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 شروط النشر

محكمة تعنى بنشر الدراسات  دولية علميةمجلة  المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

العلوم التربوية والعلوم النفسية واألرطفونيا، وكل ما له عالقة بالبحوث  والبحوث في ميدان

باللغات العربية واالنجليزية على أن يلتزم أصحابها بالقواعد  والدراسات التربوية والنفسية

 التالية:

ولم ترسل للنشر في أي جهة أخرى ويقدم وأكاديمية  أن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة   -

 قرارا بذلك.الباحث إ

 صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والجداول واألشكال والصور. 20 أن يكون المقال في حدود -

أن يتبع المؤلف األصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث وخاصة فيما يتعلق   -

اجع بإثبات مصادر المعلومات وتوثيق االقتباس وإحترام األمانة العلمية في تهميش المر

 والمصادر.

تتضمن الورقة األولى العنوان الكامل للمقال باللغة العربية وترجمة لعنوان المقال باللغة  -

اإلنجليزية، كما تتضمن اسم الباحث ورتبته العلمية، والمؤسسة التابع لها، الهاتف، والفاكس 

يزيد عدد  )حيث المجتمعين، ود مائتي كلمة للملخصينوالبريد االلكتروني وملخصين، في حد

  14للملخص العربي و   Traditional Arabic 14أسطر بخط  10أسطر الملخص الواحد عن 

Times New Roman للملخص باللغة االنجليزية. 

بين  1.00بمسافة  14مقاسه   Traditional Arabic تكتب المادة العلمية العربية بخط نوع -

 Times New 14، أما عنوان المقال يكون مقاسه  Grasاألسطر، بالنسبة للعناوين تكون 

Roman. 

 جب أن يكون المقال خاليا من األخطاء اإلمالئية والنحوية واللغوية والمطبعية قدر اإلمكان.ي -

بالنسبة للدراسات الميدانية ينبغي احترام المنهجية المعروفة كاستعراض المشكلة، واإلجراءات  -

بالمنهج والعينة  وأدوات الدراسة واألساليب اإلحصائية وعرض المنهجية للدراسة، وما يتعلق 

 .النتائج ومناقشتها

المراجع داخل المتن ، ويشار إلى .(APA)تتبنى المجلة نظام توثيق الرابطة األمريكية لعلم النفس -

أو ذكر اإلسم الكامل للمؤلف، بذكر االسم الكامل للمؤلف ثم سنة النشر والصفحة بين قوسين، 

 .بين قوسين السنة

م الرابطة األمريكية لعلم يشار إلى ذكر قائمة المراجع في نهاية البحث وترتيبها هجائيا وفق نظا -

 .النفس

 لمقاالت المرسلة ال تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر.ا -

 المقاالت المنشورة في المجلة ال تعبر إال على رأي أصحابها. -

التعديالت الشكلية على المادة المقدمة متى لزم األمر دون يحق لهيئة التحرير إجراء بعض  -

 المساس بالموضوع.

وذلك ضمن قالب  قوم الباحث بإرسال البحث المنسق على شكل ملف مايكروسوفت وورد، ي -

 إلى البريد اإللكتروني: المجلة 

-  

psychology@democraticac.de 



 كلمة العدد

 

تضاف المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية إلصدارات 

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا برلين، وهي بذلك تغطي حقال 

معرفيا يلعب دورا محوريا في جل مناحي الحياة من خالل 

البحوث والدراسات التربوية والنفسية التي تنشر في هذا الفضاء 

 العلمي الراقي.

الهدف األساسي الذي يرغب المركز تحقيقه من خالل هذه  إن

المجلة هو أن تكون منارة معرفية في حقلها تساهم ولو بجزء في 

تطوير المعرفة وتقدمها بخطى ثابتة للرقي بمجال النشر العلمي 

 الذي يعد ركيزة لتطور وتقدم األمم.

 اووفي هذا المقام نقف وقفة إحترام إلى كل الباحثين الذي نشر

أبحاثهم ضمن العدد األول من المجلة، وكذا كل القائمين على 

شؤون المركز والمجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية من 

رئيس تحرير، مدير تحرير، أعضاء الهيئتين التحريرية والعلمية 

 الذين وقفوا وبذلوا الجهد والوقت من أجل أن ترى المجلة النور.

للمجلة نأمل مزيدا من اإلزدهار والرقي  وفي إنتظار أعداد أخرى

والتطور والمضي قدما نحو األمام بخطى ثابتة نحو خدمة 

 اإلنسانية جمعاء.

 عمار شرعان

 رئيس المركز الديقراطي العربي
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 فهرس المحتويات

 صفحة                                                      

 

( المدعم بالوسائط التعليمية على preziأثر استخدام برنامج بريزي )

األكاديمي واالتجاه نحو البرنامج لدى طلبة كلية التربية التحصيل 

 األساسية بجامعة دهوك

 .10....،م. هيفي عبد العزيز سرحان، عبد المهيمن الحكيم الديروشيد. 

لدى  أثر استخدام إستراتيجية بناء المعنى المعرفي لتطوير الفهم القرائي

 عينة من األطفال ذوي صعوبات القراءة

 .31.....................................................،بن بوزيد مريم.د       

دراسة ميدانية  -التديّن وعالقته بالتوافق النفسي لدى الطالب الجامعي

بمعهد العلوم االجتماعية واإلنسانية بجامعة الشهيد حمه لخضر 

 -بالوادي

 .47...............................................د.سميرة عمامرة       

تسبات األولية عند الطفل األصم أهمية الزرع القوقعي في تنمية المك

 أثر ذلك في تحسين مهارة الكتابة لديهو

 .60...........................................................،فني سمير.د       

األطفال فاعلية برنامج مقترح لتنمية بعض المهارات اإلدراكيـة لـدى 

 المعاقيـن فكرياً "القابلون للتعليم"

 .82...،مسعودة عياد، د.ربيع عبد الرؤوف عامر، أ.إسمهان بن عثماند.   

 

 

 



 

 

تصور مقترح لدور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي 

 باب الجامعي في ضوء تحديات العصربالمسؤولية  المجتمعية لدى الش

 .106.........................................،شعيرة خالد محمد أبوأ.د        

الفصام ومحاولة االنتحار حرقا  .دراسة عيادية من خالل رائز 

 الرورشاخ

 .124..................................،فتح األزهار العربي.د       

 التقليل من المشكالت المدرسية دور البرامج اإلرشادية في

 .139.................................،د.مدور مليكة، سايحيسليمة .د       

قراءة تشخيصية في  - تقويم البرامج في ضوء المعايير والنماذج

 -األدبيات النظرية

 .153............................................،عزوز سلوى.أ       

 اإلتصال التربوي وأساليبه في المنظور القرآني

 .169..................،وليد عبد الرحمن إسماعيل العبيديد.       

مكانة اإلشراف التربوي على التعليم االبتدائي في الجزائر ضمن 

 االتجاهات اإلشرافية المعاصرة

 .188...،................................... د علي صباغأ.       

الجامعات دور األستاذ الجامعي في التحصيل العلمي للطلبة في 

 -جامعة مستغانم -دراسة حالة الجزائرية من وجهة نظر الطلبة

 .203...............................أ.جمال بلبكاي، بن حجوبة حميد.أ       

 

 

 

 



 

 

 

 

 

دراسة نظرية  -السلوك األخالقي للقادة وانعكاساته على نشاط المؤسسة 

 –تشخيصية 

 .223..........................،بومنقار مراد، أ.ريم قاسمي.د       

 دراسة عياديه لحالة تأثير أزمة الهوية على المراهق المتمدرس

 .233..............،حاج سليمان فاطمة الزهراء، د.عثماني مريمد.       

 لعامل واستراتيجيات تحقيقها في البيئة المهنيةلالصحة النفسية 

 .244....................................،بوعالية شهرة زاد.د       

دور المناهج الدراسية في تحقيق االندماج الدراسي  لذوي صعوبات 

 التعلم

 .256.......،...............د.فنطازي كريمة، أ.مراد فاطمة الزهراء       
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لى ع( المدعم بالوسائط التعليمية preziأثر استخدام برنامج بريزي )

ية التحصيل األكاديمي واالتجاه نحو البرنامج لدى طلبة كلية الترب

 األساسية بجامعة دهوك
 م.هيفي عبد العزيز سرحاند. عبد المهيمن الحكيم الديروشي     

 كلية التربية األساسية، قسم التربية وعلم النفس، جامعة دهوك: العراق

 

 ( المدعمpreziأثر استخدام برنامج ) على تعّرفاليهدف البحث إلى  :ملخص

ة ليكلبة بالوسائط التعليمية على التحصيل الدراسي واالتجاه نحو البرنامج لدى ط

وتكّونت  المنهج التجريبي،، وقد تم اإلعتماد على دهوك التربية األساسية بجامعة

ً من قسم التربية82العينة من ) لدراسي اختيرت بطريقة قصدية، للعام ا ،( طالبا

( 40، وتوزعت في مجموعتين، إحداها تجريبية، بلغ عدد أفرادها )2016/  2015

اً ( طالب42(، واألخرى ضابطة، بلغت )preziطالباً، درست باستخدام برنامج )

 درست باستخدام الطريقة االعتيادية.

(، فضالً عن preziصّمم الباحثان تسع محاضرات باستخدام برنامج )وقد 

ن ية متصميمهما الختبار تحصيلي في مقرر طرائق التدريس، تكّون بصورته النهائ

قرة، وقد ( ف20( فقرة، وأداة لقياس اتجاهات الطلبة نحو البرنامج، مكون من )20)

  التأكد من صدق، وثبات، وجميع الخصائص السيكومترية، لألدوات.تمّ 

( في 0.05إلى وجود فرق ذو داللة إحصائية عند المستوى ) ت الدراسةوخلص

ة التحصيل األكاديمي بين المجموعتين على االختبار البعدي لصالح المجموع

ت وأوصى، بيّن ارتفاع مستوى اتجاهاتهم نحو برنامج بريزيتالتجريبية، كما 

 ( في التدريسpreziبضرورة استخدام التدريسيين لبرنامج بريزي )الدراسة ب

 الجامعي.

 : التعلم االلكتروني، برنامج بريزي، التعلم المدمجلكلمات المفتاحيةا
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 برلين-ألمانيا العربي يمقراطيالد المركز                               سيةوالنف تربويةال للدراسات الدولية المجلة

 

 :مقدمة

 معرفـةناعة التشهد المجتمعات المعاصرة حالياً انفجاراً معرفياً، مدفوعاً بقوة ص   

Knowledge Industry  الذي تمخض عنه ثورة علمية وتكنولوجية، نتج عنها

شطة العديد من المتغيرات والتطورات السريعة المتالحقة في شتى مجاالت األن

توظيف ليرة اإلنسانية، فبذلت المجتمعات اإلنسانية النامية أو المتقدمة جهوداً كب

من  حويهتالنتفاع بما "ثورة المعلومات" المعاصرة إلتاحة الفرصة أمام أفرادها ل

العملية  لية،معارف ومهارات ومن ثَمَّ توظيفها لمواجهـة مشكالتهم الحالية والمستقب

 حاديوالعلمية، وخاصة أن هناك العديد من الشواهد التي تدل على أن القرن ال

 ً  حالته  منوالعشرين يحمل الكثير من التحديات التي سوف تغير العالم تغيراً سريعا

 (. 47: 2005إلي حالة أكثر تقدماً)عبد الباسط، الراهنة 

تماعية وتواجه التربية في العصر الحالي تحديات في جميع نواحي الحياة االج   

ي، معرفواالقتصادية والثقافية، لعل من أهمها االنفجار السكاني، واالنفجار ال

ئة هي اءوتطور فلسفة التعليم وتغير دور المدرس، وتفشي األمية، والنقص في أعض

 (.32–30: 2002التدريس، والتطور التكنولوجي ووسائل اإلعالم)سالمة، 

أن بأكيدة  ويسعى التربويون دوماً بالبحث والتجريب، إلى أن توصلوا إلى قناعات   

ن يس محل المعضالت التربوية يكمن بما توفره الوسائط واألساليب وطرائق التدر

وذجه كل فرد من حيث قبوله وإدراكه ونمتسهيل للمدخالت التربوية التي تناسب 

لتعليمية ا(، مما حدى بهم إلى االلتفات نحو التقنيات 7: 2003التعليمي)القبالي، 

يتها نتاجإالحديثة للتصدي لبعض المشكالت التي تواجهها المدرسة والتعليم وزيادة 

 ميعجلعن طريق زيادة معدل التعلم الذي يمكن أن يتم بإتاحة الفرص المتكافئة 

 ن)سيد،علمياألفراد أينما كانوا، وفي أي وقت، مع مراعاة الفروق الفردية بين المت

1997 :19 .) 

ً غير كافية إلحداث التغييرات المرجوة،     إال أن األساليب التقليدية أضحت طرقا

وحل المشكالت المستعصية، وبناء شخصية المتعلم الشاملة القادرة على التعامل مع 

اثة، في حين جاءت األساليب التعليمية الحديثة تركز على استخدام التطور والحد

تكنولوجيا تعليمية ذات مستوى عاٍل، وتسهم في إحداث تغيرات في معرفة الطلبة 

 & ,Huppert, Yaakobiوقد تجلى ذلك باستخدام البرامج المحوسبة)

Lezarovvitz, 2001: 234.) 

ببرامجه العديدة كبرنامج بريزي  ،المهمةويعد الحاسوب من الوسائل التكنولوجية    

(Prezi لما يمتلكه من مميزات عدة تؤهله للدخول في مختلف مجاالت الحياة، إذ ،)

"يوفر الحركة والصورة والصوت واأللوان، ويعمل على إحداث التفاعل مع 

الطالب، إضافةً إلى السرعة، والدقة، وتنوع المعلومات، والمرونة في االستخدام، 
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حكم في عملية العرض، مما يجعله أفضل بكثير من أجهزة عرض المعلومات والت

 (. 24: 2004المختلفة")عيادات، 

 وللحاسوب خصائص تميزه عن سائر الوسائل األخرى كالتلفاز، واألفالم،   

اسوب الح واألشرطة، وتتمثل بقدرته على توفير الوقت، إذ يختصر التعليم باستخدام

 لتفاعلااسوب بدرجة أكبر من التعليم االعتيادي، كذلك يوفر الحالوقت الالزم للتعلم 

م، متعلبين المتعلمين مع بعضهم البعض ومع المعلم، وإيجاد مثيرات وتعزيزات لل

 (.Lindroth, 1999: 26باإلضافة إلى قدرته على زيادة دافعية التالميذ للتعلم )

س من توتبرز أهمية استخدام الحاسوب في التدريس أنه يمّك      نويع ن المدّر 

بة الطل كل برنامج وفَق خصائص ومالئمةاألساليب في تقديم المعلومات وتقويمها، 

 سرحان،م )والمادة الدراسية، وتنظيم عملية التفكير المنظم اإلبداعي لدى المتعلّ  

، العالية   (، وإمكانية إجراء التجارب العلمية ذات  الكفاءة  126 :2008التالحمة، 

قلة ة، وذلك على حّل  المشاكل التي تواجه المدّرس مثل زيادة عدد الطلبويعمل ك

 (.16، 2002الوقت  المخصص  إلجراء  التطبيقات  الميدانية  )الموسى، 

 تقنية الحديثة كالحاسوب وبرامجه المتنّوعة، التقنيةومن هنا كان استخدام    

ن كإستراتيجيةيفترض بالمدرس استخدامها في الوقت الحالي  ه من جديدةٍ تُمّك 

 ممارسة عملية التدريس بشكل متقدّم في الشكل والمضمون.

ي لتعليملجمود اانَّ رفع سوية عمليتي التعليم والتعلُّم يتطلُب الخروج من أوعليه ف   

عن  ناتجالقائم على تلقين المعلومات وحفظها واسترجاعها، إلى حيوية التعلّم ال

( ضرورة تهيئة الطلبة نحو Kinzie, 2000: 130االستكشاف، ويرى كينزي )

 عليميةالت تكنولوجيا التعليم المحوسبة؛ "لما لالتجاهات المتولدة بوساطة البرامج

إن وة". المحوسبة من فاعلية في زيادة كفاءات المتعلمين نحو المواضيع التعليمي

ا توجيههم نحو استخدام الحاسوب وتطبيقاته وإدراك مزاياه يشكل ضرورة؛ لم

ما أن ك ،هلالتجاهات من أثر في استخدامه، واإلقبال عليه، واالستفادة من إمكانات

اهات اتج التفاعل الذي يحدث بين الطلبة في أثناء تعلمهم باستخدام الحاسوب يولد

 (.Richard, 1997: 22-25إيجابية لديهم مما يزيد من دافعيتهم للتعلم )

 :مشكلة البحث

األخيرة من  اآلونةأضحى استخداُم التكنولوجيا الحديثة في التدريس في لقد    

األمور األساسية المطلوبة لمواكبة التطور العلمّي  والتقنّي  والمعرفّي  للتدريسين، 

برةَ الباحثين في ، وذلك للوصول إلى مستوى عاٍل من التميُّز  واإلبداع إال أن خ 

ين في كلية التربية، أوَضحت يسيعظم التدرالتدريس لسنوات عدة، وتواصلهم مع م

لهما ضعف استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس، والحَظا أنَّ العديد من الطلبة 

ً هي الطرائق  يشكون من صعوبة تلقّ ي المعلومات، وأنَّ الطرائق المتّبعة غالبا

المدّرس، وهذا  االعتيادية )السائدة( التي تعتمد بصورةٍ رئيسٍة على مصدٍر وحيٍد هو
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ربَّما ال يتالءم مع التطور  الهائل  في تكنولوجيا التعليم وغزارة المعلومات، فنمطيّة 

سيين على يطرائق التدريس، وغلبة الطرائق اإللقائية التلقينية، واعتماد التدر

ً لها،  ً سلبيا المالزم والملخصات فقط، وتكرار المعلومات، يجعل الطالَب متلقيا

ُف إل ى حفظ  المادة الدراسية دوَن فهمها، وسُرعان ما ينسى المعلومات بعد وينصر 

فترةٍ قصيرةٍ من انتهاء  االمتحان، ليكّون في النهاية اتجاهاٍت سلبيٍة نحو كل ما يتعلق 

 بالمادة، ويعدها مادةً صعبةً وجافةً ومملَّةً. 

 ي حديثلكترونوبناًء على ذلك فقد رأى الباحثان أنَّ االعتماد على برنامج ا   

قٍة تتالءم مع ثورة  يدرس من خاللها مقرر طرائق التدريس بطريقٍة مشّو 

من  ترفَعُ سبما رالمعلومات، وتتيُح الفرصةَ أماَم الطالب ليصبَح عنصراً فعاالً فيها، 

ي لديهم اتجاهاٍت إيجابيٍة نح جيا تكنولوو المستوى التّحصيل العلمّي للطلبة، وستنّم 

ام استخد إلى ريس، وتتحقَّق أهداف المادة، لذا فأننا في أمس الحاجةالحديثة في التد

 وخاصة لندرة مثل هذه البرامج االلكترونية في مؤسساتنا التعليمية كالجامعات مثالً،

 مثل هذه الدراسات في إقليم كوردستان عامة، وجامعة دهوك خاصة، ومن هنا

 تي:برزت مشكلة البحث من خالل اإلجابة عن السؤال اآل

لى التحصيل ( المدعم بالوسائط التعليمية عpreziما أثر استخدام برنامج بريزي )   

 هوك؟دمعة األكاديمي واالتجاه نحو البرنامج لدى طلبة كلية التربية األساسية بجا

 يسعى البحث إلى تحقيق الهدفين اآلتيين:: أهداف البحث

على  بالوسائط التعليمية( المدعم preziأثر استخدام برنامج بريزي ) معرفة –

 التحصيل األكاديمي لطلبة كلية التربية األساسية بجامعة دهوك.

ريزي باتجاهات طلبة كلية التربية األساسية بجامعة دهوك نحو برنامج  معرفة -

(prezi.المدعم بالوسائط التعليمية ) 

ثر كتأتي أهمية البحث من أهمية البرنامج نفسه الذي يعد من أ: أهمية البحث

الل خمن  البرامج االلكترونية حداثة في مجال التدريس، ويمكن بلورة أهمية البحث

 النقاط اآلتية:

لوعي اينمي ويمكن أن يزّود التدريسيين بقدر مناسب من الثقافة التقنية الحديثة،  –

لتدريسية (خدمة للعملية اpreziالتقني لديهم، وخاصة نحو استخدام برنامج بريزي )

 الجامعية.

( يمكن preziيزّود التدريسيين بعدد من الخطط التدريسية المعدة وفق برنامج ) –

 االستفادة منها بإعداد خطط مماثلة لها في مقررات أخرى.

ايير ومع قد يوّجه أنظار العاملين في المجال التربوي إلى إمكانية اعتماد أسس -

 معي.التدريس الجا( في preziالحديثة كبرنامج ) التقنيةعلمية ومنهجية لدمج 

ذه ثل همقد تسهم نتائج البحث في لفت االنتباه لعقد دورات تدريبية الستخدام  -

 التكنولوجيا في التدريس.
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ورة ن ضرماستجابة لصدى ما تنادي به العديد من المؤتمرات العالمية، والمحلية  -

س إعداد دراسات وأبحاث تهدف إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدري

 الجامعي.

 يقتصر هذا البحث على: :حدود البحث

 .الحدود المكانية: كلية التربية األساسية بجامعة دهوك

 .2016/2017الحدود الزمانية: الكورس الثاني من العام الدراسي 

 هوك.عة دالحدود البشرية: طلبة الفترة الصباحية في كلية التربية األساسية بجام

لبة الحدود الموضوعية: ثالثة مواضيع من مادة طرائق التدريس المقررة على ط

 تيجيةستراوإالمرحلة الثالثة في قسم التربية وعلم النفس، وهي: التعلم التعاوني، 

 الجدول الذاتي، ومهارات التدريس الفعال.

 :مصطلحات البحث

ل لمعلومات بشكرنامج الكتروني للعروض التقديمية يعرض اب (:preziبرنامج )

 ميكيخريطة بصرية، يمكن من خالله تقديم النصوص والفيديو والرسوم بشكل دينا

 (.255: 2016يسمح بالتكبير والتصغير والتنقل داخل المحتوى)العطيوي، 

 كما ويعرف على أنه موقع يقوم بتصميم وحفظ العروض التقديمية على سحابة

(Cloud( ويستخدم نمط تكبير الواجهات ،)Zooming الذي يتيح عرض )

(، ويتيح العرض Map Layoutالوسائط المتعدد خالل الخريطة البصرية )

 لثالثياظور والتنقل خالل المنظور الثالثي األبعاد ويتيح العرض والتنقل خالل المن

 .(PACK, 2014: 38) (D3)األبعاد 

ً بأنه برنامج يستخدم من خا الل لتعريف اإلجرائي: يعّرفه الباحثان إجرائيا

س، الحاسوب، إلعداد وتصميم محتوى مقرر طرائق التدريس لطلبة قسم علم النف

أعدّت مادته من قبل الباحثين، وتضمنت هذه المادة العديد من: الصور، 

اليدات خاصة والنصوص، ومقاطع الفيديو، والرسوم المتحركة، باستخدام س

 تعرض أثناء المحاضرات. 

د "هي مجموعة األجهزة واألدوات والموا (:Multimediaالوسائط التعليمية )

توضيح ها والتي يستخدمها المدرس لتحسين العملية التعلمية والتعليمية وتقصير مدت

 (.7: 2003 المعاني وشرح األفكار وتدريب الطلبة على المهارات التقانية")القبالي،

أو هي عبارة عن برامج تجمع بين مجموعة من الوسائط كالصوت والصورة 

 اسوبوالحركة والنص والرسم والفيديو بجودة عالية تعمل جميعها تحت تحكم الح

 (.2002في وقت واحد )الموسى، 

(  بأنه 1973) Goodيعرفه : Achievement Academicالتحصيل األكاديمي 

سبة ارة معينة أو مجموعة من المعارف المكتانجاز أو كفاءة في األداء في مه

 (.Good, 1973: 7والتقدم في الدراسة. )
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ن بأنه: انجاز الطالب في الصف لعمل ما م (Webster,1998: 9وعرفه قاموس )

 الناحية الكمية والنوعية في مدة محدودة.

لوا عليه ( بأنه: "مدى استيعاب الطلبة لما حص58 :1999الجمل،  -ويعرفه )اللقاني

ها من خبرات معينة في أثناء مقررات دراسية، ويقاس بالدرجة التي يحصل علي

 الطلبة من االختبارات التحصيلية المعدة لهذا الغرض".

د، أو ( بأنه "درجة االكتساب التي يحددها الفر20: 2006ويعرفه )صالح الدين، 

، أو يحرزه، أو يصل إليه في مادة دراسية أو مجال تعليميمستوى النجاح الذي 

 تدريب معين".

 قاسةمالتعريف اإلجرائي: هو مقدار المعلومات التي اكتسبها طلبة عينة البحث 

ثين لباحابالدرجات التي يتم الحصول عليها في االختبار التحصيلي المعدّ من قبل 

 لهذا الغرض. في المحاضرات المختارة من مقرر طرائق التدريس

ً Bogardsعرف ) االتجاه:   من بعض( "االتجاه بأنه الميل الذي ينحو بالسلوك قريبا

ً الن و أه لها جذابالعوامل أو بعيداً منها ويضفي عليها معايير موجبة أو سالبة تبعا

 (.49: 1974نفوره منها". )إسماعيل وآخرون، 

لد تأثيراً الستعداد العقلي تو( أنه "حالة من ا152: 2003وعرفه )اللقاني والجمل، 

انت كواء سديناميا على استجابة الفرد التي تساعده على اتخاذ القرارات المناسبة 

ت تقدابالرفض أو اإليجاب فيما يتعرض له من مواقف ومشكالت أو أنه تنظيم للمع

 التي تهيئ الفرد الختيار االستجابة المفضلة لديه".

فه )ولي ومحمد،   دى األفراد،بأنه: استعداد مكتسب ثابت نسبيَّاً ل (141 :2004وعرَّ

 يحدد استجابات الفرد حيال بعض األشياء أو األفكار أو األشخاص. 

ً من جانب طلبة ال ً بأنه الشعور الثابت نسبيا لثة ة الثامرحلويعرفه الباحثان إجرائيا

تم وي ،نحو برنامج بريزي وإمكاناته في أثناء المحاضرة سواء بالقبول أو الرفض

م من قبل الباحث هذا ين لقياس اتجاهات الطلبة من خالل مقياس االتجاهات المصمَّ

 الغرض.

 :الخلفية النظرية

 أهمية برنامج بريزي:

 Adamمن قبل آدم فيشير ) 2009ظهر برنامج بريزي وبشكل رسمي في عام    

Fisher( وبيتر آرفاي ،)Peter Arvaiة (، وبدعم من مختبر الوسائط المتعدد

(Kitchen Budapest( وشركة االتصاالت ،)Magyar Telekom ثم فتحوا ،)

كان بريزي معروفاً الستخدامه في  2012مكتباً في سان فرانسيسكو. وبحلول عام 

التي أنشأت أصالً بقصد مساعدة وتعزيز ونشر األفكار العظيمة،  TEDمؤتمرات 

موقع في الويب. يحتوي بريزي  100وقد أختير بريزي كأفضل موقع من جملة 
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مليون مستخدم، ويتم إنشاء عرضين جديدين حول العالم كل  60حالياً على أكثر من 

 (. PACK, 2014: 38ثانية. )

ر ن التكبياستخدام الخرائط البصرية، وتمكينه م برنامج في تفعيلالتأتي أهمية    

 نشاءوالتصغير والتنقل داخل المحتوى بديناميكية عالية، كما يتيح إمكانية إ

 اعي،العروض وتنظيمها ومشاركتها عن طريق اإلنترنت أو مواقع التواصل االجتم

مما يتيح فرصة أكبر للطلبة للتعاون خالل عمل عروضهم أو التواصل مع 

ية داخل صفحاتهم الشخص تهم، كما يمكنهم حفظها على أجهزة الحاسوب أوأساتذ

ي ستخدمبرنامج، بحيث ال يّطلع عليها سواهم، أو مشاركتها مع جميع مالفي موقع 

ً يمكن  الطالب من إنالموقع  شاء برنامج من أنحاء العالم، ومن مزاياه أيضا

زيز ي تعفا يساعد البرنامج العروض اإلبداعية الفردية والجماعية على السواء، كم

ات ألدوالتعاون بين الطالب في المشاريع المشتركة، ومن المتوقع أن يكون أحد ا

 .(Laufer, et al, 2011الهامة لتعزيز قاعدة المعرفة في العمل االجتماعي)

 مميزات برنامج بريزي:

يئة بكل تتجلى أهمية البرنامج في التكبير، فهو يفتح باعتباره قماش كبيرة مل   

المعلومات الخاصة بك بطريقة مبتكرة وفريدة من نوعها، فعندما تريد التحدث عن 

موضوع معين يمكنك ببساطة التكبير على جزء من قماش مليء بتلك المعلومات، 

كما أن البرنامج يشجع استخدام  ،ثم يمكنك التصغير والتكبير في جزء آخر منه

ومقاطع الفيديو والصوت والفالش الخرائط الذهنية، ويمكن إدراج الصور 

بسهولة إلى عروضها وبشكل مباشر من االنترنت، ويتيح  PDFوالخرائط وملفات 

إخفاء وإظهار بعض تفاصيل العرض، مما يسمح للمقدم إثارة بعض األسئلة 

للجمهور، أضف إلى أن بريزي أداة قائمة على شبكة االنترنت، مما يعني أنه يمكن 

اسوب متصل بشبكة االنترنت، كما يمكن تصميم العرض العمل من أي جهاز ح

لجعله يبدو كمجلة أو مقالة منتظمة، ويتم استخدام بريزي كأداة في التعليم 

االلكتروني والتعليم الترفيهي كما في جامعة والية أوريغون، وكذلك في مدرسة 

 :Chicioreanu, 2010دوايت وغيرها في التعليم االبتدائي والتعليم العالي. )

207-208.) 

الستخدام برنامج بريزي عدة خطوات يمكن  طريقة استخدام برنامج بريزي:

 إجمالها فيما يأتي:

ان لعنواالخطوة األولى: التسجيل في موقع برنامج بريزي على شبكة االنترنت وفق 

 ، مجاناً، ومن ثم النقر على إنشاء بريزي جديد.www.Prezi.comاآلتي: 

رنت، النتبة اسم العرض ثم إيجاد صورة مناسبة من على شبكة االخطوة الثانية: كتا

ً استخدام أحد القوا لب وهذه الصورة تصبح خافية على القماش، أو يمكن أيضا

 المتاحة مجاناً من الموقع.
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، لعرضالخطوة الثالثة: بمجرد اختيار القالب، يمكن الوصول إلى واجهة تصميم ا

 .لتصغيرر وابدء في الكتابة، مع السماح بالتكبيوالنقر فوق أي مكان على القماش وال

يق الخطوة الرابعة: إضفاء الطابع الشخصي على النص الخاص بالمستخدم عن طر

ر تدويووبعد ذلك االنتقال بين المسارات  ،اختيار الخط والحجم واللون المناسب

النص الخاص من أجل تعزيز الرسالة، وإضافة الصور والرسوم والفيديو 

 والمؤثرات الصوتية.

 يضاأسمح الخطوة الخامسة: تحرير مسار التكبير من قائمة الجانب األيسر، والذي ي

 (.BBC Active, 2010بتكرار العرض التقديمي قبل حفظه وتصديره. )

وب، الحديثة في التدريس كالحاس التقنيةومن أهم الدراسات التي استخدمت    

كر ببرامجه المختلفة مثل البوربوينت وبريزي، وشبكة االنترنت، وغيرها، نذ

ثر أ معرفة( في سلطنة عمان التي هدفت هذه الدراسة إلى 2003دراسة الناشف )

ث البيئي تتناول موضوع التلوّ ( التي presentationاستخدام الساليدات المحوسبة )

 قياسوفي تحصيل تالميذ الصف الثالث، في الحلقة األولى من التعليم األساسي، 

 ام فيمعيقات هذا االستخد ومعرفةاتجاهات هؤالء التالميذ الستخدام الحاسوب، 

لة وأشارت النتائج إلى وجود فرق ذي دال ،المدارس الحكوميّة في سلطنة عمان

 حاسوب،م الن تعلّم باستخدام الطريقة العاديّة، ومن تعلّم باستخداإحصائيّة بين م

الميذ فقد ات التتجاهولنفس المادّة التعليميّة، ولصالح الطريقة العاديّة، وفيما يتعلّق با

م ين لوجد اتجاه إيجابي الستعمال الحاسوب بين أفراد المجموعة الضابطة، في ح

تخدام ت اسالمجموعة التجريبيّة، وعن معيقا تظهر النتائج أي اتجاهات إيجابية لدى

   امه.الحاسوب، وجد أن العائق الرئيس هو عدم معرفة المعلّمات بكيفيّة استخد

(، في الواليات المتحدة Bender, & Bull, 2012ودراسة بيندير وبول )   

 خداماألمريكية، التي هدفت هذه الدراسة إلى فحص واستقصاء واستطالع أثر است

عرض الوسائط المتعددة غير الخطي ببرنامج بريزي على اتجاهات  نموذج

 ومواقف طالب المدرسة المتوسطة نحو تعلم مادة العلوم، وأثر استخدم هذه

امج برن البرمجية في تعلم مادة العلوم، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم استخدام

ف للص في التدريسبريزي كنموذج تعليمي أساسي لفترة زمنية مقدارها ستة أسابيع 

وتوصلت  كية،السابع األساسي في والية كارولينا الشمالية بالواليات المتحدة األمري

ادة يس مإلى امتالك الطلبة التجاهات ومواقف إيجابية نحو استخدام بريزي في تدر

 لحاتالعلوم، وفعالية األداة ببرنامج بريزي في مساعدتهم على استيعاب المصط

 المتنوعة. والمفاهيم العلمية

(، في الواليات المتحدة األمريكية، التي Barras, 2013وكذلك دراسة باراس )   

سعت إلى تحديد أثر تطبيق عروض برنامج بريزي على طلبة السنة الثالثة في كلية 

في تكساس  A&Mطب األسنان في اختصاص طب أسنان األطفال في جامعة 
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لى تقييم مدى كفاءة تطبيق مثل هذه بالواليات المتحدة األمريكية، كما هدفت إ

العروض في زيادة فهم الطلبة للمواد والمناهج الدراسية لديهم، وقد خلصت الدراسة 

إلى عدم وجود فروق كبيرة أو مالحظة بصورة كبيرة بين نتائج الطالب بعد تطبيق 

كما توصلت الدراسة إلى أن الطالب فضلوا استخدام عروض برنامج  االختبارين،

ي، إضافة إلى أن معظمهم أشاروا إلى أن هذه العروض تعينهم وتسهل عليهم بريز

 فهم مناهجهم الدراسية فهما جيداً.

لى (، في ماليزيا، التي هدفت إ2013كما نذكر هنا دراسة مصطفى وآخرون )   

رس لمدااستطالع فعالية استخدام برنامج بريزي في مادة التربية اإلسالمية في ا

ص ل خازيا، وذلك لموضوع الزواج في اإلسالم وتعدد الزوجات بشكالثانوية بمالي

م ومحدد، كما تهدف بشكل خاص إلى تحديد فائدة ومصلحة الطالب وتفحص موقفه

ها، حتوياتا ومتجاه استخدام برنامج بريزي في تعليم مادة التربية اإلسالمية وتعاليمه

 ً ربية ة التكبيراً على ماد وإقباالوخلصت الدراسة إلى أن الطالب اظهروا اهتماما

، وضهااإلسالمية وتعلمها عندما يعتمد مدرسيهم على استخدام برنامج بريزي وعر

ه كما خلصت هذه الدراسة إلى امتالك الطالب لتوجهات وتصورات إيجابية تجا

د ك فقاستخدام البرنامج بالتدريس، في مادة التربية اإلسالمية، والى جانب ذل

د أن برنامج بريزي وعروضه وتطبيقاته تقنية سهلة تساعتوصلت الدراسة إلى 

مية إلسالعلى تطوير استراتيجيات تعليمية مبدعة وخالقة ومحفزة لمدرسي التربية ا

 في ماليزيا.

يات (  في الوالDuffy, at all, 2015باإلضافة إلى دراسة دافي، وآخرون، )   

طن موا قنية بريزي، وتحديدالمتحدة األمريكية، التي هدفت إلى تجريب استخدام ت

رات حاضملتقديم  هتم استخدام ،القوة والضعف في هذه الوسيلة الجديدة في التدريس

وقد  في مقرر الصحة النفسية لطلبة الطب والعالج الطبيعي في السنة الرابعة،

%( 98.6وتوصلت الدراسة إلى أن ) ،أتيحت هذه المحاضرات على شبكة االنترنت

قديم في ت أن بريزي أكثر جاذبية من األنماط األخرى التي تستخدممن الطلبة يعدون 

 بريزي ( من الطلبة يعدون أن الخرائط الذهنية التي يقدمها%89.2المحاضرات، و)

ج في ( من الطلبة واجهتهم بعض المشكالت عند استخدام البرنام%31.1مفيدة، و)

 دراستهم الشخصية.

المملكة العربية السعودية، التي هدفت  (، في2016وأخيراً دراسة العطيوي )   

الدراسة إلى استقصاء فاعلية استخدام برنامج بريزي في تحصيل طالبات كلية 

التربية في مقرر طرق تدريس خاصة، مقارنة بالطريقة االعتيادية، وأشارت النتائج 

إلى وجود فرق ذو داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في 

البعدي تعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية، وأوصى  االختبار

البحث بتطوير معايير تربوية لتصميم مقررات تعليمية الكترونية، وتطوير برامج 
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الكترونية إلدارة المقررات اإللكترونية بالتكامل مع أنظمة التعليم اإللكترونية، 

 ببرنامج بريزي.وتفعيل برامج الكترونية أخرى في التعليم شبيهة 

 وقد استفاد الباحثين من هذه الدراسات من خالل:   

تي على منهجيات البحث المتبعة، واالستفادة منها ضمن الحدود ال االطالع -

 تتناسب وخصوصية البحث الحالي.

لى الوقوف ع، و(Preziزيادة حصيلة الباحثين فيما كُتب في برنامج بريزي ) -

 والمتعددة.المختلفة ياته إمكان

 بناء أدوات البحث.، وتحديد التعريفات اإلجرائية لمصطلحات البحث -

 كما تمكن الباحثين من مالحظة النقاط اآلتية حولها مثل:

، ( في التحصيلPreziأجمعت هذه الدراسات على األثر االيجابي لبرنامج ) -

 واالتجاهات.

م معية أسواء أكانت قبل جايتناسب هذا البرنامج مع مختلف المراحل الدراسية،  -

 جامعية، كما تتناسب مع العديد من المواد الدراسية.

ملية ور العبرنامج أحد أهم البرامج الحديثة التي ترمي إلى جعل الطالب محاليعد  -

 التعليمية، عبر مشاركته الفاعلة في العملية التعلمية.

ناسب س اختيار ما يتميز بتنوع استراتيجياتها ومرونتها، حيث يستطيع المدر -

 تحقيق الهدف المرغوب من العملية التعلمية.

 البرنامج: معوقات

غة لعل من أبرز معوقات برنامج بريزي هو عدم دعم موقع برنامج بريزي لل   

 بد ذا الليزية وبعض اللغات األجنبية األخرى، لجالعربية، وإنما دعمه للغة اإلن

ً من قدرته على استخدام تطبيقات البر  نامجلمستخدم البرنامج أن يكون متمكنا

ية لعرباوالقوالب الجاهزة والتصميمات لالستفادة من إمكانيات البرنامج باللغة 

 . (257: 2016بطريقة النسخ والتصوير أو تحويل اللغة المستخدمة)العطيوي، 

 :منهج البحث

، Experimental Methodلتحقيق أهداف البحث أُعتمد على المنهج التجريبي    

ويقصد به تغير متعمد ومضبوط للشروط المحددة للواقع أو الظاهرة موضوع 

ة، مع ظاهرالبحث، ومالحظة ما ينتج عن هذا التغير من نتائج في هذا الواقع، أو ال

 تغيرتؤثر في الظاهرة، أو الواقع ماعدا الم محاولة لضبط كل المتغيرات التي

 :2003، التجريبي المراد دراسة أثره على متغير تابع، أو أكثر من متغير. )دياب

تين جموعموهو بذلك يعدّ المنهج المناسب لطبيعة هذا البحث الذي اعتمد على  ،(83

ر متكافئتين )تجريبية وضابطة( فالمجموعة التجريبية درست المحتوى المقر

درست  ( للعروض التقديمية، أما المجموعة الضابطة فقدpreziباستخدام برنامج )

 المحتوى نفسه ولكن بدون استخدام هذا البرنامج.
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( ذي الضبط Experimental Designواعتمد الباحثين التصميم التجريبي )   

ن وعتيالجزئي، لكونه يناسب البحث الحالي ويحقق أهدافه، من خالل استخدام مجم

 متكافئتين )تجريبية، وضابطة(، كما هو موضَّح في الجدول اآلتي:
 .: التصميم التجريبي للبحث1جدول 

 البعدي التجربة القبلي المجموعة

التحصيل  التجريبية

 األكاديمي

التدريس باستخدام برنامج 

(Prezi) 

 التحصيل األكاديمي

 مقياس االتجاه

 األكاديميالتحصيل  التدريس االعتيادي الضابطة

 تحديد مجتمع البحث:

 فترةيشمل مجتمع البحث جميع طلبة كلية التربية األساسية بجامعة دهوك لل   

ً 2660(،والبالغ عددهم )2016/2017الصباحية، من العام الدراسي ) ، وفق ( طالبا

 المكتب اإلحصائي للكلية.

 :اختيار عينة البحث

ً من طلبة المرحلة الثالثة في قسم التربية، كو اختيرت     باحثانال نالعينة قصديا

ً إلى ثالث مجموعات من قبل رئاسة  ، لقسمايدرسان فيه، وقد قسم الطلبة عشوائيا

( 82ا )فاختار الباحثين مجموعتين بشكل عشوائي كعينة لبحثهما، بلغ عدد أفراده

 يوضحخرى المجموعة الضابطة، وطالباً، إحداها عدت المجموعة التجريبية، واأل

 الجدول اآلتي توزعهم:
 : توزيع عينة البحث على المجموعتين:2جدول 

 الضابطة التجريبية المجموعة
 المجموع

 المحاضرة االعتيادية (Preziالتدريس باستخدام برنامج ) الطريقة

 82 42 40 العدد

 :تكافؤ مجموعتي البحث

مجوعتين بالدرجة التي يمكن أن يعزى فيه الفرق بين الكي يكون البحث صادقاً    

ا ن هنإلى المتغير المستقل، وليس إلى متغيرات أو عوامل دخيلة، أجرى الباحثا

سط التكافؤ بين طلبة البحث في مقرر طرائق التدريس، من خالل اعتماد المتو

 اً الحسابي لدرجات كل مجموعة في امتحان الكورس األول لهذا المقرر معيار

فرق بين ( لعينتين مستقلتين لداللة الt.testللتكافؤ بينهما، واستخدم اختبار )

 متوسطي درجات المجموعتين، ويوضح الجدول اآلتي النتائج: 
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 حصيلر الت: نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين متوسط درجات الطلبة على اختبا3جدول 

 الطلبة عدد المجموعة
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 عند مستوى القيمة التائية

 0.05الداللة 
 الجدولية المحسوبة

 2.27 16.75 40 التجريبية
 غير دال 1.99 0.59

 2.00 17 42 الضابطة

ية لتائايالحظ من الجدول السابق أن الفرق غير دال إحصائياً، حيث بلغت القيمة 

د ( عن1.99الجدولية التي تصل إلى )(، وهي تقل عن قيمتها 0.59المحسوبة )

 (، وهذا يدل على أن المجموعتين80(، وبدرجة حرية )0.05مستوى الداللة )

 متكافئتان فيما يتعلق بتحصيلهم في المقرر الدراسي.

 فيما يأتي تفصيل بها:: مستلزمات البحث وأدواته

ع الباحثان تسصمم (: preziتسع محاضرات لثالث مواضيع مصّممة وفق برنامج )

ية، جريبمحاضرات لمقرر طرائق التدريس للمرحلة الثالثة، فبالنسبة للمجموعة الت

ة (، بعد أن أعدت األغراض السلوكية لكل محاضرpreziة برنامج )طساأعدت بو

كر، التذوفق مستويات بلوم في المجال المعرفي وضمن المستويات الثالثة األولى )

ن ملة مالخطط التدريسية للمحاضرات، وتم مراعاة جالفهم، التطبيق( وكذلك أعدت 

 لعرضاألمور منها: التدرج في العرض بصورة مطابقة للمقرر، وسهولة استخدام ا

ر ختياوالتنقل بين أجزاء البرنامج، وعرض المادة بأسلوب شيق وجذاب من خالل ا

 في ةخلفيات بألوان وصور جميلة تناسب موضوعها، وإضافة خلفية موسيقية مناسب

ت روحاشالشاشة، واختيار نوع الخط وألوانه المناسبة، وكذلك إضافة المحتوى مع 

رة تفصيلية، ومجموعة كبيرة من الوسائط التعليمية كالصور التي تشرح كل فك

تم يمعروضة، باإلضافة إلى عدد من مقاطع الفيديو، والنصوص اإلثرائية بحيث 

ه دول اآلتي يوضح ما تحويه هذمن حاسة من حواس المتعلم. والج أكثرتفعيل 

 المحاضرات من الوسائط التعليمية:
 : الوسائط التعليمية المستخدمة في المحاضرات4جدول 

 النصوص اإلثرائية مقاطع الفيديو الصور عدد المحاضرات عنوان الدرس

 8 2 35 4 التعلم التعاوني

 5 1 30 2 الجدول الذاتي إستراتجية

 7 2 34 3 مهارات التدريس الفعال

 20 5 99 9 المجموع
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ة(، سائدفيما اعتمدت للمجموعة الضابطة محاضرات وفق الطريقة االعتيادية )ال   

ومن  وذلك بعد تحديد مجموعة من المراجع المختصة بطرائق التدريس، وتحليلها،

يس، لتدراثم تحديد األغراض السلوكية ذاتها للمجموعة التجريبية، وكذلك إجراءات 

 ية على األنشطة المراد تعلمها.والخطط التدريسية، وتوزيع المدة الزمن

ية وعرضت المحاضرات بعد إنتاجها على مجموعة من السادة المحكمين في كل   

مية في جامعة دهوك، للحكم على صالحيتها من الناحية العل األساسيةالتربية 

رضها، عيقة والتربوية، وللتأكد من قدرة البرنامج على تمثيل المادة التعليمية وطر

ت، ومدى وضوحها، وقد اقترح السادة إجراء بعض التعديالت على هذه المحاضرا

 وتّم األخذ بها.

 ة أسلوبة والفنية للبرنامج، ومناسبولغرض التأكد من الدقة العلمية واللغوي   

عرضه لمستوى الطلبة وقدراتهم، فقد جرب الباحثان محاضرتين اثنتين وفق 

ً 15البرنامج على عينة استطالعية بلغ عددها ) لباحثان وبعد ذلك ناقش ا ،( طالبا

أكد هؤالء الطلبة وأخذ بمالحظاتهم وعالجا الصعوبات التي واجهتهم، وبذلك ت

 صالحية البرنامج.الباحثان من 

 ختبار التحصيلي األكاديمي:اال

ة في الثالث أعدّ الباحثان اختباراً لقياس التحصيل األكاديمي لدى طلبة المرحلة   

ختيار والخطأ، اال ح( سؤاالً من نمطي: الص20مقرر طرائق التدريس، مكّوناً من )

راسي للمادة ال يد تحدمطلوبة، ومن متعدد، وذلك بعد أن تم تحليل المحتوى الدّ 

 :ن مناألوزان النسبية للمحاضرات، وكذلك األغراض السلوكية، ثم تأكد الباحثا

: للتأكد من صدق االختبار عُرض على مجموعة من السادة صدق االختبار

حول  ائهمالمحكمين المتخصصين في كلية التربية األساسية، وطلب منهم اإلدالء بآر

س ى قياومناسبة تعليماته، وقدرة مفرداته عل االختبار من حيث وضوح مالئمةمدى 

دى ما وضعت لقياسه، وصحة ودقة المفردات من الناحية العلمية واللغوية، وم

ً مناسبة مفردات االختبار للطلبة، وأخيراً طلب منهم اقتراح ما يرونه من  من اسبا

فأكثر  %(80التعديالت في بنود االختبار، أو بالنسبة لالختبار ككل، واعتمد نسبة )

رات ع فقكنسبة التفاق المحكمين على كل فقرة، فوجد أنهم اتفقوا على صالحية جمي

 جراءاالختبار مع إجراء بعض التعديالت البسيطة على صياغة بعض منها، وعند إ

 التعديالت المقترحة عدّ االختبار صادقاً.

لتعديالت : بعد عرض االختبار على السادة المحكمين وبعد إجراء اثبات االختبار

الباحثان تجربة استطالعية لالختبار التحصيلي على  أجرىالالزمة لالختبار 

( طالباً، وذلك للتأكد من الثبات، ووضوح 15المجموعة نفسها والبالغ عددهن )

الفقرات، وتقدير الزمن الالزم لإلجابة، ومختلف خصائصه السيكومترية، وتبيّن 

االختبار يتّصف بالثبات إذ كانت قيمة ( أن 21باستخدام طريقة ريتشارد سون )
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(، وهو يعدّ ثباتاً مقبوالً، وقد كانت فقرات االختبار مفهومة وواضحة، 0.85ثباته )

ً لإلجابة عنه، وبهذا أبقيا على جميع فقراته، 30واستغرق الطلبة ) ( دقيقة وسطيا

 وأصبح جاهزاً للتطبيق في صيغته النهائية على عينة البحث.

د ر، ووجأوجد معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبا االختبار:تحليل فقرات 

ً تتراوح بين ) ان (، وك0.77 – 0.38أن معامالت الصعوبة لكل الفقرات تقريبا

، وذلك (، وبهذه النتائج تبقى جميع فقرات االختبار0.57معامل الصعوبة الكلي )

ته كل فقرة من فقرالتدرج مستوى صعوبة االختبار. كما حسب معامل التمييز ل

جابات ( للتمييز بين إ0.69 -0.30ووجد أن جميع معامالت التمييز تراوحت بين )

بقيت جميع أ(، وبذلك 0.54الفئتين العليا والدنيا، وقد بلغ معامل التمييز الكلي )

 الفقرات.

 مقياس االتجاهات:

لفقرات اعلى أعدَّت فقرات المقياس من خالل القيام بدراسة استطالعية للحصول    

ناً ستبيامقاييس االتجاهات نحو برنامج بريزي، ووزع الباحثان ا إلعدادالمناسبة 

ً من سؤالين مفتوحين على ) ً مكونا لثالثة ا( طالب من طلبة المرحلة 15استطالعيا

وانب الج من غير عينة البحث، وطلب منهم االجابة عنه، وقد كان السؤال األول: ما

 ة التيسلبيفي برنامج بريزي؟ والسؤال الثاني ما الجوانب ال االيجابية التي تراها

قياس. الم تراها في برنامج بريزي؟ وقد استفاد الباحثان من إجابات الطلبة إلعداد

اهات التجكما اطلعا على عدد من الدراسات السابقة التي تناولت مقاييس متعلقة با

قد تم ت، وثان عددا من الفقرانحو البرامج االلكترونية وبناًء عليه استخلص الباح

، إعداد مقياس االتجاهات على وفق طريقة ليكرت الثالثي المكون من )موافق

 محايد، غير موافق(. 

وبعد صياغة الفقرات، عرض المقياس بصيغته األولية على مجموعة من    

ة المحكمين إلبداء آرائهم في كل فقرة من حيث صالحيتها، والتأكد من سالم

 صياغتها.

ات وفي ضوء آراء المحكمين تمت إعادة صياغة عدد من الفقرات وتعديل فقر   

عامل م( من المحكمين. كما حسب %80أخرى، وهكذا عدَّ المقياس صادقاً باتفاق )

لى عثبات المقياس عن طريق حساب معادلة ألفا كرونباخ، بعد أن وزعت األداة 

تبين  اناتيلي، وبعد استخراج البيالطلبة أنفسهم الذين طبق عليهم االختبار التحص

لمقياس (، وهو معامل ثبات مرتفع، ويدل على أن ا0.93أن درجة الثبات قد بلغت )

 يتميز بدرجة عالية من الثبات.

بّ قت التجربة في بداية الفصل الثاني من العام الدراسي ط تطبيق التجربة:

( دقيقة، حيث 45( بواقع محاضرتين في األسبوع، مدة المحاضرة )2016/2017)

درس أحد الباحثين المحتوى للمجموعة الضابطة وفق الطريقة االعتيادية التي هي 
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عبارة عن محاضرة تتخللها األسئلة واألجوبة أحياناً، واستعمال السبورة في الكتابة 

أما المجموعة  ،والرسم التوضيحي، والطلبة متلقين للمعلومات معظم الوقت

حيث يعرض  ،(Preziباحث نفسه، عن طريق برنامج )التجريبية فقد دّرسها ال

الباحث المحاضرة على الشاشة الكبيرة ويقوم بشرح محتوى كل فقرة منها موضحاً 

مقاطع الفيديو  الصور أو الرسوم المتحركة أو ذلك بالنصوص اإلثرائية أو

 هم.في الحديث وإبداء الرأي حول األمور التي تشكل علي الطلبةالقصيرة، ثّم يشارك 

 صيلي فيهذا وبعد االنتهاء من تدريس المحاضرات المقررة، طبق االختبار التح   

بية تجرياليوم التالي منه على مجموعتي البحث، ومقياس االتجاه على المجموعة ال

 طلبةفقط، وطلب منهم قراءة التعليمات بدقة قبل اإلجابة، ثم صححت إجابات ال

ن حدة لإلجابة الصحيحة على كل فقرة موحددت درجات االختبار بوضع درجة وا

ختبار ( درجة، والدرجة الدنيا لال20فقراته لتصبح الدرجة النهائية لالختبار)

(، 2)( درجات، والمحايد 3)صفر(، بينما لمقياس االتجاهات فقد كان للموافق )

( درجة، وفرغت البيانات، وبذلك أصبحا جاهزين للعرض 1ولغير الموافق )

 والمناقشة.

 ض النتائج ومناقشتهاعر

ئط ( المدعم بالوساpreziأثر استخدام برنامج بريزي ) معرفة" :األولالهدف 

 ك".دهو التعليمية على التحصيل األكاديمي لطلبة كلية التربية األساسية بجامعة

ي فللوصول إلى هذا الهدف رصدت درجات المجموعتين التجريبية، والضابطة    

ً ع التحصيل الدراسي وباعتماد ند اختبار )ت( فاتّضح أن الفرق دال إحصائيا

هي و(، 3.40( إذ كانت القيمة )ت( المحسوبة )80( وبدرجة حرية )0.05مستوى )

 تي:( كما هو موضح في الجدول اآل1.99أكبر من قيمة )ت( الجدولية البالغة )
 ة: قيمة )ت( الختبار التحصيل األكاديمي للمجموعتين التجريبية والضابط5جدول 

 ،preziوهذا يعني تفّوق طلبة المجموعة التجريبية التي دُّرست باعتماد برنامج    

االعتيادية، في التحصيل  على طلبة المجموعة الضابطة التي دُّرست وفق الطريقة

 وربما يعزى هذا التفوق إلى عدة أسباب منها:، الدراسي

 المجموعة
عدد 

 الطلبة

المتوس

ط 

الحساب

 ي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

 t.testقيمة 
مستوى الداللة 

0.05 
 المحسوبة

الجدول

 ية

 40 التجريبية
17.8

5 
1.47 

 دال إحصائياً  1.99 3.40 80

 42 الضابطة
14.1

9 
3.07 
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نتباههم وتركيز ا (، ساعد على إثارة اهتمام الطلبة،preziإن استخدام برنامج ) -

 دريسنحو المادة المعروضة أمامهم، مما ساعد على عدم تشتت انتباهم وجعل الت

 أكثر فاعلية بما يتضمنه البرنامج من الوسائط المتعددة كالصور، والنص،

 والصوت، والحركة )الفيديو(.

عة أمام الطلبة في المجموعة التجريبية - دة ومتنّو   حصول، للإتاحة مصادر متعدّ 

ملل على المعلومات، وبصورة تخاطب حواسهم المختلفة، وتبعدهم عن الشعور بال

 يمي.والضيق، األمر الذي أدى وبشكل فعّال إلى ارتفاع مستوى تحصيلهم األكاد

ى يسم أضفى البرنامج على الموضوع أبعاداً من الحقيقة تقترب به إلى صفة ما -

مات طلبة فهم واستيعاب المعلوالواقع االفتراضي الذي يجعل من السهل على ال

 بشكل مناسب، وبالتالي ارتفاع معدل تحصيلهم األكاديمي.

ي فتصميم العروض التوضيحية بطريقة تشّجع الطلبة والمدّرس على التفاعل  -

 قشة،أثناء المحاضرة، فلم يكن العرض يشغل كل وقت الدرس، بل هناك وقت للمنا

ً وفعاالً، وله منافع إيجابية في اكتساب الم ً نافعا ن ثم ات، ومعلومفهو يُعدُّ أسلوبا

 طلبة. ل الن له األثر الفاعل في زيادة تحصيتحقيق المعرفة العلمية األمر الذي كا

له  كطريقة وتكنولوجية تدريسية كان preziونخلص إلى أن استخدام برنامج    

ي فبحث األثر الواضح في تفّوق تحصيل المجموعة التجريبية. وتتفق نتائج هذا ال

بول (، وبيندر و2003التحصيل الدراسي مع نتائج دراسة كل من دراسة الناشف )

(2012 )Bender, & Bull( التي أكدت على 2016، والعطيوي وآخرون ،)

تين فعالية برنامج بريزي، وذلك بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموع

 اراسالتجريبية والضابطة، ولصالح المجموعة التجريبية، بينما خالفت دراسة ب

(2013 )Barras ألخرى االبرنامج واألنماط ، التي قالت بعدم وجود فرق كبير بين

 للتدريس.

و ك نحاتجاهات طلبة كلية التربية األساسية بجامعة دهو معرفة: "الهدف الثاني

 ( المدعم بالوسائط التعليمية".preziبرنامج بريزي )

 ولتحقيق الهدف الثاني رصدت اتجاهات المجموعة التجريبية، على مقياس   

ال ( لعينة واحدة اتّضح أن الفرق دT-testاالتجاهات، وباعتماد اختبار ت )

 (،40( وبمتوسط فرضي قدره )39( وبدرجة حرية )0.05إحصائياً عند مستوى )

لبالغة (، وهي أكبر من قيمة )ت( الجدولية ا6.159إذ كانت قيمة )ت( المحسوبة )

 (، وكما هو موّضح في الجدول اآلتي:1.684)
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 طلبة المجموعة التجريبية نحو البرنامج: يبين قيمة )ت( لمقياس اتجاهات 6جدول 

 العينة
 الوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الفرضي

درجة 

 الحرية

القيمة التائية 

 المحسوبة

القيمة التائية 

 الجدولية

مستوى 

 الداللة

0.05 

40 48.9 9.14 40 39 6.159 1.684  ً  دال إحصائيا

 استخدامالتجريبية التي دُّرست ب وهذا يعني أن اتجاهات الطلبة في المجموعة   

ص ( هي اتجاهات مرتفعة بالمقارنة مع المتوسط الفرضي، ونخلpreziبرنامج )

لواضح ( كأسلوب ووسيلة تدريسية كان له األثر اpreziإلى أن استخدام برنامج )

حو نطلبة وربما يعزى ايجابية اتجاهات ال، فّوق اتجاهات المجموعة التجريبيةفي ت

 إلى عدة أسباب منها:البرنامج 

صبح الدرس ( وفّر جواً من المتعة داخل القاعة، وأ preziإنَّ استخدام برنامج ) -

 تجاهاتين امشوقاً، مما أدى إلى خلق بيئة تعليمية مليئة بالمثيرات، أسهمت في تحس

 الطلبة.

 كة،لمتحراإنَّ تنّوع الوسائط التعليمية كـ )الصور، ومقاطع الفيديو، والرسوم  -

 يها،والنصوص، والصوت( التي عملت على جذب وإثارة اهتمام وانتباه الطلبة إل

 حسنت من اتجاهاتهم.

بة مدى (  أتاح للطلpreziإنَّ بدء الدرس بعروض توضيحية وباستخدام برنامج ) -

ً من المشاركة والتفاعل وزيادة الثقة بالنفس وكسر الروتين المعت ان له كاد، واسعا

 تحسين اتجاهاتهم. األثر الواضح في

 & Bender( 2012وتتفق نتائج هذا البحث مع نتائج دراسة كل من بيندر وبول )

Bull( 2013، وباراس )Barras( ودافي وآخرون 2013، ومصطفى وآخرون ،)

(2015 )Duffy at all التي أكدت على وجود اتجاهات إيجابية نحو برنامج ،

 ئق والوسائل األخرى في التدريس.بريزي، وأنه يعد األكثر جاذبية من الطرا

 :يأتي في ضوء نتائج البحث واستنتاجاته، يمكن أن يوصي الباحثان ما: التوصيات

يث االهتمام بتطوير المناهج بصفة عامة، وأساليب تدريسها بصفة خاصة، بح –

ويم الحديثة مع األهداف وأساليب وأنشطة تدريس وتق التقنيةتتكامل تطبيقات 

 المواضيع.

( للعروض preziتشكيل فريق عمل خاص إلعداد دروس باعتماد برنامج ) –

التقديمية وذلك عن طريق تعاون كل من المتخصصين في المحتوى التعليمي 

ومتخصصين في تقنيات التعليم ومتخصصين في التربية وعلم النفس وفريق 

 اإلخراج الهندسي والفني ليستفيد منها المدّرسون والطلبة.
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، تحركةعد بيانات تتضمن )الصور، مقاطع الفيديو، مقاطع الرسوم المإعداد قوا –

 ونشرها على شبكة االنترنت. األساسيةنصوص( من قبل كلية التربية 

 برنامج في المحاضرات.الن على استخدام يسييتدريب وإعداد التدر –

 في التقنياتمنح الحوافز والمكافآت للمدرسين الذين يستخدمون مثل هذه  –

 اضرات.المح

في  الحديثة التقنيةتهيئة القاعات الدراسية ليتشجع المدّرس على استخدام  –

 التدريس.

 وعرضها أمامهم. ،برنامجالتكليف الطلبة بإعداد محاضرات مصّممة على  –

ث د بحويمكن أن يقترح الباحثان تكملة البحث من خالل القيام بإعدا المقترحات:

 حول: 

بقاء التحصيل الدراسي والدفعية نحو التعلم أو است( في preziأثر برنامج ) -

 المعلومات في مراحل دراسية أخرى.

 رراتإجراء دراسة مماثلة تشمل عينة أكبر وفي مجال التعليم العام وعلى مق -

 تائجهايم ندراسية عديدة لتحسين مستوى التعليم تغطي جميع أنحاء اإلقليم ليتم تعم

 على نطاق واسع.

 س.المرحلة الجامعية نحو استخدام برنامج بريزي في التدري اتجاهات طلبة -

 إجراء دراسة مماثلة حول برنامج بريزي في بقية جامعات اإلقليم. -
 المراجعقائمة 

 عربية.(. كيف نربي أطفالنا. القاهرة: دار النهضة ال1974إسماعيل. محمد عماد الدين وآخرون) .1

ول برنامج تعليمي محوسب على تحصيل طلبة الصف األ(. أثر استخدام 2002برهوم، وليد أيوب) .2

امعة جورة، الثانوي العلمي في مادة علوم األرض والبيئة واتجاهاتهم نحوه، رسالة ماجستير غير منش

 اليرموك، إربد.
تجربة -(. فاعلية استخدام الحاسب االلكتروني على التحصيل2008سرحان، غسان والتالحمة، بشير) .3

تدريس المساحات في الرياضيات لطلبة الصف العاشر األساسي في فلسطين، مجلة العلوم 

، متوفر على الموقع االلكتروني اآلتي: 23/2/2010( بغداد، العراق، 36) 5اإلنسانيةااللكترونية، 
www.ulum.nl/d19.html. 

الملكة  ( في تحصيل طالبات كليةData show(. أثر استخدام جهاز )2002سالمة، عبد الحافظ محمد) .4

 2 لسعودية،ايشة، علياء في مادة ثقافة اللغة العربية، كلية المعلمين بالرياض، مجلة كليات المعلمين، ب
(2 ،)155 - 195. 

دار الفكر  . عمان:5(. وسائل االتصال والتكنولوجيا في التعليم. ط 2004سالمة، عبد الحافظ محمد) .5

 للنشر والتوزيع.

تكنولوجيا . الجمعية المصرية ل2(. توظيف تكنولوجيا التعليم. ط1997سيد، عبد الحليم فتح الباب) .6
 .17التعليم، ص 

معاصرة. م التربوي، أسسه، وتطبيقاته، وتوجيهاته ال(. القياس والتقوي2006صالح الدين، محمود) .7

 القاهرة: دار الفكر العربي.
ا االتصاالت (. التطبيقات واألساليب الناجحة الستخدام تكنولوجي2005عبد الباسط، حسين محمد أحمد) .8

 .59 – 47ص  خامس.والمعلومات. مجلة التعليم باالنترنت لجمعية التنمية التكنولوجية والبشرية. العدد ال

http://www.ulum.nl/d19.html
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بية في (. فاعلية استخدام برنامج بريزي في تحصيل طالبات كلية التر2016العطيوي، رغدة محمد) .9

 ان.(. عم5(. العدد )5مقرر طرق تدريس خاصة. المجلة الدولية التربوية المتخصصة. المجلد )

 .(. الحاسوب التعليمي وتطبيقاته التربوية. عّمان: المسيرة2004عيادات، يوسف أحمد ) .10

 (. المرجع الشامل في الوسائل التعليمية. عمان: دار الطريق.2003القبالي، يحيى) .11
طرائق و(. معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج 1999الجمل، علي) -اللقاني، أحمد  .12

 ، القاهرة: عالم الكتب.2التدريس، ط 

فة في المناهج تربوية الُمعرَّ (. معجم المصطلحات ال2003اللقاني، أحمد حسين، والجمل، علي أحمد ) .13
 . القاهرة: عالم الكتب للنشر والتوزيع.2وطرق التدريس. ط

( لتدريس الكيمياء في Power point(. فاعلية استخدام برنامج )2008محمود، رائد إدريس ) .14

،متوفر على الموقع االلكتروني 20/2/2010تحصيل طالب المرحلة اإلعدادية واتجاهاتهم نحوها، 
رائد إدريس محمود، اآلتي:   للدكتور

http://www.majalisna.com/w/raadadrees/index.php?show=Content&CID=3357

2. 

: دار تربية ، الرياض(. استخدام الحاسوب اآللي في التعليم2002الموسى، عبد هللا بن عبد العزيز) .15
 الغد.

عوائقه. ورقة  (. التعلم اإللكتروني: مفهومه خصائصه فوائده2002الموسى، عبدهللا  بن عبد العزيز) .16

ه، متوفر على الموقع:  17/8/1423-16عمل مقدمة إلى ندوة مدرسة المستقبل في الفترة 
http://www.ksu.edu.sa/seminars/futureschool/Abstracts/ AlmosaAbstract.htm 

(. فاعليـّة استخدام برنامج الساليدات المحوسبة في تحصيل تالميذ الحلقة 2003الناشف، سلمى زكي) .17

األولى من التعليم األساسي بوحدة "التلّوث البيئي"، وميلهم نحواستخدامه في المدارس الحكومية بسلطنة 
، متوفر على الموقع االلكتروني 23/2/2010(، بغداد، العراق، 36)5عمان، مجلة العلوم اإلنسانية، 
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Abstract: The current research aims at knowing the effect of using the 

(prezi) program compatible with teaching aids on academic achievement 

and the trend towards the programs with the students of basic education 

college at University of Duhok. 

The research adopted the experimental method; the sample of the search 

consists of 82 students from the basic Education and Psychology 

departments chosen deliberately for the academic year 2015/2016. The 

sample has been distributed into two groups: the experimental group, 

consisting of (40) students, taught by using (prezi) program. The other 

one is the control group which consists of (42) students taught by the 

normal method. 

 Both researchers designed nine lectures using (prezi) program. They also 

design an achievement test in the teaching methods curriculum containing 

of (20) items in its final version, as well as  a tool to measure the  

students' attitudes toward the program which consists  of (20) items. The 

validity, reliability and all the psychometric properties of these tools have 

been confirmed. 

A statistically significant difference at the level of (0.05) has been found 

in the academic achievement between the two groups regarding the post-

test for the experimental group. Also an increase in the level of their 

attitudes towards prezi program has been found. 

The research arrived at some recommendations, the most important of 

which, the need of use of the (prezi) program by the teaching staff at 

university level. 
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 رائيأثر استخدام إستراتيجية بناء المعنى المعرفي لتطوير الفهم الق

 لدى عينة من األطفال ذوي صعوبات القراءة
 د. مريم بن بوزيد

 هللا: الجزائرقسم األرطفونيا، كلية العلوم االجتماعية، جامعة أبو القاسم سعد 

 

لفهم اقامت الباحثة باستخدام إستراتيجية بناء المعنى المعرفي لتطوير ملخص: 

 30 راسةالقرائي لدى أطفال يعانون من صعوبات في القراءة. وقد اشتملت عينة الد

مهم إلى سنوات، تم تقسي 10تلميذا يعانون من صعوبات القراءة ويبلغون من العمر 

 ية خضعت لتطبيق إستراتيجية تطوير الفهم القرائيمجموعتين مجموعة تجريب

 و مجموعة ضابطة لم تحظى بذلك،KWLالمعرفي  وهي إستراتيجية بناء المعنى

بيق  تلميذا،  ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بتط 15تتكون كل منها على 

ص ر تشخيختبااختبار الذكاء كاتل الستبعاد وجود اإلعاقة العقلية كما قامت بتطبيق ا

 لقراءةابار صعوبات القراءة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ألحمد أحمد عواد و اخت

يرا الصامتة من أجل الفهم لحاج صابري فاطمة من أجل ضبط متغيرات البحث وأخ

د ، وقد خلصت الدراسة إلى وجوkwlتطبيق إستراتيجية بناء المعنى المعرفي 

فروق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في جميع 

 أبعاد اختبار القراءة الصامتة من أجل الفهم.

 .لقراءةابات : اإلستراتجية، المعنى المعرفي، الفهم القرائي، صعولمفتاحيةالكلمات ا
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 مقدمة

تعلم ساسية لوهي الدعامة األ تعد القراءة المادة األساسية في البرنامج الدراسي،   

ذا ال إإمختلف المواد الدراسية األخرى فالتلميذ ال يستطيع أن يتقدم في حياته 

طة بسي على عملية القراءة فهي تعد مفتاح التعلم، فقراءة كلمة استطاع السيطرة

ام ل نظتستدعي من التلميذ تتبع خطوات معينة لتعرف وفهم تلك الكلمة كونها تمث

ه هذ ،ءةالخطية مما يخلق عند التالميذ صعوبة تعلم القرا –من الوحدات الرمزية 

نجد   أنناة إالالكلمة أو الجمل الصعوبة تتمثل في إدماج العناصر الكتابية الرمزية في

" الذي يجسد الصورة صعوبات القراءة" بعض العلماء يتفقون على مصطلح

 .طفالالحقيقية لهذه الفئة من األ

 هفهذ  من أهم االضطرابات انتشارا في الوسط المدرسيصعوبات القراءة تبر تع   

 ثر على جميع جوانبتؤكل حاجز يعرقل صيرورة النجاح وبالتالي تش ةاألخير

طيرة خكلة تعتبر مش صعوبات القراءةاالجتماعية، النفسية، الثقافية ولهذا فمشكالت 

ى لإعلى مستوى العالمي ليس فقط فيما يتعلق بالفرد فحسب ولكن تمتد أثاره 

ن هذا ون مالمجتمع الذي يعيش فيه هؤالء األطفال فقد زاد عدد األطفال الذين يعان

قد  لة وستدعت انتباه الخبراء والباحثين من أجل حل هذه المشكاالضطراب لدرجة ا

ثيرات اضطراب له تأ صعوبات القراءةن أذلك ليند جرين وزمالئه بتأكيدهم  شارأ

خطيرة على النحو األكاديمي و االجتماعي و االنفعالي لعدد كبير من 

 (56 :2009األطفال)السعيدي، 

كن ن لم تإمية الهامة لصعوبات التعلم األكادي أحد المحاور األساسية كما أنه يشكل   

ل ي مجاكما يرى العديد من الباحثين المتخصصين ف، المحور األساسي واألهم فيها

سي يمثل السبب الرئيسي وراء الفشل المدر هذا االضطرابصعوبات التعلم، أن 

وفي  ،ظيةوهو اضطراب له تأثيرات خطيرة مثل سرعة التلفظ اللغة التعبيرية و اللف

 ا يعرفمأو  التعبير عن األفكار كتابة أو حديثا وخاصة  فهم معنى الكلمات المكتوبة

 .(22 :2008، باسم الفهم القرائي)حمزة

ز حيث تعرف مهارات الفهم القرائي بأنها عملية ربط خبرة القارئ بالرم   

 نى مالمكتوب، ويشمل هذا الربط ايجاد المعنى من خالل السياق واختيار المعن

 ألفكارذه اخالل السياق واختيار المعنى المناسب، وتنظيم األفكار المقروء وتذكر ه

 :2008واستخدامها فيما بعد في األنشطة الحاضرة والمستقبلية)زهران وآخرون، 

370). 

ير من فالفهم القرائي عملية معقدة تسير في مستويات متباينة تحتاج إلى كث   

 راكواإلدتنوعة مثل التحليل والتعميم وتجريد التدريب وتتطلب قدرات عقلية م

عد ذا يول آفاقهفبمقدار ما يسموا الفرد وتظهر موهبته وتتسع  ،وحكم واالستنتاج

 موضوع الفهم القرائي من المواضيع العامة التي يعنى علم النفس المعرفي

 .(24: 2000 ،بدراستها)حبيب هللا



 زيدبو بن مد.مري                            لتطوير المعرفي المعنى بناء إستراتجية إستخدام أثر

 

33 
 برلين-ألمانيا العربي يمقراطيالد المركز                               سيةوالنف تربويةال للدراسات الدولية المجلة

ك ت و إدراوتمييز الكلما لة والفقرة،كما أنه يقوم على فهم معنى الكلمة والجم   

ب ن السبة بيالمتعلقات اللغوية والتمييز بين المعقول وغير المعقول، وإدراك العالق

 ة، معووضع عنوان مناسب للقطع والنتيجة، مع إدراك القيمة المتعلمة من النص،

في  معرفة الجملة المحورية التمييز بين ما يتصل بالموضوع وما ال يتصل به،

 ذاتهكما أنه عملية عقلية ما وراء معرفية تقوم على مراقبة التلميذ ل ،لنصا

 .والستراتيجياته التي يستخدمها أثناء القراءة و تقييمه لها

فرد ويؤكد الباحثون على أن الفهم القرائي يستلزم وجود معارف سابقة عند ال

نى يتشكل المعيربطها بالمعلومات الجديدة المستسقاة من النص المقروء ومنه 

ه لسمح النهائي، مؤكدين على ضرورة االعتماد على ما يمتلكه من عمليات عقلية ت

 .(57: 2009 بذلك)الصاوي،

وأنها  لقراءة،استراتيجيات ا باستخدام إذ أثبتت الدراسات أن الطلبة يمكن تدريسهم   

ات كشفت أنهم حققوا مستويات متقدمة في فهم النصوص المقروءة وتنمية اتجاه

ددة ة محايجابية نحو القراءة، وتجاوزت بعض الدراسات اكتساب المتعلم استراتيجي

 ابلةقإلى تطوير مهارة المتعلمين على استخدام نظام من االستراتيجيات كرزمة 

للتكيف مع النص المقروء، ويدعى هذا المنحنى التدريسي تدريس القراءة 

 (.207 :2003استراتيجيا)عريان ، 

لقرائي، رأت األوساط التربوية أنه من الضروري التأكيد على الفهم اومن هنا    

قاس راءة تالق فجعلته هدفًا رئيًسا من أهداف التعليم في المراحل كافّة، ألنَّ أهمية

ي ففها بمدى الفهم، واالستيعاب، وقدرة القارئ على االحتفاظ بالمعلومات وتوظي

 مواقف مختلفة.

 يمكن السلط الضوء على عملية الفهم القرائي والتي ومن خالل دراستنا هذه سن   

هذه  هميةأأن تتم القراءة بدونه، إذ تبين معظم الدراسات الحديثة في هذا المجال 

  . راءةالق ذوي صعوباتالعملية وهو ما دفعنا إلى دراسة الفهم القرائي عند األطفال 

 اإلطار النظري للدراسة

 اإلشكالية

ة ل الكلمة من أعقد األنشطة العقلية، فهي تتطلب معرفة شكتعتبر مهارة القراء   

هي ومات سمعيا وبصريا، كما تتطلب التفكير وتوقع المعاني التي ترمز إليها الكل

نها إأشبه ما تكون بحل المشكالت واستنباط الفروض والتحقق من االستنتاجات، 

حل  ج وواالستنتا تتضمن كل أنواع التفكير من التقويم و اصدار األحكام والتخيل

 (.92 : 1996المشكالت)شحاته ،

ولعل العجز القرائي المالحظ على التلميذ في تجاربه األولى مع الحروف تقف    

ورائه جملة من العوامل المسببة والتي كانت محركا باعثا لمجموعة من الدراسات 

فقد أكد "ليندجرين   ،العلمية العالمية والتي جاءت مفسرة ومدعمة له
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Laindgreen ،أن العسر القرائي له تأثيرات خطيرة على النمو األكاديمي "

 (.17 :1995االجتماعي، االنفعالي لعدد كبير من األطفال )جلجل، 

وبات فالفهم القرائي يعد من أكثر المشكالت والصعوبات تأثيرا على ذوي صع   

هم لج لديتعاولكلمات، التعلم، فالتالميذ الذين يتم تدريبهم على مهارات التعرف على ا

تظل وائي هذه المشكالت ال يحرزون تقدما ملموسا أو داال في اختبارات الفهم القر

ليها رب عحاجتهم إلى تعلم االستراتيجيات الفعالة التي تساعدهم على الفهم والتد

 فية أولمعراقائمة، والفهم القرائي عملية معرفية تعتمد على خبرات القارئ وخلفيته 

، (463-461 :1998لمعرفي وعلى المعرفة المالئمة للتراكيب )الزيات، بنائه ا

ه ف هذلذلك ارتأينا تطبيق استراتيجية بناء المعنى المعرفي في التدريس، وتهد

 ذاكرة.ي الفاألخيرة إلى تدريب التلميذ على بناء المعنى المعرفي وتنظيمه وتخزينه 

 إيجابيا النص، فعلى القارئ أن يكونإن الفهم القرائي يتطلب تفاعال نشطا مع    

ي فونشطا خالل القراءة، ويتم ذلك عن طريق تأليف وتوظيف خلفيته المعرفية 

هنية الذ كما أنه يعتمد على الطالقة ،المعلومات الواردة في النص موضوع القراءة

ات التي تعني القدرة على التعرف على الكلمات بسرعة، وقراءة الجمل والفقر

 طريقة متصلة حتى يستكمل المعنى الكامل في الفقرات أو النصوصالطويلة ب

 (.463:1998 موضوع القراءة استنادا على الحضور الذهني للمتعلم)الزيات،

ي حاث التومن خالل تجربتنا لعدة سنوات في ميدان األرطوفونيا، ومن خالل األب   

ا اجعراءة يكون رأجريت على عينة من التالميذ الحظنا أن سبب صعوبات تعلم الق

قراءة ى اللعدم قدرة الطفل على فهم النصوص الكتابية وبالتالي تجعله غير قادر عل

لتي اومن الدراسات السابقة الصحيحة وقد أكدت ذلك نتائج البحوث والدراسات. 

ارات " والتي استهدفت تنمية مه1991تمكنا من االطالع عليها: دراسة "عبيدات 

 تيجيةستراإيذ الصف الثاني بمدارس شمال فلوريدا باستخدام الفهم القرائي لذى تالم

 نميةتوقد كشفت نتائج الدراسة عن فاعلية االستراتيجية في  ،التعلم التعاوني

 مهارات الفهم القرائي 

باستخدام  "  فتطرق فيها إلى تنمية الفهم القرائي1993أما دراسة "عبد الرحيم    

الخريطة الداللية  إستراتيجيةة  وهي بعض االستراتيجيات ما وراء معرفي

دى رائي لالق العالقة بين الخبرة السابقة والنص في تنمية مهارات الفهم وإستراتيجية

نمية تفي  طالب  كلية التربية وتوصلت الدراسة إلى فاعلية االستراتيجية المختارة

 .الفهم القرائي لدى الطالب المعلممهارات 

" والتي أراد من خاللها التحقق من فاعلية 1995وهناك دراسة "جوردن    

قد و، ناستراتيجيات الفهم القرائي في تنمية مهارات القراءة لدى طالب المعلمي

ة ا درجعشرين طالبا قد حققوى أن أربعة طالب من بين ثمانية ولإتوصلت الدراسة 

ه من درجة اختبار الفهم القرائي مما يؤكد ضعف الطالب في هذ % 62تقدر ب 

 .مهارات ال
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ة الفهم لى التعرف إلى واقع عمليإ" والتي هدفت 2006أبو عودة وكذلك دراسة "   

قرائي م الالمقروء لدى طلبة المرحلة األساسية العليا، وتحديد أسباب صعوبات الفه

و قد كشفت الدراسة عن قدرات  ،ثم وضع خطط عالجية لهذه المشكلة ،لديهم

لتي مرح ومهارات الفهم القرائي لإلفادة منها في مرحلة اإلعداد للقراءة ومن ثم

إلى  رائيولقد صنف مهارات الفهم الق ،القراءة والتقويم والتطوير لجميع عناصرها

اجي، ومهارات الفهم االستنت ثالث مستويات: مهارات الفهم األساسية للقراءة،

ة مطلوبوأوصت الدراسة بضرورة تحديد مهارات القراءة ال ،الفهم الناقدومهارات 

 عملوتتابع ال ،لكل صف دراسي وكذلك لكل مرحلة تعليمية لتدريب الطلبة عليها

 .(260 :2009فيها)نجوى، 

هم " والتي استهدفت تنمية مهارات الف2008دراسة "عبد الناصر أنيس أما    

 ةتراتيجيإسم القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية باستخدا

 سابقمن استراتيجيات ما وراء المعرفة )التدريس التبادلي( ولتحقيق الهدف ال

قياس لبار ة التجهيز المعرفي واختاستخدم الباحث اختبار الذكاء غير اللغوي وقائم

 تدريسستراتيجية الإمهارات الفهم القرائي، كما اعد دليال للمعلم على تدريب 

ذ الصف تلميذا من تالمي 84التبادلي، وأعد كتيبا للتلميذ، وطبقت الدراسة على 

 فة فيستراتيجية ما وراء المعرإالخامس االبتدائي، وكشفت الدراسة عن فاعلية 

 . التعلم صعوبات ذوي الخامس الصف تالميذ لدى القرائيهارات الفهم تنمية م

 مما سبق ذكره تمت صياغة مشكلة الدراسة في األسئلة التالية:

 في فهم النص المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطةهل يوجد فرق بين  -

 المقروء؟

 األسئلة الفرعية:

لجزئية افي األفكار  والمجموعة الضابطةالمجموعة التجريبية هل يوجد فرق بين  –

 .للنص المقروء

ير غفي المعاني  المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطةهل يوجد فرق بين  –

 المباشرة للنص المقروء؟

ج في االستنتا المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطةهل يوجد فرق بين  –

 )الحكم على المادة القرائية( للنص المقروء؟

لعامة في الفكرة ا المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطةهل يوجد فرق بين  –

 للنص المقروء؟

 :الفرضية العامة

 .مقروءفي فهم النص ال المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطةيوجد فرق بين  -

 :الفرضيات الجزئية

زئية لجفي األفكار ا المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطةيوجد فرق بين  –1

 .للنص المقروء
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ر في المعاني غي المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطةيوجد فرق بين  –2

 .المباشرة للنص المقروء

الحكم )في االستنتاج  المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطةيوجد فرق بين  –3

 .على المادة القرائية( للنص المقروء

امة في الفكرة الع والمجموعة الضابطةالمجموعة التجريبية يوجد فرق بين  –4

 .للنص المقروء

 :مصطلحات الدراسة

ته مستويابقبلي هو ما يتحصل عليه التلميذ في اختبار الفهم القرائي الالفهم القرائي: 

االستنتاج  ) األفكار الجزئية للنص المقروء، المعاني غير المباشرة للنص المقروء،

 لفكرة العامة للنص(.وهو الحكم على المادة القرائية، ا

 أخوذةمهي إحدى استراتيجيات الفهم القرائي إستراتيجية بناء المعنى المعرفي: 

نى " وتهدف إلى تدريب التالميذ على بناء المعOgleمن أعمال "دونالد أوجل 

 المعرفي وتنظيمه وتخزينه في الذاكرة.

ضة منخف الذين يعانون من هذه الصعوبة قدرة تظهر عند التالميذصعوبات القراءة: 

اءة في اكتساب مهارات القراءة، وكثيرا ما تسبب هذه الصعوبات في تجنب القر

ر ومن مظاه ،صعوباتهذه ال إخفاءومحاولة تعلم المادة عن ظهر قلب، من أجل 

هم صعوبات في فدقة في القراءة و القراءة ببطء وصعوبات القراءة: انعدام ال

 .ء وصعوبة الهجاء، الكتابة العكسية للكلمات والحروفالمقرو

لذي ايعرف التلميذ ذو صعوبات القراءة بالتلميذ أطفال ذوي صعوبات القراءة: 

ئيا اجراويالقي صعوبات في تعلم القراءة السليمة وذلك بمعزل عن مستواه العقلي، 

 تحدد بالنتائج التي يتحصل عليها التلميذ في اختبار القراءة.

اعل جة تفلنظريات البنائية أن فهم القراءة يكون نتيترى ا: اصر الفهم القرائيعن

ات مكونوهي القارئ ، النص المقروء والسياق ولهذه ال حركي بين العناصر الثالث

ا ل بينهتفاعوالثالثة تأثير مباشر على الفهم أثناء القراءة فكلما كانت هناك حركية 

 كلما كان هناك فهم قرائي جيد.

حسن يهتم هذا المكون بسمات القارئ، ماذا يفعل وماذا يعرف، هل ي القارئ: –

ب لجانالقراءة أم ال، ما هو تحليله الفونولوجي للمقاطع و ما مدى تمكنه من ا

ه ا يقرأين مالصرفي للغة التي يقرأها، هل له خبرة سابقة والتي تمكنه من أن يربط ب

 وبين معارفه الجديدة.

يهتم ببنية النص والتنظيم العام للنص، تنظيم األفكار، محتوى النص المقروء:  –

النص هل هو صعب على مستوى القارئ، باإلضافة إلى طبيعة النص ومحتواه 

( فالنص المترابط 2011والعناصر البنيوية التي تسهل أو تعقد النص)البصيص، 

 : Chury,Rondelle  ,2010).يتطلب وجود الترابط المكاني والزماني والسببي 

86) 
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ن مكلمات هو الوضعية التي يتواجد فيها القارئ من جهة وكذا دالالت الالسياق:  –

ماعي اجت جهة أخرى، فقد تتغير حاالتها داخل النص ألن السياق يتأثر بما هو نفسي

تعرف ق للوفيزيائي المرافق للنص، إن دور القراء المبتدئين هو الرجوع إلى السيا

خذ ي األفسابقا انطالقا من شكلها الصوتي النعدام التحكم  على الكلمات المعروفة

بالمعلومات الخطية التي تسمح الكشف عن السياق 

(Marin  ,Legros,2008 :33). 

 :االستراتيجيات المعرفية

تحقيق لى لاإلستراتيجية هي فن استخدام اإلمكانات والوسائل المتاحة بطريقة مث   

و لة أمكن بمعنى أنها طرق معينة لمعالجة مشكاألهداف المرجوة على أفضل وجه م

مباشرة مهمة أو أساليب عملية لتحقيق هدف معين كما تعرف على أنها خطة 

ئل لوسامحكمة البناء ومرنة التطبيق يتم من خاللها استخدام كافة اإلمكانات وا

 ية هالمتاحة بطريقة مثلى لتحقيق األهداف المرجوة، واالستراتيجيات المعرفي

وصول م للوالطريقة واألساليب التي يتبعها المعل حنى أو الخطة أو اإلجراءاتالمن

و أإلى مخرجات أو نواتج تعلم محددة منها ما هو عقلي معرفي أو ذاتي نفسي 

  (.22: 2010اجتماعي أو نفسي حركي أو مجرد الحصول على معلومات )شاهين، 

 مقروءةت الأما استراتيجيات الفهم القرائي فهي قدرة المتعلم على فهم المعلوما   

ية والمكتوبة وبالتالي فهي تساعد المتعلم على فهم محتوى المقررات الدراس

اءة في ( ويمكن أن تتجمع االستراتيجيات المعرفية للقر91: 2005)الدردير،جابر،

 صنفين:

 عالجةعن اختيار أفضل األساليب المالئمة لم مسئولةاستراتيجيات التخطيط:  -أ

 المعلومات حسب الهدف من القراءة وطبيعتها.

 تعديل من ثماستراتيجيات التقييم أو التنظيم: التحقق من انجاز الهدف المنشود و –ب

 سلوك القراءة ومراقبته.

 :ستراتيجية بناء المعنى المعرفيإأهمية 

لتي ام النص وذلك من خالل طرح األسئلة جعل المتعلم يعتمد على نفسه في فه -

لتي تشغل تفكيره حول موضوع النص من جهة كما أنه تجعله يستثمر المعلومات ا

هم يسا لديه حول الموضوع من جهة أخرى إذ يقوم بالربط بما لديه وما تعلمه مما

 في تطوير الفهم.

 ال تتطلب وسائل أو إمكانيات مادية كبيرة  -

 التعاون مع زمالئه  تحفز التلميذ على -

 زيادة عمليتي االنتباه والتركيز أثناء القراءة -

 (.92:2005تحسين عملية التخزين واالسترجاع)الدردير،جابر، -

ستراتيجية التي يستخدمها الفرد لتحقيق هدف اإلستراتيجية المعرفية هي اإل إن   

بذلك يمكن أن  معرفي، وإذا استطاع التالميذ إدراك تفكيرهم بصورة أعلى فإنهم
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يصفوا ما يدور في رؤوسهم عندما يفكرون ،ومتى يسألون وكذلك يمكن لهم أن 

يصفوا ما يعرفونه وما يحتاجونه من معرفة ويمكن أن يصفوا خطة عملهم قبل أن 

يبدؤوا في حل المشكلة ويضعوا الخطوات في تسلسل  وفي النهاية يحددوا مدى 

لك يمكن أن يطبقوا الجوانب المعرفية بشكل نجاحهم في تحقيق الفهم القرائي، وبذ

 صحيح عندما يصفوا مهاراتهم في التفكير و استراتيجياتهم في فهم المقروء.

 للدراسة التطبيقي اإلطار

 :منهج الدراسة

اليب من المعلوم أن لكل دراسة علمية منهج محدد، والمنهج هو الطرق واألس   

وع موض والعمليات العقلية والخطوات العلمية التي نقوم بها من بداية البحث في

ه معين حتى ننتهي منه مستهدفين بذلك اكتشاف الحقيقة والبرهنة عليها ) ط

 والذي كمنهج أساسي تجريبيل(، هذا ما استدعى انتقاء المنهج ا243 دس:وآخرون، 

 .يتوافق وتطلعات الدراسة الحالية

 :عينة الدراسة

 رب، علىغلقد تم إجراء الدراسة في المدارس االبتدائية الخاصة بمنطقة جزائر    

ريقة ططبقت عليهم  تلميذا من ذوي صعوبات القراءة  15عينة تجريبية مكونة من 

ي من ذوتلميذا  15ضابطة مكونة من وعينة استراتيجية بناء المعنى المعرفي 

 ،رفيصعوبات القراءة لم تخضع لطريقة التدريس باستراتيجية بناء المعنى المع

 سنوات.10تتراوح أعمارهم 
 يوضح كيفية تقسيم عينة الدراسة – 1 –جدول 

 التطبيق البعدي طريقة التدريس التطبيق القبلي مجموعة الدراسة

اختبار القراءة  الضابطة

الصامتة من أجل 

 الفهم

اختبار القراءة  الطريقة المعتادة

الصامتة من أجل 

 الفهم
إستراتيجية بناء  التجريبية

 المعنى المعرفي

 أدوات جمع البيانات:

فبقدر  إن األدوات المستخدمة في البحث تمثل عنصرا هاما في إجراء الدراسة،   

ئج ن نتاما يترتب على ذلك مالقياس، وقدر ما تتوفر الدقة في دقة هذه األدوات ب

 يمكن االعتماد عليها ومن بين هذه األدوات:

 .+ اختبار الذكاء "كاتل" من أجل إقصاء اإلعاقة الذهنية

حمد أ+ اختبار تشخيص صعوبات القراءة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية )أحمد 

 .عواد( من أجل تشخيص األطفال ذوي صعوبات القراءة

 تدائيةاالب القراءة الصامتة من أجل الفهم لتالميذ الطور الثاني للمرحلة+ اختبار 

 .)حاج صابري فاطمة(

 .من أجل قياس فهم المقروء لدى عينة الدراسة

 + استراتيجية بناء المعنى المعرفي.
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 انات+ األساليب اإلحصائية )المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمختلف بي

 . Tر الفروق بين المتوسطات الدراسة( من أجل اختبا

 اختبار الذكاء "كاتل"

بارات " سلسلة من االختبارات أطلق عليها اسم "اخت R.B.Cattellأعد "كاتل    

 .الذكاء

 ."Culture free testsالمتحررة من أثر الثقافة 

 العام عامليقيس هذا االختبار العامل العام للذكاء أو التفكير المنطقي ونقصد بال

لتي الية العامة على حل المشاكل، وتعد هذه األخيرة من أهم القدرات العق القدرة

 .تسمح بتحليل الوضعية

 .ككل مئة سؤال.يطبق فرديا أو جماعياالختبار عدد أسئلة ا

 من ثالث مقاييس وهي: االختباريتكون : وصف االختبار

ك وكذلسنوات والمتخلفين عقليا  08إلى 04مخصص لألطفال من المقياس األول: 

 الراشدين والكبار في السن.

ي سنة ويطبق على الراشدين ذو 13إلى 08مخصص لألطفال من المقياس الثاني: 

 سنة. 50الدرجات الدنيا من التعليم واألشخاص األكثر من 

لثانوي اسنة مخصص للمستويات العليا من التعليم  19إلى  13من المقياس الثالث: 

 لى أنهم أذكياء.والجامعي والراشدين الموصفون ع

 B و شكل  A لكل مقياس صورتان متكافئان شكلمالحظة: 

لمقياس اسنوات فإن  10بما أن دراستنا هذه تشمل األطفال البالغين من العمر    

 الثاني هو األنسب لهذا النوع من الدراسة وسنذكره بشيء من التفصيل.

أربع  04على سؤاال مقسما  46: يحتوي هذا المقياس على المقياس الثاني

 هي:وقة اختبارات فرعية، وتشمل هذه األخيرة على أنواع مختلفة من استنباط العال

 Séries+ االختبار األول: السالسل  

 دقائق 03مسألة، زمن تطبيقه  12يحتوي على 

 Classifications+ االختبار الثاني: التصنيفات 

 دقائق 04مسالة ،زمن تطبيقه  14يحتوي على 

 Matrices+ االختبار الثالث: المصفوفات 

 دقائق 03مسألة، زمن تطبيقه  12يحتوي على 
 Condition  + االختبار الرابع: االشراط

 دقائق 04مسائل، زمن تطبيقه  08يحتوي على 

 مدة االختبار

دقيقة  14و Aدقيقة للشكل 14دقيقة حيث نعطي  28الزمن المحدد ككل هو 

 Bللشكل
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مد بات القراءة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية )أحمد أحاختبار تشخيص صعو

 يهدف: عواد(

ي ائية فبتداالختبار إلى تشخيص صعوبات التعلم التي يعاني منها تالميذ المرحلة اال

 مادة اللغة العربية من الصف الرابع إلى الصف السادس ابتدائي.

يتكون من عشرة سؤال، كل سؤال  18يحتوي االختبار على : وصف االختبار

، ليماكلمات يطلب من التلميذ قراءتها ويعطي درجة على كل كلمة ينطقها نطقا س

 .سنة 12 – 10راوح أعمارهم ما بين ويصلح تطبيقه على تالميذ تت

 يتكون االختبار من مجموعة من االختبارات الفرعية:

اء أثن اختبار تشخيص الصعوبة في نطق بعض الكلمات األكثر من ثالثة أحرف –أ

 .القراءة

 .ةلقراءاختبار تشخيص صعوبة التفرقة بين الكلمات المتشابهة األحرف أثناء ا –ب

ة اختبار تشخيص الصعوبة في نطق الطول المناسب لحرف المد وذلك بالنسب –ج

 .للكلمات التي بها مد أثناء القراءة

 .دقائق 09مدة االختبار :مدة االختبار

 جل الفهم )حاج صابري فاطمة(اختبار القراءة الصامتة من أ

 يتكون االختبار من نموذجين:: وصف االختبار

 + النموذج األول: موجه لتالميذ الصف الرابع للمرحلة االبتدائية

 + النموذج الثاني: موجه لتالميذ الصف الخامس و السادس

 هدف االختبار

لى تعويدهم عتدريب التالميذ على القراءة الصامتة كعملية أساسية ومن ثم  -

 .ممارستها

 .قياس الفهم عن طريق القطع القرائية المقترحة -

ث يحوي كل نموذج على نصين قرائيين، وكل نص قرائي يشمل على قطعتين، وثال

ائي قطع قرائية متوسطة الطول تماشيا مع فقرات المقرر الدراسي، ولكل نص قر

ن . والمطلوب مالعامتعطى أربعة أسئلة متعلقة بمحتوى النص الختبار الفهم 

 .بةإلجالجابة الصحيحة من بين االحتماالت األربعة المطروحة التالميذ تحديد اإل

 .+ السؤال األول: يرتكز على األفكار الجزئية

 .+ السؤال الثاني: يرتكز على المعاني غي المباشرة

 + السؤال الثالث: االستنتاج والحكم على المادة القرائية

 .الفكرة العامة+ السؤال الرابع: 

 دقيقة 31ضرورة التقيد بالزمن والذي قدر ب :مدة االختبار

هي أسلوب من أساليب تنشيط المعرفة : KWLستراتيجية بناء المعنى المعرفي إ

وهذا من خالل طرحهم  KWLالسابقة عند التلميذ من أجل فهم النص تعرف ب 
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لثالث أسئلة محددة على أنفسهم ، يقوم التلميذ باإلجابة عنها قبل القراءة وأثناءها 

 وبعد االنتهاء منها وهي:

 السؤال األول: ما الذي تعرفه عن...؟

جه ث يويحاول التلميذ أن يجيب عن السؤال من خالل قاعدته المعرفية السابقة حي

 رفه عنا يعمبل قيامه بقراءة النص ويحاول فيه كتابة كل التلميذ السؤال إلى نفسه ق

مكن موضوع النص حيث يهدف هذا السؤال إلى استثارة ذهن التلميذ بأكبر قدر م

 من المعلومات والمعارف السابقة التي لديه.

 السؤال الثاني: ما الذي تريد أن تعرفه عن...؟

تساؤالت حيث تشكل  يقوم بصياغة ما يريد معرفته عن موضوع النص على شكل

عن  لبحثجاباته أثناءها بحيث يحاول اسئلة هدفه أثناء القراءة فيراقب إهذه األ

 إجابات لها في النص.

 السؤال الثالث: ما الذي تعلمته عن...؟

 بقا.ه سايقوم بتسجيل ما تعلمه عن موضوع القراءة ويقارن ما تعلمه بما كان يعرف

 ستراتيجيةهدف اإل

ة ألسئلاالتالميذ في عملية القراءة النشطة والفاعلة والتي تعنى بطرح إدخال  -

 والتفكير بالمفاهيم والتساؤالت الواردة أثناء القراءة.

ص تعزيز كفاية التلميذ في وضع أهداف للقراءة وجمع المعلومات من النصو -

وط وتأليف خطوط عريضة لألفكار الواردة وكتابة ملخصات ترتكز على تلك الخط

 العريضة.

 تحليل النتائج

لمجموعة المجموعة التجريبية وايوجد فرق بين  أنهتوقعنا في الفرضية العامة    

ين بلسنة الخامسة ابتدائي. والختبار الفرق ل في فهم النص المقروء الضابطة

 .اليللفروق، والنتائج مدونة في الجدول المو Tالمجموعتين استخدمنا اختبار 
 بين المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار الفهم القرائي ككلTيبين قيمة  -2-جدول 

حجم  العينة

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 Tقيمة 

 المحسوبة

 Tقيمة 

 المجدولة

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

المجموعة 

 الضابطة

15 24,2 28,4 0,17 2,12 0,01 16 

المجموعة 

 التجريبية

15 22,87 29,26 

،  0,17تساوي  المحسوبة Tمن خالل الجدول المبين أعاله توصلنا إلى أن قيمة    

لكونها  2,12المجدولة والتي تساوي  Tحصائية بالمقارنة مع قيمة إليست لها داللة 

جد أن ن، بالمقارنة بين مختلف المعطيات α= 0,01أصغر منها عند مستوى الداللة 

طة في لضاباالتجريبية أكثر تباينا واختالفا من تالميذ المجموعة  تالميذ المجموعة

 إجابتهم عن أسئلة الفهم القرائي.



 زيدبو بن مد.مري                            لتطوير المعرفي المعنى بناء إستراتجية إستخدام أثر

 

42 
 برلين-ألمانيا العربي يمقراطيالد المركز                               سيةوالنف تربويةال للدراسات الدولية المجلة

ة كل مهار ئيبين المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار الفهم القراTيبين قيمة  -3-جدول 

 على حدة
مستويات الفهم 

 القرائي

المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  Tقيمة 

 الداللة

 0,01 15,36 0,52 1,34 15 الضابطة األفكار الجزئية

 0,35 2,34 15 التجريبية

المعاني غير 

 المباشرة

 0,01 11,02 1,20 3,53 15 الضابطة

 1,56 6,92 15 التجريبية

االستنتاج)الحكم 

على المادة 

 القرائية(

 0,01 9,51 - 1 3,12 15 الضابطة

 1,73 6,09 15 التجريبية

 0,01 9,55 - 0,58 1,60 15 الضابطة الفكرة العامة

 0,49 2,61 15 التجريبية

من خالل الجدول السابق يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في كل مهارة على  0,01

 .القرائي لصالح المجموعة التجريبيةحدة من مهارات الفهم 

 االستنتاج العام

عرفي معنى المإستراتيجية بناء الإيمانا منا بضرورة وأهمية القراءة قمنا بدراسة    

احثون ، حيث يرى البذوي صعوبات القراءةالفهم القرائي لدى األطفال في تحسين 

طق والن الكلمة والفهمأن القراءة الناجحة عند الطفل تتطلب مهارات التعرف على 

لمعنى ا واكما يتطلب الفهم القرائي الخبرة، فعلى الطفل أن يفهم األفكار وتسلسله

 .ءةذوي صعوبات القرا الذي تحمله وهي متطلبات قد تكون مضطربة عند األطفال

 لم رفينى المعالذين لم يطبق عليهم إستراتيجية بناء المع لذلك الحظنا أن األطفال   

شرة، المبا غير ن فهم بنود اختبار الفهم القرائي )األفكار الجزئية، المعانييتمكنوا م

ه لهذ لذين تلقوا تدريبا مكثفااالستنتاج والفكرة العامة( مقارنة باألطفال ا

ئي لقراوهذه النتيجة تتفق مع ما ورد من إطار نظري حول الفهم ا ،اإلستراتيجية

لنص عنى، حيث يتفاعل القارئ مع اوكونه عملية أساسها عملية تصور وبناء للم

بقة ت ساالقرائي تفاعال يسعى من خالله إلى استثمار ما لديهم من مهارة ومعلوما

لك دى ذفي بناء المعرفة الجديدة وكلما امتلك القارئ خبرات ثرية عن الموضوع أ

فال أطند ع التمستاهباألفكار الواردة فيه. وهذا ما  واإلحاطةإلى مزيد من الفهم 

 المجموعة الضابطة.طفال أولم نلتمسه عند مجموعة التجريبية لا

وفيما يتعلق بتطبيق هذه اإلستراتيجية على التالميذ ذوي صعوبات القراءة فقد    

وجدنا أن أداءهم قد تحسن على المستوى القرائي سواء فيما يتعلق بالترميز أو فك 
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دا ورغبة في القراءة أي الترميز أو الفهم، حيث الحظنا أنهم أصبحوا يبذلون جه

أبدو تحسنا في األداء وفي سرعة القراءة بعدما كانوا ال يبدون أي اهتمام لهذه 

 الحصة.

 ة بناءتيجيكما أنهم أصبحوا يطالبون بالمشاركة في القراءة بتطبيق خطوات إسترا   

سئلة األ المعنى المعرفي إبتداءا من التعبير عن ما يعرفونه عن الموضوع إلى طرح

ن التي تجول في خاطرهم وصوال إلى اإلجابة عن األسئلة التي طرحوها. أي أ

ين تحس إستراتيجية بناء المعنى المعرفي ساعدت التالميذ ذو صعوبات القراءة في

 الفهم القرائي لديهم.

" أن بعض 1996وهذا يتفق مع ما توصل إليه كل من "فايون و كلنجينير    

 عانونيصمم بشكل محدد لتحسين الفهم عند التالميذ الذين  التدريس استراتيجيات

  تخدممن صعوبات في فهم المقروء ألن هذه الفئة تفتقر إلى معرفة متى وكيف تس

جية راتياالستراتيجيات ويحتاجون إلى تعليمات مباشرة عن كيفية استخدام هذه إست

 .(22: 2012الفهم)عبد الرازق،

يم تنظ ء المعنى المعرفي قد ساعدت التالميذ علىإن استخدام إستراتيجية بنا   

 التعلمبعدي معارفهم وتحديد أهدافهم والقدرة على تقييم أدائهم ومقارنة تعلمهم الب

ما ة، كالقبلي حيث كانت رغبة كبيرة لدى التالميذ في التعلم بهذه اإلستراتيجي

بط اتهم ورأعطتهم الفرصة في تحديد األفكار الرئيسية للموضوع وتنظيم معلوم

ا ما وهذ معارفهم السابقة بالجديدة حيث قام التالميذ باستدعاء الخبرات السابقة

 على همساعد مما للمعلومات تفهما جعلهم نشطاء أثناء توظيف اإلستراتيجية وأكثر

 .المواضيع فهم
قا من نطالفمن المهم جدا أن يتعلم الطفل القراءة باتباع المراحل المتتابعة ا   

لى إمات المرحلة األولى إلى غاية التحكم فيها بطريقة جيدة من التعرف على الكل

لى عدريبه ا بتغاية الوصول إلى العمليات العليا منها، ولن يتسنى له ذلك إال إذا قمن

والمتمثل في الفهم وذلك من خالل استعمال القراءة وتبيان الهدف منها 

 االستراتيجيات التي تتناسب مع سنه ومع قدراته العقلية. 

 خاتمة

خيرة ذه األالفهم القرائي هو الهدف األساسي الذي يرجى من عملية القراءة، هإن    

لكه تحتاج لتعلمها توفر الفرد على مجموعة من الشروط خاصة فيما يجب أن يمت

لية الطفل من قدرات جسمية كسالمة البصر والسمع والصحة العامة، وعمليات عق

ء تساعده على فهم المقرومتطورة كما يحتاج إلى طرق ووسائل واستراتيجيات 

 عليا.ات البتداءا من البسيطة منها إلى غاية الوصول إلى المستويإبجميع مستوياته 

قمنا بإبراز أثر استخدام إستراتيجية بناء المعنى المعرفي في دراستنا هذه في و   

وتوصلنا إلى وجود فروق  ذوي صعوبات القراءةالفهم القرائي عند األطفال  تطوير

، أي فعالية استخدام في فهم المقروء مجموعة التجريبية والمجموعة الضابطةال بين
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إستراتيجية بناء المعنى المعرفي في تطوير الفهم القرائي لدى األطفال ذوي 

 صعوبات التعلم.

 :توصيات

دلة عداد ألى إعالتركيز في مناهج تعليم اللغة العربية بالمراحل الدراسية المختلفة  -

 فهم المقروء. تتضمن مهارات 

ة لمادلتجاوز المفهوم الضيق للقراءة والمتمثل في أنها عملية استقبال سلبي  -

 .قروءالمقروء إلى كونها عملية عقلية بنائية تفاعلية يمارسها القارئ مع الم

 جياتاستراتيضرورة عقد دورات تدريبية لمعلمي اللغة العربية لتدريبهم على  -

 ها التوظيف األمثل في دروس اللغة.المقروء وكيفية توظيف لفهم
 المراجعقائمة 

يس (. تنمية مهارات القراءة والكتابة استراتيجيات متعددة للتدر2011البصيص حاتم حسن) .1

 دمشق. سوريا: دار النشر..والتقويم
اصرة. القاهرة. (.علم النفس المعرفي، قراءات وتطبيقات مع2005الدردير عبد المنعم. عبد هللا جابر) .2

 عالم الكتب. مصر:
 .مانع .مدخل إلى الدسليكسيا برنامج تدريبي لعالج صعوبات القراءة .(2009) أحمد السعيدي  .3

 : دار المسيرة للنشر.األردن
اهيم نظرية، صعوبات الفهم القرائي المعرفية والميتامعرفية، مف.( 2009اسماعيل اسماعيل)الصاوي  .4

 العربي. : دار الفكرمصر.القاهرة .تشخيص، برنامج مقترح
ار النشر د: القاهرة .صعوبات التعلم األسس النظرية والتشخيصية والعالجية .(1998الزيات فتحي) .5

 للجامعات.
 .انعم. يمهاالمفاهيم اللغوية عند األطفال، أسسها ومهاراتها، تدريسها وتقو .(2007حامد زهران) .6

 : دار المسيرة للطباعة.األردن
ار د :القاهرة. )دراسة تشخيصية عالجية( -الدسليكسيا– العسر القرائي .(1995نصرة) جلجل  .7

 .النهضة المصرية
 .بنانيةالدار المصرية الل: القاهرة .الطبعة الثالثة  .قراءات األطفال .( 1996حسن)شحاته  .8
. نماط التعلم( .استراتيجيات التدريس المتقدمة، واستراتيجيات التعلم وأ2010شاهين عبد الحميد ) .9

 سكندرية. كلية التربية بدمنهور.مصر: جامعة اال
ب ة لدى طال(.فاعلية استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحصيل الفلسف2003عريان سميرة ) .10

ة صر: جامعفة. مالصف الول الثانوي وأثر ذلك على اتجاههم نحو التفكير التأملي . مجلة القراءة والمعر

 . 20عين شمس. كلية التربية. العدد 
.  -تمقاييس واختبارا–مدخل تشخيصي لصعوبات التعلم لدى األطفال  .(1999د أحمد)أحمعواد  .11

 المكتب العلمي للكمبيوتر.اإلسكندرية:
هضة ر الندا :بيروت .معجم علم النفس والتحليل النفسي .فرج عبد القادر طه وآخرون )دون سنة(  .12

 .العربية
قييم في الت .( ترجمة عبد العزيز السرطاوي و زيدان السرطاوي1988جيمس يوتين) .لندا هارجروف .13

 .مكتبة الصفحات الذهبية :الرياض .التقويم التربوي و التربية الخاصة 
دار  :ألردنا .عمان . أسس القراءة وفهم المقروء: بين النظرية والتطبيق .( 2000محمد حبيب هللا) .14

 .عمان للطباعة والنشر
لمقروء ا(.فاعلية استراتيجية النمذجة والتلخيص في عالج صعوبات فهم 2012عبد الرازق)محمود  .15

دولية جلة الجامعة اإلمارات العربية المتحدة: الم وخفض قلق القراءة لدى دارسات الصديقة للفتيات.

 .31لألبحاث التربوية.العدد
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ألول اية لدى أطفال الصف ( .تصور مقترح لتنمية المهارات القرائية األساس2009نجوى صالح) .16

مجلة  لمات.األساسي بالمرحلة األساسية الدنيا في مدارس محافظات غزة من وجهة نظر المعلمين والمع

 .02جامعة الخليل للبحوث. المجلد الرابع. العدد 
17. Chury.M . Rondelle.F(2010). Traitement des contraintes linguistique et 
cognitives dans la construction de  la cohérence textuelle. Langage . N 177. 
18. Marin .Brigitte, Legros Denis (2008) . psycholinguistique cognitive, Lecture, 

compréhension et production de texte . France : De Boeck. 
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The impact of using the strategy of building the cognitive 

meaning to develop reading comprehension 

In children with reading difficulties 
Abstract  

The researcher used the strategy of building the cognitive meaning to 

develop reading comprehension in children with reading difficulties 

The study sample consisted 30 children with reading difficulties and 10 

years of age. They were divided into two experimental groups that were 

applied to the KWL development strategy and an unobserved control 

group, each consisting of 15 students. 

To achieve the objective of the study, the researcher applied the following 

tests: 

-Test of Catel (to exclude mental disability  

- Test the diagnosis of reading difficulties among primary school pupils 

(Ahmed Ahmed Awad) 

- Silent reading test for understanding  ( Haj Saberi Fatima) 

- Strategy to build the cognitive meaning ( kwl) 

The study found that there were differences between the mean scores of 

the experimental group and the control group in all dimensions of the 

silent reading test for understanding. 

 

 

 



 والنفسية التربوية للدراسات الدولية المجلة

 2018مارس  01العدد 

 المركز الديمقراطي العربي ألمانيا برلين
 

47 

 

 التديّن وعالقته بالتوافق النفسي لدى الطالب الجامعي

 شهيدجامعة الالعلوم االجتماعية واإلنسانية بدراسة ميدانية بمعهد  -

 -حمه لخضر بالوادي
 د.سميرة عمامرة

جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي: الجزائر   

 

 نة مندى عي  لهدفت الدراسة إلى الكشف عن عالقة التَدَيُّن بالتوافُق النفسي  ملخص:

باطي الرتالطلبة الجامعيين. ولتحقيق الهدف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي ا

نَة ي   على عَ ألن ه يناسب طبيعة الدراسة التي نحن بصدد إنجازها وطبقت الدراسة 

ً وطالبة تَم  اختيارهم بطريقة عشوائية، حيث اشتملت 75قَواُمها   39على  طالبا

َ من السنة الثانية بمعهد العلوم اإلنسانية واالجتماع 36طالبة و ية من طالبا

 سين:وقد استخدمت الدراسة مقيا ،تخصصات علم النفس، علم االجتماع  والتاريخ

مقياس و –وذلك بعد تعديله  –( 2002اهيم الصن يع )مقياس التدي ن لصالح بن إبر

 (. 1986التوافق النفسي العام إلجالل سرى )

 : وللتحقُْق من فرضيات الدراسة تم  استخدام األساليب اإلحصائية التالية

باطيه عالقة ارت عما إذا كان هناك " للكشفPearsonمعامل ارتباط "ب يْرسُون" "

 ن والتوافق النفسي.دالة إحصائيا بين التَدَيُّ 

ر للكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكو "T testاختبار "ت" "

 واإلناث في التوافق النفسي والتَدَيُّن.

ة صائيتحليل التباين باستعمال اختبار "فا" للكشف عن وجود فروق ذات داللة إح

تي سة كاآلدرانتائج ال بين التخصصات المختلفة في التوافق النفسي والتًدًيُّن. وكانت

: 

 وجود عالقة دالة ُموَجبَة بين التَدَيُّن والتوافق النفسي.-

 ي.النفس وافقعدم وجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث في التَدَيُّن والت-

ق التوافون عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين طلبة التخصصات المختلفة في التَدَيُّ -

 النفسي.
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 شكالية الدراسة:إ

ين علم النفس  إن    ي نسان فيركزان على طبيعة الذات اإلنسانية وسلوك اإلوالد  

وين بتك جوانب عديدة مثل: الجانب األخالقي واالجتماعي والنفسي فكل منهما يهتم

  الشخصية السوية وتحقيق الصحة النفسية لألفراد والمجتمعات.

من ووالجامعة والمجتمع كابن وكطالب وكمواطن، والشباب يعيش بين األسرة    

ي، لنفسخالل عالقاته مع األفراد وتفاعله معهم، تتأثر صحته النفسية وتوافقه ا

ه درسيمفالجامعة كمؤسسة تربوية رسمية يستكمل فيها الفرد نموه وهو يتفاعل مع 

  وزمالئه ويتأثر بالمنهج الدراسي وتنمو شخصيته من كافة جوانبها.

ية ت نفسمرحلة الشباب من أخطر المراحل العمرية لما يرافقهما من مشكالن وأل   

في  واجتماعية تعكس نفسها سلبا على طلبة الجامعة والتي قد تؤدي إلى فشلهم

دي تي تؤسوء التوافق أحد األسباب الرئيسية ال خاصة وأنتحقيق التوافق النفسي، 

عديل تالفرد يسعى إلى  إعتبار أنعلى إلى االضطراب النفسي بأشكاله المختلفة 

  ا للوصول إلى توافقه السليم.ل هسلوكه ومواجهة مشكالته وح

ه ن خاللستطيع من يعد سياقا نفسيا مالئما، يوقد أثبتت الدراسات النفسية أن التدي     

دين الت األشخاص مواجهة المشكالت االجتماعية ويزيد من توافقهم النفسي، حيث أن

ن من نه يحس  أاعد األشخاص على التوافق مع المشقة كما كمخطط معرفي يس

  صحتهم النفسية والجسمية ويزيد من فعالية التفاعل االجتماعي االيجابي.

مختلف ون لتدي  واستناداً على الدراسات السابقة التي أثبتت ايجابية العالقة بين ا   

قة طبيعة العالمظاهر الصحة النفسية فقد جاءت هذه الدراسة لتحاول الكشف عن 

  ن والتوافق النفسي لدى طلبة الجامعة.بين التدي  

 ويمكن تحديد إشكالية الدراسة الحالية في التساؤل التالي:

 ؟جامعةهل توجد عالقة دالة موجبة بين التدين والتوافق النفسي لدى طلبة ال  -

 والذي  تندرج ضمنه عدة تساؤالت تسعى هذه الدراسة لإلجابة عليها:

كور، توجد فروق ذات داللة إحصائية في التدي ن تعزى لمتغي  ر الجنس)ذهل   -

 إناث( ؟

جنس هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي تعزى لمتغير ال  -

 )ذكور إناث( ؟

 دراسيهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التدي ن تعزى لمتغير التخصص ال  -

 )علم نفس، علم اجتماع، تاريخ(؟

تخصص هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي تعزى لمتغير ال  -

 الدراسي)علم نفس، علم اجتماع، تاريخ(؟

ت ها، تبناء على إشكالية الدراسة والتساؤالت التي تم  طرح فرضيات الدراسة: م 

 صياغة فرضيات الدراسة على النحو التالي:
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 الفرضية العامة:

 ."راسةالد بين مستوى التدين والتوافق النفسي لدى عينة "توجد عالقة دالة موجبة

 الفرضيات الجزئية:

ر، ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التدين تعزى لمتغير الجنس )ذكو  -

 إناث(.

جنس ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي تعزى لمتغير ال  -

 )ذكور، إناث(.

 راسي.إحصائية في التدين تعزى لمتغير التخصص الدال توجد فروق ذات داللة   -

تخصص ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي تعزى لمتغير ال  -

 الدراسي.

 مفاهيم الدراسة:تحديد 

 ـوكه: هو التـزام المسلم بعقيدة اإليمان الصحيح وظهور ذلك على سلالتدين

 :2002 نيع،اه هللا عنه)ابراهيم الصبممارسة ما أمر هللا به واالنتهاء عن ما نه

تدين ويظهر إجرائيا في الدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس ال، (92

 المستخدم في هذه الدراسة.

 لتغيرهو عملية دينامية مستمرة تتناول السلوك والبيئة باالتوافق النفسي: 

اع ضمن إشبوالتعديل حتى يحدث توازن بين الفرد والبيئة، وهذا التوازن يت

ئيا ويظهر إجرا، (147: 1997حاجات الفرد وتحقيق مطالب البيئة)حامد زهران،

خدم لمستافي الدرجات التي يحصل عليها الطالب في مقياس التوافق النفسي العام 

 في هذه الدراسة.

 تتمثل أهمية الدراسة الحالية في النقاط التالية: أهمية الدراسة:

 حول التدي ن لدى الطالب الجامعي.تعتبر كإضافة لتراث نظري   -

ا من الوجـود اإلنساني، تهتـم هذ  - حصه راسة بفه الدبما أن  التدي ن يحتـل جانبا هام 

ق لتوافمن الناحية السيكولوجية لمعرفة عالقته وتأثيره على الصحة النفسية وا

 النفسي لألفراد.

لتدي ن سة اناولت درانظرا لقل ة الدراسـات السابقة ذات التوجه اإلسالمي التي ت  -

 إضافةككـان من المهم  تسليط الضوء على مفهوم التدي ن من وجهة نظر إسالمية 

 إلى التراث السيكولوجي اإلسالمي.

وهي  امعة،أهمية الشريحة االجتماعية التي تتناولها الدراسة أال وهي طلبة الج  -

لة ذه المرحشريحة تنتمي إلى فئة الشباب وتعاني مشكالت وأزمات عديدة في ه

لبالد وض باالعمرية، فهذا القطاع الشبابي يحمل على عاتقه مسؤولية التنمية والنه

 في الحاضر والمستقبل إذا كان يتمتع بصحة نفسية جيدة.

من خالل ما تسف ر عنه نتائج هذه الدراسة التي إذا ات سقت مع المفهوم النظـري   -

التـوافق النفسي والصحة النفسية، فإن ها في أن  التدين يُعد  وسيلة جي دة للوصول إلى 
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تفيد في نواحي العالج النفسي واإلرشاد والتوجيه بكيفية التعامل مع الطلبة وإعادة 

 استبصارهم بأنفسهم من خالل تمس كهم بدينهم.

 تهدف الدراسة الحالية إلى:أهداف الدراسة: 

 امعة.لدى طلبة الجالتعرف على طبيعة العالقة بين التدي ن والتوافق النفسي -

 معرفة الفروق في التدي ن وفي التوافق النفسي بين الذكور و اإلناث. -

سية معرفة الفروق في التدين وفي التوافق النفسي بين طلبة التخصصات الدرا-

 المختلفة )علم النفس، علم االجتماع، التاريخ(.

 حدود الدراسة:

 العلوم الوادي وتحديدا معهد معةجاينتمي مجتمع الدراسة إلى الحدود المكانية: 

 االجتماعية واإلنسانية بأقسامه: التاريخ وعلم النفس وعلم االجتماع.

هم في تشمل الدراسة الطلبة من الجنسين الذين يزاولون دراست :البشرية الحدود

لذين دي، واالواالسنة الثانية بمعهد العلوم اإلنسانية واالجتماعية بالمركز الجامعي ب

 سنة. 23-19أعمارهم ما بين تتراوح 

لسنة اخالل تم تطبيق أدوات الدراسة خالل شهري أفـريل وماي  الزمانية: الحدود

 .الـدراسية

 اإلجراءات المنهجية للدراسة:

 المتبع: المنهج

ج لمنهاوقد ارتأينا إتباع هذا المنهج لتالؤمه مع طبيعة الدراسة حيث يساعدنا 

يا، أي تح ديد الوصفي اإلرتباطي على "وصف العالقة بين المتغيرات وصفا كم  

  .خراآلالدرجة التي ترتبط بها متغيرات كمية بعضها بالبعض 

 أدوات جمع البيانات:

ي الدقة والموضوعية في دراسة الظو دوات ال أاهر النفسية كان البد من استعملتحر 

تم تسمح بجمع البيانات الضرورية والمعلومات الخاصة بالظواهر المدروسة، و

ة طروحاختيار هذه األدوات بحيث تالؤم طبيعة المشكلة المدروسة والفرضيات الم

ثلت . تموتساعد على تحقيق األهداف التي نصبو إلى تحقيقها من خالل هذه الدراسة

 األدوات في مقياسين: هذه

 مقياس التدي ن.

 مقياس التوافق النفسي العام.

ح بن تم االعتماد على مقياس التدين الذي أعده الدكتور صال مقياس التديّن: 

 لمقياساكون إبراهيم الصن يع لبناء مقياس التدين الذي يتالءم مع عينة الدراسة ويت

درجة أو درجتان أو ثالثة خيارات، ولكل خيار  3عبارة لكل عبارة  60من 

 اراتدرجات، وُرتبت بحيث تكون الدرجات تصاعدية لبعض العبارات وتنازلية لعب

 أخرى،  لتقليل قيمة عامل اإلجابة العشوائية.

 وقد غط ت عبارات المقياس الموضوعات التالية:
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 شره ره وأركان اإليمان باهلل، المالئكة، الكتب، الرسل، اليوم اآلخر، القدر خي

 أركان اإلسالم: الصالة ، الزكاة، الصيام ، الحج.

من شعب اإليمان: )الواجبات( من شعب اإليمان )المنهيات( )العبارات 

 .(394: 2005)صالح الصن يع، (المتبقية

دته ( الذي أع1986من إعداد إجالل محمد سرى ) مقياس التوافق النفسي العام:

ق في أربعة ( عبارة تقيس التواف40عين )لقياس التوافق النفسي العام ويتكون من أرب

 عالي.النفأبعاد: التوافق الشخصي. التوافق االجتماعي، التوافق األسري التوافق ا

ث تكون طريقة تصحيح المقياس من خالل العبارات، حي تصحيح المقياس:مفتاح 

م( ( عبارة إذا أجاب عليها المفحوص بـ)نع19يحتوي على عبارات موجبة وهي )

البة هي العبارات الس(. و0(، أمـا إذا أجاب )ال( فتعطي له صفر)1ه درجة )تعطي ل

ـ)نعم(  (، أما إذا أجاب ب1إذا أجاب المفحوص بـ)ال( تعطى له درجة)( عبارة 21)

 .(0يعطي له صفر)

 إجراءات الدراسة األساسية:

 المجتمع وعينة الدراسة:

علوم السنة الثانية بمعهد الويتمثل مجتمع الدراسة في طلبة  مجتمع الدراسة:

لـم نفس، عم الاإلنسانية واالجتماعية بالمركز الجامعي بالوادي، بأقسامه الثالثة، عل

قط مالن فا تشاالجتماع والتـاريخ، حيث تم  استبعاد السنتين الثالثة والرابعة ألنهم

ها ستثناؤاتم  قسمين من أقسام المعهد هما علم النفس والتاريخ، أما السنة األولى فقد

قلما را وتأتقرارغم تمثيلها الشامل لكل أقسام المعهد ألن الطلبة فيها مازالوا أقل اس

 مع الدراسة الجامعية مقارنة بطلبة السنة الثانية.

، علم ثالثةتم  اختيار العينة بطريقة عشوائية صدفية من األقسام ال عينة الدراسة:

 23-19 لذين تتراوح أعمارهم ما بينالنفس علم االجتماع والتاريخ، من الطلبة ا

 لسنةلسنة من الذكور واإلناث غير المقيمين في اإلقامة الجامعية، والمسجلين 

عدا قسم بأعداد متساوية من كل قسم بين الذكور واإلناث، ما 2009/2010الجامعية 

 كورللذ علم االجتماع حيث لم نتمكن من استعادة كل االستمارات مع العدد القليل

ين تتوفر فيهم شروط العينة، وذلك لغرض تمثيل كل تخصص من مجتمع الذ

 الدراسة بعدد كاف من األفراد ومن الجنسين. 

 تتمثل األساليب اإلحصائية المستعملة فيما يلي: األساليب اإلحصائية:

 المتوسط الحسابي:  -

 االنحراف المعياري: -

قياس معادلة بيرسون: يستخدم معامل االرتباط بيرسون إليجاد ثبات أدوات ال -

 وللكشف عن العالقة االرتباطية بين متغيرين 

تم استخدامه لمعرفة الفرق بين متوسطين لعينتين غير (:T testاختبار ت ) -

 المقارنة الطرفيةمرتبطتين، كما تم استخدامه إليجاد صدق أدوات القياس من خالل 
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 .التباين -

 نتائج الدراسة: وتفسير عرض وتحليل

 عرض وتفسير نتائج الفرضية العامة:

توافق تنص الفرضية العامة على أنه توجد عالقة دالة موجبة بين التدين وال   

، سون"النفسي لدى طلبة الجامعة. وللتحقق منها تم  حساب معامل االرتباط "بير

 عليها ممثلة في الجدول التالي:والنتائج المتحصل 
 (:يبين االرتباط بين التدي ن والتوافق النفسي1جدول رقم )

 
 درجة الحرية "ر" المجدولة "ر" المحسوبة ن

مستوى 

 الداللة

 التدي ـن
75 0.48 0.29 74 0.01 

 التوافق النفسي

 

كبر من ( أ0.48)( أن قيمة "ر" المحسوبة التي تساوي 1يتبين من الجدول رقم )   

يا عند (، وعليه فإن قيمة "ر" دالة إحصائ0.29قيمة "ر" المجدولة التي تساوي )

 فسي.فق الن( مما يدل على أن  هناك عالقة ارتباطيه بين التدين والتوا0.01مستوى )

قة بين ( في دراسته للعال2003وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه القعيب )   

موجه نهج ووالتي أشار فيها إلى وجود عالقة طردية بين التدين كمالتدين والتوافق 

أنه  تائجعام للسلوك وبين التوافق االجتماعي كنتيجة لهذا المنهج، واتضح من الن

لهم من التزاما دين، ت الكلما ضعف مستوى التوافق عند الطالب بالجامعة زاد تنُص 

ن األمومستوى األمن الذاتي  وبهذا وصل إلى استنتاج أن التدين سبب رئيسي لرفع

 االجتماعي، اللذين يؤديان بدورهما إلى التوافق االجتماعي العام.

ب فالمداومة على عبادة هللا تعالى وذكره في كل وقت واستغفاره ودعائه     يقر  

ي فيه األمل   مغفرة،ي الفاإلنسـان من رب ه، ويشعره أنه في رعايته وحمايته ويُقو  

ل عليه السكينة ويبعث في نفسه ا لشعور بالرضا وراحة البال، ويُنز 

كات كما أن  تمسك الفرد بالسلو، (308: 2000والطمأنينة)محمد عثمان نجاتي، 

مور الخ والممارسات الدينية فيه حماية له من الوقوع في المعاصي كالزنا وإدمان

ت اباطروتعاطي المخدرات، مما يخلق لديه ضابطا ذاتيا يحميه من اإلصابة باالض

( 65: 2006النفسية ويساعده على تحقيق توافقه النفسي واالجتماعي)عزيزة عنو، 

. 

وباعتبار القيم األخالقية إطارا مرجعيا لسلوك الفرد وأسلوب حياته، وبيان ما    

ينبغي أن يكون عليه التفاعل االجتماعي السليم، فإنها تعمل على تنظيم السلوك 

ي في الشخصية ضميرا حي   ا يحاسب الفرد إذا هو أخطأ، ومن هذه األخالق: وتنم 

كما ، (305: 2003الصدق، التواضع، األمانة الكالم الحسن، العفو)حامد زهران، 

أن للمجتمع دورا هاما في تدين األفراد، فالبيئة االجتماعية بما فيها من تقديس 

نتشار الواسع للشعائر الدينية، والعدد الكبير للمساجد، وريادتها منذ الصغر مع اال
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لدور تحفيظ القرآن الكريم، تلعب دورا مهما في جعل الفرد يستقي تعاليم دينه متأثرا 

 بمن حوله. 

ألفراد وفي ذات السياق يرى عبد الباقي زيدان، أن للتدين وجود خارج شعور ا   

يس نه لأليس من صنعهم، وإنما يتلقاه اإلنسان من المجتمع الذي نشأ فيه، بمعنى 

لدهم لى موعالتفكير الذاتي، بل يولد األفراد ليجدوا الظواهر الدينية سابقة وليد 

دان، ي زييعرفونها ويأخذون بها عن طريق التنشئة االجتماعية والتعليم)عبد الباق

1982: 552-559). 

القة عوبناء على ما سبق ذكره فإنه يتم قبول الفرضية التي تنص على "وجود    

ال سة ووالتوافق النفسي" وذلك في حدود عينة هذه الدرا دالة موجبة بين التدين

 .مكن تعميمها على كل طلبة الجامعةي

 عرض وتفسير نتائج الفرضية الجزئية األولى

ناث تنص الفرضية على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإل   

 "اختبار"تفي التدين. وللتحقق منها تم حساب الفرق بين الجنسين باستخدام 
 (:يبين الفرق بين الذكور واإلناث في التدين2جدول رقم )

 العينة
 الذكور

 36ن 

 اإلناث

 39ن

قيمة 

 "ت"

 المحسوبة

قيمة 

 "ت"

 المجدولة

 درجة

 الحرية

 مستوى

 المتغير الداللة

 التدين

 ع م ع م

1.10 1.67 73 

 

غير 

 دال

 
115.97 11.44 118.58 8.98 

ن، حيث ( عدم وجود فروق بين الجنسين في التدي2خالل الجدول رقم )يتبين من    

ند ع( 1.67( وهي أقل من قيمة "ت" المجدولة )1.10بلغت قيمة "ت" المحسوبة )

 (.73درجة الحرية )

، ( و)نصيف2009وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه كل من )إبراهيمي،    

 توجهية بين الذكور واإلناث في ال( في عـدم وجود فروق ذات داللة إحصائ2001

باول، يا ونحو التدين وفي االلتزام الديني. وتختلف مع ما توصل إليه كل من )كنيث

س ( والتي توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجن1995

 لصالح اإلناث. 

ويمكن تفسير هذه النتيجة المتحصل عليها بأن عوامل التنشئة االجتماعية مثل:    

األسرة، المدرسة، والمساجد، لها دور هام في توجيه األفراد )الطالب( نحو دينهم، 

حيث يتاح لهم ذكورا كانوا أو إناثا أن يتعلموا دينهم بالطريقة الصحيحة، وبذلك 

د ة الفروق بين الذكور واإلناث يتساوى مستوى تدينهم. من جهة أخرى  تناقصت ح 

في التوجه الديني وبدأت األسرة تتفهم قضية المساواة بين الجنسين في التربية، وهذا 

أعطى حرية للذكور واإلناث في التحركـات االجتماعية وممارسة الشعائر الدينية 
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رات بالمساجد، وحضور الندوات الدينية مما يجعلهم يتساوون في اكتساب الخب

 والمعارف الدينية التي تزيد من الوعي الديني لديهم. 

 وعليه فإنه يتم قبول الفرضية التي تنص على عدم وجود فروق ذات داللة  

 إحصائية بين الذكور واإلناث في التدين. 

 عرض وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الثانية:

ر واإلناث في وتنص على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكو   

 ر" ت"ختباالتوافق النفسي. وللتحقق منها تم  حساب الفرق بين الجنسين باستعمال ا
 (يبين الفرق بين الذكور واإلناث في التوافق النفسي3جدول رقم )

 العينة
 الذكور

 36ن 

 اإلناث

 39ن

 قيمة "ت"

 المحسوبة

قيمة 

 "ت"

 المجدولة

 درجة

 الحرية

 مستوى

 الداللة
 المتغير

 التوافق

 النفسي

 ع م ع م
0.73 1.67 73 

 غير

 6.08 29.15 5.61 28.16 دال

ق ( عدم وجود فروق بين الجنسين في التواف3يتضح من خالل الجدول رقم )   

 ( وهي أقل من قيمة "ت"0.73النفسي العام حيث بلغت قيمة "ت" المحسوبة )

 (.73( عند درجة الحرية )1.67المجدولة )

جراها أ( في دراسته التي 1983هذه النتيجة مع ما توصل إليه الجمعان )تتفق    

تي تحتوي ( طالبا وطالبة، واستخدم فيها قائمة مينيسوتا ال240على عينة قوامها )

، نفعالياال على األبعاد التكيفية اآلتية: "العالقات األسرية، االجتماعية، الثبات

صلت ث توزاجية، االستعداد للقيادة" حياالمتثال، التكيف مع الواقع، الحياة الم

 لباتالدراسة إلى عدم وجود فروق فردية ذات داللة إحصائية بين الطالب والطا

  .(118: 2003على بعض األبعاد التكيفية)سعد القعيب،

وحجمها  ويمكن تفسير ذلك بتشابه خصائص العينة في العمر والمرحلة الجامعية،   

نها أمتوقع ن العية التي تنتمي إليها، كذلك بتوفر عوامل موالخلفية الثقافية واالجتما

بعض ساعدت الطلبة على التوافق النفسي، كالظروف االجتماعية واالقتصادية، و

 عرهمالخدمات التي تقدمها الجامعة )كالمنحة، والنقل....( واألوضاع التي تش

ة ن مواجهباألهمية واألمن وتشد من أزرهم، وترفع من معنوياتهم، وتمكنهم م

ون بها أثناء الد  راسةاآلثار النفسية التي تترتب على المصاعب التي قد يمر 

 الجامعية. 

إن  وصول الطلبة إلى المرحلة الجامعية يُعتبر نقلة نوعية في حياتهم، تساعدهم    

على تقييم ومواجهة المشكالت الُمهددة  لتوافقهم النفسي، ففي هذه المرحلة يحصل 

ارف أكاديمية وثقافية ترتقي بفكرهم، وتمنحهم قدرا من الثقة بالنفس، الطلبة على مع

ومن الحرية التي لم يعتادوها خالل مراحل التعليم السابقة، إضافة إلى ما يمنحه لهم 

تفاعلهم مع زمالئهم وأساتذتهم من مشاركة وجدانية، وتقبل ومساندة اجتماعية، 

واألفكار، األمر الذي قد يساهم إلى وحوار فكري، وتنوع في الخبرات واالتجاهات 
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حد  كبير في بناء شخصياتهم وتحقيق مستوى من التوافق النفسي لديهم. كما أن  هذه 

النقلة  النوعية قد تعمل على إخراج الطلبة من دائرة األسرة والمدرسة إلى دائرة 

 أوسع تتيح لهم فرصة التفاعل مع فئات جديدة متنوعة من المجتمع، والخروج من

: 2008دائرة االعتمادية على األسرة إلى االعتمادية على الذات)آسيا بركات، 

406-407). 

 فسي لدىوقد تساهم البيئة االجتماعية في وجود مستوى متقارب من التوافق الن   

الطلبة من الذكور واإلناث، حيث صارت اإلناث محل رعاية واهتمام وأصبح 

نفسيا  توافقةة ومللفتاة، األمر الذي يجعلها مستقر المجتمع يُدرك أهمية التعليم العالي

يات سؤولوبقدر يفوق قليال توافق الـذكور الذين قد تشغلهم بعض االهتمامات والم

 اث. اإلنبالتي تسـاهم بشكل أو بآخر في خفض مستوى التوافق النفسي لديهم مقارنة 

 لعينة،دى أفراد اوتجدر اإلشارة إلى المستوى فوق المتوسط للتوافق النفسي ل   

 لنفسيةهم اوذلك قد يرجع إلى عدم توفير المناخ النفسي المالئم إلشباع كامل حاجات

لبة كذلك نقص بعض المرافق التي تساعد الط، كالحب والحاجة إلى تقدير الذات

ية على اإلحساس بالراحة والطمأنينة في الوسط الجامعي أو في البيئة األسر

 واالجتماعية بشكل عام. 

ة وعليه فإنه يتم قبول الفرضية التي تنص على عدم وجود فروق ذات دالل   

 إحصائية بين الذكور واإلناث في التوافق النفسي.

 نتائج الفرضية الجزئية الثالثة: وتفسير عرض

سب تنص الفرضية على أنها ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التدين ح   

 ية.حساب التباين باستخدام النسبة الفائ التخصص الدراسي، وللتحقق منها تم
 (يبين الفروق في التدين حسب التخصص الدراسي.4جدول رقم )
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 يتبين من خالل الجدول عدم وجود فروق في التدين حسب التخصص الدراسي   

( وهي أقل من قيمة "فا" المجدولة 5.99حيث بلغت قيمة "فا" المحسوبة )

 (.72، 2درجتي الحرية )( عند التقاء 19.48)
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ناول ( في دراسته التي ت2001تتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه )نصيف، و   

عالقة ي الففيها االلتزام الديني وعالقته باألمن النفسي إلى عدم وجود فروق دالة 

ص لتخصبين االلتزام الديني واألمن النفسي لدى طلبة الجامعة تبعا لمتغيرات ا

 ي نفسي(.األكاديمي )علم

ي فم تؤثر ويمكن تفسير ذلك بأن  التخصصات الدراسية رغم اختالفها إال  أنها ل   

س فيها مواد خاصة بالش  ريعةتدي ن الطالب الجامعي، حيث أنها جميعا ال تُدر 

ماعية الجتااإلسالمية وقد يرجع ذلك أيضا إلى انتماء معظم الطلبة إلى نفس البيئة 

 ارب على جميع الطلبة في مستوى التدين.والتي كان لها تأثير متق

ة وعليه فإنه يتم قبول الفرضية التي تنص على عدم وجود فروق ذات دالل   

 إحصائية في التدين حسب التخصص الدراسي.  

 عرض وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الرابعة:

لنفسي اتنص الفرضية على أنها ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق    

 ية.لفائحسب التخصص الدراسي، وللتحقق منها تم حساب التباين باستخدام النسبة ا
 (:يبين الفروق في التوافق النفسي حسب التخصص الدراسي.5جدول رقم )
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ب ( عدم وجود فروق في التوافق النفسي حس5يتبين من خالل الجدول رقم )   

 ( وهي أقل من قيمة1.41"فا" المحسوبة )التخصص الدراسي، حيث بلغت قيمة 

 (.72، 2( عند نقطة التقاء درجتي الحرية )19.48"فا" المجدولة )

ن ويمكن تفسير ذلك بأن الطلبة في التخصصات الدراسية المختلفة يتأثرو   

 اليةعبالظروف الدراسية بنفس القدر، وكان من المفترض أن تكون درجة التوافق 

ن لنفس عن طلبة التخصصات األخرى وذلك ألنهم يتناولوعند طلبة تخصص علم ا

قد ه، ومواد دراسية تهتم بالصحة النفسية والتوافق النفسي والسبل الموصلة إلي

يرجع حصولهم على درجات مقاربة لدرجات طلبة التخصصات األخرى إلى نقص 

 في توافقهم الدراسي أو ضعف في تحصيلهم واستيعابهم لمواد الدراسة.

  



 عمامرة د.سميرة          المقال الجامعي الطالب لدى النفسي بالتوافق وعالقته لتدينا

 

57 
 برلين-ألمانيا العربي يمقراطيالد المركز                               سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

ة وعليه فإنه يتم قبول الفرضية التي تنص على عدم وجود فروق ذات دالل   

 إحصائية في التوافق النفسي حسب التخصص الدراسي.

 خالصة عامة لنتائج الدراسة:

ى نفسي لدتم  التطرق في هذه الدراسة إلى موضوع "التدين وعالقته بالتوافق ال   

نمو  حقيقج إلى المساندة من أجل تطلبة الجامعة"، وذلك باعتبارهم فئة خاصة تحتا

 سليم متكامل لشخصياتهم.

وافق اص بالتفي هذه الدراسة طب قنا استبيانين هما: استبيان خاص بالتدين وآخر خ   

ور( ومن ذك 36إناث،  39طالبا من الجنسين ) 75النفسي العام، مع عينة متكونة من

ا صائيعالجة البيانات إحتخصصات مختلفة)علم نفس، علم اجتماع، تاريخ(. وبعد م

 ومناقشتها تم  التوصل إلى النتائج التالية:

 توجد عالقة ارتباطية بين التدين والتوافق النفسي لدى طلبة الجامعة. -

 توافقال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في التدين وال  -

 النفسي.

تدين ت المختلفة في الال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة التخصصا  -

 والتوافق النفسي. 

 قائديةحية العيُستنتج من خالل ما سبق أن  تدين المسلم يجعله يعلو بالق يَم الرو   

ية لنفسوممارسته الدينية، فتظهر على سلوكه ومعامالته مما يوصله إلى الراحة ا

 توافق من ب هبخاصة وراحة المجتمع بعامة، وسبيـل ذلك ما يحققه المسلم بعالقته بر

 مع نفسه ومع اآلخرين من حوله.

 آفاق ومقترحات:

يات من خالل ما توصلت إليه نتائج هذه الدراسة تم  وضع مجموعة من التوص   

 والمقترحات والمتمثلة في:

 رفع مستوى الوعي النفسي بين الطلبة في الوسط الجامعي. -

ستماع طريق توفير خاليا االعمل على حل  المشكالت التي يعانيها الطلبة عن  -

 وإرشاد وحتى عالج نفسي.

 يرتهماالهتمام بغرس الوازع الديني لدى األفراد وخاصة الشباب لمحاولة مسا -

 حياة ملؤها الصحة النفسية والتوازن النفسي.

 .تقديم برامج دينية من خالل إعالم تربوي هادف للرفع من الوعي الديني -

يمية المادي والجانب الروحي في المناهج التعل محاولة التوفيق بين الجانب -

 واإلعالم والثقافة بصفة عامة.

ة دى دعالنفسي االهتمام بالجانب الديني لدى المعالج النفسي، واالهتمام بالجانب ال -

 اإلسالم.
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هم تنظيم دورات مشتركة بين علماء الدين، وعلماء النفس لكي يكتسب كل من -

صحة الهدف مشترك والغاية واحدة هي تحقيق السواء والخبرات من اآلخر، ألن  

 النفسية.

تصميم برامج إرشادية عالجية مبنية على أسس الدين الصحيح لعالج  -

 االضطرابات النفسية.

 محاولة دراسة العالقة بين التدين وخصائص الشخصية المتنوعة. -

 محاولة دراسة التدين وفق المراحل العمرية المختلفة. -

 ي.جزائرولة تصميم مقاييس دقيقة لقياس التدين لدى األفراد في المجتمع المحا -

  .:المراجعقائمة 

الم ع .3ط .الصحة النفسية والعالج النفسي (.1997)زهران حامد عبد السالم .1

 القاهرة.  .الكتب

دراسات في الصحة النفسية واإلرشاد   (.2003)زهران حامد عبد السالم .2

 القاهرة.  .عالم الكتب .1ط .النفسي

 لقاهرة. ا .مكتبة النهضة المصرية .األسرة والطفولة (.1980)زيدان عبد الباقي .3

 .لراشدمكتبة ا .2ط .التدي ن عالج الجريمة (.1999)الصن يع صالح بن إبراهيم .4

 الرياض. 

 .ميمنظور إسال دراسات في علم النفس من (.2002)الصن يع صالح بن إبراهيم .5

 السعودية. . دار العلم للكتب

 .لفضيلةدار ا .2ط .التدي ن والصحة النفسية (.2005)الصن يع صالح بن إبراهيم .6

 . الرياض

 .دار الشروق .4ط .الحديث النبوي وعلم النفس (.2000)نجاتي محمد عثمان .7

 القاهرة. 

عالقته التوافق النفسي لدى الفتاة الجامعية و (.2008)بركات آسيا بنت راجح .8

 .لقرىجامعة أم ا .بالحالة االجتماعية والمستوى االقتصادي والمعدل التراكمي

 السعودية.

ار م واألذكمدى فاعلية العالج النفسي الديني بالقرآن الكري (.2005)عن و عزيزة .9

 غير لة دكتوراهرسا .واألدعية على االكتئاب اإلستجابي لدى طالبات الجامعـة

  .جامعة الجزائر .منشورة

معة، التدين والتوافق االجتماعي لطالب الجا (.2003)القعيب سعد بن مسفر .10

 السعودية. .الرياض .10م .مجلة جامعة الملك سعود .دراسة وصفية
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Religiosity and its Relation to University Students’ 

Psychological Compatibility 

Abstract:   
The study attempts to reveal the relationship of religiosity to 

psychological compatibility among a sample of university students. In 

order to achieve this objective, the study relied on the Descriptive 

Correlative Approach because it better fits the nature of the study that the 

researcher is currently carrying out. The study was applied to a sample of 

75 students who were randomly selected. It included 39 female and 36 

male second year students from the Humanities and Social Sciences 

Institute, specialised in Philosophy, Sociology and History. The study 

used two measures: the first took as basis the study of Religiosity by Salih 

Bin Ibrahim al-Sanae (2002) - after its modification – and the second, 

Ijllal Mohamed Sara’ measure of General Psychological Compatibility 

(1986.) 

The following statistical methods were used to verify the study 

hypotheses: First, Pearson Correlation Coefficient to determine whether 

there was a statistically significant correlation between religiosity and 

psychological compatibility. Second, Test "T" was adopted to detect 

whether there were any significant differences between males and 

females’ psychological and religious compatibility. And finally, an 

analysis of variance, using the "Fa " test, to detect the existence of 

statistically significant differences between different disciplines in 

psychological compatibility and religiosity. The research resulted in the 

following: 

1/there is a positive relationship between religiosity and psychological 

compatibility 

2/there are no statistically significant differences between males and 

females in religiosity and psychological compatibility,  

3/there are no statistically significant differences in religiosity and 

psychological compatibility among students of different disciplines. 
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 وصم أهمية الزرع القوقعي في تنمية المكتسبات األولية عند الطفل األ

 أثر ذلك في تحسين مهارة الكتابة لديه
 د. فني سمير

 جامعة باجي مختار عنابة: الجزائر

 

بات الزرع القوقعي في تنمية المكتسيتناول موضوع هذه الدراسة أهمية ملخص: 

ذا هلوغ األولية عند الطفل األصم و أثر ذلك في تحسين مهارة الكتابة لديه، ولب

 هارةمالهدف تم طرح الفرضية العامة التالية: "يؤثر الزرع القوقعي في تطوير 

زرع الكتابة عند الطفل األصم " أما الفرضيات الجزئية فقد تمثلت في "أن ال

ورة يؤثر على تنمية كل من التنظيم الفضائي، التنظيم الزماني ،الص القوقعي

من  تكونتالجسمية والجانبية وللتحقق من هذه الفرضيات تم اختيارنا لعينة دراسة 

رسة سنة، متمد 15و  13أفراد مقسمة إلى مجموعتين يبلغ عمرها ما بين 06ستة 

زرع ن الة أطفال مستفيدين مفي قسم الثالثة ابتدائي: المجموعة األولى تضم ثالث

م ن صمالقوقعي والمجموعة الثانية تضم ثالثة أطفال صم يتراوح الصمم لديهم بي

م تنظيمتوسط إلى عميق بعدها قمنا بتطبيق اختبار التنظيم الفضائي، اختبار ال

 لكتابةدة االزماني، اختبار الصورة الجسمية واختبار الجانبية واختبار تشخيصي لما

ج لمنهتابة ثاني مكمل لالختبار األول، وبإتباعنا للمنهج الوصفي واواختبار ك

ت رضيافالمقارن ومن خالل تحليل النتائج المسجلة في االختبارات تم التحقق من 

ن ة وأالدراسة القائلة بان جهاز الزرع القوقعي يوثر على تنمية مهارة الكتاب

 للمكتسبات األولية فعالية في تحقيق ذلك.

 الزرع القوقعي، الطفل األصم، مهارة الكتابة. :المفتاحيةلكلمات ا
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 مقدمة:

ي يمر النمو المعرفي بمراحل مختلفة حيت أن المرحلة الحسية الحركية ه   

ات أين وتسمى بمرحلة التمركز حول الذ المرحلة التمهيدية التي يمر بها الطفل،

 ويتوقف اكتساب الطفل لمختلف تتكون تدريجيا لتتجه نحو العالم الخارجي،

في هذه  المهارات الحركية على مدى سالمة نموه الحسي الحركي ومكتسباته،

لفضائي الجانبية وصوال إلى التنظيم ا المرحلة يبدأ في تطوير الصورة الجسمية،

ف مختلوالزماني التي تعتبر من أهم التنظيمات التي تساعد الطفل على القيام ب

تابة التي والتي من بينها الك المتعلقة بالتحصيل األكاديمي ، النشاطات خاصة تلك

ت واحد على الشكل والصو آنهي عملية تسجيل الحروف والكلمات بالتركيز في 

دي رش)ئيةمالوالربط بينها للقيام بالترميز مع مراعاة القواعد النحوية الصرفية واإل

 .(165 :2000 ،احمد طعيمة

ر عن التعبي سائل االتصال التي يستطيع الفرد من خاللهاوتعتبر الكتابة من أهم و   

عينة مرجة دأفكاره واالطالع على أفكار غيره، ويتطلب تعلم هذه اآللية بلوغ الطفل 

درجة  لوغهمن النضج العقلي والقدرة على التفكير السليم والتعبير الصحيح، وكذا ب

 ،ابةضروريا لتعلم الكتحركي بمختلف مراحله، الذي يعد شرطا  من النمو النفس

لصم افئة  يمكن اعتبار اللغة المكتوبة من بين أهم الوسائل التي تعتمد عليهاكما 

فوي ل الشنتيجة حرمان هذه الفئة من االتصا كبديل للتفاهم والتفاعل مع اآلخرين،

لكن يصادف فئة  حيت يعرف الصمم على أنه نوع ودرجة من الفقدان السمعي،

إذ  عقداساب مهارة الكتابة حيت يتطلب تسجيلها نشاطا حركيا مالصم مشاكل في اكت

لطفل ها ايكتسب ال يمكن تحقيق الكتابة إال بواسطة ميكانيزمات تعمل بطريقة آلية،

اهيم ج مفخالل تعلمه للحركية الخطية وفهمه لقيمتها التعبيرية والتواصلية مع نض

 ز مامفاهيم تدخل تحت حيالزمان والمكان والجانبية والصورة الجسمية وهذه ال

 ألصمايعرف بالمكتسبات األولية عند الطفل، و قد أثبتت عدة دراسات أن الطفل 

ل يعاني من صعوبات وضعف في تنمية هذه المكتسبات وينعكس سلبا على التحصي

 .(.12: 1998 محمد رجب فضل،)القرائي والكتابي لديه

الذين يعانون من فقدان خاص ومع ظهور جهاز الزرع القوقعي الذي يمكن األش   

تواصل والتفاعل وسماع األصوات ، من استعادة السمع ولو جزئيا والسمعي عميق

اكتساب المفاهيم التي تساعد الطفل أن يكون قادرا على التحكم في والكالم و

وتساعده على تحسين  ،ة في الفضاء ومدركا لمفهوم الزمنوضعيات جسمه المختلف

واكتساب مهارة الكتابة التي تتأثر بهذه المفاهيم ،والتي تتطلب تحصيله الدراسي 

ومن أسباب دراستنا هذه عدم توفر دراسات  تسلسل وتتابع زمني وحركي دقيق،

نه هناك العديد أكافية حول الكتابة عند الطفل المستفيد من الزرع القوقعي في حين 

نا القيام بدراسة الهدف منها منها قد درست هذه المهارة عند الطفل األصم،ولقد ارتأي

التعرف على دور الزرع القوقعي في تنمية المكتسبات األولية ومدى انعكاسها على 
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ومن أجل التعرف على  مهارة الكتابة عند فئة الزرع القوقعي مقارنة بفئة الصم،

العالقة الموجودة بين تطور هذه المكسبات وتنمية مهارة الكتابة ،قمنا بطرح 

 تالي:التساؤل ال

 هل يؤثر جهاز الزرع القوقعي على تنمية مهارة الكتابة؟

 فرضيات الدراسة:

 الفرضية العامة:

 ــــ يؤثر جهاز الزرع القوقعي في تنمية مهارة الكتابة.

 الفرضيات الجزئية:

 ـــ يوثر جهاز الزرع القوقعي على تنمية مهارة التنظيم الفضائي.

 ية مهارة التنظيم الزماني.ــ يوثر جهاز الزرع القوقعي على تنم

 ـــ يوثر جهاز الزرع القوقعي على تنمية مهارة التخطيط الجسدي.

 ـــ يوثر جهاز الزرع القوقعي على تنمية مهارة الجانبية.

 أهمية الدراسة:

ت كتساباتكمن أهمية هذا البحت في كونه يهتم بأحد الجوانب المهمة من اإل-

 الكتابة.كاديمية للطفل وهي مهارة األ

زرع التعرف على الفروقات بين األطفال الصم و األطفال المستفيدين من الـــ

 القوقعي في اكتساب مهارة الكتابة.

 .الصم لطفلالتعرف على مهارة الكتابة عند الطفل المستفيد من الزرع القوقعي واـــ

 أسباب اختيار البحث:

 الزرع القوقعي هي: ــمبررات اختيار لموضوع الكتابة عند الطفل الحامل

 ــــ االهتمام بفئة الصم واألطفال المستفيدين من الزرع القوقعي.

 عي.لقوقاـــ نقص البحوث و الدراسات حول الكتابة عند الطفل المستفيد من الزرع 

راسة اء دــــ معظم البحوث مهتمة بدراسة الكتابة عند الطفل األصم فارتأينا إجر

د من أوجه التشابه و االختالف عند الطفل المستفيمقارنة من اجل التعرف على 

 الزرع القوقعي والطفل األصم.

 أهداف البحث:  

رة تسليط الضوء على األطفال المستفيدين من الزرع القوقعي، ودراسة مهاـــ 

 الكتابة عندهم  ومقارنتها مع الطفل ألصم.

طفال األ على مساعدةـــ معرفة دور المكتسبات األولية  في تنمية الكتابة والعمل 

 الصم والمستفيدين من الزرع القوقعي على اكتسابها.

هارة مساب الحاملين للزرع القوقعي في اكتالصم و ـــ معرفة الفروقات بين األطفال

 الكتابة.

رة مها ـــ التعرف على العالقة الموجودة بين تطوير المكتسبات األولية وتنمية

 لزرع القوقعي والطفل األصم.الكتابة عند الطفل المستفيد من ا
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 تحديد المصطلحات:

ي هو جهاز يتيح إمكانية السمع ويحسن قدرة االتصال اللفظ الزرع القوقعي:

ن وا ملألشخاص المصابين بفقدان السمع الحسي العصبي الحاد و الذين لم يستفيد

 ،أحمد نبوي عبده عيسى)المعينات السمعية بعد فترة من التأهيل المناسب

 . (207دس:

ق ن يعيالصمم هو الفقدان الجزئي أو الكلي لحاسة السمع، وهذا الحرماالصـمـم: 

ن الطفل ويعرقل تعلمه فال يكتسب اللغة بطريقة عادية كأقرانه من العاديي

 . (227 :2007، عصام حمدي الصفدي)سمعيا

ة عد يقهي تحقيقصد بها ذلك النشاط المعقد المكتسب بالتعلم الذي تتدخل فالكتـابـة: 

 وظائف معرفية أخرى على مستوى الدماغ والحركة والمكتسبات التي ستلقاها

ى الطفل في بداية نموه خاصة في النمو النفسي حركي، ويركز في التدريب عل

قدرة خط، الي الالكتابة في المرحلة االبتدائية على ثالثة أنواع من القدرات: القدرة ف

 (.145-144دس:  آخرون،يف سليمان ونا)بيفي اإلمالء، القدرة في التعبير الكتا

صي وكل فرد ينظم الفضاء حسب هو طريقة تكوين فضاء شخ لتنظيم الفضائي:ا

 إدراك، وكذا نقل وقدرة الفرد على التوجه والتنظيم وطريقة تفكيره وهو ،جسده

ي م خيالعال وفهم األشياء في المحيط القريب أو البعيد ،وكذلك قدرة الفرد على بناء

 (.110: 1983 جان بياجي، ترجمة يوالند،)حقيقيأو 

هو القدرة على اإلدراك والتسوية في مختلف مكونات الزمن مثل التنظيم الزماني:

 القدرة على التنظيم،، القدرة على التمركز والتوجه في الزمان التنظيم والتعاقب،

 HABIB M, et)فعبارة الزمن تعتبر مجرد ليس من السهل على الطفل إدراكه

SERRATRICE G, 1993: 118.) 

ف هي الصورة التي يمتلكها كل منا عن جسمه من خالل مختل الصورة الجسمية:

 أجزائه إلى المكان و الوضعية التي يتخذها في الفضاء المحيط.

هي سيطرت جانب من الجسم حسيا وحركيا على الجانب األخر أي  الجانبية:

 ,Laurrendeau M)لجانب واحد تفضيل استعمال األعضاء الحسية والحركية

1986: 145, Pinard A.) 

 الدراسات السابقة:

دراسة تحث عنوان اثر برنامج تدريبي مفتوح في تطوير مهارات التعبير الكتابي 

 األردنالوسطى في  األساسيةومفهوم الذات لدى تالميذ الصم في المرحلة 

حيث قامت الباحثة من خالل برنامج تدريبي مقترح بتطوير : 2005لحسونة نائلة 

مهارة التعبير الكتابي والتحصيل الدراسي ومفهوم الذات لدى الصم حيث تكونت 

طالبا وطالبة من الصم تم توزيعهم على مجموعتين تجريبية  48عينة الدراسة من 

ثة طالبا( ، وقد استخدمت في دراستها ثال24وضابطة كل مجموعة تضمنت )

أدوات هي اختبار التعبير الكتابي ، ومقياس مفهوم الذات األكاديمي باإلضافة إلى 
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البرنامج المقترح وقد أظهرت الدراسة تطور ملحوظ على العينة التجريبية في 

جمال ) الكتابي ومفهوم الذات مقارنة مع العينة الضابطة   مهارات التعبير 

 (.142 :2005الخطيب، 

ي لكتاب:تقييم مستوى أداء الطلبة وضعاف السمع مهارات التعبير ادراسة بعنوان 

بي لدى أجرى الباحث دراسة حول مهارات التعبير الكتا: 2007إلبراهيم الزريقات 

ي دا فالطلبة الصم باستخدامه لمقياس مهارات التعبير الكتابي من إعداده معتم

ة التمدرس( وقد ، سنغيرات هي)الجنس ،اللغة المستخدمةمت 03دراسته على 

وقد  ،من اإلناث 75من فئة الذكور و 97طالب منهم  172تكونت عينة الدراسة من 

ابي توصلت نتائج الدراسة إلى أن الصمم يعانون ضعفا في محتوى التعبير الكت

 سيطةابة ومفردات بواستخدام المفردات والبناء القواعدي للجمل وتقنيات الكت

الجمل والكلمات ببعضها، وجمل قصيرة صعوبة في ربط  ،،وأخطاء صرفية

ند عيفة كما أن مهارات التعبير الكتابي إجماال ضع،وتكرارات للصياغات والكلمات

مون ستخديالذكور واإلناث ذوي اإلعاقة السمعية ولكن التعبير الكتابي عند الذين 

عاف ،كما أن الصم وضلمون من خالل الطريقة الكليةلغة اإلشارة أفضل ممن يتع

وف م في الصف السابع يمتلكون مهارة الكتابة أفضل من التالميذ في الصفالص

 (.137: 2009-2008 بوطيبة ابتسام،)األدنى

دة دراسة بعنوان :أخطاء الكتابة عند الطالب الصم وضعاف السمع في مدينة ج

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أخطاء : 2007دراسة لمحمد ابة شعيرة 

كتابة ر الفيها الطالب الصم وضعاف السمع وقد صمم الباحث اختبا الكتابة التي يقع

في  للكشف عنة األخطاء الكتابية لدى التالميذ الصم وضعاف السمع حيث اعتمد

( مدرسدراسته على ثالثة متغيرات هي )الجنس ،درجة اإلعاقة السمعية ونسبة الت

ى ي الدراسة علإناث( وتوزع المشاركون ف 25ذكور و 26طالب ) 51وقد اختار 

ممن  ثانوي(17متوسط، 26 تلميذ من االبتدائي، 11المراحل التعليمية الثالث: 

ية تلميذ ذو إعاقة سمع 19يعانون من مستويات مختلفة من اإلعاقة السمعية )

تبار إعاقة سمعية شديدة( وبعد تطبيق االخ 12إعاقة سمعية متوسطة  29 بسيطة،

ء خطارت نتائج الدراسة إلى وجود عدد من األعلى المشاركين وجمع البيانات أشا

يز تمي الكتابية التي يقع فيها الطالب الصم وضعاف السمع وتمثلت في )أخطاء في

 ل،والجم أخطاء في تركيب الكلمات أخطاء في تمييز المد بأنواع الثالث، التنوين،

ة لكتابا( وأن هناك فروق في مهارات )ال(الشمسية و)ال( القمريةأخطاء في تمييز 

أنه  لىإاسة ،كما أشارت الدرالتعليمية ودرجة اإلعاقة السمعيةتبعا لمتغير المرحلة 

 ،احدمحمد فتحي عبد الو)ال يوجد فروق في مهارات الكتابة تبعا لمتغير الجنس

2001 :301.) 
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 المنهج المتبع في الدراسة:

ى للوصول إليقوم هذا المنهج على وصف الظاهرة من الظواهر المنهج الوصفي: 

 ها ،أسباب هذه الظاهرة والعوامل التي تتحكم بها واستخالص النتائج و تعميم

 ويعتمد منهج دراسة الحالة الوصفي في جمع المعلومات.

ف ختالهو طريقة أو أسلوب يعتمد على تحديد أوجه التشابه و االلمنهج المقارن:ا

له ت متة الحالة في لبحبين ظاهرتين أو أكثر ويعتمد هذا المنهج على منهج دراس

 (.106 :2014فاروق الروسان، )مثل المنهج الوصفي

ل إلجراء هذه الدراسة اخترنا مستشفى ضربان من اجل األطفا حدود الدراسة:

ـــ ني ـالمستفيدين من الزرع القوقعي ومدرسة األطفال المعوقين سمعيا ـــ البو

 لوالية عنابة  من اجل األطفال الصم.

 خصائصها:و عينة الدراسة

لى مجموعتين، تتراوح أعمارهم من إحاالت قسمت  6 تتكون عينة البحث من

لى مجموعتين المجموعة األولى تحتوي ع إلىوقد قسمت العينة  سنة، 15إلى 13

 3من  ثالثة حاالت مستفيدين من جهاز الزرع القوقعي والمجموعة الثانية تتكون

اختيار العينة مع األخذ بعين حيث تم ، حاالت صمم من نوع متوسط وعميق

مبين  هو ، كماالسن، المستوى الدراسي، التجهيز االعتبار المتغيرات المتمثلة في:

 سنة. 15إلى  13السن: من كاآلتي: 

 المستوى الدراسي: السنة الثالثة ابتدائي.

 التجهيز :الزرع القوقعي بالنسبة للمجموعة األولى

 ي:التالي خصائص أفراد عينة البحث كما يلوتكملة لما سبق نورد في الجدول 
 المجموعة األولى:الحاملين لجهاز الزرع القوقعي

 الحالة االسم السن سن التجهيز المستوى الدراسي

 1رقم دعاء ر سنة 15 سنوات 3 ابتدائي 3

 2رقم سامي ل 13سنة  اشهر 8 ابتدائي 3

 3رقم سهى   ابتدائي 3

 خصائص أفراد المجموعة األولى.

 المجموعة الثانية: األطفال الصم غير حاملين لجهاز الزرع القوقعي

 الحالة االسم نوع الصمم السن المستوى الدراسي

 1رقم بالل ك صمم عميق سنة14 ابتدائي 3

صمم  سنة14 ابتدائي 3

 متوسط

 2رقم يوسف ق

صمم  سنة 14 ابتدائي 3

 متوسط

 3رقم سيف الدين ر

 الثانيةخصائص أفراد المجموعة 
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 األدوات المستخدمة:

 نود كللى ب: لقد اعتمدنا على اختبارين من الكتابة يحتويان ع. اختبارات الكتابةأ

اختبار يكمل اآلخر، األول هو اختبار معد من طرف نخبة من معلمي ذوي 

 ي هوصعوبات التعلم على رأسهم "أ.احمد بن عبد هللا الوهيبي وآخرون  والتان

 للباحثة صليحة بوزيد.اختبار الكتابة 

 أسلوببهو عبارة عن اختبار تشخيصيي للقراءة و الكتابة مصاغ تقديم االختبار: 

ابة حسن في متناول المستوى الدراسي ،يهدف إلى تشخيص صعوبات القراءة والكت

يه لتالميذ الصف األول والكشف عن األخطاء والصعوبات الكتابية التي يقع ف

 على ومعد من طرف نخبة من معلمي ذوي صعوبات التعلم التالميذ وهذا االختبار 

د ن محمعبد العزيز ب ،زامل بن تابت العربني ،رأسهم احمد بن عبد هللا الوهيبي

 الزامل...وآخرون.

ربية الع أعدت هذه النسخة في إدارة التربية والتعليم بمحافظة االحساء بالمملكة

رات هذا االختبار على عدة مهايحتوي  2007- 2006السعودية، الطبعة الثالثة 

 ث قمناة حيأساسية للقراءة والكتابة تستخدم لتشخيص الصعوبات الكتابية أو القرائي

 بأخذ البنود الخاصة بتشكيل الكتابة نظرا ألنه يخدم موضوع الدراسة.

ول، ر األومن أجل نتائج موضوعية قررنا استعمال اختبار كتابة ثاني مكمل لالختبا

تعليم ن المختبار كال من مهارة الخط واإلمالء لتالميذ الطور األول ويقيس هذا اال

 األساسي، وهو يحتوي على ثالثة نصوص تتميز بالبساطة والسهولة والوضوح،

نة حيث أن كل نص موجه إلى مستوى معين ، فالنص األول موجه إلى تالميذ الس

 و موجهفه ثالث واألخيراألولى، والنص الثاني موجه لتالميذ السنة الثانية، أما ال

س ء لقياماللتالميذ السنة الثالثة، حيث استعملت الباحثة مهمتي النقل المباشر واإل

الكتابة، وانطالقا من الدراسات السابقة المتمثلة في أعمال الباحثة 

AJURIAGUERRA (1979 ودراسة )PEUGOT (1979 صممت بنود )

 اختبارها.  

 تالية:قمنا بتطبيق اختبار الكتابة وفق الشروط اللقد طريقة تطبيق االختبار: 

عرف ه التإن ما سنقوم به اليوم ليس اختبار بل هو نشاط نريد من خاللالتعليمة:" 

 ."على كتابتكم، اكتبوا أحسن ما عندكم 

 الوسائل المستعملة:

 ـــ أوراق بيضاء.

 ـــ أوراق تحتوي على نص االختبار.

 ــ أقالم جافة زرقاء.

لقد قمنا بتطبيق النص الثاني الذي يناسب تالميذ السنة الثانية والتي لتطبيق: طريقة ا

تمثل عينة بحثنا، وقد تم هذا التطبيق جماعيا داخل قسم الدراسة دون أي تغيير في 

نظامه وبحضور المعلمة، كما يجدر بنا أن نشير أنه في التحليل النهائي اقتصر 
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صوص اإلمالء وذلك بسبب الصمم الذي األمر على نصوص النقل المباشر دون ن

يعاني منه األطفال والذي سيغير من المتغيرات المتحكمة في إجراء االختبار، إذن 

فقد اعتمدنا فقط على مهمة النقل حيث قمنا بمساعدة المعلمة على توزيع األوراق 

البيضاء واألدوات التي يحتاج إليها التالميذ، حيث حرصت على أن يكتب كل تلميذ 

 اسمه على الورقة  لكي يبدأ في نقل النص.

دى معيار فرعي، تخص اإلح 25يتم التصحيح والتنقيط وفق التصحيح والتنقيط: 

ر عشر معيار األولى للشكل العام للنص وتنظيمه على الورقة، وتخص المعايي

( لحصر التشوهات التي تظهر على كتابة الحروف 25إلى  12المتبقية ) من 

 .المكونة للنصوص

 يقيم كل مقياس فرعي اعتمادا على ثالث حاالت وهي:

جود و( وتعبر عن كتابة ذات نوعية جيدة وعدم 0وتعطى لها درجة ): -أ–الحالة 

 تشوهات. 

( وتعبر عن كتابة متوسطة ووجود تشوهات 1: وتعطى لها درجة )-ب–الحالة 

 بسيطة.

وجود ونوعية سيئة جدا ( وتدل على كتابة ذات 2: وتعطى لها درجة )-جـ–الحالة 

 تشوهات في أشكال الحروف.

( وتشير هذه 50( وأقصى درجة هي )0وتكون أدنى درجة كلية للمقياس هي )

ما رة مالدرجة األخيرة إلى كتابة ذات نوعية سيئة جدا، وتحتوي على تشوهات كبي

ات يدل على صعوبات هامة في اكتساب مهارة الكتابة، لذلك فكلما كانت الدرج

 لدى ية في المقياس مرتفعة كلما دلت على وجود صعوبات كبيرة في الكتابةالكل

ارة لمه الطفل، وكلما كانت الدرجات الكلية منخفضة كلما دل ذلك على اكتساب جيد

 الكتابة.

 ب ـــ اختبار التنظيم الفضائي:

 Test d’orientation, deلقد طبقنا بنودا من اختبار التوجه والحكم واللغة 

jugement et de langage (OJL)" وهو من وضعBorel Maisonny حيث"

سنوات ونصف،  5يحتوي على اختبارات يمكن تطبيقها على األطفال انطالقا من 

سنوات ال يعانون من أي اضطراب،  9إلى  8وكذلك أطفال تتراوح أعمارهم من 

 14سنة وحتى  12و 10كما يمكن أن يطبق على أطفال أعمارهم تتراوح مابين 

 سنة لكن يعانون من نقص في ميادين أخرى.

 يحتوي هذا االختبار على قسمين: *قسم لغوي.

 قسم غير لغوي )يناسب عينة بحثنا(

صم ل الإذن سنقدم هنا االختبارات غير اللغوية التي قمنا بتطبيقها على األطفا

 كاآلتي:
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: تضمن Position du corps dans l’espaceوضعية الجسم في الفضاء: 

( ألشخاص 4( و)3(، )2(، )1هذا االختبار إعادة إنتاج حركات للوضعيات )

 متجهين إلى الفاحص بظهورهم. 

غمض منطلب من الطفل أن يقف أمامنا )ملتفا إلى الوراء( وهو طريقة التطبيق: 

يه بدقة ( عل1العينين )ال يجب ترك الصورة أمام عينيه(، نقوم بتطبيق الوضعية )

ن انيتيثتقديم أي شرح لفظي، مع تركه في هذه الوضعية لمدة ثانية أو شديدة دون 

 م نطلبثال، ليحتفظ بها جيدا في ذهنه، بعد ذلك نطلب منه أن يفتح عينيه ويرتاح قلي

ونفس  تين،منه أن يعيد إنتاج الحركة التي طبقت عليه من قبل مع إبقاء عينيه مغمض

 ة.الشيء بالنسبة للوضعيات الثالثة المتبقي

ى ات عليكون التنقيط بحسب مقدرة الطفل على إعادة إنتاج الحركطريقة التنقيط: 

 النحو اآلتي:

 نقاط2هيئة صحيحة )+(يمنح

 نقطة 1يمنح)±(هيئة قريبة 

 نقطة 0( يمنح -هيئة خاطئة )

 وتجمع العالمات المتحصل عليها ضمن جدول على الشكل الموالي:
 هيئة األطراف

 اليدين وضعية وضعية الذراعين

1 2 3 4 1 2 3 4 

+ ± - + ± - + ± - + ± - + ± - + ± - + ± - + ± - 

2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 

 طريقة تنقيط اختبار وضعية الجسم في الفضاء

في  يتضمن هذا االختبار الجزئي اتخاذ وضعية الشخص الموجودتقليد الوضعية: 

 الصورة المقدمة للطفل. 

د في إعادة الوضعية التي يكون عليها الولنضع الصورة أمام الطفل ونطلب منه 

 الصورة.

كه إمسابإذا كان الطفل يعاني من اضطراب في التوازن فإنه يمكننا مساعدته وذلك 

 .من تحت ذراعيه أو بتركه يستند إلى الحائط حتى يتمكن من تنفيذ الوضعية

لصورة، يكون بحسب مقدرة الطفل على تقليد الوضعية المبينة في اطريقة التنقيط: 

 وتوضع العالمة المتحصل عليها في الجدول التالي:
 تقليد خاطئ تقليد شبه صحيح تقليد صحيح

2 1 0 

 اختبار التوجه الزماني:ج .
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 Le développement du langageأخذ هذا االختبار من كتاب تقديم اإلختبار:

 ويتضمن: 

 وهي مجموعة من الصور تمثل قصة معينة القصة المتسلسلة: 

ذه هه: " نقدم للطفل صورا لقصة معينة لكنها تكون غير مرتبة ونقول  لالتعليمة: 

 الصور تحكي لنا قصة معينة، ضعها أمامك مرتبة لنرى هذه القصة".

 لإلجابة الخاطئة . 0نقطة لإلجابة الصحيحة و 1تعطى طريقة التنقيط: 

،  )دورات هملجاكاختبار التخطيط الجسدي ل د ـــ اختبار التخطيط الجسدي: 

بط ستامباك ،بارجار( يهدف إلى قياس مستوى معرفة الفرد للعالقات أو الروا

 عضهابالموجودة بين مختلف أجزاء الجسم أو الوجه، انطالقا من قطع منفصلة عن 

ار ختبالبعض وبالتالي يدرس هذا الرائز مدى معرفة الطفل لبنية جسمه ،يطبق اال

 ركي،حالتالية: عسر الكتابة، عسر الحساب، تأخر  على األطفال ذوي االضطرابات

 اضطرابات في الجانبية ،وتأخر عقلي واضطرابات نفسية.

 طريقة تنقيط االختبار:

 ( في حالة إجابة خاطئة 0تمنح درجة )

 ( في حالة اجابة صحيحة 1تمنح درجة)

ات : هو اختبار يحتوي على مجموعة من االختباره ــ اختبار هاريس للجانبية

 وباتالفرعية التي تقيس الجانبية لدى الطفل ويطبق عادة على األطفال ذوي صع

 ي:فعية العصبية واللغوية كصعوبة و الكتابة و القراءة وتتمثل االختبارات الفر

 ـــ التمييز بين اليمين واليسار.

 ـــ اختبار الجانبية اليدوية.

 ـــ اختبار سيطرت العين.

 ـــ اختبار سيطرت القدم.

 كون اختبار هاريس من مجموعة من األدوات المهمة وهي:يت

 ـــ ورقة التدوين الخاصة باالختبار.

 ـــ قطعة ورق كارطون يتوسطها ثقب.

 ـــ منظار.

 ـــ كرة.

 :تحليلهاتقديم النتائج و

 عرض نتائج اختبارات المجموعة األولى:

 للحالة األولى:النتائج العامة 
 االختبارات نسبة النجاح

 اختبار التنظيم الفضائي 88.88%

 اختبار التنظيم الزماني 100%

 اختبار الجانبية 100%

 اختبار الصورة الجسمية 89.65%
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 1اختبار الكتابة 94.73%

 2اختبار الكتابة 14%

 المجموع 81.21

 ( يبين  النتائج العامة للحالة األولى.01جدول رقم)

الحظ أن النتائج العامة للحالة األولى ن ( والذي يمثل1من خالل الجدول رقم)   

% ،موزعة على النحو 81.21الحالة تحصلت على نسبة نجاح كلية مقدرة ب 

لزماني،  ا% في اختبار الجانبية واختبار التنظيم 100التالي: أعلى نسبة مقدرة ب 

% 94.73% في اختبار الكتابة المكمل، وقد تحصلت على 14وأدنى نسبة مقدرة ب

% في 88.88% في اختبار الصورة الجسمية ، و 89.65ر الكتابة و في اختبا

 اختبار التنظيم الفضائي.

 للحالة الثانية:النتائج العامة 
 االختبارات نسبة النجاح

 اختبار التنظيم الفضائي 83.33%

 اختبار التنظيم الزماني 60%

 اختبار الجانبية 100%

 اختبار الصورة الجسمية 82.75%

 1اختبار الكتابة 89.47%

 2اختبار الكتابة 16%

 المجموع 71.92%

 ( يبين النتائج العامة للحالة الثانية.02جدول رقم)             

الحظ أن ن( والذي يمثل النتائج العامة للحالة الثانية 2من خالل الجدول رقم)    

الي: % موزعة على النحو الت71.92الحالة تحصلت على نسبة نجاح كلية مقدرة ب 

ار % في اختب83.33% في اختبار الكتابة، و89.47% في اختبار الجانبية و100

نى سمية، وقد تحصلت على أد% في اختبار الصورة الج82.75التنظيم الفضائي و

 % في اختبار الكتابة المكمل. 14نسبة مقدرة بـ 

 النتائج العامة للحالة الثالثة:
 االختبارات نسبة النجاح

 اختبار التنظيم الفضائي 100%

 اختبار التنظيم الزماني 100%

 اختبار الجانبية 100%

 اختبار الصورة الجسمية 96.55%
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 1الكتابةاختبار  94.73%

 2اختبار الكتابة 12%

 المجموع 83.88%

 ( يبين النتائج العامة للحالة الثالثة.03جدول رقم)

الحظ أن ن( والذي يمثل النتائج العامة للحالة الثالثة 3من خالل الجدول رقم)    

% والموزعة على نسب 83.88الحالة تحصلت على نسبة نجاح كلية مقدرة ب 

ظيم % ومتحصل عليها في كل من اختبار التن100متمثلة في أعلى نسبة مقدرة ب 

ختبار ا% في 96.55ونسبة الفضائي واختبار التنظيم الزماني واختبار الجانبية ،

لمكمل % في اختبار الكتابة أما اختبار الكتابة ا94.73الصورة الجسمية ونسبة 

 .% 12فتحصلت على أدنى نسبة مقدرة ب

 ب. عرض نتائج االختبارات المجموعة الثانية:

 النتائج العامة للحالة األولى:
 االختبارات نسبة النجاح

 اختبار التنظيم الفضائي 61.11%

 اختبار التنظيم الزماني 60%

 اختبار الجانبية 100%

 اختبار الصورة الجسمية 86.20%

 1اختبار الكتابة 85.52%

 2اختبار الكتابة 18%

 المجموع 68.47%

 ( يبين النتائج الكلية الحالة األولى.04جدول رقم)

حظ أن نال( والذي يمثل النتائج العامة للحالة األولى 4من خالل الجدول رقم)   

لى % و الموزعة ع68.47الحالة تحصلت على نسبة نجاح كلية مقدرة يقدر بـــ 

انبية % في اختبار الج100نتائج موزعة على النحو التالي: أعلى نسبة مقدرة ب 

اختبار  % في68.20% في اختبار الكتابة المكمل، و 18وأدنى نسبة مقدرة بـــــــ

% في اختبار التنظيم 60ر الكتابة و % في اختبا85.82الصورة الجسمية و 

 .الزماني

 النتائج العامة للحالة الثانية:
 االختبارات نسبة النجاح

 اختبار التنظيم الفضائي 83.33%

 اختبار التنظيم الزماني 100%

 اختبار الجانبية 100%

 اختبار الصورة الجسمية 86.20%

 1اختبار الكتابة 85.52%

 2اختبار الكتابة 20%
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 المجموع 79.17%

 ( يبين النتائج العامة للحالة الثانية.05جدول رقم)

الحظ أن ن( والذي يمثل النتائج العامة للحالة الثانية 5من خالل الجدول رقم)    

% موزعة على نسب تتمثل 97.17الحالة تحصلت على نسبة نجاح كلية مقدرة ب

% 86.20وتليها نسبة  % في اختبار الجانبية والتنظيم الزماني،100في نسبة 

% في اختبار الكتابة واختبار الصورة الجسمية واختبار 83.33% و85.52و

 % في20التنظيم الفضائي على التوالي وقد تحصلت على أدنى نسبة مقدرة ب 

 اختبار الكتابة المكمل.

 :النتائج العامة للحالة الثالثة

 االختبارات نسبة النجاح

 الفضائياختبار التنظيم  77.77%

 اختبار التنظيم الزماني 80%

 اختبار الجانبية 100%

 اختبار الصورة الجسمية 96.55%

 1اختبار الكتابة 92.10%

 2اختبار الكتابة 8%

 المجموع 75.73%

 ( يبين النتائج العامة للحالة الثالثة.06جدول رقم)

الحظ أن الثالثة ن ( والذي يمثل النتائج العامة للحالة6من خالل الجدول رقم)    

% والموزعة على النحو 75.73الحالة تحصلت على نسبة نجاح كلية مقدرة ب 

% في اختبار الصورة الجسمية و 96.55% في اختبار الجانبية،100التالي: 

تنظيم % في اختبار التنظيم الزماني، اختبار ال80% في اختبار الكتابة، 92.10

 % في اختبار الكتابة المكمل.8% و 77.77الفضائي فتحصلت على نسبة 

 النتائج العامة للمجموعة األولى والثانية:
 االختبار المجموعة األولى المجموعة الثانية

 اختبار التنظيم الفضائي %90.73 %74.07

 اختبار التنظيم الزماني %86.66 %80

 اختبار الجانبية %100 %100

 اختبار الصورة الجسمية %89.68 %89.65

 اختبار الكتابة %92.97 %87.71

 2اختبار الكتابة %14 %15.33

 المجموع %79.006 %74.46

 ( يرصد النتائج العامة.07جدول رقم )
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لى ( و الذي يمثل النتائج العامة للمجموعة األو7من خالل الجدول رقم )    

 رة بوالمجموعة الثانية نالحظ أن المجموعة األولى تحصلت على نسبة كلية مقد

% في اختبار 100% موزعة على نسبة متمثلة في أعلى نسبة مقدرة ب79.006

على  ل ،وقد تحصلت% في اختبار الكتابة المكم14الجانبية وأدنى نسبة مقدرة ب

ئي % في اختبار التنظيم الفضا90.73% في اختبار الكتابة، نسبة 92.97نسبة 

 .% في اختبار التنظيم الزماني86.66في اختبار الصورة الجسمية و 89.68،%

لى % موزعة ع74.46أما المجموعة الثانية فتحصلت على نسبة كلية مقدرة ب   

مقدرة  % في اختبار الجانبية وأدنى نسبة100النسب التالية أعلى نسبة مقدرة ب 

% في اختبار الصورة 89.65% في اختبار الكتابة المكمل، نسبة 15.33ب

ظيم في اختبار التن 74.07% في اختبار التنظيم الزماني، و80الجسمية، نسبة 

 الفضائي.

 التحليل الكيفي للنتائج:

 التحليل الكيفي لنتائج المجموعة األولى:

 لى:الحالة األو

ان يها فمن خالل النتائج المتحصل علالتحليل الكيفي الختبار التنظيم الفضائي: 

شبه  نتاجالحالة تمكنت من إنتاج صحيح لوضعية الذراعين في الحاالت األربعة ، وإ

ن، ليديصحيح في الوضعيتين األولى والثانية لليدين حيث قامت بها بعكس اتجاه ا

ليد ن تقمتين الثالثة والرابعة لليدين استطاعت كما تمكنت من إنتاج صحيح الوضعي

 الوضعية وذلك بعد محاولة خاطئة.

ستنتج نيها  من خالل النتائج المتحصل علالتحليل الكيفي الختبار التنظيم الزماني: 

أن الحالة تمكنت من ترتيب جميع أحداث القصة ترتيبا صحيحا وذلك حتى 

 باستغراقها وقت طويل نوعا ما.

ن أتنتج من خالل النتائج المتحصل عليها نسالتحليل الكيفي الختبار الجانبية : 

وصلنا تدلك الحالة يمينية وتتمكن من التفريق جيدا ما بين الجهة اليسرى واليمنى و

نا ر قمله من خالل مالحظاتنا وتواصلنا مع الحالة حيث أننا قبل تمرير االختبا

 د اليدين .بإعطاء أوامر لها شرط تنفيذها بأح

لة لم الحا تبين لنا من خالل النتائج أنالتحليل الكيفي الختبار الصورة الجسمية: 

 صل علىتتح تنجح في انجاز جميع البنود ،ففي بند الجسم المقابل والوجه المقابل لم

ة عالمالعالمة الكاملة وذلك راجع لسرعة الحالة الشديدة في حين تحصلت على ال

 جه الجانبي والجسم الجانبي.الكاملة في بندي الو

من خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن الحالة التحليل الكيفي الختبار الكتابة: 

تمكنت من إنتاج جميع بنود االختبار بنجاح وهذا راجع إلى الصورة الذهنية التي 

تمتلكها الحالة والتي تسهل عليها استرجاع  للحروف كما أن اكتسابها للتنظيم 

اني الفضائي جعل الحالة تتمكن من تذكر الحروف وعدم الخلط بين الحروف المك
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أما فيما يخص وجود تشوهات في بعض الحروف المنعزلة )ع وغ( المتشابهة، 

وتشوه في حرفي )ج وخ( في آخر الكلمة فهذا راجع إلى عدم تمكن الحالة من 

يصعب  استرجاع الصورة الذهنية للحروف وخاصة األصوات الخلفية التي

،كما أن الحالة لم تتمكن من اإلجابة على بند التمييز بين )ال( الشمسية اكتسابها

و)ال( قمرية وهذا راجع إلى عدم تمكن الحالة من فهم البند الذي يحتاج إلى سمع 

 ونطق جيدين.

ن الحظ أها نمن خالل النتائج المتحصل علي التحليل الكيفي الختبار الكتابة المكمل:

 نت من كتابة النص بطريقة نوعا ما جيدة وظهور مشكالت كتابيةالحالة تمك

ش ،ع المتمثلة في نوعية الكتابة، الهوامش، تشوه في بعض الحروف )ر ،ز ، س ،

 ،غ( وتشوه في وضع النقاط.

 التحايل الكيفي لنتائج الحالة الثانية:

ليها عمتحصل الالنتائج تبين لنا من خالل التحليل الكيفي الختبار التنظيم الفضائي: 

ات ( أن الحالة تمكنت من إنتاج صحيح لوضعي08وباالستناد على الجدول رقم )

 4عية للذراعين والوض 3الجسم في الفضاء في جميع الحاالت ماعدا الوضعية رقم 

يدا تقل لليدين حيث أنجزتها انجازا شبه صحيح بعد محاوالت خاطئة ،كما تمكنت من

 ة.شبه صحيحا لبند تقليد الوضعي

ن أنتج من خالل النتائج المتحصل عليها  نست التحليل الكيفي للتنظيم الزماني:

تيب ن ترالحالة لم تتمكن من ترتيب جميع أحداث القصة ترتيبا صحيحا فقد تمكنت م

 .5ورقم  4الصور الثالثة األولى في حين أخفقت في ترتيب الصورتين رقم 

ن أتنتج النتائج المتحصل عليها  نس من خاللالتحليل الكيفي الختبار الجانبية: 

ن تنتج أت نسالحالة قد قامت بجميع المهام باستعمال اليد اليمنى ومن خالل المالحظا

 الحالة ال تعاني من مشاكل في الجانبية.

 متحصلتبين لنا من خالل النتائج الالتحليل الكيفي الختبار الصورة الجسمية: 

 تحصلتبند الجسم الجانبي انجازا صحيحا وعليها أن الحالة قد تمكنت من انجاز 

قابل سم المالج على العالمة الكاملة  في حين لم تتمكن من أخد العالمة الكاملة في بند

 وبند الوجه المقابل والوجه الجانبي وذلك لسرعة الحالة.

 نتج انا نستمن خالل النتائج المتحصل عليهالتحليل الكيفي لنتائج اختبار الكتابة: 

ة ى دقتمكنت من إنتاج معظم بنود االختبار إنتاجا صحيحا وهذا راجع ال الحالة

هارة مطور الحالة في القواعد اإلمالئية  وربط المعاني بالكلمات للتعرف عليها وت

و لة أالفهم واالستيعاب لديها ،وقد كان هناك بعض الخلط في الحروف سواء منعز

" كحرف "د" وحرف "ز" في موضعها في الجملة حيت أن الحالة كتبت )"ر

كحرف "ذ"( وذلك راجع إلى عدم قدرة الحالة على إدراك جميع الحروف 

ل( و)ا واسترجاعها خاصة كما لم تتمكن من انجاز بند التمييز بين )ال( الشمسية

 القمرية الذي يحتاج إلى درجة عالية من السمع والنطق والتمييز.
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ن تنتج أها نسخالل النتائج المتحصل علي منالتحليل الكيفي الختبار الكتابة المكمل: 

 بصريالحالة تمكنت من كتابة النص كتابة جيدة وهذا راجع إلى تطور التآزر ال

شوه تالحركي، وقد ظهرت بعض األخطاء والمتمثلة في عدم كتابة عالمات الوقف، 

بعض الحروف وعدم وضع النقاط ويرجع هذا إلى عدم تمكن الحالة من إدراك 

 ف وتمييزها خاصة المتشابهة منها كتابيا أو نطقيا.جميع الحرو

 الحالة الثالثة:

ليها حصل عمن خالل النتائج المتالتحليل الكيفي لنتائج اختبار التنظيم الفضائي: 

 تقليد ت مننستنتج  أن الحالة تمكنت من إنتاج الوضعيات األربعة  بنجاح ،كما تمكن

 الوضعية تقليدا صحيحا.

ليها حصل عمن خالل النتائج المتتائج اختبار التنظيم الزماني: التحليل الكيفي لن

ذلك يتضح لنا أن الحالة تمكنت من ترتيب أحداث القصة كاملة ترتيبا صحيحا و

 بعض محاولة خاطئة واستدركت الحالة الخطأ بعد إعادتنا لها للتعليمة.

لة ن الحاتج أنستن من خالل النتائج المتحصل عليهاالتحليل الكيفي الختبار الجانبية: 

 الة الالح قد قامت بجميع المهام باليد اليسرى ومن خالل المالحظات يمكن القول أن

 تعاني من مشاكل في الجانبية.

ها  من خالل النتائج المتحصل عليالتحليل الكيفي الختبار الصورة الجسمية: 

طأ خهور نستنتج آن الحالة قد تمكنت من انجاز معظم بنود االختبار بنجاح ،وظ

 لسرعة تيجةواحد في بند الجسم المقابل والذي لم تتحصل فيه على العالمة الكاملة ن

 الحالة وعدم انتباهها الجيد.

ة الحال تج أنمن خالل النتائج المتحصل عليها نستنالتحليل الكيفي الختبار الكتابة: 

رفي و حقد معظم البنود بنجاح ،وقد كان هناك تشوه في حرفي )غ و ع( منعزلين 

 نجاز)خ و ج ( في وسط وآخر الكلمة وهذا راجع إلى سرعة الحالة الشديدة في ا

 تحب االختبار حيث استغرقت وقت قصير نوعا ما ،وتبعا ألقوال األم أن الحالة

ييز ي التمفيدة الكتابة والرسم وهما من أهم أشغالها في المنزل كما إنها تتمتع بقوة ج

 صوت والكتابة .بين الحروف المتشابهة في ال

ن تنتج أا نسمن خالل النتائج المتحصل عليهالتحليل الكيفي الختبار الكتابة المكمل:

آزر الحالة تمكنت من كتابة النص في وقت جيد نسبيا وهذا راجع إلى تطور الت

البصري الحركي للحالة والتعرف على الكلمات وقوة االستيعاب، وقد ظهرت 

شوه تتيب واتجاه السطور ،نوع الكتابة والضغط، بعض التشوهات المتمثلة في تر

 بعض الحروف وهذا راجع إلى سرعة  الحالة.

 التحليل الكيفي النتائج المجموعة الثانية:

 الحالة األولى:

من خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج  التحليل الكيفي الختبار التنظيم الفضائي:

ثانية للذراعين في حين قامت بإنجاز أن الحالة تمكنت من انجاز صحيح الوضعية ال
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لليدين  1الوضعيات الثالثة الباقية انجازا شبه صحيح كما تمكنت من انجاز وضعية 

انجازا صحيحا ، وقد أنجزت باقي الوضعيات انجازا شبه صحيح وقد تمكنت الحالة 

 من تقليد الوضعية األخيرة تقليدا شبه صحيح وذلك بعد عدة محاوالت خاطئة.

ستنتج يها نمن خالل النتائج المتحصل علالتحليل الكيفي الختبار التنظيم الزماني: 

لعلم امع  تبين لنا أن الحالة لم تتمكن من ترتيب جميع الصور القصة ترتيبا صحيحا

ن ممكن أن الحالة تمكنت من ترتيب الصور الثالثة األولى ترتيبا صحيحا و لم تت

 .إتمام ترتيب الصورتين األخيرتين

لة ن الحانتج أمن خالل النتائج المتحصل عليها نستالتحليل الكيفي الختبار الجانبية: 

ة الحال ج أنقامت بجميع األعمال باليد اليمنى ومن خالل المالحظات و النتائج نستنت

 ليس لها مشاكل على مستوى الجانبية.

تنتج ا نسعليه من خالل النتائج المتحصلالتحليل الكيفي الختبار الصورة الجسمية: 

ا انجاز نبي(أن الحالة تمكنت من انجاز بنود االختبار )الجسم الجانبي و الوجه الجا

بل لمقااصحيحا ،وكما تمكنت من انجاز معظم بنود اختبار الجسم المقابل و الوجه 

 انجازا صحيحا. 

 منكنت لة تمتبين النتائج المتحصل عليها أن الحاالتحليل الكيفي الختبار الكتابة: 

نمو وئية انجاز معظم بنود االختبار هذا راجع إلى وتحكم الحالة بالقاعدة اإلمال

ين بالتآزر البصري الحركي وإدراك الحالة الجيد للعالقات المكانية والربط 

الحروف ماعدا نسيان بعضها و المتمثلة في )ق ي ص ض( ،وهذا راجع إلى 

ل شابهة لها سواء في الشكضعف التمثيل الذهني لهذه الحروف و وجود حروف م

ها رجاعأو في النطق وبالتالي قد يؤثر على قدرة الحالة في إدراك الحروف  واست

تأثر لوين ولم تتمكن الحالة من التمييز بين )ال(شمسية و)ال( قمرية و كتابة التن

 ق.عمي هذين البند بالسمع والنطق والتمييز الجيد حيث أن الحالة تعاني من صمم

ن تنتج أها نسمن خالل النتائج المتحصل عليكيفي الختبار الكتابة المكمل: التحليل ال

هور الحالة تمكنت من كتابة النص بطريقة جيدة نوعا ما وفي وقت مقبول ،مع ظ

ات بعض األخطاء الطفيفة المتمثلة في الفراغات بين الكلمات والسطور وعالم

 الوقف وتشوه بعض الحروف والنقاط.

 الحالة الثانية :

لة قد الحا من خالل النتائج  نستنتج أنالتحليل الكيفي الختبار التنظيم الفضائي: 

تمكنت من إنتاج صحيح لمعظم وضعيات الجسم ماعدا في الوضعية األولى 

عد بحيح صللذراعين والوضعية األولى والثالثة لليدين الذي أنجزتهما انجازا شبه 

 قليدا شبه صحيح.محاولة معكوسة، وتمكنت من تقليد الوضعية ت

لة ن الحاأتنتج من خالل النتائج المسجلة نسالتحليل الكيفي الختبار التنظيم الزماني: 

قد تمكنت من ترتيب أحداث القصة ترتيبا صحيحا رغم استغراقها وقت طويل 

 لتحقيق ذلك.
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ت لة قامالحا تبين لنا النتائج المتحصل عليها أنالتحليل الكيفي الختبار الجانبية: 

 ميع المهام باليد اليمنى.بج

تنتج  ها نسمن خالل النتائج المتحصل عليالتحليل الكيفي الختبار التخطيط الجسدي: 

،ولم  حيحاصأن الحالة تمكنت من انجاز بنود الجسم الجانبي والجسم المقابل انجازا 

 تتمكم من انجاز بندي الجسم الجانبي والوجه الجانبي.

تج أن نستن من خالل النتائج المتحصل عليهااختبار الكتابة:التحليل الكيفي لنتائج 

، ، ل الحالة تمكنت من انجاز معظم بنود االختبار ماعدا نسيان بعض الحروف )ك

ص، ض ( وهذا راجع إلى ضعف التمثيل الذهني لهذه الحروف وتأثر خاصية 

و  معيسن التمييز السمعي عند الحالة إلصابتها بصمم متوسط وعدم استخدامها لمعي

ها رجاعأيضا تشابه هذه الحروف مع أخرى كتابيا يجعل الحالة غير قادرة على است

ثأر( )لمة كجميعها ، وعدم تحكم الحالة في القاعدة اإلمالئية عند كتابة األلف في 

ا على درتهكما أن الحالة لم تتمكن من التمييز بين )ال(شمسية و)ال( قمرية لعدم ق

 ن.السمع والتمييز الجيدي

تنتج يها نسمن خالل النتائج المتحصل علالتحليل الكيفي الختبار الكتابة المكمل:  

عض أن الحالة تمكنت من كتابة النص بطريقة جيدة نوعا ما في وقت سريع مع ب

 األخطاء الكتابية كالربط و عالمات الوقف وتشوه الحروف و النقاط.

 الحالة الثالثة:

ستنتج يها نمن خالل النتائج المتحصل علم الفضائي: التحليل الكيفي الختبار التنظي

و انجاز شبه صحيح  4و 2أن الحالة نجحت في انجاز صحيح للوضعيتين 

في اختبار وضعية الجسم في ما يخص الذراعين أما بخصوص  3و1للوضعيتين 

 و قد تمكنت من 4اليدين فقد أنجزت جميع الوضعيات صحيحة ماعدا الوضعية 

نها مالت قليدا شبه صحيح مع العلم أن الحالة قد قامت بعدة محاوتقليد الوضعية ت

 الخاطئة ومنها المعكوسة لحصول على هذه النتائج. 

ستنتج نيها  من خالل النتائج المتحصل علالتحليل الكيفي الختبار التنظيم الزماني: 

ا أن الحالة قد نجحت في ترتيب الصور األربعة األولى ألحداث القصة ترتيب

ا عا محا ولم تتم ترتيب الصورة األخيرة و قد استغرقت الحالة وقت أطول نوصحي

 في انجاز االختبار.

لة قد الحا من خالل النتائج المتحصل نستنتج أنالتحليل الكيفي الختبار الجانبية: 

 ي منقامت بجميع المهام المطلوبة باليد اليسرى ومن خالل المالحظات ال تعان

 مشاكل في الجانبية.

تنتج ها نسمن خالل النتائج المتحصل عليلتحليل الكيفي الختبار الصورة الجسمية: ا

جانبي ه الأن الحالة تمكنت من إنتاج  معظم بنود االختبار بنجاح ما عدا بند الوج

 وذلك بسبب سرعة الحالة.
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ة الحال تج أنمن خالل النتائج المتحصل عليها نستنالتحليل الكيفي الختبار الكتابة: 

ابة نت من انجاز معظم بنود االختبار بطريقة صحيحة مع وجود أخطاء في كتتمك

الحروف كحرف )ك( في أول ووسط الكلمة وذلك لضعف التمثيل الذهني للحرف 

ت كلمافي تلك المواضع  وأخطاء في تركيب الكلمات راجع إلى عدم التعرف على ال

 ا راجعوهذ ية و )ال( قمريةومعانيها وعدم مقدرة الحالة على التمييز بين )ال( شمس

 إلى ضعف قدرتها على التمييز الجيد إلصابة الحالة بصمم متوسط.

ن تنتج أها نسمن خالل النتائج المتحصل عليالتحليل الكيفي الختبار الكتابة المكمل: 

ي فالحالة تمكنت من كتابة النص كتابة جيدة نوعا ما مع وجود بعض المشاكل 

 قف.ضغط الكتابة وعالمات الو

تنتج ( نس7قم )من خالل النتائج المبينة في الجدول رالتحليل الكيفي للنتائج العامة: 

ذه هأن نتائج المجموعة األولى أفضل من نتائج المجموعة الثانية، وقد سجلت 

ولى األ األخيرة سجلت نتائج متساوية في اختبار الجانبية في حين سجلت المجموعة

 مية،الفضائي والتنظيم الزماني والصورة الجس نتائج أعلى في اختبار التنظيم

 يا إالنطق واختباري الكتابة  رغم ظهور أخطاء الناجمة عن تشابه الحروف كتابيا أو

رة أن الحاالت قد تمكنت من الحصول على نتائج جيدة وهذا راجع إلى تطور قد

عود يذي لالتمييز والسمع، وربط الكلمات بمعانيها والتحكم بالقواعد اإلمالئية ا

 الفضل إلى ذلك لجهاز الزرع القوقعي ودور األولياء مع الطفل والمتابعة

ن ولة لكمقب األرطوفونية المنتظمة، أما بالنسبة لنقاط المجموعة الثانية التي كانت

وات أدنى من نقاط المجموعة األولى، وهذا راجع إلى عدم التمييز الجيد لألص

السترجاع وهدا راجع إلى نقص حاسة وضعف التمثيل الذهني للحروف وضعف ا

 .السمع وخاصة وان حاالت المجموعة ال تستخدم معين سمعي في معظم األوقات

 االستنتاج العام:

من خالل تحليل نتائج االختبارات المطبقة على عينة الدراسة والمتكونة من    

أطفال صم مقسمة إلى مجموعتين المجموعة األولى أطفال استفادوا من جهاز 

الزرع القوقعي والمجموعة الثانية أطفال غير مجهزة بجهاز الزرع القوقعي نستنتج 

أن للتكفل األرطوفوني واإلرشاد الوالدي دور فعال في مساعدة الطفل على اكتساب 

كل من مفاهيم التنظيم الفضائي والتنظيم الزماني والجانبية والتخطيط الجسدي وهذا 

نية وهذا ما انعكس إيجابا على نتائج األطفال الصم ما بينته كل الميزانية األرطوفو

في الكتابة والمكتسبات األولية والمتحصل عليها من خالل تطبيق االختبارات 

الكتابية واختبارات التنظيم الفضائي ،التنظيم الزماني، التخطيط الجسدي والجانبية 

الزرع القوقعي ،أما في ما يخص إشكالية  الدراسة والمتمثلة في مدى تأثير جهاز 

على تنمية الكتابة والمكتسبات السابقة الذكر فقد اثبت صحت الفرضية العامة التي 

تقول أن جهاز الزرع القوقعي يؤثر على تنمية مهارة الكتابة، وكذلك أتبثت صحة 

الفرضيات الجزئية التي تبين أن الزرع القوقعي يؤثر على تنمية المكتسبات األولية 
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المتحصل عليها من خالل تطبيق اختبارات المكتسبات األولية من خالل النتائج 

)التنظيم الفضائي، التنظيم الزماني، الجانبية والصورة الجسمية(،حيث تحصلت 

% 79.006المجموعة األولى على نتائج أعلى من المجموعة الثانية والتي تقدر ب

جيد في "التنظيم  ومنه نستنتج أن الطفل المستفيد من جهاز الزرع القوقعي له تحكم

الفضائي والتنظيم الزماني، الجانبية والتخطيط الجسدي" وهذا ما انعكس إيجابا 

 على مستوى مهارة الكتابة لديه.

 خـاتمـة:

ب ي اكتسافلقد قمنا بتصميم هذه الدراسة كمحاولة إلبراز أهمية الزرع القوقعي    

بة هي لكتامهارة الكتابة والمكتسبات األولية اللذان يؤثران و يتأثران ببعض ، فا

 نشاط يخضع لشروط دقيقة، ولقد اعتمدنا على اختبارات تتمثل في اختبارات

( لجسميةاورة ظيم الزماني، الجانبية، الصالمكتسبات األولية )التنظيم الفضائي، التن

ة وتنمي اهيمواختبارين للكتابة من اجل إبراز العالقة الوطيدة بين اكتساب هذه المف

ت الكتابة ومدى مساعدة جهاز الزرع القوقعي على ذلك، وللتحقق من الفرضيا

وضح قد تووالنتائج المتحصل عليها قمنا بإجراء دراسة مقارنة بين األطفال الصم، 

رع از الزبجه من خالل الدراسة أن الكتابة تتأثر بالمكتسبات األولية اللتان تتأثران

ل طفاالقوقعي وهذا ما بينته نتائج األطفال الصم التي كانت اقل من نتائج األ

ن المستفيدين من الزرع القوقعي ومنه أثبتت صحة الفرضيات التي تنص على أ

 تابة.األولية ويؤثر على تنمية مهارة الكالزرع القوقعي يؤثر على المكتسبات 

 محدودة ورغم أننا قمنا بإجراء هذه الدراسة على عينة صغيرة وفي فترة زمنية    

 ستقبالات مإال انه يمكن استخدام هذه الدراسة كمرجع يستدل به الباحثين في الدراس

طفال ل األحو، وكخاتمة لدراستنا نقدم االقتراحات التالية من أجل تطوير الدراسات 

 المستفيدين من الزرع القوقعي:

 الزرع د منـــ االهتمام بدراسة المهارات التعليمية و كيفية تطويرها عند المستفي

 القوقعي.

سبات لمكتــ دراسة طرق مساعدة األطفال المستفيدين من الزرع القوقعي في تنمية ا

 األولية أثناء إعادة التربية االرطوفونية.

خاصة  وليةإنشاء آو تكييف اختبارات كتابة و اختبارات المكتسبات األــ العمل على 

 بفئتي الصم والزرع القوقعي من أجل نتائج أكثر موضوعية.

تي ــ تكتيف الضوء على فئة الزرع القوقعي من اجل التعرف على الصعوبات ال

 تصادفهم في المجال الدراسي من اجل مساعدتهم.
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The impact of cochlear implantation in the development of 

the initial acquisition in the deaf child and their effects  in 

improving of writing skill. 

 

Abstract: 

The theme of the study is the impact of cochlear implantation 

on the development of writing in the deaf child, and to reach 

this goal we have selected a sample of 06 children enrolled in 

the third year of primary education. 13 to 15 years, divided into 

two groups the first contains implanted children, and the 

second contains deaf children without cochlear implant and , 

then  we passed the test of spatial orientation, test of the 

temporal organization , the body diagram, laterality test and 

two other test for the study of writing. 

Through the results obtained  we have proved that there is a 

relationship between cochlear implantation and the 

development of writing. 

Key words: cochlear implantation- Writing skill- deaf child. 
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 طفالفاعلية برنامج مقترح لتنمية بعض المهارات اإلدراكيـة لـدى األ

 المعاقيـن فكرياً "القابلون للتعليم"
 د. مسعودة عياد

 : الجزائر02كلية علم النفس، جامعة قسنطينة 

 د. ربيع عبد الرؤوف عامر                                
 كلية التربية، جامعة الملك خالد: المملكة العربية السعودية

 أ.إسمهان بن عثمان                                    

 

رياً هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على فئة األطفال المعاقين فكملخص: 

سنة  11ى سنوات وشهرين إل 6للتعليم" الذين تتراوح أعمارهم ما بين ) "القابلون 

 في يتهاأهم ومدى اإلدراك لدى هذه الفئة البرنامج فعالية مدى أشهر( ، توضيح 3و

 دراكيةالتكفل بهذه الشريحة ، اإلسهام في تنمية بعض المهارات اإل عملية تسريع

 لديهم هات(، الزمن، األشكال، االتجا)األطوال، الحيز، األلوان األساسية، األحجام

تين: تكونت العينة من مجموعمن خالل األنشطة المقدمة في البرنامج المقترح. 

 إناث(، و 03ذكور،  03( أطفال )06المجموعة األولى: تجريبية تكونت من )

عمارهم إناث(، وتتراوح أ 03ذكور،  03( أطفال )06الثانية: الضابطة تكونت من )

( 70-50أشهر، ونسبة ذكائهم ما بين ) 3سنة و 11وشهرين إلى  سنوات 6من 

ً بعلي منجلي درجة، بالمركز   -ةقسنطين –البيداغوجي النفسي للمعاقين فكريا

أن سة لدراابالجزائر، واعتمدت الدراسة على المنهج الشبه التجريبي. وأثبتت نتائج 

 –لحيز ا –ل اكية ) لألطواالبرنامج المستخدم قد ساهم فعال في تنمية المهارة اإلدر

ات( لدى مفاهيم االتجاه –األشكال  –مفهوم الزمن  -األحجام –األلوان األساسية 

 األطفال المعاقين فكرياُ عينة الدراسة.

 تياجاتذوي االح –المهارات اإلدراكية  -البرنامج التدريبيالكلمات المفتاحية: 

  القابلون للتعليم  –المعاقين فكرياً   -الخاصة 
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 :مقدمة

ها أو ة منتعتبر اإلعاقة الفكرية ظاهرة تعرفها مختلف المجتمعات، سواء الفقير   

ن لباحثيامن  الغنية ذلك أن أسبابها عديدة ومختلفة ونظرا لخطورتها فقد اهتم العديد

 لكشفاوالعلماء باختالف بيئاتهم وتخصصاتهم بالبحث حول هذه اإلعاقة ومحاولة 

 اية منها.عن طبيعتها وأسبابها وطرق الوق

يعتبر النمو عملية مستمرة تبدأ من الحمل حتى النضج، فمن خالله تتطور كما    

والعضوية والنفسية والمعرفية وحتى االجتماعية والذي  مختلف جوانب الشخصية

-http://drيضمن نموها الجيد تكيف الطفل في المجتمع )

banderalotaibi.com.) 

وقد يصاب الطفل بمعيقات تواجه السير الطبيعي لنموه، ومهما كان مصدر هذه    

المعيقات وراثية أو بيئية، فهي تؤدي إلى انخفاض في جميع العمليات العقلية التي 

هي كل ما يتصل باإلحساس واإلدراك والتصور والتخيل والقدرة على التذكر 

ية التي يقوم بها العقل لتكوين الخبرات والتفكير والتعلم، أي جميع العمليات المعرف

المعرفية، وبالتالي تضع حواجز لتطوير عالقته بالمجتمع، ومن أهم مخلفات عوائق 

 (.http://dr-banderalotaibi.comاإلعاقة الفكرية ) النمو السليم

وهذا  خطيرة، تظهر في كل المجتمعات.حيث تعد هذه األخيرة ظاهرة اجتماعية    

% ( من  4-1ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية إلى أن نسبتها تتراوح ما بين) 

 (.62: 2001أفراد المجتمع)رباطة، 

ً وال2006ويؤكد )خليفة :    طفل ( على وجود اختالف بين الطفل المعاق فكريا

 سنة ف أن الطفل السوي ينموالعادي فى مستوى أو معدل النمو العقلي، فالمعرو

و أقل ألية عقلية خالل كل سنة زمنية، أما الطفل المعاق فكرياً ينمو تسعة شهور عق

( ، وهذا هو السبب فى تباين األعمار 12: ص  2001من سنة زمنيه ) بخش، 

ً )خليفة وآخرون  ا يبقى (، وهذ45: 2007 ،العقلية لكل من السوي والمعاق فكريا

 ات.محل دراسة وإثب

 طفالهالى أونجد لإلعاقة الفكرية عدة درجات أخفها الدرجة البسيطة التي يطلق ع   

 ا أحسنذا م"القابلون للتعليم" ألنهم يمكنهم التكيف النفسي واالجتماعي والمهني إ

 اتهمتوجيههم وتعليمهم ومساعدتهم على استثمار قدراتهم وإمكاناتهم واستعداد

حب تصا لتغلب على المظاهر السلبية المتعددة التيالمحدودة إلى أقصى حد ممكن ل

عالية النفإعاقتهم الفكرية من قصور في عدد من المهارات كالحركية واالجتماعية وا

 والمعرفية.

 

 مشكلة الدراسة:

ً مكمالً لمتغيرات     ً أمراً هاما تعتبر تنمية المهارات اإلدراكية لدى المعاقين فكريا

النمو المختلفة لديهم، حيث أنهم يعانون من الكثير من المظاهر السلبية والتي تؤثر 

http://dr-banderalotaibi.com/
http://dr-banderalotaibi.com/
http://dr-banderalotaibi.com/
http://dr-banderalotaibi.com/
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، كما يؤدى ضعف المهارات اإلدراكية اآلخرينعلى سلوكاتهم وتفاعالتهم مع 

االنسحاب وباإلضافة إلى الكثير من اآلثار السلبية وعدم القدرة على تنفيذها إلى 

األخرى. حيث تتعدد مظاهر المهارات المعرفية لدى  هذه الفئة من األطفال ويعتبر 

 من أهم مظاهر اضطرابات المهارات المعرفية:

 على بطء في نمو التفكير وهذا بسبب القصور فى ذاكرتهم، وضعف قدراتهم أوال:

 نصر،قدرتهم على إدراك المفاهيم المركبة والمعقدة ) اكتساب المفاهيم، وعدم

2000 :19 .) 

نهم ألذلك ثانيا: ضعف االنتباه ويرجع إلى حاجتهم إلى التغذية الراجعة الفردية و

ى مدة ة إلينتبهون إلى اآلخرين أكثر من انتباهم إلى متطلبات المهمة، فهم في حاج

لهم  نخفضم، وربما يرجع األداء المأطول مقارنة بالعاديين لفهم ما هو مطلوب منه

 ائمادإلى الدور الذي تلعبه خبرات الفشل في مواقف تعلم سابقة والتي تجعلهم 

لهم و فشيبحثون عن التوجهات ممن حولهم، اللفظية وغير اللفظية كمؤثر لنجاحهم أ

: 2007 ، أكثر من انتباههم إلى المهمة المطلوب منهم، القيام بها )خليفة وآخرون

99 .) 

لك ان ذثالثا: قصور في الذاكرة، حيث أنهم يعانون من مشكلة عدم التذكر سواء ك

 (. 43: 2002متعلقا باألسماء أو األشكال أو األحداث)شاش، 

 حيث رابعا: وجود قصور في قدرات تكوين المفهوم لديهم مثل التجريد والتعميم

ذا ا ولشياء بوظيفتهدائما إلى استخدام المحسوسات في تفكيرهم وربط األ يلجئون

 (. 31: 2001يصعب عليهم تكوين المفاهيم المجردة )كاشف، 

لى وأخيراً أنهم يعانون من قصور في عمليات اإلدراك، فهو ال ينتبهون إ   

ها خصائص األشياء فال يدركونها، وينسون خبراتهم السابقة فال يتعرفون علي

ن فنجدهم عاجزي(. 89: 1996بسهولة، مما يجعل إدراكهم غير دقيق )القريطي، 

ختلف التفريق بين م عن تصنيف األلوان واألشكال واألحجام وتسلسل األطوال أو

ية مكاناالتجاهات، باإلضافة إلى عدم القدرة على إدراك المفاهيم الزمانية وال

 (. 170-162: 1989روبنشتين،  س.ي.)

وبما أن اإلدراك يعد أحد مفاتيح التعلم ووسائله المهمة، كون التعلم الفعال يتطلب    

ً جيداً للمثيرات التي يستقبلها المتعلم، وإعطائها قيمة ومعنى، بحيث يسهل  إدراكا

ً "القابلون استرجاعها في المستقبل، فإن  العملية التعليمية لألفراد المعاقين فكريا

م األول إلي إنتاج فرد قادر على خدمة نفسه، قادر على للتعليم" تهدف في المقا

الوفاء بمتطلباته الشخصية اليومية البسيطة، متوافقا مع مجتمعه وغير منبوذ من 

أفراد هذا المجتمع المحيطين به، ال يعاني من مشكالت سلوكية تعيق اندماجه في 

بة  ومبادئ المواد هذا المجتمع، منتجا إن أمكن، يمتلك من مهارات القراءة والكتا

األكاديمية األخرى ما يؤهله للتعامل مع المشكالت العقلية اليومية البسيطة التي قد 

( .كما أكدت العديد 95:  2001تقابله خالل تفاعله مع بيئته المحيطة به) بخش ، 
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من الدراسات السابقة أن هؤالء األطفال لديهم قصور في المهارات اإلدراكية والتي 

تتحدد مشكلة الدراسة من هنا التكيف مع المحيطين بهم . ف درتهم علىتؤثر في ق

الحالية في أن هناك ضعفا ملحوظا على مستوى اإلدراك لدى هذه الفئة من األطفال 

وعدم تمكنهم من هذه المهارات اإلدراكية والحاجة الماسة إلى بناء برنامج جديد 

دراسة أن تصاغ مشكلة اليمكن  سبق يساعد على تنميتها لديهم، وفى ضوء ما

 التالي: يالحالية في التساؤل الرئيس

ة من المهارات اإلدراكية لدى عينبعض ما فاعلية البرنامج المقترح في تنمية 

  األطفال المعاقين فكرياً "القابلون للتعليم" ؟

 فروض الدراسة:

رة لمهااتنمية توجد فروق بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في  -

راد ح أفاإلدراكية لألطوال، باستخدام البرنامج المقترح في القياس البعدي لصال

 المجموعة التجريبية.

ارة المه توجد فروق بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في تنمية -

اد لح أفرلصا اإلدراكية لمفهوم الحيز، باستخدام البرنامج المقترح في القياس البعدي

 المجموعة التجريبية.

ارة المه توجد فروق بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في تنمية -

 لصالح بعدياإلدراكية لأللوان األساسية، باستخدام البرنامج المقترح في القياس ال

 أفراد المجموعة التجريبية.

ة لمهارافي تنمية توجد فروق بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة  -

راد ح أفاإلدراكية لألحجام، باستخدام البرنامج المقترح في القياس البعدي لصال

 المجموعة التجريبية.

ارة المه توجد فروق بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في تنمية -

اد لح أفرلصا اإلدراكية لمفهوم الزمن، باستخدام البرنامج المقترح في القياس البعدي

 المجموعة التجريبية.

ارة المه توجد فروق بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في تنمية -

راد ح أفاإلدراكية لألشكال، باستخدام البرنامج المقترح في القياس البعدي لصال

  المجموعة التجريبية.

ارة المه توجد فروق بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في تنمية -

 لصالح بعدياإلدراكية لمفهوم االتجاهات، باستخدام البرنامج المقترح في القياس ال

 أفراد المجموعة التجريبية.

 سعت هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف وهي:أهداف الدراسة: 

ً "القابلون للتعليم" الإلقاء الضوء على فئة األطفال   تراوح ذين تالمعاقين فكريا

 أشهر(. 3سنة و 11سنوات وشهرين إلى  6 ) أعمارهم ما بين
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 عملية يعتسر في أهميتها ومدى اإلدراك لدى هذه الفئة البرنامج فعالية مدى توضيح

 التكفل بهذه الشريحة.

ة، ألساسي)األطوال، الحيز، األلوان ااإلدراكية  المهاراتاإلسهام في تنمية بعض 

ي فلديهم من خالل األنشطة المقدمة األحجام، الزمن، األشكال، االتجاهات( 

 البرنامج المقترح.

 تكمن أهمية هذه الدراسة الحالية في:أهمية الدراسة: 

 اترالمهالتنمية بعض  وضع تقنية أو وسيلة للتكفل )البرنامج المقترحمحاولة 

ً "القابلون للتعليم على  تمد( تعاإلدراكية لدى عينة من األطفال المعاقين فكريا

ً "القابل للتعليم" بأهم  سبات لمكتاخطوات مهمة من أجل تزويد الطفل المعاق فكريا

مختص  تسهل مهمة كلباإلضافة إلى أنها التي تساعده على التكيف داخل البيئة، 

 ال.في التعامل مع هذه الفئة من األطف

 تتحدد الدراسة الحالية بالحدود التالية:حدود الدراسة: 

فسي الن تتحدد الدراسة جغرافيا بالمركز: المركز البيداغوجي الحدود الجغرافية:

 الجزائر. –للمعاقين فكرياً الواقع بعلي منجلي والية قسنطينة 

مايو  -أبريل -( أشهر )مارس 3تتحدد هذه الدراسة زمنيا بـ:)   الحدود الزمنية:

2015.) 

 تحديد المصطلحات إجرائيا:

ً "القابلون للتعليم":  طفال ى األيشير هذا المصطلح في دراستنا إلالمعاقين فكريا

( 70-50من ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة والذين تتراوح نسبة ذكائهم بين )

 (Florence Goodenoughيناف  كودا )فلورنسالرجل لـاختبار رسم باستخدام 

ي ي منجلبعل البيداغوجي النفسي للمعاقين فكرياً الواقع المستخدم في المركز للذكاء

ت سنوا 6والذين تتراوح أعمارهم الزمنية بين ) ، -الجزائر–والية قسنطينة 

 .أشهر( 3سنة و 11وشهرين إلى 

طط هو يكمن في الخطوات المقترحة ضمن برنامج تدريبي مخ: المقترح البرنامج

ن ومنظم في ضوء أسس علمية وتربوية يحاول إكساب عينة من األطفال المعاقي

ً "القابلون للتعليم"  قدرا من االستقاللية واالعتماد على النفس  لمواقفافي  فكريا

اعتمد  هم،بالمحيط  الحياتية والتعامل مع اآلخرين وتيسير سبل االندماج في المجتمع

برنامج الدراسة مخططا استند على أسس ووسائل تعليمية تركز على قدرات 

ً "القابلون للتعليم" حيث روعي في هذا البرنامج أن تكو دوات ن األالمعاقين فكريا

فظي الل المستخدمة مألوفة للطفل ومستمدة من بيئته، مع استخدام أساليب التعزيز

 لتسلسلاة اعلى االستجابة للمثيرات المقدمة لهم، مع مراع والمادي لتشجيع األطفال

في تقديم المهام من السهل إلى الصعب، وتتضمن مجموعة من المهارات 

والممارسات خالل فترة زمنية محددة بهدف التدريب على بعض المهارات 

 اإلدراكية وتشمل:
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 األطوال: )قصير# طويل (. -

 (.الحيز: )داخل # خارج، فوق # تحت  -

 األلوان األساسية: )أحمر، أخضر، أزرق (. -

 صغير (. -متوسط -األحجام: )كبير -

 الزمن: )الصباح # المساء (. -

 مربع (. -مثلث -األشكال: ) دائرة -

  االتجاهات: )يمين # يسار (. -

ياً ق فكراستعمل هذا المصطلح في دراستنا للتعبير عن قدرة الطفل المعا: ةالمهار

مر لمستعليم" على أداء بعض األنشطة اإلدراكية، عن طريق التدريب ا"القابل للت

 حتى تصبح عادة في سلوكياته، ويستطيع أن يؤديها في أي وقت بكفاءة.

رات يشير هذا المصطلح في دراستنا إلى مجموعة من الخبالمهارات اإلدراكية: 

ده ي يساعريبامج تدالتي يكتسبها الطفل المعاق فكرياً "القابل للتعليم" من خالل برن

األحجام،  )األطوال، الحيز، األلوان األساسية،في تنمية بعض المهارات اإلدراكية 

 الزمن، األشكال، االتجاهات(. 

 الدراسات السابقة:

فاعلية تدريب " بعنوان(،  Pasnak et Al,1995" وآخرون ) باسناكدراسة "

ي نمو لسل فمهارات التصنيف والتساألطفال المتخلفين عقليا القابلون للتعليم، على 

ن لقابلويا احيث هدفت الدراسة إلى تدريب األطفال المتخلفين عقل الجوانب المعرفية:

لى عللتعليم، على مهارات التصنيف والتسلسل في نمو الجوانب المعرفية وذلك 

تراوح ت( طفال من الجنسين من ذوي التخلف العقلي البسيط، ممن 36عينة قوامها )

بة أشهر( ونس 6سنوات و 8أشهر( إلى ) 9سنوات و 5رهم الزمنية ما بين )أعما

قديمه إلى (. واستخدم الباحث برنامجا تربويا تدريبيا، تم ت72-51ذكائهم ما بين )

جود وعن  الدراسة األطفال ثالث مرات أسبوعيا لمدة أربعة شهور ، أسفرت نتائج

، ابطةمجموعتين التجريبية والضفروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات أطفال ال

في القدرة على التصنيف والتسلسل في االختبار البعدي لصالح المجموعة 

درجات  التجريبية. كما تبين أيضا وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي

ما ي، مالبعد المجموعة التجريبية في اإلجراءين القبلي والبعدي، لصالح اإلجراء

لى ليا عالتدريبي المقدم في تدريب األطفال المتخلفين عقيؤكد فاعلية البرنامج 

ال قد ألطفكما أشارت النتائج أيضا إلى نمو هذه الجوانب لدى ا ،التصنيف والتسلسل

 .هملدي ساهم مساهمة إيجابية وفعالة في تحسين مستوى الذكاء والجوانب المعرفية
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فاعلية تدريب " بعنوان(،  Peery,P. et Al,1992" وآخرون ) بيريدراسة "

ظرية ة في نتضمناألطفال المتخلفين عقليا القابلون للتعليم، على العمليات العقلية الم

 عليمبياجيه، والخاصة بالتصنيف والتسلسل والكشف على إمكانية تعميم أثر الت

دريب ت:حيث هدفت الدراسة إلى ''وانتقال أثره إلى مشكالت ومواد جديدة مشابهة

رية في نظ تضمنة، على العمليات العقلية المالمتخلفين عقليا القابلون للتعليماألطفال 

ن ( طفال م24بياجيه، والخاصة بالتصنيف والتسلسل وذلك على عينة قوامها )

راوحت ، وتالذكور واإلناث من المتخلفين عقليا، الملتحقين بفصول التربية الفكرية

ى أشهر( بمستو 10سنوات و 9لى )أشهر( إ 7سنوات و 6أعمارهم الزمنية بين )

(. وتم التدريب بصورة متدرجة من المستوى السهل إلى 73 -51ذكاء بلغ  )

المستوى الصعب، في جلسات فردية، حيث قام مدرس الفصل بتطبيق البرنامج 

الذي اشتمل على مهارات التصنيف والتسلسل من خالل مجموعة من األنشطة 

ة نتائج، إلى عد ين المحدودة، وقد توصلت الدراسةالمالئمة لقدرات األطفال المعاق

لتي كان من أهمها وجود فروق دالة إحصائيا في القدرات المعرفية الخاصة بعم

 تبارالتصنيف والتسلسل، بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة، في االخ

 .البعدي لصالح المجموعة التجريبية

دارسة مقارنة لبعض  " عنوانب(، 1992" ) عادل سعد خليل حربدراسة "

ت تكون: ليم"الخصائص المعرفية واالجتماعية لألطفال المتخلفين عقليا القابلون للتع

 10-سنوات 8( طفال، تراوحت أعمارهم الزمنية بين )160)عينة الدراسة من 

طفال ة األقام الباحث بتقسيم العينة الكلية إلى مجموعتين، األولى مجموع سنوات(.

 (، والثانية مجموعة70-50عقليا، ممن تراوحت نسب ذكائهم بين) المتخلفين

لحسي، اك ااألطفال العاديين. واستخدم الباحث عددا من اختبارات القدرة على اإلدر

 القدرةة، ووالتي اشتملت على اختبار القدرة على إدراك األشكال، واأللوان الطبيعي

زمني، ع القدرة على إدراك التتابعلى إدراك األلوان من واقع الطبيعة، واختبار ال

وى والقدرة على التذكر، ومقياس "فينالند" للنضج االجتماعي، ومقياس المست

 االجتماعي واالقتصادي لألسرة، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات

يين، لعاداداللة إحصائية بين متوسطات درجات األطفال المتخلفين عقليا، واألطفال 

األلوان ( في كل من اختبار القدرة على إدراك األشكال و0.001لة )عند مستوى دال

رات الختباافي  الطبيعية، واأللوان من البيئة وإدراك التتابع الزمني، والدرجة الكلية

ية المستخدمة. وتوصل الباحث الى نتيجة مؤداها ضرورة االهتمام ببرامج تنم

يجيات تراتاستخدام الفنيات واالسالجانب المعرفي لدى األطفال المتخلفين عقليا، ب

 وية،مجلة مركز البحوث التربواألساليب التدريبية، بمختلف أشكالها وصورها )

2001 :10-11.) 

تعلم  "بعنوان(،  Mccormick et al ,1990دراسة "مكورميك" وآخرون )

 هذه لألطفال المتخلفين عقليا على بعض مفاهيم نظرية "بياجيه": وهدفت المفاهيم
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ً  المتخلفين األطفال تدريب على فاعلية للتعرف الدراسة  مفاهيم بعض على عقليا

 هؤالء أداء تحسين في العدد وثبات التصنيف والتسلسل، مثل "بياجيه" نظرية

 عينة على وذلك الدراسي، المعرفية والتحصيل للقدرة المقننة المقاييس على األطفال

( سنة  13-8بين)  ما تراوحت أعمارهم واإلناث، الذكور من ( طفالً 20قوامها )

 خالل من (65-50ذكاء ) سنوات وشهران(، ومتوسط 10قدره ) عمري بمتوسط

 والتسلسل، التصنيف عمليات إتقان على الطفل تدريب إلى تهدف مشاكل تقديم

إحصائياً  دالة فروق وجود عن الدراسة نتائج أسفرت لديه، وقد العدد مفهوم وتثبيت

 الختبارات التصنيف والبعدي القبلي القياسين في األطفال درجات متوسطي بين

 .البعدي  القياس لصالح األطفال هؤالء لدى العدد مفهوم والتسلسل، وثبات

 ماإلسراع بالتعل"بعنوان (،  Pasnak et Al,1989دراسة "باسناك" وآخرون )

 ملياتالع تعليم إمكانية على التعرف عقلياً": هدفت إلى المعاقين األطفال لدى

ً  المتخلفين لألطفال والتسلسل، بالتصنيف الخاصة المعرفية  على كذل وأثر عقليا

من  ألفتت عينة على بالذكاء، المرتبطة المقاييس على الذكاء واألداء نسبة تحسين

ً  واإلناث المتخلفين الذكور من ( أطفال06)  من داون بأعراض والمصابين عقليا

 8 إلى هرأش 8و  سنوات 6)  الزمنية من األطفال أعمار وتراوحت للتعليم، القابلون

 الملصقات فردية باستخدام جلسات في األطفال تدريب وتم وشهران(، سنوات

 من صحيحةاالستجابة ال على وتشجيعهم األطفال لمكافئة المرتدة، والتغذية الملونة

 إتقان بعد إال آخر إلى نشاط من االنتقال وعدم التدريب، أسلوب في التدرج خالل

 ذات قفرو وجود عن الدراسة نتائج وأسفرت عليه، التدريب يتم الذي للنوع الطفل

 في المختلفة، العقلية األعمار في األطفال درجات متوسطي بين داللة إحصائية

 البرامج فاعلية إلى يشير مما البعدي، القياس لصالح القبلي والبعدي، اإلجرائيين

ً  المتخلفين األطفال لدى المعرفية بعض الجوانب تنمية في التدريبية  ،عقليا

 عوامل من به يرتبط وما تنمية الذكاء خالل من داون بأعراض والمصابين

 (.11 :2001مركز البحوث التربوية، معرفية ) ومتغيرات

 فاعلية" بعنوان (، Campbell et. al.,1988دراسة "كامبل" وآخرون )

ً  المتخلفين لألطفال المعرفي النمو مجال في التعلم عملية لحث تمهيدي برنامج  عقليا

 التصنيف مفاهيم على التدريب أثر عن الكشف للتعليم": هدفت إلى القابلون

 زيادة على accélérationاإلسراع  باسم المعروفة التعلم حقيبة باستخدام والتسلسل

  من الدراسة عينة وتكونت األطفال، هؤالء لدى الدراسي والتحصيل الذكاء نسبة

 حيث العرقية المختلفة، األصول ذوي والبيض السود من الجنسين من ( طفالً 20)

والتسلسل،  التصنيف على التجريبية المجموعة أطفال بتدريب الفصل مدرس قام

ً  تقديم خالل من  االستجابات على األطفال وتدريب المتدرجة المشكالت من عددا

 الصحيحة، االستجابات تدعيم في والمادي اللفظي التعزيز مع استخدام الصحيحة

 االستيعاب من الطفل يتمكن أن إلى الخاطئة، حالة االستجابة في التدريب وتكرار
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 عن الدراسة نتائج أسفرت وقد ،االستجابة الصحيحة في والثقة للمشكلة، الصحيح

 التجريبية، المجموعة أطفال متوسطي درجات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود

 البرنامج ذلك على فاعلية يؤكد مما البعدي، لصالح والبعدي القبلي القياسين في

مركز البحوث التربوية، األطفال ) لدى المعرفية الجوانب تنمية في التدريبي

2001: 11-12.) 

 األطفال أداء"بعنوان  (،  Lesser et. al.,1978دراسة "ليزر" وآخرون )

ً ع المتخلفين  ألطفالا أن مؤداه فرض من التحقق إلى الثبات": هدفت مهام على قليا

ً  المتخلفين ً  عقليا  مثل "اجيهبي" اقترحها  التي العقلي النمو لمراحل يسيرون طبقا

 مرحلة لك في أطول زمنية لفترة أكبر واالستمرار ببطء ولكن العاديين، من أقرانهم

ً 29قوامها ) عينة على حدة، على ً  المتخلفينمن  ( مفحوصا  الذكور من عقليا

 راتاختبا ( سنة، واستخدم الباحثون19-13) بين أعمارهم تتراوح ممن واإلناث،

 حد،واحد لوا الطول. والتطابق وثبات الوزن، وثبات  الحجم وثبات  الكم ثبات

 ذات فروق وجود عن الدراسة هذه نتائج وأسفرت ،الفئوي والتضمين والسلسلة

 عةمجمو أطفال لصالح العقلي النمو مراحل في المجموعتين بين داللة إحصائية

ً  تبين كما العقلي البسيط، التخلف  اتدرج متوسطات بين دالة فروق وجود أيضا

ً  النتائج وكشفت لصالح الذكور، واإلناث الذكور  من فرد أي تمكن عدم عن أيضا

 وثبات تضمنةالم الفئة لمفهومي الكامل تحقيق الفهم من للدراسة الكلية العينة أفراد

 متخلفينال األطفال لدى المعرفية نمو الجوانب وتعثر قصور على يؤكد وهذا الوزن،

 ً  لتدريبيةا البرامج أهمية يبرز والمتوسطة، وهذا البسيطة اإلعاقات ذوي من عقليا

لديهم  المتعثرة الجوانب المعرفية تنمية في وأشكالها صورها بمختلف واإلرشادية

 (.12 :2001تربوية، مركز البحوث ال)

 بعنوان(،  Klein et Safford,1978كلين، سافورد" ) دراسة "نانسي

ً  المتخلفين األطفال لدى التصنيف مهارات اكتساب" هدفت  للتعليم": القابلون عقليا

 مهارات على التدريب يتضمن فردي، تدريبي فاعلية برنامج من التحقق الى 

 هؤالء لدى المعرفي الجانب تنمية فياألحادي،  والتصنيف المتعدد التصنيف

 أعمارهم تراوحت من الجنسين، ( طفالً 41قوامها ) عينة على وذلك األطفال،

 سنوات 9قدره ) وشهرين(، بمتوسط سنة 12 و أشهر7 و سنوات 6من ) الزمنية

سنوات(  6شهراً و 11و بين ) سنتين تراوحت فقد العقلية أعمارهم أما وشهرين(،

 على التدريب يعتمد برنامج باستخدام أشهر(، وذلك 3 و سنوات 4قدره ) بمتوسط

ً  فرزها يمكن بحيث للطفل، ومألوفة معنى ذات عيانية عناصر على الفردي  وفقا

 ونماذج والزجاجات الساعات في المتمثلة األطفال لعب مثل واللون، للشكل والحجم

 متدرجة بصورة حدة على عنصر كل العناصر هذه تقديم يتم الحيوانات...الخ، وكان

 للمفاهيم الطفل إتقان على يتوقف الجديد تقديم العنصر وكان المتخلف، للطفل

 في إحصائية داللة ذات وجود فروق إلى الدراسة نتائج أشارت السابقة، وقد
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 أطفال والضابطة، لصالح التجريبية المجموعتين أطفال لدى المعرفية القدرات

 فاعلية برامج على يؤكد مما والتتبعي، البعدي ريناالختبا في التجريبية، المجموعة

مركز البحوث التربوية، المعرفي ) الجانب تنمية في التصنيف على التدريب

2001 :12-13.) 

برنامج كمبيوترى " بعنوان (،2009دراسة حسين ، دعاء عبداللطيف عثمان) 

 لدى التواصلمقترح متعدد الوسائط في تنمية بعض المهارات اإلدراكية ومهارات 

 سة إلىلدرااألطفال ذوى االحتياجات الخاصة فئة المعاقين عقليا القابلين": هدفت ا

 اكيةاإلدر برنامج كمبيوتري مقترح في تنمية بعض المهارات التعرف على فاعلية

يا ومهارات التواصل لدى األطفال ذوى االحتياجات الخاصة فئة المعاقين عقل

طفال األ في  تنمية بعض مهارات اإلدراك السمعي لدى القابلين، وفاعلية البرنامج

ت هارامذوى االحتياجات الخاصة فئة المعاقين عقليا القابلين ، وفى تنمية بعض 

التواصل ) اللفظي وغير اللفظي( لديهم، تناولت الدراسة الحديث عن ذوى 

ة زماالحتياجات الخاصة  وتعريفهم تصنيفهم، ثم عرض المهارات الحياتية الال

مج لهؤالء الفئة، وطرق تعليمهم والنظريات التي بنيت عليها، واستعراض برا

 الكمبيوتر المقترح ، ونفذت تجربة البحث الذاتية ثم مناقشة النتائج .

لزمن تنمية مفهوم ا" بعنوان(، 2011العليم)  دراسة البارودي منار، محمد عبد

ً  لدى األطفال المعاقين مية مفهوم الزمن دفت الدراسة إلى تنللتعليم": ه القابلين عقليا

ً القابلون للتعليم، حيث تم إلقاء الضوء ع  عريفاتلى تلدى األطفال المعاقين عقليا

ً اوالخصائص األساسية لألطفال المعاقين عقلي اإلعاقة العقلية وتصنيفاتها ن لقابليا

عرض تلغوية، ثم  –انفعالية  –أكاديمية  –اجتماعية  -للتعليم من خصائص عقلية

ال األطف لدى لمفهوم الزمن وأنواعه باإلضافة إلى أبعاد مفهوم الزمن وكيفية تنميتها

 المعاقين عقلياً القابلين للتعليم

في ضوء ما سبق عرضه من دراسات يمكن تعقيب عام للدراسات السابقة: 

 استخالص العديد من المالحظات، ومنها:

نت س والعمر، وإن كانت قد تضمتباينت وتنوعت العينات من حيث الجن العينة:

 .عينات من األطفال الذكور واإلناث المتخلفين عقليا "القابلون للتعليم"

ه" ياجيفقد استندت معظم البحوث والدراسات إلى "جان ب اإلطار النظري المرجعي:

من حيث  عند تناول العمليات واألبنية العقلية التي اعتمدت عليها هذه النظرية،

 العمليات العقلية العامة )التصنيف والتسلسل(.

سواء من حيث تحديد موقع الدراسة  تعددت أوجه االستفادة من الدراسات السابقة،

أو من حيث التصميم التجريبي المستخدم، أو استخدام أدوات البحث الحالية منها، 

والبرنامج التدريبي، فمن حيث موقع الدراسة من الدراسات السابقة المشار إليها 

آنفا، فلم تقدم أية دراسة عربية منها تأثير التدريب على تنمية تمييز األلوان 
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 بعض تنمية إلى يؤدي أن األساسية والحيز، وتنمية مفهوم االتجاهات، يمكن

ً  المتخلفين األطفال المهارات اإلدراكية لدى  ."القابلون للتعليم" عقليا

لى ع يستند الذي التجريبي، التصميم الشبه الحالية الدراسة في استخدمنا كما

 عيوب بعض لتالفي وذلك ضابطة، واألخرى تجريبية إحداهما مجموعتين

 سنالتح إرجاع فيها يصعب والتي التجريبية، الدراسات الواحدة، في المجموعة

تدريبي ال البرنامج وهو المستقل، المتغير المجموعة إلى أداء على يطرأ قد الذي

ً فردياً، كونه حيث من وذلك في الدراسة، المستخدم المقترح  يبدأ والذي تدريبا

 على نمحك اإلتقا إلى الطفل يصل أن بعض المهارات اإلدراكية إلى على بالتدريب

 .المهام هذه

 ستراتيجياتواألساليب واال الفنيات اختيار في السابقة، الدراسات بنتائج استرشدنا

على  الدراسات بعض في اعتمدت والتي اإلدراكية، المهارات إنماء في التدريبية

 على فلالط وحث التشجيع، في المتمثل اللفظي أو المادي أو الرمزي التعزيز مبدأ

 .لتدريبيةا الجلسات خالل من الطفل يقدمها التي الصحيحة لالستجابة األداء كتدعيم

في  تخدمةالمس والتدريبية اإلرشادية البرامج نتائج تباينت فقد النتائج، حيث ومن

 فاللألط المعرفية المهارات إكساب في فاعليتها مدى بخصوص السابقة الدراسات

 ً  أمكننا فإنه ،السابقة الدراسات نتائج من إليه التوصل سبق مما المستهدفين، وانطالقا

 نسةومجا اختبارها، وأساليب العينة، حجم حيث من الدراسات هذه االستفادة من

 اعياالجتم والمستوى والزمني العقلي، كالعمر بعض المتغيرات حيث من أفرادها

 كما ،الحالي للبحث التدريبي والبرنامج إعداد األدوات وفي لألسرة، االقتصادي

 لألساليب اختيارها وفي اإلدراكية المستهدفة، المهارات تحديد علينا سهل

 الدراسة الحالية. في المناسبة اإلحصائية

ً  ذلك تحقيق إلى حيث تسعى الدراسة الحالية  خالل من الجزائرية البيئة في تجريبيا

ً  إعداده مقترح يتم برنامج تدريبي  نقصلل التصدي ومحاولة الغرض، لهذا خصيصا

 في قصورال وهي المتخلف عقليا "القابل للتعليم"، منه الطفل يعاني الذي ياألساس

 .تحقيقه إلى الدراسة الحالية ما تسعى الجانب اإلدراكي، وهذا نمو

 إجراءات الدراسة الميدانية:

من المعلوم أن لكل دراسة علمية جادة منهج محدد، المنهج المستخدم في الدراسة: 

والمنهج هو:" الطرق واألساليب والعمليات العقلية والخطوات العلمية التي نقوم بها 

من بداية البحث في موضوع معين حتى ننتهي منه مستهدفين بذلك اكتشاف الحقيقة 

اتبعنا في  لذلك(، 234والبرهنة عليها" ) فرج عبد القادر طه وآخرون، د.س : 

المنهج "الشبه التجريبي" كمنهج أساسي والذي يتوافق وتطلعاتها، الدراسة الحالية 

حيث يعد البرنامج المقترح بمثابة المتغير المستقل، وتعد تنمية بعض المهارات 

)األطوال، الحيز، األلوان األساسية، األحجام، الزمن، اإلدراكية المتمثلة في 
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ابة المتغير التابع. فالهدف الرئيسي من أي تجربة هو بمثاألشكال، االتجاهات( 

 معرفة أثر المتغير أو المتغيرات المستقلة على المتغير أو المتغيرات التابعة.

ريبية المجموعة األولى: مجموعة تجتكونت العينة من مجموعتين: عينة الدراسة: 

انية: إناث(، والمجموعة الث 03ذكور،  03( أطفال )06واشتملت على عدد )

ح إناث(، وتتراو 03ذكور،  03( أطفال )06مجموعة ضابطة واشتملت على عدد )

-50)أشهر، ونسبة ذكائهم ما بين  3سنة و 11سنوات وشهرين إلى  6أعمارهم من 

ً بعلي منجلي ( درجة، بالمركز 70  -نطينةقس –البيداغوجي النفسي للمعاقين فكريا

 بالجزائر.

 أدوات الدراسة:

ين لمعاقاتحديد المستوى االقتصادي واالجتماعي الخاصة لحاالت األطفال إستمارة -

 فكرياً "القابلون للتعليم") إعداد الباحثون(.

ً القابل- )  لتعليمون لبرنامج مقترح لتنمية المهارات اإلدراكية لدى المعاقين فكريا

 إعداد الباحثون(. 

 الدراسة االستطالعية:

 شافيةدراسة فرعية يقوم بها الباحث بمحاوالت استكالدراسة االستطالعية هي:" 

 واتهتمهيدية قبل أن ينخرط في بحثه األساسي حتى يطمئن إلى صالحية خطته وأد

، (124: 1977ومالئمة الظروف للبحث األساسي الذي ينوي القيام به" )بدوي،

 ية:لتالولقد سعينا من خالل الدراسة االستطالعية إلى تحقيق األهداف البحثية ا

 استكشاف ميدان الدراسة األساسية.

 تحديد وضبط عينة الدراسة.

 تهيئة الظروف إلجراء الدراسة.

 صالحية أدوات جمع البيانات.

 التأكد من مناسبة البرنامج لقدرات أفراد العينة.

 معرفة أفضل وقت لتنفيذ البرنامج المقترح.

 معرفة عدد المحاوالت المسموح بها في أداء مهارة معينة.

 معرفة الوقت الذي يستغرقه الطفل في أداء مهارة معينة.

 خطوات الدراسة االستطالعية وأدواتها:

تعتبر المقابلة من أكثر الوسائل المقابلة مع المختص )األرطوفوني، النفساني (: 

شيوعا وفعالية في الحصول على البيانات، فهي "عبارة عن محادثة بين الباحث 

صول إلى حقيقة من أجل تحقيق أهداف الدراسة" وشخص أو أشخاص بهدف الو

(، فهي أداة هامة من أدوات البحث تستخدم في جمع 278: ص2000)ملحم،

البيانات التي تمكن الباحث من اإلجابة عن تساؤالت بحثه أو اختبار فروضه وتعتمد 

على مقابلة الباحث للمبحوث وجها لوجه، وقد قمنا بمقابالت نصف موجهة حيث 

سئلة على المختص األرطوفوني و المختص النفساني وأعطينا لهم الحرية طرحنا أ
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في التكلم دون محددات للزمن ولألسلوب، وذلك ألن لهم الدور الرئيسي في استقبال 

 وقبول الطفل المعاق فكرياً بالمركز، وقد تضمنت هذه المقابالت محورين هما:

 كيف يتم استقبال وقبول المعاق فكرياً بالمركز؟

 يف يتم تشخيص حالته؟  ك

في  االستناد عليهمالهدف من المقابلة مع المختص )األرطوفوني، النفساني(: 

 ً خوله نذ دماختيار عينة الدراسة بطريقة عمدية ألنهم رافقوا الطفل المعاق فكريا

نسبة  طة(،المركز ويعرفونه معرفة شاملة من ناحية: نوع اإلعاقة )إعاقة ذهنية بسي

نها مرحلة سبب اختيار هذه الفئة العمرية: أل ( سنة و11-6(، السن )70-50)الذكاء 

ات اكتساب مهمة وحتى نتفادى مرحلة البلوغ التي تتسم باالنقالبات والتغير

  الفيزيولوجية والنفسية الوخيمة على الطفل.

لة ب إحاتم اختيار العينة األولية بطريقة عمدية حسعينة الدراسة االستطالعية: 

كان  بهذامختص )األرطوفوني، النفساني( الذين يعانون من إعاقة عقلية بسيطة، وال

ن ( إناث، م10( منهم ذكور و)  10( طفل،) 20المجموع الكلي للتالميذ هو:)

ً الواقع بعلي منجلي والية المركز:   –ة سنطينقالبيداغوجي النفسي للمعاقين فكريا

 . -الجزائر

 نتائج الدراسة االستطالعية:

ع كان حوارنا ملتعليق على المقابلة مع المختص )األرطوفوني، النفساني(:ا

ة حري المختصين سهل، حيث لم نجد صعوبة في الحوار معهم وقد أبدوا آرائهم بكل

لى رف عواعتمادا  على مالحظاتهم وخبرتهم في الميدان. وساعدونا كثيرا في التع

ً وكيف يتم فحصه وقبو خيص له بالمركز وكيف يتم تشمن هو الطفل المعاق فكريا

 وحسب السؤالإعاقته وتحديد مستواها واالضطرابات المصاحبة لها إن وجدت. 

 دين أولواليتم استقبال الطفل بالمركز بإجراء مقابالت مع اكانت أجوبتهم كالتالي:

راء م إجالمرافقين، ويطلب جميع الفحوصات الطبية التي تثبت إعاقة الطفل، ثم يت

ة نسب ن قبل جميع أعضاء الطاقم المختص )نفساني: "بالنسبة لتحديدفحص للطفل م

يناف  اكود )فلورنسرسم الرجل لـالذكاء تقوم المختصة النفسانية بتطبيق اختبار 

Florence Goodenough) المعتمد ويحسب العمر العقلي لكل حالة"،  للذكاء

 سجلبي،..( وكل يأرطوفوني: يقوم بالحوصلة األرطوفونية للحالة، بيداغوجي، ط

قد ك تعمالحظاته، تقوم المساعدة االجتماعية بإجراء بحث حول الحالة ثم بعد ذل

و أدخاله إيتم )جلسة لهذا الطاقم فيه يقرر إذا كان هذا الطفل يصلح للبقاء في المركز 

ل لكاميوضع في قائمة االنتظار إذا لم يتوفر له مكان بالمركز مع وضع الملف ا

ي فوضع ة المركز( أو يوجه لجهة أخرى. بعد دخول الطفل المركز يللحالة في إدار

 القسم الذي حدد له حسب سنه، نوع إعاقته، ومكتسباته التي قيمت.

الحظنا من خالل مختلف اإلجابات على االستمارة، بأن  التعليق على االستمارة:

ً "القابلون للتعليم" يعيشون في ظروف  اجتماعية أغلبية األطفال المعاقين فكريا
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واقتصادية متوسطة وأوليائهم ذوي مستوى تعليمي جيد )مستوى ثالثة ثانوي، تقني، 

جامعي...(، لكن يوجد هناك بعض األطفال يعانون من مشاكل عائلية )طالق 

 الوالدين، موت أحد الوالدين...( ومستوى اقتصادي وتعليمي متدني لألولياء. 

( منهم 10( طفل، )20لكلي لألطفال هو: )كان المجموع ابالنسبة لتشخيص العينة: 

ذا (  أطفال من هذه الدراسة االستطالعية وه8( إناث. تم حذف: )10ذكور و )

 بسبب:

 ( سنة.12( سنوات والذين تجاوز سنهم )6الذين تقل أعمارهم عن ) -

 .الذين يعانون من اضطرابات مصاحبة لإلعاقة الفكرية مثل: الصرع...الخ -

 من مشاكل نفسية حسب المختصة النفسانية.الذين يعانون  -

 الذين لديهم مستوى اقتصادي واجتماعي متدني حسب االستمارة الموزعة. -

ب (  إناث، اخترناهم حس6( ذكور )6( منهم )12فأصبح عدد هؤالء األطفال: )

 توجيه المختص )األرطوفوني، النفساني( واالستمارة الموزعة بحيث )مستوى

راوح ( ومستوى اجتماعي  وثقافي متوسط، والسن يت70-50بين)الذكاء يتراوح ما 

 ك:أشهر(، والجدول التالي يوضح ذل 3سنة و 11سنوات وشهرين إلى  6ما بين) 
 يمثل أفراد عينة الدراسة االستطالعية (1جدول رقم )

المركز  المستويات التعليمية

البيداغوجي 

النفسي للمعاقين 

 ً  فكريا

 مستوى أول فوج أ مستوى أول فوج ج 2فوج تفطين  3فوج تفطين 

 عدد األطفال عدد األطفال عدد األطفال عدد األطفال

 المجموع ذكور إناث المجموع ذكور إناث المجموع ذكور إناث المجموع ذكور إناث
 

00 03 03 02 01 03 00 01 01 04 01 05 

 المجموع 05 01 03 03

 العامالمجموع  إناث( 06ذكور،  06طفل ) 12

 األدوات المستخدمة في الدراسة التطبيقية:

المعاقين  لدى عينة من األطفال البرنامج المقترح لتنمية بعض المهارات اإلدراكية

 فكرياً "القابلون للتعليم":

ن لمعاقيبة لالفنيات المستخدمة في البرنامج: انطالقا من أهمية تلك المهارات بالنس

ً "القابلون للتعليم"،  ت مهاراقمنا بتصميم برنامج يسهم في تنمية بعض الفكريا

 -جابياليالتعزيز ا -التكرار -اإلدراكية، اعتمادا على بعض الفنيات وهي: النمذجة

 التعيين -تلبية األوامر -االقتصاديات الرمزية -لعب الدور -لعب الدور

 ( جلسات توزع كالتالي:09عدد جلسات البرنامج:يتكون البرنامج من )
 .للتعرف على األطفال المعاقين "القابلون للتعليم" و تطبيق القياس القبلي جلسة.1

حجام، ة، األ)األطوال، الحيز، األلوان األساسي( جلسات لتنمية بعض المهارات اإلدراكية 07).2

 .الزمن، األشكال، االتجاهات(

 جلسة لتطبيق القياس البعدي. .3

 خالل العام الدراسي( جلسات بواقع ثالث جلسات أسبوعيا 09العدد الكلي )

 (.2015ماي  –أفريل  –)شهر: مارس  2014/2015
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-ثاءالثالتم تطبيق البرنامج في ثالثة أيام في األسبوع )طريقة تطبيق البرنامج: 

 زمن كلد ، و30و 09الخميس( وفي الفترة الصباحية ابتداءا من الساعة -األربعاء

تابهم ( دقيقة فقط ألن هؤالء األطفال سرعان ما ين35-25جلسة يتراوح ما بين )

 الملل.

 طوال،)األيهدف البرنامج إلى تنمية بعض المهارات اإلدراكية أهداف البرنامج: 

ن نة ملدى عيالحيز، األلوان األساسية، األحجام، الزمن، األشكال، االتجاهات( 

 لون للتعليم".األطفال المعاقين فكرياً "القاب

ً "القابل حدود البرنامج: " لتعليمون ليصلح هذا البرنامج مع الطالب المعاقين فكريا

 أشهر(. 3سنة و 11 -سنوات وشهرين  6الذين تتراوح أعمارهم ما بين )

 المحتوى العام للبرنامج:
 يوضح المحتوى العام للبرنامج (2جدول رقم )

 المدة الزمنية

 اإلجمالية:
 عدد الطالب: الجلسات:توزيع 

أيام 

 التطبيق:

زمن 

 الجلسة:

 شهرين وأسبوع 

 

( جلسات كل جلسة بواقع ثالث حصص  09) 

 أسبوعيا.

كل مهارة والفنيات المستخدمة فيها نظرا 

 لخصائصها.

 التعيين يقيس الفهم.

أي الحد األدنى لعدد المحاوالت لتعلم المهارة حسب ر

ية مجال اإلعاقة الفكرعدد من المختصين العاملين في 

 ( محاوالت.05هو:)  

 مقسمة كالتالي:

 أوال: جلسة لتطبيق القياس القبلي.

 ( جلسات تقسم كالتالي:07ثانيا: ثم تطبيق )

 لتنمية المهارة اإلدراكية لألطوال. جلسة

 لتنمية المهارة اإلدراكية لمفهوم الحيز. جلسة

 ية.لتنمية المهارة اإلدراكية لأللوان األساس جلسة

 جلسة لتنمية المهارة اإلدراكية لألحجام.

 جلسة لتنمية المهارة اإلدراكية لمفهوم الزمن.

 جلسة لتنمية المهارة اإلدراكية لألشكال.

 . جلسة لتنمية المهارة اإلدراكية لمفهوم االتجاهات

 ثالثا: جلسة لتطبيق القياس البعدي

 

 مجموعة تجريبية:

 06تكونت من 

 أطفال:

 إناث. 03ذكور،  03

 مجموعة ضابطة:

 06تكونت من 

 أطفال:

 إناث. 03ذكور،  03

 

اء
الث

الث
( 

ع
بو

س
ل أ

 ك
ن

 م
ام

 أي
ثة

ال
ث

- 
اء

بع
ر
أل

ا
- 

.)
س

مي
خ

ال
 

 (
2

5
 

ى 
إل

3
5

ة.
يق

دق
 )

 

للتحقق من صدق البرنامج المقترح تم عرض البرنامج في صورته األولية على الصدق: 

 البرنامج المقترح من حيث:مجموعة من المحكمين إلبداء آرائهم ومالحظاتهم في 

 مدى صالحية اإلجراءات المستخدمة لتنمية المهارات اإلدراكية.

 مدى صالحية األدوات المستخدمة في تنمية كل مهارة إدراكية.

 لية.مدى صالحية العبارات الواردة في البرنامج ألطفال العينة ومستويات أعمارهم العق

 هم.لألعمار الزمنية للعينة ومعامالت ذكائ  مدى صالحية الصور الواردة في البرنامج 

ال ألطفلاستبعاد ما يرونه غير مناسب للهدف من البرنامج أو للعمر الزمني والعمر العقلي 

 المعاقين فكرياً "القابلون للتعليم".

 إضافة ما يرونه من تعديالت واقتراحات.

  نودهقد قرر األساتذة المحكين: الموافقة على تطبيق البرنامج بكل ب
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 مناقشة النتائج وتفسيرها:
تطبيق القياسين القبلي والبعدي لبعض المهارات اإلدراكية على  ( يوضح نتائج3جدول  رقم  )

 المجموعة الضابطة في البرنامج المقترح.

يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين درجات القياس القبلي والبعدي لصالح    

القياس البعدي للمجموعة الضابطة في تنمية المهارات اإلدراكية )األلوان األساسية( 

و) األشكال(. بينما ال توجد فروق في الدرجات للمهارات اإلدراكية )األطوال، 

 حيث نرى من خالل الجدول السابق ما يلي: الحيز، األحجام، الزمن، االتجاهات(

صالح دي لتوجد فروق بين النسب المئوية لالستجابات الصحيحة للقياس القبلي والبع

( ساسيةن األالقياس البعدي للمجموعة الضابطة في تنمية المهارات اإلدراكية )األلوا

ج خار العينةو) األشكال( ويرجع ذلك إلى درجة النمو والمتغيرات التي تمر بها 

 نطاق خبرة البرنامج أو ألسباب غير معروفة.

ي فبطة ال توجد فروق بين النسب المئوية للقياس القبلي والبعدي للمجموعة الضا

هذه وت(، تنمية المهارات اإلدراكية )األطوال، الحيز، األحجام، الزمن، االتجاها

ية ليمأو خبرات تع النتائج منطقية كون المجموعة الضابطة لم تتعرض ألي برنامج

 .وتدريبية وتتفق مع النمط السائد والعام في هذا المجال

 

 

رقم 

 المهارة

المهارات 

 اإلدراكية
 القياس القبلي

القياس القبلي بالنسبة 

 المئوية
 القياس البعدي

بالنسبة القياس البعدي 

 اتجاه الداللة المئوية

عدد    األطوال 01

االستجابات  

 25الصحيحة 

%: نسبة  83.33

االستجابات 

 الصحيحة

عدد االستجابات 

 25الصحيحة

% : نسبة  83.33

االستجابات 

 الصحيحة

/ 

عدد   الحيز 02

االستجابات 

 24الصحيحة

%:  نسبة  80

االستجابات 

 الصحيحة

عدد االستجابات   

 2524الصحيحة

80 % 

نسبة االستجابات 

 الصحيحة

/ 

 األلوان 03

 األساسية

عدد   

االستجابات 

الصحيحة

2525 

83.33 % 

نسبة االستجابات 

 الصحيحة

عدد االستجابات   

 2526الصحيحة

86.66 % 

نسبة االستجابات 

 الصحيحة

لصالح 

المجموعة 

الضابطة في 

القياس 

 البعدي

عدد    األحجام 04

االستجابات 

الصحيحة

2530 

83.33 % 

نسبة االستجابات 

 الصحيحة

عدد االستجابات   

 2530الصحيحة

83.33 % 

نسبة االستجابات 

 الصحيحة

/ 

عدد    الزمن 05

االستجابات 

الصحيحة

2526 

86.66 % 

نسبة االستجابات 

 الصحيحة

عدد االستجابات   

 2526الصحيحة

86.66 % 

نسبة االستجابات 

 الصحيحة

/ 

عدد    األشكال 06

االستجابات 

الصحيحة

2526 

86.66 % 

نسبة االستجابات 

 الصحيحة

عدد االستجابات    

 2527الصحيحة

90 % 

نسبة االستجابات 

 الصحيحة

لصالح 

المجموعة 

الضابطة في 

القياس 

 البعدي

عدد  االتجاهات 07

االستجابات 

الصحيحة

2526 

72.22 % 

نسبة االستجابات 

 الصحيحة

عدد االستجابات 

 2526الصحيحة

72.22 % 

نسبة االستجابات 

 الصحيحة

/ 
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بية في تطبيق القياسين القبلي والبعدي على المجموعة التجري ( يوضح نتائج4جدول  رقم  )

 البرنامج المقترح.

يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين درجات القياس القبلي والبعدي لبعض    

المهارات اإلدراكية لصالح أفراد المجموعة التجريبية في البرنامج المقترح قيد 

الدراسة، وبالرجوع إلى النسب المئوية في أبعاد المقياس السبعة للبرنامج يتضح 

نسب األكبر وهي النسب المئوية للمجموعة جليا أن هذه النسب المئوية في صالح ال

 التجريبية بعد تطبيق البرنامج المقترح أي لصالح القياس البعدي.

ت البعدي لبعض المهاراذه الفروق بين القياسين القبلي وويمكن إرجاع ه   

ي دم فاإلدراكية إلى مساهمة المتغير المستقل أي أن البرنامج المقترح المستخ

طوال، )األ الدراسة، قد نجح في تحسين عملية اإلدراك للمعاقين فكرياً في المهارات

 .الحيز، األلوان األساسية، األحجام، الزمن، األشكال، االتجاهات(

مجموعة التجريبية يرجع إلى التطبيق الفردي وكذا تنوع إن تحسن أداء أطفال ال   

المهام والتدريبات وانطالقها من المكتسبات الموجودة لديهم، باإلضافة إلى تدرجها 

من السهل إلى الصعب، وكذلك الطريقة التي تم بها التدريب، حيث كان هناك جو 

للتفكير واإلدراك من المرح والتشويق ألطفال هذه المجموعة مما أثار لديهم تحد 

من خالل مختلف مهام أنشطة البرنامج، باإلضافة إلى بعد هؤالء األطفال عن أية 

مواقف تعرضهم للفشل، وذلك من خالل تجاهل االستجابات غير مرغوب فيها، 

ومساعدتهم في بعض األحيان باإليحاء لهم باالستجابة الصحيحة عند االضطرار 

يجابي والتعزيز اللفظي )برافو...، المسح على لذلك، ويرافق كل هذا التشجيع اال

الرأس باليد أو التصفيق لهم(، أو التعزيز المادي )إهداء أشياء يحبونها مثل أقالم 

تلوين، كرات...( عند القيام باألداء الصحيح. كما ولعبت  األشياء التي يحبها 

م مع البرنامج، األطفال والمستخدمة في معظم أنشطة البرنامج دورا هاما في تفاعله

 رقم المهارة
المهارات 

 اإلدراكية
 القياس القبلي

القياس القبلي بالنسبة 

 المئوية

القياس 

 البعدي

القياس البعدي 

 بالنسبة المئوية
 اتجاه الداللة

 األطوال 01

عدد    

االستجابات 

25الصحيحة

26 

%نسبة  86.66

 االستجابات الصحيحة
30 100 % 

لصالح المجموعة التجريبية 

 في القياس البعدي

 الحيز 02
  

24 
80 % 30 100 % 

لصالح المجموعة التجريبية 

 في القياس البعدي

03 
األلوان 

 األساسية
25 83.33 % 30 100 % 

لصالح المجموعة التجريبية 

 في القياس البعدي

 % 100 36 % 83.33 30 األحجام 04
لصالح المجموعة التجريبية 

 في القياس البعدي

 % 100 30 % 80 24 الزمن 05
لصالح المجموعة التجريبية 

 في القياس البعدي

 % 100 30 % 93.33 28 األشكال 06
لصالح المجموعة التجريبية 

 في القياس البعدي

 االتجاهات 07
24 80 % 36 100 % 

لصالح المجموعة التجريبية 

 في القياس البعدي
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حيث اختيرت هذه األشياء من واقع البيئة الجزائرية، والتي كانت بمثابة معزز بحد 

 ذاتها إلقبال األطفال على التدريب، وزيادة دافعيتهم وحماسهم في األداء.

" باسناك"وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات السابقة لكل من    

 Peery,P. et" وآخرون )بيري"، ( Pasnak et Al,1995وآخرون ) 

Al,1992  ،)"مكورميك" وآخرون (،  1992" ) عادل سعد خليل حرب

(Mccormick et al ,1990  ،)( باسناك" وآخرون"Pasnak et Al,1989  ،)

 .Lesser et"ليزر" وآخرون )(،  Campbell et. al.,1988"كامبل" وآخرون )

al.,1978  ،)نانسي" ( "كلين، سافوردKlein et Safford,1978  الذين ،) أكدوا

على مدى فاعلية البرامج التدريبية فى تنمية  بعض الجوانب المعرفية لدى المعاقين 

 فكرياً.

 مناقشة نتائج الدراسة التطبيقية:

رجات د: " توجد فروق بين والذي ينص على أنه: فيما يتعلق بالفرض األول: أوال

طوال، المهارة اإلدراكية لألتنمية التجريبية والضابطة في  أفراد المجموعتين

 بية".تجريباستخدام البرنامج المقترح في القياس البعدي لصالح أفراد المجموعة ال

ن وعتيوللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب الفرق بين القياسين البعديين للمجم

 الضابطة والتجريبية، 
 والضابطة التجريبية المجموعتين بين القياسين القبلي والبعدي( نتائج الفروق بين 5جدول رقم )

 في المهارة اإلدراكية لألطوال البعدي القياس في

ويتضح من الجدول السابق وجود فروق بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية    

والضابطة في القياس البعدي لصالح أفراد المجموعة التجريبية حيث بلغت نسبة 

%(، مما يشير إلى أن البرنامج المستخدم قد ساهم فعال في تنمية  16.67الفرق )

 المهارة اإلدراكية لألطوال لديهم.

ن يز بيالتحسن الواضح في النسبة المئوية يرجع إلى سهولة التعرف والتميإن    

ات مختلف األطوال من قبل األطفال المعاقين فكرياً وهذا بسبب بساطة األدو

ي المستخدمة في تطبيق هذا النشاط من قلم تلوين وقلم رصاص بنفس اللون وه

 حسينتر االيجابي في أدوات يعرفونها ويستخدمونها في المركز مما كان له األث

 النتائج.

جات ن درينص على أنه: " توجد فروق بي فيما يتعلق بالفرض الثاني: والذي ثانيا:

لحيز، اهوم أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في تنمية المهارة اإلدراكية لمف

 ."بيةتجريباستخدام البرنامج المقترح في القياس البعدي لصالح أفراد المجموعة ال

 رقم المهارة
المهارات 

 اإلدراكية

 القياس البعدي

 للمجموعة الضابطة

 القياس البعدي

 للمجموعة التجريبية

 الفروق بين

 القياسين البعديين
 اتجاه الداللة

 األطوال 01
% نسبة االستجابات  83.33

 الصحيحة

% نسبة االستجابات  100

 الصحيحة

% نسبة الفروق بين  16.67

االستجابات الصحيحة بين 

المجموعة الضابطة و 

 المجموعة التجريبية

لصالح 

المجموعة 

 التجريبية
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ن وعتيوللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب الفرق بين القياسين البعديين للمجم

 الضابطة والتجريبية، 
في  البعدي القياس في والضابطة التجريبية المجموعتين بين (  يوضح نتائج الفروق6جدول رقم )

 المهارة اإلدراكية لمفهوم الحيز

في القياس  فروق بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطةويتضح من الجدول السابق وجود    

%(، مما  20البعدي لصالح أفراد المجموعة التجريبية حيث بلغت نسبة الفرق )

يشير إلى أن البرنامج المستخدم قد ساهم فعال في تنمية المهارة اإلدراكية لمفهوم 

 لديهم.الحيز 

ين يز بإن التحسن الواضح في النسبة المئوية يرجع إلى سهولة التعرف والتمي   

ً وهذا الستخدامنا طريقة  في  شوقةممفاهيم الحيز من قبل األطفال المعاقين فكريا

ة عروفمالتطبيق من خالل لعب األدوار والتشجيع اللفظي والمادي واستخدام أداة 

ذه تائج هين نطاولة مما كان له األثر االيجابي في تحسلديهم وهي علبة أقالم تلوين و

 المهارة.

ن توجد فروق بيينص على أنه: "  والذي :بالفرضي الثالث ثالثا: فيما يتعلق

لوان ية لألالمهارة اإلدراكدرجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في تنمية 

عة لمجموالبعدي لصالح أفراد ااألساسية، باستخدام البرنامج المقترح في القياس 

 التجريبية".

ن وعتيوللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب الفرق بين القياسين البعديين للمجم

 الضابطة والتجريبية، 
في  البعدي القياس في والضابطة التجريبية المجموعتين بين الفروقيوضح نتائج  ( 7جدول رقم )

 :المهارة اإلدراكية لأللوان األساسية

فروق بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية ويتضح من الجدول السابق وجود    

في القياس البعدي لصالح أفراد المجموعة التجريبية حيث بلغت نسبة والضابطة 

%(، مما يشير إلى أن البرنامج المستخدم قد ساهم فعال في تنمية  13.34الفرق )

 المهارة اإلدراكية لأللوان األساسية لديهم.

ة المئوية يرجع إلى سهولة التعرف والتمييز بين إن التحسن الواضح في النسب   

ً وهذا لبساطة األدوات  مختلف األلوان األساسية من قبل األطفال المعاقين فكريا

المستخدمة في تطبيق هذا النشاط من أقالم تلوين بنفس لون األلوان األساسية، 

نيف باإلضافة إلى التنويع في تطبيق هذه المهارة من خالل لعب األدوار وتص

 رقم المهارة
المهارات 

 اإلدراكية

 القياس البعدي

 للمجموعة الضابطة

 القياس البعدي

 للمجموعة التجريبية

 الفروق بين

 القياسين البعديين
 اتجاه الداللة

 الحيز 02
%نسبة االستجابات  80

 الصحيحة
 % نسبة االستجابات الصحيحة 100

% نسبة الفروق بين  20

االستجابات الصحيحة 

للمجموعة الضابطة و 

 المجموعة التجريبية

لصالح المجموعة 

 التجريبية

 رقم المهارة
المهارات 

 اإلدراكية

 القياس البعدي

 للمجموعة الضابطة

 القياس البعدي

 للمجموعة التجريبية

 الفروق بين

 القياسين البعديين
 اتجاه الداللة

03 
األلوان 

 األساسية
86.66 % 100 % 13.34 % 

لصالح المجموعة 

 التجريبية
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أشكال للعبة بنفس لون األلوان األساسية مما كان له األثر االيجابي في تحسين نتائج 

 هذه المهارة.

ن توجد فروق بيينص على أنه: "  والذي :بالفرضي الرابع رابعا: فيما يتعلق

ية المهارة اإلدراكدرجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في تنمية 

ة مجموعالبرنامج المقترح في القياس البعدي لصالح أفراد اللألحجام، باستخدام 

 التجريبية".

ن عتيللمجمو وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب الفرق بين القياسين البعديين

 الضابطة والتجريبية.
في  البعدي القياس في والضابطة التجريبية المجموعتين بين الفروقنتائج ( يوضح 8جدول رقم )

 راكية لألحجامالمهارة اإلد

فروق بين درجات أفراد المجموعتين ويتضح من الجدول السابق وجود       

في القياس البعدي لصالح أفراد المجموعة التجريبية حيث التجريبية والضابطة 

%(، مما يشير إلى أن البرنامج المستخدم قد ساهم فعال  16.67بلغت نسبة الفرق )

 في تنمية المهارة اإلدراكية لألحجام لديهم.

عب الل وية يرجع إلى أن األطفال يحبونإن التحسن الواضح في النسبة المئ      

كرة ي الكثيرا ونظرا الستخدام كرات بنفس اللون وبأحجام مختلفة ولعب الدور برم

ه ان لكالمناسبة في السلة فقد أضفى على تطبيق هذه المهارة جوا من المرح مما 

 األثر االيجابي في تحسين نتائج هذه المهارة.

ن توجد فروق بيينص على أنه: "  يوالذ :الخامسبالفرضي  خامسا: فيما يتعلق

فهوم ية لمالمهارة اإلدراكدرجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في تنمية 

 موعةالزمن، باستخدام البرنامج المقترح في القياس البعدي لصالح أفراد المج

 التجريبية".

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب الفرق بين القياسين البعديين    

 .للمجموعتين الضابطة والتجريبي
في  البعدي القياس في والضابطة التجريبية المجموعتين بين الفروقنتائج ( يوضح 9جدول رقم )

 المهارة اإلدراكية لمفهوم:

فروق بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية ويتضح من الجدول السابق وجود    

أفراد المجموعة التجريبية حيث بلغت نسبة في القياس البعدي لصالح والضابطة 

 رقم المهارة
المهارات 

 اإلدراكية

 القياس البعدي

 للمجموعة الضابطة

 القياس البعدي

 للمجموعة التجريبية

 الفروق بين

 القياسين البعديين
 اتجاه الداللة

 % 16.67 % 100 % 83.33 األحجام 04

لصالح 

المجموعة 

 التجريبية

 رقم المهارة
المهارات 

 اإلدراكية

 القياس البعدي

 للمجموعة الضابطة

 القياس البعدي

للمجموعة 

 التجريبية

 الفروق بين

 القياسين البعديين
 اتجاه الداللة

 % 13.34 % 100 % 86.66 الزمن 05
لصالح المجموعة 

 التجريبية
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%(، مما يشير إلى أن البرنامج المستخدم قد ساهم فعال في تنمية  13.34الفرق )

 المهارة اإلدراكية لمفهوم الزمن لديهم.

ت طاقابإن التحسن الواضح في النسبة المئوية يرجع إلى استخدام صور في شكل    

هذا  الطفل في الصباح والمساء عند تطبيقوشرح وتمثيل بحركات اليد ما يفعله 

ي بها ف ومونالنشاط مما ساعد األطفال المتخلفين فكرياً على تذكر النشاطات التي يق

 كل من الصباح والمساء هذا ما سمح بتحسين نتائج هذه المهارة.

ن توجد فروق بيينص على أنه: "  يوالذ :بالفرضي السادس سادسا: فيما يتعلق

ية المهارة اإلدراكلمجموعتين التجريبية والضابطة في تنمية درجات أفراد ا

عة مجمولألشكال، باستخدام البرنامج المقترح في القياس البعدي لصالح أفراد ال

 التجريبية".

ن عتيللمجمو وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب الفرق بين القياسين البعديين

 .الضابطة والتجريبية
 البعدي القياس في والضابطة التجريبية المجموعتين بين الفروقنتائج ( يوضح 10جدول رقم )

 في المهارة اإلدراكية لألشكال

فروق بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية ويتضح من الجدول السابق وجود    

في القياس البعدي لصالح أفراد المجموعة التجريبية حيث بلغت نسبة والضابطة 

%(، مما يشير إلى أن البرنامج المستخدم قد ساهم فعال في تنمية  10الفرق )

المهارة اإلدراكية لألشكال لديهم ، وإن التحسن الواضح في النسبة المئوية يرجع 

ين لذلك استغلينا هذه النقطة في إلى أن األطفال المعاقين فكرياً يحبون الرسم والتلو

تنمية هذه المهارة وبالفعل وجد األطفال سهولة كبيرة في التعرف والتمييز بين 

مختلف األشكال المرسومة ألنهم يقومون بالتعرف عليها وتلوينها مما كان له األثر 

و هذا حسب ما رأيناه من خالل بعض االيجابي في تحسين نتائج هذه المهارة، 

و من خالل  1992ت السابقة و من بينها دراسة عادل سعد خليل حرب سنة الدراسا

كفل تجربتنا الميدانية و التي كنا دائما نعتمد فيها على هاتين الوسيلتين في الت

 جل الوصول إلى نتائج ايجابية.باألطفال المعاقين فكريا من أ

ن توجد فروق بيينص على أنه: "  والذي :بالفرض السابع : فيما يتعلقسابعا

هوم ية لمفالمهارة اإلدراكتنمية درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في 

وعة لمجمااالتجاهات، باستخدام البرنامج المقترح في القياس البعدي لصالح أفراد 

 التجريبية".

ين قياسوللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب الفرق بين النسب المئوية لألداء لل

 .الضابطة والتجريبيةالبعديين للمجموعتين 

 رقم المهارة
المهارات 

 اإلدراكية

 القياس البعدي

للمجموعة 

 الضابطة

 القياس البعدي

 للمجموعة التجريبية

 الفروق بين

 القياسين البعديين
 اتجاه الداللة

 % 10 % 100 % 90 األشكال 06
لصالح المجموعة 

 التجريبية
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 لبعديا القياس في والضابطة التجريبية المجموعتين بين الفروق( يوضح نتائج 11جدول رقم )

 :في المهارة اإلدراكية لمفهوم االتجاهات

فروق بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية ويتضح من الجدول السابق وجود    

لقياس بعض المهارات اإلدراكية البعدي لصالح أفراد المجموعة  والضابطة

%( وهي أعلى نسبة للتغير من بين كل  27.78التجريبية حيث بلغت نسبة الفرق )

النسب، مما يشير إلى أن البرنامج المستخدم قد ساهم فعال في تنمية المهارة 

 اإلدراكية لمفهوم االتجاهات لديهم.

في  لواضح في النسبة المئوية يرجع إلى أن التمرين المستخدمإن التحسن ا   

ً حيث كان التطبيق بطريقة قة مشو البرنامج محبب كثيرا لألطفال المعاقين فكريا

ا قفز مموال ألننا استخدمنا فيه فنية لعب الدور والكرات وتغيير االتجاه في كل مرة

 كان له األثر االيجابي في تحسين نتائج هذه المهارة.

البرنامج المقترح في تنمية بعض تناولت هذه الدراسة مدى مساهمة  وأخيرا   

المهارات اإلدراكية )األطوال، الحيز، األلوان األساسية، األحجام، الزمن، األشكال، 

ً "القابلون للتعليم". وللتحقق من  االتجاهات( لدى عينة من األطفال المعاقين فكريا

طفل وطفلة،  12تكونت من فرضيات الدراسة قمنا بتطبيق البرنامج على عينة 

أشهر، وتتراوح نسبة  3سنة و 11سنوات وشهرين إلى  6تتراوح أعمارهم بين 

 Florence)( التي تم ضبطها بواسطة اختبار رسم الرجل لـ70-50ذكائهم بين )

Goodenough) وجي للمعاقين فكرياً بعلي منجلي، للذكاء بالمركز النفسي البيداغ

قد تم تقسيم العينة استمارة خاصة بالمستوى االقتصادي واالجتماعي لكل حالة، وو

إناث(  3ذكور،  3أطفال:  6إلى مجموعتين متساويتين في العدد، إحداها تجريبية )

ذكور،  3أطفال:  6تم تطبيق البرنامج التدريبي المقترح عليها واألخرى ضابطة )

 دلت مناقشة النتائج على ما يلي:ناث( لم تتعرض ألي إجراء تجريبي، وإ 3

الحيز،  يساهم البرنامج المقترح في تنمية بعض المهارات اإلدراكية )األطوال، -

ال ألطفااأللوان األساسية، األحجام، الزمن، األشكال، االتجاهات( لدى عينة من 

 المعاقين فكرياً "القابلون للتعليم".

 بعض توجد فروق بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في تنمية -

، ألشكالامن، المهارات اإلدراكية )األطوال، الحيز، األلوان األساسية، األحجام، الز

جموعة الم االتجاهات(، باستخدام البرنامج المقترح في القياس البعدي لصالح أفراد

 .التجريبية
 المراجع قائمة 

قليا القابلين ع(. تنمية مفهوم الزمن لدى األطفال المعاقين 2011البارودي منار، محمد عبد العليم) .1

 للتعليم. ماجستير. كلية رياض األطفال. جامعة اإلسكندرية.

 رقم المهارة
المهارات 

 اإلدراكية

 القياس البعدي

 للمجموعة الضابطة

 القياس البعدي

 للمجموعة التجريبية

 الفروق بين

 القياسين البعديين
 اتجاه الداللة

 % 27.78 % 100 % 72.22 االتجاهات 07

لصالح 

المجموعة 

 التجريبية
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 دار الفكر العربي.

لطالب (.  فاعلية برنامج تدريبي لتنمية بعض الجوانب المعرفية لدي ا2001 (، أميرة طهبخش .3
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 باء.القاهرة: دار ق ..المتخلفون عقليا بين اإلساءة واإلهمال(2000ر، سهى أحمد أمين)نص .12

قين ذهنيا، أحمد جابر أحمد، مسئول دليل المدرس لتخطيط البرامج وطرق التدريس لألفراد المعا .13

 1تاريخ زيارة الموقع:  .تأهيل المعاقين ذهنيا بأسيوطع دعم الجمعيات األهلية لتدريب وبرامج مشرو

 http://dr-banderalotaibi.com .2015مارس 
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Effectiveness of a proposed program for the development of 

some cognitive skills in intellectually disabled children with 

Educators 

Abstract: 

The aim of this study is to shed light on the category of 

intellectually disabled children (6 years, 2 months, 11 years 

and 3 months), to clarify the effectiveness of the program in 

this group and its importance in speeding up the process of 

ensuring this group, Development of some cognitive skills 

(lengths, spaces, basic colors, sizes, time, shapes, trends) 

through the activities provided in the proposed program. 

The sample consisted of two groups: the first group: 

experimental consisted of (06) children (30 males, 30 females) 

and the second: the control consisted of (06) children (30 males 

and 30 females), ranging from 6 years and 2 months to 11 

years And 3 months, and the proportion of intelligence between 

(50-70) degrees, the Center for Pedagogy of the mentally 

handicapped in Mali Manjali - Constantine - Algeria, and 

adopted the study on the semi-experimental method. 

The results of the study showed that the program used has 

already contributed to the development of cognitive skill 

(lengths, spaces, basic colors, sizes, concept of time, shapes, 

concepts of trends) in intellectually disabled children. 

key words: Training program - cognitive skills - people with 

special needs - intellectually disabled - able to learn. 
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تصور مقترح لدور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي 

 ر.بالمسؤولية  المجتمعية لدى الشباب الجامعي في ضوء تحديات العص
 خالد محمد أبو شعيرةد. أ. 

 المملكة العربية السعودية: جامعة حائل

 

م تقصي دور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز مفهوالدراسة  هدفت  :ملخص

ف ية المجتمعية لدى الشباب الجامعي في ضوء تحديات العصر، والتعرالمسؤول

فراد أبات على تأثير متغيرات الدراسة )الجنس، الكلية ، وعدد الدورات( على استجا

من  كونةعينة الدراسة ، استخدم فيها المنهج الوصفي، وطبقت الدراسة على عينة م

ن تم تطوير أداة مكونة م( من أعضاء هيئة التدريس، ولجمع المعلومات 123)

( فقرة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن متوسطات استجابة أعضاء هيئة 32)

ير بتقدالتدريس على مقياس دور وسائل التواصل االجتماعي قد جاء بدرجة كبيرة و

جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى و عدمأظهرت  (، كما3.68)

ائية لى أنها أوضحت فروق ذات داللة إحصتعزى ألثر الجنس، إ (a<0.05)الداللة

ورات عدد الدولصالح الكلية الصحية، ولالكلية تعزى ألثر  (a<0.05)عند مستوى 

 بتصور مقترح لدور وسائلوخرجت الدراسة  التدريبية ثالث دورات فما فوق،

 .التواصل االجتماعي في تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية في جامعة حائل

 صر.ت الع: التواصل االجتماعي، المسؤولية  المجتمعية، تحديافتاحيةالكلمات الم 
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 :مقدمة

في وفي زمن أصبح فيه التنبؤ بما يحدث في المستقبل من الصعوبة بمكان ،    

 اسحةفعصر التقنيات تطل وسائل االتصال بتطوراتها المذهلة معمقة هذا الشعور 

لتغير مل اؤ بها، ولكن األكيد أنها أحد عواالمجال لنتائج وتغيرات ال يمكن التنب

قية االجتماعي، فقد أدى التطور السريع لوسائل االتصال إلى إحداث ثورة حقي

 وتغيرات جوهرية مست جميع مجاالت الحياة، وبدأت آثار هذه التغيرات على

 مستوى الجماعات واألفراد ليس على المستوى المحلي فقط بل تعدى ذلك إلى

مات المي محدثة ظواهر حديدة وتأثيرات مباشرة على مختلف التنظيالمستوى الع

 (.2012)سلطانية،والبنى االجتماعية

وقد ساهم في كل ذلك ما بات يعرف بشبكات التواصل االجتماعي التي أصبحت    

وسيلة االتصال المؤثرة في األحداث اليومية بحيث اتاحت الفرصة للشباب 

ة قضاياهم الثقافية واالجتماعية والسياسية وما الجامعي، لنقل أفكارهم ومناقش

يرغبون في نقله متجاوزين في ذلك الحدود الطبيعية إلى فضاءات جديدة ال رقيب 

ً من  لها، وأصبحت شبكات التواصل االجتماعي األكثر تفاعلية واألكثر قربا

اإلضافة المستخدم فأصبح بإمكانية التعليق على المادة المكتوبة وإبداء الرأي، وكذا 

ً التغيير في محتوى الموقع)  ,Kirkpatrickإلى محتوى الصفحة وأيضا

David,2011 .) 

عات لجاماوهنا يتضح أهمية التفاعل مع اآلخرين من خالل األنشطة المختلفة في    

 دود،التي يمكن تكوينها داخل شبكات التواصل االجتماعي وتتخطى الحواجز والح

ه ، وتنمية المسؤولية المجتمعية من خالل هذوتساعدهم على اكتساب الخبرات

 ع فياألنشطة والتفاعل بين األفراد، وتمكن تلك الشبكات مستخدميها من التجم

الي بالتكيانات اجتماعية تشبه الكيانات الواقعية فيما يسمى بمجموعات العمل، و

 أصبحت من الوسائل المهمة والمؤثرة وخاصة في المجاالت التي تهم الشباب

يم، امعي، حيث تؤثر بشكل كبير في تربيتهم، وإكسابهم عادات وسلوكيات وقالج

وية لتربكما تعد أداة مهمة من أدوات التغيير االجتماعي، وقد اهتمت المؤسسات ا

ات شبك ومنها الجامعات بوضع البرامج واألنشطة التي تواكب التسارع الكبير على

ضاء ة والتواصل مع طالبها وأعالتواصل االجتماعي من خالل نشر أخبار الجامع

ستمرة ال مهيئة التدريس فيها، وتبادل اآلراء واإلجابة عن االستفسارات كقناة اتص

 (.2013 )عمر،ناصر العملية التعليمية التعلميةبينها وجميع ع

هذه  عيدة عنوالمملكة العربية السعودية كأحد  مجتمعات العالم المعاصر لم تكن ب   

 تقني، جتمعمنذ عدة عقود إقباالً كبيراً في مجال التحول إلى م التحديات فهي تشهد

نية التقيقوم على االستفادة من المزايا التي تقدمها تقنية االتصال بشكل خاص و

لى عالحديثة بشكل عام في جميع الميادين، لمواكبة عصر المعلومات الذي فرض 

 (.2012لقرشي، االجميع ، وحتى ال تجد نفسها في عزلة عن بقية العالم) 
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 شكلة وأسئلة الدراسة: م

بحيث  فرادمن المالحظ أن لوسائل التواصل االجتماعي تأثير متزايد في حياة األ   

 أصبح الشباب أكثر عرضة للمادة اإلعالمية المعروضة والثقافة األجنبية،

 ويتفاعلون مع تيارات ثقافية ضمن مواقع وشبكات ال تخلو من الفوضى، حتى

اج إلنتلبة من استهالك المادة المعروضة بعقالنية ووعي، وتعامل مع ايتمكن الط

لتي ، واالثقافي وتعزيز ذلك بتحويلها لزيادة وعيهم بتحمل المسؤولية المجتمعية

ية تماعيمكن لوسائل التواصل االجتماعي أن تلعب دوراً في ذلك من أجل تنشئة اج

ور لة الدراسة "بتخطيط تصسليمة تتالءم مع قيم المجتمع، من هنا تحددت مشك

 مقترح لدور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي بمفهوم المسؤولية

 ية:المجتمعية لدى الشباب الجامعي" وينبثق عن مشكلة الدراسة األسئلة اآلت

اب .ما دور وسائل التواصل في تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى الشب1

 هيئة التدريس؟الجامعي من وجهة نظر أعضاء 

.هل  هناك اختالف في دور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز مفهوم 2

نس الج المسؤولية المجتمعية لدى الشباب الجامعي في جامعة حائل تعزى لمتغيرات

 ، ،والكلية ،وعدد الدورات التدريبية الخاصة بالمسؤولية االجتماعية .

االجتماعي في تعزيز مفهوم  .ما التصور  المقترح لدور وسائل التواصل3

ات المسؤولية المجتمعية لدى الشباب الجامعي في جامعة حائل في ضوء التحدي

 المعاصرة؟

 ستسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية : أهداف الدراسة : 

دى لية  بيان دور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمع-

 معي في جامعة حائل.الشباب الجا

ة هيئ معرفة أثر متغيرات الجنس والكلية وعدد الدورات التدريبية لدى أعضاء -

 التدريس في ضوء دور وسائل التواصل االجتماعي. 

ية سؤولتقديم تصور مقترح لدور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز مفهوم الم -

 ر.المجتمعية لدى الشباب الجامعي في ضوء تحديات العص

  ستنبع أهمية الدراسة العملية مما يلي: أهمية ومبررات  الدراسة:

 هذهف ودوره، الجامعة داخل الشباب فئة طبيعة من أهميته الموضوع يستمد هذا -

 المحافظةو للعناية وتحتاج المجتمع، كيان في ومؤثرة مهمة طاقة بشرية تعد   الفئة

 .ومستقل المجتمع مستقبلها لتأمين عليها

 وعيةتن لنتائج هذه الدراسة أن تساعد أعضاء هيئة التدريس والمربين في يمك -

 الطلبة حول االستخدام الخاطئ لوسائل التواصل االجتماعي.

ن ممعي ترجمة النموذج المقترح لتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الشباب الجا -

 خالل شبكات التواصل االجتماعي وتعميمه.
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 السابقة : اإلطار النظري والدراسات

قنية ل وتيشهد العالم المعاصر مجموعة من التحديات المتسارعة في مجال االتصا   

رة أنحاء الك العالم قرية كونية تنتقل فيها المعلومات إلى جميع المعلومات، مما جعل

 شر علىلمبااألرضية في أجزاء من الثانية، و ال شك أن هذه التغيرات لها تأثيرها ا

سات المكونة للمجتمعات، مما دفع هذه المجتمعات بقبول األفراد والمؤس

احي ع منالمستحدثات والتكيف معها لتحقيق االستفادة مما تقدمه من مزايا في جمي

نترنت اال وشبكات الفضائية القنوات وتعدد ثورة االتصال الحياة، وبالرغم من أن

 زعاجإ مصدر ذاته في الوقت أصبحت أنها إال وإنتاجها، المعرفة زيادة في ساهمت

 ت  بشكلوأثر االستهالكية والنزعات الغربية الثقافات من  انتشار للمجتمع وزادت

 زيادةو األسرية إضعاف العالقات إلى وأدت االجتماعية، التنشئة عملية على واضح

 دوجو االتصال إلى تقنيات لوسائل السلبي التأثير المجتمعي ، وأدى التفكك

تيبي، الع( والتحديث التنمية على  قيم أبنائها تنشئة في األسرة تواجه صعوبات

2004.) 

ئج ( إلى أن أهم النتا2009وقد أكدت الدراسات الحديثة، كدراسة المهوس)   

دينا هر لالمترتبة على هذه التقنية فتح مجاالت خصبة من التواصل المعلوماتي، وظ

المسافات ومان والمكان تختفي فيها عناصر الز مفهوم القرية الكونية الصغيرة التي

يث حية، والحدود، ولقد أحدثت شبكة اإلنترنت نقلة نوعية في التفاعالت االجتماع

ي ظل فراً تعد دراسة اإلنترنت وتأثيراتها على مستوى الفرد والمجتمع مطلباً مستم

 ما يموج به المجتمع المعاصر من تغيرات متالحقة، سواء من خالل مواقعها

و)  (Face book والخدمات الجماعية لهذه الشبكة مثل موقع) وأدواتها كالمواقع

Twitterراء ( التي أتاحت تبادل مقاطع الفيديو والصور ومشاركة الملفات وإج

شبكات ه الالمحادثات، والتواصل والتفاعل المباشر بين جمهور المتلقين، ويسجل لهذ

، ت والمسؤولينكسر احتكار المعلومة، كما أنها شكلت عامل ضغط على الحكوما

تحمل  ومن هنا بدأت تتجمع وتتحاور بعض التكتالت واألفراد داخل هذه الشبكات،

 زادتهاوكات أفكاراً ورؤى مختلفة، متقاربة أو موحدة أحياناً، ما أثر على تلك الشب

و ا، أغنى، وجعلت من الصعب جداً على الرقابة الوصول إليها، أو السيطرة عليه

ً كوهو ما يعطي شعوراً أكيداً بتأثيرها على القيم أجمها في حدود معينة،  ان يا

 .(Karbinsiki, Aren, 2010)نوعها

والقيام  التعلم فرص للشباب تتيح االجتماعي التواصل مواقع فإن ذلك على وبناءً    

 التي أدوارهم خالل من وذلك ،المجتمع داخل بهم المناطة االجتماعية بمسؤولياتهم

 بالدراسة عن القيام الضروري من كان ولذا والمجتمع، سرةداخل األ بها يقومون

 المهارات وإكسابهم المواقع، لهذه وتوجيه استخدامهم الشباب قدرات تنمية كيفية

 والبرامج األنشطة خالل وتنميته من لديهم االجتماعية المسؤولية إليجاد الالزمة

 روح في بث منها دةاالستفا ومدى المواقع، هذه توفرها أن يمكن التي المختلفة
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 داخل واالجتماعي الذاتي واالعتماد والمهارات، الخبرات وزيادة المسؤولية،

 .(2014)عوض،الحياة

 اتالجامع عاتق الواقعة على الواجبات أهم من المجتمعية المسؤولية وتعد   

 توىالمس تطوير في المؤسسات هذه من مستمرإلتزام العالي، ف التعليم ومؤسسات

 اللخ وتحسينه من المجتمع ألفراد واالجتماعي واالقتصادي والثقافيالتعليمي 

 وال ع،بالمجتم المؤسسة هذه تعزيز عالقة في تسهم التي المتنوعة الخدمات توافر

 مالتح الخيرية وعمل األعمال في المشاركة على تقتصر تلك المسؤولية للجامعات

 تطوير يف والمساهمة المتبعة، باألنظمة والقوانين االلتزام  من البد بل تطوعية،

 (.2011المدني)رحال،  المجتمع

 حمطرو لكنه في مضمونه، بجديد ليس أمر للجامعات المجتمعية فالمسؤولية   

 ً  ملموس بشكل وتضمينه أمراً يجب إبرازه ومأسسته باعتباره الوقت هذا في عالميا

 هاومن لتعليممؤسسات ا كافة من هذا ويستدعي ومخرجاتها، مناهج الجامعات في

 يكون حتى االستراتيجية، في خططها المجتمعية المسؤولية تضع أن الجامعات

ً  دوراً  للجامعات وقضاياه،  المجتمع يخدم تنافسي استراتيجي لفكر في التأسيس رئيسا

 لمجتمع الذيا في تأثيرها بمعالجة االلتزام  المجتمعية  للجامعات بالمسؤولية ويقصد

 للتأثير ضافةإ واإلدراك الفهم إطار من في المستدامة، التنمية نم يعزز بما فيه توجد

 ذلك)شاهين، تحقيق شأنها من التي األنشطة والعاملين بممارسة الطلبة على

2011.) 

    ً  مسؤوليةفإن تعزيز وعي الطلبة  بال وتفاعالتها الجامعة وظائف من وانطالقا

 ،وإنسانية ووطنية ماعيةواجت أخالقية ومضامين أصبحت ذات أبعاد المجتمعية

 لمحليا المجتمع وخدمة وجه، على أكمل بواجباته القيام منهم واحد كل من وتقتضي

 كاسبالم من عدد الطالب الجامعي بخدمة مجتمعه تنطوي على قيام فعند وتنميته،

 لتفاعل،المشاركة، وا قيم مثل: تعزيز سواء حد على واإليجابيات للفرد والمجتمع

لشباب اإشراك  فإن هنا ومن باالنتماء، والشعور بالمسؤولية، حساسواإل والحوار،

 قيم ويجسد المجتمع، إلى باالنتماء شعورهم يعمق التواصل االجتماعي في عملية

 (.2014 )سليم،الدولة في المواطنة

ولقد تعددت وتنوعت الدراسات التي تناولت وسائل االتصال االجتماعي   

رفة والتي هدفت إلى مع (2010: دراسة ا لحارثي)والمسؤولية المجتمعية ومنها

ستخدم اتنميتها،  السعودي وسبل الشباب لدى االجتماعية الشخصية المسؤولية واقع

 اللهخ ومن االجتماعية للمسؤولية الباحث مقياس صمم حيث فيها المنهج الوصفي،

 نسجال مثل المتغيرات ببعض وعالقتها المسؤولية االجتماعية مستوى تحديد تم

 كافة نم الذكور ( من522من) العينة وتكونت والمهنة، التعليمي والمستوى والعمر

 يةالمسؤول من مستوى عال وجود على الدراسة نتائج أكدت وقد المملكة، أماكن

 .العينة أفراد االجتماعية لدى
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 ( بدراسة  هدفت إلى إلقاء الضوء على ظاهرة2010كما قامت  الحمصي )    

احثة اإلنترنت وعالقتها بمهارات التواصل االجتماعي اعتمدت الباإلدمان على 

المنهج الوصفي التحليلي وطبقت في جامعة دمشق على عينة مكونة من ) 

ا صائي(طالبا وطالبة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إرتباطية دالة إح150

قن يتعل بين اإلدمان على اإلنترنت ومهارات التواصل االجتماعي، وأن اإلناث

ية تماعباستخدام اإلنترنت أكثر من الذكور، ويعود ذلك إلى طبيعة التنشئة االج

ع نت ملإلناث، كما أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيا في اإلدمان على اإلنتر

 تغير واختالف الوضع االقتصادي لألفراد .

شبكات  استخدام أثر على التعرف  (Meshel,2010)ميشيل دراسة هدفتو   

 بلغ ةعين على الدراسة طبقت وقد االجتماعية، العالقات على االجتماعي التواصل

 بريطانيا، استخدم في االجتماعي التوصل شبكات مستخدمي ( من1600قوامها)

 لغينالبا األشخاص نصف من أكثر أن   النتائج أظهرت وقد فيها المنهج المسحي،

 أنهمب اعترفوا ويوتيوب" قد بووبي بوك الفيس بينها" من مواقع يستخدمون الذين

 قائهممع أصد يْقُضونه الذي الوقت ذلك من اإلنترنت شبكة على أطول وقتا يقضون

 أقل بصورة يتحدثون أنهم أيضا الدراسة أسرهم، وأظهرت أفراد مع أو الحقيقيين

لتواصل ا شبكات بأن الدراسة كثيًرا، وقد بينت التلفاز يشاهدون وال الهاتف، عبر

 حياتهم. أنماط تغيير في بالفعل تسببت اإلنترنت شبكة على عياالجتما

عزيز ت( فقد هدفت بيان دور الجامعات األردنية في 2010أما دراسة نجادات )   

ك ه تلالمسؤولية االجتماعية تجاه مجتمعاتها والتعرف على التحديات التي تواج

ن ة مها في الوقاياألدوار، والتعرف إلى المسؤوليات االجتماعية للجامعة ودور

منهج (عميداً، واستخدم ال120االنحراف الفكري، وقد تكونت عينة الدراسة من )

عة لجاماالوصفي في الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها: أهمية تفعيل دور 

 في تحمل مسؤولياتها المجتمعية.

ً الستخدام2011وأجرى العبيري )    كات شب ( دراسة هدفت تقديم تصوًرا مقترحا

التواصل االجتماعي في تحسين خدمات الطالب ودرجة أهميتها، وقد استخدم 

ربوياً، ( قائداً ت322الباحث المنهج الوصفي المسحي، وتكون مجتمع الدراسة من )

وتوصلت الدراسة لبعض النتائج من أهمها: أن درجة أهمية شبكات التواصل 

مع مجت لسعودية كما يراها أفراداالجتماعي في تحسين خدمات الطالب بالجامعات ا

 بكاتشالدراسة كانت بدرجة عالية، وأن الصعوبات التي يمكن أن تواجه استخدام 

ها التواصل االجتماعي في تحسين خدمات الطالب بالجامعات السعودية كما يرا

 اللةدأفراد مجتمع الدراسة كانت بدرجة عالية، كما أظهرت عدم وجود فروق ذات 

متغير عة وتوسطات استجابات مجتمع الدراسة تبعاَ لمتغير نشأة الجامإحصائية بين م

 الجنس والخبرة.
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 التواصل شبكات وأدوات إمكانات لتوظيف مقترح ( تصور2013وقدمت عمر )   

 جامعةب للبنات التربية كلية في طالبة (54( من تكونت طبق على عينة االجتماعي

خالل  من الطالبات لدى اإلنجاز دافعية ةزياد في النموذج أثر قياس وتم ،القرى أم

 وأثبتت ر،بع التعلم نحو الطالبات اتجاهات في تم قياس أثره لإلنجاز الدافع اختبار

 وزيادة زلإلنجا الدافعية زيادة في الواضح وأثره المقترح التصور فاعلية النتائج

 البحث. عينة الويب لدى عبر التعلم نحو اإليجابي االتجاه

 التواصل مواقع أثر فحص إلى ( بدراسة هدفت2014عوض ) كما قام   

 تطبيق خالل من وذلك الشباب، فئة المجتمعية لدى المسؤولية تنمية في االجتماعي

طبق  شبابي عالر في فلسطين، مجلس شباب من مجموعة على تدريبي برنامج

ً وفتاة،18على عينة من )  داللة ذات فروق الدراسة وجود أظهرت وقد ( شابا

 المسؤولية مستوى في التجريبية المجموعة أفراد درجات متوسط بين إحصائية

 جودو التجريبية، عدم لصالح المجموعة وبعده البرنامج تطبيق قبل االجتماعية

 ستوىم في التجريبية المجموعة في واإلناث بين الذكور إحصائية داللة ذات فروق

 . المسؤولية

ي فت بيان دور شبكات التواصل االجتماع( دراسة هد2014وأجرى الصاعدي )   

سة لدرافي خدمة العمل اإلنساني، استخدم الباحث فيها المنهج الوصفي، وتوصلت ا

ني نساإلى مجموعة من النتائج منها: العمل اإلنساني شكل من أشكال التكافل اإل

ي غاثوالمتمثل في تقدير الخير للغير، من مجاالت العمل اإلنساني الدعوي واإل

من لصحي واإلعالمي، من أدوار شبكات التواصل االجتماعي في حل السلم واألوا

 األدوار التعليمية والدعوية واإلخبارية.

ات دراسومن خالل استعراض الدراسات السابقة يالحظ ما يلي: أنها لم تربط ال   

ت ناولأثر وسائل االتصال االجتماعي بالمسؤولية المجتمعية بشكل مباشر،كما وت

مان اسات السابقة استخدامات اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي واإلدالدر

 ثارعليها، كما ركزت بعض الدراسات على تأثير شبكات التواصل االجتماعي واآل

ن زت عالنفسية واالجتماعية المترتبة على المجتمعات، إال أن هذه الدراسة تمي

ل ح لدور وسائل التواصالدراسات السابقة كونها ستقوم بتطوير أنموذج مقتر

ء ي ضواالجتماعي في تعزيز الوعي بالمسؤولية المجتمعية لدى الشباب الجامعي ف

 تحديات العصر والذي لم تتناوله الدراسات السابقة.

 تصميم ومنهجية البحث 

ستقتضي طبيعة الدراسة االعتماد على المنهج الوصفي وذلك  منهج البحث:

ي ميدانلبناء األدبيات السابقة، واالستطالع البالرجوع إلى المراجع والمصادر 

 بواسطة أداة الدراسة.

 :بما يأتي ستتحدد نتائج الدراسة الحاليةمحددات الدراسة : 
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  يس منهذه الدراسة على عينة  من أعضاء هيئة التدر أجريت :المحددات المكانية

 امة.ة الع، الصحوهي: الهندسة، التربيةكليات مختارة  بجامعة حائل المختلفة 

-2017: طبقت هذه الدراسة في الفصل األول للعام الدراسي )المحددات الزمنية

2018 .) 

ينة عالمحددات المنهجية: ستقتصر نتائج الدراسة على مدى صدق استجابة أفراد 

 الدراسة على أداة الدراسة.

ستشمل هذه الدراسة على عدد من المصطلحات عرفت  مصطلحات الدراسة:

 هي: اجرائياً و

 لمشتركل تسمح التي اإللكتروني ة الشبكات من منظومة وسائل التواصل االجتماعي:

 عم إلكتروني اجتماعي نظام خالل من ربطه ثم ومن به، خاص بإنشاء موقع فيها

 .(2003 )راضي،آخرين أعضاء

 أسرته تجاه ومسؤوليته نفسه عن الفرد مسؤولية : هيالمسؤولية المجتمعية

 هواهتمام أهدافه تحقيق في فهمه لدوره خالل من ووطنه ينهد تجاه وأصدقائه

 مشكالت المجتمع، حل في ومشاركته اإليجابية، عالقاته خالل من باآلخرين

 اصلالتو مواقع فيها بما المتاحة السبل كل باستخدام العامة األهداف وتحقيق

 (.2008 )قاسم،االجتماعي

تاجاً د  نمتالحقة العالمية والتي تعهي مجموعة المتغيرات ال التحديات المعاصرة:

 وتؤثر يميةللتكنولوجيا والعولمة بكل  جوانبها والتي تقع على كاهل العملية التعل

 ات.عليها سلباً وتجعلها دائماً في عميلة صراع كبير لمالحقة تلك  المتغير

تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس ممن : مجتمع الدراسة

 كلية الصحة العامة وكلية الهندسة وكلية التربية. يدرسون في

ن قية مأما عينة الدراسة  فقد اختيرت بالطريقة العشوائية الطب عينة الدراسة:

ضاء أعضاء هيئة التدريس من خالل توزيع االستبيان بطريقة الكترونية على أع

 ( يوضح عينة الدراسة ومتغيراتها.1هيئة التدريس وجدول )
 متغيرات الدراسةحسب  كرارات والنسب المئويةالت (1جدول )

 النسبة التكرار الفئات 

 الجنس

 50.4 62 ذكر

 49.6 61 انثى

 39.8 49 الهندسة الكلية

 43.1 53 التربية

 17.1 21 الصحة العامة

 8.9 11 لم أحصل على دورة 

الدورات التدريبية 
)وسائل التواصل، 

المسؤولية 

 المجتمعية(

 48.0 59 ةدورة واحد 

 22.8 28 دورتين

 ثالث دورات
25 20.3 

 100 123 المجموع 
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 :أداة الدراسة

دور وسائل التواصل ألغراض الدراسة استخدمت استبانه خاصة تقيس    

ء ي ضواالجتماعي في تعزيز الوعي بالمسؤولية المجتمعية لدى الشباب الجامعي ف

ضاء هيئة التدريس ، وتم جمع من وجهة نظر أعبجامعة حائل  تحديات العصر

س قاييالبيانات المتعلقة بهذه الدراسة من خالل مراجعة األدبيات السابقة، وم

 (.2011( ونجادات )2014( وعوض)2014اعتمدت سابقاً كدراسة الصاعدي)

 صدق األداة :

قياس  على لغرض التحقق من صدق أداة الدراسة لمعرفة ما إذا كانت األداة قادرة   

 ت لقياسه، تم استخراج صدق المحكمين باستخدام أسلوب التحكيم حيثما أعد

 أخذ ( محكمين في مجال تكنولوجيا التعليم، وأصول التربية، وتم10عرضت على )

ات لفقر، وقد تم حذف اديل المناسب على فقرات االستبانةمالحظاتهم وإجراء التع

 (.%70التي كانت نسبة إجماع المحكمين على صالحيتها أقل من )

 ثبات أداة الدراسة:

ر الختبادة اللتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعا   

(test-retestبتطبيق المقياس، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على عينة م )نة م ن كو 

ب خارج عينة الدراسة، ومن ثم تم حساممن هم  ( من أعضاء هيئة التدريس20)

أيضاً  (، كما تم0.91اط بيرسون بين تقديراتهم في المرتين اذ بلغ )معامل ارتب

بلغ وحساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، 

 ( واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.0.89)

 معالجة البيانات والتحليل اإلحصائي:

م برنامج (، وباستخدا123أداة الدراسة على أفراد العينة البالغ عددها )وزعت    

spss  للتحليل اإلحصائي، ومن ثم حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات

، المعيارية وقيمة )ت( بعد جمع إجابة أعضاء هيئة التدريس على االستبيان

 ء كل فقرة منليكرت الخماسي لتصحيح أدوات الدراسة، بإعطا مقياس واستخدم

 ،محايد، موافق، موافق بشدةفقراته درجة واحدة من بين درجاته الخمس )

د تم ( على الترتيب، وق1، 2، 3، 4، 5( وهي تمثل رقمياً )معارض بشدة، معارض

ول ية: طسيتم تحديد قوة درجة التعرض وفق المعادلة اآلتاعتماد المعيار التالي 

كما في  ألغراض تحليل النتائج دد الخيارات،ع(÷ أقل درجة  –الفئة =)أعلى درجة 

 ( :2جدول رقم )
 ( تقدير المتوسطات الحسابية2جدول )

 التقدير المتوسط الحسابي

 قليلة 2.33 -1.00

 متوسطة 3.67 -2.34

 عالية 5.00 -3.68
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 نتائج الدراسة ومناقشتها

في  اصلالتو : ما دور وسائلأوالً: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول

اء تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى الشباب الجامعي من وجهة نظر أعض

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية  هيئة التدريس؟

 ( أدناه يوضح ذلك.3والجدول)المعيارية واالنحرافات 
ي تعزيز وسائل التواصل فدور  واقعلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 3جدول )

بة مرت مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى الشباب الجامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

1 8 
تبرز األخطار الناجمة عن استخدام األنترنت مثل 

 .االجتماعية ، واستنفاذ الموارد ، والوقتالعزلة 
 عالية 936. 3.99

2 31 
توجه الطلبة نحو المحافظة على عدم إرسال 

 الفيروسات أو أية مواد ضارة.
 عالية 958. 3.98

 عالية 960. 3.93 ة.يميتزيد من  معرفة الطلبة باألحداث المحلية واإلقل 1 3

3 2 
عميق تساهم شبكات التواصل االجتماعي في ت

 معرفة الطلبة تجاه العديد من القضايا.
 عالية 990. 3.93

5 9 
تزيد من وعي الطالب السياسي حول القضايا 

 المحلية واإلقليمية والعالمية .
 عالية 847. 3.89

6 30 
 تساهم في مشاركة  الطلبة في الفعاليات الثقافية

 .المحلية والعالمية 
 عالية 980. 3.88

7 27 
ل الطلبة مع األحداث السياسية تساهم في تفاع

 .واالجتماعية المحيطة
 عالية 969. 3.86

8 6 
تعمل على توفير آليات للحفاظ على حقوق الملكية 

 .الفكرية
 عالية 1.087 3.85

9 28 
توفر للطلبة مصادر تعلم مناسبة الستخدامها في 

 المناقشات أثناء المحاضرات 
 عالية 1.000 3.82

10 16 
ة حضور دورات تدريبية  محلية وعالميتتيح  للطلبة 

 تساعد على االلتزام بأخالقيات البحث العلمي.
 عالية 926. 3.81

11 10 
، تمكن من تضمين مفاهيم قيم المواطنة مثل الملكية

 الهوية، التعاون، التسامح الفكري، وتقبل اآلخر.
 عالية 1.027 3.76

12 22 
عقول تساعد في ترسيخ مفاهيم العدل والسالم في 

 .الطالب وضمائرهم كي ينعكس على سلوكياتهم
 عالية 843. 3.72

13 26 
تمكن من فتح قنوات التواصل مع الطالب لترسيخ 

 . قيم الحوار واحترام الرأي اآلخر
 عالية 932. 3.70

14 12 
 تعمل على توجيه السلوك ومحاربة الفردية، وتنمية

 روح الجماعة والمساواة بين الطالب.
 عالية 924. 3.69

15 25 

تساعد في تقديم استشارات علمية للشركات 

والمؤسسات الوطنية من أجل رفع مستوى 
 اإلنتاجية.

 متوسطة 989. 3.67

15 29 
تتيح للطلبة متابعة كل ما يستجد من معلومات 

 .ومعارف لحل مشكالت المجتمع
 متوسطة 964. 3.67

15 32 
قيم تساعد من خالل تدريس الطلبة التركيز على ال

 والمبادئ السامية التي يعتز بها المجتمع.
 متوسطة 1.052 3.67
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة

18 24 

تعمل على تنمية إحساس الطالب بمشكالت المجتمع 

م سهاالثقافية واالقتصادية واالجتماعية وإعدادهم لإل

 في حلها .

 متوسطة 990. 3.66

19 11 
توفر الطرق التربوية المناسبة  لمعالجة تقليد 

 .األجنبية الطالب للعادات 
 متوسطة 975. 3.65

20 23 
تهيئة العناصر المناسبة لمسايرة العصر ومواجهة 

 .تغيراته
 متوسطة 933. 3.64

21 5 
تكسب الطلبة مهارات كيفية احترام وجهات نظر 

 اآلخرين.
 متوسطة 1.026 3.63

22 18 

 لفةتعمل على إبراز أنشطة الجامعة وفعالياتها المخت

 الموقع االلكتروني للجامعة من خالل االطالع على

 والنشرات التي توزعها.

 متوسطة 864. 3.62

23 21 

تساعد في رفع الجامعة فيديوهات تحتوي 

ة  محاضرات توعوية ووقائية لمواجهة العولمة السلبي

 . على طالبها

 متوسطة 947. 3.60

24 14 
تعمل على صقل مهارات الطالب المختلفة لتمثيل 

 لدولية.بالدهم في المحافل ا
 متوسطة 965. 3.59

 متوسطة 878. 3.58 .توجه الطلبة إلى التعرف على الثقافات المختلفة 7 25

 متوسطة 977. 3.54 .تعرف  الطلبة أنماط السلوك الحضاري 3 26

 متوسطة 1.018 3.54 .تزود الطلبة بمعلومات عن مستجدات الحياة  15 26

 متوسطة 977. 3.54 .افة المجتمعتوعي الطلبة بمخاطر الخروج عن ثق 19 26

29 13 
تقدم للطلبة سبل الوقاية من مظاهر االنحراف 

 الموجودة في األنترنت.
 متوسطة 1.011 3.50

 متوسطة 977. 3.46 .تغرس لدى الطلبة روح التجديد  17 30

31 4 
ع ل متولد لدى الطلبة االتجاهات اإليجابية في التعام

 المعلومات
 متوسطة 1.049 3.36

32 20 
تمكن من توظيف تقنية المعلومات واالتصاالت 

 هالتنمية الوعي الصحيح إليجابيات العولمة وسلبيات
 متوسطة 1.026 3.11

 عالية 696. 3.68 الدرجة الكلية  

، حيث (3.99-3.11المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )أن ( 3يبين الجدول )

تبرز األخطار الناجمة عن استخدام  " والتي تنص على( 8رقم ) ةجاءت الفقر

في المرتبة األولى " األنترنت مثل العزلة االجتماعية، واستنفاذ الموارد، والوقت

( وبمتوسط حسابي بلغ 31رقم ) ةالفقر وتالها ،(3.99وبمتوسط حسابي بلغ )

، (3.93وبمتوسط حسابي بلغ ) الثالثة( في المرتبة 2و 1) تانالفقر، وتالها (3.98)

تمكن من توظيف تقنية المعلومات  "ونصها ( 20)رقم  ةا جاءت الفقربينم

بالمرتبة األخيرة "  واالتصاالت لتنمية الوعي الصحيح إليجابيات العولمة وسلبياتها

، وقد يعود السبب إلى حصول هذه الفقرة بالمرتبة (3.11وبمتوسط حسابي بلغ )

 وخاصة العولمة الثقافية،األخيرة لغموض مفهوم العولمة لدى كثير من الطالب 

( وبدرجة مرتفعة بحسب المعايير 3.68وبلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية ككل )

اإلحصائية التي استخدمت في الدراسة، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من 
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( والتي أشارت إلى 2011)والعبيري( Meshel,20010( و )2010الحارثي )

تماعي في تحسين خدمات الطالب بالجامعات، وجود دور وسائل التواصل االج

ويرجع الباحث سبب حصول الناتج الكلي للفقرات بدرجة عالية، أن جامعة حائل 

تولي وسائل التواصل االجتماعي أهمية كبيرة من خالل تطبيق الجوال الجامعي، 

تفعيل تويتر ونشر نشاطات الجامعة من خالله، باإلضافة إلى التوعية المستمرة من 

حدة األمن الفكري في الجامعة عبر بوابتها وبيان أهمية ومخاطر وسائل التواصل و

 االجتماعي، تحويل كل معامالت الجامعة الكترونياً وخاصة فيما يتعلق بالطلبة. 

زيز هل هناك اختالف في دور وسائل التواصل االجتماعي في تعالسؤال الثاني: 

ات تغيرجامعي في جامعة حائل تعزى لممفهوم المسؤولية المجتمعية لدى الشباب ال

 إلجابةلية؟ الجنس، ،والكلية، وعدد الدورات التدريبية الخاصة بالمسؤولية االجتماع

دول الجو المعيارية، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات عن هذا السؤال

 يبين ذلك . 4
، ليةوالكمتغيرات الجنس،  (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسب4جدول رقم )

 .وعدد الدورات التدريبية

 

 
 العدد االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 62 716. 3.69 ذكر الجنس

    

 61 681. 3.68 انثى 

 الكلية

 التربية
3.55 .693 53 

 49 692. 3.67 الهندسة

     

الصحة  

 العامة
4.03 .622 21 

عدد 

الدورات 

 التدريبية 

جد ال يو

 دورات
3.34 .684 11 

 59 728. 3.57 دورة واحدة

 28 591. 3.67 دورتين

 25 558. 4.12 ثالث دورات

ً في المتوسطات الحسابية واالنحراف4) يبين الجدول    ً ظاهريا ية ات المعيار( تباينا

باب واقع دور وسائل التواصل في تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى الشل

بسبب اختالف فئات متغيرات  وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس الجامعي من

ن ئية بيولبيان داللة الفروق اإلحصا، وعدد الدورات التدريبية؛ والكليةالجنس، 

 ( يوضح ذلك.5المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين والجدول )
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اصل سائل التوولدور  التدريبية  عدد الدوراتو الكلية، والجنس( تحليل التباين ألثر 5جدول رقم )

 دياتاالجتماعي في تعزيز الوعي بالمسؤولية  المجتمعية لدى الشباب الجامعي في ضوء تح

 العصر
 مصدر التباين

 متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات
قيمة 

 ف

 الداللة

 اإلحصائية

 633. 229. 089. 1 089. الجنس

 037. 3.407 1.322 2 2.645 الكلية

عدد الدورات 

 التدريبية
4.503 3 1.501 3.867 .011 

   388. 115 44.636 الخطأ

    122 59.101 الكلي

 اآلتي: (5)  يتبين من الجدول

، حيث ( تعزى ألثر الجنس0.05جود فروق ذات داللة إحصائية )@ = و عدم-

راسة ع د، وتفق هذه النتيجة م0.633وبداللة احصائية بلغت  0.229بلغت قيمة ف 

( إال أنها اختلفت مع دراسة الحمصي 2014(، ودراسة عوض)2011العبيري )

 ( والتي جاءت فيها الفروق لصالح اإلناث.2010)

، حيث بلغت الكلية( تعزى ألثر 0.05جود فروق ذات داللة إحصائية )@ = و-

لة ، ولبيان الفروق الزوجية الدا0.037وبداللة احصائية بلغت 3.407قيمة ف 

ا فيه كمة شيائياً بين المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية بطريقإحص

صحية ( لصالح الكلية ال6(. حيث جاءت الفروق في جدول )6هو مبين في الجدول )

 العامة. 

عدد الدورات ( تعزى ألثر 0.05جود فروق ذات داللة إحصائية )@ = و-

ن ، ولبيا0.011ة احصائية بلغت وبدالل 3.867، حيث بلغت قيمة ف التدريبية

نات مقارالفروق الزوجية الدالة إحصائيا بين المتوسطات الحسابية تم استخدام ال

 (.6مبين في الجدول ) البعدية بطريقة شيفيه كما هو
 على الدرجة الكلية.الكلية ألثر  شيفيه( المقارنات البعدية بطريقة 6جدول )

 الصحة العامة ندسةاله التربية المتوسط الحسابي الكلية

    3.55 التربية

   12. 3.67 الهندسة

  36. *48. 4.03 الصحة العامة

 (.0.05@ = *دالة عند مستوى الداللة )

ة كلي ( بين0.05)@ = ( وجود فروق ذات داللة إحصائية 6يتبين من الجدول ) 

 .الصحة العامةوجاءت الفروق لصالح  التربية وكلية الصحة العامة
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 .ة الكليةعلى الدرجعدد الدورات التدريبية ألثر  شيفيه( المقارنات البعدية بطريقة 7دول )ج

 عدد الدورات التدريبية
المتوسط 

 الحسابي
0 1 2 3 

     3.34 ال يوجد دورات

    24. 3.57 دورة واحدة

   10. 34. 3.67 دورتين

  45. *55. *78. 4.12 ثالث دورات

 (.0.05@ = لة )دالة عند مستوى الدال*

ثة ثال ( بين0.05)@ = ( وجود فروق ذات داللة إحصائية 7يتبين من الجدول ) 

دورات من جهة وكل من دون دورة ودورتين من جهة أخرى وجاءت الفروق 

ً لص لوجود بالنسبة النتيجة هذه الباحث ويفسر لصالح ثالثة دورات،  الحفروقا

سبوا كونهم اكت المسؤولية المجتمعية على ثالث دورات في حصلوا الذين األعضاء

 .معرفة عن واقع شبكات التواصل االجتماعي في تنمية المسؤولية المجتمعية

عزيز ما التصور المقترح لدور وسائل التواصل االجتماعي في ت السؤال الثالث:

مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى الشباب الجامعي في جامعة حائل في ضوء 

ة دراسولإلجابة عن هذا السؤال تم االستفادة من نتائج ال ؟التحديات المعاصرة

 باتواألدب النظري في تشكيل التصور من حيث هدفه ومرتكزاته ،وآلياته ومتطل

 .تنفيذه

 أوالً: هدف التصور

درة للجامعة في إعداد جيل لديه الق إن الهدف من التصور هو تحقيق دور أفضل

ي في تحقيق المسؤولية المجتمعية ك على استخدام وسائل التواصل االجتماعي

م ياتهيتفاعل مع الواقع ويواجه تحديات ومستجدات العصر، ويبصر الطلبة بمسؤول

 تجاه مجتمعهم.

 ثانياً:مرتكزات التصور المقترح

 يرتكز النموذج على مجموعة من المرتكزات منها:   

ة ولمها كالع.ظهور تحديات عالمية هائلة تدعمها ثورة االتصاالت بكافة أشكال1

والتطور التكنولوجي، وظهور أدوات التواصل االجتماعي، والذي يحتم على 

 ديهملأعضاء هيئة التدريس توجيه الطلبة للتعامل مع تلك التغيرات لكي تتكون 

 القدرة على التفاعل إيجابياً مع مجتمعهم. 

لية سؤولم. السياسات التعليمية في الجامعات السعودية والتي ترتكز فيها على ا2

 المجتمعية.
عيل ل تف.الحاجة إلى مواكبة االتجاهات العالمية المعاصرة في التدريس لمواجهة التحديات من خال3

 المسؤولية المجتمعية لدى الطالب.وتنمية 

 المقترح التصورثالثاً:آلية تنفيذ 

ً للمسؤولية 1 ً واضحا .تبني أعضاء هيئة التدريس في جامعة حائل مفهوما

 .المجتمعية
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عة لجام. تنفيذ برامج مجتمعية من خالل وسائل التواصل االجتماعي عبر بوابة ا2

االلكترونية تزود الطلبة بمبادئ مهمة كالصدق والموضوعية وعدم التحيز 

م، راتهوالتعايش بروح الجماعة، وإتاحة الفرصة للطلبة من تلك الوسائل طرح تصو

 ف والتسامح.وتفعيلها لصقل مواهبهم، وتأصيل الحب والتعاط

 .إدراج موضوعات المسؤولية المجتمعية ضمن المنهج الدراسي للطالب.3

عية لجاما.االستفادة من برامج التواصل االجتماعي المختلفة للربط بين المناهج 4

 ودور الطلبة في تعزيز القيم والمسؤولية المجتمعية.

مية لعالالمحلية وا.إشراك أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات والندوات العلمية 5

ا ي هذذات العالقة بالمسؤولية المجتمعية لالطالع على تجارب الدول التقدمة ف

 المجال.

 ي ظل. مساعدة أعضاء هيئة التدريس الطلبة في التواصل االجتماعي والتكيف ف6

 التحديات المعاصرة.

تقنية ائل الوسال.على إدارة الجامعة تزويد الكليات المختلفة واإلدارات التابعة لها ب7

 ية.والعلمية التي تتطلبها اجراءات تنفيذ برامج وأنشطة المسؤولية المجتمع

ب .تأهيل أعضاء هيئة التدريس بما يتوافق مع الوظيفة المجتمعية لدى طال8

 الجامعات وبناء أدوارهم المجتمعية.

في  . االستفادة من وسائل التواصل االجتماعي في إبراز المشروعات الوقفية9

 الجامعة وأبحاثها المستقبلية في المسؤولية المجتمعية.

 رابعاً:متطلبات تنفيذ التصور

ر د أط.تكوين لجان عمل من أعضاء هيئة التدريس وذلك للتخطيط والتنسيق لتحدي1

المسؤولية المجتمعية ووضع خطة استراتيجية شاملة لها وتحديد وسائلها 

 المستمدة من قيم المجتمع. واجراءاتها وسبل تنفيذها في ضوء المعايير

لية مسؤو. إنشاء قسم خاص في الجامعة مناط به تنفيذ الخطط المرسومة لتفعيل ال2

 المجتمعية.

سائل ل و.إبراز الخطط التنظيمية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية ورعايتها من خال3

تهيئة بل والتواصل االجتماعي وإبرازها إعالمياً على كافة المستويات وبمختلف الس

 المجتمع للتفاعل مع هذه المناشط.

 في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي: توصيات الدراسة:

في  .تقديم معلومات هامة لصانعي القرار حول دور وسائل التواصل االجتماعي1

 زيادة وعي الشباب الجامعي بالمسؤولية المجتمعية .

 وعيةتيئة التدريس والمربين في .يمكن لنتائج هذه الدراسة أن تساعد أعضاء ه2

 الطلبة حول االستخدام الخاطئ لوسائل التواصل االجتماعي.

 التواصل مواقع في والمؤثرة المهمة والنقاط الجوانب بعض على .الوقوف3

 .الشباب فئة لدى المجتمعية  وعالقتها بالمسؤولية االجتماعي،
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 رؤية لىإالوصول  أجل من بالشباب عنيةالم اإلعالمية والرسائل الدراسية المناهج تدعيم .4

 .المسؤولية المجتمعية روح وغرس للتربية متكاملة

 معات والجهاتقبل الجا من الدراسة هذه في أُعد المقترح الذي من التصور االستفادة إمكانية .6 

 .العالقة ذات

 المراجعقائمة 

 لسعودياالشباب  لدى تماعيةاالج الشخصية المسؤولية (، واقع(2001عجير بن زايد الحارثي،.1

 .والبحوث الدراسات مركز الرياض: تنميتها، وسبل

 دراسة االجتماعي التواصل بمهارات وعالقته اإلنترنت إدمان، (2010روال) الحمصي،.2

 .ورياس دمشق، جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة دمشق، جامعة طالب من على عينة ميدانية

ية، ة التربم مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربـي، مجلـ)استخدا 2003.راضي، زاهر )3

 .،جامعة عمان األهلية، عمان 15عدد 

 ملع الربحية والطوعية،ورقة بين: للجامعات المجتمعية المسؤولية (،2011عمر) رحال،.4

 .نابلس الفلسطينية، المجتمعية للجامعات المسؤولية لمؤتمر مقدمة

بحث  ، دور شبكات التواصل االجتماعي في خدمة العمل االنساني،(2014الصاعدي، سلطان).5

 لدراسات.ث وامقدم لملتقى العمل اإلنساني بالمملكة العربية السعودية ، المركز الدولي لألبحا

 غير ستيرماج رسالة السعودية، الجامعات طلبة على بوك الفيس تأثير (،2008)جارح العتيبي،.6

 .سعود الرياض الملك جامعة ، داباآل كلية : الرياض. منشوره

 االجتماعي التواصل شبكات لتوظيف مقترح (، تصور2013سليمان) الدين نصر عمر ،أمل.7

الويب  عبر تعلمال نحو واالتجاه دافعية اإلنجاز زيادة في وأثره المشروعات على القائم في التعلم

 .30_1عن بعد  المؤتمر الدولي الثالث ، الرياض التعلم اإللكتروني، والتعلم

للتدريب  المفتوحة القدس جامعة استخدام لتطوير مقترح (، تصور2014حسني) عوض،.8

 ت،ية للمعلوماالدول العربية المجلة ،السعودي المجتمع في البشرية الموارد تنمية في اإللكتروني

 .72 - 57(، ص2)1

لب في ين خدمات الطا(، استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تحس2011العييري ، فهد ).9

 ة.السعودي ربيةالجامعات السعودية، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، كلية التربية، المملكة الع

 15/9/2014صحيفة الرأي األردنية، -( المسؤولية المجتمعية للجامعات 2014.سليم ،ماهر)10

http://alrai.com/article/669753.html 

كات التواصل االجتماعي ،الملتقى الدولي السادس،جامعة بسكرة ( شب2012.سلطانية ، بلقاسم)11

-http://ar.univديسمبر 12-9،قسم العلوم اإلنسانية،

biskra.dz/index.php/manifestations/485- 

لدى طالب  م(،فعالية برنامج إرشادي لتنمية المسؤولية االجتماعية2008.قاسم،جميل محمد، )12

م علم ، قسستير )غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية،كلية التربيةالمرحلة الثانوية،رسالة ماج

 النفس، غزة.

ات ( أخالقيات التواصل االجتماعي االلكتروني لدى طالب الجامع2013القرشي، خالد).13

ية لعربالسعودية، دراسة دكتوراه غير منشورة، جامعة أم القرى، كلية التربية، المملكة ا

 السعودية.

 لقراءةا مستوى رفع في العالمية الشبكة منتديات أثر (،2009إبراهيم) بن وليد المهوس،.14

 للقراءة ريةالجمعية المص والمعرفة، القراءة مجلة الثانوية، المرحلة وطالبات طالب لدى الحرة

 القاهرة. شمس، عين جامعة والمعرفة،
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المسؤولية  زيزتع في األردنية الجامعات (، دور2010حسين) محمد السالم عبد نجادات،.15

 اآلداب بجامعة بكلية االجتماع لقسم الثاني الدولي المؤتمر م،مجتمعاته تجاه واألمنية االجتماعية

 ص مجتمعاتها، المجلد الثاني، تجاه االجتماعية والمسؤولية العربية الجامعات الزقاقيق، مصر،

783 – 799  

16.Karbinsiki, Aren (2010), Facebook and the technology revolution, 

New York, Spectrum Publications. 

17.Kirkpatrick, David(2011)The Face book Effeek t:The Inside story of 

the Company That is connecting the world .USA ,Simon 

&Schuster.February,1. 

18.Mecheel,Vansoon,.(2010) Facebook and the invasion of technological 

communities , N.Y,Newyurk. 
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A Recommended Proposal for the Role of Social Media in 

Promoting awareness of the Social Responsibility among 

University Youth in the Light of Age Challenges 

Abstract: 

This study aimed at investigating the role of social media in 

promoting the concept of social responsibility among 

university youth in the light of age challenges, and to identify 

the effect of the study variables (gender, college, and number 

of sessions) on the response of the sample members. The 

descriptive approach was applied and the study is implemented 

on 123 faculty members. In order to collect the information, a 

tool was developed consisting of 32 paragraphs. The results of 

the study showed that the average response of the faculty 

members scale of the role of the social media was high (3.68). 

Moreover, the study showed that there were no significant 

statistical differences at the level of (a<0.05) due to the effect 

of gender. However, it showed significant statistical 

differences at the level of (a<0.05) due to the effect of college, 

the medical college and to the number of the graining courses, 

three courses and above. The study finds a recommended 

proposal for the role of the social media in promoting the 

concept of social responsibility in the University of Hail.   

Key Words: Social Media, Social Responsibility, Age 

Challenges. 



 والنفسية التربوية للدراسات الدولية المجلة

 2018مارس  01العدد 

 المركز الديمقراطي العربي ألمانيا برلين
 

124 

 

 الفصام ومحاولة االنتحار حرقا

 من خالل رائز الرورشاخ .دراسة عيادية
 د. فتح األزهار العربي

بو معة أاالجتماعية، جامخبر االنثروبولوجية التحليلية وعلم النفس المرضي، كلية العلوم 

 القاسم سعد هللا: الجزائر

 

الخصائص النفسية لرجل حاول االنتحار هدف هذه الدراسة الكشف عن ملخص: 

 ييبن كل شخص ألن ،حرقا عبر إنتاجه اإلسقاطي في بروتوكول رائز  الرورشاخ

ئص النفسية ما هي الخصا يجعلنا  نطرح التساؤل التالي:ما  عليه، هو لما تبعا عالمه

نريد  البارزة من خالل اختبار الرورشاخ  لرجل حاول االنتحار حرقا)حالة س(؟،

بر من خالل هذا التساؤل،التوصل إلى ربط الخصائص النفسية المتوصل إليها ع

ر إطا تم إجراء هذه الدراسة فيرائز  الرورشاخ بالتنظيم السيكومرضي الفصامي.

لعيادية  ا بلةباستعمال أداتين: المقا بمستشفى في الجزائر العاصمة،المنهج العيادي، 

ه سنة، قام بحرق نفس 34)س(،  الرورشاخ، على الحالة نصف الموجهة واختبار

اطي  النتائج تذبذبات هامة على مستوى الخطاب واإلنتاج اإلسقأظهرت .بالكامل

 تتماشى مع التوقعات المطروحة في الفرضيات

 الفصام. -محاولة االنتحار  احية:الكلمات المفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العربي األزهار د.فتح                       حرقا اإلنتحار ومحاولة الفصام

 

125 
 برلين-ألمانيا العربي يمقراطيالد المركز                               سيةوالنف تربويةال للدراسات الدولية المجلة

 مقدمة:

 إذ ت،المجتمعا جميع بين مشترك فعل وهو مأساوية جد ظاهرة االنتحار يُعتبر   

 القتل مجرائ تخلفها التي تلك من أكثر البلدان بعض في وفاة سنويا حاالت يُخلًف

 المرور. وحوادث

الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان في أما في الجزائر، فقد اعتبرت الرابطة    

، أن االنتحار أخذ أبعادا خطيرة وأشكاال عدة، ]...[ ما جعل المنظمة تقرير لها

الحقوقية تصف االنتحار بالمشكلة الخطيرة التي تهدد الصحة العمومية، مشيرة إلى 

حالة  1100آالف محاولة انتحار فاشلة سنويا، وأزيد من  10تسجيل ما يفوق الـ

 حقيقة تعكس ال المسجلة، األرقام أن هذه إال انتحار، أغلبهم من الشباب والمراهقين.

)أخذ من مجتمعنا، من طابوهات  في الظاهرة، بهذه يحيط لما كبير بشكل الواقع

 الموقع االلكتروني

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/497360.html) 

لمنشأ، ا والخارجية الداخلية أي العوامل والبيئية،مرضية -إن العوامل النفس   

 ظهور في مباشرة غير أو مباشرة بطريقة تتسبب، البعض بعضها مع المتفاعلة

رد، الف لدى االنتحار أو محاولة االنتحار فعل طريق عن تترجم انتحارية أزمة

 يوالت الصدمة أو/و معنى الضغط تحمل لكونها نظرا الهشاشة عوامل معبرة عن

 وعان النفسي جهازه  لدى للشخص، يظهر الدفاعية الميكانيزمات إفالس على تعمل

يق طر عن التفريغ سوى حينئذ، له يبقى فال التكيفي، دوره أداء في العجز من

 النفس. على الذاتي العدوان في يترجم الذي المرور إلى الفعل،

 حتمية هالمرضي، يواج النفس علم بتخصص المتعلق الحالي اإلكلينيكي الواقع إن   

 ئصالخصا طريق فهم عن وذلك للمفهوم، الواسع بالمعنى النفسي التشخيص مسألة

 عاناته،وم الدينامية، وتشخيص إختالالته مميزاته عن والكشف فرد كل لدى النفسية

 ابلةومن هنا كان االهتمام بخصوصية الخطاب واإلنتاج اإلسقاطي من خالل المق

 .حاول االنتحار حرقاورشاخ لرجل العيادية واختبار الر

 مشكلة الدراسة:

 ثاألحدا مختلف عن الناتجة اإلحباطات من العديد حياته في الفرد يواجه   

 راضاألم صَحته ونشأة اختالل والتهديد التي تعمل على وعوامل الخطر الضاغطة

 ائزالغر متطلبات بين التوافق تحقيق في الذات النفسية والجسمية لديه، ففشل

 روظهو لبروز مفتوحا المجال الملَحة، يترك الداخلية والحاجات الالشعورية

، اتالذ صور تأكيد من صورة في الحاجات هذه إلشباع والعنف ضد الذات العدوان

 لحياةا معادلة أن رغم االنتحار،حينئذ، من بين الطرق القوية المستعملة، فيصبح

 أخرى. حلوال تحتمل

 عموما (، أن للفرد2005) A Andronkofيكوف أندرون أظهر نموذج أ.   

 ضاغطة، مواجهة أحداث بصدد يكون عندما الحركية االستجابات من مجموعة
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 كبير يحدث تغير عندما لكن التوازن على بالحفاظ عادة االستجابات هذه له تسمح

 المسبقة التوازن حالة عن البحث يحاول االستمرار في عندها فالفرد المحيط، في

 تزداد الال إستقرار فحالة للتكيف، وميكانيزمات استراتيجيات وضع خالل منوذلك 

وتتراكم،  فيفقد  السلبية األحداث تتسلسل عندما أو هامة عواقب يواجه الفرد عندما

هشاشة " يبدى أنه يعني هذا الضاغطة األحداث لمواجهة االعتيادية قدراته الفرد

 ظهور الميكانيزمات في الذات هذه الباحثة أثر هشاشة .وأبرزت"الذات

 العوامل في تتمثل: التي و فعل االنتحاري إلى المرور في المتدخلة السيكوباتولوجية

 حدتها، تفوق تشتد والتي عندما ما، صدمة أو صراع نتيجة كالضغط الخارجية

 يقدر هذه حالة الهشاشة في المتواجد فالشخص المألوفة، الدفاعية الفرد قدرات

 من االستحالة يصبح الذي الضغط زيادة في يساهم ما هذا سلبية، بطريقة وضعيته

 وأنهك كذلك المألوفة اإلجابات من رصيده أنهك قد يكون ألنه وإزالته، تفريغه

 الداخلية؛هذه العوامل مع الخارجية العوامل هذه تتفاعل كما موارده المعرفية،

 للذات. سلبي كالتقدير المرضية للسلوكات أرضية مهيأة  تمثل العوامل

بير و التعة نحيشير س.فرويد إلى أن االنتحار هو نتيجة إخفاق دوافع الفرد العدائي   

، (S Freud،2319(عن نفسها، فوجهت نحو الفرد نفسه )أي تجاه الذات( فدمرتها. 

فصام كال أما محرك أو وقود تلك الدوافع العدائية، فيتمثل في حاالت نفسية كثيرة

يون لفصامحيث يعتبر خطر االنتحار، المسبب األول للموت لدى هذه الفئة. فامثال، 

 (مجموعة خاصة معرضة للخطر االنتحاري حسب ف.كاسادبيغ و أ.فليب

 F Casadebaig،Philippe A ،1999) إلى  %09، اللذان أظهرا أن ما بين

ين فب (D    Meltzer،1998من الفصاميين يموتون منتحرين. أما د.ملتزر ) 13%

د وجو من الفصاميين يحاولون االنتحار ولو لمرة في حياتهم، إضافة إلى %50أن 

، مجموعة من الخصائص العيادية التي تزيد من خطر االنتحار لدى هذه الفئة

 Gavaudan,G)عن.  كوجود أعراض ذهانية،  أعراض اكتئابية، أو تبعية للكحول

 .(164: 2006و آخرون،

هي  ما: ، طرحنا التساؤل التاليت النظرية السابقة الذكروبناءا على المعطيا   

الخصائص النفسية لرجل حاول االنتحار حرقا)حالة س( من خالل إنتاجه 

 االسقاطي عبر اختبار الرورشاخ؟

 ة:وتقدمنا لإلجابة عن السؤال السابق، بالفرضية العامة التاليالفرضيات: 

س(، اختبار الرورشاخ للحالة)تتميز الخصائص النفسية التي تظهر من خالل  -

 بالتنظيم  السيكومرضي الفصامي.

 وعمدنا إلى ثالث فرضيات جزئية هي:

 نفترض تميز الحالة باضطراب التفكير؛ -1

 نفترض اضطرابا في  الحركات التقمصية األولية والثانوية؛ -2

 نفترض اضطرابا في الجانب العالئقي.-3
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 تحديد المفاهيم:

ي إلى لمؤدا: المحاولة االنتحارية  أو السلوك االنتحاري غير المحاولة االنتحارية

لى لك إالموت، يمثل  إيذاء  للنفس مع الرغبة في إنهاء الحياة، دون أن يؤدي ذ

بومرو ويرى (، World Health Organization،2002:185 الموت. )

(Pommereau X.،2001 أن المحاولة االنتحارية فعل غير مميت، تجعل من ،)

ب تلقيلناجي من الموت شخصا منتحرا، والمشروع المتخذ إلنهاء الحياة يضطرنا ال

 الشخص الذي تغمره هذه األفكار االنتحارية بالمنتحر.

لى : اتضح تفسير س.فرويد للفصام أكثر، بغض النظر عن عدم موافقته عالفصام

لد هذا (، رابطا إياه بالكبت، بحيث يو1915هذه التسمية، في مقاله"الالشعور" )

عية األخير، حسب رأيه، "تخليا عن استثمار الموضوع وعودة إلى حالة ال موضو

(، فتوصل إلى أن 1908(، أما ك.أبراهام )S  Freud،1991 :110نرجسية. )

 ي أنالخاصية النفسية الجنسية للعته المبكر) الذي يقصد به الفصام(" تكمن ف

ط شكال من النشا ل األعراضالمريض يتقهقر إلى الغلمة الذاتية.وتمث الشخص

 (.K Abraham،1965 :43الجنسي الغلمي الذاتي")

  منهجية البحث:

ات منهجا خاصا لفهم السلوك" قامت الدراسة على المنهج العيادي الذي يعتبر

 N)  اإلنسانية بتحديد كل ما هو نوعي وفردي لدى الشخص في وضعية محدودة"

Sillamy ،2003 :58اعتمدنا على(، وللتحقق من مدى مالئمة فرضية البحث ، 

 Kقوم على عالقة نوعية بين الفاحص والمفحوصذي يمنهج دراسة الحالة ال

ة ( هي:" مالحظة مستوحاة من مبدأ الوحد1949)Lagacheفدراسة الحالة، حسب 

 (.160.) "العضوية وموجهة نحو كلية االستجابات لكائن إنساني كامل في حالة

 مكان إجراء البحث:

 ة.تم إجراء الجانب الميداني لهذه الدراسة بأحد مستشفيات الجزائر العاصم

 مجموعة البحث:

 سنة قام بحرق نفسه بالكامل.34الحالة )س(،  ت الدراسة علىيجرأ

 أدوات البحث:

 لموجهةصف ا: قمنا باختيار المقابلة العيادية نالمقابلة العيادية نصف الموجهة-أ(

اضيع ات المقدمة، يجمع بين مختلف المويفرضللدليل  أسئلة مرن، وضع وفقا مع 

وصول ل الالتي نود استكشافها.وتم تكييف شكل ومسار األسئلة خالل المقابلة من أج

ان ووإلى خصوصية الوضعية.فالمقابلة العيادية نصف الموجهة حسب بدينيلي و ر

(Pedinielli, J ، Rouan, G.،1998،)  تسمح بإظهار ديناميات العمليات

س ي نفالنفسية. فالمفحوص يستطيع تنظيم خطابه كما  يراه مناسبا، مع السماح ف

 الوقت للشكل الموحد للمعايير.
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ن هو اختبار للشخصية صممه السيكاتري السويسري هرما:اختبار الرورشاخ -ب(

مختلفة  "بقع حبر " تكون من عشرة لوحات على كل منها، ي1920رورشاخ سنة 

 فسيراألشكال واأللوان، كما تشمل هذه اللوحات على فراغات بيضاء أيضا. إن ت

ة لمختلفة وااختبار الرورشاخ هو تفسير ديناميكي، يحاول أن يبين العالقات المتبادل

 للعمليات التي تدور بداخل الشخصية.

سيسيل كتاب تنقيط األشكال في الرورشاخ ل علىفي تحليل البيانات لقد اعتمدنا 

 ( وشبكة التحليل في الرورشاخ المتكونة من المخطط النفسي،1966بيزمان )

 دراسة المعطيات الكمية والتحليل الكيفي.

 الضبط اإلجرائي للفرضيات:

يف لتوظا اضطراب التفكير )الفرضية الجزئية األولى واالنتماء إلى للتأكد من -1

 تبارالذهاني الفصامي( ) الفرضية العامة( نعتمد )في المقابلة العيادية واخ

يفة الرورشاخ( على ما جاء عن األستاذين عبد الرحمان.سي موسي ومحمود بن خل

(2010.) 

جزئية والثانوية) الفرضية ال الحركات التقمصات األولية للتأكد من اضطراب -2

فيما  لمبحوثنعتمد على تعبير ا نصف الموجهة: العيادية المقابلةمن خالل الثانية(: 

 يخص عالقته بأمه / بأبيه  وزوجته.

 – C Chabert (1997معايير شابير) من خالل اختبار الرورشاخ نعتمد على 

Emmanuelli M و Azoulay,C (2001). 

ن خالل ) الفرضية الجزئية الثالثة(: مالجانب العالئقي للتأكد من اضطراب  – 3

 تجمع لتيا العالقات طبيعة معرفة وفهمالمقابلة العيادية نصف الموجهة نعتمد على 

 المبحوث باآلخر.

-Chabert .C،1983  شابير) من خالل اختبار الرورشاخ نعتمد على معايير

1998a-1998b ) 

 عرض النتائج:

 الموجهة:من خالل المقابلة العيادية نصف 

دراسي سنة، يحتل المرتبة األولى بين إخوته، مستواه ال 34يبلغ )س( من العمر 

 ين.سنوات ولديه طفل 07السنة األولى ثانوي، أبويه مطلقين، وهو متزوج منذ 

سدي تعرض )س( فيما سبق، لسوابق أسرية مؤلمة) محاولة انتحار األم وتعنيف ج

، لجسديا األسرية واالعتداء السوابق ملي"عا فوجودمن األب(، أثرت عليه كثيرا، 

 (B  Chouvier،1996 :212هشاشة الذات")يدل على وجود 

كثيرا من نظرة اآلخر المستهزئة بحالته والغياب الكامل  )س(إضافة إلى ذلك، عان 

فشل سابقا دراسيا، فشل اآلن كذلك مهنيا، فكما ف للسند من طرف العائلة والزوجة،

يدمنون شرب عن معظم المحيطين به، إال عن شلة من المنحرفين،  فابتعد )س(

، ما أثر سلبا على عالقته بزوجته التي طالبت بالطالق. وبسبب عدم الكحول معه
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تراجع هذه األخيرة عن ذلك، ووقوف أسرتها إلى جانبها، قام )س( باستدراج أب 

  إلى الفعل(. الزوجة، في محاولة لحرقه وحرق نفسه في نفس الوقت. ) المرور

 من خالل  اختبار الرورشاخ:

 psycho gramme / psycho gramالمخطط النفسي :
 الخالصة   أنماط اإلدراك   المحددات  المحتويات  

A=06 

Ad=00 

H=01 

Hd =03 

Obj =03 

Anat =03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 06+F 

=09 -F 

S de  F= 16 

K=0 

Kp=01 

Kan =00 

Kob=00 

C=00 

E=00 

Clob=00 

 

 

 

 

 G=10 

G%=62,5 % 

D=05 

D% =37,5 

DdbL=01 

DdbL 

%=06.25 

 

R=16 

R.compl=03 

Refus =01 

T.total =  11’ 

39’’ 

Tps /R =43” 

Tps 

.L.M=13” 

Td’appre 

=G- 

D-DdbL 

TRI=ΣK/Σc 

    = 0k /0c  

Fc=Σk/ΣE 

   =1kp/0E 

Rc%= 43.75  

Ban=02 

F%=93.75 

% = 40 +F 

 %= 60 -F 

A%=37,5 % 

H%=25 % 

Choc=01 

Equivalent 

de choc=o6 

 تحليل بروتوكول رورشاخ )س(:

 العيادة اإلجرائية:

 بدا على الحالة )س(، قبل إعطائه لوحات اختبار الرورشاخ، القلق والتعب

لعجز ااب، الشديدين، هذا ما تأكد أيضا عند تقديم اللوحات له، حيث  أظهر االستغر

 اللوحات.والتجنب في معظم 

 انطباعات عامة: -1

تميز بروتوكول رورشاخ الحالة )س(،  بإنتاجية منخفضة نسبيا مقارنة بالمعدل،    

، مع الكف الشديد الذي ظهر خاصة في التعبير اللفظي 16حيث بلغ عدد اإلجابات 

06 

04 
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الفقير، ما يدل على صالبة وشلل التفكير.هذه األجوبة كانت موزعة على زمن 

"، وهو وقت منخفض مقارنة بالمعدل، وبوقت كمون متوسط 39و'11إجمالي بلغ

"، ليعتبر محاولة من المبحوث التحكم في اإلستثارات التي تبعث 13ومعتدل بلغ 

إليها اللوحات واالعتدال في الدفاع ضد االسقاطات، إال أن المبحوث فشل في ذلك 

)ما يعادل ، بسبب طول زمن الكمون وجود IXو  VII  ،VIIIبالنسبة للوحات 

"،وهو اقل من المعدل الذي يقدر ب 43الصدمة(، أما معدل الوقت لكل إجابة، فكان 

". طغى السرد المختصر على اإلجابات، نظرا لميل المبحوث للكف من أجل 60

، معبرا بذلك IIالتخلص من األداة، وصل هذا الكف أوجه عندما قام برفض اللوحة 

قف، بإعطاء إجابة إضافية في مرحلة التحقيق عن الصدمة، لكنه  حاول تدارك المو

G FC obj  ،غير أن هذه المحاولة للتحكم في النزوات المتولدة عن هذه اللوحة .

باءت بالفشل ألن المحدد الشكلي اتسم بالغموض باإلضافة إلى خروج المادة وتدفقها 

مل استعمن الداخل إلى الخارج،كدليل على وجود مشكل في الحدود واالحتواء، 

 أنه إال الكالمية، التحفظات في تتمثل التي والرقابة التحكم سياقات المبحوث أيضا

له، باء هذا التحكم بالفشل لظهور )ما يعادل الصدمة(، وهذا إما  المقدمة البقع أمام

وإما لالرتفاع المفاجئ في عدد   IXو VI :، VIII بسبب)تعدد تقليب اللوحات

 خارجي دعم عن البحث إلى غالبا ( ،الجئا بذلكVIII و IIIاإلجابات، اللوحتين 

 المتولدة النزوات ضد هذه   كسند به االستعانة أجل من الباحث شخصية في يتمثل

 الرائز.  قبل من

لذي اراغ على العموم فإن المسح األولي لإلنتاج اإلسقاطي يطلعنا على ثقل الف   

رح ا يطللمحتويات، ولعل ذلك م يطغى على اإلجابات والذي برز في الفقر الهوامي

  .وكولإشكالية ذهانية نناقشها اعتمادا على المعطيات الكمية والكيفية للبروت

 سياقات التفكير:  

يميل نمط تفكير الحالة)س( أكثر إلى تمسكه بالعموميات، وذلك بتركيزه على    

مع االستثناء بالنسبة لجزئية بيضاء  Dثم اإلدراكات الجزئية Gاإلدراكات الشاملة 

نسبة اإلدراك الشامل كانت كبيرة جدا مقارنة بالمعدل،حيث  Ddblصغيرة واحدة 

. إدراك  جاء بصفة عابرة بسيطة، فاإلجابات واردة جملة G%   =62.5بلغت 

واحدة على شكل كتل ال تستند على أي جهد عقلي تركيبي، إذ اكتفى المبحوث 

العام للبقعة دون التعلق بخصائصها حتى لو كان ذلك على حساب  باإلحاطة بالشكل

نوعيتها الجيدة، وهو إدراك هش ومهدد  اتسم بالغموض وعدم التماسك وفشل الدال 

على ضعف قدرات االحتواء للعالم الداخلي والخارجي، إضافة إلى هشاشة الحدود، 

ما يدل  +04GFبلمقا -06GFألنه ارتبط في غالبيته بالمحدد الشكلي السالب 

على"اضطراب التفكير الذي يبدو في النقائص الخطيرة التي تمس القدرات 

 عن بذلك معبرا اإلدراكية من حيث التمييز، االرتباك والتكيف مع منبهات االختبار،

إال أن تدخل بعض التحفظات .معمق تناول في التورط ورفضه المادة تجاه سلبيته
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المتصلب، خفف نوعا ما ذلك الضعف ذي التوجه الكالمية ذات البعد الهجاسي 

 الذهاني.

 Gمبتذلة  وبإجابة، شاملة مرتبطة بمحدد شكلي موجب Iاللوحة  01جاءت اإلجابة 

F+ A Ban محاولة لالندماج التكيفي في الواقع الموضوعي عن طريق التمسك ،

المألوف بالمألوف، غير أن هذا االندماج ساده الشك، التجنب وعدم ثبات الموضوع 

وتصور  الجسدية الصورة خالل من النرجسيةما قد يظهر الخلل في في التحقيق، 

 علىألن األمومية،  بالصورة الموضوعية،كالعالقة العالقات في و/أو الذات

 إلى ذلك.  تبعث أن اللوحة لهذه يمكن الرمزي المستوى

المبحوث ، أي استعمال II، جاءت بعد رفض اللوحة IIIاللوحة  02اإلجابة 

لميكانيزم الكف،القمع  واإلنكار . باإلضافة إلى طلب المبحوث المساعدة  والسند 

سبب الصدمة تالش مباشر  لقدرات التكيف بمن الباحث كدليل على األنا الضعيف و

 الداخل بين التحديد وخاصة التوحيد إمكانية جعل، ما IIالتي أفرزها محتوى اللوحة 

 األبيض الفراغ يدرك قديمة تصورات إلى تبعث لوحةوالخارج، جد حساسا،ألن ال

. أما اإلجابة أولى للوحة  الخصاء قلق الجسد وإلى في ونقص داخلي فراغ  انه على

III فجاءت بتنقيط ،   Obj/Bot+GF هو إدراك شامل مرتبط بمحدد شكلي  ،

موجب، محاولة للتماسك والتمسك بالواقع، وتدارك ما حصل في اللوحة السابقة 

)رفض اللوحة(،   كذلك ما جاء في اإلجابة اإلضافية من تجميد للمحتوى وخروج 

، لكن هذه الجسد في ونقصا داخليا فراغا للمادة من الداخل للخارج، الذي فضح 

، Bot ، أي جماد  اختلط بنوع من الحياةObjاءت كذلك بمحتوى أشياء اإلجابة ج

"، من جهة، ثم إدخال vaseوجعله ميتا "  محاولة من المبحوث تجميد المحتوى

محتوى نباتي حي"أزهار"، من جهة أخرى، إلحيائه، و هو نوع من التشبث 

المدركات  بالكليات التي يبقى فاشال مع ذلك، يكشف عن الميول لالنشطار وخلط

وتلويثها. هذا النوع من الدفاعات يميز التفكير الذهاني، الهادف إلى حبس 

التصورات االضطهادية والعدوانية، ومحاولة التحكم فيها رغم تواجدها في 

اللوحات الالحقة. بدأ هذا النوع من التناول اإلدراكي المجمد للفكر، يزول تدريجيا 

، III :D F+ H /D F+ Objلنفس اللوحة عبر إجابتين جزئيتين على التوالي 

ليستمر المبحوث في صراعه بين التجميد واإلحياء )استعمال ميكانيزم االنشطار(، 

(.لكن هذا التحول  يبقى غير مكتمل 04هذه المرة بمحتوى إنساني موحد لإلجابة )

، أي تبعث نحو بسبب عدم االعتراف بإشكالية اللوحة التي تثير التقمص الجنسي

قات التقمصات الجنسية وتحمل رمزية جنسية ثنائية، ليكشف المبحوث بذلك عن سيا

تقمصات غير واضحة أو صعوبات تقمصية، باإلضافة إلى عدم وجود  لتداعيات 

التفكك عالئقية ذات االستثمارات النزوية الليبيدية و/أو العدوانية، ليعبر هذا على 

الهادفة إلى رفض العالقة من  (dédoublement)أيضا في الصورة المضاعفة 

أجل رفض االنفصال المحتمل والضمني، في هذه الحالة ليس هناك تمييز بين األنا 
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واآلخر،فهما في توحد تعاضدي وتداخل لألدوار. لذلك غاب الفعل وزالت الحركة 

عن كل اإلجابات، كما غاب التعبير عن النزوة وتصورها، وهو مؤشر  Kاإلنسانية 

 .لذهاني عن التوظيف ا

 G F- A /G: جاءت اإلجابتان على التوالي بالتنقيط  IVاللوحة  06و 05اإلجابة 

F- Obj   هما إدراكان شامالن مرتبطان بالمحدد الشكلي السالب، شابهما تردد.

المبحوث، ليتواصل لديه تشييء المواضيع في اإلجابة األولى للوحة بإدراك خاطئ 

تدارك الموقف بمحاولة إلحياء المحتوى في  ومحتوى جامد، حاول المبحوث،هنا،

اإلجابة الثانية، بتطرقه إلى محتوى حيواني، لكنه يستمر في اإلدراك الخاطئ للواقع 

وبمحتوى محقر غير مثمن وعدواني، ما يدل على عدم التحكم في نزواته 

العدوانية.فاالضطراب أصاب المبحوث في مواجهة المحتوى الكامن لهذه اللوحة 

ود مشكل متعلق بالسلطة األبوية و/أو مشكل في التقمص واالزدواجية أي وج

 الجنسية. 

 G F+ A:كانت اإلجابة  بعد ثانية واحدة فقط، جاء التنقيط  Vاللوحة  07اإلجابة 

Ban   هو إدراك شامل مقرون بمحدد شكلي موجب ومحتوى حيواني موحد.

بالواقع، واعترافا بإشكالية وإجابة مبتذلة، تعتبر عودة للمبحوث من اجل التمسك 

"، 01اللوحة التي تثير موضوع الهوية والتكيف مع اآلخر، في وقت كلي قدر ب 

إال أنه  أظهر فشله في ذلك كذلك لوجود ) ما يعادل الصدمة(، أي قصر زمن 

الكمون واإلجابة المختصرة  جدا، ليكونا دليال على خطورة هذا المحتوى الكامن 

ه لميكانيزم االنشطار في مرحلة التحقيق ) من التثمين إلى عليه تعزز باستعمال

 التحقير(.

محدد ب.وهو إدراك شامل مرتبط  G F- A: جاءت بالتنقيط  VIاللوحة  08اإلجابة 

 م فيشكلي سالب يعبر عن الرؤية الرديئة غير السليمة  التي سمحت بعدم التحك

م ي عدفا يدل على الزيادة النزوات ومحاولة إسقاطها في إجابة أصلية للوحة، مم

تي أثارت ، الVاستقرار، ثبات وفشل الدعائم النرجسية بسبب رمزية اللوحة السابقة 

ه المبحوث . الشيء الذي أكدVIالقلق والخطورة واستمر مفعولها مع اللوحة الحالية 

 في التحقيق، بإجابة إضافية تحمل نفس التنقيط، التحقير واالنشطار  . 

لتكيف . يظهر  هنا تالشي قدرات ا G F-Hdجاءت بتنقيط  VIIلوحة ال 09اإلجابة 

ي إذ يكتفي المبحوث بذكر جزء إنساني أنثوي بدال من تقمص النموذج األنثو

فكك مالكامل)األم(، ليسجل العجز عن تجميع الجسم المفكك بصنعه في هيأة جسد 

 توىمس على رةالمبك العالقات يبرز سلبيةلطفلة وليس لراشد ) األم(، هذا ما 

ذا ه ليسلب المبحوث من  األنثوية، الصورة تلك بتصغير التقمصات، التي اتسمت

 حون تبعثالتصور، كل صدى هوامي، أمام  قوة  عدم تقبل إشكالية اللوحة التي 

 األمومة. الرمزية
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 Gيؤكد المبحوث أكثر على تالشي قدراته التكيفية ب VIIIاللوحة  10في اإلجابة 

F- Hd   وهو تأكيد مرة أخرى على نفس التناول الشامل من أجل عدم تقديم أي ،

 والشخصي، العميق البحث في التدخل لعدم دفاعية حالةجهد عقلي تركيبي، وهي 

جاء هذا الذات،  كشف من للتخوف وتحفظي دفاعي ألشياء وموقف في التوغل عدم

الداخلي أو الخارجي اإلدراك الخاطئ، ليكشف فشال وضعفا  في قدرات االحتواء 

وهشاشة في الحدود مع االستمرار في التأكيد على المحتوى اإلنساني المجزئ، 

، الجسدية الصورة كمال وغياب ليسجل مرة أخرى العجز في تجميع الجسم المفكك

هذه األخيرة تأكدت أكثر بثالث إجابات جزئية  فاشلة على التوالي ذات إدراك 

 / D F- Anat  لنفس اللوحة  13و 12و11ابات خاطئ  ومحتوى تشريحيي: اإلج

Anat-Anat / DF -D F. شكلي المرتبطة بمحدد تاإلجابا فظهور هذا النوع من 

 و الجسدية الصورة على هشاشة يدل تشريحي، وأإنساني جزئي  ومحتوى سلبي

 الذات . على التعرف

، IX   ،dH DdbL kpاللوحة  14يتغير نمط التناول واإلدراك فجأة في اإلجابة 

 شكل فيُظهر المبحوث هنا عدم  تمكنه من كف النزوة والتحكم فيها، لتخرج على

ا تصورات اضطهادية، ويرتبط هذا التصور الخطير بمحتوى إنساني جزئي، مؤكد

 م ماأما مرة أخرى على هشاشة الصورة الجسدية والعجز على تجميع الجسم المفكك

راب يات تثير ظهور ما بداخل الجسم، اضط، من تداعتبعثه إشكالية هذه اللوحة

  الحدود بالخلط بين الداخل  والخارج وشفافية الغالف الجسدي، ليكشف هذا

 والمحيط. التصور سلبية العالقة مع األم 

شامل ، عودة إلى التناول ال X ،G F- A / G F+ Aاللوحة  16و15في اإلجابتين 

 رتبطالسابقة. التناول األول ا لتدارك ما خرج من نزوات اضطهادية في اللوحة

ن هذا ، لكIXبمحدد شكلي موجب إلظهار تماسك األنا الذي تشتت في إجابة اللوحة 

تعمال ، مسلم يدم طويال، ألنه توبع بتناول ثان بادراك فاشل ومحتوى مثمن ثم محقر

هذا   يؤكدبذلك االنشطار، الذي يدل على عدم القدرة على التماسك وتجميع األنا  ل

 ة .للوحذلك وجود مشكل في إشكالية االنفصال والتفرد اللذان تحث عليهما هذه اك

إن هذا النمط من اإلدراك، الذي يطغى عليه التناول السطحي والتكراري للمنبه و 

بطريقة شاملة، يخدم التفكير الصلب الذي يحاول بناء حدود قوية بين الداخل 

ليعزز ذلك  F% =93.75اوي بنسبة تس Fوالخارج، يتدخل المحدد  الشكلي

F+ أي F  =06+ما طبيعة هذا المحدد، فنجد أن المحدد الشكلي الموجب أالتصلب، 

، أي F-% =60أي  F- =09، أقل من المعدل و المحدد الشكلي السالب 40= %

ذات نوعية رديئة  قللت من الرقابة الهجاسية، لتجعل منها صالبة فكرية توشك أن 

 في السجل الذهاني الفصامي.تصبح فارغة و مندرجة 
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 معالجة الصراعات: 

ذ منف لقد أظهر المبحوث عبر مساره اإلنتاجي، نضاال كبيرا ومتكررا لسد أي   

يسمح ببروز الصراع، مما صعب التعرف على طبيعته، وما يؤكد هذا السد 

 إضافة إلى الصيغة اإلضافية TRI=0K/0Cالمحكم، نمط الرجع العاطفي 

= Fc  1k/0E اهما تظهران كلت المنطوي، هاتان الصيغتان الداخلي توجه، ذات ال

، وهذا ما أظهرته كذلك نسبة القريب من االنغالقو الطبع المنطوي الحاد

 كثرة، األكثر من المعدل والتي توحي إلى RC% =43.75االستجابات اللونية 

 تجاه تفتحموقف م وفي تناسق في يكون أن على الفرد وعدم قدرة النفاذية االستثارة،

 .الخارجي المحيط

صور وجود صورة إنسانية واحدة في كل البروتوكول يطرح إشكالية العجز على ت 

نزوية ل الأية رغبة تجاه اآلخر، إما بهدف دفاعي يتضمن إبعاده لالحتماء من الميو

ة ناتجتجاهه، وهذا إيجابي )ميول عصبية(، وإما بسبب نقص التجارب التقمصية ال

يجب  ريباغتمايز الموضوعي.في هذه الحالة الثانية لن يكون هذا اآلخر إال عن الال

دة ص جيتجميده تارة وإحياءه تارة أخرى) صراع، تردد وإلغاء(، لم لديه من خصائ

وخصائص سيئة )انشطار(، لقد جاء المحتوى في بعض اللوحات متكررا، وهي 

ا ماالنفجار الضمني،  طريقة أخرى لالندماج  في الموضوع واالحتماء من خطر

 وقفام الذي يعتبر ،% A%=37,5يؤكد الوجود المعتدل لنسبة المحتوى الحيواني  

 اإلمتثالية إلى واللجوء الشخصية تركيب في العميقة وفقرا االهتمامات إلخفاء دفاعيا

ة بدورها لكن هذه المحاولة لالندماج معرضالتفكير،  ونمط الخيال المبدع غياب مع

 اهتج حساسية وجود على اللوني  الذي يدل المحدد غيابلالنقسام بالنظر إلى 

ح ، ويفسالعالئقي، ألن األنا هنا شبه ممسوح من المشهد بالواقع الملموس المحيط

دود لحالك لتظهر بذ المجال لبروز األجزاء المنشطرة للعالم الداخلي غير المتماسك،

 الهشة غير المتماسكة والعجز على تجميع الجسم المفكك.

 حديدرغم وجود هذا الالتمايز الموضوعي إال أنه منح بعض الفرصة النادرة لت 

ور الصراع أو بلورته ) التعبير عنه( رغم بعض الخلط بين تصور األشياء وتص

ن ة لتكوالكلمات، هذه األخيرة صيغت بعضها بعبارات ساكنة غير قابلة للحرك

هور ظحبيسة ألشياء، لكن بعضها اآلخر أوحى بنوع من الثقل الصراعي، مَكن من 

للخطر    proto-représentations تصور النزوة وهي تصورات أولية 

 المترقب.

 

 

 

 

 



 العربي األزهار د.فتح                       حرقا اإلنتحار ومحاولة الفصام

 

135 
 برلين-ألمانيا العربي يمقراطيالد المركز                               سيةوالنف تربويةال للدراسات الدولية المجلة

 مناقشة الفرضيات:

 تميز الحالة )س( باضطراب التفكير ) الفرضية الجزئية األولى(:ما يؤكد 

ي دا فبتفكك في الحوار الذي  من خالل المقابلة العيادية نصف الموجهة، ظهر   

في  انقطاع الروابط بين األحداث، األفكار والعواطف التي عبر عنها المبحوث

 حديثه .

أما من خالل رائز الرورشاخ، فقد تميز بروتوكول الحالة )س( باضطراب    

و عدم تماسك نوعيتها و تركيبها؛  Gالتفكير الذي ظهر في ارتفاع اإلجابات الشاملة 

%  G%=62,5   06=+04=و> GF-GF ضعف المحدد الشكلي باإلضافة إلى

 F-  <60 =%و   F. = 06+=09> F -F-وكثرة المدركات الخاطئة  F+اإليجابي 

% = 40 +F. 

ية) تميز الحالة)س(  باضطراب  الحركات التقمصية  األولية والثانوما يؤكد 

 الفرضية الجزئية الثانية(:

 لية،من خالل المقابلة العيادية نصف الموجهة، ظهر اضطراب التقمصات األو   

ه تجاه أمالمبحوث عن التصور المتناقض تجاه  أمه :)حب طبيعي عبَر  تعبير 

تمر ، مقابل كره  وملل بسبب تهديدها المسبالتحام والتبعية وخوف من ضياعها

خص يب واالنتحار. هذه الوضعية بدلت األدوار بين األم و ابنها فيما وبالهر

: S .Ferenczi ،1930 .)" الطفل العالم "حسب س. فيرانكزي المسئولية والحماية

 عالقتهالمبحوث عن  انوية، فقد عبر(، أما ما يخص اضطراب التقمصات الث23

 السيئة جدا بزوجته وأبيه.

هر أما من خالل رائز الرورشاخ، وفيما يخص اضطراب التقمصات األولية، ظ   

تدل ووجود عدد غير مع  %+Fاالنخفاض الكبير في نسبة المحدد الشكلي الموجب 

تدل غير مع  عدد، باإلضافة إلى Hd =03>H=01من اإلجابات اإلنسانية الجزئية 

دم ع. أما اضطراب التقمصات الثانوية، فظهر في Anat =03لألجوبة التشريحية 

 وجود تقمص جنسي واضح ومتجانس وتناول اإلجابات الحركية كان بصعوبة كما

: IIIأن األشخاص في هذه الحالة كانوا غير معرفين جنسيا ظهر هذا في اللوحة

H+DF،  وبغياب التقمص الجنسي في اللوحة VII:Hd-G F  وبوجود تقمص ،

، وبغياب VIII :Hd-GFجنسي لكن بإدراك خاطئ وجسم مفكك في اللوحة 

التقمص الجنسي وإدراك خاطئ ومحتوى إنساني مجزئ يدل على تفكك الجسد 

 .IX  :DdbL kp Hdوخروج النزوة االضطهادية في اللوحة 

 لثة(:الجزئية الثاتميز الحالة باضطراب  الجانب العالئقي )الفرضية ما يؤكد 

تبعية  أن )س( يعاني من  من خالل المقابلة العيادية نصف الموجهة،الحظنا   

وتناقض وجداني بالنسبة لألم،  كراهية لألب، عدم تفاهم مع الزوجة وال يريد أي 

وجود عجز في عالقة  مع اآلخر، و إن وجدت هذه العالقة، فهي ال تستمر طويال، 

هر في كثرة الشجار، وعدم فهم اآلخر)األب والزوجة(. يظ التعاطف مع اآلخرين
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هو تدمير الموضوع آخر هدف غريزي  ه، هناكذات وإضافة لمحاولة تدمير

(، وجود )االعتداء على األب، الزوجة وإضرام النار في أب الزوجة المعتدي:

نقائص في الموضوع الخارجي واستمرارها، يتعلق األمر هنا بانعدام احتواء األب 

 مايته، انعدام احتواء األم وحمايتها  وانعدام  تفهم واحتواء الزوجة.وح

طار لُوحظ عدم وجود لتداعيات عالئقية، ال في إمن خالل رائز الرورشاخ،    

ع م، VII –III –IIنرجسي وال موضوعي، عدواني و/ أو ليبيدي في اللوحات رقم 

في  محيطئقية المبكرة بالانعدام الربط بين اإلستثارات النزوية والتجارب العال

غياب تصور الحركات اإلنسانية .لُوحظ أيضا VIII,IX,Xاللوحات الملونة 

قة مع ،اللتان تثيران العال VIIو  IXعدم تقبل إشكالية اللوحتان والحيوانية و

 Cية البروتوكول على إجابات لونالموضوع األولي .يُضاف إلى ذلك عدم احتواء 

 . RC%=43.75> 30-40%ات في اللوحات الملونة وارتفاع نسبة هذه اإلجاب

 :ما يؤكد التوظيف النفسي الذهاني الفصامي للحالة )س( )الفرضية العامة(

وت ظهر التوظيف النفسي الذهاني الفصامي خاصة من خالل رائز الرورشاخ، بثب

    G%=62,5بارتفاع اإلجابات الشاملة ، وهذا وجود مؤشرات التوظيف الذهاني

، ضعف في المحدد الشكلي  GF-GF <06=+04= وعدم تماسك نوعيتها وتركيبها

، تفكك صورة F -F <09=+06 = ؛ F-وكثرة المدركات الخاطئة  F+اإليجابي 

ووجود اإلجابات التشريحية   <H=01 Hd =03؛  Hdالجسد بوجود 

Anat=03 التفكك أيضا كان في الصورة المضاعفة .Duplication   في اللوحة

III ، سانية ة اإلنالهادفة إلى رفض العالقة، باإلضافة إلى غياب الفعل وزوال الحرك

K  عن اإلجابات وارتفاع المحددات الشكلية الخالصةF%  لسد ذلك النقص

 .%  37.5الحركي، بمؤشر قلق وصل إلى 

النتيجة: تحقق الفرضية العامة، بوجود توظيف ذهاني فصامي للحالة )س(، 

ها الرورشاخ(، مع اضطراب التفكير،الحركات  التقمصية بنوعي )خاصة من خالل

 واضطراب الجانب العالئقي.
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Schizophrenia and attempted burn suicide. A clinical study 

through the Rorschach test. 

Abstract: 

The purpose of this study is to reveal the psychic 

characteristics of a man who tried to commit suicide by 

burning himself thanks to its projective production, because 

everyone builds his world according to what he is. Which 

makes us ask the following question: what are the main psychic 

characteristics through the Rorschach test of a man who tried to 

commit suicide by burning himself (Case S)?. We want 

through this question, connect the psychic characteristics 

reached through the Rorschach test to schizophrenic psycho-

pathological organization. This study was conducted as part of 

a clinical approach in Algiers. Two tools were used: the semi-

directive clinical interview and the Rorschach test on a clinical 

case (S), 34 years. The results show disturbances in the 

projective product, as well as in the expressions during the 

interview which is consistent with the expectations presented in 

the assumptions. 

Keywords: suicide attempt, schizophrenia. 
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 التقليل من المشكالت المدرسية دور البرامج اإلرشادية في
 مدور مليكة.د     سليمة سايحي          د. 

 الجزائر: جامعة محمد خيضر بسكرة

 
ة داخل التعليمي وبخاصالمعيقات التي يعاني منها النظام اكبر واحدة من ملخص: 

اني، لعدوالمؤسسات التعليمية المشاكل األكاديمية مثل:  تدني التحصيل والسلوك ا

في  الجنوح، االنطواء، والغياب، وقد صرح المعلمون أن هذه المشاكل التمرد،

ارة إلد الفصول الدراسية ال تطاق ومثيرة لإلجهاد ، وقد تأخذ وقتا كبيرا وجهدا

ض ينخفؤخر سالسة وفعالية التعليم وأيضا تعيق تعلم الطالب فالفصل الدراسي فت

لى التحصيل الدراسي ويزيد السلوك المنحرف، ولمواجهة هذه المشاكل ينبغي ع

ل مشاكالمتخصصين أن يسعوا لبناء البرامج اإلرشادية التي تساهم في حل هذه ال

 على أسس علمية.

 ي.عليمت المدرسة، النظام الت: البرامج اإلرشادية، المشكالالكلمات المفتاحية
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 مقدمة:

ل ية بشكمريكلقد نشأ اإلرشاد النفسي في الدول األوروبية والواليات المتحدة األ   

جة خاص كنتيجة منطقية لعوامل مختلفة منها انخفاض مصادر الدعم األسري نتي

يار الحراك االجتماعي والتركيز على الفردانية ومظهر اإلنجاز في الفرد كمع

عة طبي ه، باإلضافة إلى التغيرات فيفي تقويم الفرد وفي نظر الفرد لنفس أساسي

ذا ه(، وفي 61-60: 1992العمل والتغيرات التربوية واالجتماعية عموما)مرسي، 

عند  ( أن اإلرشاد النفسي ينشأ15: 1986السياق يرى عبد هللا محمود سليمان )

توفر مجموعة من الظروف تتمثل في اإليمان بضرورة تحسين سلوك األفراد 

هذه  مهم واستخدام المعرفة العلمية ووضع النظم التي تستخدموالجماعات كهدف 

ً على تدع يم المعرفة لتحقيق الهدف السابق، ووجود ظروف ثقافية تعمل دائما

 اإليمان في ضرورة تحسين سلوك األفراد وتجعل من استخدام المنهج العلمي

 ضرورة ملحة. 

ً -وبصورة عامة، يسعى اإلرشاد النفسي     ً  باعتباره علما خدمة م الإلى تقدي -وفنا

انت كاًء النفسية ألولئك األفراد الذين يعانون من مشكالت في حياتهم اليومية سو

ها ن آثاردّ منفسية أو انفعالية أو اجتماعية أو أكاديمية، بهدف التغلّب عليها والح

لنمو لى اونتائجها السلبية، والسعي إلى تحقيق أهداف الفرد الشخصية، ومساعدته ع

 قدراتهته ونفسي واالجتماعي واالنفعالي، وعلى اتخاذ القرارات المناسبة إلمكاناال

الرضا بعور وظروفه، للوصول به إلى تحقيق التوافق السليم نفسياً واجتماعياً، والش

 .عن نفسه وعن اآلخرين

دية رشاوأصبح اآلنـ أكثر من أي وقت مضى التوسع في تقديم الخدمة النفسية اإل  

ة ة شاملنفسي التي تعد أداة تربوية والعالجية، فبدأ االتجاه إلى البرامج اإلرشادية

هي وتساعد على إشباع احتياجات المتعلمين وتقوية حوافزهم وإثراء خبراتهم، 

م، داداتهاستعوي لديهم وفقاً لميولهم وقدراتهم وتسهم بشكل كبير في تحقيق النمو الس

رامج بر بوتقدم لهم حلوال لمشكالتهم الدراسية بأسلوب علمي تربوي، وبالتالي تعت

 رعلمية مخططة ومنظمة لتقديم مجموعة من الخدمات اإلرشادية المباشرة وغي

ي والمباشرة فرديا أو جماعيا بهدف مساعدة المتعلمين على تحقيق النمو الس

ئي خصااأل -والصحة النفسية، ويقوم بإعدادها فريق من المختصين )المرشد النفسي

 األساتذة(. -أولياء األمور -الموجه -النفسي

ً  جزءاً  يشّكل اإلرشاد برامج تخطيط وأصبح     نفسيةال الخدمة أنظمة من أساسيا

البرامج  وازداد تخطيط وتنفيذ هذه الماضي القرن من الستينيات منذ مطلع والصحية

 تمراكز الخدما في جميعفي الوقت الحالي بشكل منظم وسليم، وأصبحت متوفرة 

 .التربوية ومن أهمها المؤسسات النفسية
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 مشكلة الدراسة: 

كون قد تتعد المراحل التعليمية من المراحل األساسية في العملية التربوية و   

و همراحل حاسمة في حياة المتعلم لبناء شخصيته، حيث أن من أهداف التربية 

ة اللغويوكية تكامل جوانب نمو المتعلم األساسية الجسمية والحركية والعقلية واإلدرا

تعرض قد يوثر البالغ في حياته المستقبلية، والنفسية واالجتماعية، والتي لها األ

تي ت الالمتعلم في هذه المراحل لبعض المشكالت المدرسية، ولعل من أهم الصعوبا

مين متعلتواجه العملية التربوية وتعيق تقدمها وتحد من انطالقتها هي مشكالت ال

 المدرسية سواًء داخل المدارس أو خارجها. 

لى اًء عالمدرسية في مدى خطورتها وقوة تأثيرها سووتختلف مشكالت المتعلمين    

 م أوالطالب أنفسهم أو الطالب اآلخرين أو على المجتمع المدرسي أو على أسره

 على المجتمع بصورة عامة.

حتاج تلتي اوأن المتعلمين الذين يعانون من المشكالت المدرسية هم أكثر الفئات    

ادئ ى مببرامج اإلرشادية التي تمثل إحدالمساعدة؛ لذا فإن من الضروري تقديم ال

وك التربية ألجل مساعدة التالميذ للوصول إلى سلوك مرغوب والتخلص من السل

ن غير المرغوب فيه، ولهذا فقد تنبهت العديد من المجتمعات لضرورة أن يكو

تبر نه يعفة ألاإلرشاد جزءاً ال يتجزأ من العملية التربوية في مراحل التعليم المختل

ً داندة لعملية التعليم، حيث أن عملية اإلرشاد تعطي العملية التربوية مس م لألما فعا

أسس  على لتجعلها أكثر فاعلية، ومن هذا المنطلق يجب أن تبنى البرامج اإلرشادية

 ً هداف لأل علمية ووفق خطط مدروسة وذلك للفوائد العديدة التي يمكن تحقيقها وفقا

دور  ما: شكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التاليالعامة للتربية، ويمكن تلخيص م

 البرامج اإلرشادية في التقليل من المشكالت المدرسية؟

  أهمية الدراسة:

طن الو الحظنا بعد مراجعة لبعض األدبيات في علم النفس واإلرشاد النفسي في   

ة العربي عامة وفي الجزائر خاصة، قلة البحوث النفسية التي تناولت مواجه

لرغم لى اعالمشكالت الدراسية لدى المتعلمين، وذلك باستخدام البرامج اإلرشادية، 

 جعناود الدراسات الوصفية، ومما شمن أن البحوث في هذا المجال لم تتجاوز حد

ن درسي مالم أيضا االهتمام بهذا الموضوع ما الحظناه أثناء اشتغالنا بمهنة التوجيه

 إلى مشكالت مدرسية كثيرة تعوق المتعلم وتؤثر في أدائه وتحصيله، وهي تحتاج

ى ب علتدخل إرشادي سريع، يكون في إطار البرامج اإلرشادية بدل الخدمات للتغل

كالت المش هذه المشكالت، وتأكيد أهمية وفعالية البرامج اإلرشادية للتقليل منكل 

 المدرسية. 

 تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلي: أهداف الدراسة: 

  .التحسيس بضرورة إعداد البرامج اإلرشادية للحد من المشكالت المدرسية -
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ل خال المدرسية منالكشف عن دور البرامج اإلرشادية في التقليل من المشكالت  -

 عرض بعض النماذج من البرامج اإلرشادية.

ة شاديالسلطات التنفيذية بأهمية البرامج اإلرلفت أنظار الهيئات المشرفة و -

 .والحاجة إليها لمواجهة المشكالت المدرسية

 اإلطار النظري للدراسة:

 :البرنامج اإلرشادي تعريف .1

نشطة " عبارة عن مجموعة من األ :بأنهتعرف صباح باقرة البرنامج اإلرشادي    

اعد ، لتسواألجهزة التربوية وتخططها والفعاليات والتجارب التي تمارسها المدرسة

ون عة دعلى تحقيق أهدافها التربوية واالجتماعية، ألنه ال يمكن تصور وجود جما

ر ز دومما يبر .وتقيم نتائجه أن يتضمن وجودها برنامج تخطط له وتنفذه وتتابعه

 .(  140: 1976 ،البرنامج كجهاز تفاعل تربوي واجتماعي")باقر وآخرون 

 "برنامج مخطط ومنظم في ضوء أسس علمية :ويعرف أيضا حامد زهران بأنه   

جميع لعيا، وغير المباشرة، سواء فرديا أو جما لتقديم الخدمات اإلرشادية المباشرة

ختيار والقيام باال، السويمن تضمهم المدرسة  بهدف مساعدتهم في تحقيق النمو 

 ،هاخارجو الواعي المتعقل، ولتحقيق التوافق النفسي داخل المؤسسة)المدرسة مثال(

: 1998)زهران ، ويقوم بتخطيطه وتقييمه لجنة وفريق من المسئولين المؤهلين"

499 ). 

عة "أي شيء وكل شيء تمارسه الجما :البرنامج بأنه Trecker ويعرف تريكر   

ف يعر (، بينما212: 1998)فهمي، "اتها ورغباتها بمساعدة المرشدلتحقيق حاج

 يخص موضوع أي لبحث مصممة "خطة بأنه: ( البرنامج1985)Reber ريبير 

المحددة   العمليات بعض ألداء هادفة تكون أن شريطة المجتمع أو الفرد

 (.2008")العاسمي، 

ن "إطار يتضمن مجموعة م بأن البرنامج اإلرشادي( 2004زايد ) وقد ذكرت   

دة محد والتعليمات المصممة بطريقة متكاملة ومتتابعة تخضع لمدة زمنية تالخبرا

 أديةوفقاً لتصميم وتخطيط هدف محدد يعمل على تنمية الوعي وإكساب مهارات لت

 (.2/7/2013/)فهمي،  األدوار بفاعلية 

يتضح مما سبق أن البرامج اإلرشادية ليست من السهولة بمكان، حيث أن    

ً ويوجد  البرامج التعليمية والتدريبية تتم بطريقة رسمية، فهي عملية منظمة مسبقا

طرق تقييم مقننة لتقييمها، بينما البرنامج اإلرشادي يتم بطريقة غير رسمية وبذلك 

وعلى ضوء ما سبق التنفيذ والتقويم، فهو يعتمد على قدرة المرشد على اإلعداد و

يمكن لنا تعريف البرنامج اإلرشادي بأنه مجموعة من الخطوات المحددة والمنظمة 

تستند في أساسها على نظريات وفنيات ومبادئ اإلرشاد النفسي، وتتضمن مجموعة 

من المعلومات والخبرات والمهارات واألنشطة المختلفة التي تقدم لألفراد خالل 

زمنية محددة بهدف مساعدتهم في تعديل سلوكياتهم وإكسابهم سلوكيات فترة 
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ومهارات جديدة تؤدي بهم إلى تحقيق التوافق النفسي وتساعدهم في التغلب على 

 المشكالت التي يعانونها في معترك الحياة.

 :األسس التي تقوم عليها البرامج اإلرشادية .2
هي ومد هذا التخطيط على أسس، لتخطيط برامج إرشادية فعالة ينبغي أن يعت   

 تتلخص فيما يلي:  

ات : تتمثل األسس العامة في المسلماألسس العامة )المسلمات والمبادئ( 1.2

 والمبادئ التي تتعلق بالسلوك البشري والمسترشد وعملية اإلرشاد، ويمكن

 تلخيصها فيما يلي: 

 .مراعاة ثبات ومرونة السلوك اإلنساني وإمكانية التنبؤ به -

 وفي تقرير مصيره. ، واإلرشاد احترام حق الفرد في التوجيه -

 واإلرشاد.  مراعاة استعداد الفرد للتوجيه -

 وبال حدود. ، وبدون شروط، تقبل المسترشد كما هو -

 واإلرشاد النفسي.  تشجيع استمرار المسترشد في عملية التوجيه -

 (.303: 1994ماعيا)زهران، أو ج هتمام بالسلوك اإلنساني سواء كان فردياإلا -

اد إلرشاتتعلق األسس الفلسفية بطبيعة اإلنسان وأخالقيات  :األسس الفلسفية 2.2

 فيما يلي:   Carltone Beekكارلتون بيكالنفسي، وقد لخصها 

تحقيق تمام بوقيمته، وااله واحترام ذاتيته والتأكيد على كرامته هتمام بالفردالا -

براته ية خانياته، وتحقيق حاجاته، وتحرير إرادته، وتنمأقصى ما يمكن من نمو إلمك

 .(22: 1988قر وآخرون، اواتجاهاته)ب

 رخيص،مراعاة أخالقيات اإلرشاد النفسي المتمثلة في: العلم، والخبرة، والت -

، فريقوالقسم وسرية المعلومات، والعالقات المهنية، والعمل المخلص، والعمل ك

إلستشارة المتبادلة، واإلحالة، وكرامة واحترام اختصاص الزمالء، وا

 (. 303: 1994المهنة)زهران، 

 ند إليهاستتالتي تتعلق األسس النفسية والتربوية : األسس النفسية والتربوية 3.2

مكن يوبالفروق الفردية والفروق بين الجنسين، برامج اإلرشاد النفسي المدرسي 

 تلخيصها فيما يلي: 

لوجيا وبين الجنسين فسيو، فراد )كما وكيفا(ألبين امراعاة الفروق الفردية  -

 (.24 :1998وانفعاليا)عياد،  وجسميا واجتماعيا وعقليا

 مراعاة خصائص النمو في كل مرحلة عمرية من حيث أهمية تحقيقها وخطورة -

 .(304: 1994)زهران، حقيقها في مراحل النمو المتتاليةعدم ت

 (.110: 2000ة للفرد)موسى ومحمود، إشباع الحاجات النفسية واالجتماعي -

وهى تتعلق بالمادة أو المواد المتعلمة التي يتضمنها  األسس األكاديمية: 4.2

البرنامج المقترح ذلك من حيث فلسفة هذه المادة، ومكوناتها، وطبيعة تعليمها، 
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وتتابع موضوعاتها، واختيار أفضل تنظيم لمحتوى البرنامج بما يتفق مع طبيعة 

 .المتعلم

ر األسس االجتماعية بالفرد والجماعة ومصادتتعلق  :اإلجتماعيةاألسس  5.2

 المجتمع، وهي كما يلي:

 .االهتمام بالفرد كعضو في جماعة يتأثر بها -

قامة الل إوكيف يتعامل معها من خ، تعريف الفرد بالحياة االجتماعية المحيطة به -

 (.304: 1994زهران، عالقات اجتماعية مصغرة داخل المؤسسة )المدرسة()

. تهمجاال النفسي بجميع إلرشاديعتبر الدين ركنا أساسيا في ا :األسس الدينية 6.2

 دينيةوأن القيم ال ،وتحقيق الصحة النفسية والنمو السوي يتضمن النمو الديني

شد لمستروا كما أن احترام المرشد والخلقية تمثل معايير مقدسة للسلوك اإلنساني،

: 1998 والخلقية يؤدي إلى نجاح عملية اإلرشاد واستمرارها)فرج، للقيم الدينية

163 .) 

زة بالجهاز العصبي والحواس وأجه تتعلق :األسس العصبية والفسيولوجية 7.2 

 الجسم األخرى، وهي كما يلي: 

أكد ريق تطعن ، والناحية النفسية مراعاة التأثير المتبادل بين الناحية الجسمية -

ية والعضو والخلو من األمراض الجسمية، ع وظائفهيلجسم بجمالمرشد من قيام ا

حدة ي كوالتي تؤثر على الناحية النفسية، باعتبار اإلنسان يسلك في محيطه البيئ

 (.163 :1998 وجسمية)فرج، نفسية

حلة كل مر والفسيولوجية التي تحدث في والجسمية مراعاة تأثير التغيرات النفسية -

 .(110: 2000 عمرية)موسى، ومحمود،

للجهاز  اأساسي األنها تعتبر مرصد ؛تأكد المرشد من سالمة الحواس -

 .(46: 1999العصبي)شعبان، وتيم، 

إلرشاد هناك بعض األسس التي تستند عليها برامج ا ،باإلضافة إلى هذه األسس   

  النفسي في المدارس، ولخصها حامد زهران فيما يلي:

 تفاق أهداف البرنامج مع األهداف التربوية العامة. إ -

ه نفيذأهمية النواحي اإلدارية الالزمة للبرنامج من أجل تخطيطه وتمويله وت -

 وتقييمه. 

: 1998ن، أن يكون البرنامج واقعيا وفي حدود اإلمكانات المتاحة والممكنة)زهرا -

503.) 

 رشاديةاإل تي تعتمد عليها البرامجوهكذا فإن هذه األسس تعتبر من المرتكزات ال   

التي تهدف إلى تحقيق الفعالية في العملية التربوية، فهي توضح رؤيتها 

 ذها.واتجاهها،كما تبين المعايير التي ينبغي مراعاتها أثناء تخطيطها وتنفي

بها  تمتعتأهم الخصائص والسمات التي : الخصائص العامة للبرامج اإلرشادية. 3
 ة:اإلرشاديالبرامج 
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مة يجب أن يكون للبرنامج اإلرشادي إستراتيجية منظ: التنظيم والتخطيط 1.3

يم تصم ومخطط لها من قبل الخبراء الذين يملكون خبرات علمية وتطبيقية في مجال

دي رشاالبرامج اإلرشادية، فالتخطيط والتنظيم يتضمن تغطية عناصر البرنامج اإل

ت ف، واختيار األفراد المستهدفين، وخطوامن حيث التمهيد له، ووضع األهدا

 . سيره، بحيث ال تسبق مرحلةٌ األخرى

ً من حيث المرونة: 2.3 ً قطعيا ً ثباتا  الجلسات ويقصد بها أن البرنامج ليس ثابتا

 والفنيات المستخدمة فيه، وإنما هو مرن وقابل للتعديل في ظل المستجدات

ت غيراالبيئة المحيطة بها، والمتوالظروف التي تطرأ على العملية اإلرشادية و

 .الطارئة التي تحدث للمسترشد أو التحسن المفاجئ

ن مزئية أي أن الشمولية في البرنامج ال تعني وقوف البرنامج عند ج :لشمولا 3.3

، فعاليةاالنالمشكلة، بل يجب أن يكون شامالً لجميع أبعادها االجتماعية والنفسية و

ية ساسالمناسبة والفنيات وغيرها من العناصر األ ويتضمن الشمول وأدوات القياس

 .في البرنامج

عها بمعنى أن تتكامل عناصر البرنامج مع المعطيات التي تم جم التكامل: 4.3

ية ينامينبغي أن تنتظم وتتكامل ضمن الشخصية برمتها في وحدتها التاريخية والد

 الحالية.

ستند من حيث النظرية التي ييجب أن يكون البرنامج موضوعياً  :لموضوعيةا 5.3

إليها، ونظرة المرشد إلى المشكلة، واألدوات والمقاييس الخاصة بالفحص 

ن خريوالتشخيص والتقويم، والفنيات اإلرشادية المستخدمة، وأحكام المرشد واآل

تها، واإلطار المرجعي الثقافي الذي يط يه بق فعلى عملية اإلرشاد النفسي برمَّ

 البرنامج.

ً في تحديد أ وسهولة التطبيق: الدقة 6.3 ه هدافبمعنى أن يكون البرنامج دقيقا

ي لنفساوسيره وتفسير نتائجه، وأن تكون إجراءاته سهلة التطبيق من قبل المرشد 

 .والمسترشد القادر على فهمها وتمثلها دون أدنى صعوبة

لى أفراد ع هأي إمكانية تطبيقه إذا توافرت الشروط الالزمة ل إمكانية التعميم: 7.3

  .(2008يعانون من المشكلة نفسها التي يتصدى لها البرنامج)العاسمي، 

رشاد يجب أن يولى تخطيط برامج اإلاإلرشادية:  البرامجخطوات تخطيط وبناء . 4

ة، مرن النفسي اهتماما خاصا وعناية فائقة، ويجب أن تكون عملية تخطيط البرامج

كون ويجب أن ي الذين نخطط من أجلهم.وفقا لحاجات األفراد  بحيث تنمو وتتطور

 .والممكنة التحقيق وفي حدود اإلمكانات المتاحة، تخطيط البرامج واقعيا

 ألهدافاقيق والبرنامج اإلرشادي الذي يتم اختياره يجب أن يكون له فعالية في تح   

اإلرشادية، ولكي يتحقق ذلك يجب وضع مخطط تمهيدي يتكون من عدة أسئلة 

  عنها وهي كما يلي: ويجب اإلجابة

 من الذي يتلقى البرنامج اإلرشادي؟ وما خصائصهم؟ أو خصائصه؟  -
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  عاً؟هل سيتبع أسلوب اإلرشاد الفردي أم أسلوب اإلرشاد الجماعي؟ أم هما م -

تاج ل يحما نوع الخدمات اإلرشادية التي يحتاجها المسترشد أو المسترشدون؟ وه -

 إلرشاد الجماعي(؟ بعضهم لخدمات إضافية )في حالة ا

 كم عدد الساعات التي سيتلقاها المسترشد؟  -

اج م يحتهل البرنامج مالئم للمسترشدين أعضاء الجماعة اإلرشادية؟ أم أن بعضه -

 إلى برنامج إضافي؟ أو تعديل في البرنامج األصلي؟ 

طط لمخرهم امن المشاركين في تنفيذ البرنامج؟ وهل لديهم كفاءة مهنية ألداء أدوا -

 لها؟  

لتي رشد والمستما خصائص البيئة )الطبيعية، اإلنشائية، الثقافية( التي يعيش فيها ا -

 سينفذ فيها البرنامج؟ 

ة الحيا نشطةهل يرتبط البرنامج بالخطة التعليمية للمسترشد؟ أم يرتبط بمهارات وأ -

 اليومية الخاصة به؟ 

عد بهل يتضمن البرنامج إجراءات خاصة تستخدم لمتابعة مدى تقدم المسترشد  -

 االنتهاء من تنفيذ البرنامج؟ 

 هل يحتاج البرنامج خدمات مساندة من الوالدين أو أعضاء هيئة التدريس -

 بالمدرسة أو أشخاصا آخرين؟ 

 نامجكيف يتم اإلشراف وتوزيع المسئوليات على المشاركين في تنفيذ البر -

 والمستفيدين منه )المسترشدون(؟ 

 . لمشكلةحل الواإلجابة عن األسئلة السابقة سيساعد على اختيار البرنامج المالئم    

 وتتلخص خطوات تخطيط برامج اإلرشاد النفسي في المدارس فيما يلي:   

باع وإش، بحيث تتفق مع األهداف التربوية، مثل: التعليم :تحديد األهداف 1.4

هذه  تحقيقجتماعية والثقافية والمهنية، وتيسير اإلمكانات لالوا ات النفسيةالحاج

ات ستويتختلف أهداف البرامج اإلرشادية باختالف المدارس، وكذلك المو .األهداف

ية جرائويجب أن تحدد هذه األهداف بطريقة إ التعليمية، وأيضا طبيعة المشكالت،

ة الناحيية وة المعرفية والناحية الوجدانحتى يسهل قياسها، كما يجب أن تشمل الناحي

 السلوكية للمسترشد، مثل أن يهدف البرنامج إلى خفض مستوى قلق االمتحان

 وتحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى التالميذ.

تاحة ويكون ذلك في ضوء اإلمكانات الم :تحديد وسائل وطرق تحقيق األهداف 2.4

ل ، مثللمدرسة، ومن ذلك تحديد وإعداد وسائل جمع المعلومات المنظمة وتجهيزها

 االختبارات والمقاييس والسجالت واألشرطة والوثائق واألدلة. 

كانات اإلموأي اإلمكانيات المتوافرة  ؛: الموجودة والمطلوبةتحديد اإلمكانيات 3.4

 جب العمل على توفيرها، كالمختبرات، والتجهيزات.الناقصة التي ي

ويجب . لالزمة لتنفيذه من الميزانية العامة للمدرسةا :تحديد ميزانية البرنامج 4.4

% من الميزانية 5وتقدر بحوالي نسبة وتكاليفه  أن تحدد نسبة ميزانية البرنامج
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إذا أردنا  -الصرف العامة للمدرسة وتحديد مصادر التمويل والحاجات المالية وبنود 

أي يجب أن تعد ميزانية ألنه استثمار يعود بالفائدة على جميع التالميذ،  –له النجاح 

 مدروسة تمكن من تنفيذ البرنامج.

وء ضوالجدير بالذكر أن مدارسنا تفتقر لبرامج إرشادية مخططة ومنظمة في    

ة انية العامأسس علمية، وبالتالي فإنه ال يمكن أن تخصص أي نسبة من الميز

 امج.لبرناللمدرسة ألي برنامج قد يطبق ولهذا يتحمل مطبق البرنامج تكاليف تنفيذ 

ل وشاملة لك : التي يقدمها البرنامج، بحيث تكون مستمرةتحديد الخدمات 5.4

ي فتقدم و، ومتكاملة مع بعضها البعض ومتنوعة)نفسية، تربوية، اجتماعية( األفراد

  .لتحقيق أهداف البرنامج إطار تنموي ووقائي وعالجي

سية ويتضمن ذلك الخطوات األسا :تحديد الخطوط العريضة لتنفيذ البرنامج 6.4

فيذ ن تنواألولويات، وتحديد البدايات والنهايات، والمدى الزمني للتنفيذ، ومكا

ياء األشالبرنامج. مثل تحديد خطوات التنفيذ وعدد الجلسات ومدتها ومحتوياتها و

ؤدي تفيها، وهذا ضروري لتجنب االنزالق إلى خطوط فرعية قد ال المهمة للبدء 

 .إلى الهدف. ويجب التنسيق بين خطوات التنفيذ وإجراءاته بحيث ال تتعارض

يع ويتضمن ذلك تحديد جم :تحديد إجراءات تقييم البرنامج بهدف التقويم 7.4

 لتقويمي افتمثلة إجراءات عملية التقييم والمتابعة، مثل: تحديد أهداف التقييم الم

ه واإلصالح والتحسين وتالفي أوجه النقص في خدمات البرنامج ووسائله وطرق

ي وتنفيذه، ووضع خطوات محددة لعملية التقييم، وتحديد أدواته المتمثلة ف

 لدى االستبيانات واالختبارات وغيرها، وطرقه، مثل دراسة التغيرات السلوكية

سي، قلق االمتحان وتحسين التحصيل الدرا ومعاييره، مثل انخفاض المسترشدين،

عد ذ وبوغيرها. والتقييم عملية مستمرة تبدأ منذ التخطيط وتستمر أثناء التنفي

 المتابعة.

جراءات واإل رواتخاذ التدابي :اتخاذ االحتياطات لمقابلة المشكالت التي قد تطرأ 8.4

ية لمالااالعتمادات الالزمة للتغلب على ما قد يعترض تنفيذ البرنامج، مثل: نقص 

 (.503: 1998 الالزمة)زهران،

 : بحيث يتولىتحديد الهيكل اإلداري لتنظيم البرنامج واإلشراف عليه 9.4

وأخصائي ، والمدرس، والمرشد، اإلشراف عليه فريق متكامل، مثل: المدير

 ،وطبيب الصحة، واألخصائي االجتماعي، اإلرشاد والتوجيه، والطبيب النفسي

قر )با م.طة لهالعاملين الذين يتم إعدادهم وتدريبهم للقيام بالمهام المنووغيرهم من 

 (.158: 1976وآخرون، 

والذين تطبق عليهم البرامج  المستهدفين :تحديد خصائص المسترشدين 10.4

وات (، وتعتبر هذه الخط38: 2000لتخطيط البرامج وفقا لهذه الخصائص)زهران، 

مان ، ويجب أن تتبع وتولى بعناية فائقة لضمهمة في تخطيط أي برنامج إرشادي

 تحقيق الفائدة منه.
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لى أهم نشير في هذا الجانب إ  قضايا أخالقية مرتبطة بالبرامج اإلرشادية 11.4

ويمه. وتق القضايا األخالقية التي يجب االلتزام بها عند تصميم البرنامج وتنفيذه

 والقضايا هي كالتالي:

ه ين في البرنامج بأهداف البرنامج وإجراءاتإعالم المسترشدين والمشارك -

 .وأدوارهم أثناء تنفيذه.

 .تحديد الفوائد من البرنامج على المدى القصير والمدى الطويل -

ناتهم بيا االلتزام برغبات المسترشدين فيما إذا كان لديهم استعداد لإلفصاح عن -

بها  دونتلطريقة التي الخاصة )االسم، العمر الزمني، جهة العمل ( واالتفاق على ا

ً ، المعلومات مثل التقارير المكتوبة، شرائط تسجيل متى  ويجب أن يكون معلوما

 امج؟.لبرنتستخدم هذه الوسائل؟ وفي أي مكان يتم حفظها؟ وما مصيرها بعد انتهاء ا

ت جلساااللتزام بخصوصية وسرية المعلومات التي يعطيها المسترشدون أثناء ال -

الشتراك الحصول على موافقة ا .اإلرشاد الفردي واإلرشاد الجماعياإلرشادية )في 

 مله،في البرنامج من المسترشد نفسه أو من القائمين على تربيته أو من جهة ع

 (.5/11/2013 ويفضل أن تكون الموافقة مكتوبة)عيسوي،

 . دور البرامج اإلرشادية في التقليل من المشكالت الدراسية:5

هي وقاتهم. لمؤسسة التربوية التي يقضي فيها المتعلمين معظم أوتعتبر المدرسة ا   

ساب التي تزودهم بالخبرات المتنوعة، وتهيؤهم للدراسة والعمل، وتعدهم الكت

وهم لنم مهارات أساسية في ميادين مختلفة من الحياة، وهي توفر الظروف المناسبة

ً واجتماعياً، وهكذا فالمدرسة تساهم بالنم ً وعقليا م تنشئتهبة وو النفسي للطلجسميا

 .ذاتق الاالجتماعية واالنتقال بهم من االعتماد على الغير إلى االستقالل وتحقي

ته ونجد في كثير من األحيان أن المدرسة ال تفهم حاجات المتعلم ومشكال   

ي الدراسية والمدرسية، وال تتهيأ لمواجهة متطلبات نموه العقـلي والمعرف

 يات الفي وجهه وتتهمه بالكسل، ومن ثم يظهر المتعلم سلوكواالجتماعي، بل تقف 

هر لفة تظمخت تتناسب مع المعايير االجتماعية السائدة. وتأخذ هذه السلوكيات أشكاالً 

يل ى سبفي الصف، ونذكر من المشكالت الشائعة التي قد يعاني منها المتعلمين عل

ر ت الصفية كالتقصيمشكالوتحتاج إلى برامج إرشادية لمواجهتها: ال المثال

سة لدراالدراسي، مشكالت االستعدادات والميول، ضعف الدافعية للدراسة، عادات ا

از، إلنجالخاطئة، سوء التكيف مع المناهج والمدرسين، القلق من االمتحان، ضعف ا

وك السلالتأخر الدراسي، والمشكالت السلوكية واالنفعالية كصعوبات التعلم، 

د جتماعي، الرهاب االجتماعي، وغيرها من مشكالت قالعدواني، االنسحاب اال

ل وك. تعود أسبابها إلى عوامل تربوية ونفسية واجتماعية أو اقتصادية أو صحية

  ذلك يزيد من قلق المتعلم واضطرابه وينعكس سلباً على تحصيله الدراسي.
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ن مالة ومن هذا المنطلق جاءت برامج اإلرشاد المدرسي في المدارس كوسيلة فع   

، أهم وسائل التربية المتطورة في عصر تتغير فيه االحتياجات بتسارع مذهل

 .ةياتيوتتصاعد فيه المشكالت في البيئة المدرسية والعائلية واالجتماعية والح

را ها مؤخعلي وتعتبر برامج اإلرشاد النفسي أداة تربوية نفسية شاملة بدأ التركيز   

خذ من ا يتمألهميتها في العدول عن االرتجالية في العمل حيث تهتم البرامج بدراسة 

لة لوسيإجراءات إرشادية، وكذلك إتاحة الفرصة لوجود بيان مكتوب يحدد الهدف وا

ذلك ة، وكود التي تعمل في إطارها التوعية اإلرشاديوتغيير الحد، لبلوغه وتقييمه

ح أو لنجاوجود اإلطار الذي يمكن على أساسه الحكم على التغيرات الجديدة وقياس ا

ابه إكس الفشل. وضمان عدم انتكاس البرامج عند تغيير القائمين بالعمل وبالتالي

ذ ية لتنفيصفة االستمرار، وكذلك وجود الدليل الذي يفسر طلب اعتمادات مال

س)فهمي، وأيضا وجود دليل مكتوب الستعمال كافة النا ،البرنامج اإلرشادي

(، وهي تساعد على إشباع احتياجات المتعلمين، وتقوية حوافزهم 7/20132/

ً ل هم ميولوإثراء خبراتهم، وتسهم بشكل كبير في تحقيق النمو السوي لديهم وفقا

ة راسيساعدهم على حل مشكالتهم الدوقدراتهم واستعداداتهم، وتقدم لهم خدمات ت

يف بأسلوب علمي تربوي، وعلى تجنيبهم الشعور بالفشل وعدم القدرة على التك

 الدراسي والشعور بالنقص وغير ذلك. وهي تحقق لهم إمكانية االستمرار في

حول فة تالدراسة ومتابعتها وحل ما قد يعترضهم من صعوبات تعليمية وتعلمية مختل

 دون نجاحهم.

إال  ة منهامرجووالبد من القول بأن البرامج النفسية والتربوية ال تحقق األهداف ال   

 ينالمختص وتوفر من خالل التعاون والتنسيق بين كل أعضاء الفريق اإلرشادي.
 أو نجاحهاإ في مسؤولياتهم وتحديد لذلك، الالزمة والشروط على تنفيذها، القادرين

 ا.فشله في

امج اإلرشادية في التقليل من المشكالت الدراسية نستعرض ولتوضيح دور البر   

مجموعة من الدراسات السابقة التي طبقت وكانت لها فعالية في ذلك، ومن أهمها 

( عن فعالية برنامج إرشادي للحد من بعض اآلثار 2004نذكر: دراسة حرب )

ضوء نظرية  السلبية الناتجة عن صعوبات التعلم لدى تالميذ المرحلة االبتدائية في

فاعلية برنامج إرشادي  عن( 1997دراسة محمد )الذكاءات المتعددة. وكذلك 

كما توصلت دراسة ،لخفض األعراض االكتئابية لدى طالب الجامعة المراهقين

 يواالنفعالي والتدريب التوكيدى ف يالعقالن ( عن مدى فاعلية اإلرشاد2004خليل )

خفض الفوبيا االجتماعية لدى الطالب المعلمين بجامعة أسيوط. إلى جانب ما 

( عن فاعلية برنامج إرشادي في خفض مستوي 1996توصلت إليه دراسة عبود )

 االغتراب لدي المراهقين من الجنسين 

خفض قلق االمتحان باقتراح إلى  Schenk  (1998)دراسة شينك كما توصلت    

رنا ببعض الفنيات المساعدة: االسترخاء العضلي، مواجهة برنامج إرشادي مقت
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العقالنية لدى الطالب عن االختبارات، تشجيع الطالب على  غير بعض األفكار

مواجهة مواقف القلق المرتفع من االختبارات، تحسين عادات االستذكار. )عبد 

 (18: 2001القادر، وبدر، 

مج ستخدم برناعندما االنتيجة  ( إلى نفس2000وتوصلت أيضا دراسة زهران )   

ائط ومشاهدة شر، إرشاد مصغر: مهارات الدراسة واالمتحان باستخدام الموديالت

  يد وخفض قلق الدراسة واالمتحان.شالفيديو، والمناقشة الجماعية في تر

ى فاعلية برنامج إرشادي مستند إل( كذلك إلى 2007وتوصلت دراسة كمور )   

هات االنفعالي في خفض السلوكات العدوانية واالتجا نظرية جولمان في الذكاء

ربية ية تالسلبية نحو المدرسة لدى عينة من طلبة الصفين الثامن والتاسع من مدير

 عمان الثانية.

رات ( إلى فاعلية برنامج إرشادي "مها2004كما توصلت أيضا دراسة سايحي )   

انية تلميذات السنة الثاالمتحان " في خفض مستوى قلق االمتحان لدى عينة من 

 ثانوي، وفاعليته أيضا في تحسين مستوى التحصيل الدراسي. 

 خاتمة:

وكل ما  من المالحظ في الوقت الحالي أن مدارسنا تفتقر للبرامج اإلرشادية،    

صها يوجد عبارة عن بعض الجهود والخدمات التي تبذل وتقدم، ولكن بطريقة ينق

من  التنظيم والتخطيط. والتغيرات التي حدثت في المجال التربوي وما صاحبها

صبح تى المدارس وينبغي أن مشكالت أدى إلى إدخال خدمات التوجيه واإلرشاد إل

حقق ي تتالبرامج اإلرشادية جزء ال يتجزأ من اإلطار العام للبرنامج التربوي لك

 األهداف التربوية. 

ي المدرس وقد أثبتت العديد من البرامج اإلرشادية المعدة والمنفذة في المجال   

 لهذابشكل فردي فعاليتها في التخفيف من المشكالت التي صممت من أجلها، و

ورة ينبغي أن تقتنع السلطات التنفيذية بأهمية البرامج والحاجة إليها، وضر

تخطيطها بشكل علمي مدروس وتكوين متخصصين مؤهلين للقيام بهذه المهمة، 

وتعميمها على كل المدارس، وكذلك ضرورة إشراك كل األطراف المعنية في 

 تنفيذها لتحقيق الفائدة منها. 
 قائمة المراجـع:

التدريب (. مدى فاعلية العالج العقالني واالنفعالي و2004، عبد هللا محمد عبد الظاهر)خليل .1

لية ير. كالتوكيدي في خفض الفوبيا االجتماعية لدى الطالب المعلمين بجامعة أسيوط. رسالة ماجست
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The role of the counseling programs in reducing the School 

problems 

Abstract: 

one of the main obstacles, which the educational system 

suffered from in the educational institutions, is the academic 

problems such as underachievement, aggressive behaviour 

rebellion, and delinquency, introverted, absenteeism, , .... etc) ; 

Teachers usually reported that these disturbing behaviours in 

the classroom are intolerable and stress-provoking ,so they had 

spend a great deal of time and energy to manage the classroom 

. Obviously, student misbehaviours retard the smoothness and 

effectiveness of teaching and also impede the learning of the 

student. Moreover, lowered the academic achievement and 

increased delinquent behaviour; to face these problems the 

specialists should be built the guidance programs that 

significantly contribute to solving these problems by  scientific 

foundations 
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 تقويم البرامج في ضوء المعايير والنماذج

 -قراءة تشخيصية في األدبيات النظرية  -
 أ. عزوز سلوى

 جامعة باجي مختار، عنابة: الجزائر

 

التي هدفت هذه الدراسة إلى التطرق إلى موضوع هام من المواضيع ملخص: 

ناولناه تأال وهو موضوع تقويم البرامج والذي  حظيت باهتمام العلماء والمفكرين،

ي لنا فرئيسة، تناو أجزاءفي ضوء المعايير والنماذج، فجاء هذا العرض في ثالث 

 عاييرالثاني تحدثنا فيه عن م الجزءاألول عرض لمصطلحات الدراسة، وفي  الجزء

نما ، بيتقويم البرامج فكان لكل معيار منها مؤشرات تعكس مستوى األداء المطلوب

ي مل فالثالث تم الحديث فيه عن نماذج تقويم البرامج وكان كل نموذج يح الجزء

جب طياته فلسفات تربوية مختلفة، وفي األخير قدمنا بعض االعتبارات التي ي

 استخدام النماذج. مراعاتها عند
 التقويم، تقويم البرامج، المعايير، النماذج. الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة: 

رغم إن تقويم البرامج، ليس بالعملية السهلة بل هي مهمة صعبة ومعقدة، و   

ي مليتعصعوبتها إال أنه ال يمكن االستغناء عنها، لما لها من أهمية كبيرة في 

كم حدار التحسين والتطوير، ذلك ألن التقويم يتجاوز عملية البحث ألنه يتطلب إص

ى يسع معلومات محددة وصادقة، لهذا قيمي، هذا الحكم القيمي يجب أن يعتمد على

 ديدةجالباحثون والمفكرون بين فترة وأخرى إلى استحداث وتبني معايير ونماذج 

يق ومتطورة في مجال التقويم، تعمل على رفع كفاءة وفاعلية البرامج في تحق

 األهداف المرجوة منها.

 :ليةت التاومن خالل هذا العرض الوجيز، جاءت هذه الدراسة لتجيب عن التساؤال

؟ ما اييرما المقصود بالتقويم؟ ما المقصود بتقويم البرامج؟ ما المقصود بالمع -

 المقصود بالنماذج؟

 ما هي معايير تقويم البرامج؟  -

 ما هي نماذج تقويم البرامج؟  -

 ما هي االعتبارات التي يجب مراعاتها عند استخدام النماذج؟ -

 اإلطار النظري للدراسة:

 عريف بمصطلحات الدراسة أوال: الت

لة قب رحعيقصد بالتقويم معرفة القيمة أي تحديد قيمة الشيء أو المعنى التقويم: 

نشاط ه العلمية أو زيارة ميدانية أو عمل أو مبايعة أو مقابلة أو أي وجه من أوج

وذلك بالنسبة لهدف معين ومحدد سلفا، ومعرفة نواحي القوة والقصور أو 

لنجاح اامل ات لتقليل عوامل القصور وتالفي السلبيات وزيادة عوااليجابيات والسلبي

، ودعم اإليجابيات عند الشعور بالفشل أو وصول أنبائه أو اختالط أحاسيسه

 واستخدام مصطلح التقويم بمعنى التصويب والتصحيح وإزالة االعوجاج)حمدي

 (.17: 2004شاكر محمود، 

ًوم نقول قه، والمْعَوًج عدًله وأزال عَوجَ  التعديل، فنقول: قَومتعريف التقويم لغة: 

 السلعة أي قدًر قيمتها، ويعني أيضا التصويب التصحيح.

ت بياناعرفه بعض التربويين بأنه عملية منظمة لجمع التعريف التقويم اصطالحا: 

جة معاللوتحليلها وتحديد درجة تحقق األهداف التربوية واتخاذ القرارات بشأنها 

يانات الب ير النمو السليم المتكامل للفرد، فالتقويم عملية جمعجوانب الضعف وتوف

 والتزويد بها لتمكين صانعي القرار من توظيفها. 

 ه.قيمتيعني إقرارا رسميا لنوعية مشروع ما وفاعليته و تعريف التقويم تربويا:

ونلمح في عملية التقويم إجراءات ثالثة أولها: تحديد المعايير للحكم على نوعية    

برنامج ما، ثانيها: جمع البيانات ذات العالقة، ثالثها: تطبيق المعايير، وإذا كان 

القياس يصف السلوك كًما فإن التقويم يصفه كًما ونوًعا وهكذا يعني أن التقويم 

يم دون قياس، وقد يكون التقويم رسميا وغير رسميا، يتضمن القياس، وعليه ال تقو
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فهو رسمي عندما ال يكون أمام المقوم سوى مدخل واحد وطريقة إجرائية وحيدة، 

البد له أن يسلكها، وغير رسمي عندما تتاح للمقوم فرصة االختيار من بدائل عدة 

التقويم  وعلى أساس ذاتي محض، وينصب االهتمام في مجال التربية والتعليم على

الرسمي الذي يستند إلى إجراءات منظمة لتعريف المحكات والحصول على بيانات 

 (.15: 2005دقيقة حول البدائل)سعد أبو عناب،

امج هو اإلجراءات المنهجية التي يتم عن طريقها دراسة البر تقويم البرامج:

تي ال صروالسياسات القائمة للتثبت من درجة فعاليتها في تحقيق األهداف والعنا

 تتضمنها برامج محددة.

فائدة ى البأنه عملية دراسة األهداف المرجوة، وتحديد مد يعرفه فرانكلين وثريشر:

 يل، أوالتعد تم تحقيقها، وذلك بغية الوصول إلى قرارات محددة إما باإللغاء أو التي

 االستمرار.

ة، م أنشطبأنه يعبر عن عملية تقدير أو تحقق من مستوى انسجايعرفه فريمان: 

يد ومعالجات، وتدخالت معينة مع معايير مهنية معتمدة)غازي حسن الصوا، وول

 (.60: 2004عبد هللا حماد، 

م هو مجموعة من المعادالت الرياضية، أو هو تجريد للواقع يستخدالنموذج: 

 ستوىمللحصول على وضوح مفاهيمي لإلقالل من تنوع وتعقيد العالم الواقعي إلى 

الت همه ونعينه بوضوح، ومن الناحية اللغوية هناك ثالث استعمانستطيع أن نف

 لمفهوم النموذج:

 النموذج كإسم يتضمن تصوير الواقع في صورة تحاكيه. -

 النموذج كصفة تتضمن مثال )تصور مثالي(. -

 النموذج كفعل يعنى يصف أو يشرح -

لقة لمتعويعرفه هوس ماكلويد بأنه عبارة عن مجموعة من االفتراضات المبسطة ا   

 وهى،بنظام معقد في الواقع، حيث إن روح النمذجة هي التبسيط)فاروق شوقي الب

2001 :82.) 

ليه كون عييعرف المعيار لغويا بأنه نموذج متحقق أو تصور لما ينبغي أن المعيار: 

د" المعايير بأنها نمط أو حكم يستخدم كأساس الشيء، كما عرف "كارتر جو

أن  فق علىد تتللمقارنة الكمية والكيفية، وهكذا فإن القواميس العربية واألجنبية تكا

ة المعايير هي النموذج الذي يحتذى به لقياس درجة كفاءة شيء ما)محمد عطو

 (.5: 2008مجاهد، 

، ها في ظاهرة معينةأيضا هو مجموعة المواصفات والشروط التي ينبغي توافر

ي وهذه المواصفات هي أسس داخلية للحكم على البرامج في ضوء األداء الفعل

 للمشاركين فيها، وعادة ما تتخذ الصيغة الكمية، وتتحدد في ضوء الخصائص

 (.6: 2011الواقعية لهذا األداء. )محمد أبو الفتوح حامد خليل، 
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 ثانيا: تقويم البرامج

 م البرامج:نبذة تاريخية عن تقوي

طور ة وتتقويم البرامج ليس ظاهرة حديثة ، فقد نشأ هذا الحقل منذ قرون طويل   

بل ق 2200إلى جانب اإلدارة ليصبح في نهاية المطاف تخصصا مستقال، ففي عام 

ن، ومييالميالد، شكل إمبراطور الصين اختبارات رسمية لالختيار المسئولين الحك

لكن  التقويمية خالل القرون الثالثة الماضية،وجرت محاوالت لتوثيق األنشطة 

انية، الث معظم الكتاب يتفقون على أن تقويم البرامج، قد برز بعد الحرب العالمية

قرن ن الوتجدر اإلشارة إلى أن نزعة االهتمام ببحوث االستجابة في السبعينيات م

تلك  ات،تينيالمنصرم قد جاءت انعكاسا النتشار البرامج االجتماعية خالل عقد الس

ن عذلك والبرامج التي تم تأسيسها ألغراض معالجة الظواهر االجتماعية السلبية، 

داية نذ بطريق تتبع األسباب التي تقف خلف انبثاق الظواهر االجتماعية السلبية م

 حدوثها، من أجل تفهم هذه السلبيات وتعظيم إمكانات التغلب عليها.

نح الم الجتماعية واعتمادها على القروض أوونظرا للكلفة العالية للبرامج ا   

لتي اف االعامة، فإن هناك ضغوطا منطقية تبذل للتأكد من نجاحها في تحقيق األهد

 (، ومع15: 2004قامت من أجلها.)غازي حسن الصوا، ووليد عبد هللا حماد، 

ديدة الج تطور هذا النوع من البحوث، فقد أصبح يستخدم للتعرف على آثار القوانين

 ورهاوالبرامج والسياسات االجتماعية قبل بدايتها ثم بعد تنفيذها وتقويم تط

 اريةوتأثيراتها، وعالوة على االهتمامات السياسية، فقد صبت المتطلبات اإلد

م جل تعلأمن  والفكرية في تيار دعم عملية التقويم، إذ يحتاج المديرون لتلك العملية

 وعة منلمتن، واالستجابة لطلبات المعلومات اكيفية االرتقاء بمستوى إدارة برامجهم

 عيونالمسئولين، والجمهور، والمختصين في اإلعالم، واستخدام النقاد االجتما

مج التقويم لمناقشة عملية حل المشكالت االجتماعية التي تفسد تصميم البرا

 المجتمعية، ولنقد االفتراضات القديمة وتطوير افتراضات أخرى جديدة. 

إلى  لعاماية الستينيات ونظرا لقلة الموظفين المؤهلين، اضطر القطاع اومع نه   

المحاسبون  –في الغالب–االعتماد على المتخصصين من القطاع الخاص، وهم 

ج واالستشاريون في اإلدارة، لتقديم معلومات ذات تغذية راجعة حول البرام

ج رامل تقويم الباالجتماعية، غير أن ضعف المهارات التي يحملها هؤالء في مجا

 د أفضىا، قباالستناد إلى مقاربات دقيقة لتفهم المشكالت االجتماعية و تتبع آثاره

ر لتطوي دعوةبهم إلى تقديم نتائج أو بيانات ال عالقة لها بالموضوع. وعليه برزت ال

 مين.نظريات و مناهج جديدة للتقويم، باإلضافة إلى برامج تدريب جديدة للمقو

سات وبا ولينكان" صياغة مشوقة لتاريخ تقويم البرامج والسياولقد عرض "ج   

ا ، أشارعلى التعليم –في المقام األول–بوصفها مشروعا فكريا طموحا. وبالتركيز 

 :تاليإلى أن تاريخ التقويم قد مر بأربع مراحل من التطور كانت على النحو ال
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لة لمرحاواتسمت هذه  في بداية النصف األول من القرن العشرين، المرحلة األولى:

 اييسبكونها فنية، إذ لعب المقومون دور الفنيين، مستخدمين بشكل مكثف، المق

 .لتقويميا لواالختبارات المقننة، وهكذا، فقد تم التعامل مع القياس باعتباره مواز

ال ن مج: اعتمد التقويم مدخال وصفيا موضوعيا، إذ حول المقوموالمرحلة الثانية

لة ياس إلى وصف النماذج، وإبراز مواطن القوة والضعف المتصتركيزهم من الق

هماله ة، إباألهداف المعلنة والمحددة، ومما كان يؤخذ على التقويم في تلك المرحل

، شكلت وعليه االجتهاد في إصدار األحكام مغفال كونه عنصرا أساسيا في التقويم،

 يسيةد المكونات الرئالدعوة التي انطلقت أواخر الستينيات لجعل االجتهاد أح

 إلصدار الحكم في عملية التقويم مقدمة النبعاث المرحلة الثالثة. 

إلى  لتوصلبالجهود المبذولة ل -في هذه المرحلة -ارتبط التقويمالمرحلة الثالثة: 

ائف األحكام، وتولى المقومون دور القضاة في الوقت الذي احتفظوا فيه بالوظ

ة جموععزيز دور المقوم باعتباره قاضيا، برزت مالوصفية والفنية السابقة. ولت

 ومنذ أواخر السبعينيات فصاعدا، انصرفت أنظار ،جديدة من نماذج التقويم

ة بمسأل علقةالمقومين من التركيز على االجتهاد في إصدار األحكام إلى األبعاد المت

يتخذ  جاوباالستجابة، معلنين بذلك عن ظهور الجيل الرابع للتقويم. والتقويم المت

يأخذ  نمافحسب، وإ كنقطة تركيز ليس فيما يتعلق باألهداف، والقرارات، والتأثيرات

ء بعين االعتبار الدعاوى، واالهتمامات، والقضايا المطروحة من جانب أعضا

 مجموعة متنوعة من جمهور المراقبين.

في هذه المرحلة تجسدت األنماط التي ظهرت في سياسة التقويم المرحلة الرابعة: 

ا والتعامل حيث اتسع اإلطار الذي يتحرك فيه المقومون ليعملوا على تفهم القضاي

معها وإن اختلفت القيم والمعايير، فضال عن قيامهم بدور المفاوضين ووكالء 

التغيير. لكن وبالرغم من كل هذه التطورات الفكرية، لم يرتق تقويم البرامج بعد إلى 

مرتبة المهنة، وإن كان يتقدم بخطوات ثابتة لتبوء الصفة المهنية. ولبناء أساس 

قومون أن من األهمية بمكان أن يتسم التقويم بطابع عملي معرفي للمهنة، أدرك الم

نفعي بحيث تحقق وسائله نتائج ملموسة، تلبي احتياجات المستفيدين إلى المعلومات، 

وتعالج القضايا القيمية المركزية، والمواقف الواقعية. وهناك العديد من الجامعات 

د أنشأ بعض من هذه التي تطرح في هذه األيام مواد دراسية في التقويم، وق

المؤسسات مراكز للتقويم أو برامج لمنح الشهادات، وفضال عن ذلك، تم إصدار 

عدد من الدوريات المتخصصة، مثل: "استعراض التقويم"، "ممارسة التقويم"، 

 1985"التقويم وتخطيط البرامج"، وتم تأسيس "جمعية التقويم األمريكية في عام 

عن طريق عقد االجتماعات والمؤتمرات، وفي لتسهيل التواصل بين أعضائها 

النهاية، تم تطوير معايير مهنية تضمن حصول المؤسسات على خدمات من مقومين 

مؤهلين. وأصبحت بحوث التقويم تكاد تندرج ضمن نطاق علم مستقل، إال أن نتائج 
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هذا العلم وممارساته ما زالت محل نقاش وخالف مستمرين)غازي حسن الصَوا، 

 (.16: 2004بد هللا حماد، ووليد ع

 ي:هو عملية متتابعة يمكن ترتيبها في ثالث مراحل رئيسة هخطوات التقويم: 

ع : ونعني بها تخطيط وتصنيف المعلومات ذات الصلة بموضو. مرحلة التخطيط1

 قرارالتقويم، بمعنى تحديد نوع المعلومات ذات العالقة بوضوح من أجل صنع ال

 ا واضحا للعوامل أو المتغيرات والسمات المرادالمطلوب، وهذا يتطلب وصف

 قياسها، ونوع المعلومات التي تدعوا إليها الحاجة.

لها ونعني بها اإلجراءات التي يتم من خال . مرحلة الحصول على المعلومات:2

جمع المعلومات،التي تم أخذ قرار بشأنها في المرحلة األولى، فإجراءات 

 ات القياس األخرى التي استخدمت بهدف جمعاالختبارات واالستبيانات وأدو

البيانات يجب أن تسير بأقصى درجة من الدقة والضبط والموضوعية للحصول 

 على المعلومات من مصادرها الرئيسية.

يانات الب وفي هذه المرحلة يتم تحليل . مرحلة توفير المعلومات التخاذ األحكام:3

لغة ب، ويزود بها صانعوا القرار المتعلقة بالمعلومات التي تم جمعها ووصفها

حمد معيد واضحة ومفهومة وينتهي بذلك دور القائمين بالتقويم)وليد أحمد جابر، وس

 (.390: 2003سعيد، وأبو السعود محمد أحمد،

 دور التقويم وأهدافه: 

 ى قيمةم علأدت دراسات التقويم الرسمي أدوارا عديدة في التعليم، بدءا من الحك   

لية ي عملبرنامج إلى الحكم على بدائل القرارات التي يتم اتخاذها فالسلوك أو ا

 التقويم، وفي ما يلي بعض مما ذكره المختصون من أدوار التقويم:

 ج(.المنت صالحتقويم الفلسفة التربوية،التي تنشد تحقيق نتاجها البعيد )المواطن ال -

 تقويم األهداف التربوية المنبثقة من فلسفة التربية. -

 التزويد بمسوغات التخاذ القرار.  -

 تقويم تحصيل الطالب. -

 تقويم المعلمين و المشرفين التربويين. -

 تقويم المنهج. -

 ترخيص المدارس واعتمادها. -

 تحسين المواد التعليمية والبرامج.  -

 تقويم النشاطات التربوية بأنواعها العقلية والبدنية. -

 لنحوأما أهداف التقويم فقد حاول بعضهم تصنيفها إلى ثالثة مجاالت على ا   

 التالي:

 التقويم من أجل تخطيط البرامج والمنتجات. -

 تحسين نواتج برنامج ما أو منتج معين. -

 تبرير نواتج برنامج معين. -
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و وعموما فإن أيا كان ال يستطيع حصر أهداف التقويم ألنها كثيرة وتنم   

 ية:لتالباستمرار، وقد تحدث عنها كثيرون واستقرت بهم المناقشات عند األهداف ا

وضع خطة لتطوير المدرسة، وتنفيذها بطريقة تتضمن التحقق من الحاجات  -

 الذي يحصل وقياسه. واختيار اإلستراتيجية المناسبة، ثم مراقبة التغير 

 تحليل كلفة البرامج وفائدتها سيما وأن البرامج تتطلب أمواال كثيرة. -

دم ي تقفتلبية الحاجة الختبار عدد من النظريات العامة لمعرفة آثار التعليم  -

 الطالب. 

ا طرق تثمين نوعية البرامج المدرسية، ولهذا فإن المقومين ينشدون باستمرار -

 تعليم.لتحسين نوعية ال

ون ا تكتخفيف التردد أو التشكيك فيما يتعلق بالطرق التعليمية والسيما عندم -

 الخبرة محدودة.

خاذ غية اتية بتلبية الحاجة إلقناع الوكاالت الخارجية التي تطلب التقارير التقويم -

 (.17: 2005القرارات وتحسين العالقات العامة)أبو عناب، 

  بعض أنواع تقويم البرامج:

التنوع  نوعا من أنواع التقويم، ولكن معظم هذا 30تذكر بعض المراجع أكثر من   

لك ، وذومع ذلك تجدر بنا اإلشارة إلى أكثرها استعماال ،غير حقيقي بل اصطالحي

ة لرئيسيائلة لسبب بسيط وهام: إن نوع التقويم الذي قد يعتمد له عالقة مباشرة باألس

يمية يس القمقايها وكذا بأهداف التقويم، ومن ثم بالالتي يراد من التقويم اإلجابة علي

 المراد استعمالها.

تكاد  ترابطةمنها إن أنواع التقويم، أسئلته، أهدافه، ومقاييسه القيمية باإلضافة إلى كو

 تحدد تصميم التقويم بأكمله.

م و نظاقد يكون أقدم نوع للتقويم ال يزال معموال به ه. التقويم باالعتماد: 1

سة مؤس ماد" الذي يمنح بواسطته االعتراف أو عالمة ما لمركز أو هيئة أو"االعت

راكز الم أو تنظيم إذا توفرت فيها بعض المقاييس الدنيا المحددة مسبقا. في حالة

القسم بلطلبة دد االتعليمية والتربوية قد تتعلق هذه المقاييس بنسبة األساتذة للطلبة، ع

ة ص التطبيقية، تأهيل األساتذة، في حالالواحد، نسبة الحصص النظرية للحص

 المطاعم والفنادق تمنح النجوم بناءا على مقاييس خاصة أخرى.

ا "م. قترحهإن التقويمية اإلجمالية/ التكوينية ا. التقويم اإلجمالي/ التكويني: 2

ج رنامسكريفن". ويكون التقويم تكوينيا إذا كان الهدف منه مساعدة انطالق الب

: 1992ديله عند الضرورة)ألفيرا مارتين، ترجمة فضيل دليو، وحسن سيره وتع

يه أو ء عل( ويكون إجماليا إذا كان الهدف منه الحكم على البرنامج بغية اإلبقا43

 إلغائه.

 نامج.حسب تموقع المقوم من داخل أو خارج البر. التقويم الخارجي/ الداخلي: 3

 .لتقويمئج ااالستعمال األحسن لنتاوتكمن أهمية هذه الثنائية في مشاكل الموضوعية و
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تين، الحال إن األهداف، في كلتاالتقويم باألهداف/ مقابل التقويم بدون أهداف:  .4

هداف د من أتأكيمتعلقة بالبرنامج المراد تقويمه ال بالتقويم نفسه، الذي ال يخلوا بال

ها فرضتي محددة، ففي حالة التقويم المتحرر من األهداف يتلخص من كل القيود الت

نتائج وال األهداف الرسمية والقانونية للبرنامج على التقويم، ليتناول كل اآلثار

ها ب فيالمترتبة عن تنفيذ البرنامج ولكن دون االقتصار تحديدا على تلك المرغو

 فقط.

نتائج، ويم ال: تقشبيه بالتقويم بدون أهداف نجد ثنائية . تقويم النتائج/ تقويم األثر:5

اسة، مجتمع الدر –المستفيدين منه  -تأثير البرنامج عل مستعمليه  عندما نحلل

 قط.سة فوتقويم األثر، عندما يركز التحليل على آثار البرنامج على موضوع الدرا

هداف ت األإن تقويم الفاعلية يركز على ما إذا تحقق . تقويم الفاعلية/ النجاعة:6

 .ممكنة كلفةتالمسطرة أم ال. وأما تقويم النجاعة فيهتم بمعاينة تحقق األهداف بأقل 

 فيمكن تقسيمه إلى ثالثة أنواع مختلفة:. التقويم االقتصادي: 7

 راييالفائدة، حيث تقاس كل من كلفة البرنامج وآثاره بمع /تحليل الكلفة .أ 

 (.44: 1992نقدية.)ألفيرا مارتين، ترجمة فضيل دليو،

تائج اس النا تقتحليل الكلفة/ الفعالية، حيث تقاس فيها الكلفة بمعايير نقدية بينم .ب

 بشكل آخر.

ي ة" الذمنفعتحليل الكلفة/ المنفعة، حيث تقاس النتائج و اآلثار بواسطة "سلم ال .ج

 عادة ما يكون ذاتيا.

قويم تتناول األدبيات المتخصصة الت. التقويم الموجه نحو اتخاذ القرارات: 8

داف ة أهالموجه نحو اتخاذ القرارات أو التقويم المركز على االستعمال حسب طبيع

 التقويم.

، جهودأما تقويمات الم . تقويمات المجهود/ العملية/المنتوج/ السير اليومي:9

د مج: فقلبرنافيشير إلى المظاهر المختلفة لتشغيل االعملية، المنتوج وكيفية العمل، 

وع يتعلق المجهود الموظف في البرنامج بأي نوع من المصادر، والعملية بمجم

سير ج، والرناماألنشطة التي يتكون منها البرنامج، باإلضافة إلى المنتوج النهائي للب

 اليومي والطبيعي له.

 موظفي البرنامج. الذي يركز على كفاءة تقويم الموظفين: .10

 أي مدى تغطية البرنامج للمجتمع المستهدف. . تقويم التغطية:11

اد ي يرالذي يركز على تشخيص المشكلة أو اإلشكالية الت . تقويم االحتياجات:12

 حلها بواسطة التدخل االجتماعي.

الها ستعميتعلق بالمنهجية التي يجب ا . التقويم بواسطة المؤشرات االجتماعية:13

 .(45: 1992التقويم. )ألفيرا مارتين، ترجمة فضيل دليو،  في
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 ثالثا: معايير تقويم البرامج:

 المستويات المعيارية للتقويم: 

 أن يكون التقويم أصيال يعبر بصدق عن األداء المطلوب.المعيار األول: 

 المــــــؤشـــرات:

 يتمثل التقويم في عمل أدائي واقعي. -

ف مؤشرات أداء واضحة منبثقة عن مستويات معيارية تصيعتمد التقويم على  -

 بدقة جوانب األداء.

 أن يكون التقويم شامال لجميع جوانب األداء المطلوب. المعيار الثاني:

 المـــؤشــــــرات:

 لفة.تتنوع أساليب التقويم وأدواته لتالءم اإلستراتيجيات والنماذج المخت -

ة / هارية األنشطة وفرص التعلم) معرفية / متغطي أساليب التقويم وأدواته كاف -

 وجدانية(.  

 تشمل أدوات التقويم مختلف أنواع األدوات والمقاييس المناسبة.  -

ت أن يكون التقويم عملية مستمرة يمكن توظيفها في عملياالمعيار الثالث: 

 مرارالتشخيص والعالج ورفع الجودة ومعنى ذلك فإن في استمرارية التقويم است

 فع كفاءته و تحقيق جودته.لر

 المـــؤشـــــــرات:

 يكون التقويم متالزما مع مراحل األداء. -

 يكون التقويم )يوميا / أسبوعيا / شهريا(. -

: 2004م، أن يتنوع التقويم بين ) القبلي/ البنائي/ التجميعي()أمينة محمد كاظ -

10.) 

 ر.يعطي التقويم فرصا للتنمية والتطويالمعيار الرابع: 

 المــــؤشــــــرات:

 تعتمد مفردات التقويم على مستويات أداء عالية. -

 تتيح أدوات التقويم ممارسة وقياس عمليات أداء عالية. -

 أن يتوفر في أدوات التقويم موضوعية القياس وعدالته. المعيار الخامس:

 المــــــــؤشــــــرات:

 في تعريفها لما تقيسه.تكون مفردات أدوات القياس أو مهامها صادقة  -

 توفر صدق المقياس وضبط موقفه. -

 يتيح التقويم كل من صدق وثبات تفسير وتتبع نمو األداء. -

 يتوافر لتقويم تحصيل الطالب كل من صدق وثبات الحكم على مستوى إتقان -

 الطالب تبعا لمحكات موضوعية معرفة )االجتياز / اإلجادة/ التمكن(
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الب يل الطالب كل من صدق وثبات المقارنة بمستويات الطيتوافر لتقويم تحص -

 اريختاآلخرين مهما اختلفت المجموعات التي ينتمون إليها باختالف )المدرسة/ 

 .التقويم(

 أن تكون آلية التقويم دقيقة وسريعة. المعيار السادس:

 المــــــــؤشـــــــرات:

 يعتمد التقويم على نظام معلومات دقيق ومحدث. -

 تتوافر كوادر قادرة على التعامل مع نظم المعلومات. -

 تتوافر األجهزة والمعدات الخاصة بمعالجة البيانات.  -

م، مد كاظمح )أمينةية إلظهار نتائج التقويم الذاتي: أن تكون هناك آلالمعيار السابع

2004 :11.) 

 المــــؤشـــــــرات:

 دة للتقويم.يقوم التقويم الذاتي على التعامل مع أدلة مع -

 تستخدم األدلة في تفسير مستوى األداء.  -

 أن تتعدد جهات ومستويات التقويم. المعيار الثامن:

 المــــؤشـــــــــرات:

 أن يكون هناك تقويم ذاتي لألداء. -

 أن يعتمد التقويم على المسئولين التربويين. -

 تماد.العان الجودة واأن تكون هناك أجهزة مستقلة للتقويم مثل هيئة مستقلة لضم -

 أن تكون أدوات التقويم سهلة اإلعداد واإلجراء. المعيار التاسع:

 المـــــؤشــــــــرات:

 أن تكون هناك آلية إلعداد األدوات مثل بنوك األسئلة بحيث تسهل: -

 .عمل القائمين على التقويم و توفر الوقت والجهد في بناء االختبارات أ.

 أي وقت بسرعة وسهولة.ب. تشكيل أي أداة في 

 أن يتصف التقويم بالوضوح والشمولية. المعيار العاشر:

 المــــــــــؤشــــــرات:

 خطة التقويم وعناصره واضحة ومعلنة.  -

 تناقش التقارير وتدعم بلقاءات مع المسئولين والمعنيين. -

 تكون تقارير التقويم كاملة موجزة يسهل فهمها. -

اظم، كوتقاريره في الوقت المناسب للمعنيين)أمينة محمد نشر نتائج التقويم  -

2004 :12.) 

 إستراتيجية ونموذج التقويم:

تنفيذها، تبع في البدء في دراسة تقويمية وإستراتيجية التقويم هي الطريقة التي ت     

أي األسلوب أو الخطة التي يمكن أن تتبع للتوصل إلى قرارات مبنية على معلومات 
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: 2007تتعلق بالشيء المراد تقويمه)صالح الدين محمود عالم،  صادقة ومنسقة

124 .) 

 أما النموذج بعامة فهو تمثيل مجرد لظاهرة، أو تصور فكري مجرد ألهم   

ري و فكالعالقات القائمة بين مكونات الظاهرة. ونموذج التقويم هو تصور نظري أ

ه، قويمتالشيء المراد  للخطوات واإلجراءات الالزمة للتوصل إلى قرار معين بشأن

ية خطيطوتقرير ذلك للمعنيين والمستفيدين، وتمثل نماذج التقويم عادة بأشكال ت

 إنسانية لتوضيح تتابع وتفاعل هذه الخطوات. 

ت جاالمويجب أن تتميز إستراتيجيات التقويم بالبساطة وإمكانية التنفيذ في    

 تقويم في مجال عملهم،متنوعة، وتقدم لغة مشتركة يتخاطب بها أخصائيو ال

 ماذجويتواصلون بها مع غيرهم. لذلك سوف نالحظ أن كثيرا من إستراتيجيات و ن

 ى كثيرح إلالتقويم قد انبثقت أو صممت في المجال التربوي ولكن امتد تطبيقها بنجا

ي أتخدام ن اسمن البرامج االجتماعية، والطبية، والتأهيلية، والتدريبية، لكن ال يمك

التي  ماذجفبعض اإلستراتيجيات والن ،ية أو نموذج في تقويم جميع البرامجإستراتيج

 ض منتناسب برنامجا معينا ربما ال تناسب برنامجا أخر. وهذا يعتمد على الغر

صالح ويم)التقويم، ونوع القرار المطلوب التوصل إليه نتيجة ألنشطة وعمليات التق

 (.125: 2007الدين محمود عالم، 

 ــــــــاذج تــــــــقويم البرامج: رابعا: نمـــ

ات ظهرت العديد من نماذج التقويم حيث تعكس هذه النماذج الكثير من الفلسف

ول ية حوالمفاهيم الخاصة بمطوريها وتبين االختالفات فيما بينهما اختالف الرؤ

 القضايا األساسية في التقويم ومن هذه النماذج: 

م وهو تقوييعتبر من أقدم نماذج ال موذج تايلر:. النموذج القائم على الهدف أو ن1

فهوم الم يسعى إلى مقارنة بين النتائج المستهدفة والنتائج الفعلية، ويتضمن هذا

امة خطوات عملية تبدأ بالصياغة المحكمة لألهداف ثم يتم تصنيف األهداف الع

ثم  ها،لوصياغتها إجرائيا وتحديد الظروف والمعطيات التي يمكن أن تتحقق من خال

غير  هدافمقارنة األداء المتحقق فعليا باألهداف ليمكن الحكم عليها، وتعتبر األ

جاحا نتبر المحققة نقصا في البرنامج الذي يتم تقويمه، أما األهداف المتحققة فتع

تأخرة مأتي تللبرنامج. ومن االنتقادات الموجهة إلى هذا النموذج أن نتائج التقويم 

 امج.مما يحد من االستفادة منها في التحسين من البرن أي في نهاية البرنامج

ا يانويسمى أح . النموذج الخالي من األهداف)التقويم دون التقيد باألهداف(:2

غي بالنموذج التحكمي بناء على محكم خارجي. ابتكر فكرته "سكريفن" أنه ينب

قصودة نت مأكاالتفتيش عن التأثيرات الحقيقية للبرنامج أي التي حدثت بالفعل سواء 

دم ال عحأم غير مقصودة، أنه باإلمكان الموظفون القيام بوظيفتهم بصور أفضل في 

 ما:همعرفتهم باألهداف الرسمية. ولقد ميز "سكريفين" بين نوعين من التقويم 
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ومات لمعلاالتقويم البنائي: يعني تقويم بالتحسين والتطوير لبرنامج قائم، وتوفى 

 (.123: 2008)مصطفى نمر دعمس، ادرهاالالزمة لذلك من شتى مص

مع ث تجالتقويم النهائي: يعني التعرف على النتائج النهائية لبرنامج مكتمل حي

قافه، و إيأالمعلومات التي من شأنها أن تساعد باالستمرار في البرنامج أو تعديله 

ير غ ة أمباإلضافة إلى ضرورة تقويم، األثر)أمدى التأثر( للبرنامج سواء المقصود

اخل ري دالمقصودة مباشرة أم غير مباشرة، إضافة إلى االهتمام بالطبع إلى ما يج

ارن البرنامج من تفاعالت ونشاطات. وأكد "سكريفين" على أهمية التقويم المق

ساعدة في اختيار البدائل وضرورة مقارنة البرنامج بغيره من أجل الم

 (.124: 2008)مصطفى نمر دعمس، المتاحة

يتناول هذا النموذج من التقويم فقط مخرجات  لصندوق األسود:. نموذج ا3

في  لنموذجذا اهالبرنامج دون االلتفات إلى مراقبة األعمال الداخلية للبرنامج، ويقدم 

و كثير من األحيان تقويما موجزا مختصرا وال يعرض أي اقتراحات للتحسين أ

 م تقويم الصندوقلتحديد مسببات المشكالت، وفي أغلب األحيان، يعرض/ يقد

 األسود كل ما يحتاج إليه اإلداريون بأدق التفاصيل.

يري م مديركز هذا النموذج على تقويم فعالية التكلفة إللزا . نموذج المساءلة:4

ية/ لمالاإذ ينبغي توضيح كيفية صرف الموارد  ،البرنامج بمسؤولياتهم عن أعمالهم

وتمثل هذه  لمحددة للجمهور المستهدف،األموال وتبريرها وفقا لما يتعلق بالخدمات ا

 ا تمالخدمات المحددة مخرجات قيمة أو أهداف البرنامج التي تم تفويضها عندم

 (.56: 2004تمويل البرنامج)غازي حسن الصوا، ووليد عبد هللا حماد، 

إلى  ستنديقلل هذا النموذج من استخدام النموذج العلمي. وي . النموذج الطبيعي:5

ل . ويدخعددةأن "الحقيقةّ" مفسرة اجتماعيا، وأنه توجد هناك حقائق مت فلسفة مفادها

 حظاتهممال المقًومون في البيئة بدون أية أفكار مسبقة عن البرنامج، واستنادا إلى

 يسعون إلى فهم واقع البرنامج كما هو عليه.

يتطلب هذا النموذج من المقومين عدم  . النموذج الموجه نحو اتخاذ القرارات:6

تنظيم جهودهم حول األهداف والغايات، بل حول القرارات التي ينبغي اتخاذها. 

وفي هذه الحالة ، يتمثل هدف التقويم في تزويد المعلومات التخاذ قرارات محددة، 

إلى أن هذا النموذج يتضمن ثالثة عناصر  ) ,et Lincoln,1983) Gubaويشير 

ة: التخطيط، والحصول على المعلومات، والتطبيق، ويتضمن التخطيط مختلف

التفاعل المباشر بين مديري البرنامج لتحديد المعلومات التي سيحتاجون إليها)غازي 

 (.57: 2004حسن الصوا، ووليد عبد هللا حماد، 

دة من يهدف هذا النموذج إلى توفير قاع : )التقويم الشامل(:CIPP. نموذج ال 7

يم لتقوالومات لصنع القرارات خالل تحليل أنظمة التغيير المخطط له، ويخدم المع

 أربعة أنواع من القرارات الواجب اتخاذها: CIPPمن خالل نموذج ال 

 قرارات التخطيط: وهي القرارات التي تختص وتؤثر في اختيار األهداف. -
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يم ت والتصامقرارات البناء: وهي القرارات التي تؤكد وتحدد االستراتيجيا -

 اإلجرائية لتحقيق األهداف التي تم استنباطها من قرارات التخطيط.

يجيات تراتقرارات التنفيذ: وهي القرارات التي توفر وسائل التنفيذ لتنفيذ االس -

 والمناهج والتصاميم التي تم اختيارها سابقا.

غاء إل ل أوقرارات التغذية العكسية: وهي القرارات التي تحدد استمرارية تعدي -

ال  موذجالنشاط أو حتى البرنامج نفسه وتعتمد أنواع القرارات التي تتخذ خالل ن

CIPP :على أربعة أنواع من التقويم هي 

كل تتش ات التي من خاللهاتقويم المحتوى: ويوفر المعلومات الخاصة باالحتياج -

 (.58: 2004)غازي حسن الصوا، ووليد عبد هللا حماد، األهداف

م المدخالت: ويوفر المعلومات حول نقاط القوة ونقاط الضعف تقوي -

 لإلستراتيجيات والتصاميم البديلة إلشباع أهداف معينة.

ارة لمختاتقويم العملية: ويوفر المعلومات لمراقبة اإلجراءات واإلستراتيجيات  -

 خالل تنفيذها حتى يتم الحفاظ على نقاط القوة وإزالة نقاط الضعف.

ما  تقرررجات: ويقدم معلومات تبين إلى أي مدى تم تحقيق األهداف وتقويم المخ -

لغاء ير إإذا كانت اإلستراتيجيات، اإلجراءات والمناهج، قد طبقت بشكل صحيح لتقر

 األهداف، تديلها أو االستمرار بها كما هي عليه.

ث عن ارتبط هذا النموذج باسم "روبرت ستيك" فهو يتحد. نموذج وجه التقويم: 8

ضوء  ر فيهين للتقويم: الوصف والحكم. وهو يرتبط ارتباطا مباشرا بتقويم اآلثاوج

 ون إلىمقوماألهداف المعلنة، رغم إغفاله تصنيف المعايير غير المعلنة فهو يوجه ال

 الذي يمكن في ضوئه إصدار األحكام. األساسالحاجة لتحديد المعايير على 

امه وتقويم البرامج وهو يركز اهتموهو أسلوب مراجعة نموذج تقويم بيرت:  .9

برنامج فقا لليذ وللبرنامج أثناء التنفيذ والمتابعة الفعالة للتأكد من سير عملية التنف

فيذ ي تنالزمني المرسوم والمحدد، ويستخدم حين يكون لعامل الوقت اعتبار كبير ف

 (.30: 2004البرنامج)مصطفى نمر دعمس، 

تقويمي يقترب كثيرا من وهو أسلوب ة: . نموذج التقويم سريع االستجاب10

 ليس والتقويم الطبيعي.. وهو ليس تقويما مفروضا بصورة حتمية )أي المعامالت

ور لجمهمحددا من قبل المقًوم باعتباره خبيرا( ولكنه سريع االستجابة لحاجات ا

لكن المستهدف الذي يطلب المعلومات وال يكون تركيزه على أهداف البرنامج، و

 صورةنشطة الفعلية، وهو متعدد المنظور ويستفيد من االتصال الجاري بعلى األ

لكن وطبيعية بين جميع األطراف المعنية، وال يسعى إلى جمع المعلومات فحسب، 

 ها.أيضا إلى فهم الحالة النفسية والغموض المتعلق بالظاهرة الجارية دراست

عًرف التقويم بأنه اقترح "مالكوم بروفوس" الذي  . نموذج تقويم الفروق:11

وصف الفروق بين التوقعات من برنامج ما واآلراء الفعلية له والمعتقدات األساسية 

لهذا النموذج هي المعايير )م( واألداء )د( والفروق )ف(. وتكون المهمة هي مقارنة 
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)د( مع )م( لتحديد )ف( وبالتالي إصدار الحكم على جدوى أو كفاءة شيء ما، 

ضال عن ذلك أن تدرس الفروق في ضوء خمسة جوانب مختلفة ويقترح النموذج ف

 للبرنامج هي:

وا، ن الصالكلفة)غازي حس -الناتج-عمليات التنفيذ -تجهيزاته -تصميم البرنامج  -

 (.60: 2004ووليد عبد هللا حماد، 

 االعتبارات التي يجب مراعاتها عند استخدام النماذج:

قضية  نة أوهناك نموذج واحذ يعالج مشكلة معيتشير الدالئل العلمية إلى أنه ليس  -

 ما في نظام معين.

نها على الرغم من اختالف النماذج وتنوعها فإن لها خاصية عامة تكمن في أ -

لى كز عتصور مثالي ومبسط للواقع، وتصف النماذج العالقة بين المتغيرات وقد تر

 جوانب من المتغيرات وقد تهمل الجوانب األخرى.

وإنما  ذج ال يمكن أن يشمل كل شيء في النظام فهذه مهمة معقدة جدا.أن النمو -

 يركز االنتباه على جانب أو بعض جوانب النظام.

من  أنه على الرغم من الحماس الزائد الستخدام النماذج وتصميمها وبنائها إال -

ل كنها الخطأ محاولة جعل األهداف في صورة كمية، ومن الخطأ النظر إليها على أ

 (.85: 2001لية التخطيط. )فاروق شوقي البوهى، عم

 خاتمة:

 القول تطيعوفي األخير، ونظرا ألهمية المعايير والنماذج في تقويم البرامج، نس   

ير، لتطوبأنهما عمليتان متالزمتان وهما وجهان لعملة واحدة أال وهي التحسين وا

ار تامة في إصد فيجب على القائمين في مجال التقويم العمل بجدية وموضوعية

 .امةعصفة األحكام القيمية والقرارات التي من شأنها أن ترفع من كفاءة البرامج ب
 :قائمة المراجع

التصال. (، منهجية تقويم البرامج. ترجمة فضيل دليو. مخبر علم اجتماع ا2001ألفيرا مارتين) .1
 جامعة قسنطينة. 

قافة تربية والث(. التقويم والجودة الشاملة في التعليم. المنظمة العربية لل2004أمينة محمد كاظم) .2

 عليم قبلي التفوالعلوم. مؤتمر وزارة التربية العرب. إستراتيجيات التقويم في تحقيق الجودة الشاملة 

 الجامعي. 
ائل المملكة . دار األندلس. ح1ط(. التقويم التربوي للمعلمين والمعلمات. 2004حمدي شاكر محمود) .3

 العربية السعودية.

 (. في التقويم التربوي مداخل واتجاهات.2005سعد ابو عناب) .4
في تقويم  (. التقويم التربوي المؤسسي أسسه ومنهجياته وتطبيقاته2007صالح الدين محمود عالم) .5

 المدارس. دار الفكر العربي. القاهرة.

)األسس (. تقويم البرامج والسياسات االجتماعية2004حماد) غازي حسن الصوا، ووليد عبد هللا .6
 النظرية والمنهجية(. مركز البحوث، المملكة العربية السعودية.

طوير أداء عملياته ومداخله التنمية البشرية وت -(. التخطيط التعليمي2001فاروق شوقي البوهى) .7

 . دار قباء. القاهرة.-المعلم

. لشقرى. الرياضا(. التقويم التربوي بين الواقع والمأمول. مكتبة 2011محمد أبو الفتوح حامد خليل ) .8
 المملكة العربية السعودية.
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 طة.ة. األزري(. ثقافة المعايير والجودة في التعليم. دار الجامعة الجديد2008محمد عطوة مجاهد ) .9

  ألردن.. ا(. استراتيجيات التقويم التربوي الحديث وأدواته. دار غيداء2008مصطفى نمر دعمس) .10

لعامة (. طرق التدريس ا2003وليد أحمد جابر، وسعيد محمد السعيد، وأبو السعود محمد أحمد) .11

 . دار الفكر. األردن. 1تخطيطها وتطبيقاتها التربوية. ط
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Programs Evaluation in the Light of  Standards and  

Models A Diagnostic Reading in Theoretical Literature 

 

Abstract: 

The aim of this study is to address an important subject that has 

attracted the attention of scholars and thinkers, namely the 

subject of programs evaluation, which we discussed in the light 

of standards and models. This presentation came in three main 

parts. In the first part, we discussed the terms of the study. In 

the second part, we talked about the standards of programs 

evaluation. Each standard has its indicators that reflect the 

required level of performance. As regards the third part, we 

talked about the different models of programs evaluation, and 

each model carried different educational philosophies. Finally, 

we presented some measures that should be taken into 

consideration when using those models. 

Key Words: evaluation, programs evaluation, standards, 

models 
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 اإلتصال التربوي وأساليبه في المنظور القرآني
 الرحمن إسماعيل العبيديعبد .د وليد م

 : العراقواسط، جامعة علوم القران، قسم كلية التربية

 

آن القر وأساليبه في يهدف البحث الحالي إلى بيان أهمية اإلتصال التربويملخص: 

ر الكريم، وإستعمل الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي من خالل كتب تفسي

 القرآن الكريم، ومصادر ومراجع ودراسات لها عالقة بموضوع البحث، وتوصل

تصال اإل البحث إلى بعض النتائج المهمة منها أن القرآن الكريم أستعمل نوعان من

دة عدي ال الغير لفظي، وتضمن أساليب إتصال تربويةهما: اإلتصال اللفظي واالتص

سلوب ، وأأهمها: أسلوب الحوار، وأسلوب التلقين، وأسلوب األمثال، وأسلوب القدوة

 اإليحاء الجسدي.

 .لكريماالقرآن ، أساليب االتصال التربوي، االتصال التربوي: الكلمات المفتاحية
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 مشكلة البحث:

، يةنساناإل تعدُ الرساالت والكتب اإللهية أرفع وأرقى صور اإلتصال التي عرفتها   

 بنعمة ىسبحانه وتعال هللا كرمهُ  الذي والمخلوق وعال، جل الخالق بين تمت ألنها

الكريم،  رآنالق كتابه العزيزخالل  من المباشر خطابه إليه الخلق وهبهُ العقل، فوجه

عبادة الخالفة وال واجبات تنفيذ وكيفية ،األرض هذه على مسيرة حياته له موضحا

 لد،ولقدالخ جنة مآلها أخروية سعيدة، وحياة دنيوية حياة إلى تقوده صحيح، بصورة

بادة ع ،إلىواألشياء صاألشخا عبادة من اإلنسان لتنقلة،الرساالت السماوي نزلت

 صفتع الرساالت قد هذه جوانب بعض أن وثبت الصمد، الفرد األحد، الواحد هللا

 اإلسالم، رسالة إال سبيال، ذلك إلى استطاعوا ما وحرفواشوهوا ف البشر، بها أهواء

 وعال جل ىالمول حفظها والتي الكريم، رسولنا على وتعالى سبحانه هللا التي أنزلها

ْكَر َوإِنَّا لَهُ  (الضياع،بقوله من ْلنَا الذ ِ  9جر/الح( َحافُِظونَ لَ إِنَّا نَْحُن نَزَّ

إستعمال والتشريع، بوالتربية،  العلم، من مضمون الرسالة اإلنسان أستقبل وقد   

 ، والتيله وتعالى سبحانه هللا منحها التي الحواس وهي حواس اإلدراك واالستقبال

ثُمَّ ) ىتعال لهقو منها كثيرة آيات في الكريم القرآن إليها التعلم،وقد أشار إلى تقوده

اهُ  دَةَ قَِليالا َما َواأْلَْفئِ  َصارَ أْلَبْ َونَفََخ فِيِه ِمْن ُروِحِه َوَجعََل لَُكُم السَّْمَع َواَسوَّ

َؤادَ ُكلُّ َصَر َواْلفُ َواْلبَ  نَّ السَّْمعَ َواَل تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم إِ  ) 9دة/(السجتَْشُكُرونَ 

 /36 (اإلسراءأُولَئَِك َكاَن َعْنهُ َمْسئُوالا 

منها،  ادةاإلف وضرورة اإلدراك واالستقبال، باستعمال حواس اإلهتمام في وزيادة   

 َرأْنَا ِلَجَهنَّمَ َولَقَْد ذَ تعالى) بقوله الحواس هذه ال يستعملون وجل الذين عز هللا نعى

ْنِس لَُهْم قُلُوٌب اَل يَْفقَُهوَن  ا ِمَن اْلِجن ِ َواإْلِ ُهْم اَل يُْبِصُروَن بَِها َولَ  ْم أَْعيُنٌ َولَهُ  َهابِ َكثِيرا

عراف (األْلغَافِلُوَن ئَِك ُهُم ا أُولَ َضلُّ آذَاٌن اَل يَْسَمعُوَن بَِها أُولَئَِك َكاأْلَْنعَاِم بَْل ُهْم أَ 

واس ، هكذا زود الخالق جل وعال اإلنسان بوسائل اإلدراك المتعددة والح179/

ومن هذه وخاطبه بأساليب إتصال متنوعة وجاءت هذه األساليب في صور شتى، 

رئيس ل المية لذلك تحددت مشكلة البحث بالسؤااألساليب أساليب إتصال تربوية تعلي

 في المنظور القرآني؟.اآلتي: ما اإلتصال التربوي وما أساليبه 

 أهمية البحث:

يعدُ اإلتصال وأساليبه من أهم مميزات العصر الحالي،إذ يشهد هذا العصر    

تطورات هائلة في وسائل وأساليب اإلتصال والتواصل،فتعددت وسائله وأساليبه ما 

بين المقروء والمسموع والمرئي من خالل وسائط عديدة كالفضائيات، واالنترنيت، 

ا في حال لم يحقق التواصل  وأجهزة الموبايل، وغيرها، ويبقى اإلتصال منقوصا

ا، ومن هنا فالكالم  الصورة المتكاملة المعبرة التي تخاطب اإلنسان عقالا ووجدانا

وحده ال يكفي إليصال المعلومة أو المعرفة بشكلها الصحيح،وإنما يلزمها تواصل 

الت التي تعني هذه المعرفة بصري فهو القادر على إيصال العواطف، واإلنفعا

وتجعلها ذات معنى كبير في إيصال المعلومة أو المعرفة بشكلها التام من حيث 
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التكامل بين الكالم والصورة تارةا، وأسلوب اإليحاء تارة ثانية،وحركات الجسد تارة 

 ثالثة،ومن هنا تبرز أهمية البحث بما يأتي:

 ز.أنه يعالج موضوع مهم في كتاب هللا العزي -

 وضع تصور ألساليب اإلتصال التربوي في القرآن الكريم. -

ي في تربواإلسهام في إثراء المكتبة القرآنية بدراسة تتعلق بموضوع اإلتصال ال -

 القرآن الكريم. 

 هدف البحث:

 يم يهدف البحث الحالي التعرف على أساليب اإلتصال التربوي في القرآن الكر

 تحديد المصطلحات:

 اإلتصال:

أْوَصلَهُ وبلغ،  ، أيوصلُت الشيَء َوْصالا َوِصلَةا،وَوَصَل إليه ُوُصوالا اإلتصال لغةا: "

ال قفالن، ليا  غيره، وَوَصَل بمعنى اتََّصَل، أي دَعا دعوى الجاهليَّة، وهو أن يقول

ِن. لِهجراادُّ تعالى: "إال الذين يَِصلوَن إلى قوٍم " أي يَتَِّصلوَن. والَوْصُل: ض

. ويقال: هذا َوْصُل هذا، أي مثله.والَوصْ  ِ ةٌ، أي لَ وبينهما ُوصْ  ُل: َوْصُل الثوِب والُخف 

 ات ِصاٌل وذريعةٌ. وكل شيء اتَّصَل بشيء فما بينهما ُوْصلَةٌ، والجمع

 (.282: 1990ُوَصٌل")الجوهري، 

ا: هو" العملية التي يتفاعل بمقتضاها متلقي الرسالة و ها مرسلاإلتصال اصطالحا

 عل يتملتفات حية أو بشرية أو آالت( في مضامين أجتماعية معينة , وفي هذا ا)كائنا

أو  رد ,تبادل أفكار ومعلومات ومنبهات بين األفراد عن قضية معينة, او معنى مج

  (.53: 1978واقع معين ")احمد، 

 ، أوأما الباحث فيعرفه بأنه عملية نقل معلومة، أو فكرة، أو إشارة من مصدر

 مستقبل، أو مستقبلين خالل وسط معد لهذا الغرض. مصادر إلى 

 التربية: 

وية صول لغها ألالتربية لغةا : إن المتبصر في معاجم اللغة العربية يجد كلمة التربية 

 ثالث هي :

ا َعلَْيَها ا أَْنَزْلنَفَإِذَ  دَةا "من ربا يربو بمعنى نما وزاد " قال تعالى ﴿ َوتََرى اأْلَْرَض َهامِ -

ْت َوَربَْت َوأَْنبَتَْت ِمْن ُكل ِ َزْوجٍ بَِهيجٍ  اْلَماءَ   5حج/ورة الس ﴾ اْهتَزَّ

ثَْت ِليداا َولَبِ نَا وَ  فِيقال تعالى ﴿ قَاَل أَلَْم نَُرب ِكَ "، "من ربى يربي بمعنى نشأ وترعرع-

 18سورة الشعراء/ فِينَا ِمْن ُعُمِرَك ِسنِيَن ﴾

ِ  تعالى ﴿"من رب يرب بمعنى ساس وأصلح وأدب", قال  - ِ ارَ اْلَحْمدُ ّلِِلَّ  ِميَن ﴾ْلعَالَ ب 

 (.447: 2010)العياصرة، 2سورة الفاتحة/

ا: هي "عملية مقصودة تهدف إلى تنشئة جوانب الشخصية  التربية اصطالحا

اإلنسانية جميعها، لتحقيق غايات محددة، ويقوم بها أفراد ذوو كفاءة عالية بتوجيه 
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ئمة مستخدمين محتوى تعليمي محددا وطرق وتعليم أفراد آخرين، وفق طرق مال

 ( 19: 1991) صالح،  تقويم مالئمة "

 : األسلوب

سلوب لغةا : هو"السطر من النخيل، وكل طريق ممتد واألسلوب األ

ه (، وعرف7/225: 1990الطريق,والوجه,والمذهب والجمع أساليب")ابن منظور، 

 (.469: 1987الجرجاني"الضرب من النظم والطريقة فيه")الجرجاني، 

ا :هو" الطريقة التي يسلكها المتكلم في تأليف كالمه و ار اختياألسلوب اصطالحا

ختيار ا(، واألسلوب هو "طريقة اإلنشاء أو طريقة 18:  1988مفرداته ")الرومي، 

:  1975ئب، األلفاظ وتأليفها للتعبير عن المعاني في قصد اإليضاح والتأثير ")الشا

44.) 

 القرآن الكريم:

م والهلقرآن لغةا: اختلف أهل اللغة في أصل كلمة قرآن ويمكن اختصار وحصر أقا

 في إتجاهين يوردهما السيوطي:

اص تق خاالتجاه األول: "كلمة القرآن اختلف فيه فقال جماعة هو اسم علم غير مش

يهقي الب بكالم هللا فهو غير مهموز وبه قرأ ابن كثير وهو مروي عن الشافعي أخرج

م ن اسوالخطيب وغيرهما عنه أنه كان يهمز قرأت وال يهمز القرآن, ويقول القرآ

 ".نجيلسم لكتاب هللا مثل التوراة واإلوليس بمهموز ولم يؤخذ من قرأت ولكنه ا

 قوال:أبعة االتجاه الثاني: يذهب إلى أن لفظ القرآن مشتق وجاء في هذا االتجاه أر

اب بإن القرآن مصدر لقرأت كالرجحان والغفران سمي به الكتاب المقروء من  -

 تسمية المفعول بالمصدر وبه قال اللحياني وآخرون.

ما و مشتق من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممت أحدهوقال قوم منهم األشعري ه -

 إلى اآلخر 

ا و - ه يشابوقال الفراء هو مشتق من القرائن ألن اآليات منه يصدق بعضها بعضا

ا وهي قرائن وعلى القولين بال همز أيضا ونون أصلية.  بعضها بعضا

ع وقال آخرون منهم الزجاج هو وصف على فعالن مشتق من القرء بمعنى الجم -

ن (، أما القرآ1/144: 1195منه قرأت الماء في الحوض أي جمعته)السيوطي، و

 اصطالحا: هناك تعاريف كثيرة ذكرها العلماء نذكر بعض منها: 

آله وليه القرآن هو كالم هللا المعجز ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى هللا ع -

: 1975، وته)الصباغوسلم المكتوب في المصاحف المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتال

6.) 

ال بالمنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقالا متواتراا  -

 (.174: 1987شبهة)الجرجاني، 
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م ه السالعلي كالم هللا المنزل على خاتم األنبياء والمرسلين بوساطة األمين جبريل -

الوته بت ر المتعبدالمكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور المنقول إلينا بالتوات

 (.11: 1980المبدوء بسورة الفاتحة المختتم بسورة الناس)أمين، 

 مفهوم اإلتصال التربوي :

 عبر إن الطبيعة البشرية بصورة عامة إجتماعية,وهذه الطبيعة ال تتم إال    

تم من تسية التواصل فيما بين البشر، لذا تعدُ عملية اإلتصال بين الناس عملية أسا

من  هم إالثر منالتأثير والتأثر بهم، وال يوجد سبيل للتأثير في الناس,أو التأخاللها 

ي لك فذخالل عملية اإلتصال والتواصل فيما بينهم، وقد أكد القرآن الكريم على 

ائَِل اُكْم ُشعُوباا َوقَبَ ى َوَجعَْلنَأُْنثَ  وَ قوله تعالى ﴿ يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذََكرٍ 

ِ أَتْقَاُكْم إِنَّ  َ ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْندَ َّللاَّ ، أي 13﴾سورةالحجرات /يٌم َخبِيرٌ  َعلِ َّللاَّ

آلية ذه ا, هولتتواصلوا فيما بينكم وتتعاونوا على البر والتقوىليعرف بعضكم بعض 

 احبهي أصل التواصل في القرآن الكريم وال بأس أن نقف عند معناها يقول ص

من و حد، تفسير تيسير الكريم الرحمن " يخبرنا تعالى أنه خلق بني آدم من أصل وا

جنس واحد وهذا مهم في التواصل للتوافق في الجنس، وكلهم من ذكر وأنثى 

م منه ويرجعون جميعهم إلى آدم وحواء، ولكن هللا بث منهم رجاالا ونساءا وجعل

سه لنف فإنه إن اشتغل كل واحد منهم قبائل صغيرة وكبيرة، وذلك من أجل التواصل

 قياملم يحصل بذلك التعارف الذي يترتب عليه التناصر والتعارف والتوارث وال

ا وقبائل لتحصل هذه األمور)السعد ي، بحقوق األقارب,ولكن هللا جعلهم شعوبا

2000 :1116.) 

ويتبين من ذلك أن عملية اإلتصال هو نقل فكرة من شخص، أو جماعة إلى    

ص آخر, أو جماعة أخرى وهذا ما يعرف باإلتصال اإلنساني، وينبثق عن هذا شخ

المفهوم عند تطبيقه في ميدان التربية  مفهوم آخر وهو ما يسمى باإلتصال التربوي 

والذي نحن بصدده واإلتصال التربوي يمثل مجاالا من مجاالت اإلتصال العام 

ومستقبل حول رسالة ذات ويعرف بأنه تفاعل لفظي، أو غير لفظي بين مرسل 

مضمون تربوي يهدف نقل خبرات، أو تحقيق أهداف تربوية محددة، وقد تجلى 

مفهوم االتصال التربوي في القرآن الكريم في نصوص قرآنية كثيرة منها قوله 

اَلةَ َوأُْمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنهَ َعِن اْلُمْنَكرِ   َواْصبِْر تعالى في سورة لقمان ﴿يَا بُنَيَّ أَقِِم الصَّ

ْر َخدََّك ِللنَّاِس َواَل تَْمِش فِي  َعلَى َما أََصابََك إِنَّ ذَِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر َواَل تَُصع ِ

َ اَل يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر َواْقِصْد فِي َمْشيَِك َواْغُضْض ِمْن  ا إِنَّ َّللاَّ اأْلَْرِض َمَرحا

، أي واظب على 18 -16َواِت لََصْوُت اْلَحِميِر ﴾ سورة لقمان /َصْوتَِك إِنَّ أَْنَكَر اأْلَصْ 

أدائها في أوقاتها بخشوع وإخالص هلل رب العالمين. َوأُْمْر بالمعروف  أي بكل ما 

حض الشرع على قوله أو فعله، وانه َعِن المنكر أي عن كل ما نهى الشرع عن 

ن الحياة مليئة بالشدائد، والمحن، قوله أو فعله، واصبر على َما أََصابََك من األذى، فإ

والراحة إنما هي في الجنة فقط ثم نهاه عن التكبر والغرور على الناس فقال َوالَ 
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ْر َخدََّك ِللنَّاِس،  والصعر في األصل مرض يصب البعير فيجعله معوج العنق،  تَُصع ِ

ا  ، وال تمش في والمراد به هنا، التكبر واحتقار الناس، َوالَ تَْمِش فِي األرض َمَرحا

األرض مشية المختالين المعجبين بأنفسهم،  ثم أمر بالقصد واالعتدال في كل أموره 

فقال واقصد فِي َمْشيَِك أي وكن معتدال في مشيك، بحيث ال تبطئ، وال تسرع،  من 

القصد وهو التوسط في األمور، واغضض ِمن َصْوتَِك واخفض من صوتك فال 

رفعه، فإن غض الصوت عند المحادثة فيه أدب وثقة  ترفعه إال إذا استدعى األمر

بالنفس، واطمئنان إلى صدق الحديث واستقامته، وقوله  تعالى"إِنَّ أَنَكَر األصوات 

تعليل لألمر بخفض الصوت، وللنهى عن رفعه  18لََصْوُت الحمير"سورة لقمان /

 (.1/3366: 1997بدون موجب)طنطاوي،

 أهمية اإلتصال التربوي بما يأتي:تبرز أهمية اإلتصال التربوي: 

يعدُ اإلتصال بصورة عامة واإلتصال التربوي بصورة خاصة وسيلة مهمة  -

ت وضرورية لدوام المجتمع ووجوده، ألنه يساعد الناس على العيش كجماعة ذا

ف أهداف وأماني وتطلعات مشتركة،فكل القيم التربوية واالجتماعية واألعرا

 عن طريق اإلتصال. والتقاليد يمكن اكتسابها

ن مرات اإلتصال التربوي عامل مهم في حياة المجتمع ألنه السبيل في نقل الخب -

 السلف إلى الخلف ومن الراحلين عن الحياة إلى الوافدين إليها.

لحياة ن األاإلتصال التربوي يساهم في تطوير عملية البناء في المجتمع اإلنساني  -

 هما يكمل اآلخر. االجتماعية واإلتصال صنوان احد

 أنواع اإلتصال في القرآن الكريم 

طق يمكن تقسيم اإلتصال في القرآن الكريم إلى قسمين هما: اإلتصال النا   

 )اللفظي(، اإلتصال الصامت )الغير لفظي(.

ن تم عياإلتصال الناطق )اللفظي(: يقصد باإلتصال الناطق "هو اإلتصال الذي  -1

ز الرموالمنطوقة وهذا األسلوب يستخدم األلفاظ المنطوقة وطريق استخدام اللغة 

ا من 31: 2004الصوتية")ابو أصبع , (، ويعدُ اإلتصال الناطق أكثر وضوحا

ن اإلتصال الصامت، وذلك الن الكالم أوضح في األداء وتوصيل الرسالة ويمك

ا، وكلما نجح نسان إلا القول إن النطق هو من أكثر وسائل اإلتصال والتأثير شيوعا

خرين ي اآلففي إجادة فن الكالم وامتالك زمام الفصاحة كلما كان أقدر على التأثير 

ا ت لهوتوجيههم الوجهة التي يريدها، وهل كانت معجزة القرآن الكريم التي خضع

 (.6: 2005رقاب العرب إال في بالغته وفصاحته )عبد هللا، 

 وسائل عن بمعزل يتم ال الناطق اإلتصال أن هنا إليه اإلشارة تجدر ومما   

 للكالم مصاحبة هذه تكون ما فكثيرا واإلشارة، كالحركة األخرى والتفاهم التواصل

 أكثر يبقى اإلتصال في المنطوق استعمال الكالم أن بيد عن منفصلة غير المنطوق

 ،والحق ،والخير الحرية،  مثل كلمات عن التعبير فإن ،المعنى على داللة

 أفكار إلى تشير التي الكلمات من وغيرها والحب، والجمال،، والحقيقةل,والعد
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 أن نصف يمكننا وكيف ذاتها، الكلمات استخدام خالل من إال يتم أن يمكن ال معينة

 هذه مثل فكأن الجمال؟ معنى على الدالة استعمال الكلمات دون جميل بأنه الشيء

 .(24: 1988الكلمات)عودة،  هذه مثل في تجسد قد المعاني

 بناء في ةعظيم أهمية من للكالم ما يدرك الحضارات وقيام التاريخ في الناظر إن   

 وفي ن،لإلنسا المعرفة تراكم وفي اإلنسانية، العالقات قيام وفي هذه الحضارات،

 الشعر، مونظ التأليف، وحركة الفكري، والنبوغ الخبرة والتعليم وزيادة اللغة نمو

 ذلك لىإ وما الدعوات، ونشر األفكار، وتوصيل ومعارك الكالم، اإللقاء، ومسابقات

 على ظيماع مبلغا الكالم أهمية بلغت الكالم، وهكذا خالل من إال تتم ال أهداف من

 ثورة من فيه ما يميزه الحاضر الذي عصرنا في األخص وعلى العصور، مر

 الدنيا، حاءكل أن لبلوغ وسيلة اإلعالم لوسائل الهائل الكم من تتخذ التي المعلومات

ي ف التأثير على قادرة اإلعالم وسائل وأصبحت بيت، كل في الكلمة أصبحت فقد

 اراألفك هذه صنع وعلى بل فحسب ذلك ليس وسلوكياتهم، ومشاعرهم الناس أفكار

 .(19:  2010  ،والسلوكيات) ربايعة

 متفاهمه في يستعينون الناس أن الحقيقة: . اإلتصال الصامت )الغير لفظي(2

 تصالفاال لآلخرين، والمحاكاة والبصرية واإلشارات السمعية بالوسائل وتواصلهم

 أو وقالمنط بالكالم فقط نحقق اإلتصال ال ونحنK,اجتماعية عملية هو األساس في

 فاهمالت يتم المتعددة, كأن األفعال من مجموعة خالل من أيضا وإنماK,المكتوب

أو  ،الرأس بحركة أو ،اإلشارات طريق عن أو ،والعبوس التجهم أو ,باالبتسامة

 إلى إضافة واللكم الدفع بواسطة أو ،المعانقة أو ،المنكبين هز أو باليد، المصافحة

نسان" ) لإل العام والمظهر اللباس نوع مثل أخرى بأساليب يتحقق اإلتصال فإن ذلك

 .(26: 1989،ميرل

 اتها،ذ بحد لغة تشكل أطرافك من وحركة إيماءة يونس" فكل بني محمد.د ويقول   

 يقول، أن يريد ما وأصابعه رأسه حركات من لتفهم ما شخصا تراقب ويكفي أن

 ئلالوسا من الجسد النفسية، ولغة حالته وجهه ومالمح طريقة جلوسه من وتعرف

  (.340)بني يونس، دس: "الناس بين من التجاوب الكثير تحقق التي السامية

ْلَمْهِد ا َكاَن فِي ُم َمنْ َكل ِ فَأََشاَرْت إِلَْيِه قَالُوا َكْيَف نُ الى ﴿ ونجد هذا في قوله تع   

ري، ) الطب كالمهبعن قتادة، قوله)فَأََشاَرْت إِلَْيِه( قال: أمرتهم  29َصبِيًّا﴾مريم/

2000 :18/188.) 

مت، الصامن خالل ما تقدم يتضح لنا العالقة الوثيقة بين اإلتصالين الناطق و   

 ونوضح هذه العالقة من خالل األمور اآلتية:

ل ، ومثافظيالاإلعادة ) التكرار(: حيث يقوم اإلتصال غير اللفظي بإعادة ما قلناه  -

 ذلك: حينما تقول لشخص عن وجود شيء ما)هنا( ثم تشير إلى موضعه.

التناقض: يمكن للسلوك غير اللفظي أن يناقض السلوك اللفظي، وأمثلة ذلك  -

كثيرة، مثل المدير الذي يطلب من موظفه أن يحضر له أوراقا معينة أمام زبون، ثم 
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يقوم بإعطائه إشارة من عينه بأال يحضرها، ويعود الموظف إلى مديره ليقول له إن 

لة تلقى رسالتين األولى لفظية والثانية األوراق غير موجودة، فالموظف في هذه الحا

 صامتة، وهذه كانت أكثر تصديقا وثقة بالنسبة للموظف.

ت بيراالبديل: يمكن لإلتصال غير اللفظي أن يكون بديال لإلتصال اللفظي فتع -

 الوجه أحيانا تغني عن الكالم.

فظية، الل التكميل: يمكن لإلتصال غير اللفظي أن يكون مكمال، أو معدال للرسائل -

ن أمثل االبتسامة بعد أن تطلب شيئا من شخص، أو مثل أن تضرب المنضدة بعد 

 تتفوه بعبارة ما.

 لفظية،ل الالتأكيد: ويتم ذلك باستعمال اإلتصال غير اللفظي للتأكيد على الرسائ -

كد ليؤ مثال ذلك  أن يقوم الشخص بالتركيز صوتيا على كلمات معينة أثناء حديثه

لتي االة وقد يصاحب ذلك تعبيرات الوجه الدالة على التأكيد على الرسعلى أهميته,

 يريدها.

 التنظيم: يمكن لإلتصال غير اللفظي أن يقوم بتنظيم وربط اإلتصال بين -

، آخر المشاركين, ومثال ذلك حركة الرأس والعينين، أو تغيير المكان إلى مكان

، وكلها تعتبر وظائف وإعطاء إشارة للشخص ليكمل الحديث، أو يتوقف عنه

 (. 43: 1988تنظيمية يقوم بها اإلتصال الصامت")أبو أصبع، 

 أساليب اإلتصال التربوي في القرآن الكريم

ي خص فلإلتصال والتأثير في اآلخرين أساليب متعددة, وكلما أبدع وأجاد الش   

ا في بناء العالقات اإلجتم  ةاعياستعمال هذه األساليب، كلما كان أكثر نجاحا

 رسالة تضمنياإلنسانية، وتحقيق أهدافه وغاياته، والقرآن الكريم كتاب هللا المعجز 

ا َومَ   ﴿ما أرسل إال رحمة للعالمين  ملسو هيلع هللا ىلصعظيمة هي رسالة هداية ورحمة ورسول هللا 

أحكام القرآن الكريم وهدايته ما ، و107أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْحَمةا ِلْلعَالَِميَن ﴾سورة األنبياء/

ُل ِمَن اجاء  اٌء ا ُهَو ِشفَ مَ آَِن ْلقُرْ إال لتحقيق مصالح العباد في الدنيا واآلخرة ﴿ َونُنَز ِ

اَوَرْحَمةٌ ِلْلُمْؤِمنِيَن َواَل يَِزيدُ الظَّاِلِميَن إِالَّ َخسَ  ,واستعمل  82رة اإلسراء /﴾ سو  ارا

يات القرآن الكريم أساليب إتصال تربوية رائعة ومتنوعة في سبيل تحقيق الغا

ب ساليأواألهداف المرجوة من رسالة القرآن الكريم العظيمة, وسنحاول بيان بعض 

 اإلتصال التربوية في القرآن الكريم .

 أوال: أسلوب الحوار:

والحوار  (،32: 2001الحوار لغةا :" المجاوبة، المجادلة، المراجعة ")زمزمي،    

ُ له تعالى﴿قَْد َسمِ والجدال لهما نفس الداللة وقد اجتمع اللفظان في قو تِي قَْوَل الَّ  َع َّللاَّ

ُ يَسْ  ِ َوَّللاَّ َ َسِميٌع بَِصيرٌ ُوَرُكَما إِ تََحا َمعُ تَُجاِدلَُك فِي َزْوِجَها َوتَْشتَِكي إِلَى َّللاَّ  ﴾سورة نَّ َّللاَّ

 1المجادلة /

والحوار اصطالحا :" محادثة بين طرفين أو أكثر يعرض كل طرف أفكاره ويبني 

قدم قرائنه بقصد توضيح فكرته، وتدعيم رأيه، والوصول إلى نتائج، أو موقفه، وي
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قناعة مشتركة، أو تغليب رأي على آخر، أو ترجيح فكرة على أخرى")األغا،  

1994 :211.) 

ة بين باشروالحوار جزٌء مهم في العالقات اإلنسانية إذ به تتحقق المواجهة الم   

, احيةنعقول خاضعةٌ للفطرة السليمة من القلوب والعقول، ولما كانت القلوب وال

ة في لغلبوللتعاليم المحرفة التي تطرأ عليها من ناحية أخرى, فقد وجب أن تكون ا

 (.242:  2006النهاية للحوار الذي تستنير به الفطرة السليمة") الوند، 

ويعدُ الحوار من أرقى وأنجع أساليب اإلتصال التربوي التي استعملها القرآن    

ريم وما حوار سيدنا إبراهيم مع أبيه في سورة مريم إال خير دليل على ذلك الك

يقاا نَبِيًّا إِْذ قَاَل أِلَبِيِه يَا  وسنحاول بيان ذلك ﴿َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِْبَراِهيَم إِنَّهُ َكاَن ِصد ِ

َشْيئاا يَا أَبَِت إِن ِي قَْد َجاَءنِي ِمَن  أَبَِت ِلَم تَْعبُدُ َما اَل يَْسَمُع َواَل يُْبِصُر َواَل يُْغنِي َعْنكَ 

اْلِعْلِم َما لَْم يَأْتَِك فَاتَّبِْعنِي أَْهِدَك ِصَراطاا َسِويًّا يَا أَبَِت اَل تَْعبُِد الشَّْيَطاَن إِنَّ الشَّْيَطاَن 

ْحَمِن َعِصيًّا يَا أَبَِت إِن ِي أََخاُف أَْن يََمسََّك َعذَاٌب ِمَن الرَّ  ْحَمِن فَتَُكوَن ِللشَّْيَطاِن َكاَن ِللرَّ

اَل َوِليًّا قَاَل أََراِغٌب أَْنَت َعْن آَِلَهتِي يَا إِْبَراِهيُم لَئِْن لَْم تَْنتَِه أَلَْرُجَمنََّك َواْهُجْرنِي َمِليًّا قَ 

كز ، إذ ير47-41َساَلٌم َعلَْيَك َسأَْستَْغِفُر لََك َرب ِي إِنَّهُ َكاَن بِي َحِفيًّا﴾سورة مريم /

السياق على الحوار التربوي الهادف لسيدنا إبراهيم عليه السالم فنلمس اللطف في 

إبراهيم وهو يتوجه إلى أبيه، يحاول أن يهديه إلى الخير الذي هداه هللا إليه وعلمه 

إياه وهو يتحبب إليه فيخاطبه يأبِت,ورحم هللا صاحب الكشاف فقد قال ما ملخصه :" 

كالم مع أبيه في أحسن إتساق، وساقه أرشق مساق، مع انظر كيف رتب إبراهيم ال

استعماله المجاملة واللطف والرفق واللين واألدب الجميل والخلق الحسن، وذلك أنه 

طلب منه أوالا العلة في خطئه، طلب منبه على تماديه، موقظ إلفراطه وتناهيه . 

ا، حيث يبعد ما ليس به حس وال شعور، ثم ثنى بدعوته إلى الحق مترف ا به متلطفا قا

فلم يصف أباه بالجهل المفرط، وال نفسه بالعلم الفائق، ولكنه قال إن معي طائفة من 

ا منه ليس معك ثم ثلث بتثبيطه ونهيه عما كان عليه، بتصويره بصورة  العلم وشيئا

يستنكرها كل عاقل ثم ربع بتخويفه سوء العاقبة، وما يجره ما هم فيه من الوبال . 

من حسن األدب، حيث لم يصرح بأن العقاب الحق له، وأن العذاب ولم يخل ذلك 

الصق به، ولكنه قال ) إني أََخاُف أَن يََمسََّك (، وصدر كل نصيحة من النصائح 

ا ولكن هذه النصيحة الحكيمة الغالية من  األربع بقوله: يا أبِت  توسالا واستعطافا

ا واعية ولم تحظ من  أبيه بالقبول بل قوبلت باالستنكار إبراهيم ألبيه، لم تصادف أذنا

والتهديد فقد قال األب الكافر البنه المؤمن )أََراِغٌب أَنَت َعْن آِلَهتِي يا إبراهيم لَئِن لَّْم 

ا (سورة مريم / ,واالستفهام في قوله  أََراِغٌب لإلنكار 46تَنتَِه ألَْرُجَمنََّك واهجرني َمِلي ا

اا زهدا فيه لعدم الحاجة إليه، ولفظ أََراِغٌب  والتهديد والرغبة عن الشيء تركه عمد

ا أي زمنا طويال، مأخوذ من المالوة، وهى  مبتدأ، أَنَت  فاعل سد مسد الخبر، و َمِلي ا

الفترة الطويلة من الزمان، ويقال الليل والنهار: الملوان، والمعنى: قال والد إبراهيم 

يم عبادة آلهتى، وكاره لتقرب له على سبيل التهديد والوعيد، أتارك أنت يا إبراه
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الناس إليها، ومنفرهم منها لئن لم تنته عن هذا المسلك، ) ألَْرُجَمنََّك ( بالحجارة 

ا ( بأن تغرب عن وجهي زمنا طويال ال أحب أن  وبالكالم القبيح ) واهجرني َمِلي ا

ديد أراك فيه، وهكذا قابل األب الكافر أدب ابنه المؤمن، بالفظاظة والغلظة والته

والعناد والجهالة شأن القلب الذي أفسده الكفر,ولكن إبراهيم عليه السالم  لم يقابل 

وجميل المنطق، فظاظة أبيه وتهديده بالغضب والضيق، بل قابل ذلك سعة الصدر، 

ا (، أي لك منى يا أبت   حيث قال له: )َسالٌَم َعلَْيَك َسأَْستَْغِفُر لََك ربي إِنَّهُ َكاَن بِي َحِفي ا

السالم الذي ال يخالطه جدال أو أذى، والوداع الذي أقابل فيه إساءتك إلى باإلحسان 

ا  بي،  ا ( أي بارًّ إليك وفضالا عن ذلك فإني ) َسأَْستَْغِفُر لََك ربي إِنَّهُ َكاَن بِي َحِفي ا

 (.9/42: 1997)طنطاوي،كثير اإلحسان إلى "

 وي منها ونستنبط من هذا الحوار مهارات في االتصال الترب

 تبليغوالمربي والمدرس والداعية عليه أن يستعمل اللين واللطف في توصيل  أن -

 ما يريدون.

 مقابلة اإلساءة باإلحسان وعدم التكبر وان بلغ من العلم مبلغا. -

 الخلق الحسن واألدب الجميل في المجادلة والحوار. -

 ثانياً: أسلوب التلقين :

الرازي، تفهيم)كال التلقين لغةا: من لقن الكالم فهمه , وتلقنه أخذه لقانية، والتلقين   

2005 :612.) 

ا: فهو أسلوب في التعليم يركز على تنمية الجانب المعر دى في لالتلقين اصطالحا

ين التلق يعدُ المتعلمين بالسرد والتحفيظ والمتابعة المباشرة من المعلم للمتعلم . و

في  ممهمذ به الرسل في تلقي الوحي وتلقينه,ورسل هللا كانوا معلمين إلأسلوب أخ

يعلم به لرأمور دينهم ,ومعلمين من الطراز األول، وبدأ ذلك مع آدم الذي تعلم من 

 وا أَتَْجعَُل فِيَها َمنْ ِليفَةا قَالُ ِض خَ رْ َوإِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَماَلئَِكِة إِن ِي َجاِعٌل فِي اأْلَ أوالده )

َماَء َونَْحُن نَُسب ُِح بَِحْمِدكَ   تَْعلَُمونَ  َل إِن ِي أَْعلَُم َما اَل ُس لََك قَانُقَد ِ  وَ يُْفِسدُ فِيَها َويَْسِفُك الد ِ

تُْم ِء إِْن ُكنْ ئُونِي بِأَْسَماِء َهُؤاَل قَاَل أَْنبِ فَ َكِة اَلئِ َوَعلََّم آدََم اأْلَْسَماَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى اْلمَ 

يَا آدَُم أَْنبِئُْهْم  ْلعَِليُم اْلَحِكيُم قَالَ َك أَْنَت اا إِنَّ تَنََصاِدقِيَن قَالُوا ُسْبَحانََك اَل ِعْلَم لَنَا إِالَّ َما َعلَّمْ 

ا أَْنبَأَُهْم بِأَْسَمائِِهْم قَاَل أَلَمْ   َواأْلَْرِض اتِ ْعلَُم َغْيَب السََّماوَ أَ ُكْم إِن ِي ْل لَ أَقُ  بِأَْسَمائِِهْم فَلَمَّ

  33-30َوأَْعلَُم َما تُْبدُوَن َوَما ُكْنتُْم تَْكتُُموَن( سورة البقرة/

ا  ه، بن ماج()اوتأكيداا لذلك"يقول المصطفى صلى هللا عليه وآله وسلم)إنما بعثت معلما

ه ل علي(، وقد كان الرسول الكريم يٌلقن القران الكريم عن طريق جبري1/83دس: ج

ة لصالالسالم وكان جبريل يتلو اآليات التي يتنزل بها على مسمع النبي عليه ا

م لها لسالريل يتابع حفظ النبي عليه الصالة واوالسالم فيرددها من بعده، وكان جب

انه سبح وإتقانه بين الحين والحين ليتثبت من بقاء القران في صدره , يقول هللا

-16مة /وتعالى )ال تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه( سورة القيا

 .(309:  2003)الخوالدة و وعيد، 17
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ي نه فعليمي قديم متجدد ال يمكن اإلستغناء وأسلوب التلقين أسلوب إتصال تع   

تابعة مإلى والتربية اإلسالمية فمن الموضوعات والمواد ما يحتاج إلى النقل مشافهة 

ا حرفا, وحركةا حركة, وخاصة الوة تفي  المعلم لما حفظ المتعلم كلمةا كلمة، وحرفا

لى ة عة عاليالقرآن الكريم وحفظه, إن تالوة القرآن الكريم مهارةٌ تعتمد بدرج

سب تكت رياضة اللسان إلتقان الحروف وإعطاءها حقها ومستحقها، وهذه المهارة ال

ال والتلقين هو أسلوب اإلتص، (321إال مشافهة من أفواه الرجال )خليل، دس:

 هتوإتقان تالو األمثل لذلك ألنه ال يجوز رواية القرآن الكريم بالمعنى أو االجتهاد ,

ل ( سورة المزمتِيالا تَرْ  أَْو ِزْد َعلَْيِه َوَرت ِِل اْلقُْرآنَ عالى )عبادة واجبة " لقوله ت

 .(309: 2003)الخوالدة وعيد، 4/

 الغاية من التلقين:
ان اإلنس لها من المَسلَم به لدى علماء التربية واألخالق أن التربية التي يتعرض   

ا  ا أو سلبا جب يلك ذومن أجل  في بداية نشأته تؤثر في مسار حياته بعد ذلك إيجابا

 النشء لدى على المربي والمعلم إتباع وسائل وأساليب إتصال تربوية لتنمية العقيدة

عقلي : الالمسلم وهذه الوسائل تعتمد على أسس متينة وتتمثل في األساس األول وهو

و عالي أالنفاويتعلق بالمحسوسات وال يتأثر باألمور العقلية المجردة، والثاني وهو: 

 ه، أووالعاطفة تعني زيادة رسوخ ميل الفرد إلى الشيء الذي يتوق إليالعاطفي 

لعملي اساس ازدياد رسوخه عنه بتوالي األيام وتكرار الحوادث، أما الثالث فهو: األ

ن بدو حيث قرن هللا سبحانه وتعالى بين اإليمان والعمل وال يتأتى وجود عقيدة

 من ذلك:(، و11: 1993شريعة والعكس صحيح)موسى وآخرون، 

عقيدة اء بالألبنتلقين األبناء عقيدة التوحيد: "وقد وضح اإلسالم لألسرة كيفية ربط ا -

ترمذي وال اإلسالمية منذ خروجهم إلى الدنيا، والدليل على ذلك ما رواه أبو داوود

ن أُذ عن أبي رافع أنه قال :رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم أذن في

ابن (، وروى البيهقي و32طمة ")ابو داوود، دس: الحسن أبن علي حين ولدته فا

لد من و"السني عن الحسن أبن علي عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قال : 

ن صبياله مولود فأذن في أُذنه اليمنى, وأقام في أُذنه اليسرى لم تضره أم ال

وان، ")علوالمقصود بأم الصبيان هي التابعة من الجن والتي يسميها الناس القرينة

يْ سَ ي َوإِن ِ (، وكذلك تعويذهُ من الشيطان الرجيم عمالا بقوله تعالى )60دس: ج/ تَُها مَّ

يَّتََها ِمَن الشَّْيَطانِ  ِجي الَمْريََم َوإِن ِي أُِعيذَُها بَِك َوذُر ِ ، وذلك 36مران /ع( سورة آل ِم رَّ

ث لحديوسلم في التحي فطرتها من االنحراف كما أشار النبي صلى هللا عليه وآله 

ابن القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم")

 (.4/2197: ج1983الحجاج، 

التركيز على جوانب العقيدة اإلسالمية اإليجابية المؤثرة على السلوك، وعلى  -

نبة األسرة المسلمة أن تعمد إلى ترسيخ المفاهيم، والمبادىء، والقيم اإليمانية متج

التلقين التقليدي الذي ال يخلق التفاعل المطلوب للتقرب إلى هللا بل الجوانب التي 
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ونستنبط من (، 14: 1986يكون لها األثر الفعال في سلوكيات األبناء)يالجن، 

 أسلوب التلقين مهارات إتصال تربوية أهمها:

لم المتع تلقىيلكي مهارة اإلقناع العقلي: على المربي والمعلم التحلي بهذه المهارة  -

 المعلومات وهو مؤمن بهذه المعلومات ويتفاعل معها.

ن تلقيمهارة مطابقة القول مع العمل: وهذه من المهارات المهمة في أسلوب ال -

قران ه الالمباشر وخاصة في تربية النشء التربية اإلسالمية الصحيحة وهذا ما أكد

ِ عَلُوَن َكبُ  تَفْ اَل َما  آَمنُوا ِلَم تَقُولُونَ الكريم بقوله تعالى )يَا أَيَُّها الَِّذيَن  أَْن  َر َمْقتاا ِعْندَ َّللاَّ

 .3-2تَقُولُوا َما اَل تَْفعَلُوَن(سورة الصف/

 ثالثاً: أسلوب األمثال 

زي، المثل لغةا: "الشبه وما يضرب به من المثال، ومثل الشيء صفته")الرا   

ه شيء بشيء في حكمه، وتقريب (، ويعرفه أبن القيم" بأنه تشبي281: 2005

المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من اآلخر واعتبار أحدهما 

 (.673: 1982باآلخر")الجوزية، 

ا: "عبارة عن قول في شيء يشبه قوالا في شيء آخر بينهما  ة شابهمالمثل اصطالحا

 هللا دوالتمثيل تقديم األفكار أو المعاني بصورة مثل لتجسيد تلك األفكار")عب

 (.146: 2001وآخرون، 

ويعدُ أسلوب األمثال من أساليب اإلتصال التربوية المهمة في العملية التعليمية    

التعلمية، ألن األمثال تساعد في تقريب الفكرة العلمية إلى عقول وأذهان الطلبة من 

خالل وضع محددات عامة للتصوير وربط األشياء واألمور بعالقات واضحة، 

مثال تلخيص للخبرات والمعلومات اإلنسانية المتفق عليها، وتشكل وهي أي األ

معايير للقبول والرفض لألشياء واألعمال ووسائل قياس األعمال واإلنجازات , 

وتسهل تذكر المعلومات وتثير االنفعاالت المناسبة، "ومن خالل تدبر النصوص 

بيان أمور إعتقادية القرآنية نجد كثير من هذه األمثال قد استعملت في توضيح و

لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم وغيبية وفقهية وأخالقية إلخ، ومن ذلك قوله تعالى ) َمثَُل الَِّذيَن ُحم ِ

ُ اَل  ِ َوَّللاَّ ا بِئَْس َمثَُل اْلقَْوِم الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاِت َّللاَّ  يَْحِملُوَها َكَمثَِل اْلِحَماِر يَْحِمُل أَْسفَارا

، تبين هذه اآلية أن اليهود انتهى دورهم في 5( سورة الجمعة/قَْوَم الظَّاِلِمين يَْهِدي الْ 

حمل أمانة هللا,فلم تعد لهم قلوب تحمل هذه األمانة إال القلوب الحية الفاقهة المدركة 

الواعية المتجردة العاملة بما تحمل فبنوا إسرائيل حملوا وكلفوا أمانة العقيدة 

م لم يعملوا بها، وسيرة بني إسرائيل كما عرضها القرآن والشريعة للعمل بها، ث

الكريم وكما هي في حقيقتها ال تدل على أنهم قدروا هذه األمانة، وال أنهم فقهوا 

حقيقتها وال أنهم عملوا بها، ومن ثم كانوا كالحمار يحمل الكتب الضخام وليس له 

ا في الغاية من ها، وهي صورة منا إال ثقلها فهو ليس صاحبها وليس شريكا

بائسة,ومثل سيء شائن للذين كذبوا بآيات هللا وهللا ال يهدي القوم الظالمين، والذين 

يعيشون في هذا الزمان وهم يحملون أسماء المسلمين وال يعملون عمل المسلمين 
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وبخاصة أولئك الذين يقرؤون القرآن والكتب وهم ال ينهضون بما فيها، أولئك 

هم كثيرون, فليست المسألة مسألة كتب تحمل وتدرس أنما كالحمار يحمل أسفاراا و

(، ,استعمال لفظ 433-3/432: 2014هي مسألة فقه وعمل بما في الكتب")الباز، 

الحمار في المثل القرآني في اآلية السابقة للذين يحملون التوراة ولم يفهموا ما فيها 

ب أن العبرة في المثل (، ويذكر قط203: 1994يحمل تنفيراا من هذا الفعل")األغا، 

ليست في الحجم والشكل إنما األمثال أدوات للتنوير والتبصير, وليس في ضرب 

األمثال ما يعاب وما من شأنه اإلستحياء من ذكره وهللا جل ت حكمته يريد بها اختبار 

(، ونستنبط من أسلوب األمثال 1/50: ج1986القلوب وامتحان النفوس")قطب،  

 بعض مهارات اإلتصال التربوية منها: في اإلتصال التربوي

ب مية وجتعليمهارة إيجاز اللفظ وإصابة المعنى: وهذه المهارة مهمة في العملية ال -

نها ة ألعلى المتصدين للعمل التربوي من مدرسين ومعلمين أن يتحلوا بهذه المهار

 تتيح لهم تلخيص للخبرات العلمية واختصار للوقت والجهد.

بيه: وهي مهارة تستعمل في أبراز المعقول في صورة مهارة حسن التش -

مها ستخدأالمحسوس الذي يلمسه الطلبة فتتقبلها عقولهم وهي تساعد المدرس أذا ما 

لبة بصورة مناسبة في تسهيل إيصال بعض المفاهيم واألفكار التي يجد بعض الط

 صعوبة في فهمها.

 رابعاً: أسلوب القدوة :

ذي (، وتعني األصل ال15/171ة)ابن منظور، دس: جالقدوة لغةا: "هي األسو   

 (.2/727تتشعب منه الفروع)أنيس وآخرون، دس:ج

 االتهاي مجالقدوة اصطالحا: "نماذج بشرية متكاملة تقدم األسلوب الواقعي للحياة ف

: 2001ن، آخروالمختلفة السلوكية، واالنفعالية، والعلمية، واالجتماعية ")عبد هللا و

152.) 

وأسلوب القدوة من األساليب المهمة في اإلتصال التربوي، وهو أسلوب قديم قدم    

البشرية، وتمدد جذوره مع جذور اإلنسان، وفي القرآن الكريم نجد نصوص كثيرة 

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ِلَمْن تتحدث بهذا األسلوب منها قوله تعالى ) قَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل َّللاَّ

ا( سورة األحزاب /َكاَن يَْرجُ  َ َكثِيرا َ َواْليَْوَم اآْلِخَر َوذََكَر َّللاَّ عند تدبر اآلية  21و َّللاَّ

نجدها تتحدث عن وجوب اإلقتداء برسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وأن 

يستشعر المؤمن عظمة وهيبة الشخصية المحمدية، ويذكر أنور الباز في تفسيره 

ا من اجتماع ال صفات الحميدة في شخص الرسول صلى هللا عليه وآله "أنه ليس عجبا

وسلم، وإنما العجب أنها فيه على سواء، فال صفة تطغى على أُخرى حتى تكاد 

تطمسها,وال خلق يربو على آخر حتى يكاد يخفى معالمه، وإنما هي صفات وزنت 

بميزان عادل ال يعول، وأخالق حسبت بحساب دقيق ال يضل، لقد كان من من  هللا 

على المؤمنين أن الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم جمعت سيرته كل كلمة كل 
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لمحة بل الضجعة واألكلة والشربة حتى يقتدى به المؤمنون في كل أحوالهم")الباز، 

 (.3/33: ج2014

عاله ع أفوهذا يعدُ قمة اإلتصال التربوي عند إقتداء المؤمنون بنبيهم في جمي   

ملي ، وتمثل القدوة أسلوب إتصال تربوي ذو تطبيق عوأقواله وحركاته وسكناته

م أشد لتعلألنماط السلوك ويقوم على إشراك الحواس في عملية التعلم، وبذلك يكون ا

فاعلية وأقوى استمرارية من التعلم الذي يقوم على التجريد,واستخدام 

له مع ق أقوابتطااأللفاظ,والقدوة توفر الجهد على القائد، أو المعلم، أو المربي الذي ت

نموذج بال أفعاله ومن هنا القدوة الصالحة تختصر الوقت والجهد في إقناع المقتدين

خرون،  وآمما يترك األثر اإليجابي في النفوس التي تتعامل معه لإلقتداء)عبد هللا

2001 :156.) 

 ونستنبط من أسلوب القدوة بعض المهارات اإلتصال التربوية منها:

ل تصامع الطلبة باألقوال واألفعال وهي من المهارات اإل مهارة حسن التعامل -

التربوية المهمة في نفوس الطلبة وعند إستعمالها من قبل المدرس بصورة 

 الصحيحة تؤتي ثمارها بشكل فعالة.

عد تسا مهارة حسن الظن باآلخرين وهي مشتقة من حسن الظن باهلل وهذه المهارة -

 ن توتر واستفزاز.المربي والمدرس على أداء عمله بدو

  خامساً: أسلوب اإليحاء الجسدي
، فهو مفعول حٍ،والُمو اإليحاء لغةا: " أوحى/ أوحى إلى/ أوحى لـ يُوحي، أَْوحِ، إيحاءا

ا: أرسله، ألقاه إليه وبلَّغ ى، أوحى هللاُ إلى َمْن يصطفيه أمرا وحى هللاُ اه "أه إي  ُموحا

د صلَّى هللاُ عليه وسلَّ  ، 6لنجم /َحى( سورة اا أَوْ ِه مَ م )فَأَْوَحى إِلَى َعْبدِ القرآَن إلى محمَّ

ه إشارة ار إلي، أشأوحى هللاُ إليه: بعثه نبيًّا. أوحى إليه/ أوحى له: وَحى، أشار وأومأ

: 2008)عبد الحميد، 11ريم/رة مسريعة")فَأَْوَحى إِلَْيِهْم أَْن َسب ُِحوا بُْكَرةا َوَعِشيًّا("سو

 (.3/2415ج

ا :"إشارات وإيماءات جسدية ترسل رساالت محددة في مواقاإليحاء اصط ف الحا

 وظروف مختلفة تظهر لك المشاعر الدفينة وتخرجها للسطح، فتصل من خاللها

دور تمعلومات,أو أفكار عن الشخص اآلخر بحيث ال يستطيع إخفاء األفكار التي 

بين  (، أو "هو الحوار النفسي الذي يجري340: 2007في ذهنه")بني يونس، 

صمت ل الاألطراف المعنية والمعاني المنتقلة بينهم ال من خالل النطق بل من خال

 والمالمح العامة لإلنسان الصامت كنظرات العيون وتعبيرات الوجه وحركات

 (. 201: 2004الجسم)عبد هللا، 

والمتدبر آليات القرآن الكريم يجد بكل وضوح استعمال القرآن الكريم الكثير من    

فَأََشاَرْت إِلَْيِه حاءات الجسدية وسنحاول أن بين بعض منها: ففي قوله تعالى )اإلي

يقول أبن الجوزي  29سورة مريم/ (قَالُوا َكْيَف نَُكل ُِم َمْن َكاَن فِي اْلَمْهِد َصبِيًّا
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"فأشارت أي أومأت أليه أي: إلى عيسى فتكلم وقيل المعنى أشارت إليه أن كلموه) 

 (.5/228ج :1981ابن الجوزي، 

د أن تري وعملية اإلشارة التي أدتها السيدة مريم عليها السالم عوضت عن الذي   

قالوا  م لذلكلسالتقوله,لذلك فَِهَم قومها أنها تطلب منهم أن يكلموا سيدنا عيسى عليه ا

ا  إلشارةاأن  قَالُوا َكْيَف نَُكل ُِم َمْن َكاَن فِي اْلَمْهِد َصبِيًّا( أيلها) ن اإلتصال م كانت نوعا

ل عن طريق اإليحاء الجسدي وهي حركة اليد باإلشارة، وهذا يؤكد وجود تواص

ِ اْجعَْل ِلي آيَةا قَ  ل َِم النَّاَس أاَلَّ تُكَ  يَتُكَ آاَل دون كالم، وكذلك نجد في قوله تعالى)قَاَل َرب 

ا َوَسب ِ  ا َواْذُكْر َربََّك َكثِيرا ِ َواإْلِ الْ بِ  حْ ثاََلثَةَ أَيَّاٍم إِالَّ َرْمزا ْبَكاِر( سورة آل عمران عَِشي 

 بشرتهأنه عوقب، ألن المالئكة شافهته ف ية، ذكر الطبري في تفسير هذه اآل41/

فأِخذ عليه  ية،بيحيى، قالت:"أن  هللا يبشرك بيحيى"، فسأل بعد كالم المالئكة إياه اآل

ا  : 2000ري، ")الطب يقول: يومئ إيماءا  -لسانه، فجعل ال يقدر على الكالم إال رمزا

و أس أر(، ويذكر الزمخشري في معنى قوله )إال رمزاا( إال إشارة بيد أو 6/387ج

 (.1/389غيرهما وأصله التحرك")الزمخشري، دس: ج

لتي اويتبن لنا من هذه اآلية أن الرمز عوض عن الكالم وأدى نفس الرسالة    

 يؤديها.

 أهمها:ونستنبط من هذا األسلوب مهارات اتصال تربوية 

ة، عليممهارة حركة اليد: وهي من المهارات المشهورة والمهمة في العملية الت -

لى إاجة حوعلى المدرس والمعلم إتقان هذه المهارة ألنها تغنيه في مواقف ليس له 

ية تأد استخدام األلفاظ الصوتية، وعليه أن ينتبه ويسيطر على حركة يديه أثناء

 درسه.

أن  ي أيضا ال تقل أهمية عن مهارة حركة اليد وممكنمهارة حركة العين: وه -

يستخدم المدرس حركة عينه في أثناء الدرس ويصل برسالة إلى احد الطلبة 

ا الغير منتبه دون أن يقطع درسه أو يؤثر على وقت الدرس.  وخصوصا

 النتائج 

ورة إن عملية اإلتصال من العمليات المهمة والضرورية في حياة المجتمع بص -

 ة وبالمؤسسات التربوية بصورة خاصة.عام

م الكري قرآناإلتصال يكون فعاالا عندما يكون من جنس واحد، وهذا ما أشار إليه ال -

 اُكْم ُشعُوباا َوقَبَائِلَ ى َوَجعَْلنَ أُْنثَ وَ ٍر في قوله تعالى )يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذَكَ 

ِ أَتْقَاُكْم إِنَّ ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرمَ  َ ُكْم ِعْندَ َّللاَّ  .13( سورة الحجرات /يٌم َخبِيرٌ  َعلِ َّللاَّ

 فظي.ير لاإلتصال في القرآن الكريم نوعان هما: اإلتصال اللفظي، واالتصال الغ -

ا من اإلتصال الغير لفظي. -  اإلتصال اللفظي أكثر وضوحا

فكري، وغ الوزيادة الخبرة,والنباإلتصال اللفظي يساهم في نمو اللغة، والتعليم،  -

 وحركة التأليف، ونظم الشعر، وتوصيل األفكار.

 اإلتصال الغير لفظي مكمل لإلتصال اللفظي. -



 لعبيديا إسماعيل الرحمن عبد م.د.وليد                  المنظور في وأساليبه التربوي اإلتصال

 

184 
 برلين-ألمانيا العربي يمقراطيالد المركز                               سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

 اإلتصال الغير لفظي يساهم بالتأكيد على ما ذكره اإلتصال اللفظي. -

 همة.اإلتصال الغير لفظي يكون بديل عن اإلتصال اللفظي في مواقف كثيرة وم -

ين، لتلقالقرآن الكريم أساليب إتصال عديدة أهمها: أسلوب الحوار، وأسلوب في ا -

 وأسلوب األمثال، وأسلوب القدوة، وأسلوب اإليحاء الجسدي. 

ر لحواامهارة اللين واللطف من المهارات اإلتصال التربوية المهمة في أسلوب  -

 .ه بسالسةوعلى المدرس أن يتصف بها لكي يستطيع إيصال المعلومات إلى طلبت

ة لمهمعدم التكبر ومقابلة اإلساءة باإلحسان من مهارات اإلتصال التربوية ا -

ا في محاورة الطلبة.  وخصوصا

وي لتربااإلقناع العقلي من مهارات أسلوب التلقين والمهمة في عملية اإلتصال  -

و ت وهوعلى المربي والمدرس التحلي بهذه المهارة لكي يتلقى المتعلم المعلوما

 ة.من بهذه المعلومات ويتفاعل معها خاصة في األمور اإلعتقادية والفقهيمؤ

يها د علمطابقة القول مع العمل من مهارات اإلتصال التربوية المهمة والتي أك -

 وَن َكبَُر َمْقتاا ِعْندَ اَل تَْفعَلُ  َن َماولُوالقرآن الكريم بقوله تعالى)يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِلَم تَقُ 

ِ أَْن تَقُولُوا َما اَل تَْفعَلُوَن(سورة الصف/  .3-2َّللاَّ

نها ة ألاإليجاز في اللفظ وإصابة المعنى إحدى مهارات اإلتصال التربوي المهم -

 تساعد المدرسين في تلخيص للخبرات العلمية واختصار للوقت والجهد.

ز إبرا مهارة حسن التشبيه تستعمل في اإلتصال التربوي وتساعد المدرس في -

 المعقول في صورة المحسوس.

يسية لتدرحركتا اليد والعين من مهارات اإلتصال التربوية المهمة في العملية ا -

 م.لكالاوعلى المدرس إتقان هاتين المهارتين ألنها تغنيه في مواقف تدريسية عن 

 التوصيات:

ية دراسالضرورة تضمين أساليب االتصال التربوي في القرآن الكريم في المناهج  -

 لما لها من دور فعال في تنفيذ هذه المناهج.

ير تأث تدريب المدرسيين والمعلمين على مهارات االتصال التربوية لما لها من -

 مباشر في العملية التعليمية التعلمية.

 المقترحات 

لى ين إالتأكيد على أساليب االتصال في القرآن الكريم من خالل توجيه الباحث -

 ت مختلفة في هذا الموضوع.إجراء دراسا

مادة  دريسإمكانية إجراء دراسة تجريبية باستعمال أساليب االتصال التربوي في ت -

 دراسية معينة لمرحلة دراسية معينة.
 قائمة المراجع:

 القرآن الكريم
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Educational communication and its style in the Quranic 

perspective 

Abstract: The present research aims to statement the 

importance of educational communication and its style in the 

Holy Quran. The researcher used descriptive method using the 

books of interpreting the Quran ,sources, references and studies 

related to the research topic . the research educe some 

important results. the Holy Quran used two types of 

communication verbal communication and non-verbal 

communication ,and includes several educational methods of 

communication ,the most important of which are: the style of 

dialogue ,the method of indoctrination ,the style of proverbs 

,the style of example and the method of physical inspiration . 
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مكانة اإلشراف التربوي على التعليم االبتدائي في الجزائر ضمن 

 االتجاهات اإلشرافية المعاصرة
 أ.د علي صباغ

 جامعة عبد الحميد مهري، قسنطينة: الجزائر

 

ى لعملية اإلشراف التربوي، حتجاءت هذه الدراسة لتضع إطارا نظريا ملخص: 

ظل  يستوعب التحديات والمتغيرات التي تواجه اإلشراف التربوي بالجزائر، في

ية عمل السياسة التربوية الجديدة، وتتحدد مشكلة الدراسة في الحاجة إلى تطوير

عاصرة الم اإلشراف التربوي على التعليم االبتدائي، من خالل إبراز أهم االتجاهات

ي إلشراف التربوي ونماذجه المختلفة، والتعرف على مدى تحققها ففي مجال ا

 الواقع العملي لإلشراف التربوي على التعليم االبتدائي في الجزائر.

ف : فعال،  اتجاهات معاصرة،  التجديد التربوي، اإلشراالكلمات المفتاحية

 التعاوني.
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 الخلفية النظرية للبحث:

ية لعلميتميز هذا العصر على ما سبق من عصور بالتقدم الهائل في المجاالت ا   

بشرية ا الوالتكنولوجية، وتفجر المعرفة وسرعة انتقالها وتداولها، واتساع أبعاده

 وتطورها بشكل لم يسبق له نظير في تاريخ األمم.فأصبح من الضروري تقويم

 ومضامينها. النظم التعليمية وإعادة النظر في أساليبها

ى دية علتقليلقد تبث بما ال يدع مجاال للشك، قصور النظم التعليمية بأنماطها ال   

 مراجعةيم وبلوغ الغايات التي تبتغيها المجتمعات اإلنسانية، وإن تطوير نظم التعل

ي ات التتبارهيكلها ومحتواها لم يعد بدعة فالحياة دائمة التغير والتطور، وفق االع

ة في هذا العصر، ووفق طبيعة االتجاهات التربوي تقتضيها طبيعة المجتمعات

 المعاصرة.

 م كله،لعالاوتعد عملية تطوير التعليم وإصالح مساره، عملية مستمرة يسعى إليها    

حقيقي ف الوتعكف على دراستها المنظمات والهيئات الدولية، ويمكننا القول أن الهد

و هئر، ة التربوية في الجزالعملية التغيير والتعديل في برامج ومناهج المنظوم

 بــةجعلها قادرة على التكيف مع متطلبات الواقع االجتماعي الجزائري، ومواك

 لفيةالتحـوالت والتطورات التي يشهدها عصر العولمة، قصد مواجهة تحديات األ

 الثالثة.

ة لعامإن الجزائر وهي في طريقها إلعداد نظام تعليمي متكامل مع المبادئ ا   

 ساهمالتربوية الجديدة، ويالءم ظروف العصر،و يالحق ركب التطور، وي للسياسة

من  خيرةفي تنمية قدرات المواطنين، بات لزاما عليها وبخاصة في هذه اآلونة األ

حتى  ليميالتجديد التربوي واإلصالح التعليمي الجاري ، دراسة جوانب نظامها التع

 يسهم بدور فعال في تحقيق أهداف المجتمع.

تربوي ر اليسعى المسئولون عن التعليم في بالدنا إلى تحقيق التطابق بين الفكو   

 طويرتالمعاصر والواقع التعليمي، حيث اتجهت األنظار في اآلونة األخيرة نحو 

 يحققوتحديث التعليم، لكي يواكب التطور التكنولوجي الكبير في هذا العصر، و

وى مست البد من إدارة واعية لرفع احتياجات التنمية الوطنية، ولتحقيق ذلك كان

ى وقف علي يتالتعليم إلى درجة من الكفاية التربوية، بمعنى أن نجاح النظام التعليم

درتها ة وقالطريقة التي يوجه بها، أي أنه مرهون بمدى فاعلية الممارسات التعليمي

 على توجيه النشاط التربوي كله، وتحريكه لتحقيق األهداف المنشودة.

 نظرة فاحصة وواعية إلى ما هو حاصل في واقعنا التعليمي في بعض ولكن   

وإن  نفذ،جوانبه ومنها الخدمات اإلشرافية، يؤكد أن هناك هوة بين المستهدف والم

ها، آثاراستمرار هذه الهوة من شأنه تعميق ظاهرة التخلف التربوي بكل أبعادها و

افية إلشرلمتعلق بالممارسات اوفي هذه الحدود كانت الدافعية لتقديم هذا العمل ا

 ارسنا.ي مدإلبراز الضرورة التربوية الملحة لتقديم مزيدا من الخدمات اإلشرافية ف
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ات ويبدو أن نوع اإلشراف ومدى كفايته هو الذي يميز فعليا بين المؤسس    

علمية ة الالتربوية الناجحة والفاشلة، لذلك وجب على اإلشراف أن يجمع بين المعرف

ان لإلتي طنيةرة العالمية في مجال الممارسة اإلشرافية وبين نتائج البحوث الوو الخب

ة محليبتصورات وأفكار وأساليب عمل نابعة من الواقع، وخاضعة لشروط البيئة ال

 ومتوافقة مع مقتضيات المحيط الدولي.

 ربيةلقد اختلفت مفاهيم وممارسات اإلشراف التربوي، وتعددت في تاريخ الت   

، لم حاليليم، فمفهــوم اإلشراف بمعناه وممارسته المأخوذ بها في الوقت الوالتع

، أدوارا لدينيةة واتتبلور إال حديثا ولقد لعبت العوامل السياسية واالجتماعية والثقافيــ

 هذا. ومناحاسمة في تحديد مفهوم اإلشراف وفلسفته منذ فجر التاريخ التربوي إلى ي

ية تماعإلشرافية وتأثرها بالتغيرات التربوية واالجوقد أدى تطور العملية ا   

 والعلمية في الخمسينات والستينات من القرن الماضي إلى بروز العديد من

 يمكناالتجاهات العالمية المعاصرة في مجال اإلشراف التربوي على التعليم، و

 تصنيف مراحل التطور في طبيعة العمليات اإلشرافية في ظل الفكر التربوي

 عاصر إلى ثالث اتجاهات رئيسية هي:الم

 :«التفتيش» اإلشراف التربوي بمعنى  .1

ن مومازال كذلك في كثير « تفتيشا» حيث كان اإلشراف التربوي في معظمه    

ا موجود شرافاألماكن من هذا العالم الذي نحيا فيه. وال يزال المفهوم التفتيشي لإل

يال من هذا النوع من اإلشراف غير حتى اليوم في عديد من المدارس، حيث نجد أ

 (.1979:406للتغيير)عبد اللطيف فؤاد، إبراهيم. المناهج، 

، حيث فتيشوأن المتتبع لإلشراف التربوي يجد أنه بدأ أول األمر على مستوى الت   

ه، لدي كان المفتش يقوم بزيارة للمعلم لإلطالع على جوانب القصور ونقاط الضعف

الل خه على األخطاء والنواقص والهفوات التي يقتنصها ومن تم تقويمه ومحاسبت

ا ء هذزيارته، وقد كان األسلوب التفتيشي يحمل في طياته معنى التجسس، ففي ضو

 المفهوم لإلشراف، كانت مهمة المفتش تتحدد في الكشف عن نقاط الضعف لدى

وى ق سرالمعلمين وتصيد األخطاء التي يقعون فيها من خالل زيارة خاطفة ال تستغ

ذه هتام فترة زمنية قصيرة، تجري عادة مرة أو مرتين خالل العام الدراسي، وفي خ

يه فعكس الزيارة يعد المفتش تقريرا تقويميا عن المعلم، ويعطيه التقرير الذي ي

ءات انطباعاته الشخصية، وليس باالعتماد على أسس موضوعية.وكانت هذه اإلجرا

لخوف المعلمين اتجاه مفتشيهم، تمثلت في االالموضوعية تولد نظرة سلبية لدى 

 (15: 2001والرفض وعدم الثقة)طارق عبد الحميد ، البدري.ت،

 على رفينألن المفتش وهو يقوم بعمله باسم المصلحة العامة باعتباره عين المش   

ان يمارس كالمدرسية،  شؤون التربية و التعليم التي تراقب من خالله أخطاء اإلدارة

 .(373: 2000من اإلرهاب اإلداري)عبد الصمد، األغبري، أيضا نوعا 
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 «:التوجيهي» . اإلشراف التربوي 2

وكان  حيث اتخذ اإلشراف أسلوبا أخر يتمثل في التدريب واإلرشاد والتوجيه،   

ني يعكس معاني تدل على متابعة العمل المدرسي بصورة أكثر قبوال، وأصبح يع

من  بدال من تصيـد األخطـاء والنصح بدال التصحيح وليس التجريح واإلرشــاد

تمد ه يعالعقاب والمباغتة، وقد أطلق على هذا األسلوب اسم اإلشراف العلمي، ألن

فة أساسا على قياس فاعلية التدريس ومقدار ما حصل من تعلم، وقد يتصف بالص

اس ي قيالعلمية طالما كان استخدام القياس الموضوعي استخداما فعاال، ممكننا ف

سمى يما  لتعلم والشخصية، وقد ظهر هذا االتجاه مع بداية الحركة العلمية وقياما

بعض وبحركة القياس في التربية، وما ترتب عنها من استخدام للطرق اإلحصائية 

 ربينآليات لقياس التعليم والميل والتحصيل الدراسي، مما جعل الكثير من الم

وية لتربتجريبي في دراسة المشكالت ايعتقدون ويسعون إلى تطبيق أساليب العلم ال

إذا ما استخدمت في « عملية موضوعية» وجعل عملية اإلشراف التربوي 

 خصيةشممارساتها المختلفة المقاييس العلمية وبخاصة في عملية التعلم، وقياس 

 ها.المدرس، باالستناد إلى البحث والتجريب والعمليات اإلحصائية الموثوق ب

 :«التعاوني»  . اإلشراف التربوي3

ف لمشراوينبثق أصال من مفهوم اإلشراف التربوي الحديث، ويعني التعاون بين    

 هيئةتوالمعلم، وتقديم المساعدة لهذا األخير من طرف المشرف، الذي يعمل على 

فيتحطم الفرص أمام المعلمين لتبادل خبراتهم من خالل العمل والتخطيط المشترك.

 لنفسيةحة اشرف والمعلم، ويشعر هذا األخير بالثقة والرابذلك جدار الجليد بين الم

مع  الكفيلة بتقبل اإلرشاد والتوجيه.ويكون دور المشرف واضحا، ومتفقا عليه

ذ، لتالمين واالمعلمين، فيسود الموقف التعليمي تفاعل إيجابي بين المشرفين والمعلمي

ـة توحة ومتواصلوذلك بإشراكهم في تحديد و تحقيق أهدافه من خالل أنظمة مف

لى إصول وتسخير السلوك اإلداري لخدمة العملية التربوية.ويسعى هذا االتجاه الو

 حتى خدمات إشرافية بناءة في المنظومة التعليمية وتحسين البرنامج اإلشرافي

ن، يواكب عصر االنفجار المعرفي والمعلوماتي)إبراهيم ياسين، الخطيب وآخرو

2003 :189.) 

تهم شكالوتتجلى أهمية اإلشراف التعاوني في تلبية حاجات المعلمين ومعالجة م   

عن طريق البحث اإلجرائي التشاركي والتنسيق مع المعلمين ودعم أفكارهم 

ى ف علومراعاة شؤونهم بما يساعد في بناء شخصية متوازنة لدى المعلــم والمشر

مين لمعلة من خالل تحسين سلوك احد سواء، مما يؤدي إلى تحسين العملية التعليمي

 الفعلي واتجاهاتهم نحو اإلشراف التربوي.

من هنا يمكن القول أن عملية اإلشراف التربوي الحديث كانت وليدة عملية    

تطورية بدءا بالتفتيش ثم التوجيه وصوال إلى اإلشراف بمعناه الديمقراطي 

لتربوية واتجاهاتها الفلسفية، والتعاوني، وكان هذا التطور نتيجة لتطور النظريات ا



 باغص ليع أ.د                       الجزائر في اإلبتدائي التعليم على التربوي اإلشراف مكانة

 

192 
 برلين-ألمانيا العربي يمقراطيالد المركز                               سيةوالنف تربويةال للدراسات الدولية المجلة

مما أدى إلى تطور مفهوم اإلشراف من المفهوم االستبدادي الذي يهتم بمراقبة 

المعلمين وتفتيش أعمالهــم وتصيد أخطائهم إلى المفهوم الديمقراطي المبني على 

احترام مشاعر المعلم و العالقات اإلنسانية في اإلشراف وتحول دور المشرف من 

وجه ومرشد لعمليتي التعليم والتعلم، وأصبح المشرف التربوي قائدا مفتش إلى م

تربويا وتحولت الممارسات اإلشرافية من الطابع أالنتقادي إلى ممارسات ذات طابع 

ديمقراطي تعاوني، مرورا باالتجاه العلمي في اإلشراف الذي يهتم باستخدام 

تعليمية، داخل الفصل االختبارات والمقاييس الموضوعية في دراسة المواقف ال

 الدراسي وخارجه.

 ها وومن هنا تظهر أيضا أهمية دراسة الممارسات اإلشرافية وتحديد أبعاد    

ف لمشرمضامينهـا من خـالل تلك الوظـائف والعمليات التي ينبغي أن يقوم بها ا

التي  يراتالتربوي، بغية تنشيط دوره في القيام بمهامه، وإدخال التعديالت والتغي

ى ل إلوف تتطلبها الظروف و األحوال المحلية للواقع التطبيقي، ومن تم التوصس

تفهم أحسن لطبيعة وظيفة المشرف في المجال التربوي والتعليمي، بغرض 

 يته فيفاعلالوصول به إلى درجة عالية من كفاءة األداء وبالتالي زيادة إنتاجيته و

 (10: 2004ممارسة نشاطه)محمود طافش،

في حاجة  شك فيه أن المعلمين وكذلك المشرفين التربويين في الجزائر،ومما ال    

غير ماسة إلى اإللمام بأوجه هذا التطور في ميدان اإلشراف التربوي، حتى تت

 إلى نظرتهم له من أنه عبارة عن تصيد للعيوب إلى أنه عبارة عن عملية هادفة

ي مل فل، ألن أسلوب العتحسين أساليب األداء التربوي في العملية التربوية كك

فصل اإلشراف التربوي التعاوني لم يعد مقصورا على توجيه نشاط المعلم في ال

 الدراسي، بل يتعداه ليشمل أنشطة أخرى داخل المدرسة وخارجها.

ي الت ولقد جاءت هذه الدراسة لتضع إطارا نظريا لبعض الممارسات اإلشرافية   

 يعتقد أن لها أهمية في تحقيق اإلشراف التربوي الجيد من خالل استيعابه

ذه ية هللمستحدثات التربوية في مجال اإلشراف التربوي المعاصر، حيث ترتكز أهم

وى لمستاية والتعليم، سواء على الدراسة في أنها تضع أمام المسئولين على الترب

 م فيالمركزي أو المستوى المحلي، مجموعة من الخبرات التربوية التي قد تساه

ي فيته إثراء عملية اإلشراف التربوي على التعليم في الجزائــر وتزيد من فاعل

جاز ي إنالحقل التعليمي، فهي محاولة لمعرفة مقومات نجاح المشرفين التربويين ف

فس في نولوظيفية المنوطة بهم في عملية اإلشراف التربوي على التعليم، المهام ا

مل عجاح الوقت قد تؤدي هذه المعرفة إلى توضيح المهام الوظيفية التي تسهم في ن

 المشرفين وإنارة الطريق أمامهم.

 مشكلة البحث:

يعرف معجم مصطلحات التربية وعلم النفس، اإلصالح التربوي على أنه النظر    

ي النظام التربوي القائم، بما في ذلك النظام التعليمي ومناهجه، وذلك من خالل ف
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إجراء الدراسات التقويمية، ثم البدء في عملية التطوير وفق مقتضيات المرحلة 

الراهنة والرؤى المستقبلية للنظام التربوي.وفي هذه المرحلة تكون االتجاهات 

األمور التي توضع في االعتبار)هيبة  العالمية ومظاهر التجديد التربوي من أهم

 (.23:  2008محمد عبيد، 

، لثالثةافية وإن اإلدارة التعليمية مهما كانت قد أعدت لتتالءم مع مستجدات األل   

ل، ن قبستواجه بأمور كثيرة تقتضي منها التصرف بأشكال مغايرة عما كانت عليه م

ليمية وصورة مصغرة وبما أن اإلشراف التربوي هو جزء من اإلدارة التع

مل، الع لتنظيماتها، فإن وضوح الطريقة التي يدار بها و تحديد أبعادها وأساليب

 .تمثل العمود الفقري لنجاح المدرسة في أداء رسالتها على الوجه المنشود

م ثلقد مرت عملية اإلشراف التربوي عبر مراحل ثالث حيث كان التفتيش،     

ين وم اإلشراف من تفتيش يهتم بمفاجأة المعلمالتوجيه فاإلشراف، وتطور مفه

 شرافإوالكشف عن أخطائهم، إلى توجيه يهتم بإرشادهم إلى أفضل النتائج ، إلى 

قد هم.فيهتم بمعاونتهم لرفع مستوى أدائهم، وتقديم مختلف المساعدات الممكنة ل

عله ج، وظهرت نماذج إشرافية متعددة تسعى جميعها إلى االرتقاء بالعمل اإلشرافي

اف إلشراأكثر تأثيرا وفعالية في العملية التعليمية مثل اإلشراف اإلكلينيكي و 

وإنه  المصغر، واإلشراف اإلرشادي، واإلشراف المبني على العالقات اإلنسانية،

 ميعاجبالرغم من التفاوت الموجود بين هذه النماذج المختلفة، إال أنها تشمل 

اقف المو اإلشراف التربـوي الجيد والفعال فيالجوانب النظرية المتعلقة بمفاهيم 

 التعليمية.

ة مثاببواستنادا إلى ما سبق ، نستطيع القول أن اإلشراف التربوي أصبح يعد    

ت حركة تغييرية نحو التحسين والتطوير في حجمه ونوعه، بانتهاجه الممارسا

 فعاال صرالم عناإلشرافية الجيدة، واستخدام األساليب الفعالة، التي تجعل من المع

 داخل الصف الدراسي.

اد ما زفقد أثبتت التجارب والدراسات التي اهتمت باإلشراف التربوي، أنه كل   

ي في تربوتفاعل المشرف التربوي مع المعلمين، كلما زاد الدور الفاعل لإلشراف ال

بد تشخيص المواقف التعليمية وتحليلها، وبالتالي تحسينها وتطويرها)طارق ع

هو أحد  (، وعليه فإن التقويم الذاتي للهيكل اإلشرافي18: 2001د البدري، الحمي

وهل  ار ؟األساليب المتاحة لكي يقوم ذاته حتى يعرف أين هو ؟ وماذا يؤدي من أدو

 لتعليملى ايتناسب ما يؤديه مع ما تنادي به االتجاهات الحديثة في مجال اإلشراف ع

ر تطوينواحي الضعف، ويكون سعيه نحو ال ؟ وبالتالي سيكتشف جوانب القوة فيه و

ى نابعا من رغبة ذاتية غير مفروضة، وهذا ما سيفجر طاقات كبيرة كامنة لد

 الجهاز اإلشرافي سيوظفها حتما في عمله.

ويعتقد الباحث أنه قد أن األوان إلعادة النظر في طبيعة و مفهوم اإلشراف    

دارسنا اليوم و تطوير ممارستهم التربوي وفي أدوار المشرفين التربويين في م
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اإلشرافية حتى تكون وظيفية وفعالة، من خالل إيجاد رؤية واضحة للمهمات 

األساسية في عمل المشرف التربوي من منظور االتجاهات اإلشرافية المعاصرة 

وما تمثله هذه العمليات في الواقع الفعلي من وجهة نظر المشرفين التربويين 

 وتطوير اإلشراف التربوي على التعليم ورفع كفايته.أنفسهم، بهدف تصحيح 

ا الج هذن يعأوبما أن اإلشراف التربوي بالغ االتساع والتعقيد، فقد حاول الباحث    

ة جيهيالموقف من خالل تناوله عمليات إشرافية أساسية تمثلت في العمليات التو

فمن هنا  التربويين،والتدريبية والتقويمية لما لها من قيمة كبيرة عند المشرفين 

يم لتعلاتجهت الدراسة _ موضوع البحث_ إلى تناول مكانة اإلشراف التربوي على ا

 راسةداالبتدائي في الجزائر ، ضمن االتجاهات اإلشرافية العالمية المعاصرة، 

ن بوييتحليلية ميدانية بالشرق الجزائري، قصد التعرف على نظرة المشرفين التر

ات اإلشرافية السائدة حاليا في مدارسنا مع االتجاه لمدى توافق الممارسات

راف اإلشرافية المعاصرة من خالل استبيان أرائهم في بعض مجاالت نموذج اإلش

 حقيقالتربوي الفعال المعد سلفا من طرف الباحث والذي يعتقد أنه يساهم في ت

 اإلشراف التربوي بمفهومه الحديث.

 تحديد المشكلة:

لقائم وي ااسة في الحاجة إلى معرفة مدى توافق اإلشراف التربتتحدد مشكلة الدر   

يقتضي ة، وحاليا في التعليم االبتدائي بالجزائر مع االتجاهات اإلشرافية المعاصر

 هذا اإلجابة على التساؤالت التالية:

 في ضوء مشكلة البحث تمت صياغة األسئلة التالية: أسئلة البحث:

ع ائر مالتربوي على التعليم االبتدائي في الجزإلى أي مدى يتوافق اإلشراف  -1

لة لمرحااالتجاهات اإلشرافية المعاصرة كما يراها المشرفين التربويين على هذه 

 التعليمية، ويتضمن ذلك نظرتهم إلى كل ما يلي:

ر مع جزائإلى أي مدى يتوافق اإلشراف التربوي على التعليم االبتدائي في ال -1-1

لة لمرحاالمعاصرة كما يراها المشرفين التربويين على هذه  االتجاهات اإلشرافية

 التعليمية في بعدها التدريبي؟

ر مع جزائإلى أي مدى يتوافق اإلشراف التربوي على التعليم االبتدائي في ال -1-2

لة لمرحااالتجاهات اإلشرافية المعاصرة كما يراها المشرفين التربويين على هذه 

 جيهي؟التعليمية في بعدها التو

ر مع جزائإلى أي مدى يتوافق اإلشراف التربوي على التعليم االبتدائي في ال -1-3

لة لمرحااالتجاهات اإلشرافية المعاصرة كما يراها المشرفين التربويين على هذه 

 في بعدها التقويمي؟

 يهدف الباحث من خالل هذه الدراسة إلى: أهداف البحث:

ق تحقيفية المعاصرة التي ينبغي مراعاتها لمحاولة إجالء االتجاهات اإلشرا -1

 اإلشراف التربوي الفعال في التعليم االبتدائي.
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 ائي معبتدالوقوف على مدى توافق اإلشراف التربوي القائم حاليا في التعليم اال -2

 االتجاهات اإلشرافية المعاصرة.

لى ل عطرح بعض المقترحات الواجب إتباعها لتحقيق اإلشراف التربوي الفعا -3

 التعليم في الجزائر.

 :فروض البحث

روض في ضوء مشكلة البحث و التساؤالت التي أثارتها قام الباحث بصياغة الف 

 التالية:

 .الفرض األصلي -1

افية إلشرال يوجد اختالف في نظرة المشرفين التربويين لمدى توافق الممارسات ا -

 اصرة.المع االتجاهات اإلشرافيةالسائدة حاليا في التعليم االبتدائي بالجزائر مع 

 : لإلجابة عمليا عن تساؤالت البحث و اختبار الفرضالفروض اإلجرائية -2

 األصلي صاغ الباحث الفروض الجزئية التالية :

 ال يوجد اختالف في نظرة المشرفين التربويين لمدى توافق النشاطات -2-1

اهات التجاليم االبتدائي مع التدريبية للعملية اإلشرافية السائدة حاليا في التع

 اإلشرافية المعاصرة.

يهية لتوجاال يوجد اختالف في نظرة المشرفين التربويين لمدى توافق األدوار  -2-2

افية إلشراللعملية اإلشرافية السائدة حاليا في التعليم االبتدائي مع االتجاهات 

 المعاصرة.

 لمدى توافق األساليبال يوجد اختالف في نظرة المشرفين التربويين  -2-3

اهات التجاالتقويمية للعملية اإلشرافية السائدة حاليا في التعليم االبتدائي مع 

 اإلشرافية المعاصرة

 : تتحدد نتائج هذا البحث بما يلي :حدود البحث 

يقتصر البحث على بعض واليات الشرق الجزائري وهي بجاية، جيجل،  -1

 ، مسيلة، سطيف، وبرج بوعريريج.سكيكدة، عنابة، قسنطينة، أم البواقي

ل كإن الممارسات التي يتضمنها نموذج اإلشراف التربوي الفعال لم تشمل  -2

 الممارسات التي يقوم بها المشرف التربوي.

 ية ،البيانات التي جمعت في الدراسة الميدانية تم انتقاءها من عينة عرض -3

فهي اسة.جتمع الذي شملته الدروبالرغم من أن حجم العينة كان كبيرا بالنسبة للم

 تمثل فقط الجهاز اإلشرافي للواليات التي شملها البحث.

 وعليه يجب النظر إلى نتائج هذه الدراسة في ضوء هذه المحددات. -

 فيما يلي توضيح و تحديد للمراد بكل مصطلح من المصطلحات:مصطلحات البحث

 الواردة في البحث:

ل بذل لتحسين العملية التعليمية وتطويرها من خال: هو تلك الجهود التي ت اإلشراف

تحسين مستوى أدائهم و إطالق قدراتهم الكامنة وحل مساعدة المعلمين على النمـو و
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، وكذلك االهتمام بمختلف عناصر تهم وتذليل ما يعترضهم من صعوباتمشكال

بما  العملية التعليمية، من معلم ومتعلم ومنهج وإدارة وبيئة وتسهيالت مدرسية،

يؤدي إلى رفع مستوى قدرات المعلمين على تنظيم تعليم التالميذ ، بشكل يحقق 

 (320:  2006األهداف التعليمية والتربوية)مجدي عزيز، 

 وجارية ل ال: هو وظيفة الرقابة التي تتولى تقويم مدى تقدم األعمااإلشراف التربوي

ويعد  (،72: 2006دان، ضمان التنفيذ بما يتماشى مع الخطط والتعليمات)محمد حم

يز اإلشراف التربوي من المصطلحات الحديثة ، وتقوم فلسفته على أساس الترك

فر يتو على تحسين أداء المعلمين باعتبارهم محور العملية اإلشرافية، شريطة أن

، مما معلمالجو الديمقراطي القائم على االحتـرام المتبـادل واالهتمام بحاجات ال

: 2005 اني،تحسين العملية التعليمية التعلمية )أحمد حسن الطيع ينعكس إيجابيا على

10.) 

ف : هو الفرد الذي يشغل وظيفة مشرف تربوي و يقوم باإلشراالمشرف التربوي

ة على مجموعة من المدارس التابعة لمقاطعته تحت سلطة مدير التربية لوالي

م التعليمي المقاطعة التي تقع تحت إشرافه ويصطلح على تسميته في النظا

 الجزائري، مفتش التربية والتعليم االبتدائي.

 : أخذ الباحث بالتعريف العملي التالي:التعليم االبتدائي

اسية ( سنوات در5إنه تعليم إلزامي ينتظم فيه جميع أبناء الوطن لمدة خمسة )

 ارسهمتصلة ومتكاملة وعلى اعتبار أن التعليم االبتدائي بصفوفه الخمسة و مد

 يري.لتحضاة يمثل المرحلة األولى من التعليم األساسي ويلي مرحلة التعليم القائم

 ذجهااإلشرافية المعاصرة: ونعني بها تلك االتجاهات الحديثة بنما االتجاهات

افية إلشرااإلشرافية المتعددة والتي تشكل خلفية أدبية و إطارا نظريا للممارسات 

 ف التربوي الفعال.التي يعتقد أن لها أهمية في تحقيق اإلشرا

 الدراسة الميدانية وإجراءاتها :

 . عينة البحث األساسية:1

مجتمع  ( فردا من162بلغت عينة المشرفين التربويين ، مئة و اثنان و ستون )   

ة قدرها ( فردا أي بنسب347الدراسة والبالغ عدده ثـالث مــئة وسبعة و أربعون )

م ت( من المجتمع األصلي، وقد 46.68ستة وأربعون وثمانية وستون من المئة )

 اختيارهم بطريقة عرضية.

 . أداة الدراسة :2

 اختبارءه وأعتمد الباحث نموذج اإلشراف التربوي الفعال و الذي تم تصميمه وبنا   

 1994صدقه وثباته في دراسات سابقة من طرف الباحث نفسه)علي  صباغ، 

:108.) 

 . المعالجة اإلحصائية:3

 ية :التال ائيةلقد استخدم الباحث في المعالجة اإلحصائية الوسائل و القوانين اإلحص -
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 األعمدة الثالثية لمستوى التقديرات، غالبا، أحيانا ونادرا. -3-1

حساب المتوسط الوزني أو الوسط المرجح لكل عبارة ولكل محور وذلك  -3-2

 لوجود تكرارات القيم.

ها حساب الوزن المئوي لوصف كل عبارة من عبارات النموذج لمعرفة درجت -3-3

 وترتيبها بالنسبة للعبارات األخرى.

 التوافق:. مدى 4

 المدى: يساوي أعلى قيمة ناقص أصغر قيمة. -4-1

 طول الفئة: يساوي المدى مقسوما على عدد الفئات. -4-2

ربعة وثالثون ( والقيمة اثنان وأ03المدى المرتفع: ويقع ما بين القيمة ثالثة ) -4-3

جة من المئة، وتعبر أقصى مساحة في سلم التقديرات والتي تمتد ما بين الدر

لى ع( بالتوصيف المئوي، 78.00( وثمانية وسبعون من المئة )100وى مئة )القص

 أن درجة التوافق عالية.

( 2.33)مئة المدى المتوسط: و يقع ما بين القيمة اثنان وثالثة وثالثون من ال -4-4

لم س(، وتعبر المساحة الوسطى في 1.67والقيمة واحد وسبعة وستون من المئة )

( 77.66بين الدرجة سبعة وسبعون وستة وستون من المئة ) التقديرات والتي تمتد

ى ( بالتوصيف المئوي عل55.66والدرجة خمسة وخمسون وستة وستون من المئة )

 أن درجة التوافق ضئيلة.

ة وستون ( والقيمة واحد وست01المدى المنخفض : ويقع ما بين القيمة واحد ) -4-5

ة ين الدرجالتقديرات و التي تمتد ما ب ( وتعبر أدنى مساحة في سلم1.66من المئة )

وثالثة  ( و الدرجة ثالثة وثالثون55.33خمسة وخمسون وثالثة وثالثون من المئة )

 ة.( بالتوصيف المئوي على أن درجة التوافق متدني33.33وثالثون من المئة )

 . منهج البحث:5

لى ربوي عبما أن الدراسة هي محاولة للتعرف على مدى توافق اإلشراف الت    

شراف ل اإلالتعليم االبتدائي في الجزائر مع االتجاهات العالمية المعاصرة في مجا

د مقاصوالتربوي.فإن الباحث قد اعتمد المنهج الوصفي التحليلي، ألنــه يتالءم 

 (.370:  2006البحث)سامي محمد 

 نتائج البحث:

 أوال: مناقشة النتائج:

 ، الوقوف على مدى مسايرة اإلشراف استهدف البحث من بين ما هدف إليه   

ة رافيالتربوي القائم في مرحلة التعليم االبتدائي بالجزائر، االتجاهات اإلش

 افيةالمعاصرة بتطبيق نموذج اإلشراف الفعال الذي يبرز أهم الممارسات اإلشر

 ربويالمعاصرة، والتي يعتقد الباحث أنه ينبغي مراعاتها لتحقيق اإلشراف الت

 بعده التدريبي والتوجيهــي والتقويمي. الفعال في
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وأقضى هدف الدراسة بصياغة فرض أساسي، تم اختباره بواسطة أدوات    

 إحصائية مالئمة، وكشفت نتائج الدراسة الميدانية ما يلي :

ية ترى عينة المشرفين التربويين قصورا في مدى تحقق الممارسات اإلشراف -1

ط غ الوسث بلاف التربوي في التعليم االبتدائي، حيالمقترحة في الواقع العملي لإلشر

ة تحقق . وبلغ الوزن المئوي لمتوسط تقديراتهم لدرج1.55المرجح لدرجة التوافق 

يم لتعلالممارسات اإلشرافية المقترحة في الواقع العملي لإلشراف التربوي في ا

51.88 % 

حة مقتراإلشرافية الاتفقت نظرة المشرفين التربويين في مدى تحقق الممارسات  -2

م في راتهفي الواقع العملي لإلشراف التربوي بالتعليم االبتدائي حيث تجمعت تقدي

ي المدى المنخفض لدرجة التوافق، والذي تراوح مستواه ما بين الوزن المئو

توافق ، وكانت بذلك متوافقة مع المدى المتوقع لل55.66% والوزن المئوي 49.66

احة في (، وتعبر أدنى مس1.66( والقيمة )01ين القيمة )المنخفض والذي يقع ما ب

مئوي % بالتوصيف ال33.33% والدرجة 55.33سلم التقديرات، والتي تمتد ما بين 

 تجاهاتاال على أن درجة التوافق بين اإلشراف التربوي القائم في مدارسنا حاليا مع

 اإلشرافية المعاصرة متدنية.

 وقد أعانت هذه النتائج على قبول الفرض األساسي، والقاضي بعدم وجود   

سائرة ة الاختالف بين أراء المشرفين التربويين في مدى توافق الممارسات اإلشرافي

 ة.حاليا في التعليم االبتدائي بالجزائر مع االتجاهات اإلشرافية المعاصر

 وفيما يلي تفصيل لهذه النتائج حسب المحاور:

 محور العمليات التدريبية : .1

سات ترى عينة المشرفين التربويين أن هناك قصورا في درجة تحقق الممار -1-1

ي تربواإلشرافية المعاصرة ذات الطابع التدريبي في الواقع العملي لإلشراف ال

 %.50.33م بالتعليم االبتدائي في الجزائر حيث بلغ الوزن المئوي لمتوسط تقديراته

ذات  نظرة المشرفين التربويين في مدى تحقق الممارسات اإلشرافيةاتفقت  -1-2

ي فتهم الطابع التدريبي في الواقع العملي لإلشراف التربوي، حيث تجمعت تقديرا

ي المدى المنخفض لدرجة التوافق، والذي تراوح مستواه ما بين الوزن المئو

ى المتوقع %، وكانت بذلك متوافقة مع المد57.13% والوزن المئوي 46.32

بر أدنى (، وتع1.66( و القيمة )01للتوافق المنخفض، والذي يقع ما بين القيمة )

% 33.33% والدرجة 55.33مساحة في سلم التقديرات والتي تمتد ما بين 

 شرافبالتوصيف المئوي على أن مستوى التوافق بين العمليات التدريبية في اإل

 إلشرافية المعاصرة متدنية.التربوي القائم وما تأخذ به االتجاهات ا

في  تالفوقد أعانت هذه النتائج على قبول الفرض العملي القاضي بعدم وجود اخ   

ئدة ة السارافينظرة المشرفين التربويين لمدى توافق النشاطات التدريبية للعملية اإلش

 حاليا في التعليم االبتدائي مع االتجاهات اإلشرافية المعاصرة.
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 التوجيهية : . محور العمليات2

سات ترى عينة المشرفين التربويين أن هناك قصورا في درجة تحقق الممار -2-1

غ ث بلاإلشرافية ذات الطابع التوجيهي في الواقع العملي لإلشراف التربوي، حي

 %.49.66الوزن المئوي لمتوسط تقديرات المشرفين التربويين 

 الممارسات اإلشرافية اتفقت نظرة المشرفين التربويين في مدى تحقق -2-2

 لمدىاالتوجيهية في الواقع العملي لإلشراف التربوي حيث تجمعت تقديراتهم في 

% و 53.42المنخفض لدرجة التوافق، والذي تراوح مستواه ما بين الوزن المئوي 

ما  يقع % وكانت بذلك متوافقة مع المدى المتوقع للتوافق المنخفض، و الذي47.26

التي تمتد ( وتعبر أدنى مساحة في سلم التقديرات و1.66لقيمة )( وا01بين القيمة )

افق بالتوصيف المئوي على أن درجة التو 33.33والدرجة  55.33ما بين الدرجة 

بتغيه ما تبين العمليات التوجيهية في الممارسات اإلشرافية السائدة في مدارسنا و

 االتجاهات اإلشرافية المعاصرة متدنية.

ي فالف النتائج على قبول الفرض العملي القاضي بعدم وجود اخت وقد أعانت هذه -

ا ا مع مارسننظرة المشرفين التربويين لمدى توافق األدوار التوجيهية السائدة في مد

 تتوقعه االتجاهات اإلشرافية المعاصرة.

 : . محور العمليات التقويمية3

ت ارساي تحقيق الممترى عينة المشرفين التربويين أن هناك قصورا نسبيا ف -3-1

عليم الت اإلشرافية ذات الطابع التقويمي في الواقع العملي لإلشراف التربوي على

 االبتدائي في الجزائر، حيث بلغ الوزن المئوي لمتوسط تقديرات المشرفين

 % .55.66التربويين 

في  اتفقت نظرة المشرفين التربويين في مدى تحقق الممارسات التقويمية -3-2

ة لدرج العملي لإلشراف التربوي حيث تجمعت تقديراتهم في المدى المتوسطالواقع 

ي % والوزن المئو51.06التوافق والذي تراوح مستواه ما بين الوزن المئوي 

ما  يقع %، وكانت بذلك متوافقة مع المدى المتوقع للتوافق المتوسط، والذي58.78

والتي  ط في سلم التقديرات.وتعتبر المساحة الوس1.67والقيمة  2.33بين القيمة 

 بالتوصيف المئوي على أن درجة 55.66والدرجة  77.66تمتد ما بين الدرجة 

بتدائي يم االلتعلالتوافق بين العمليات التقويمية في الممارسات اإلشرافية السائدة في ا

 .ئيلةضبالجزائر وما تطمح إليه االتجاهات المعاصرة في مجال اإلشراف التربوي 

في  تالفعانت هذه النتائج على قبول الفرض العملي القاضي بعدم وجود اخوقد أ   

يم لتعلنظرة المشرفين التربويين لمدى توافق األساليب التقويمية السائدة في ا

 صرة.لمعاااالبتدائي بالجزائر، مع ما تسعى إلى تحقيقه اتجاهات اإلشراف التربوي 

 ثانيا : تفسير النتائج :

بما ية وسيحاول الباحث تفسير النتائج في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الميدان   

 تقتضيه االتجاهات المعاصرة في مجال اإلشراف التربوي.
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 إلشرافبي لالتراث األدلقد جاءت نتائج الدراسة الميدانية متوافقة لما جاء في     

حيث  حث ،قة بمشكلة البما خلصت إليه الدراسات السابقة ، التي لها عالالتربوي و

كشفت أنه بالرغم من كل الجهود التي بذلت و تبذل من أجل تطوير الجهاز 

قي نه بأاإلشرافي من طرف القائمين على شؤون التربية والتعليم في بالدنا، إال 

ها ليعاني في واقعه من صعوبات و معوقات كثيرة ، يمكن إعطاء صورة تقريبية 

 :من خالل الجوانب التالية 

لى يم علقد تجاوز النظام التربوي في الجزائر مفهوم و أساليب التفتيش القد -1

قابي، الر الصعيد النظري، ولكن المالحظ هو أن التفتيش بمفهومه التقليدي وأسلوبه

ك تمس ما زال سائدا في مؤسساتنا التربوية، ويرجع الباحث ذلك بشكل أساسي إلى

ذل بعدم ها بمفاهيم تعتقد بصحتها وجدواها والهيئة اإلشرافية إلى الماضي وتمسك

 الجهد الكافي لتطوير اتجاهاتها وأساليبها.

ي فلقد استخلص الباحث من خالل الدراسة الميدانية أن هناك معوقات تقف  -2

 أهيلتسبيل تطوير اإلشراف التربوي، ويرجع الباحث ذلك إلى أن هناك تفاوت في 

 ة.ربويمستوياتهم الثقافية واتجاهاتهم التالمشرفين التربويين وطرق إعدادهم و

ا نطلقمغياب الخطة العامة لإلشراف التربوي التي تسبق عمله وتكون محورا و  -3

ث ، حيلمخططات المشرفين التربويين كافة في كل المقاطعات التربوية وكل والية

 فكل مشرف تربوي، أن غياب هذه الخطة، جعل عملية اإلشراف التربوي فردية

 وفق اجتهاداته الخاصة دون تنسيق يذكر مع األطراف األخرى. يعمل

عملية تدريب عناصر اإلشراف التربوي ال تزال محصورة في مجال ضيق،  -4

 باإلضافة إلى انصراف المشرف التربوي على النمو الذاتي مهنيا باإلطالع

 واالتصال بالجديد في مجاالت التربية المعاصرة.

التربوي، فإذا كان اإلشراف التربوي يستهدف عدم وضوح دور المشرف  -5

ينت بنية أساسا، تحسين عملية التعليم بكل جوانبها وأبعادها فأن الدراسة الميدا

امه اهتمقصورا في عمل المشرفين التربويين في العمليات التدريبية والتوجيهية و

ته اجبافقط بدرجة متوسطة بالعمليات التقويمية، التي يستند عليها في ممارسة و

ير المهنية.وهذا يتطلب عناية خاصة بموضوع تدريب المشرفين التربويين وتوف

ر تطو اآلليات الالزمة لذلك، حتى يتم إعداد المشرفين إعدادا يتوافق مع منهج

 النظريات التربوية ونظريات التعلم.

، اعتماد المشرفين التربويين في ممارستهم اإلشرافية على أوضحت نتائج البحث -6

المفاهيم التقليدية وعدم إدراك القضايا التربوية المتصلة باألهداف والمجاالت 

واألساليب اإلشرافية المناسبة لمرحلة التعليم االبتدائي، وضعفهم في مساعدة 

النشاطات المدرسية المالئمة والطرائق التعليمية و المعلمين على اختيار الفعاليات

لقيام بالبحوث التي تخص المشكالت التعليمية حثهم على او المناسبة وعدم إشراكهم
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وتبني األفكار واآلراء الجديدة والتعاون إليجاد الصيغ المالئمة لتطوير العملية 

 التعليمية.

لى دى إيعتقد الباحث أن هناك صعوبات عدة تواجه المشرفين التربويين، مما أ -7

دم ها عذها، ومن بينصعوبة تبني الممارسات اإلشرافية المعاصرة المقترحة وتنفي

 افيةانسجام البرنامج اإلشرافي المعمول به حاليا مع متطلبات المهمات اإلشر

ظري المقترحة ، في نموذج اإلشراف التربوي الفعال والذي يعد بمثابة تصور ن

على  يميةيحدد رسالة المشرف التربوي وموقعه بين أبعاد العملية التربوية والتعل

 صرة في مجال اإلشراف التربوي على التعليم.خلفية االتجاهات المعا

 وبعبارة مختصرة توصلت نتائج البحث إلى أن البرنامج الحالي لإلشراف   

افية إلشراالتربوي على التعليم االبتدائي في الجزائر متخلفا في كافة الممارسات 

 :ية المعاصرة مما يستوجبالمقترحة عن مسايرة االتجاهات اإلشراف

ئي البتدااليم ر في برنامج اإلشراف التربوي القائم حاليا في مرحلة التعإعادة النظ-1

 في ضوء نتائج هذه الدراسة بحيث يتضمن هذا البرنامج المفاهيم واألهداف

 والمجاالت واألساليب اإلشرافية المعاصرة.

ز تجاويتحديد أدوار المشرف التربوي وأسس التفاعل بينه وبين المعلمين حتى  -2

ها في تخلفوالتقليدية والتي كانت عامال في قصور عملية اإلشراف التربوي  المفاهيم

 التعليم االبتدائي كما بينتها هذه الدراسة.

شراف اإل مراعاة الربط بين تطوير التعليم في المرحلة االبتدائية وبين تطوير -3

 عليمي،الت التربوي بهذه المرحلة.ألن عملية اإلشراف التربوي مرتبطة بواقع النظام

مما يستوجب تكامل التخطيط بين تطوير النظام التعليمي وتطوير اإلشراف 

 التربوي.
ى درا علاالهتمام بإعداد و تكوين المشرف التربوي وتدريبه أثناء الخدمة، حتى يصبح قا -4

 مزاولة الممارسات اإلشرافية المعاصرة.
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Résumé:  

La présente recherche se propose d' asseoir un cadre théorique 

concernant la problématique de la supervision éducative en 

Algérie, qui serait de nature  à  affronter les défis auxquels elle 

fait face à la lumière de la nouvelle politique de reforme du 

système éducatif. 

par l'occasion, nous mettons l' accent à travers la délimitation 

de notre problématique sur la nécessité de développer l' acte de 

la supervision éducative au niveau du cycle primaire, en   

s'appuyant sur les principales orientations récentes et ses 

modèles, notamment celles qui privilégient la notion d' 

efficacité dans ses soubassements théoriques.                

Mots clés: efficacité; courants contemporaines, innovation 

éducative, supervision coopérative 
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دور األستاذ الجامعي في التحصيل العلمي للطلبة في الجامعات 

 -جامعة مستغانم -دراسة حالة الجزائرية من وجهة نظر الطلبة
 .جمال بلبكايأ                                          الباحث، بن حجوبة حميد  

 عليم التكنولوجي: الجزائرالمدرسة العليا ألساتذة الت                                    جامعة مستغانم

 

 
عي لجام: تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن  نوع العالقة بين دور األستاذ املخص

بل ية وسواقع العملية التعليموالتحصيل العلمي في جامعة مستغانم، والوقوف على 

صفي نجاحها، ولغرض الوصول إلى أهداف هذه الدراسة، فقد اعتمدنا المنهج الو

 ستبيانيم اوالمنهج التحليلي لتحليل البيانات، التي تم الحصول عليها من خالل تصم

ينة ( عبارة تم توزيعه بعد التأكد من الصدق الظاهري والثبات، على ع12ضم )

لدراسة طالبا جامعيا، كما تم معالجة واختبار فرضيات ا 338ونة من عشوائية  مك

وعة من معتمدين على مجم  spss20باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

ية ( والمتوسطات الحسابCronbach alphaاألساليب اإلحصائية كمعامل الثبات)

 واالنحراف المعياري، معامل االرتباط بيرسون. 

جود تت والجة والتحليل توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي أثبعد المعب

حيث  لبة،عالقة إيجابية قوية )طردية(،بين األستاذ الجامعي والتحصيل العلمي للط

ي لك فذكلما كان لألستاذ طريقة تدريس جيدة وتواصل أكثر مع الطلبة كلما زادا 

زات ستاذ وتميزه بخصائص ومميالتحصيل العلمي لهم، كما أنه أصبح امتالك األ

يمية لتعلفي عصرنا اليوم، ضرورة حتمية ال اختيارية لمواكبة التطورات والثورة ا

ة في الدول األخرى، وضرورة تكاتف جميع األطراف من أجل إنجاح هذه العملي

 لي.بداية من الطالب واألستاذ فاإلدارة والمسئولين على قطاع التعليم العا

رق ي، طالتعليم العالي، عضو هيئة التدريس، التحصيل العلم ية:الكلمات المفتاح

 التدريس الحديثة..
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 مشكلة الدراسة:

 ما يحدث اليوم من تسارع في التغيرات على كافة المجاالت االقتصادية   

ات جتمعوالسياسية وخاصة االجتماعية وفي ظل عصر الثورة المعلوماتية، تتجه الم

ذه اليوم إلى مجتمع مبني على المعرفة ومجتمعات معرفية لمواكبة ومعاصرة ه

لى عرور ول لن يكون إال بالمالمرحلة الجديدة في ظل اقتصاد المعرفة، وهذا التح

ألساس جر احقطاع التعليم مهما كان، خاصة التعليم العالي الذي تعتبر الجامعة فيه 

رفي ج معلتنمية القدرات واإلبداعات الفكرية للطالب، مما تجعله قادرا على إنتا

 وامتالك رصيد علمي ليسلك الحياة االجتماعية ويساهم في بناء المجتمعات

ل خال الجزائر كغيرها من الدول تسعى بدورها لتحقيق هذا الهدف منالمعرفية، و

ب مطالعدة إصالحات للمنظومات التعليمية والجامعية من جهة، واالهتمام أكثر ب

ية لعملاألستاذ الجامعي من جهة أخرى، نظرا لما يلعبه هذا األخير من دور في ا

وره صبح دالقفزة النوعية أالتعليمية والمساهمة في مخرجات الجامعة، ونظرا لهذه 

 يثة فيق حداليوم ال يقف على إلقاء المعلومات فقط وإنما تعدى ذلك، إلى ابتكار طر

ة عكس حديثالتعليم في العرض واإللقاء وكذا االعتماد على الوسائل التكنولوجية ال

 ت التيراساما كان عليه في الطريقة التقليدية، ونظرا لهذا الدور الكبير وقلة الد

ثيرها وتأ ناولت العالقة بين األستاذ الجامعي والتحصيل العلمي وعالقته بالطالبت

على مخرجات الجامعة جاءت هذه الدراسة لتوضيح الغموض وإسقاط الجالء 

 ي:بالتحليل والشرح، وانطالقا من هذا نطرح إشكالية هذه الدراسة في ما يل

لمي وتحقيق التحصيل العما نوع العالقة الموجودة بين دور األستاذ الجامعي 

 بجامعة مستغانم في ظل تحقيق جودة التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل؟

 وتتفرع هذه اإلشكالية لمجموعة األسئلة الفرعية التالي:

 ما هو واقع العملية التعليمية في جامعة مستغانم؟

 كيف يساهم األستاذ الجامعي في تحقيق التحصيل العلمي لدى الطلبة؟

 مواصفات ومميزات األستاذ الجامعي العصري في ظل الثورة المعرفية ما هي

 ومجتمع المعرفة.

 الدراسة: فرضيات

ي لعلماهناك عالقة إيجابية طردية بين دور األستاذ الجامعي وتحقيق التحصيل  -

 في الجامعة الجزائرية بصفة عامة وجامعة مستغانم بصفة خاصة.

 الفرضيات الفرعية التالية:وتنبثق عن هذه الفرضية الرئيسية 

ريس بين طريقة التد α≤ 0.05هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

 والتحصيل العلمي في جامعة مستغانم.

اصل بين عملية التو α≤ 0.05هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

 والتحصيل العلمي في جامعة مستغانم.
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ات بين بين المهار α≤ 0.05حصائية عند مستوى داللةهناك عالقة ذات داللة إ

 الخاصة والتحصيل العلمي في جامعة مستغانم.

 أهمية الدراسة: 

 الوقوف على المعوقات التي تقف دون تحقيق مخرجات من الطلبة ذوي مستوى-

 عالي يتوافق ومتطلبات سوق العمل.

لعالي ليم التحقيق جودة التعتظهر أهمية هذه الدراسة من خالل األهمية المتزايدة -

 س.والوصول إلى االستغالل األحسن للطاقات التي يمتلكها طاقم هيئة التدري

ي ره فتظهر أهمية هذه الدراسة من خالل الدور المتزايد لألستاذ الجامعي ودو-

تحقيق التحصيل العلمي، خاصة في ظل تغير وتنوع وسائل التدريس والعرض 

 الحديثة.

  أهداف الدراسة:

 طالبالتأكيد على الدور المتزايد لألستاذ الجامعي في تحقيق تحصيل علمي لل-

 يتماشى واحتياجات سوق العمل.

 الوقوف على مميزات ودور األستاذ الجامعي في العصر الحالي.-

 الوقوف على واقع العملية التعليمية في الجامعة الجزائرية.-

ة جود لتحصيل العلمي في ظل تحقيقتحديد العالقة بين دور األستاذ الجامعي وا-

 التعليم العالي.

لطلبة وى اتهدف هذه الدراسة إلعطاء حلول واقعية لتحسين العملية التعليمية ومست-

 لية.ودو من الجانب الثاني في ظل ما تشهده الجامعات الجزائرية من منافسة عربية

 : تتمثل حدود هذه الدراسة في مايلي:تحديد إطار الدراسة

 .: ستجرى هذه الدراسة جامعة مستغانمد المكانيةالحدو

 . 18/03/2018إلى غاية  2018 /05/01: امتدت هذه الدراسة منذ الحدود الزمانية

 .: ستركز هذه الدراسة على طلبة بعض كليات جامعة مستغانمالحدود البشرية

 لجامعةافي  : تقتصر هذه الدراسة على دراسة واقع العملية التعليميةالحدود العلمية

طريقة )قلة وكذا إيجاد العالقة بين دور األستاذ الجامعي ممثال بثالث متغيرات مست

 مي.التدريس، عملية التواصل، مهارات خاصة(، والمتغير التابع التحصيل العل

 منهج الدراسة:

تمد سنع بهدف دراسة إشكالية هذا البحث وتحليلها واختبار صحة الفرضيات المقدمة

 اهيمه على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، للوقوف على المففي دراستنا هذ

 .الخاصة بالدراسة ومحاولة تحليلها وإيجاد العالقة بين متغيرات الدراسة

 هيكل الدراسة: 

خدمة للبحث القائم على إيجاد العالقة بين األستاذ الجامعي والتحصيل العلمي تم 

متغيرات الدراسة، إال أنه ال يمكن اعتماد التطرق إلى إيجاد العالقة النظرية بين 

هذه العالقة دون إسقاطها على أرض الواقع فلعل معرفة الداء هي نصف الدواء، 
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وعلى هذا األساس ارتأينا إجراء دراسة ميدانية في جامعة مستغانم، ومن خالل 

 اختيار مجموع من الكليات للجامعة.

 تحديد المفاهيم المتعلقة بالدراسة:

حد مقومات أقبل التطرق لهذا ال بد من تعريف التعلم الذي يعتبر"  :العالي التعليم

وره و شعالعملية التعليمية، فهو بذلك تغييرات تحدث في سلوك الفرد أو تفكيره أ

لعالي ا(، وعليه فإن التعليم 44: 2016كنتيجة للخبرة والممارسة)جميلة روقاب، 

 بكالوريا ضمن مدة يحددها نوعبداية من دخول الجامعة وبعد النجاح في ال

التخصص المدروس، ووفق مؤسسات علمية بهيكل منسق وتقاليد جامعية 

( والجامعة كنظام سياسي يتوفر على 184-183: 2009معينة)رفيق زراولة، 

 وازنالسلطة ومركز التخاذ القرارات، مما يجعلها منظومة تهدف إلى تحقيق الت

 لنضجر تعليم متقدم ألشخاص على درجة من اوالتكامل في المجتمع، وتقوم بتوفي

 يتصفون بالقدرة على إتمام دراساتهم في مختلف التخصصات في مختلف مجالت

لتي (، في إطار جودة التعليم العالي ا184-183: 2009المعرفة)رفيق زراولة، 

 تهدف إلى:

 تكوين نظام يسمح بمراجعة مناهج الجامعة وتطورها.

 وتطوير المهارات اإلدارية والمهنية. توحيد الهياكل التنظيمية

ة من لطلبالتحسين المستمر للعملية التعليمية ولمتطلبات هيئة التدريس من جهة وا

 (.325جهة أخرى)يحياوي الهام، بوحديد ليلى، دس: 

أجل  يمثل الطالب كل شخص ينتمي لجامعة أو كلية أو معهد منالطالب الجامعي: 

عد بيما فف بها حتى يستطيع ممارسة حياته العملية الحصول على العلم وشهادة يعتر

 (.163: ص2018تبعاً للشهادة التي حصل عليها)بن سولة نور الدين، 

ر ما مقدا يعبر التحصيل العلمي عن مقدار المعرفة والمهارة وكذاالتحصيل العلمي: 

ها يحصل عليه الفرد من معرفة، وهو بذلك يعبر عن درجة االكتساب التي يحقق

)بن رد أو مستوى النجاح الذي يحصل عليه في مجال تعليمي أو تدريسي معينالف

 (.64: 2013علي عائشة، 

يعبر أعضاء هيئة التدريس عن مختلف األساتذة واألساتذة هيئة التدريس: 

(، ويعبر 75: 2017المساعدون والمدرسون في الجامعة)فكري عبدا هللا الجوفي، 

عضو هيئة التدريس المتمثلة بتأهيله العلمي  عن جودة الهيئة التدريسية بجودة

والسلوكي والثقافي، خبراته العلمي التي تتكامل مع تأهيله العلمي، وامتالكهم 

للكفاءات التي تتناسب ونوع العمل الذي يقوم به من جهة وعملية االحترام بينه وبين 

اتها الطالب من جهة أخرى، أما جودة العملية التدريسية فتعني جودة محتوي

التدريسية وتحديثها المستمر بما يتناسب والتغييرات المعرفية والتكنولوجية)عبد 

(، ولتحقيق جودة وتحصيل علمي ال 324: 2016الحميد قرومي، لويزة فرحاتي، 

بد من توفر بعض الخصائص والمواصفات لألستاذ الجامعي سواء من حيث 
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القدرة على استيعاب ضغوط التوازن النفسي مما يستدعي من عضو هيئة التدريس 

التدريس النفسية، والقدرة على ضبط النفس، قدرات اإللقاء والعرض من خالل 

امتالكه فنون العرض وإيصال المعلومات للطالب إضافة لطريقة عرض خاصة به، 

وطريقة تقييم مناسبة لقياس الطالب وقدراته وفق منهج علمي وأسس صحيحة)رقاد 

ن جهة، ومن جهة أخرى يجب توفر مجموعة من ( م138-137: 2015صليحة، 

 األسس لنجاح هذه العملية والمتمثلة في:

 مشاركة المتعلم في التعليم يجعل التدريس فعاالً.

 تحسيس المتعلمين بحاجتهم للتعلم لزيادة دافعية التعلم.

 مالئمة مقاييس التعلم وقدرات المتعلمين.

 صر دوره على تلقي المعلوماتأن يشارك المتعلم في عملية التعلم وال يقت

 (.169: 2016فقط)سلوى يحي محمد الحداد، محمد احمد مرشد القراس، 

 التحليل اإلجرائي للدراسة الميدانية

عتماد امكن يبعد ما تم التعرف على العالقة النظرية في الجانب النظري، فإنه ال    

هذا الجانب  هذه النتيجة دون إسقاطها على أرض الواقع، وسنتطرق من خالل

تمادا ، اعتحديد اإلطار المنهجي للدراسة وكذلك التحليل الوصفي لنتائج االستبيان

اط ، وعلى معامل االرتبspss20برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االنسانية 

عد ببيرسون وكذا حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لعبارات كل 

 من أبعاد متغيرات الدراسة.

 : تحديد عينة ومجتمع الدراسةأولا 

أول كاسة إلجراء أي دراسة ميدانية إحصائية ال بد من تحديد مجتمع وعينة الدر   

ن ددة ممجموعة مح»خطوة لتحديد اتجاه هذه األخيرة فيعرف مجتمع الدراسة بأنه: 

م، )شفيق العتواألفراد أو الطالب أو غيرها التي لها بعض الخصائص المشتركة

لة ، وبما أن مجتمع الدراسة يمثل مجموع األفراد المكونين لمشك("22: 2015

لى يت عالدراسة، فإن مجتمع هذه الدراسة يتمثل في جميع طلبة الكليات التي أجر

، لعربي(دب امستواهم الدراسة)كلية العلوم االقتصادية، اإلنسانية، االجتماعية، األ

دل ئية من مجتمع الدراسة )عافي حين  تمثل عينة الدراسة مجموعة مصغرة وجز

ح (، ونظراً لعدم القدرة على القيام بالمس96: 2009مرابطي، عائشة نحوي، 

مع الشامل لمجتمع الدراسة، فقد وجب علينا اعتماد أسلوب العينات من أجل ج

( يوضح 1دول)فرداً )طالبا( والج 338البيانات، لذا تم إختيار عينة  عشوائية قدرها 

 ذلك:
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 (: توزيع عدد االستبيانات1الجدول)

عدد االستبيانات  االستبيانات

 الموزعة

العدد الصالح  عدد االستبيانات المسترجعة

 للدراسة

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد

المجموع 

 الكلي

350 100 345 98.58 338 96.57 

 االستبيان.المصدر: من إعداد الباحثَين بناًء على معلومات 

 ثانيا: أساليب جمع البيانات

  تتمثل في: األساليب واألدواتاعتمدنا في هذه الدراسة على مجموعة من    

 أداة الدراسة

وع كوسيلة لجمع البيانات لغرض معرفة اتجاه المستجوبين نحو موض الستبيان

مثل (، وهو وسيلة مناسبة ل16: 2010معين )زياد بن علي بن محمود الجرجاوي، 

 هذه الدراسات، حيث تم عرض صورته األولية على مجموعة من األساتذة خاصة

اء وقد داخل الجامعة من خالل حذف وتغيير صياغة العبارات وتصحيح األخط

 تضمن هذا األخير ما يلي:

 وقد شمل ) الجنس، العمر، المستوى العلمي(.المحور األول: 

رات أبعاد )طريقة التدريس، عملية التواصل، مها ثالثةوتضمن المحور الثاني:

 عبارات. 3خاصة باألستاذ الجامعي( واحتوى كل بعد على 

لتحصيل المتغير التابع )اعبارات تمثل  3وقد تضمن هذا المحور المحور الثالث: 

 ( في ما يلي:  2العلمي( كما يوضحها الجدول)
 (:وصف فقرات االستبيان2الجدول )

 عدد العبارات المتغيرات المستقلة لكل متغير متغيرات الدراسة

 

 المستقل

 

 

 األستاذ الجامعي

 3 طريقة التدريس

 3 عملية التواصل

 3 مهارات خاصة باألستاذ

 3 التحصيل العلمي التحصيل العلمي التابع

 12  المجموع

 .المصدر: من إعداد الباحثَين بناء على االستبيان

ا: مقياس الدراسة  ثالثا

لقد اعتمدت هذه الدراسة على مقياس ليكرت الخماسي كما هو موضح في    

 ( فيما يلي:3الجدول)

 (: مقياس ليكرت الخماسي3الجدول )
 غير موافق تماما غير موافق محايد موافق موافق تماما التقييم

 1 2 3 4 5 الوزن

 .المصدر: من إعداد الباحثَين بناء على دراسات سابقة
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ة في والمجاالت موضحوقد تم تقسيم مقياس ليكرت الخماسي حسب تحديد المدى    

 ( كما يلي:5-4الجدول )

سط، الموافقة)منخفض، متو،وتتم عملية تحديد درجة  1.33= 1/3-5طول الفئة = 

 مرتفع(.
 همية بالنسبة للفقرات(: درجة األ4الجدول )

 مستوى األهمية المجال

 منخفض 1-2.33[[

 متوسط [2.34-3.66[

 مرتفع [3.67-5[

 المصدر: من إعداد الباحثَين بناءاً على الدراسات السابقة

ا: صدق األداة  رابعا

مقدم سه )يعرف صدق األداة بأنه" قدرة أداة القياس على قياس ما هو مطلوب قيا   

 ا.( لذا يعتبر مهم جداً في أي دراسة يجب القيام به280: 2013/2014وهيبة،

 أولا: الصدق الظاهري

 ولتحقيق ذلك قمنا بعرض االستبانة في صورتها األولية على مجموعة من   

حظات لمالااألساتذة وأهل االختصاص، بعد التقييم والتحكيم وتقديم اآلراء وتسجيل 

 حول العبارات، وقد ظهر لنا ما يلي:

 موافقة المحكمين على بعض العبارات مما يعني مالئمتها لهذه الدراسة.

 ياغة بعض العبارات موضحة كما يلي:حذف أو إعادة ص

 .ة التدريس(واستبدالها بالكامل بعبارة أخرى في البعد األول )طريق1تغيير العبارة 

 من البعد الثاني عملية التواصل. 3و  2إعادة صياغة  العبارة 

 مي(.إعادة صياغة جميع عبارات المحور الثالث للمتغير التابع )التحصيل العل

ا: ثبات أدا  ة الدراسةخامسا

نفس  ا علىأنه يعطي النتائج نفسها إذا أعيد تطبيقه»ويقصد بثبات أداة القياس    

(، 354: 2016العينة وفي نفس الظروف)جاسم محمد التميمي، وسام مالك داود، 

داة أبات لذا يعتبر ألفا كرومباخ من أهم المقاييس والطرق التي يمكن قياس بها ث

 دول التالي.القياس كما هي موضحة في الج
 (: معامل الثبات )ألفا كرومباخ(5الجدول )

 قيمة ألفا كرومباخ الكلية عدد العبارات

 0.69 عبارة 12

 .spss20واعتمادا على المصدر: من إعداد الباحثَين بناًء على نتائج االستبيان

نالحظ من خالل الجدول أن معامل الثبات الكلي ألفا كرومباخ الذي بلغت قيمته    

(، وهذا يدل على أن 0.60( أكبر من القيمة الطبيعية في العلوم اإلنسانية )0.69)
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االستبيان الخاص بهذه الدراسة يتمتع بدرجة عالية من الثبات، مما يؤكد صالحية 

 استخدامه لهذه الدراسة الميدانية.

ا: األساليب اإلحصائية المستعملة  سادسا

انة ستعاعتمدنا في هذه الدراسة على مجموعة من األساليب اإلحصائية وكذا اال   

ليل لتح 20ذات اإلصدار  spssببرنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 

 البيانات تمثلت في : 

 داة القياس.للتحقق من ثبات أ  (Cronbach alpha)اختبار ألفا كرومباخ

ة اعتمدت الدراسة على المتوسطات الحسابية لمعرفة درجة أهمية إجابات عين

، لعبارةتت االدراسة وكذا االنحراف المعياري لمعرفة اتجاه اإلجابات بانسجام أو تش

 إضافة إلى النسب المئوية. 

عي امالج معامل االرتباط بيرسون: لمعرفة مدى وجود نوع العالقة بين دور األستاذ

 والتحصيل العلمي.

ا: وصف الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة   سابعا

السن،  احتوى المحور األول من االستبيان على الخصائص الديمغرافية )الجنس،   

تلف المستوى التعليمي(، وسيتم التطرق لهذا بالتحليل والتمثيل البياني لمخ

علوم ية للبرنامج الحزم اإلحصائالخصائص المتعلقة بعينة الدراسة وباالعتماد على 

 . 20ذات اإلصدار  spssاإلجتماعية 

، ( مختلف الخصائص الشخصية وكل ما يتعلق بالــ) الجنس6يبين الجدول )   

 ة:السن، المستوى الدراسي( لعينة الدراسة وسيتم التفصل فيها حسب كل خاصي
 (: الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة.6الجدول)

 التكرار الخصائص

1  

 الجنس

 165 ذكر

 أنثى 173

 338 المجموع الكلي

2 

 السن

 161 20إلى  18ما بين

123 

34 

19 

 23إلى  21ما بين 

 26إلى  24ما بين

 سنة فما فوق 27

 338 المجموع الكلي

3  

 المستوى  العلمي

 151 سنة أولى 

81 

53 

33 

20 

 سنة ثانية 

 سنة ثالثة

 1ستر ما 

 2ماستر

 338 المجموع الكلي

 المصدر: من إعداد الباحثَين بناًء على نتائج االستبيان.
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 ( خصائص عينة الدراسة حسب الجنس:7الجنس: يبين الجدول رقم )
 (: توزيع عينة الدراسة حسب الجنس7الجدول رقم)

 النسبة % التكرار الجنس/  أفراد العينة

 48.8 165 ذكر

 51.2 173 أنثى

 100 338 المجموع الكلي

 .spss20واعتماداً على  المصدر: من إعداد الباحثَين بناًء على نتائج االستبيان

ار ذات اإلصد spss( ونتائج االستبيان ومخرجات 7نالحظ من خالل الجدول )   

ين، ذكور وهي نسب متقاربة جدا بين الفئت 48.8إناث و 51.2أن ما نسبته   20

 .وازننتيجة طبيعة العينة التي تعتبر طلبة في نفس الجامعة وفيها نوع من الت

لى ( خصائص عينة الدراسة حسب السن حيث تم توزيعها ع8الجدول ) يبينالسن: 

 أربع فئات:
 ة الدراسة حسب السن(: توزيع عين8الجدول )

 النسبة % التكرار السن/ أفراد العينة

 47.6 161 20إلى  18ما بين

 36.4 123 23إلى  21ما بين

 10.4 35 26إلى  24ما بين

 5.6 19 فما فوق27

 100 338 المجموع الكلي

 .spss20واعتماداً على  المصدر: من إعداد الباحثَين بناًء على نتائج اإلستبيان

ر ذات اإلصدا spss( ونتائج االستبيان ومخرجات 8نالحظ من خالل الجدول)   

كثر أسنة، وهم يمثلون  20سنة و 18بالمئة ذوي سن ما بين  47.6أنه حوالي  20

درت بـــ سنة بنسبة مئوية ق 23سنة إلى  21السنة األولى، في حين جاءت الفئة من 

ثر تمثل أكوي 5.6ما فوق بنسبة سنة ف 27ئة في حين جاءت في األخير الف 36.4

 طلبة الماستر وخاصة السنة الثانية ماستر.

( خصائص عينة الدراسة من خالل المستوى 9يبن الجدول )المستوى العلمي: 

 .العلمي

ما  ا فييبين الجدول التالي المستوى العلمي ألفراد عينة الدراسة وسيتم توضيحه

 يلي:
 المستوى العلمي (: توزيع عينة الدراسة حسب9الجدول )

 أفراد العينة

 المستوى العلمي

 النسبة % التكرار

 44,7 151 السنة األولى

 24,0 81 السنة الثانية

 15,7 53 السنة الثالثة
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 9,8 33 1ماستر

 5,9 20 2ماستر

 100 338 المجموع الكلي

 .spss20واعتماداً على  المصدر: من إعداد الباحثَين بناًء على نتائج اإلستبيان

ا أن م 20ذات اإلصدار  spss( ومخرجات 9نالحظ من خالل معطيات الجدول)   

ن لهذه % يمثلون طلبة السنة األولى، وهو ما يتوافق وكذلك نسبة الس44.7نسبته 

الفئة، في حين جاءت النسب األخرى متفاوتة بين مختلف التدرج السنوي 

 .بالمئة لمستوى السنة الثانية ماستر 5.9لمستوياتهم، تمثلها في األخير 

 ( التخصص العلمي لعينة الدراسة10الجدول) يبينالتخصص العلمي: 
 (: توزيع عينة الدراسة حسب المستوى العلمي10الجدول )

 أفراد العينة

 التخصص

 النسبة % التكرار

 22.19 75 كلية االعالم واالتصال

 19.23 65 كلية االقتصاد

 5.92 20 كلية االدب

 52.66 178 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

 100 338 المجموع الكلي

 .spss20واعتماداً على  المصدر: من إعداد الباحثَين بناًء على نتائج االستبيان

إجراء  لقد شملت الدراسة مجموعة من الكليات من جامعة مستغانم نظرا لصعوبة   

انية % بالمئة كلية العلوم االنس52.66الدراسة على جميع الكليات، حيث تمثل 

 %. 5.92كلية اآلداب للغة العربية في آخر الترتيب واالجتماعية، في حين جاءت 

ا: تحليل أبعاد الدراسة  ثامنا

لكل رة وسنقوم بحساب جميع المتوسطات الحسابية واالنحراف المعيارية لكل عبا   

ي ما فائج متغير مستقل من متغيرات الدراسة وكذا المتغير التابع وتحليل هذه النت

 يلي:

 يقة التدريسالمتغير المستقل األول: طر

ي ية فتعتبر عملية طريقة التدريس محطة مهمة لألستاذ الجامعي لما لها من أهم

 ات.تحقيق التحصيل العلمي ومدى تأثيرها على الطالب وجذب االنتباه للمحاضر
 (: المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لبعد طريقة التدريس.11الجدول)

نحراف اال المتوسط الحسابي العبارة الرقم

 المعياري

مستوى 

 األهمية

 الترتيب

االعتماد على  الوسائل الحديثة  1

 للتدريس
3,37 1,16 

 3 متوسط

 2 متوسط 1,30 3,43 التنويع في عرض المحاضرة 2

 1 مرتفع 1,27 3,81 يشجع الطلبة على العمل 3

   1.24 3.53 المجموع الكلي

 .20ارذات اإلصد spssالمصدر: من إعداد الباحثَين بناًء على معلومات االستبيان ونتائج 
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تائج نجاءت  spss20( ونتائج االستبيان وباالعتماد على 11من خالل الجدول )   

 وعبارات بعد طريقة التدريس كما يلي:

على  اعتماد األستاذلقد جاءت العبارة األولى التي تمحورت حول  (:1العبارة)

 حسابي توسطالوسائل الحديثة للتدريس في المرتبة الثالثة من عبارات هذا البعد، بم

 يدل على تشتت 1.16بمستوى أهمية متوسط وانحراف معياري قدره  3.37قدره 

ئل لوساااتجاه إجابات عينة الدراسة، حيث أصبح اليوم األستاذ يعتمد على مختلف 

هة، جكبير في تحقيق التحصيل العلمي من  التدريسية الحديثة التي تساهم بشكل

 والسرعة وربح الوقت من جهة أخرى.

ة متوسط بمستوى أهمي 3.43لقد بلغ المتوسط الحسابي للعبارة األولى (:2العبارة)

ترتيب يفسر تشتت اتجاه إجابات عينة الدراسة، في ال1.11وانحراف معياري قدره 

 نويع في عرض المحاضرة. الثاني من ترتيب العبارات وتمحورت حول الت

ة متوسط بمستوى أهمي 3.81لقد بلغ المتوسط الحسابي للعبارة األولى (:3العبارة)

 يفسر تشتت اتجاه إجابات عينة الدراسة، تصدرت1.27وانحراف معياري قدره 

 الترتيب وتمحورت حول تشجيع الطلبة على العمل. 

دره قوسط الكلي الذي بلغ تبقى طريقة التدريس ذات مستوى متوسط يترجمها المت

 ة.يدل على تشتت اتجاه إجابات عينة الدراس1.24وانحراف معياري قدره  3.53

 المتغير المستقل الثاني: عملية التواصل

 جامعاتي الفتعتبر عملية التواصل بين األستاذ والطالب محرك العملية التعليمية    

ن قة مة، وتختلف هذه الطريوالنقطة األساسية التي تجمع بين أطراف هذه األخير

 يميةأستاذ آلخر ومن جامعة ألخرى مما أضحت العامل األساسي لتحقيق جودة تعل

 أعلى.
 (: المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لبعد عملية التواصل.12الجدول)

المتوسط  العبارة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 األهمية

 الترتيب

 3 متوسط 1,08 3,11 األستاذ النقد من الطلبةيتقبل  1

 2 متوسط 1,29 3,36 الحرص على بناء عالقات وطيدة مع الطلبة 2

 1 مرتفع 1,27 3,69 يستقبل الطلبة ببشاشة ويوفر جو التواصل 3

  متوسط 1.21 3.38 المجموع الكلي

 .20ار ذات اإلصد spssالمصدر: من إعداد الباحثَين بناًء على معلومات االستبيان ونتائج 

تائج نجاءت  spss20( ونتائج االستبيان وباالعتماد على 12من خالل الجدول )   

 وعبارات بعد طريقة التواصل كما يلي:

ة متوسط بمستوى أهمي 3.11لقد بلغ المتوسط الحسابي للعبارة األولى (:1العبارة)

ذلك بالدراسة، وهي يفسر تشتت اتجاه إجابات عينة  1.08وانحراف معياري قدره 

قبل تثالثة الترتيب من بين عبارات هذا البعد، وقد تمحورت هذه العبارة حول 

وطيد تم تاألستاذ النقد من طلبته، وهو ما يجب أن يكون عليه أستاذ اليوم، حتى ي

 العالقة أكثر من جهة وحتى تزيد ثقة الطالب بنفسه أكثر من جهة أخرى.
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ية متوسط بمستوى أهم 3.36الحسابي للعبارة األولى  لقد بلغ المتوسط(: 2العبارة)

لترتيب يفسر تشتت اتجاه إجابات عينة الدراسة، في ا 1.26وانحراف معياري قدره 

 الثاني وتمحورت حول حرص بناء عالقة جيدة مع الطلبة.

ية مرتفع بمستوى أهم 3.69لقد بلغ المتوسط الحسابي للعبارة األولى (: 3العبارة)

ت يفسر تشتت اتجاه إجابات عينة الدراسة، وتصدر1.27ياري قدره وانحراف مع

على  جابيالترتيب لهذا البعد تمحورت حول استقبال األستاذ للطلبة وانعكاسه االي

 التحصيل العلمي وتلك العالقة.

دره لغ قتبقى عملية التواصل ذات مستوى متوسط يترجمها المتوسط الكلي الذي ب   

 سة.يدل على تشتت اتجاه إجابات عينة الدرا 1.21قدره وانحراف معياري  3.38

 المتغير المستقل الثالث: المهارات الخاصة باألستاذ الجامعي

س نعكا تيختلف الفرد من أحد إلى آخر في قدراته الفطرية والمكتسبة، وهي م   

رة ونظرا لما يحصل في مختلف الدول فإنه أصبح ضرو على دوره في أداء مهامه

ة لثورحتمية أن يكون األستاذ الجامعي اليوم على استعداد للتكيف مع مخرجات ا

 المعرفية ومجتمعات المعرفي في هذا العصر.
 (: المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لبعد المهارات الخاصة باألستاذ.13الجدول)

المتوسط  العبارة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 األهمية

 الترتيب

 3 متوسط 1,15 3,07 يراعي الفروق في قدرات الطلبة 1

 2 متوسط 1,29 3,33 تذليل الصعوبات للطلبة خارج وقت المحاضرة 2

 1 متوسط 1,27 3,50 قريب من الطلبة خاصة ذوي االحتياجات الخاصة 3

  متوسط 1.23 3.30 المجموع الكلي

 .20ار ذات اإلصد spssالمصدر: من إعداد الباحثَين بناًء على معلومات االستبيان ونتائج 

د جاءت نتائج وعبارات بع spss20( وباالعتماد على 11من خالل الجدول )   

 توليد المعرفة كما يلي:

 ية متوسطذات مستوى أهم 3.07لقد بلغ المتوسط الحسابي لهذه العبارة (:1العبارة)

رت يدل على تشتت اتجاه عينة الدراسة، وقد تمحو 1.15وانحراف معياري قدره 

لعلمي يل اهذه العبارة حول مراعاة األستاذ للفروق في الطلبة مما يؤثر على التحص

 لهم.

مية ذات مستوى أه 3.33لقد بلغ المتوسط الحسابي لهذه العبارة (: 2العبارة)

على تشتت اتجاه عينة الدراسة، يدل  1.29متوسط وانحراف معياري قدره 

ا وتمحورت هذه العبارة حول تذليل الصعوبات للطلبة خارج وقت المحاضرة مم

 يساهم في توطيد العالقة بينهما وبالتالي تحسين التحصيل العلمي.

ة متوسط ذات مستوى أهمي3.50لقد بلغ المتوسط الحسابي لهذه العبارة (:3العبارة)

ذه يدل على تشتت اتجاه عينة الدراسة، وتصدرت ه 1.27وانحراف معياري قدره 

ات تياجالعبارة ترتيب العبارات متمحورةً حول قرب األستاذ من الطلبة ذوي االح

 الخاصة حتى يذيب ذلك الفرق بين الطلبة. 
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سط لمتوات الخاصة التي يمتلكها األستاذ ذات مستوى متوسط يترجمها تبقى المهارا

اه يدل على تشتت اتج 1.23وانحراف معياري قدره  3.30الكلي الذي بلغ قدره 

 إجابات عينة الدراسة.

 المتغير التابع: التحصيل العلمي

ا ملظرا نتهتم جميع الدول بمخرجاتها من مختلف الجامعات والمعاهد التكوينية    

 اء دورأعب لجودة التعليم من أهمية كبيرة في تقدم األمم وتطورها، وهو ما يزيد من

ة ن جهماألستاذ الجامعي في المساهمة بمخرجات تتالءم ومتطلبات معايير الجودة 

 ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى.
 ل العلمي(.(: المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري للمتغير التابع) التحصي14الجدول)

المتوسط  العبارة  الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 األهمية

 الترتيب

جيدة كلما  (طالب - األستاذ) كلما كانت العالقة بين 1

 زادت الرغبة في الدراسة
3,15 1,10 

 3 متوسط

يزداد فهم كل المقياس في ظل وجود جو مناسب  2

 للدراسة
3,16 1,37 

 2 متوسط

األستاذ وتنوع طرق عرض المحاضرة تجعلك معاملة  3
 تواظب على الدراسة وتجنب الغيابات

3,59 1,33 
 1 متوسط

  متوسط 1.26 3.30 المجموع الكلي

 .20ار ذات اإلصد spssالمصدر: من إعداد الباحثَين بناًء على معلومات االستبيان ونتائج 

تغير جاءت نتائج وعبارات الم spss20( وباالعتماد على14من خالل الجدول )   

 التابع التحصيل العلمي كما يلي: 

مستوى و 3.15جاءت هذه العبارة ثالثة الترتيب بمتوسط حسابي قدره (:1العبارة)

دراسة، يفسر تشتت اتجاه إجابات عينة ال 1.10أهمية متوسط وانحراف معياري بلغ 

 زادت كانت جيدة كلما طالب فكلما-عالقة األستاذحيث تمحورت هذه األخيرة حول 

 علمي.ل الالرغبة في الدراسة، وزادت الروابط بينهما، مما يؤدي إلى زيادة التحصي

ود جو تمحورت هذه العبارة حول زيادة فهم الطلب للمقياس في ظل وج(:2العبارة)

ومستوى أهمية متوسط، في حين بلغ  3.16مناسب فبلغت بمتوسط حسابي قدره 

ة الدراسة، يدّل على تشتت اتجاه إجابات عين 1.33لهذه العبارة االنحراف المعياري 

ل فجاءت في الترتيب الثاني من ترتيب عبارات هذا المتغير التابع )التحصي

 العلمي(.

توسط مذات مستوى أهمية  3.59بلغ المتوسط الحسابي لهذه العبارة (:3العبارة )

اه يدل على تشتت اتج 1.33في صدارة ترتيب العبارات، وانحراف معياري قدره 

ق وع طرمعاملة األستاذ وتنإجابات عينة الدراسة، وقد تمحورت هذه األخيرة حول 

 .عرض المحاضرة التي تجعل الطالب يبتعد عن الغيابات ويداوم على الدراسة

دره لغ قيبقى التحصيل العلمي ذات مستوى متوسط يترجمه المتوسط الكلي الذي ب   

 ة.يدل على تشتت اتجاه إجابات عينة الدراس1.26قدره وانحراف معياري  3.30
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 تاسعا: اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة

ليل وتح إلثبات فرضيات هذه الدراسة تم االعتماد على معامل االرتباط بيرسون   

امل االنحدار البسيط للكشف عن نوع العالقة االرتباطية بين المتغيرات، ومع

ما  ن خاللبع مة المتغير المستقل في  تفسير المتغير التاالتحديد لتفسير مقدار مساهم

 يلي:

 والتي تنص على أنه:الفرضية الفرعية األولى: 

ريس بين طريقة التد α≤ 0.05هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

 والتحصيل العلمي في جامعة مستغانم.

α≥ ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  :0Hالفرضية الصفرية

 بين طريقة التدريس والتحصيل العلمي في جامعة مستغانم. 0.05

 α≥ 05.0توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  :1Hالفرضية البديلة

 بين طريقة التدريس والتحصيل العلمي في جامعة مستغانم.
 االنحدار البسيط للمتغير المستقل طريقة التدريس والتحصيل العلمي. (: نتائج معامل15الجدول)

درجات  العامل

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى 

 الداللة

معامل التحديد 

(2R) 

معامل 

االرتباط 

(R) 

 

A 

 

F 

 

 396 0.75 0.73 0.54 0.000 0.413 1 االنحدار

  0.038 336 الخطأ

   337 المجموع

 .spss20المصدر: من إعداد الباحثَين بناًء على نتائج 

نالحظ أن معامل االرتباط بيرسون بين طريقة التدريس ( 15)من خالل الجدول   

،وهذا يدل على وجود عالقة طردية  R=0.73والتحصيل العلمي بلغ القيمة 

R 2متوسطة بين طريقة التدريس والتحصيل العلمي.كما بلغت قيمة معامل التحديد

% في 54بـــــ -طريقة التدريس -،وهو دليل على قدرة المتغير المستقل  0.54=

تفسير المتغير التابع )التحصيل العلمي(، ويؤكد مدى صحة ودقة هذه الدراسة 

% لعوامل غير مشخصة يمثلها المتغير العشوائي، في حين بلغت قيمة 46وتبقى 

، وبما أن إشارة المعلمة A=0.75معامل االنحدار للمتغير المستقل طريقة التدريس

طريقة التدريس موجبة هذا يدل على وجود عالقة طردية بين طريقة التدريس 

والتحصيل العلمي،حيث إذا تغيرت طريقة التدريس بوحدة واحدة فإن التحصيل 

وحدة، وهذا دليل وبرهان آخر على تأكيد هذا االرتباط في  0.75العلمي يتغير بــ 

،وهي قيمة أكبر من قيمتها الجدولية  396المحسوبة  Fحين بلغت قيمة 

F=3,920.00.وهي دالة إحصائيا بالنظر إلى مستوى معنوية  الذي قدر بـــ 

SIG=  ومنه نرفض الفرضية الصفرية التي  0.05أقل من مستوى الداللة المعتمد

 بين طريقة α≤ 0.05تقر بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

التي تقر 1Hونقبل الفرضية البديلة التدريس والتحصيل العلمي في جامعة مستغانم،
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بين طريقة التدريس  α≤ 0.05بوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

 والتحصيل العلمي.

 والتي تنص على أنه:الفرضية الفرعية الثانية: 

تواصل بين عملية ال α≤ 0.05هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

 والتحصيل العلمي في جامعة مستغانم.

α≥ ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   :0Hالفرضية الصفرية 

 بين عملية التواصل والتحصيل العلمي في جامعة مستغانم. 0.05

 α≥ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   :1Hالفرضية البديلة

 بين عملية التواصل والتحصيل العلمي في جامعة مستغانم.
(: نتائج معامل االنحدار البسيط للمتغير المستقل  بين عملية التواصل والتحصيل 16الجدول)

 العلمي.
درجات  العامل

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى 

 الداللة

معامل التحديد 

(2R) 

معامل 

االرتباط 

(R) 

 

A 

 

 

F 

 

 689 0.90 0.82 0.67 0.000 62+0.3 1 االنحدار

  0.034 336 الخطأ

   337 المجموع

 .spss20المصدر: من إعداد الباحثَين بناًء على نتائج 

واصل نالحظ أن معامل االرتباط بيرسون بين عملية الت( 16)من خالل الجدول   

ية طردية قو، وهذا يدل على وجود عالقة R=0.82والتحصيل العلمي بلغ القيمة 

 2R =0.67بين عملية التواصل والتحصيل العلمي.كما بلغت قيمة معامل التحديد

لمتغير ا% في تفسير 67وهو دليل على قدرة المتغير المستقل عملية التواصل بـــــ

%  33التابع )التحصيل العلمي(، ويؤكد مدى صحة ودقة هذه الدراسة وتبقى 

ار النحدالعشوائي، في حين بلغت قيمة معامل العوامل غير مشخصة يمثلها المتغير 

تواصل وبما أن إشارة المعلمة عملية ال A=0.90للمتغير المستقل طريقة التدريس

موجبة هذا يدل على وجود عالقة طردية بين عملية التواصل والتحصيل 

بــ  تغيريالعلمي،حيث إذا تغيرت عملية التواصل بوحدة واحدة فإن التحصيل العلمي 

 Fة قيم وحدة، وهذا دليل وبرهان آخر على تأكيد هذا االرتباط في حين بلغت 0.90

ئيا إحصاوهي دالة ، F=3,92وهي قيمة أكبر من قيمتها الجدولية  689المحسوبة 

 أقل من مستوى الداللة=SIG 0.00الذي قدر بـــ بالنظر إلى مستوى معنوية

ت داللة بعدم وجود عالقة ذاومنه نرفض الفرضية الصفرية التي تقر  0.05المعتمد 

في  بين عملية التواصل والتحصيل العلمي α≤ 0.05إحصائية عند مستوى داللة  

لة إحصائية بوجد عالقة ذات دالالتي تقر  1Hونقبل الفرضية البديلة جامعة مستغانم،

 بين عملية التواصل والتحصيل العلمي. α≤ 0.05عند مستوى داللة  

 والتي تنص على أنه:الفرضية الفرعية الثالثة: 
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ارات بين بين المه α≤ 0.05هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

 الخاصة والتحصيل العلمي في جامعة مستغانم.

α≥ ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   :0Hالفرضية الصفرية

 والتحصيل العلمي في جامعة مستغانم.بين بين المهارات الخاصة  0.05

 α≥ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   :1Hالفرضية البديلة

 بين بين المهارات الخاصة والتحصيل العلمي في جامعة مستغانم.
(: نتائج معامل االنحدار البسيط للمتغير المستقل بين المهارات الخاصة والتحصيل 17الجدول)

 العلمي.
درجات  العامل

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مستوى 

 الداللة

معامل التحديد 

(2R) 

معامل 

االرتباط 

(R) 

A F 

 

 0.000 0.335 1 اإلنحدار

  0.033 336 الخطأ 749 0.89 0.83 0.69

   337 المجموع

 .spss20المصدر: من إعداد الباحثَين بناًء على نتائج 

نالحظ أن معامل االرتباط بيرسون بين طريقة التدريس (17)من خالل الجدول   

وهذا يدل على وجود عالقة طردية قوية بين  R=0.83والتحصيل العلمي بلغ القيمة 

R 2المهارات الخاصة لألستاذ والتحصيل العلمي.كما بلغت قيمة معامل التحديد

% 69ستاذ بـــــ،وهو دليل على قدرة المتغير المستقل المهارات الخاصة لأل 0.69=

في تفسير المتغير التابع )التحصيل العلمي(، ويؤكد مدى صحة ودقة هذه الدراسة 

في حين بلغت قيمة  لعوامل غير مشخصة يمثلها المتغير العشوائي، %31وتبقى 

وبما أن إشارة  A=0.89معامل االنحدار للمتغير المستقل المهارات الخاصة لألستاذ

لألستاذ موجبة هذا يدل على وجود عالقة طردية بين المعلمة المهارات الخاصة 

المهارات الخاصة التي يتميز بها لألستاذ الجامعي والتحصيل العلمي،حيث إذا 

تغيرت المهارات الخاصة لألستاذ بوحدة واحدة فإن التحصيل العلمي يتغير بــ 

 Fقيمة وحدة، وهذا دليل وبرهان آخر على تأكيد هذا االرتباط في حين بلغت  0.89

وهي دالة إحصائيا ، F=3,92وهي قيمة أكبر من قيمتها الجدولية  749المحسوبة 

أقل من مستوى الداللة =SIG 0.00بالنظر إلى مستوى معنوية  الذي قدر بـــ

ومنه نرفض الفرضية الصفرية التي تقر بعدم وجود عالقة ذات داللة  0.05المعتمد 

بين المهارات الخاصة لألستاذ الجامعي α≤ 0.05إحصائية عند مستوى داللة  

بوجد التي تقر 1Hوالتحصيل العلمي في جامعة مستغانم،ونقبل الفرضية البديلة

بين المهارات الخاصة α≤ 0.05عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

 لألستاذ والتحصيل العلمي.

 يلي: والتي نصت على ماالفرضية الرئيسية: 

ستاذ بين دور األ α≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة   هناك عالقة ذات   

 الجامعي والتحصيل العلمي في جامعة مستغانم.
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α≥ ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   :0Hالفرضية الصفرية

 بين دور األستاذ الجامعي والتحصيل العلمي في جامعة مستغانم.0.05

α≥ توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   :1Hالفرضية البديلة

 بين دور األستاذ الجامعي والتحصيل العلمي في جامعة مستغانم.0.05
(: نتائج معامل االنحدار البسيط لمتغيرات الدراسة)األستاذ الجامعي والتحصيل 18الجدول)

 العلمي(.
درجات  العامل

 الحرية

متوسط 

 المربعات

معامل التحديد  مستوى الداللة

(2R) 

معامل 

 (R)االرتباط 

A F 

 0.000 0.256 1 االنحدار

  0,008 336 الخطأ 1779 0.34 0.91 0.84

   337 المجموع

 .spss20المصدر: من إعداد الباحثَين بناًء على نتائج 

جامعي نالحظ أن معامل االرتباط بيرسون بين األستاذ ال(18)من خالل الجدول   

وية وهذا يدل على وجود عالقة طردية ق R=0.91 والتحصيل العلمي بلغ القيمة 

 2R =0.84 بين األستاذ الجامعي والتحصيل العلمي، كما بلغت قيمة معامل التحديد

ير المتغير في تفس%  84وهو دليل على قدرة المتغير المستقل األستاذ الجامعي بـــــ

 % 16التابع )التحصيل العلمي(، ويؤكد مدى صحة ودقة هذه الدراسة وتبقى 

دار النحلعوامل غير مشخصة يمثلها المتغير العشوائي، في حين بلغت قيمة معامل ا

عي موجبة وبما أن إشارة المعلمة لألستاذ الجام A=0.34للمتغير المستقل)لألستاذ(

 ث إذاحياألستاذ الجامعي والتحصيل العلمي،طردية بين هذا يدل على وجود عالقة 

ة، وهذا وحد 0.34تغير دور األستاذ بوحدة واحدة فإن التحصيل العلمي يتغير بــ 

 1779 المحسوبة Fفي حين بلغت قيمة  ،دليل وبرهان آخر على تأكيد هذا االرتباط

لنظر إلى صائيا بافهي دالة إح، F=3,92وباعتبارها قيمة أكبر من قيمتها الجدولية 

أقل من مستوى الداللة المعتمد =SIG 0.00مستوى معنوية الذي قدر بـــ

ومنه نرفض الفرضية الصفرية التي تقر بعدم وجود عالقة ذات داللة  0.05

ي فبين األستاذ الجامعي والتحصيل العلمي α≤0.05إحصائية عند مستوى داللة 

لة إحصائية بوجد عالقة ذات دالالتي تقر  1Hجامعة مستغانم، ونقبل الفرضية البديلة

 بين األستاذ الجامعي والتحصيل العلمي. α≤ 0.05عند مستوى داللة  

 خاتمة:

 بيرةكتولي معظم المجتمعات المعرفية والدول اليوم في عصر المعرفة أهمية    

وية أول لمخرجاتها الجامعية لما لها من دور في بناء المجتمعات وتقدمها، وتعطي

في  م بهطاع التعليم العالي قبل غيره وعلى رأسهم األستاذ الجامعي، لما يساهلق

تكوين مخرجات الجامعة والمسؤول األول عن التحصيل العلمي للطلبة، وقد 

ان كلما توصلت الدراسة إلى أنه كلما كانت العالقة بين األستاذ والطالب جيدة ك

النتائج النظرية من  التحصيل العلمي جيد والعكس، كما توصلت لمجموعة

 نوجزها في: والتطبيقية



 كايبلب أ.جمال حميد، حجوبة بن                 للطلبة العلمي التحصيل في الجامعي األستاذ دور

 

220 
 برلين-ألمانيا العربي يمقراطيالد المركز                               سيةوالنف التربوية للدراسات الدولية المجلة

وجود عالقة ارتباط طردية متوسطة )موجبة( بين طريقة التدريس والتحصيل 

 (.0.73العلمي يترجمها معامل ارتباط )

صيل وجود عالقة ارتباط طردية قوية )موجبة( بين عملية تواصل األستاذ والتح

 (.0.82العلمي يترجمها معامل ارتباط )

ا كل ز بهالقة ارتباط طردية قوية )موجبة( بين المهارات الخاصة التي يتميوجود ع

 (.0.83أستاذ عن غيره والتحصيل العلمي يترجمها معامل ارتباط )

لمي الع وجود عالقة ارتباط قوية وموجبة )طردية( بين األستاذ الجامعي والتحصيل

مته الذي بلغت قيللطلبة في جامعة مستغانم يترجمها معامل االرتباط بيرسون 

(0.91) 

ت، امعاوجد هناك عالقة قوية بين دور األستاذ الجامعي والتحصيل العلمي في الج

كلما  بكفاءةاً ووال يمكننا التفريط في أي منهما، فكلما كان أداء األستاذ الجامعي جيد

 ازداد التحصيل العلمي للطلبة وازداد تعلقهم بأساتذة الجامعة. 

في  إلى جلب انتباه الطالب وزيادة تركيزه أثناء الحصص تؤدي طريقة التدريس

كثر ام أالمحاضرات أو األعمال التطبيقية، مما يساهم في تحصيله العلمي واالهتم

 بالبحث العلمي.

ا ات مهمجامعتعتبر عملية التواصل طرف مهم جداً تبنى عليه العملية التعليمية في ال

ً على الطلبة من خالل تقليكان نوعها ومكانها، نظرا لما تنعكس إيج  افةلمسا صابا

 ز.وجسر من التواصل بينهما دون وجود حواجبين األستاذ والطالب، لينتج جو 

ات توصلت الدراسة إلى أنه يجب على األستاذ الجامعي التميز والتحلي بمميز

تلف وخصائص نوعية سواء في الجانب النظري أو التطبيقي، وكذا التفتح على مخ

ي، وسائل التدريس الحديثة وطرق معالجة الحصص التطبيقية في العالم الخارج

 اتجاه الطلبة. إضافة إلى الجانب األخالقي للمهنة والضمير المهني 
 قائمة المراجع:

،دراسة مسحية لطالب قسم العلوم اإلنسانية بجامعة (2018)بن سولة نور الدين .1

 (.1(، ع)07، مجلة دراسات، م)2016/2017معسكر
عة دراسة (، أثر غياب الطلبة على التحصيل العلمي في الجام2013بن علي عائشة، فالحي الزهرة) .2

 (.10مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية،،ع) قياسية بقسم العلوم التجارية،

، 1ط"،Spss(، اإلحصاء الحيوي باستخدام برنامج 2016جاسم محمد التميمي، وسام مالك داود) .3
 مركز الكتاب األكاديمي، األردن.

 (.7(، التعلم الذاتي في ضوء الوسائط االلكترونية، مجلة اإلشعاع، ع)2016جميلة روقاب) .4

ئرية من (، سبل تخطي معوقات ضمان جودة التعليم العالي في الجامعة الجزا2017دهيمي شهرزاد) .5
 (.11وجهة نظر األساتذة الجامعيين، مجلة أبحاث نفسية وتربوية، ع)

سانية علوم اإلن(، الهيكلة التنظيمية للمؤسسات الجامعية دراسة تحليلية، مجلة ال2009رفيق زراولة) .6

 (.20واالجتماعية، ع)

لعلوم ا(، تقييم جودة أداء هيئة التدريس في مؤسسة التعليم العالي، مجلة 2015رقاد صليحة) .7
 (.15االقتصادية وعلوم التسيير، ع)

، مطبعة 2ن،ط(، القواعد المنهجية التربوية لبناء االستبيا2010زياد بن علي بن محمود الجرجاوي) .8

 أبناء الجراح، فلسطين.
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لتنمية  (، فاعلية برنامج تدريبي مقترح2016س)سلوى يحي محمد الحداد، محمد أحمد مرشد القرا .9

 لكميةاكفايات التدريس الفعال لدى أعضاء هيئة التدريس غير التربويين، مخبر تحليل المعطيات 

 (.4والكيفية،ع)

 ردن.، دار المناهج للنشر والتوزيع، األSPSS(، طرق اإلحصاء باستخدام 2015شفيق العتوم) .10
 جزائر.(، ال4(، العينة، مجلة الواحات للبحوث والدراسات،ع)2009نحوي)عادل مرابطي، عائشة  .11

عوقات، مجلة (، جودة التعليم العالي ما بين المزايا والم2016عبد الحميد قرومي، لويزة فرحاتي) .12

 (، الجزائر.7الدراسات المالية والمحاسبية،ع)
س للكفاءات أعضاء هيئة التدري (، درجة ممارسة2017فكري عبدا هللا الجوفي، زيتوني عبد القادر) .13

 (.12التدريسية بكليات التربية الرياضية، مجلة علوم وممارسات،ع)

سة ماعية درا(، تقييم مدى استجابة منظمات األعمال في الجزائر للمسؤولية االجت2014مقدم وهيبة) .14
 ائر.الجزعينة تطبيقية على عينة من مؤسسات الغرب الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة وهران، 

 ة التعليمن جوديحياوي الهام، بوحديد ليلى، أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تحسي .15

 (.6العالي بالجامعة الجزائري، مجلة تاريخ العلوم،ع)
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Students in Algerian Universities from the Perspective of 

Students. Case Study: The University of Mostaganem 

Abstract: 

This study aims to reveal the kind of relationship between the 

role of university teacher and educational attainment at the 

University of Mostaghanem. It also attempts to show the reality 

of the educational process and the ways of its success. In order 

to  achieve the objectives of this study, we adopt the 

descriptive and the analytical approaches to analyze the data 

which have been collected after designing a questionnaire 

which contains (12) expression which have been distributed 

after verifying virtual authenticity and stability on a random 

sample of 338 university students. The hypotheses of the study 

have been tested using the statistical package of social sciences 

spss20 based on a set of statistical methods such as coefficient 

of stability (Cronbach alpha), average calculations, standard 

deviation, and Pearson correlation coefficient. After the 

analysis, the study finds out a set of results which prove a 

strong positive relationship between the university teacher and 

educational attainment of students. The more the teacher has a 

good teaching method and communication with the students 

this increases their educational attainment. Nowadays, it 

becomes a necessity that the teacher has certain characteristics 

and qualities in order to keep pace with the developments and 

the educational revolution in other countries. There is also a 

need for the collaboration of all parties for the success of this 

educational process including the student, the teacher, the 

administration, and the administrative staff in the higher 

education sector.   

Keywords: higher education, faculty member, educational 

attainment, modern teaching methods, University of 

Mostaghanem. 
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 السلوك األخالقي للقادة وانعكاساته على نشاط المؤسسة 

 –دراسة نظرية تشخيصية  -
 د.بومنقار مراد              أ.ريم قاسمي

 جامعة باجي مختار عنابة: الجزائر

 

ة لمؤسسادراسة السلوكيات األخالقية داخل : تهدف هذه األوراق البحثية إلى ملخص

حل مالتي تعد من أهم المواضيع المتداولة في اآلونة األخيرة، والتي أصبحت 

جماعة وال اهتمام العديد من الباحثين نظرا ألهميتها وتأثيرها المباشر على الفرد

 عامة وعلى نشاط المؤسسة خاصة. وبناءا على هذه األخيرة، سنحاول في هذه

و أجابية ء اياخلة التركيز على السلوك األخالقي للقائد و ماله من انعكاسات سواالمد

سلبية على المؤسسة ونشاطها، وتسليط الضوء على بعض الممارسات الغير 

 ة منأخالقية للقادة )السلوكيات الغير أخالقية(، باإلضافة إلى إبراز مجموع

د لى حة للقادة والموظفين عالعناصر التي تساعد في ترسيخ السلوكيات األخالقي

 سواء.

 : السلوك األخالقي، القائد، نشاط المؤسسة.الكلمات المفتاحية
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 مقدمة 

ختلف بل ملقد تزايد االهتمام في اآلونة األخيرة باألخالق ومدى أهميتها من ق   

ما المؤسسات، بحيث أصبح من الضروري عدم االهتمام بمعايير الربح فقط و إن

ايد لتز مضاعفة االهتمام بالمعايير األخالقية التي ال تقل قيمة عنها.ذلك نظرا

اتها يق ذد الطريق األقصر للمؤسسة لتحقالفضائح األخالقية، وبما أن المنافسة تع

 حاصلة.ة الوإبراز إمكانياتها، حيث أن طبيعة كل منظمة تتماشى و التغييرات البيئي

لتقدم لسعى يولتحقيق المؤسسة أهدافها تستند في ذلك على اختيار القائد الكفء الذي 

سالم اإلوفق بها من خالل امتثاله بالقيم والمعايير والسلوكيات األخالقية بما يت

د قا لما فاديتوتنميتها لدى العاملين لما لها من تأثير على نشاط المؤسسة وسمعتها،و 

  م بها.لتزايتخلل المؤسسة من أشكال الفساد اإلداري وانعكاسات سلبية جراء عدم اال

 أوال: األخالق

 األخالق.1

ن لك رها وعرف العلماء األخالق بتعريفات عديدة كثيرة ال يتسع المجال لذك   

 منها:التعريفات و سنذكر أهم

ة ر و سهولبأنها "هيئة راسخة في النفس تصدر عنها األفعال بيس الغزالي يعرفها   

 عة منعبد الكريم زيدان بقوله " هي مجمو، ويؤكد من غير حاجة إلى فكر و روية

في  المعاني و الصفات المستقرة في النفس و في ضوئها و ميزانها يحسن الفعل

 2014، بالل خلف سكارنة)نظر اإلنسان أو يقبح، و من ثم يقدم عليه أو يحجم عنه

:19). 

 المبادئياري يتناول مجموعة من القواعد ووقد عرفت األخالق على أنها علم مع   

ه وهذ يها تقييم سلوكهالمجردة التي يخضع لها اإلنسان في تصرفاته و يحتكم إل

أو  لدينافلسفي شامل يرتكز إما على العقل أو  القواعد مستمدة من تصورالمبادئ و

 .(338: 2015باسم محمد ملحم،  باسم حمد الطراونة،)على كليهما
 معاييرن البناءا على التعاريف السابقة يمكننا القول أن األخالق هي مجموعة مو   

ي ما سه فهالتي تميزه عن غيره من ذوي جنالمختلفة التي يتحلى بها الفرد ووالقيم 

 يجعلنا نميز بين السلوكيان الصحيحة والخاطئة .

 :أهمية األخالق.2

 ومن أهم هذه ال تستقيم الحياة اإلنسانية إال بضوابط سلوكية تنظم عالقات الناس،   

لسنة ام و الضوابط "األخالق" التي حثت عليها الشريعة اإلسالمية في القرآن الكري

لنفس ااخل الق هي تحقيق السعادة سواء دالشريفة،حيث أن الغاية من االلتزام باألخ

 البشرية أو خارجها.

 ويذكر يالجين أن أهمية األخالق تبرز في ما يلي:

 أشرفها.إن األخالق أفضل العلوم و

 ئم.لبهاآدابها هي التي تميز سلوك اإلنسان عن سلوك اإن السلوكيات األخالقية و
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 الفردية و الجماعية.أن هدف األخالق هو تحقيق السعادة في الحياة 

 أن األخالق وسيلة لنجاح اإلنسان في الحياة.

 إن األخالق وسيلة مهمة للنهوض باألمة.

لفرد و كما تنبع أهمية األخالق من كونها اإلطار المرجعي الذي يوجه سلوك ا   

رد الف المجتمع، كما أنها أساس لصالح جميع األعمال و العبادات التي يقوم بها

ها من للما  وتبرز أهمية ذلك في مجاالت الحياة، ادة في الدنيا واآلخرةلتحقيق السع

ذكر وي، تأثير فعال على فاعلية العاملين في المهن المختلفة، ومن ثم إنتاجيتهم

ن االتزارن بالسعود وبطاح أن القوانين واللوائح واألنظمة وحدها ال تكفي ما لم تقت

 .(28-27: 2014الم العيدروس،أغادير س)األدنى بتطبيقها من قبل الوطن

 ذكر علمكذلك يمكننا القول أن األخالق لها عالقة بمختلف العلوم و سنخص بال   

 لبشريةانفس النفس و األعمال ففيما يتعلق بعلم النفس،حيث يعتبر الخلق من سجايا ال

 واجههالتي يولعل المشاكل النفسية ا األصيلة وبعضه يتم اكتسابه بالتعلم والتدريب،

لى إاإلنسان تفسر على أساس السلوك العقالني له والذي ال يخلو من اإلشارة 

 .العقل السليماألخالق باعتبارها جزءا من الفطرة اإلنسانية و

اعد القويد األعمال فنجد أن الصلة قوية ووثيقة بين األعمال وأما على صع   

إلى ماهية  األخالقية التي تضبطها، إذ أن هذه القواعد تشير وبشكل واضح

خالق األ ن الهدف من دراسةإالسلوكيات المقبولة في مجال األعمال، وعلى العموم ف

لتي ية امعرفة القواعد األخالق: هو العمل على تهذيب األخالق وفي مجال األعمال

 نة،راوباسم حمد الط)تحكم األعمال للتمكن من القدرة على نقد األعمال وتقويمها

 .( 339: 2015باسم محمد ملحم،
 السلوك األخالقي:.3

 االجتماعية المعايير مع يتطابق الذي التصرف هو األخالقي التصرف إن   

 مع بقيتطا ال الذي التصرف فهو األخالقي، غير التصرف أما عام، بشكل المقبولة

 السلوك هو األخالقي السلوك نإف ولذلكام، ع بشكل المقبولة االجتماعية المعايير

 السلوك وان الثناء، ويستحق وشريف وعادل وصحيح جيد بأنه عليه يحكم الذي

 لبيةت في فاشل أو وتوبيخي خاطئ بأنه عليه يحكم الذي التصرف هو األخالقي غير

 .  االلتزام

 قواعد أو مبادئ إلى يستند أخالقي غير أو أخالقي انه على السلوك على الحكم إن   

 القيم من أو الشخص خصائص أو محددة أخالقية نظرية من نابعة ودالئل

 :األولى شائكتين، مسألتين يواجه األخالقي السلوك تعريف فان ولذلك .االجتماعية

 أو وسيئ جيد هو ما أن والثانية داألفرا جميع عليه يتفق للحكم معيار إيجاد صعوبة

 نأو مختلفة، مجتمعات في مختلفين ألشخاص مختلفة معاني له وخاطئ صحيح

 فعل أن إذ لألخالق، والذاتي الموضوعي التمييز من يأتي والخلط التعارض أكثر

 فعل ويكون أخالقي، فعله بأن الشخص اعتقد ما إذا ذاتي بشكل أخالقي الشخص
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 القاعدة بحسب ن فعلهأالشخص ب ذلك مارس إذا موضوعي بشكل أخالقي الشخص

 (.108: 2011 جواد محسن راضي،عبد هللا كاظم حسن،)القانون أو

 محددات السلوك األخالقي:.4

 ين أومحددات شخصية: التأثير األسري و االجتماعي المبكر، االلتزام بالد 1.4

ق أخال منظومات القيم األخرى، اإليمان بدور المنظمة في المجتمع، علنية مدونة

ير المنظمة، نطاق الحاجات المالية والشخصية األخرى، نضج ومقامة الحاجة غ

  الصحية للتطابق.

ة، لمنظممحددات تنظيمية: التعبير عن فلسفة المنظمة، سلوك المشرفين داخل ا 2.4

الق سلوك الزمالء داخل المنظمة، طبيعة ومدى سياسة المنظمة، وجود مدونة أخ

يير لمعاافي المنظمة، آثار السلوك الغير أخالقي) األعراف(، الضغوط للتطابق مع 

 التنظيمية، الضغوط المفرطة لإلنتاجية.

 ي فياخ األخالقمحددات بيئية/خارجية: المناخ األخالقي في الصناعة، المن 3.4

 رى ذاتألخالقيود اخالقية للمجتمع، نطاق القوانين والتوقعات األالحكومة، القيم و

ئل العقوبات المترتبة على خرق القانون، توكيد وساوالصلة، نطاق المقاضاة 

 .(186: 2013حمود علي العنزي، سعد )اإلعالن على السلوك الغير األخالقي

 ثانيا: السلوك األخالقي للقادة وإنعاكساته على نشاط المؤسسة

 السلوك األخالقي للقائد: .1

لى عهي عبارة عن مجموعة من السلوكيات و الممارسات األخالقية المبنية     

ئد القاا تبعهأساس مجموعة من القيم الدينية والشخصية واألخالقية والتنظيمية التي ي

ابيا ايج داخل المؤسسة والتي من شأنها التأثير المباشر على العاملين مما ينعكس

 على نشاط المؤسسة.

موعة باعه مجحيث يعتبر القائد بمثابة المسير للعاملين عامة و المنظمة خاصة بإت   

تلف ي مخمن السلوكيات األخالقية التي من شانها أن تحدد له ما يجب عليه فعله ف

 ه.باقف التي يتعرض لها والتي تكون بمثابة مثال أعلى للعاملين يقتدى المو

ن امليأهم العناصر التي تساعد على ترسيخ السلوك األخالقي لدى القادة والع.2

 معا:

 هللا باطالع وتيقنه اإلنسان، نفس في الديني الوازع باستثارة:الذاتية الرقابة تنمية

 رة هري أبي اإلحسان فعن درجة إلى الرقيبغية  جهده وبذل وباطنه، ظاهره على

 إِنَّهُ فَ  تََراهُ  تَكُن   لم   فَإِن   ، اهتَرَ  َكأَنَّكَ  هللاَ  تَع بُدَ  فقال:" أَن   اإلحسان عن سُئل المصطفى أن

  يَراَك"

 عمل كل في تعالى هللا عبودية فيستحضر :للوظيفة والوطني الديني الفهم تصحيح

يَايَ  َونُسُِكي إِنَّ َصالَتِي قُل   :تعالى" هللا قال معاشي، أو سلوكي أو تعبدي  َوَمح 

ِ  َوَمَماتِي بن  عمر رواه فيما  -ص  -النبي  ويقول ١٦٢ :ال عَالَِميَن" األنعام َربِّ  ِِلّ

َمالُ  " إِنََّما الخطاب َع   وهذا واإلجادة، باإلتقان مطالب هذا كل في بِالنِّيَّاِت" وهو األ 
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 الوطنية، للتنمية وسيلة وأنه عبادة، العمل بأن الموظف عاقتن  ما يقرره فإذا ما

 .المهنة بأخالق االلتزام لديه زاد الدخل مستوى وتحسين الوطن، وازدهار

ين، من خالل يعتبر القائد بمثابة القدوة الحسنة للعامل :العمل في القيادية القدوة

 رسفي غ الدور األكبر،  حيث له األخالقيةالخالية من الخدوش  أفعالهتصرفاته و 

ظر ن رأى ذاإ اأمتعزيز القيم اإلسالمية في أداء العمل ،المعاني األخالقية للعاملين و

س لى نفسيدرجون ع فبالتأكيد األخالقيةالعاملين لقائدهم على انه خال من القيم 

 عديل سلوكت للقائد ويمكن، له قدوة يتخذه بمن وإيجابا سلبا يتأثر المنوال.فالموظف

 وقوة لمكافأة،ا قوة :منها عديدة، وتأثير قوة مصادر إلى باالستناد تغييره أو األفراد

 الخبرة وقوة المشروعة، والسلطة العقاب،

 كهنا أن ذلك:الموظفين جميع على وتوزيعها وظيفة كل في أخالقية لوائح عمل

 أخالقيات فهم في ضعف عن تنتج األخالقية غير الوظيفية الممارسات بعض

 عملال إدارة أهمية تأتي هنا ومن المهنة، وقيم بضوابط معرفة وعدم الوظيفة،

 لموظفين،ل األخالقية الجوانب لمتابعة مسئول شخص أو لجنة بتعيين عليه والقائمين

 يتم ةكقاعد اإلسالمية الشريعة قواعد على معتمدة األخالقيات هذه تكون أن على

 على م ومساعد م، وتصرفا م ممارسا من اإليجابي الجانب وترسيخ منها، االنطالق

 .سلوكهم من السلبي الجانب من التخلص

 تحدد ل،متكامل عاد نظام خالل من :للموظفين العادلة والمحاسبة المستمر التقييم

 أو للموظف العمل كمية عن فقط الموظفين أداء تقييم يعبر وال بدقة، المسؤوليات فيه

 :الموظفين أداء قياس يتضمن أن البد ولكن جودته،

 عن صادرةال المعايير بتطبيق وكذا االلتزام العمل، وقيم بأخالقيات االلتزام مدى

 يل،والتضل الخداع إلى اللجوء أو المهنية بالواجبات اإلخالل وعدم المؤسسة،

 المعلومات، عرض في والشفافية بالصدق وااللتزام الزمالة، حقوق ومراعاة

 لأج من بالمؤسسة الخاصة المعلومات استغالل وتجنب السرية، على والمحافظة

 إلخ...اآلخرين ملةمجا أو شخصي نفع

 به هوتمسك وجوهه، جميع لعمله من الفرد به تقبل ونقصد :الوظيفي الرضا تحقيق

ة الشخصي وحياته الموظف أداء على ذلك وانعكاس لممارسته، بالسعادة وشعوره

ة لعدالعمل المؤسسة على إشباع حاجاته و إحساسه امن خالل ارتياحه في العمل و 

 داءداخل المؤسسة مما يدفع الفرد للقيام بسلوك أخالقي وتوجيهه نحو رفع األ

 وااللتزام األخالقي.

انه يعمل على فإذا شعر باالهتمام من اإلدارة العليا  العامل :العاملين مهارات تطوير

 يؤتي لنو يبدع، لن الغالب في فإنه شعر إذا أما .تطوير مهاراته والتمسك بأخالقه

 .أخالقيا منه المرجوة الثمار من ثمرة أي

 مرةث وبيان المهنة أخالقيات لترسيخ واإلعالمية التثقيفية الوسائل استعمال

 :االلتزام
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 الممكنة سائلالو كافة باستعمال وتعظيمها؛ وبثها العمل أخالقيات ثقافة بناء من دبال

 2015-2014جامعة الملك سعود، )االلتزام ثمرة وإبراز المجتمع، في ذلك لتحقيق

:95-99). 

 التوجه األخالقي للقادة: .3

سة ل المؤسإن تمسك القائد بسلوكياته وممارساته األخالقية يرفع من مكانته داخ   

 ة قليالنافسويكون محط احترام من قبل العاملين، فمع التطور التكنولوجي وتزايد الم

ية خالقأبحيث يحاول القائد وضع أهداف  ،ما يتشبث القادة بأخالقياتهم في العمل

خلو تن ال التنظيمية، فالمنافسة االقتصادية اآلتساعد و تعمل على تحقيق األهداف 

استغالل  من شتى أنواع الممارسات الغير األخالقية المتمثلة في الرشوة، السرقة،

 الضعفاء وبناء قوة المؤسسة على حساب اآلخرين.

لى كسب حيث تبرز أخالقيات القائد من خالل تعامله مع العاملين مما يساعد ع   

فمن  عاملينل للالسلوكيات األخالقية يجب أن تبدأ مع القائد لتنتقثقتهم ووالئهم له، ف

داء أغير الطبيعي أن يمارس القائد سلوكيات غير أخالقية ويطلب من العاملين 

ك العمل بطريقة أخالقية بحيث نصبح هنا أمام معادلة كلما زادت قوة السلو

يث حلمؤسسة معا، األخالقي لدى القائد كلما انعكس ذلك على العاملين ونشاط ا

 ة.مؤسسيمتلك القائد مهارات شخصية تمكنه من تعزيز السلوكيات االيجابية في ال

ع التهم مإن اهتمام القادة بسلوكياتهم األخالقية تجعلهم أكثر حذر خالل تعام   

ية مع تماعالعاملين، العمالء و المنافسين بحيث ينصب اهتمامهم على العالقات االج

ر طوا األجي( أع-ص -لى إعطاء كل ذي حق حقه )قول الرسول العاملين ويعمل ع

 .أجره قبل أن يجف عرقه

ايير حيث يجب على القائد أن يوجه اهتمامه إلى مجموعة من المبادئ و المع   

ِرم اِحت)الضرورية كالعدالة والتي من بين أهم أسس النجاح، االحترام و التقدير 

 فعال. أنما ألسلوك األخالقي ليس فقط أقوال و تُحترم(، النزاهة واألمانة، الصدق فا

 السلوك الغير أخالقي :.4

 الغير سلوكهو ما كان غير متوافقا مع القيم و المبادئ التي يقرها المجتمع ، و ال

أخالقي هو سلوك خاطئ وجدير بالتوبيخ والنهي أو انه يفشل في اإليفاء 

 .(184-183: 2013سعد حمود علي العنزي، )بااللتزام

 أشكال السلوك الغير أخالقي:.5

د ال مع ما قإن ما قد يعد من األعمال التي تستوجب اعنف اللوم و التوبيخ في مجت   

 نواعينظر إليه النظرة نفسها في مجتمع آخر.فان إعداد قائمة تشتمل على كل أ

ن السلوك الغير أخالقي عملية صعبة.وربما يكون مضال بشكل خطير وبالرغم م

 الغير لسلوكاألشكال التالية من األنشطة يمكن أن تعد بوجه عام من قبيل اذلك، فان 

 األخالقي في العديد من الدول:
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ة ، سوبيالمحالرشوة و اختالس المال العام، و التزوير، و الكسب غير المشروع، و 

 استغالل النفوذ.و محاباة األقارب، و

 ثل الجمع بينخصية متعارض المصالح )األنشطة التي تستهدف تحقيق مصلحة ش

 .ام(أعمال خارجية أخرى و اإلسراف في استخدام المال العالوظيفة الحكومية و

 رسميةالمعلومات الومن صوره: سوء استخدام األسرار وللسلطة،  السيئاالستخدام 

 نحهملتحقيق منفعة إلحدى المؤسسات الخاصة، أو محاباة األقارب واألصدقاء بم

يا و دالهاو القروض أو اإلعانات، واالبتزاز، وأيضا قبول التراخيص أو العطاءات أ

ل ستعمال األموال العامة للمصالح الشخصية، مثإاإلكراميات دون وجه حق، و

وط و خطاستخدام السيارات الخاصة بالمؤسسة التي يعمل بها، أو آالت التصوير، أ

ال تعمسيء اسالهاتف أو نحو ذلك مما له عالقة بتلك الجهة ، فتجد هذا الموظف ي

 تلك األمانات التي عنده ويستغلها لمصالحه الشخصية.

 التستر على نواحي القصور وحمايتها.

، و الخروج على األنظمة و التعليمات، وله صور منها :عدم احترام وقت العمل

أن امتناع الموظف عن أداء العمل المطلوب منه، و عدم احترام العمل نفسه و

 ليه، أو أداء العمل على غير وجهه.يرفض العمل الذي اسند إ

لى ظة عالتراخي والكسل، وعدم االلتزام بأوامر وتعليمات الرؤساء، وعدم المحاف

 كرامة الوظيفة، وارتكاب الموظف فعال فاضحا مخال بالحياء،مثل: استعمال

 أغادير سالم)المخدرات والمسكرات، واالستغالل أو التورط في جرائم الشرف

 .(126-125: 2014، العيدروس

 انعكاسات  السلوك األخالقي على نشاط المؤسسة :.6

يير تعتبر المؤسسة النواة المحركة ألي نشاط اقتصادي، بحيث تلجا إلى تغ   

ا راتهنشاطها كلما حدث تغيير في البيئة المحيطة مما يؤدي بها إلى مضاعفة قد

لوك نعكاسات السومن بين ا ،جل تحقيق أهدافها و ضمان مكانتهاأومهاراتها من 

 األخالقي للقادة على نشاط المؤسسة نذكر ما يلي:

لى ععمل زيادة الوالء التنظيمي للعاملين من خالل قبول أهداف وقيم المؤسسة وال

 تحقيقها 

ء وإعطا بهم ارتفاع أداء العاملين مستوى العاملين وذلك نتيجة زيادة اهتمام القائد

 .إلبراز قدراتهم من اجل تقديم األفضلكل ذي حث حقه مما يؤدي بالعاملين 

 كياتكسب رضا العمالء من خالل تعامالتهم مع المؤسسة، وما يبدر منها من سلو

عود ما يمأخالقية تزيد من ثقتهم بها و الرغبة في إبرام اتفاقيات و عقود شراكة 

 عليها بالربح.

ين العاملوالمجتمع من خالل التزام القائد اكتساب المؤسسة سمعة جيدة داخل 

 باألخالقيات.
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سة لمؤساخالقية التي تؤثر على التقليل من ظاهرة الفساد اإلداري و الفضائح األ

 نشاطها.و

 ارتفاع اإلنتاج وتقديم منتجات مرتفعة الجودة.

 عمل القائد على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب يساعد على تحقيق

 .اسبهدرات الفرد في العمل الذي ينأفضل النتائج من خالل استغالل مهارات و ق

لين لعامايعمل القائد من خالل سلوكياته األخالقية على التقليل من أنانية وشجع 

 وتوجيههم نحو تحقيق أهداف المؤسسة.

 خاتمــــــــــــــــة:

ادة خالقي للقمما سبق عرضه يتبين لنا أن لألخالق بصفة عامة والسلوك األ   

ع، كاس ايجابي على نشاط المؤسسة ومكانتها في المجتمانعبصفة خاصة تأثير و

تنظم  نه يجب على كل مؤسسة وضع منظومة أو لوائح أخالقية،أبحيث يسعنا القول 

بقاء  على جل الحفاظأسلوكيات القادة والعاملين معا ويلتزمون بهذه األخالقيات من 

التي وحة ية المقترالسلوكيات األخالق وعليه يمكننا سرد أهم ،ستمرارية المؤسسةإو

 أو يجب وضعها كمنظومة أخالقية يلتزم بها كل المنتسبين للمؤسسة سواء قادة

 عاملين، والتي تتمثل بعضها في:

ت األمانة أي الحفاظ على حقوق اآلخرين والسهر على الحفاظ على ممتلكا - 

 القرآن في تعالى هللا ذكرالمؤسسة ومعرفة واجباته و تأديتها على أكمل وجه حيث 

 حفيظ إني األرض خزائن على لعزيز مصر: "اجعلني قال السالم عليه يوسف أن

 .(55") سورة يوسف،اآلية: عليم

 كافرة كانت الدولة العادلة ولوالواجبات )أن هللا ينصر العدالة في توزيع الحقوق و

 لو كانت مسلمة(.ذل الدولة الظالمة ويو

 أبت يا ماإحداه "قالت :تعالى قوله في ذلك ومثلعلى تأدية العمل  القوة أي القدرة

 .(26األمين". )سورة القصص،اآلية: القوي استأجرت من خير إن استأجره

ب أن يج التي النزاهة في أداء العمل بحيث تعتبر النزاهة من بين أهم األخالقيات

 خاصة .ة الالتابعين من خالل تقديم المصلحة العامة على المصلحيتحلى بها القائد و

ما  القدرة على تحمل المسؤولية أي لديهترام األوقات المخصصة في العمل واح

 يكفي من الدقة والكفاءة في العمل.
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Abstract: 

Ethical behavior within institutions is considered as one of the 

most important issues in recent times. This topic has attracted 

attention of many researchers due to its importance and its 

direct impact on individual and community in general, and on 

institutions in particular. Based on this, the present research 

paper aims to focus on the ethical behavior of the leader, 

investigate its positive and negative influence on the 

institution's activity and highlight some of leaders' unethical 

practices (immoral behaviors). In addition to this, we seek 

through this work to highlight a set of elements that helps to 

establish the ethical behaviors of leaders and employees alike. 

Key words: ethical behavior, leader, entreprise activity. 
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 تأثير أزمة الهوية على المراهق المتمدرس

 دراسة عياديه لحالة
 اني مريمد. عثم                               د. حاج سليمان فاطمة الزهراء  
 لجزائرلطاهر سعيدة :ااجامعة موالي                            جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان         

 
م حظيت مشكلة أزمة الهوية عند المراهق في السنوات األخيرة باهتماملخص: 

وعا الباحثين في مجاالت التربية وخصوصا األساتذة وأصبح أكثر الموضوعات شي

طلق كل هذا انفي العصر الحالي لما له من أثار سلبية على المراهق ومن خالل 

مراهق " كيف تؤثر أزمة الهوية على ال : اهتمام الباحثتان من التساؤل التالي

م فيه ستخديالمتمدرس؟ ولمعالجة هذه اإلشكالية قمنا باختيار المنهج العيادي الذي 

قياس مذلك دراسة الحاالت، واستعنا بالمقابلة العيادية، المالحظة اإلكلينيكية وك

 ة علىبعدما تمت دراسة خصائصه السيكومترية، لتسفر الدراسلقياس مفهوم الذات 

 أن أزمة الهوية تؤثر على المراهق المتمدرس سلبيا.

 : أزمة الهوية، المراهق.الكلمات المفتاحية
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 :مقدمة

ن لباحثيامن  تعد مرحلة المراهقة من أكثر المراحل إثارة وإهتماما من قبل العديد   

ه حتويوفي مجاالت مختلفة)اجتماعية، نفسية( وذلك الكتسابها طبيعة خاصة لما ت

ى أ علمن جملة من التغيرات البدنية والنفسية والعقلية واالنفعالية التي تطر

دوار هذه المرحلة إلى تبني قيم معينة وأالمراهق، بحيث يسعى هذا األخير في 

ات اجتماعية ومراجعة اختيارات وتبني أفكار جديدة والتفكير في تحقيق طموح

ساس معينة، وكل هذا يجعل المراهق يرى نفسه مستقال عن اآلخرين ويمنحه اإلح

أو  بالتميز الذي يساعده في بناء مستقبله، وهذا ما يسمى باإلحساس بالهوية

نه وإذا فشل المراهق في تحقيقها يكون رهن اضطرابها مما ينتج ع الكينونة،

مجموعة من االضطرابات والتي تؤدي بدورها إلى ظهور جملة من األعراض 

ها بالمرضية، إذ يرى اريكسون أن نجاح المراهق في أزمة المراهقة التي يمر 

الت المجايتوقف على كل ما يقوم به من استكشاف للبدائل والخيارات في مختلف 

ر لمعاييم وا)االيديولوجية، واالجتماعية( وكذلك ما يحققه من التزام او تعهد بالقي

 وضوعمالسائدة في مجتمعه، ونظرا ألهمية هذا الموضوع أرادت الباحثتان دراسة 

ها أثيرتمهم في مرحلة المراهقة وهو أزمة الهوية عند المراهق المتمدرس وكيفية 

 عليه.

  وتساؤالتها: طرح مشكلة الدراسة

قد يواجه اإلنسان العديد من المشكالت في مرحلة المراهقة وقد تالزمه في بعض    

األحيان على مدى حياته وإحدى أكثر هذه المشكالت شيوعا وانتشارا هو أزمة 

الهوية عند المراهق بحيث يشكل هذا األخير مصدرا أساسيا لضيق وتوتر وإزعاج 

تجابات الوالدين واألساتذة والقائمين على رعايته، المحيطين به مما يؤثر على اس

وقد يؤثر كذلك على مستقبله التعليمي واالجتماعي فنجده غير قادر على تحقيق 

مستوى تقدير ذات جيد، وكما نعلم أن مشكلة أزمة الهوية عند المراهق حظيت 

ن آثار باهتمام العديد من الباحثين بحيث أصبحت أكثر الموضوعات شيوعا لما لها م

( بحيث 2006متعددة على المراهق، ومن بين هؤالء الباحثين نجد دراسة الشيخ )

هدفت دراسته إلى التعرف على مصادر الضغوط التي تقلق المراهق وتؤدي إلى 

أزمة الهوية لديه، والتعرف على الفروق في مفهوم الذات بين المراهقين 

وجود إرتباط دال بين ترتيب والمراهقات، ومن أهم النتائج التي توصل إليها 

الطالب وترتيب الطالبات لمصادر القلق، مع تفوق عينة اإلناث على عينة الذكور 

في مفهوم الذات العام ومفهوم الذات االجتماعية، إضافة إلى دراسة عطا هللا والشيخ 

( حول أزمة الهوية عند طلبة الجامعات والتي هدفت إلى التعرف على 2010)

ة أزمة الهوية بين طلبة جامعة دنقال وجامعة اإلمام المهدي أساليب مواجه

بالسودان، ومن أهم النتائج المتحصل عليها أن طالب كلتا الجامعتين يتسمان 

باإليجابية في أساليب مواجهة أزمة الهوية، ومن هذا المنطلق أرادت الباحثتان 
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لية بحثهما من دراسة موضوع أزمة الهوية عند المراهق المتمدرس وإنطلقت إشكا

 :التساؤل التالي

 كيف تؤثر أزمة الهوية على المراهق المتمدرس؟'

 : على ضوء اإلشكالية صيغت الفرضية التالية :فرضية الدراسة

 تؤثر أزمة الهوية على المراهق المتمدرس بطريقة سلبية. -

 : تتجلى أهمية الدراسة الحالية في النقاط التالية:الدراسة أهمية

رف تعمق في موضوع أزمة الهوية عند المراهق المتمدرس مع التعالتعرف وال -

 على أهم األساليب المستعملة في مواجهتها.

 .تان(إثراء الدراسات والتي تعد قليلة في هذا الموضوع )على حد علم الباحث -

ثر في ث أكاستفادة الباحثين في المجال من نتائج الدراسة وفتح المجال لهم للبح -

 ت الصلة بموضوع الدراسة.المواضيع ذا

 أهداف الدراسة:

رس تهدف الدراسة الحالية على التعرف على أزمة الهوية عند المراهق المتمد

 وكيفية تأثيرها عليه.

 : : تتحدد الدراسة  التالية فيما يليحدود الدراسة

 لى ماييل إ: أجريت الدراسة في الفترة الزمنية الممتدة ما بين أفرالحدود الزمنية

 .2014سنة 

 : تكونت العينة من حالة واحدة.الحدود البشرية

 .-تلمسان–: على مستوى متوسطة يغموراسن بن زيان الحدود المكانية

 :المفاهيم اإلجرائية

فيها  هي فترة حرجة يمر بها أغلب المراهقين في وقت ما ويعانون :أزمة الهوية

ا و ماذفي الوقت الحاضر أمن عدم معرفتهم بذاتهم أو عدم معرفة المراهق لنفسه 

سوف يكون في المستقبل فيشعر بالضياع بما يجب أن يفعله وهي عالمة على 

ة كلم طريق النمو يمكن أن تؤدي إلى اإلحساس بالهوية أو تشتت الهوية، تستخدم

د أزمة في مجال الطب مثل أزمة صحية، أزمة قلبية و كذلك في مجال االقتصا

 لماتزمة نمو، أزمة ميالد، أزمة شخصية وهذه الكأزمة مالية وفي علم النفس أ

رض وتع تعني في علم النفس حدوث تغيرات فجائية تتناول أكثر من ناحية في الفرد

وجية زيولاالتزان النفسي لالهتزاز والتمزق وهذه األزمة قد تتناول النواحي الفي

 والنفسية واالجتماعية.

( "إنما هي نتاج لفشل 59: 2000أما أزمة الهوية فهي كما يشير )ماير محمد، 

الفرد في تحديد هوية معينة وتشير إلى عدم القدرة على اختيار المستقبل أو متابعة 

التعليم كما تنطوي على اإلحساس باالغتراب وعدم الجدوى، وإنعدام األهداف، 

وعدم القدرة على إختيار المستقبل المهني، واضطراب الشخصية ومن ثم البحث 

ية، وتبدأ أزمة الهوية ببحث المراهق عن مصادر جديدة للمعنى عن هوية سلب



  يممر عثماني د. الزهراء، فاطمة سليمان د.حاج    المتمدرس المراهق على الهوية أزمة تأثير

 

236 
 برلين-ألمانيا العربي يمقراطيالد المركز                               سيةوالنف تربويةال للدراسات الدولية المجلة

واالنجاز والقيمة، ويثيرها التناقض الوجداني لالبن نحو أبيه وخاصة خوفه من أن 

 تندمج رغباته في رغباتهم.

م ( أن أزمة الهوية يترتب عليها عد135: 2003ويؤكد اريك فروم في )أحمد، 

الذي يتمثل في الرعاية لموضوع الحب، اكتمال القدرة على الحب الناضج، 

هق واإلحساس بالمسؤولية اتجاهه واحترامه ومعرفته معرفة كاملة، يحب المرا

ار إلكثليتميز بالنقص لتعثر الشاب وتعقد أزمته مع نفسه، وإن محاوالت المراهق 

ن من موضوعات الحب ال تعدو سوى محاولة الكتشاف ذاته وهكذا يربط فروم بي

 ية" وفقدان القدرة على الحب الناضج."أزمة الهو

( فيربط بين أزمة 95: 1984أما "بول جودمان" حسب ما ورد في )الحجازي، 

بر الهوية وبين فقدان المراهق للقيمة االجتماعية من خالل دور اجتماعي يع

اعد بصراحة في قوله "أن الهوية ما هي إال اإلحساس بالضياع في مجتمع ال يس

 الته، اته وال يوفر له فرصا يمكن أن تعينه في اإلحساس بقيمالمراهق في فهم ذ

ي نى فتحرم الشاب من القدوة والمثل فحسب وإنما يعطلهم عن القيام بدور له مع

 الحياة االجتماعية والمجتمع الحديث.

لبداية ن في اهو الفرد الذي يمر بمرحلة انتقالية بين الطفولة والرشد ويكو :المراهق

كثر األ لقرارات العامة في حياته المهنية واالجتماعية وهو الفردمرحلة اتخاذ ا

لى إ 12تعرضا لالضطرابات النفسية والمراهق يندرج ضمن فئة العمرية ما بين 

ثل وتم سنة. فالمراهقة مرحلة نمائية من مراحل النمو تقع بن الطفولة والرشد20

ديد وع جنإلى تكليف من  هذه المرحلة فترة حرجة من حياة الفرد بمعنى أنها تحتاج

 لطفولةلة اتختلف تماما عما كان الفرد قد تعوده من قبل وهي تبدأ عادة بنهاية مرح

 وتنتهي بانتهاء مرحلة الرشد أو النضج.

( إن مرحلة المراهقة مرحلة ذات طبيعة 45: 1989ويرى) إبراهيم قشقوش،  

ند عجية تغيرات بيولو بيولوجية  واجتماعية على السواء إذ تتميز بدايتها بحدوث

 عينةماألوالد والبنات ويتواكب مع هذه التغيرات وتصاحبها تضمينات اجتماعية 

 لممتدةاترة وهي من الوجهة الزمنية تظم األفراد الذين تقع أعمارهم الزمنية في الف

ل مراح سنة ومن الوجهة النفسية تظم األفراد الذين أنهوا أو إجتازوا 21-12من 

ون حاوليا هي تظم من وجهة نظر علم االجتماع أولئك األفراد الذين الطفولة بينم

ز ابر اجتياز الفجوة بين مرحلتين هما مرحلة الطفولة وهي مرحلة يعد االعتماد

رات لقرامالمحها، ومرحلة الرشد وهي مرحلة يمثل االستقالل والقدرة على اتخاذ ا

 وتحمل المسؤولية ابرز خواصها.

 منهجية الدراسة:

ال تتأكد أهمية أي بحث إال إذا سلك المنهج العلمي في جميع خطواته والذي يتمثل    

في مجموعة من القواعد التي يتم وضعها من قبل الباحث في دراسته للمشكلة 

المطروحة بغية الوصول إلى الحقيقة العلمية والكشف عنها مع استجالب األدلة 
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البحث واختبار فروضه والتحقق  على صدق النتائج المتوصل إليها. ولدراسة هذا

من صحتها وصوال إلى تحقيق هدفه األساسي اعتمدت الباحثتان على المنهج 

 التحليلي ودراسة الحالة لمدى مالئمته مع متغيرات الدراسة.

 عينة الدراسة: 

 سنة تدرس بقسم 14أجريت الدراسة على حالة واحدة من جنس أنثى عمرها    

يار اخت وسطة يغموراسن بن زيان بمدينة تلمسان، وقد تمالسنة الثالثة متوسط بمت

 هذه الحالة بطريقة قصدية وذلك نتيجة الشكاوي المقدمة ضدها والمالحظات

 الخاصة بعمال المؤسسة التعليمية )مدير ومعلمين(.

 أدوات الدراسة: 

النصف ام واستخدمت الباحثتان في هذه الدراسة كل من المقابلة العيادية بشكل ع   

انبه بجو موجهة بشكل خاص والمالحظة اإلكلينيكية واختبار مفهوم الذات للمراهقين

 األربعة: االجتماعية، النفسية، المعرفية والجسمية.

 فاءلنفسي الستي: هي أداة أساسية يعتمد عليها األخصائي االمقابلة العيادية

لك و ذ المعلومات واكتشاف الواقع النفسي للمفحوص من حيث انفعاالته وتعبيراته

 من خالل عملية تبادل معقد للحديث بين الطرفين. 

 على وفي هذا البحث اعتمدت الباحثتان على المقابلة النصف موجهة التي تعتمد

لك للمناقشة وهي بذنمط سؤال جواب ولكن اإلجابات تكون موسعة تدفع الفاحص 

: 2010تستخدم أسئلة مقيدة وأخرى مفتوحة وحرة حيث أكد ) سامي محمد ملحم ،

كه ( على أن المفحوص يكون أكثر حرية في التعبير عن مشاعره ودوافع سلو300

 بدون توجيه معين من الباحث.

ى عل عتمد: إحدى التقنيات المستعملة لجمع المعلومات وهي تالمالحظة اإلكلينيكية

اهر تجنيد الحواس لمشاهدة ومراقبة سلوك معين او ظاهرة معينة و استخراج ظو

 سلوكية ذات معنى وترتبط بموضوع البحث.

ة هذا دراس:تعتبر من الوسائل المعتمد عليها في المنهج اإلكلينيكي والاالختبارات

 (.2006الموضوع اعتمدنا على اختبار مفهوم الذات من إعداد )دعد الشيخ، 

 :االختباروصف 

 :يد جوانب معينة لمفهوم الذات وهي: عملت الباحثة على تحدبنية االختبار

اكه الجانب الجسمي: ويقتصد به فكرة الفرد عن أعضاء جسمية  ومعرفة مدى إدر

 لما تتميز به ذاته الجسمية من مواصفات ومهارات خاصة. 

من ومع المجتمع ينعكس هذا المفهوم من خالل تفاعل الفرد  :الجانب االجتماعي

ذا هخالل ما كونه من انطباعات أنتجتها القيم واألعراف االجتماعية ويتحلى 

يم الجماعة اآلخرين رؤيته لنظرة اآلخرين مدى تقلبه لق نظرة الفرد إلى:المفهوم في

 موقفة من حقوق اآلخرين. 

 :اليةالت يتحلى في النظرة العميقة للذات من خالل إدراك الجوانب :الجانب النفسي
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عكس يوهو ما يظهر من سلوك يشير إلى ناحية ثقافية ومعرفية  :العقلي المعرفي

 فكرة الطالب عن إمكاناته  العقلية وثقافة األكاديمية.

لدور ويتضمن كل ردود الفعل التي تحركها وتؤدي ا :الجانب العاطفي االنفعالي

ب والح  الغضب :الحاسم فيها النفعاالتنا إذ تشكل تنظيما عاطفيا يتجلى في

 والكراهية والتسامح والغيرة والفرح والحزن والقلق.

ن القيم مويتضمن ندرة الفرد إلى قضايا الوجود والكون وموقفه  :الجانب الفلسفي-

 اإلنسانية والمساواة والحرية والعدالة.

 20إلى  1من  :الجانب الجسمي

   :العبارات االيجابية تعمل األرقام التالية

9.20.18.15.14.8.7.6.17.16.13.11.10.4.3.1 

 19.12.5.2. :العبارات السلبية تحمل األرقام التالية

 45إلى  21الجانب االجتماعي: من 

 ارات االيجابية تحمل األرقام التالية:بالع

70.69.66.65.64.62.60.58.57.55.54.52.51.50.49.48.47 

 .80إلى  71 :الجانب الفلسفي

 80.79.78.77.76.75.72.71األرقام التالية ارات االيجابية تحمل بالع

 . 74 ارات السالبة تحمل األرقام التاليةبالع

  الخصائص السيكومترية:

ثة استخرج صدق االختيار بطريقة صدق المحتوى إذ قامت الباح :اربصدق االخت

ارات ببعرض اختيار على محكمين مختصين لبيان رأيهم في مدى صدق الع

 نب الذي وضعته لقياسه.ومناسبتها لقياس الجا

ثبات االختيار: استخرجت الباحثات ثبات االختيار بإعادة تطبيقه على العينة نفسها 

وكان الفاصل بين التطبيقين عشرة أيام وقد بلغ معامل ثبات باستخدام معامل 

لمقياس الكلي. وتراوحت قيم معامالت ثبات المقاييس  R 0.82االرتباط بيرسون 

 : كما هو موضح الجدول 0.94و 0.70بين الفرعية األربعة 

 Rقيم معامالت الثبات بيرسون  اسم االختبار الرقم

 0.82 مفهوم الذات العام 1

 0.70 مفهوم الذات الجسمية 2

 0.94 مفهوم الذات النفسية 3

 0.86 مفهوم الذات االجتماعية 4

 0.84 مفهوم الذات الفلسفية 5
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 عرض النتائج

 تقديم الحالة:

 البيانات األولية:

 االسم: ب

 سنة. 14السن: 

 الجنس: انثى

 المستوى الدراسي: السنة الثالثة متوسط.

 المستوى االقتصادي: متوسط.

 ترتيب الحالة في األسرة: ترتب في المرتبة األولى.

 السوابق األسرية:

 اسم األب: ع

 سنة. 49السن: 

 المهنة: تاجر.

 الحالة(االب مدمن على الكحول )حسب تصريحات 

 اسم األم: ف.

 سنة. 40السن: 

 المهنة: ماكثة بالبيت.

 الحالة الصحية للوالدين: ال توجد اي عالمات مرضية.

 اإلخوة:

 سنوات.  10األخ: م 

 سنوات. 7األخ :

 التنشئة االجتماعية:

 سلوك الحالة في الوسط العائلي:

 ر وعدملنفوسرية فان عالقة الحالة مع األب يسودها ابالنسبة لوصف العالقات األ   

، ولى الكحه علدمانإالترابط لعدم إهتمامه وإتصافه بالالمباالة وإهماله لعائلته بسبب 

يخص  فيماوا عالقتها مع األم فهي جيدة نوعا ما ينقصها بعض الحنان واالهتمام. أم

 ربة.عالقة الحالة مع إخوتها فهي جيدة أحيانا وأحيانا مضط

 سلوك الحالة في المدرسة:

عظم مبول تتميز الحالة بالعزلة واالنفراد معظم الوقت لوحدها، سلوكها غير مق   

ة الوقت حيث تظهر عدوانية على زمالئها خاصة إذا ما أزعجها احدهم، مشاكس

ة والزمالء(.عالقتها مع األساتذ األساتذةوفوضوية في القسم)حسب تصريحات 

 ة.تكررة لسلوكها الفوضوي وإهمالها لواجباتها وغياباتها الممضطربة وذلك نتيج
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 :عرض مضمون المقابالت

 المقابلة األولى: 

ها، عن األوليةتضمنت المقابلة األولى التعرف على الحالة وجمع البيانات    

ي فكرة عن موضوع الدراسة  والطلب منها المشاركة فيه، وهنا تعط وإعطائها

تحصل ن جميع المعلومات المأالحالة معلومات تساعد الباحث في عمله مع العلم 

دلة متباعليها تستغل لغرض علمي فقط وفي سرية تامة ،وهذا من اجل بناء الثقة ال

 بين الطرفين )الباحثة والحالة(.

ة بها لمتعلقالية ة على تعاونها مع الباحثة وتم جمع البيانات األووبعد موافقة الحال   

ال كتم  االتفاق معها وضبط التوقيت ومواعيد المقابالت األخرى التي تناسب 

 الطرفين.

 المقابلة الثانية:

ا سرتهتمثلت المقابلة الثانية في جمع معطيات ومعلومات أكثر عن الحالة وأ   

اكل المش السائدة مع فتح المجال للحالة للتحدث عن بعضسرية وطبيعة العالقات األ

صة خا هأسرتب على الكحول ومعاملته السيئة مع دمان األمن بينها إ التي تواجهها

ث ة، حيالمقابل خوتها في هذهكما تحدثت الحالة عن عالقتها مع أمها وإ، األممع 

ما أ ما،ر معها دائمها ال تفهمها معظم الوقت ولهذا فهي تتشاجصرحت الحالة بأن أ

 حيانا مضطربة.خوة فهي عادية تكون أحيانا جيدة وأعن عالقتها مع اإل

 المقابلة الثالثة:

ي مدرستمثلت هذه المقابلة في التعرف على عالقتها االجتماعية في الوسط ال   

حالي ليست جيدة في الوقت ال بأنهافبخصوص عالقتها مع األساتذة صرحت الحالة 

ئج  نتا ا الدراسي وغياباتها المتكررة علما أنها كانت تتحصل علىلتدهور مردوده

ور الذك أصدقائها فهي تفضل الجلوس مععالية من قبل، أما فيما يخص عالقاتها مع 

ما أفضل، أوذلك ألنها تشعر باالرتياح معهم أكثر وأنهم يفهمونها  اإلناثضل من أف

الية ة الموقابلبار الذي سيطبق في المفي نهاية المقابلة قمنا بإعطائها فكرة عن االخت

. 

 المقابلة الرابعة:

ين بجوانبه للمراهق في هذه المقابلة تم تطبيق االختبار المتمثل في مفهوم الذات   

ة تعددماألربعة: الجسمية، االجتماعية، المعرفية والنفسية الذي يتضمن عبارات 

م عالإ ومصداقية وفي األخير تم والمطلوب من الحالة أن تجيب عن كل بند بأمانة

 المقابالت. آخرالحالة على أن المقابلة الموالية ستكون 

 المقابلة الخامسة:

ن حالة عة للكانت المقابلة الخامسة عبارة عن تحليل لنتائج االختبار وتقديم فكر   

ة سالدرا هذه هذه النتائج، ثم بعد ذلك تقديم الشكر للحالة على تعاونها معنا إلجراء

 مع إنهاء المقبالت.
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 ناقشة النتائج:م

 انطلقت الدراسة الحالية من الفرضية التالية:  

 تؤثر أزمة الهوية على المراهق المتمدرس سلبيا.

ي الت المقابالتوقد تحققت هذه الفرضية من خالل الحالة المدروسة فمن خالل    

 ة التيهويمن أزمة ال جريت معها ونتائج االختبار المتحصل عليها تبين أنها تعانيأ

ة ظهرت كنتاج لمجموعة من العوامل التي تفاعلت مع بعضها البعض لتعطي جمل

ة، من األعراض التي تجلت في اضطراب سلوكها داخل الوسط المدرسي )العدواني

لك غيابات متكررة، االندفاعية، مرافقة الذكور، ضعف التحصيل الدراسي( وكذ

ما فيما يخص سري خاصة مع األب واألم، أالوسط األاضطراب عالقتها داخل 

 تحليل نتائج االختبار فهي كالتالي:

بي سل واآلخرعبارة بعضها ايجابي  20الجانب الجسمي: يحتوي هذا الجانب على 

رات كثر من العباأحيث تحصلت الحالة في هذا الجانب على العبارات االيجابية 

 ن.خريجسمها وما يميزه عن اآل السلبية وهذا ما يشير إلى إدراكها االيجابي عن

عبارة وفي هذا الجانب أيضا يتكون من  24الجانب االجتماعي: تحتوي على 

رات عبارات إيجابية وأخرى سلبية إذ تحصلت الحالة في هذا الجانب على العبا

تمع المج كثر من العبارات االيجابية وهذا ما يشير إلى عدم تفاعلها معأالسلبية 

 لعائلي والمدرسي.خاصة مع المحيط ا

ذا هعبارة بعضها ايجابية وبعضها سلبية وتبين في  24الجانب النفسي: يتضمن 

عالي النفالجانب أن العبارات السلبية تطغى على العبارات االيجابية في المجال ا

 لعقليا( أما فيما يخص الجانب اآلخرين)الحالة كثيرة الغضب والعدوانية اتجاه 

ديها ان لك أخرىالمعرفي فمن جهة تميزت الحالة بقدراتها القلية المعرفية ومن جهة 

 تحصيل دراسي منخفض.

 ابيةعبارات فهذا األخير أيضا يتكون من عبارات ايج 10الجانب الفلسفي: يضم 

 ة وهذاابيت االيجوأخرى سلبية حيث ظهر لنا فيه العبارات السلبية أكثر من العبارا

اه ها اتجموقفما يشير على ان الحالة لديها نظرة سلبية اتجاه قضايا الوجود والكون و

 القضايا االنسانية، والمساواة.

ي فيها وفي األخير نالحظ من خالل جميع هذه الجوانب أن النتائج المتحصل عل   

ليها ل عائج المتحصالجانب النفسي واالجتماعي والفلسفي كانت سلبية مقارنة بالنت

نتائج ئج )في الجانب االجتماعي والتي تميزت باإليجابية وإذا ما حللنا هذه النتا

وية مة الهن أزمالمقابالت ونتائج االختبار( من الناحية النفسية نجد أن الحالة تعاني 

 وهذا ما اثر عليها سلبا بصفة عامة وعلى تحصيلها الدراسي بصفة خاصة.

 خاتمة:

ت هذه الدراسة تسليط الضوء على أحد المشكالت األكثر شيوعا في الوقت استهدف   

الحاضر والتي يعاني منها اغلب المراهقين والتي أصبحت تؤرق أذهان األولياء 
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بصفة خاصة مما تشكل عبئا ثقيال عليهم، حيث يقوم فيها المراهق بسلوكات غير 

المجتمع الذي ينتمي إليه مقبولة وغير مرغوب فيها مما تؤثر على أسرته ثم على 

نا وهذا ما يسمى بأزمة الهوية عند المراهق، ومن هذا المنطلق ومن خالل دراست

زمة الهوية عند المراهق المتمدرس وعرفة قمنا بتسليط الضوء على موضوع أ

ثرت سلبا عليه وهذا ما كيفية تأثيرها عليه، وفي األخير اتضح لنا أن هذه األخيرة أ

 حة فرضية الدراسة. ى تأكد صيشير إل

 يمكن في األخير وضع بعض المقترحات التالية:االقتراحات:

ة مرحللتوعية المراهقين من الناحية النفسية إلى أهم خصائص النمو والمطالب  -

ور ا يدمالمراهقة لكي يكونوا على وعي لما يحدث لهم من تغيرات، وليطمئنوا  أن 

ه تعرض لها معظم المراهقين في هدبداخلهم يعد من األمور الطبيعية التي ي

 المرحلة. 

ته توعية األسرة والمدرسة حول هذه المرحلة وأهمية إشعار المراهق بمكان -

وإشراكه في تحمل المسؤولية، ومساعدته على التخلص من الصراعات  ودوره،

 وتجاوز العقبات وتفهمه.

 رحلةمالسليم إلى مساعدة المراهق على تحديد هويته، حتى يتمكن من االنتقال  -

الرشد ألن الفشل في هذه المرحلة يؤدي إلى ظهور مشاكل وخيمة من بينها 

 االنحرافات.
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The impact of the identity crisis on the adolescent learner 

- The study of the hands of the case – 

Abstract: 

The problem of identity crisis in adolescence in recent years 

has attracted the attention of researchers in the fields of 

education, especially teachers, and has become the most 

common topic in the current era because of its negative effects 

on the teenager. 

Through all of this, the two researchers began to ask: "How 

does the identity crisis affect the adolescent learner? 

In order to address this problem, we chose the clinical 

approach in which the case study was used. We used the 

clinical interview, the clinical observation, and a measure of 

the self-concept after studying the psychometric characteristics. 

The study concluded that the identity crisis affects the 

adolescent negatively. 

Key wods  : Identity crisis, adolescent. 
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 لعامل واستراتيجيات تحقيقها في البيئة المهنيةلالصحة النفسية 
 بوعالية شهرة زادد. 

 الجزائر: 02محمد لمين دباغين سطيف ، جامعة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةكلية 

 
في  في مجال العمل أدى إلى معانات العاملينإن إهمال الجانب النفسي ملخص: 

 رغم وجود اهتمام معظم المؤسسات مما انجر عنه عدة مشكالت نفسية ومهنية

ز، لتميبمردودية العمل وتحسين الكفاءة والسعي لتحقيق المنافسة والوصول إلى ا

صفة ين بفالصحة النفسية تكتسي أهمية بالغة في حياة األفراد بصفة عامة والعامل

 اصة العتبارها ضرورة ملحة لضمان استقرارهم النفسي ونجاحهم ورضاهم فيخ

ى مجال عملهم، ويعتبر مجال العمل مجاال يعج بالمشكالت النفسية يتوجب عل

ورقة ه الالمهتمين بالمجال مراعاتها والبحث فيها والعمل على تحقيقها، وجاءت هذ

بيئة ي الفاستراتجيات تحقيقها البحثية لتسليط الضوء على الصحة النفسية للعامل و

 المهنية.

 لنفسيةبات االصحة النفسية، العامل،  البيئة المهنية، االضطراالكلمات المفتاحية: 

 المهنية.
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 مقدمة:

دل ه ما يو منأن يرضى الفرد عن نفسه وأن يتقبل ذاته كما يتقبل اآلخرين، فال يبد   

كا سلو على عدم التوافق االجتماعي، كما ال يسلك سلوكا اجتماعيا شاذا بل يسلك

الت معتدال يدل على اتزانه االنفعالي والعاطفي والعقلي في ظل مختلف المجا

 صحة النفسية إن هذا الشخص وأمثالهوتحت تأثير جميع الظروف، حسب نظر ال

 م أنألنهم يتمتعون بقدر كاف من الصحة النفسية حيث يمكنه -ال محالة-أسوياء

مل الع يعيشوا في وفاق وسالم مع أنفسهم من جهة، ومع غيرهم في محيط األسرة أو

 (.16: 1995أو المجتمع الخارجي من جهة أخرى.)مصطفى فهمي، 
من  نسانيلعلمية للصحة النفسية في العصر الحديث في حماية المجتمع اإلوتتضح أهمية الدراسة ا   

ذه هفاقم تمعدالت األمراض النفسية والعقلية وانحرافات السلوك وفي الحد من تزايد 

ايد لمتزاالظاهرة، واإلحصاءات الحديثة تنبه المجتمع اإلنساني وتحذره من الخطر 

 بظاهرة اضطرابات الشخصية بصفة عامة.

د حة الفرصوألن العمل يعتبر من العوامل الهامة التي لها دورها وتأثيرها على    

العمل ش، والنفسية، لما لهذا العمل من أهمية بالنسبة له، فالعمل مصدر لقمة العي

ن ممله عيجعل الفرد أمنا على مصدر قوته وإشباع حاجاته... لذا فنجاح الفرد في 

 ادةما يحققه من استقرار نفسي ورضا وسعالعوامل التي تدعم صحته النفسية، ل

 (.329: 1994)عويد مشعان،

 القاتهي وعوعليه فالصحة النفسية للعامل صلة بكفايته اإلنتاجية وتوافقه المهن   

ثر في األ االجتماعية والرسمية بزمالئه ورؤساءه، كما أن الصحة النفسية لها أبلغ

دية ت عاكما وكيفا وتجنيبه مشكال مثابرته على عمله ومحافظته على مستوى إنتاجه

 مل. الع في علم الصناعة مثل التغيب وتدني الكفاءة اإلنتاجية والتورط في حوادث

لى عت، وقد دلت دراسات حديثة أجريت في الواليات المتحدة عن النساء العامال   

اصة خأنهن أبعد عن االتزان االنفعالي من الرجال، كما دلت على وجود مؤثرات 

ك ، ذلة الوطأة على شخصياتهن، وهي مؤثرات ال وجود لها بتاتا عند الرجالشديد

ن مثير أن االختيار بين البيت والمهنة مشكلة انفعالية حادة تشغل المركز من ك

ت النساء، فتسبب لهن حيرة دائمة وصرعا نفسيا موصوال، إنه اختيار بين بي

توق د الليها المرأة هناك أشوأطفال مع التضحية ببعض مباهج الحياة التي تتوق إ

 (.352: 1994)عويد مشعان، 

 رورةضومن الجدير بالذكر أن الحاجة للصحة النفسية في الوقت الحاضر أصبح    

أن وذلك ألن اإلنسان يعيش تطورات علمية انفجارية تفرض عليه أن يواكبها و

 نهاه أليعدل من سلوكه، وكل ذلك سيفرض عليه معاناة وقلق ال يعرف حدوده ومد

ي، كما يقال أن إنسان هذا العصر يعيش في عصر سمي بعصر القلق )صالح الدهر

(، وعليه تتمحور هذه الدراسة على التعرف على الصحة النفسية 208: 2005

 للعامل واستراتيجيات تحقيقها في البيئة المهنية.

 



 زاد شهرة د.بوعالية                  تحقيقها إستراتجياتو للعامل النفسية الصحة

 

246 
 برلين-ألمانيا العربي يمقراطيالد المركز                               سيةوالنف تربويةال للدراسات الدولية المجلة

 أوال. ماهية الصحة النفسية

 مفهوم الصحة النفسية: .1

ن ماالجتهادات حول معنى الصحة النفسية عندما نقف أمام مشكلة لقد كثرت    

بة مشكالت اضطرابات السلوك، بمعنى أخر: عندما نقابل السلوك غير السوى نس

مام أسنا إلى المعيار الشائع للسلوك في أي مجتمع من المجتمعات، وعندما نجد أنف

 ة متفاوتة.تعريف السواء كنموذج السلوك نقترب منه لو نبتعد عنه بنسب

 MentaL)( أو من استخدم مصطلح الصحة النفسيةMayerويعد مايير )   

Health ) للداللة على نمو السلوك الشخصي واالجتماعي نحو الكمال )صالح

 .(208: 2005الدهري، 

لى للصحة النفسية معاني وتعاريف متعددة سنتعرض ألهمها بغية الوصول إو   

افظة رسم السبل المؤدية إلى سالمة العقل والمحتعريف يمكن أن نستعين به في 

 عليه من التعرض لالضطرابات السلوكية بأشكاله المختلفة.

، عقليومن التعاريف الشائعة للصحة هي الخلو من أعراض المرض النفسي أو ال   

ا ن هذويلقى هذا التعريف قبوال بين المختصين قي مجال الطب النفسي، وال شك أ

 سلب أوة الا بتحليه نجد أنه مفهوم ضيق محدود ألنه يعتمد على حالالتعريف إذا قمن

ض النفي، كما أنه يقصر معنى الصحة النفسية على خلو الفرد من أعراض المر

الياً دا خالعقلي أو النفسي وهذا جانب واحد من جوانب الصحة النفسية، فقد نجد فر

اجح في حياته، من أعراض المرض العقلي أو النفسي ولكنه مع ذلك غير ن

 (.13: 2000وعالقاته بغيره )سهير احمد، 

م، كل يو م فيوكذلك إذا تأملنا في حياة وسلوك األفراد الذين نعرفهم ونتعامل معه   

ة غرابوالذين ال تصل أعمالهم وتصرفاتهم إلى درجة االختالل التام الشذوذ وال

يث حهم ورضاهم من فيتبين لنا أنهم ال يتساوون جميعا من حيث تفاعلهم بحيات

يث حقدراتهم على التوافق بين مختلف أهدافهم واهتماماتهم ونزعاتهم، أو من 

مع ونجاحهم في إقامة العالقات الطيبة والتوافق مع األشخاص المحيطين بهم، 

 لرضامطالب البيئة االجتماعية والمادية، لو نرى فيمن نعرفهم أفرادا يغلب ا

صحة ن الغلب الضيق والتعاسة، يتبين من ما تقدم أوالسعادة على حياتهم وآخرون ي

 رض الالنفسية ليست مجرد الخلو من المرض، ألننا نالحظ أن مجرد الخلو من الم

بي يحتم قدرة الفرد على مواجهة األزمات العادية وال يتبعه الشعور االيجا

 (.14: 2000بالسعادة)سهير احمد، 

فقط  قليةنظر إلى األعراض النفسية والعوعليه يعتبر تعريف الصحة النفسية بال   

حة من التعاريف السلبية للصحة النفسية. في حين هناك تعريفات ايجابية للص

 النفسية والتي هي:

"الصحة النفسية هي حالة من األداء الناجح للوظائف  Dardy santorحسب    

رين الذهنية مما يؤدي إلى أنشطة إنتاجية وتحقيق عالقات مع األشخاص اآلخ
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والقدرة على التكيف مع التغيرات ومواجهة الشدائد فالصحة النفسية أمر ال غنى 

 عنه لتحقيق الرفاهية الذاتية واألسرية وحتى المساهمة في المجتمع المحلي"

.(Dardy santor& others, 2009: 16 ) 

فرد ا الكما ترى كاملة الفرخ أن الصحة النفسية "حالة دائمة نسبيا يكون فيه   

اته حقيق ذلى تمتوافقاً نفسياً ويشعر بالسعادة مع نفسيه ومع اآلخرين ويكون قادراً ع

 واستغالل قدراته ويكون قادراً على مواجهة مطالب الحياة، وتكون شخصيته

 الفرخ املةمتكاملة سوية وسلوكه عادياً وأن يكون متمتعاً بصحة العقل والجسم".) ك

 (.18: 1999وآخرون، 

عالية وى فمن خالل ما سبق نستنتج أن الصحة النفسية هي حالة نسبية مرتبة بمست   

لصحة مة االفرد داخل المجتمع، فقدرة وفعالية الفرد على تجاوز المواقف يبين سال

 .النفسية وقدرته على الخروج من الموقف اإلحباطي

 المفاهيم المتداخلة مع الصحة النفيسة: .2

رة لم يعد التوافق مفهوما أساسيا لعلم النفس بصو(: Ajustementالتوافق ) 

فرض ذي يعامة، بل أصبح من المفاهيم األساسية للصحة النفسية والبعد األساسي ال

م (، حيث يشير مفهو18: 2005نفسه على الصحة النفسية) صالح حسن الداهري، 

ن بيئة مال لبالتوافق بأنه: " بأنه حالة يتم فيها إشباع حاجات الفرد من جهة، ومطا

جهة أخرى إشباعا تاما، وهو يعني االتساق بين الفرد والهدف أو البيئة 

توائم  (، وعليه يعد التوافق عملية74: 2001االجتماعية")عبد الحميد الشاذلي، 

 . لنفسوانسجام بين الفرد وبيئته وتحقيق اشباعات ذاته الداخلية، والرضا عن ا

عن عدم التوافق يضطرنا لبحث مجموعة  إن حديثنا (:Adaptationالتكيف ) 

ه ن هذممن المفاهيم تتداخل معه هي التوافق والتكيف وعليه ينبغي البحث في كل 

 المفاهيم لتبيان مدى حدودها وإمكانات تداخلها مع بعضها.

يوم، س الحيث يعتبر التكيف من المصطلحات الشائعة في علم االجتماع وعلم النف   

وم في األحياء في األصل، والمقصود منه " تغير في وهو مصطلح خاص بالعل

(، 117: 1975الكائن الحي مع بيئته الطبيعية والمادية")عبد العزيز القوصى، 

لوكه سغير يوبأنه تلك العملية الديناميكية المستمرة التي يهدف بها الشخص إلى أن 

 ن نعرفع أنستطي ليحدث عالقة أكثر توافقا بينه وبين البيئة، وبناء على ذلك الفهم

صالح ) .ته"هذه الظاهرة بأنها القدرة على تكوين العالقات المرضية بين المرء وبيئ

 (145: 2005الدين العمرية، 

(: إن التكامل يعني التناغم بين االثنين، ويقصد به "كاتل" Intégration) التكامل

والتناغم  مدى تكاتف وتآزر كل طاقات الفرد في سبيل هدف معين، وهذا التكامل

واالتساق وتآزر الطاقات وانسجامها هو ما نسعى إليه، لتحقيق الصحة النفسية التي 

هي توافق وتناسق واتزان، وعليه فان التكامل هو تضامن مختلف الوظائف 

وتنظيمها بحيث تضمن اتزان السلوك وانسجام مظاهره بعضها مع البعض األخر، 
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فق يمثل إشباعا لحاجات الفرد التي تثيرها ويرى أصحاب االتجاه الفرويدي أن التوا

دوافعه سواء أكانت  حاجات عضوية أو اجتماعية، والتوافق عندهم هو مرونة في 

مواجهة الظروف المتغيرة، وهو عملية دينامية مستمرة مادامت الحياة، والشخص 

الذي يستطيع تغيير البيئة أو تغير االثنين معا إذا اقتضت الحاجة، حتى تكون 

عالقة  بينه وبين بيئته عالقة اتفاق ال سخط فيها.)ناصر الدين زبدي وآخرون، ال

 .(123دس: 

 نسبية الصحة النفسية:  .3

شذوذ و في الهإذا أخذنا الصحة النفسية واختاللها وجدنا أن األمر فيها نسبي كما    

لشاذ ين افكما أنه ال يوجد حد فاصل بين الشاذ والعادي، كذلك ال يوجد حد فاصل ب

صحة والعادي، كذلك ال يوجد حد فاصل بين الصحة النفسية والمرض النفسي، وال

ة جسمي، فالتوافق التام بين الوظائف الالنفسية شبيهة في ذلك بالصحة الجسمية

الة المختلفة ال يكاد يكون له وجود. ودرجة اختالف التوافق هي التي تبرز ح

 المرض عن حالة الصحة. 

نجاح  –اخليإلى جانب انعدام النزاع الد –ومن أركان الصحة النفسية التي أثبتها   

ك ل ندرفليس هناك حد فاصالتكيف مع البيئة، ونجاح التكيف هذا أمر نسبي كذلك، 

تكيف ن الأعنده الفرق بين حالتي تحقق التكيف مع البيئة، وانعدام تحققه، ونالحظ 

زيز الع مع البيئة نسبي من ناحية أخرى، وهي الناحية المتوقفة على النمو.) عبد

 (.10: 1956القوصي، 

 ثانيا. مناهج الصحة النفسية

  لنفسية:يوجد ثالثة مناهج أساسية في الصحة ا   

وافق يتضمن زيادة التوهو منهج إنشائي (: Developmentalالمنهج اإلنمائي )أ.

تحقق تى يحوالسعادة والكفاءة والتوافق لدى األسوياء والعاديين خالل رحلة نموهم 

ق الوصول بهم إلى أعلى مستوى ممكن من الصحة النفسية، ويتحقق ذلك عن طري

ً دراسة اإلمكانات والقدرات  ً وتربويا  ( زمنمهنياً ووتوجيهها التوجيه السليم )نفسيا

ً بما يض ً وانفعاليا ً واجتماعيا ً وعقليا تاحة من إخالل رعاية مظاهر النمو جسميا

 .فسيةالفرص أمام المواطنين للنمو السوي تحقيقاً للنضج والتوافق والصحة الن

في المشكالت يتضمن الوقاية من الوقوع : (Preventiveالمنهج الوقائي )ب.

واالضطرابات واألمراض النفسية. يهتم باألسوياء واألصحاء قبل اهتمامه 

ل، بأو بالمرضى ليقيهم من أسباب األمراض النفسية بتعريفهم بها وإزالتها أوال

 ويراعي نموهم السوي و يهيئ الظروف التي تحقق الصحة النفسية. 

كالت واالضطرابات عالج المش ويتضمن(: Remedialج. المنهج العالجي )

لمنهج ذا اهواألمراض النفسية حتى العودة إلى حالة التوافق والصحة النفسية، يهتم 

 بأسباب المرض وأعراضه وتشخيصه وطرق عالجه وتوفير المعالجين والعيادات

 (12: 2005والمستشفيات النفسية. )حامد زهران، 
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 ثالثا. الصحة النفسية للعامل

 فالحالة ة،الجسمي األمراض عن أهمية وال خطراً  تقل ال للعامل النفسية إن الصحة   

 اته،وإصاب العمل لحوادث تعرضه مقدار وعلى العامل تؤثر على إنتاجية النفسية

 والعمل للعمال والعقلية النفسية الناحية من صحي توفير جو الحكمة فمن ذلك وعلى

 لوظيفيةا بواجباتهم بالقيام وإلزامهم حقوقهم وإلزامهم وإعطائهم مشاكلهم حل على

 وضىالف أو بالحقوق العمالية المطالبة في المغاالة إلى الحال ينقلب ال حتى

 السهروالمخدرات و الخمور كإدمان السيئة العادات محاربة على والعمل والتسيب،

 ضاعفي العقلية أو النفسية األمراض من بأي   اإلصابة أن والمعروف والمقامرة،

 توفير ضرورة إلى العمال خطورتها. ويحتاج من ويزيد المهنية األمراض من

، د.س: الرحمن العيسوي والملل )عبدبالتعب  الشعور من للتخلص النفسية الرعاية

ع موافق هي شعوره بالرضا والسعادة وقدرته على الت(، فالصحة النفسية للعامل 67

 درتهقلمهنية وكذلك البيئة المهنية، والعمل على تجنب االضطرابات واألمراض ا

 على مواجهة العوامل الحياتية الضاغطة ومحاولة التوافق والتكيف معها.

 رابعا. نماذج من االضطرابات النفسية المهنية في مجال العمل

ي فتجة إذا استطاع الفرد أن يعيش في زحمة هذه الحياة عيشة راضية مرضية من   

ما مرغم فق. أما إن عجز عن ذلك بالحدود قدراته واستعداداته قيل انه حسن التوا

لعديد (، وعليه توجد ا485 :1968، يبذله من جهود فهو"سيء التوافق")احمد راجح

 من نماذج اإلضطرابات النفسية المهنية التي نوجزها فيما يأتي:

( Hystrusكلمة هستيريا مشتقة من مصدرها الالتيني )(: Hesterieالهستيريا ).1

ع نه ومأاالعتقاد في القديم أن هذا المرض يصيب النساء، إال وتعني الرحم وكان 

ي تقدم العلوم والعلوم الطبية بالذات اتضح أن مرض الهستيريا هو مرض عصب

 اً لدىتشاريصاب به الرجال بجانب النساء والصبيان بجانب البنات، إال انه أكثر ان

ضيق وبالمعنى ال اإلناث منه لدى الذكور ومن أنه مرض نفسي يصيب كل األعمار

ع مرية لكلمة الهستيريا يقول فرويد: "هو الظهور السهل للهذيان واألوهام الصو

وع وتتن، (113: 1997نشاط فكري ال غبار عليه")عبد المجيد الخليدي وآخرين، 

 أعراض مرض الهستيريا التي من أهمها:

 أعراض حركية،أعراض حسية،أعراض غذائية(.أعراض جسمية ويشمل:)

التجول  -المشي أثناء النوم -فقدان الذاكرةعقلية، وتشمل: ) أعراض

 (.231-230: 1995الالشعوري(.)مصطفى فهمي، 

وفي الغالب فإن مرضى الهستيريا ال يدركون األصل السيكولوجي الذي يكمن    

وراء مشكالتهم. وعلى كل حال من األسباب الرئيسية لمرض الهستيريا وجود 

المرور بها، فالطفل الذي يكره مدرسته قد يصاب بشلل  مواقف ال يرغب الفرد في

في قدمه حتى يجد العذر الكافي لعدم الذهاب إليها، كذلك فان الرغبة الملحة في 

استدرار العطف والشفقة والرعاية قد تؤدي إليها، ونزعة الهستيري في االعتماد 
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بد الرحمن العيسوي، على الغير هي في الواقع التي تجعله شديد القابلية لإليحاء. )ع

2000 :206) 

يعرف  من األعراض الرئيسية لهذا العصاب قلق هائم طليق الالقلق العصابي: . 2

ً وال يستطيع أن يجد له مبرًر موضوعياً، أو  ببا سله المريض أصالً وال سببا

صريحا واضحاً. فترى المريض يتوقع الشر من كل شيء ومن كل مصدر ويرى 

ويؤول كل ظن على أسوأ وجه ال يرى الجانب المشرق  في كل حدث نذير سوء،

 المفرح من األمور وال ترقبه أو يتصوره. ومن أعراضه النفسية أيضا سرعة

ن ن حياالهتياج أو ضعف القدرة على التركيز وشرود الذهن واالنهيار النفسي بي

وآخر، هذا فضال عن التردد الشاذ والتشكك وتزاحم األفكار المزعجة على 

أن  يض، مع فقد الشهية للطعام وأرق وأحالم كابوس متواتر، ومن الطبيعيالمر

لتعب د بايؤدي به هذا القلق الموصول والتوتر الدائم وصعوبة النوم إلى شعور شدي

 (، وعليه فالقلق العصابي يكون الشخص335: 1994واإلرهاق ) عويد مشعان، 

 رة على التركيز.في حالة توقع التهديد والخوف يفقد فيه الفرد السيط

الوسواس هو فكرة متسلطة تالزم الفرد (: Obsessionعصاب الوسواس ).3

ل العقبكظله فال يستطيع منها خالصا مهما بذل من جهد، ومهما حاول إقناع نفسه 

 ة أنوالمنطق هذا مع اعتقاده بسخف هذه الفكرة، الشاب الذي تستحوذ عليه فكر

نه اء، أو لشي د به فكرة أنه أثم، أو أنه ال يصلحالفتاة ال تحبه أو الشخص الذي تستب

ظل مريض بمرض معين وقد تكون هذه الفكرة مشكلة فلسفية أو دينية فإذا به ي

وس يسائل نفسه "ما مصيري بعد هذه الحياة؟". وينقسم عصاب الوسواس إلى وسا

 وأفعال قسرية، وقد تدور الوساوس حول موضوعات غير اجتماعية كضرب الناس

جح، شتهاء المحارم أو قتل األقارب واألطفال والناس جميعا)أحمد عزت راأو ا

فهي متكررة ومقصودة  Compulsions(، أما األفعال القسرية 491: 1968

 ة الوهادفة تتم كاستجابة لفكرة وسواسية أو وفق قواعد معينة أو بصورة نمطي

 تتغير.

ريض للم لمخفية أو ما يسببيهدف الفعل إلى تحديد الموقف أو نزع أو منع صفاته ا

عة طبي ن إزعاج وللفعل القسري عالقة واقعية مع الحدث المطلوب تحييده أو تكون

 الفعل مبالغا فيها.

: 2007يدرك الشخص أن الفعل مبالغ فيه وليس له ما يبرره.) محمد حسن غانم، 

148) 

زه أنج من أمثلة أعراض الهستيريا أن المريض قد يضطر إلى إعادة العمل الذي   

 ا يقومفة معدة مرات بالرغم من علمه بأنه مبالغ فيما يقوم به وهو على دراية بسخا

 به ولكنه ال يستطيع مقاومته.

جاءت أهمية دراسة ظاهرة االحتراق النفسي (: Burnoutاالحتراق النفسي ).4

الظواهر السلبية لالستجابة للضغوط النفسية. فهناك استراتجيات للتكيف كواحدة من 
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مع الضغوط )اإلقدامية منها واإلحجامية، سلوكية أم معرفية(، إذا لم يكن لدى الفرد 

الرصيد السلوكي أو المعرفي الكافي من هذه االستراتيجيات للتكيف مع الموقف 

ي نظراً لوصوله إلى مستوى الضاغط يصبح عرضة لما يسمي باالحتراق النفس

االستنفاذ االنفعالي نتيجة غياب إستراتيجية تكيف أو استراتيجيات تكيف لديه تعينه 

على امتصاص حالة التوتر االنفعالي وتعيد لديه حالة االتزان المعرفي أو 

االجتماعي أو الفسيولوجي أو االنفعالي التي كان عليها قبل ممارسة الضغوط عليه 

لبيئة الخارجية أو الداخلية التي يمثلها الشخص ذاته وفقاً لطبيعة ونوع من عوامل ا

 (.96: 1999الضغط )محمود عكاشة، 

 ، والتي كانت البدايات األولى1974فرويدنبرجر هربرت دراسةكانت لقد    

لظهور هذا المصطلح )االحتراق النفسي(، في حين تطور من طرف )ماسالش( 

ه. ة من البحوث والدراسات حيث قدمت أول أداة لوذلك من خالل اإلسهام بجمل

 "االحتراق وجاكسون على أنه: ويمكن تعريف االحتراق النفسي حسب ماسالش

 جازاإلن انخفاض المشاعر، االنفعالي، تبلد باإلجهاد الفرد إحساس هو النفسي

اء، واألد العمل على الفرد طاقة فقدان هو االنفعالي باإلجهاد الشخص، ويقصد

 لبيس بأنه الفرد شعور فهو المشاعر تبلد أما العمل متطلبات بزيادة واإلحساس

 هوف الشخصي اإلنجاز انخفاض ويظهر المزاجية، الحالة باختالل وإحساسه وصارم

ر، سدى") نشوة دردي تذهب مجهوداته بأن واعتقاده نجاحه بتدني الفرد إحساس

ات اكمة من الضغوط والتوتر(، وعليه أن االحتراق النفسي حالة متر30: 2007

ية لجسمالتي يتعرض لها الفرد في بيئة العمل، تعمل على استنزاف طاقات الفرد ا

 واالنفعالية والعقلية. 

إن سوء توافق وعدم تكيف العامل (:  Alienationاالغتراب المهني: ). 5

داخل  همالبالمنظمة التي يعمل بها من شأنه أن يؤدي إلى شعوره بأنه في دائرة اإل

لك ة لذالمنظمة ويتراءى له أن المشكالت التي يعاني منها سببها المنظمة ونتيج

لحالة ذه اهيبحث العامل عن بدائل يقوم بتفريغ مشاكله النفسية فيها، وإذا انتشرت 

فسي الن بين قطاع كبير من العاملين فذلك من شأنه أن يؤدي إلى انتشار االغتراب

 (.144ن: بينهم.)منصور بن زاهي وآخرو

حها في ( التي يشرSelfبالنسبة إلى ماركس، كان االغتراب يمثل خسارة للذات )   

، التي يؤكد من خاللها أن 1844المخطوطات االقتصادية والفلسفية عام 

 حيث (،51: 2009االستهالك، مثل اإلنتاج قد يعاني االغتراب. )جون سكوت، 

م لعزلة واالنعزال عن التالؤيعرف االغتراب بأنه " انسالخ عن المجتمع وا

ر لشعواواإلخفاق في التكيف مع األوضاع السائدة في المجتمع والالمباالة وعدم 

: 2003 باالنتماء، بل وأيضا انعدام الشعور بمغزى الحياة") عبد اللطيف خليفة،

 ويوضح االغتراب المهني هو انسحاب العامل عن العمل وعدم قدرته على (21

 العمل.التوافق مع بيئة 
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 خامسا. استراتيجيات تحقيق الصحة النفسية في مجال العمل

ه على إلي يعتبر العمل أحد صور النشاط الطبيعي لإلنسان، ولهذا فليس لنا أن ننظر

 الفرد . إنأساس أن فيه تهديدا لالتزان النفسي لإلنسان أو أنه يضر بصحته النفسية

فه ق أهداتحقية الستغالل كل قدراته، والذي يزاول مهنة أو عمال فنياً تتاح له الفرص

: 1995الحيوية، األمر الذي يحقق له الرضا والسعادة النفسية. ) مصطفى فهمي، 

282) 

ب، سات فحسإن توفير الصحة النفسية للعمال، ال يحقق الفوائد االقتصادية للمؤس   

ً بفائدة كبيرة على تحسين العالقات األساسية وتكوين   صياتشخوإنما يعود أيضا

لى صالحة، متعاونة، تثق بنفسها ثقة عميقة وتنعم بالسعادة والرضا وتكون ع

مي، استعداد دائم للتفاهم والتضحية في سبيل رفعة شأن المجتمع. ) مصطفى فه

ق ي تحق( وفيما يلي أهم االستراتجيات التي تؤدي في مجال العمل والت285: 1995

 للعمال الصحة النفسية:

قلة  إلى لق والتوتر بين العمال، إن هذه العوامل ال تؤدي فقطإزالة عوامل الق -

لجهد اإلنتاج، وتعطيل العمل، بل إنها تؤدي أيضا إلى ضعف القدرة على بذل ا

فسية ة النوالمثابرة وضبط االنتباه، مما يؤدي إلى أضرار جسمية. لذلك تهتم الصح

 لديهم جابيةن اتجاهات إيبإزالة عوامل القلق التي يعانيها العامل وتعمل على تكوي

 نحو العمل، بتدريبهم وإعدادهم للقيام باألعمال المختلفة.

ذ إين، العمل على خلق عالقات إنسانية بين المشتغلين بالمصنع، رؤساء ومرءوس -

ة ج نتيجإلنتاأن لهذه العالقات اإلنسانية أثراً كبيراً في حسن سير العمل وزيادة ا

اون التع هم. ولن يسير العمل في المصنع أو يتحققلتعاون القائمين بالعمل وتآزر

بين  القاتفيه، إال إذا كانت العالقات بين أفراده طيبة، وهذا يتطلب متابعة الع

 ي إلىالعمال بعضهم وبعض وبين العمال ورؤسائهم والبحث عن العوامل التي تؤد

ي ف اضطراب تلك العالقات والعمل على تالفيها وتدعيم العالقات اإلنسانية

 الصناعة.

 ارهاالمبادرة إلى عالج االضطرابات النفسية التي تظهر لدى العمال في أدو -

. هذا لمصنعالمبكرة، حتى ال تتفاقم وتؤدى إلى اإلضرار بالفرد نفسه وبالعمل في ا

لعمال سية لإلى جانب االهتمام بصحة العمال الجسمية لما بين ذلك وبين الصحة النف

 تقلل من قدرة العامل على اإلنتاج. من عالقة وطيدة، وألنها

خلق الوعي بين مديري المصانع ألهمية تكوين عالقات طيبة بينهم وبين العمال،  -

فهذه العالقة تؤثر تأثيراً كبيراً على صحة العامل النفسية وعلى إنتاجة. فإذا كان 

سلب المدير من النمط الديكتاتوري الذي يقسو على العمال ويستخدم كافة األساليب ل

حقوقهم، فليس من المتوقع أن يجب العمال عملهم أو يقبلوا عليه، والعكس صحيح، 

فإذا كان عطوفاً عليهم ويشجعهم أدبياً ومادياً، ويعاملهم كآدميين ال كاآلالت، ويهتم 
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بمشكالتهم العادية واألسرية، فإن ذلك يحبب إليهم أعمالهم ويجعلهم يبذلون أقصي 

 الجهد في اإلنتاج.

 ختاريوسائل االختبار المهني على العمال عند التحاقهم بالعمل بحيث  تطبيق -

م دراتهقأفضل المتقدمين للعمل ويستبعد غير الالئقين للمهنة ممن ال تسمح لهم 

ن م وبيبمزاولة ما تتطلبه المهنة من أعمال أو من بانحرافات نفسية تحول بينه

 مزالة أعمالهم على أحسن وجه.

 لعمل.اناء دد الذين يظهر لديهم استعداد للوقوع في حوادث أثاستبعاد العمال الج -

تي ة التنظيم عمليات التوجيه الجمعي للعمال، بقصد معالجة المشكالت الجماعي -

الت م اآلمن شأنها أن تؤثر في اإلنتاج وفي حسن سير العمل بالمصانع مثل استخدا

 ... إلخ.أو التباطؤ في العمل أو عدم القدرة على مواصلة بذل الجهد

 خدامعدادهم لألعمال المنوطة بهم عن طريق استوضع سياسة لتدريب العمال وإ -

 كتساباالوسائل النفسية المختلفة في التعليم والتدريب، بحيث يستطيع العامل 

 مصطفى)المهارات المختلفة التي تجعلهم يقدمون أحسن اإلنتاج بأقل جهد ممكن. 

 (.289-188: 1995فهمي، 

 جتماعيةتقدم ينبغي أن يكون لكل مؤسسة وحدة للبحوث النفسية واال في ضوء ما   

والتي يكون من بين أهدافها دراسة مشاكل العاملين والوقوف على مصادر 

 دراسةفالضغوط الخاصة بهم وكذلك المتغيرات الخاصة بتقبلهم أو رفضهم للمهنة 

 كالتجية للمشهذه المتغيرات يمكن أن تساعد على وضع الحلول الوقائية والعال

 :2010 ،المتعلقة بالعاملين وتقوية عوامل الرضا واإلرضاء لديهم.)موسى مطاطلة

78-79). 

 خاتمة:

مل لقد حاولت هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على الصحة النفسية للعا   

 رورةضواستراتجيات تحقيقها، حيث أن تحقيق الصحة النفسية في البيئة المهنية 

اد ا يزدممنها، ألنه على قدر تمتع العامل بالصحة النفسية على قدر حتمية ال بد 

 مهنية،ة الإنتاجه وجودته، وتمتعه بالرفاهية والسعادة بعيد عن االضطرابات النفسي

جب يه ومما يؤهله أن يكون فردا منتجا ايجابي في حياته العملية والشخصية، وعل

ليصه لتخ لعامل في البيئة المهنيةتبني استراتيجيات وطرق تحقيق الصحة النفسية ل

ملل أو باألحرى وقايته من كل أنواع االضطرابات النفسية وشعوره بالتعب وال

 وذلك بتوفير أخصائي نفسي في البيئة المهنية.
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worker Mental health and strategies to achieve in the 

professional environment 

Abstract: 

The neglecting of workers mental health led to the suffering of 

in most institutions of psychological and professional 

problems, Even there is interest in productivity and improve 

efficiency. Mental health is very important in the lives of 

individuals in general and workers in particular to be 

considered a necessity .To ensure their psychological stability, 

success and satisfaction, and because many of the mental 

health problems of the worker appear in the professional 

environment .This paper came to highlight the mental health of 

the worker and strategies to achieve in the professional 

environment. 

key words: Mental health, Working, Professional 

environment, Occupational psychological disorders. 
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 دور المناهج الدراسية في تحقيق االندماج الدراسي  لذوي صعوبات

 التعلم
 ءمراد فاطمة الزهرا                                  فنطازي كريمة د.

  الجزائر: جامعة باجي مختارعنابة

 

كبر اوالتي تشكل  حول فئة ذوي صعوبات التعلم تدور ورقتنا العلمية هذه :ملخص

مجموعة من ذوي االحتياجات الخاصة وتعد الصعوبات التعلمية، وخاصة 

 نها منعرتب األكاديمية ا كثر،ما يقلق المدرسين واألولياء على السواء،نظرا لما يت

ين كاملمناه في محورين متوقد حاولنا من خالل ما قد ،تداعيات شخصية واجتماعية

راسية مع هي السبل الممكنة لتكييف المناهج الد ما :اإلجابة على التساؤل التالي

قد ؟  واحتياجات ذوي صعوبات التعلم وتحقيق التوافق النفسي واالندماج الدراسي

 :توصلنا للنتائج التالية

لى ا عمدارسن صعوبات التعلم من  المشكالت التربوية  المتزايدة والتي تعرفها-

  .غرار مدارس العالم ككل تستوجب كل العناية واالهتمام

خلفه ا لمل تنظر التقليدية أثبتت عدم نجاحها التام وعلى مر السنين لعالجيةالتدابير ا-

 .من آثار نفسية على المتعلم وأسرته ومحيطه

ى أفكار إله الحلول األكثر واقعية ومالءمة لواقعنا التربوي العربي تكمن في التوج-

وذلك ، بيةوحتى العص إليها الدراسات التربوية والنفسية الدمج الحديثة والتي تدعو

جات كما في مرحلة التطبيق  وحا بتكييف المناهج الدراسية في مرحلة اإلعداد

  .المتعلم
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 مقدمة:

الحق عليها جميع الدساتير والنصوص، صمن حقوق اإلنسان األساسية، التي تن   

ته ولآلخرين، على الفرد ونظرته لذا من انعكاسات ايجابية في التعلم لما لهذا األخير
ن موعلى نمو و ازدهار المجتمع الذي يعيش فيه، ولكن يحدث أن يعاني البعض 

ئهم ولياصعوبات تعلمية، ظهر جلية فور التحاقهم بالمدرسة،وتظل تؤرق معلميهم وأ

 على السواء، وتشغل بال الباحثين والمهتمين بالشأن التربوي،خاصة وأنها
 متدمن الناس وال تقتصر على الملتحقين بالمدارس ألول مرة فقط،بل ت %10تمس

  .إلى مراحل دراسية متقدمة كالجامعة مثال

كثيرة إلى تزايد عدد الذين يعانون من الصعوبات التعلمية  وتشير دراسات  عربية   

على البيئة  2000)محمد الديب، (عداد تفوق ما تسجله عالميا ففي دراسة بإ
 2%السعودية أظهرت النتائج نسبة انتشار الصعوبات النمائية واألكاديمية من

في الجامعة، أما في األردن  12.8%في مختلف المراحل الدراسية ونسبة  %20إلى

 2.9%وبات لدى الذكورإلى أن نسبة الصع 1990)الكوافحة، (فقد أشارت دراسة 

وفي عمان بلغت نسبة الصعوبات في اللغة 8.6%في االبتدائي وهي لدى اإلناث 
وفي %26 وفي مصر وصلت النسبة في القراءة 8.10%العربية والرياضيات 

أن نسبة الصعوبات التعلمية لدى 2000) الزيات،(توصلت دراسة 28.4%الكتابة 

إلى أن نسبة صعوبات التعلم ) فايدجمال (ويضيف  %25الجامعيين وصلت إلى 
-63 :2007)سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم ،% 20و  %3عامة تتراوح بين 

 بتصرف(.61

اهج للمن إخفاق ، وكذامدى خطورة المشكلة اإلحصائيات، نستخلصومن كل هذه    

 ، ونفتحمامن نليها كل االهتأومنه وجب ا، والتدابير العالجية لمواجهته ،الدراسية
بين الجميع  العدالة وتحقيق ،للحد من تفاقمها حولها ب المناقشة وتبادل التجارببواأ

بال  جل عالمأمن  ،كل حسب قدراته وإمكانياته، للجميع في الحق في تعليم كامل

 .تخلف
 لتربويةلة تساوي الفرص اأكمس ،ة التعليم الجامع مثالألتنظر اليونسكو لمسو   

لمدارس اقي  اإلعاقاتتربية ذوي :نهأوتعرف هذا التعليم على  ،والمواطنة الكاملة

بعة ن متاوتمكينهم م ،لو لم يكونوا معاقين إليهان يتنسبوا أالتي كان من الممكن 

 لتربيةان يواكب ذلك دعم معلمي أعلى ، طفال العاديينالبرامج التي يتابعها األ
 ن،لعاديياوزمالئهم  اإلعاقاتوتشجيع قيام العالقات بين ذوي  .، واإلداريينالخاصة

 :2009، راضي الوقفي يتقبلوا الفروقات القائمة بين الناس أنوتعليم الجميع ب

.(183 
 :لتاليرئيسي اوهو ما نحاول التأكيد عليه في ورقتنا هذه باإلجابة على التساؤل ال   

بات ما هي السبل الممكنة لتكييف المناهج الدراسية مع احتياجات ذوي صعو -

 ؟المطلوب التعلم وتحقيق االندماج الدراسي
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والثاني  يخص صعوبات التعلم ومفاهيمها، خصصنا لذلك محورين، أحدهما وقد

وي ذراد يخص المناهج التربوية الحديثة ودورها في تحقيق االندماج المنشود لألف

 .صعوبات التعلم، واآلفاق المستقبلية في ذلك
 وذلك وفق محورين اثنين هما:

 .نةصعوبات التعلم، األنماط، وطرق التشخيص والعالجات الممك :األول المحور

ق منحى المناهج الدراسية الحديثة، والتكفل بصعوبات التعلم وف :المحور الثاني
  .النظم، مع اقتراحات جديدة كآفاق نحو تعلم مضمون للجميع

 صعوبات التعلم الماهية الكشف والتكفل. :المحور األول

ي يعد مصطلح صعوبات التعلم،من المصطلحات التوبات التعلم: التعريف بصع.1

 ة منلقيت قبوال من الجميع عند ظهورها،ألنها عبرت بكل صدق عن ما في العبار
ي معنى،غير أن تعريف صعوبات التعلم في حد ذاته يختلف بإختالف الجهة الت

 تعرفه وفيما يلي سندرج مجموعة تعريفات منها:

 ،زي"اختالل في وظائف الجهاز العصبي المرك بأنها )براهام أ(يعرفها  :طبيا

د ب واحواحدة وال سب وتعني مجموعة غير متجانسة من الحاالت والتي ليس لها فئة
ومات وطرق تجهيزهم للمعل ومستوى التحصيل،يظهرون تفاوتا بين القدرة العقلية

 غير كافية" 

 فرادألمجموعة من ا إلى"تشير  بأنها )سليمان عبد الواحد(يعرفها  :نيورولوجيا
من  ثرأك وأدائهم الفعلي في مجال أدائهم المتوقع وبين أيظهرون تباعدا واضحا بين 

كرويين حد نصفي المخ الـسيطرة  إلى ترجع الصعوبة لديهم، كاديميةالمجاالت األ

الل اعت وأاضطرابات انفعالية حادة  ،وال يعانون من مشكالت حسية ،خرعلى اآل

 .صحي"
دة من صعوبات التعلم هي "عدم قدرة الفرد على االستفا )كرسيني(يقول  :تربويا

ي أه وال يظهر علي ،عادية متالكه قدرات عقليةإمع  ي،البرنامج التربوي العاد

ن م ،خرينولديه صعوبة في االتصال باآل ،مظاهر االختالل الفسيولوجي العصبي
منهج ال إطارفي  و الحسابأولم يستطع القراءة ،و اللغويةأالناحية التعبيرية 

)سليمان اجتماع وأقتصادي إو مستوى أ ،ي عمرأوقد يكون ذلك في  ،الموضوع

 27). : 2010،عبد الواحد يوسف إبراهيم

ثم 1981تعريف اللجة الوطنية المشركة لصعوبات التعلم والذي قدم سنة :افدرالي
كثر قبوال من سابقه وانتشارا وينص أويعد  1994سنة  إعادتهثم  1988عدل سنة 

يقصد به مجموعة متغايرة من  ،"صعوبات التعلم مصطلح عام:نأعلى 

تتجلى على شكل صعوبات ذات داللة في اكتساب واستعمال  ،االضطرابات
و القدرات أو الذاكرة أو التفكير أالكتابة  أوو القراءة أو الكالم ، أمهارات االستماع

 إلىنها عائدة أيفترض  ،ها اضطرابات داخلية في الفردوتتصف بكون .الرياضية

كما ،ن تحدث عبر فترة الحياةأويمكن ،قصور وظيفي في الجهاز العصبي المركزي
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والتفاعل  ،واإلدراك االجتماعي ،يواكبها مشكالت في سلوك التنظيم الذاتي نأيمكن 

ن صعوبات أمع ، مور في حد ذاتها صعوبة تعلميةن تشكل هذه األأدون ،االجتماعي

 أو ،ليكالتخلف العق اإلعاقةخرى من أالتعلم قد تحدث مصاحبة ألحوال 
التعليم  و، أمصاحبة لمؤثرات خارجية كالفروق الثقافية و،أاالضطراب االنفعالي

  .و المؤثرات"أحوال نها ليست ناتجة عن هذه األأ ،إالو غير المالئمأ ،غير الكافي

 دث حولها من نقد نالحظ كما الحظ الباحثبعرضنا للتعاريف السابقة وما ح
 :ساسية وهيأنها تتفق حول مجموعة عناصر أ"  HAMMILL 1990"هاميل

  .الفشل الدراسي -

  .التباين بين التحصيل والقدرة العقلية -

  .العوامل السببية -
  .عنصر االستبعاد -

   .القصور في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية -

ضي أن نشير إلى أن حديثا تتجه التعريفات إلى التخصيص أكثر)راكما يمكننا 

 بتصرف(. 43-37: 2009الوقفي، 
  :تصنيفاتها أنماط صعوبات التعلم أو2.

ف يكاد يجمع جل المتخصصين والعاملين في مجال صعوبات التعلم على تصني   

 اتصعوبات التعلم النمائية، وصعوب هذه الصعوبات تحت تصنيفين رئيسين هما
  :يلي في شرح كل منها التعلم األكاديمية، وسنسهب فيما

لعمليات وهي صعوبات تتعلق بالوظائف الدماغية وبا :صعوبات التعلم النمائية1.2 

بات صعو العقلية والمعرفية، التي يحتاجها الطفل في تحصيله األكاديمي، أي أنها

اضطرابات هو  ذات أصل نمائي أي تركيبي في الشخص ذات، وسبب حدوثها
 ت ماوظيفية تخص الجهاز العصبي المركزي، وهي الصعوبات التي تتناول العمليا

 :قبل األكاديمية، وهي بدورها تقسم إلى فرعين هما

  .االنتباه واإلدراك والذاكرة :صعوبات أولية مثل -
  .مثل: التفكير والكالم والفهم واللغة الشفوية صعوبات ثانوية- 

 : ائية تؤثر في ثالثة مجاالت أساسية هيوصعوبات التعلم النم

 . النمو اللغوي، والنمو المعرفي،ونمو المهارات البصرية والحركية

ألكاديمي، ويقصد بها األداء المدرسي المعرفي ا  : صعوبات التعلم األكاديمية2.2 
رتبط هذه والتعبير الكتابي والحساب وت والمتمثل في: القراءة والكتابة والتهجئة

 الصعوبات إلى حد كبير بصعوبات التعلم النمائية فمثال:

راك اإلد تعلم القراءة يتطلب الكفاءة والقدرة على فهم واستخدام اللغة،ومهارة- 
السمعي للتعرف على أصوات حروف الكلمات  أي الوعي واإلدراك 

  .الفونيمي،والقدرة البصرية على التمييز وتحديد الحروف والكلمات
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 لحركي،ادراك ابة يتطلب الكفاءة في العديد من المهارات الحركية مثل اإلتعلم الكت- 

ا من غيرهالتآزر الحركي الدقيق الستخدامات األصابع، وتآزر حركة اليد والعين، و

  .المهارات
 لكميةاتعلم الحساب يتطلب كفاية مهارات التصور البصري المكاني، والمفاهيم - 

 بد هللاعمتها، وغيرها من المهارات األخرى)منال والمعرفة بمدلوالت اإلعداد وقي

 (.156-153: 2010غني ، 
ث، لتحداويذهب البعض إلى أن الصعوبات األكاديمية سبعة أنواع وهي االستماع    

 حليليةالت أساسيات القراءة والفهم التعبير الكتابي العمليات الحسابية والعمليات

 .بتصرف( G Reid Lyon, 1996: 6الرياضية )

ية ويضيف آخرون أن الصعوبات التعلمية تؤثر على الحياة الدراسية واليوم -
اع للفرد،وحتى االجتماعية، ألنها تعيق عمليات الفهم وترتيب األفكار،وإتب

ين التعليمات،وتفسير الظواهر مثال، وتفهم تعابير الوجوه،وحتى حديث اآلخر

لصعوبة وأصواتهم، وهذا طبعا يختلف من شخص آلخر حسب نوع ا

 (.Minestry of yuth and service, 2009: 6لديه)
كيرك (ويؤكد العديد من الباحثين والعلماء في مجال صعوبات التعلم  أمثال    

خرون وآ )جمال الشامي(و )فتحي الزيات( )و)فليتشر وفورمان  كابالن )وكالفانت

يق وث ارتباط على ضرورة الكشف المبكر عن صعوبات التعلم النمائية، لما لها من
د إيجاوبصعوبات التعلم األكاديمية وذلك لمحاولة معالجتها والتخفيف من حدتها 

ن عبد ليماتدابير لتفادي الصعوبات الدراسية الحادة أو الفشل الدراسي فيما بعد)س

 (.65: 2007الواحد يوسف إبراهيم ، 

ن لذيميذ ا. عمليات التشخيص لذوي صعوبات التعلم أو محكات التعرف على التال3

 :ويمكن إيجازها في :يعانون صعوبات التعلم

مستوى وبه وجود فرق ذي داللة بين قدرة الطفل العقلية  ونقصد:محك التباين 1.3

قراءة ال وأتحصيله الفعلي،في مجال واحد من مجاالت اإلصغاء أو التفكير،أو الكالم 
التحصيل  سب بين مستوىالتهجئة أو الحساب، ويقدر التباين بدرجة تح أو الكتابة أو

 .المتوقع والفعلي

لمية قد فالطفل الذي يعاني من صعوبات تع:محك التفاوت بين القدرات الذاتية 2.3

ة فكر يظهر تفاوتا في تحصيله من مادة ألخرى،وعليه فحساب تلك التباينات يعطي
 .قدراته الخاصة عن تباين في نمو

 معية أوس وفيه يتم استبعاد كل طفل يعاني من إعاقة بصرية أو :االستبعاد محك3.3

ي،كانت اضطراب انفعال اجتماعي أو ثقافي أو حرمان بيئي أو عقلية  أو حركية أو
 .سببا في تكوين المشكلة 

وهو من أقوى المحكات التي يقاس على ضوئها الصعوبة  :المحك العصبي 4.3

اث ال يجوز برأي بعض المختصين تصنيف التعلمية، خاصة اليوم ومع تقدم األبح
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يشك في إصابته بقصور  احدهم ضمن فئة ذوي الصعوبات التعلمية ما لم يعاني، أو

 .Hamill & Al-1981وظيفي في الدماغ كما يذكر

ا على قد يكون هذا المحك مقتصر :محك عدم القدرة على التعلم بصورة عادية 5.3
ل ن يعرف عند فئات أخرى تعاني مشاكيمكن أ هذه الفئة دون غيرها، على انه

 .اصختعلمية، ولكنه يبقى أكثر التصاقا بذوي صعوبات التعلم لحاجتهم التعلم 

 ا: وخاصة في المهارات األساسية للقراءة بممحك الصعوبات األكاديمية 6.3
  .الكتابي والعمليات الحسابية واالستيعاب والتعبير  %80نسبته

وتظهر في االستماع والتعبير الشفوي  :الشفويةاضطرابات اللغة  محك7.3

عانون منهم كثيرون ي 50%نسبته حوالي واالستيعاب السمعي وتطوير المفردات بما

  .صعوبات قرائية
 وهي القدرة على التنبؤ والتخطيط والتدقيق :محك ضعف الوعي المعرفي8.3 

  .المشكالتوالمراقبة،والتي تعد ضرورة النجاز المهمات المختلفة ومعالجة 

ير غأو ما يسمى بصعوبات التعلم : محك المشكالت االجتماعية االنفعالية 9.3

عر مشا اللفظية إذ قد تكون الصعوبة ضعفا في المهارات االجتماعية،وانخفاضا في
  .تكيفي تقدير الذات، وسلوك غير

 وهي من ابرز ما يميز فئة ذوي صعوبات التعلم،:محك مشكالت الذاكرة 10.3

 ة على مستوى الذاكرة العاملة، فهم معروفون بأنهم ينسون وبسرعة ماوخاص
 .يتعلمونه

 كاإلمساك بالكرة أو رميها،أو القفز على :محك االضطرابات الحركية 11.3

حاجز،كذلك صعوبة تنسيق الحركات الدقيقة كالقص، وهو دليل على القصور 

  .العصبي الوظيفي الطفيف
: وهو أمر شائع،وتظهر في عدم وفرط الحركةمحك اضطرابات االنتباه  12.3

يث القدرة على تركيز االنتباه في مهمة معينة،وقصر فترته،وسرعة التشتت، ح

  .من هذه الفئة 15%-20%يعاني منه ما نسبته 
ذوي  أنها لم تعتمد باألساس لتمييز : ولومسألة قصور العمليات النفسية 13.3

درات ين قضعف القدرة على إحداث التكامل، بصعوبات التعلم إال أنها اليوم تفسر ب

ت عند البعض، ويراه آخرون في مشكال االستقبال السمعي والمعالجة والتعبير

 .االنتباه والتفكير
حباطات هناك ارتباط وثيق بين اإل :مسالة المشكالت االجتماعية االنفعالية 14.3

 يعاني د مناألكاديمية ومشكالت االنفعاالت االجتماعية،نتيجة تدني تقدير الذات عن

 Raskhind & Al 1999.صعوبة تعلمية، وهذا ما أثبتته دراسات كثيرة منها  
االنسحاب االجتماعي، اإلتكالية،  ويندرج تحتها عدة مشكالت أخرى منها:

 76-56: 2009،  رار السلوكات الحركية واللفظية)راضي الوقفيالعدوانية، تك

 بتصرف(.
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ية اديمومنه نالحظ أبعاد هذه الصعوبات وتأثيرها السلبي، على نواحي عدة أك   

 قديمنفسية اجتماعي، في حياة المتعلم مما يلح على ضرورة البحث والدراسة لت

 .الجتماعيالمساعد التعليمية وتحقيق االندماج المدرسي ومنه ا
ني هذه يحتاج الفرد الذي يعا :استراتيجيات العالجية لمشكالت صعوبات التعلم4.

 برزها:لي أالصعوبة إلى استراتيجيات تعالج األسباب الكامنة وراءها وسنذكر فيما ي

قدرة حيث يتم تحليل أوجه ال :إستراتيجية التدريب على العمليات النفسية 1.4
 .ءتعلم للتدريب على الناقص منها وتحسين األداوأوجه القصور في عمليات ال

بها  وتعد مهمة جدا في التربية الخاصة ويقصد :إستراتيجية تحليل المهمة 2.4

 .تبسيط وتحليل العمليات إلى مهمات صغرى لتسهيل االنجاز

على  وتقوم:إستراتيجية التدريب على العمليات النفسية وتحليل المهمة معا 3.4
 .اوصعوباته وتحديد المهمات والتدريب على المهارات الالزمة معفهم الطفل 

لى كما في حاالت النشاط المفرط بالتركيز ع :إستراتيجية تعديل السلوك 4.4

ة في حاالت صعوبات اللغ  1975سنة  Lovite السلوك الظاهر واستخدمه لوفيت

 .والحساب
المخ  يرات لتدريب نصفوذلك بتقديم مث :إستراتيجية التدريب المباشر للمخ5.4 

وآخرون  Bakker -1990 غير المسيطر على الفرد كما في دراسات بيكر

 بتصرف(. 155-153: 2010)سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم، 
لكن لة ووللتذكير واإلفادة يمكن أن ال تقتصر االستراتيجيات المستعملة منفص   

 .فاع منها أكثريمكن المزاوجة بينها إذا ما دعت الضرورة واالنت

 :خيارات الخدمات التربوية5.

سية يات نفمن أكثر المواضيع إثارة للجدل والنقاش لما يترتب عليه من تداع وهو   
 ة فياجتماعية،وما يحتاجه من إمكانات مادية بشرية،وهذا ما تواجهه دول كثير

مدارس ي الفالعالم،ففي حين يتلقى كل التالميذ في ايطاليا مثال، نفس فرص التعليم 

أن في النمسا، تخصص مدارس خاصة لذوي االحتياجات الخاصة،  العادية نجد
، (.Josée Roy et autre ,13:1996) بينما ال تزال الدول النامية تؤسس لها

  :وطرق متعددة منها مفاهيم وتأخذ هذه الخيارات أشكاال ولها

 وحدة، أوحيث يوضع التلميذ في بيئة م :التكامل بين التربية العامة والخاصة1.5 

راوحة بين بالم :البيئة األقل عزال تقريب البيئات وأخذت الفكرة هذه أشكاال، منها
ف الصف العادي والخاص حسب ظروف ومتطلبات وإمكانات التلميذ والمعلم والص

 :الدراسي،وسلسلة الخيرات الخدمية وتتضمن

 أو بدونها. اإلحالل في صف عادي مع خدمات مساعدة- 
 اإلحالل في صف عادي مع خدمات تدريسية إضافية.-

 صف خاص بحضور جزئي.- 

  .صف خاص بحضور كامل -
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 .مدرسة للتربية الخاصة ضمن النظام المدرسي العام -

 .تدريس بيتي خاص -

 .مرافق تديرها وزارات الصحة أو المؤسسات االجتماعية -
للتربية الخاصة، أو الدمج في صف الدمج ويكون في صف عادي مع خدمات - 

  عادي مع تكييف للمناهج وطرق التدريس خاصة.

كتب موزمالئها، من  )ويل(وقد برزت حديثا بآراء :مبادرة التربية العامة 2.5
ن مالتربية الخاصة واإلرشاد الوقائي في الواليات المتحدة،وهي خطوة أوسع 

ظام الدمج،وتدعو إلى إيجاد تفاعل بين النظامين العام والخاص ودمجهما في ن

 ا فيتربوي واحد،بتحسين البرامج وتكييفها مع احتياجات الطالب وهي ليست دمج

: 2009عاقات الخفيفة والمتوسطة)راضي الوقفي ،مفهومه السابق وتكون لذوي اإل
 بتصرف(. 170-74

و مناهجنا الدراسية وصعوبات التعلم على ضوء خطط الدمج أ. المحور الثاني

 :صعوبات التعلم اإلدماج وتجنب العزل لذوي

 ويةلتربتعمل االتجاهات الحديثة في عالج صعوبات التعلم وتقديم المساعدات ا   
وهذا لما  سيا،ماعية لهذه الفئة،  في اتجاه دمج أفراد هذه الفئة دراوالنفسية واالجت

ده مردوولهذا اإلجراء التربوي من انعكاسات ايجابية على نفسية المتعلم من جهة 

 ء، واللسواالتربوي، وعالقاته االجتماعية، وبالتالي خدمة األفراد والمجتمع على ا
ب توج وصفها أداته المباشرة وعليهيتأتى ذلك إال عن طريق المناهج الدراسية ب

  :التعريف بـــ

 :تعريف المنهج التربوي الحديث1.

بة دة الطلهو جميع الخبرات النشاطات أو الممارسات التي توفرها المدرسة،لمساع   
 .ممتعلعلى تحقيق المنتجات التعليمية المنشودة إلى أفضل ما تستطيعه قدرات ال

كونة من أهداف ومحتوى وخبرات تعلمية هو مخطط تربوي يتضمن عناصر م -

وتدريس وتقويم، شتقة من أسس فلسفية واجتماعية ونفسية ومعرفية مرتبطة 
 جها،بالمتعلم ومجتمعها،ومطبقة في مواقف تعلمية تعليمية داخل المدرسة وخار

ية بقصد اإلسهام في تحقيق النمو المتكامل لشخصية المتعلم،بجوانبها العقل

  .سمية وتقويم مدى تحقق ذلك لدى المتعلموالوجدانية والج

 :مما سبق عرضه نالحظ أنه
يجند  وما لم يعد المنهاج مجرد مقررات وإنما كل ما يمر به الطالب داخل المدرسة-

 .من أهداف ووسائل واستراتيجيات تربوية لخدمة المتعلم

  .بتكارواال لم يعد التعليم يعني التلقين بل أصبح المساعدة على التعلم،واالكتشاف-
هم التعليم الجيد يجب أن يراعي إمكانات وقدرات المتعلمين، ويراعي حاجات-

 .ويحترم تطلعاتهم ويساعدهم على تحقيق أهدافهم

 .اقيمة ما يكتسبه الطالب تنحصر في مدى استخدامه منها، وما يستفيده منه-
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تفيد حتى يسومستقبلهم يتصف بالمرونة  يجب أن يتكيف المنهاج مع حاضر الطلبة-

هم وكاتمنه كل المتعلمين،حسب حاجاتهم وقدراتهم،ويحقق التغيرات الالزمة في سل

  .اتهمنحو األفضل، لنمو شامل متكامل ويدفعهم للتعلم الذاتي لنمو أفضل لشخصي
ن المعلم في المنهاج الحديث موجه ومعدل ومرن،ومحترم للفروق الفردية بي-

  .علمالت طرق وأنجع الوسائل لخدمة فصله وتيسيرتالميذه يعمل على اختيار انسب ال

ماعية الجتالمنهاج الحديث ويؤكد على تكامل ادوار المدرسة و األسرة والهيئات ا -
-29:  2004 ذات العالقة بالعملية التعليمية)توفيق احمد مرعي و محمود الحيلة،

 بتصرف(. 32

 :حديث منيتكون المنهج حسب المفهوم ال الحديث: مكونات المنهج2.

 وهي أهم العناصر المنهاج وفي ضوئها تحدد العناصر األخرى :األهداف 1.2
 .المكونة للمنهاج، وهو نتاج متوقع حدوثه مسبقا

: وهو ترجمة لألهداف الموضوعة في شكل معلومات، تحقق المحتوى 2.2

 .ةاألهداف المرسومة وعن طريق األنشطة المقترحة وعمليات التقويم المختلف

يق : هي مجموعة إجراءات يقوم بها كل من المتعلم والمعلم لتحقاألنشطة 3.2
ون ن تكاألهداف إلى درجة اإلتقان، وتقوم على عوامل نفسية تربوية،يمكن كذلك أ

 .أساليب تعليمية تعلمية كأسلوب المناقشة

جديد،  وهو عملية إرجاع المخرجات إلى المدخالت لتدخل النظام من :التقويم 4.2
وله  وية،تم الحكم على والتعديل للعناصر السابقة بما يخدم العملية التربوبها ي

 يميةأساليب وطرق كاالختبارات التحصيلية، ويتم على كل مراحل العملية التعل

 بتصرف(. 43-40:  2004 )توفيق احمد مرعي و محمود الحيلة، التعلمية

 :أسس بناء المنهج 3.

 تهومالئمنى على أسس متعددة تضمن قوته من المتعارف عليه أن كل منهج يب   

 :لألفراد الموجه إليهم أبرزها

ركزية أهميته في قوله أن المهمة الم )دوركايم (ويلخص :األساس االجتماعي 1.3
 من حق اشدةللتعليم وبالتالي للمنهج،تتمثل في تحضير الفرد للحياة االجتماعية الر

ا أي بيئة محلية أن تعد ناشئتها بما يالءم من قيم وكفايات ولضمان تقدمه

  .واستقرارها

برة، الخ وفيه يعالج المنهج الجوانب التالية وهي النمو، :األساس النفسي 2.3
 مراعاةبذلك الفروق الفردية، الميول المختلفة للتالميذ وحاجاتهم والصحة النفسية و

م الفهكل هذه الجوانب عند وضع المنهاج،حتى يستفيد منه كل المتعلمون على اخت

 .مينلمتعلفيتحتم أن يتكيف بكل مكوناته مع الجوانب النفسية ل وتنوع احتياجاتهم،
منه يشتق المنهج القواعد التي يقوم عليها، ويحدد على : واألساس الفلسفي 3.3

أثره مدى استجابته لتطلعات المتعلمين واحتياجاتهم،فكلما كانت الفلسفة التربوية 
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-158 200- :2009متجددة علمية المرجع كلما حققت النجاح)حسام محمد مازن، 

 ، بتصرف(.123

عيها ويتمثل في كل المعارف المستجدة والتي يرا :األساس العلمي المعرفي 4.3
 .المنهج في محتوياته حتى ال يتخلف عن الركب الحضاري

  :من تقديم األسس التي يبنى عليها المنهج المدرسي الحديث ندرك أن

راعي الي يبناء المنهج الحديث براعي أساسيات المجتمع الموجه إلى أفراده وبالت- 
  .وقناعاته وعاداته وتقاليده وتطلعاتهتركيبة المجتمع 

حترم ة ويبناء المنهج الحديث يراعي تركيبة األفراد الجسمية والعقلية والنفسي -

  .الفروق الفردية فتاتي محتوياته مرنة تالءم الجميع وتجمعهم

هو  بناء المنهج يخضع لكل ما هو جديد وعلمي ويحاول التخلص من كل ما -
 .م المتعلم والحياة االجتماعية الناجحةال يخد  تقليدي مثالي

 . مناهجنا الحالية ودمج ذوي صعوبات التعلم كأسلوب تكييفي: 4
إدماجهم رهم ويعتبر الدمج من األساليب المعروفة والتي نادى بها الكثيرون لتفادي عزل األطفال عن غي

 .الحياة المدرسيةفي 

ألطفال تسهيل عملية تعليم ا هو عملية إجرائية يتم من خاللها :مفهوم الدمج1.4
أو  ذوي االحتياجات الخاصة،ضمن الصفوف التعليمية العادية وذلك بصورة كلية

ما ا كلجزئية،بحيث يتلقون نفس برامج أقرانهم العاديين مع تعديالت مناسبة فيه

لية وتتطلب هذه العم اقتضت الضرورة ذلك وهذا للوصول إلى بيئة اقل تقييدا،

  .نأمك و التدريس الفارقي مع تقديم التكنولوجيا المساندة إنالتصميم الشامل أ
طالب ل اليرتبط مفهوم الدمج بمفهوم البيئة األقل عزال، ليشير إلى ممارسة إحال-

 مجونذوي الصعوبات التعلمية اجتماعيا وتدريسيا في صفوف التعليم العادي، يد

ر سي يطول أو يقصبحذر  في موضوع معين أو أكثر أو في جزء من اليوم المدر
مة حسب الحاجة، إحكام خطة الدمج بحيث تنفذ وتراقب من معلمي التربية العا

 بتصرف(.173-172: 2009والخاصة)راضي الوقفي، 

  :محددات الدمج2.4 

ياته، فدمج أهم ما يجب مراعاته عند تطبيق عمليات الدمج وآل :نوع اإلعاقة وحدتها-
ذوي االحتياجات الخاصة الحركية والحسية أيسر من دمج ذوي االحتياجات 

  .ددةلمتعالخاصة عقليا،ودمج ذوي االحتياجات األحادية أيسر من ذوي االحتياجات ا

ي ، فلى السواءفي المؤسسات التي تطبق الدمج تعمل التربية العامة والخاصة ع-
 .شكل تكاملي وتعاوني وتنسيقي موحد

ياجات الحتايجب أن ننظر إلى الدمج باعتباره تقديرا للتنوع واالختالف الكائن في -

 قليصالخاصة لجميع المتعلمين، بزيادة المشاركة في التعلم وتقبل اختالف وبت

  .اإلقصاء والعزل خالل عملية التعلم
   :لدمجقد يكون ا :أنواع الدمج3.4 
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ة ي بنايوفيه تشترك مؤسسة التربية الخاصة مع المدارس التربية العامة ق :مكاني

ن أمكن واحدة بينما تحتفظ كل مدرسة ببرامجها وخططها وأساليب تدريسها ومن الم

 .تكون اإلدارة واحدة
 ويقصد به اشتراك ذوي االحتياجات الخاصة مع العاديين في فصول :أكاديمي

ك ن ذلواجدة وببرامج واحدة مع تقديم الخدمات الخاصة كلما كا واحدة في مدرسة

 حددةمالزما وحسب حدة الحاجة وقد يكون كليا في كل المواد أو جزئيا في مواد 
 .فقط

وفيه يشترك األطفال العاديين وذوي االحتياجات الخاصة في األنشطة  :اجتماعي

، الموقع الالصفية كالرحالت والتربية البدنية وغيرها)الحلفاوي

(https://:sipmedfileswordespres.com . 
 التعديل كتطبيق إجرائي للدمج:4.4 

 لميذالتإن عملية تكييف المناهج في صفوف الدمج خاصة تتطلب عدة عمليات قبل التعامل بها مع    

 :داخل الصف ويجب أن يمس التعديل كل من

ا على وذلك باعتماد أهداف التعليم األساسية وإدخال التعديالت بناء :األهداف
ة لخاصاألهداف الفردية لكل تلميذ، ولتلبية المهارات واالهتمامات والقدرات ا

لتعلم من ابالتالميذ، قد تكون التعديالت قصيرة األجل أو طويلة األجل فردية أو ض

اص الخ التواصل الفعال،والهدف الجماعي كان يكون الهدف العام في اللغة  تحقيق
  .التابع له قد يكون زيادة المفردات أو الحصيلة اللغوية

 ج، أوويكون تعديال أو تغييرا في صعوبة المفاهيم الواردة في المنه :المحتوى

 فهومالكمية المطلوبة منها كان نكسبه مفهوم العالقات بين لبلدان عن طريق م

  .العالقات بين األفراد في الصف
مع  وأساليب التدريس ووسائله ويتضمن أسلوب عرض المعلومات للتلميذ، :الشكل

و يل أالمحافظة على نفس المحتوى كان نقدم أنواع األغذية من خالل رسوم أو دل

عن  بديلكفيديوهات،بطريقة منهجية متسلسلة ولكن المالحظ أن ال تعتمد التعديالت 
، تعلمحتاجها األطفال ذوي صعوبات الالتعلمات المكثفة واالستراتيجيات التي ي

 .وذلك بحسب األهداف المرسومة

  :يتم التعديل غالبا بـــــــ :كيفية إجراء التعديل 5.4

ات توقعالتخطيط لتعديل المواد بمراجعة أهداف المنهج واهتمامات التالميذ وال-
  .ودور التلميذ في األنشطة والتقييم

لحالي داء ايحققها التلميذ، أي تحديد مستوى األالتعرف وتقييم المهارات التي لم -

  .بيلكتاللتلميذ وهنا يظهر االكتساب والتنظيم والتذكر والمخرجات عبر تعبيره ا
ائق ع طرتطوير أهداف لتعليم االستراتيجيات، وتصميم التعديالت أي التخطيط لنو-

ع مهل  تلميذالتدريس المناسبة للمحتوى، واإلستراتيجية الممكن تطبيقها ومع أي 

 .األقران أو مباشرة أو بقراءة بديلة
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 تحديد الحاجة من التعديل هل هي في المحتوى أو الشكل؟-

يير ،وتغالتعرف على عناصر المادة التي هي بحاجة إلى تعديل في اختيار األنشطة-

و ذف أحفي المفاهيم المجردة وطريقة تنظيم المعلومات الواردة تقديم إضافة أو 
  .إلغاء

ل تحديد نوع التعديل الذي يساعد التلميذ على تحقيق أهداف في طرق ووسائ-

  .العرض
 لمعتمدةايات إعالم األهل والتالميذ بالتعديل،وذلك لتمرين التلميذ على االستراتيج-

  .ويتم تدريسهم كيفية التعرف على الحاجة لطلب التعديل

أثناء  ومياجراء التعديل، ويتطبيق التقييم وإدخال التغيرات يتزامن التقييم مع إ-

 .التدريس إلدخال التعديالت باستمرار الكتشاف أوجه القوة والضعف فيه
 14-13: 2008التخلص من التعديل عند انتهاء الحاجة إليه)شذى إسماعيل، -

 بتصرف(.

  :آفاق تكييف المناهج مع ذوي صعوبات التعلم5.

تسهيل يم والبدائل الحديثة لتعل يعمل الكثير من الباحثين والعلماء على إيجاد   
تفق التي اندماج المتعلمين من ذوي صعوبات التعلم مع العاديين ومن أكثر السبل ا

 :عليها

زء من لعل القارئ لهذا الج: المنهج القائم على االهتمام بتحفيز نصفي الدماغ
 ثيرةكالبحث يتساءل عن هذه النظرة الجديدة للمنهاج،فبناء على دراسات علمية 

ها تائجاهتمت بدور نصفي المخ في عملية معالجة المعلومات ندرك أهمية األخذ بن

 Egggers-1984و James-1989 دراسات في بناء المناهج الدراسية ونذكر منها

واحمد  -1994ومحمود أبو مسلم -1991وصفية سالم  Duni-1982و 
  Hider -1986وآخرون أمثال -2001وعبد المنعم إبراهيم -1997الجوهري

 والتي أكدت جميعا على: Levy-1982و   Paul-1984و

صورة بالن أهمية التكامل بين أداء نصفي المخ رغم الفكرة السائدة عن كونهما يعم-
ات ن نشاطأة ومستقلة، إال أن المؤكد أن لهما نقطة التقاء والعالقة الوظيفية متقارب

بينهما تكامل أي نصف المخ ليست قاصرة على نصف كروي واحد بالمخ بل 

 وجوب التركيز على برامج مبنية على نموذج المعالجة المعرفية المتتابعة

 .والمتزامنة
ترك خ تشاكتشاف حقيقة أن بعض التركيبات والعمليات المختلفة التي تحدث في الم-

غم ربشدة،  gazzingaفي أداء وظائف معرفية مختلفة وهذا ما تمسك به العالم  

شكل على أن كل من نصفي كرة المخ يعمالن ب )سبيري(ر ومنهمتأكيد البعض اآلخ
في شرحه لعملية معالجة DASمستقل عن بعضهما وما أكده كذلك العالم 

 .المعلومات
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م متعلاتجه التربويين إلى ضرورة العمل على تنمية واستثمار جميع إمكانات ال-

لنمط امية أي تن رسي،العقلية ومنه التربية على استخدام نصفي المخ في األداء المد

فكار ه األالمتكامل في معالجة المعلومات، وذلك ببناء مناهج تأخذ في االعتبار هذ
ي فرية والنتائج العلمية حتى يتسنى لكل المتعلمين تربية وتحفيز الملكات الفك

تعلم ت الالدماغ، وتفعيل الخاملة منها باعتبار الفكرة التي تقول بأن ذوي صعوبا

  .طرة نصف كرة دماغية على اآلخر في األداءيعانون من سي
يجعل المتعلم على وعي  االهتمام بهذا النمط في معالجة المعلومات،-

 ا ماوهذ باالستراتيجيات النوعية لكل نصف مخ ويوظفها تبعا لمتغيرات الموقف،

ر أليساأكده الكثير من العلماء حيث أن التربية بصفة عامة تركز على نصف المخ 

 لواقع يتطلب غير ذلك، حيث أن المخ يعمل في أحسن حاالته بالنمطفقط، وا
 .المتكامل أي الربط بين وظائف النصفين معا

تي ت الالتالميذ من ذوي صعوبات التعلم يحتاجون إلى من يزودهم باالستراتيجيا-

تعلم، ي الفيستعملونها لمعالجة المعلومات داخل الفصل، وبالتالي تحقيق االستقالل 

 .مهمة المعلمين على الخصوصوهذه 
ملية  وعواألمثلة الواقعية التربوية على ذلك كثيرة منها آلية حل المشكالت مثال

ن نصفيتوليد ومعالجة األفكار وهو ما أكده علماء كثيرون وضرورة االهتمام بال

 .معا، ألن احدهما يكمل عمل اآلخر دائما
ها رك فيانفعالية وإبداعية، يشتيتسع المجال أيضا في نفس الفكرة ليضم عمليات -

في   Springer & Deutchنصفي الدماغ دائما مثل ما جاءت به دراسات

ي الموسيقى والرسم، مما يرجح بصفة كبيرة بناء مناهج وتسطير برامج تستدع

 استعمال نصفي المخ معا إلتاحة الفرصة أكثر لذوي صعوبات التعلم وتفعيل
 بتصرف(. 42-34:  2007احد يوسف إبراهيم،قدراتهم العقلية)سليمان عبد الو

 :مما تقدم عرضه نستخلص أن :خاتمة

ما را لصعوبات التعلم من أكثر مشكالت الحقل التربوي بروزا، وحدة وإلحاحا،نظ-
 .ويانفسيا وعالئقيا وتنم تخلفه من تداعيات على الفرد نفسه وأسرته ومجتمعه

ص ع تزايد وتقدم سبل التشخيفئة ذوي صعوبات التعلم إعدادها في تزايد، م-

ل ي،يدعامة،ولكن استمرار تواجد المشكلة في مراحل متقدمة من التعليم كالجامع

 .على إخفاق وتراجع أنماط التكفل،والعالج المعروفة
 ة معالبحث اليوم موجه نحو أنماط تكفل بديلة منها الدمج في الصفوف العادي-

 ى المقدم،بما يناسب كل صعوبةتكييف للمناهج وتعديل في األهداف والمحتو

 .بالتعاون بين التربية العامة والخاصة
ية المشكلة تزداد حدة في دولنا العربية، نظرا ألسباب عدة اقتصادية،إدار-

 ودق.تنظيمية،مما ينعكس بالسلب على الحياة االجتماعية عامة،والتنموية خاصة

  .ربويا مع واقعنا التناقوس الخطر يلح علينا،لألخذ بالحلول الممكنة وتكييفه
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اذج ا نمالدراسات الواقعية الطبية والتربوية على أفراد هذه الفئة والتي ذكرن-

دماغ ل للمنها،تثبت أن التعلم يكون أنجح إذا ما خطط له ليكون عبر استعمل متكام

 .لتكامل وظائفه فقط تنتظر تفعيلها ميدانيا البشري،
ق الفروبتربية تعترف  للجميع وبالجميع، المناهج الحديثة بتطلعاتها نحو تربية-

 .ةالفردية،وتكرس احترامها عبر مواضيعها تستطيع كسب الرهان وتخطي المشكل

م في لقائاالمتجددة للطب، والطب النفسي والعصبي،تظل األمل  االكتشافات العلمية-
 .فتح آفاق مشرقة،نحو تكفل ناجح وسلس بأفراد الفئة محل الدراسة
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The role of curriculum in achieving academic integration 

for people with learning desabilities 

Abstract: 

This scientific paper talks about people with learning 

desabilities which represent a huge category of people with 

special needs. They suffer from learning، and specially 
academic difficulties that make teachers and parents worried, 

due to their consequences. We aimed to answer this 

question :What are the possible ways to adapt curriculum with 

the needs of people with learning desabilities to make 
psycologic conformity and scholar integration .We 

deduced that Learning desabilities are one of the most commun 

problems in our schools as the rest of the world, and it should 

be taken seriously. The Old solutions were proven wrong, due 
to the huge psychologic impact they leave .The most 

appropriate solutions  are those that go for the new ideas of 

integration supported by the current studies. All that by 
adjusting curriculums during their preparation as when they are 

applied.  

 

 

 


