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رئيس التحرير
الدكتورة خرموش منى
جامعة محمد لمين دباغين سطيف  02الجزائر.

مدير التحرير
الدكتور بحري صابر
جامعة محمد لمين دباغين سطيف  02الجزائر
هيئة التحرير
أ.بلبكاي جمال ،المدرسة العليا ألساتذة التعليم التكنولوجي ،سكيكدة ،الجزائر
أ.شيخاوي صالح الدين ،جامعة بسكرة ،الجزائر.
أ.المودن موسى ،باحث ،جامعة عبد المالك السعدي ،المغرب.
أ.عبد الرزاق أبالل ،جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ،المغرب.
أ.العيساوي صونيا ،جامعة الجزائر  ،02الجزائر.
أ.بوزاد نعيمة ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم ،الجزائر.

الهيئة العلمية واالستشارية
أ.د إبراهيم الكوفحي ،الجامعة األردنية ،المملكة األردنية الهاشمية.
أ.د بوعامر أحمد زين الدين ،جامعة أم البواقي ،الجزائر.
أ.د عاصم شحادة علي ،الجامعة اإلسالمية العالمية ،ماليزيا.
أ.د محمد أحمد عبد العزيز القضاة ،الجامعة األردنية ،المملكة األردنية الهاشمية.
أ.د محمد الطاهر الميساوي ،الجامعة اإلسالمية العالمية ،ماليزيا.
أ.د نصر الدين إبراهيم أحمد حسين ،الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا ،ماليزيا.
أ.د لعريط بشير ،جامعة باجي مختار عنابة ،الجزائر.
د.أحمد معد ،المدرسة العليا لألساتذة ،جامعة الحسن الثاني ،المغرب.
د.إسعادي فارس ،جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي ،الجزائر.
د.أميرة جابر هاشم الجوفي ،كلية التربية للبنات ،جامعة الكوفة ،العراق.
د.بن عطية ياسين ،جامعة محمد لمين دباغين سطيف  ،02الجزائر.
د.أمل محمد غنايم ،جامعة قناة السويس ،مصر.
د.بن حامد لخضر ،جامعة البويرة ،الجزائر.
د.بن رامي مصطفى ،جامعة برج بوعريريج ،الجزائر.
د.بن عزوز حاتم ،جامعة العربي التبسي تبسة ،الجزائر.
د.بوحنيكة نذير ،جامعة الشاذلي بن جديد الطارف ،الجزائر.
د.بوعطيط جالل الدين ،جامعة  20أوت  1955سكيكدة ،الجزائر.
د.بوعطيط سفيان ،جامعة  20أوت  1955سكيكدة ،الجزائر.
د.تومي طيب ،جامعة محمد بوضياف المسيلة ،الجزائر.
د.جمال تالي ،جامعة محمد بوضياف المسيلة ،الجزائر.
د.رشيدي السعيد ،جامعة محمد لمين دباغين سطيف  ،02الجزائر.
د.روبي محمد ،جامعة المسيلة ،الجزائر.
د.ربيع عبد الرؤوف محمد عامر ،جامعة الملك خالد ،المملكة العربية السعودية.
د.سليمان عبد الواحد يوسف ،جامعة قناة السويس ،مصر.
د.صيفور سليم ،جامعة جيجل ،الجزائر.
د.عبد الغني بن محمد دين ،جامعة اإلنسانية ،ماليزيا.
د.عدنان عبد الخفاجي ،كلية التربية للبنات ،جامعة الكوفة ،العراق.
د.عزيزة رحمة ،كلية التربية ،جامعة دمشق ،سوريا.
د.فاتن عدي ،الجامعة األردنية ،المملكة األردنية الهاشمية.
د.فكروني زاوي ،جامعة جاللي اليابس سيدي بلعباس ،الجزائر.
د.فالحي كريمة ،جامعة محمد لمين دباغين سطيف  ،02الجزائر.
د.فيفيان أحمد فؤاد علي ،جامعة حلوان ،مصر.
د.محمد األزهر بالقاسمي ،جامعة برج بوعريرج ،الجزائر.
د.هشام موساوي ،األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط ،المغرب.
د.يزيد شويعل ،جامعة يحي فارس المدية ،الجزائر.

شروط النشر
المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية مجلة دولية علمية محكمة تعنى بنشر الدراسات
والبحوث في ميدان العلوم التربوية والعلوم النفسية واألرطفونيا ،وكل ما له عالقة بالبحوث
والدراسات التربوية والنفسية باللغات العربية واالنجليزية على أن يلتزم أصحابها بالقواعد
التالية:
 أن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة وأكاديمية ولم ترسل للنشر في أي جهة أخرى ويقدمالباحث إقرارا بذلك.
 أن يكون المقال في حدود  20صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والجداول واألشكال والصور. أن يتبع المؤلف األصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث وخاصة فيما يتعلقبإثبات مصادر المعلومات وتوثيق االقتباس وإحترام األمانة العلمية في تهميش المراجع
والمصادر.
 تتضمن الورقة األولى العنوان الكامل للمقال باللغة العربية وترجمة لعنوان المقال باللغةاإلنجليزية ،كما تتضمن اسم الباحث ورتبته العلمية ،والمؤسسة التابع لها ،الهاتف ،والفاكس
والبريد االلكتروني وملخصين ،في حدود مائتي كلمة للملخصين مجتمعين(،حيث ال يزيد عدد
أسطر الملخص الواحد عن  10أسطر بخط  Traditional Arabic 14للملخص العربي و 14
 Times New Romanللملخص باللغة االنجليزية.
 تكتب المادة العلمية العربية بخط نوع  Traditional Arabicمقاسه  14بمسافة  1.00بيناألسطر ،بالنسبة للعناوين تكون  ،Grasأما عنوان المقال يكون مقاسه Times New 14
. Roman
 ي جب أن يكون المقال خاليا من األخطاء اإلمالئية والنحوية واللغوية والمطبعية قدر اإلمكان. بالنسبة للدراسات الميدانية ينبغي احترام المنهجية المعروفة كاستعراض المشكلة ،واإلجراءاتالمنهجية للدراسة ،وما يتعلق بالمنهج والعينة وأدوات الدراسة واألساليب اإلحصائية وعرض
النتائج ومناقشتها.
 تتبنى المجلة نظام توثيق الرابطة األمريكية لعلم النفس ،(APA).ويشار إلى المراجع داخل المتنبذكر االسم الكامل للمؤلف ثم سنة النشر والصفحة بين قوسين ،أو ذكر اإلسم الكامل للمؤلف،
السنة بين قوسين.
 يشار إلى ذكر قائمة المراجع في نهاية البحث وترتيبها هجائيا وفق نظام الرابطة األمريكية لعلمالنفس .
 المقاالت المرسلة ال تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر. المقاالت المنشورة في المجلة ال تعبر إال على رأي أصحابها. يحق لهيئة التحرير إجراء بعض التعديالت الشكلية على المادة المقدمة متى لزم األمر دونالمساس بالموضوع.
 ي قوم الباحث بإرسال البحث المنسق على شكل ملف مايكروسوفت وورد ،وذلك ضمن قالبالمجلة إلى البريد اإللكتروني:
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.
إن الهدف األساسي الذي يرغب المركز تحقيقه من خالل هذه
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.
وفي هذا المقام نقف وقفة إحترام إلى كل الباحثين الذي نشروا
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.
وفي إنتظار أعداد أخرى للمجلة نأمل مزيدا من اإلزدهار والرقي
والتطور والمضي قدما نحو األمام بخطى ثابتة نحو خدمة
اإلنسانية جمعاء.
عمار شرعان
رئيس المركز الديقراطي العربي
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فهرس المحتويات
صفحة
أثر استخدام برنامج بريزي ( )preziالمدعم بالوسائط التعليمية على
التحصيل األكاديمي واالتجاه نحو البرنامج لدى طلبة كلية التربية
األساسية بجامعة دهوك
د.عبد المهيمن الحكيم الديروشي ،م .هيفي عبد العزيز سرحان.10....،
أثر استخدام إستراتيجية بناء المعنى المعرفي لتطوير الفهم القرائي لدى
عينة من األطفال ذوي صعوبات القراءة
د.مريم بن بوزيد.31.....................................................،
التديّن وعالقته بالتوافق النفسي لدى الطالب الجامعي -دراسة ميدانية
بمعهد العلوم االجتماعية واإلنسانية بجامعة الشهيد حمه لخضر
بالوادي-
د.سميرة عمامرة.47...............................................
أهمية الزرع القوقعي في تنمية المكتسبات األولية عند الطفل األصم
وأثر ذلك في تحسين مهارة الكتابة لديه
د.فني سمير.60...........................................................،
فاعلية برنامج مقترح لتنمية بعض المهارات اإلدراكيـة لـدى األطفال
المعاقيـن فكريا ً "القابلون للتعليم"
د .مسعودة عياد ،د.ربيع عبد الرؤوف عامر ،أ.إسمهان بن عثمان.82...،

تصور مقترح لدور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي
بالمسؤولية المجتمعية لدى الشباب الجامعي في ضوء تحديات العصر
أ.د خالد محمد أبو شعيرة.106.........................................،
الفصام ومحاولة االنتحار حرقا .دراسة عيادية من خالل رائز
الرورشاخ
د.فتح األزهار العربي.124..................................،
دور البرامج اإلرشادية في التقليل من المشكالت المدرسية
د.سليمة سايحي ،د.مدور مليكة.139.................................،
تقويم البرامج في ضوء المعايير والنماذج  -قراءة تشخيصية في
األدبيات النظرية-
أ.عزوز سلوى.153............................................،
اإلتصال التربوي وأساليبه في المنظور القرآني
د.وليد عبد الرحمن إسماعيل العبيدي.169..................،
مكانة اإلشراف التربوي على التعليم االبتدائي في الجزائر ضمن
االتجاهات اإلشرافية المعاصرة
أ.د علي صباغ .188......................................،
دور األستاذ الجامعي في التحصيل العلمي للطلبة في الجامعات
الجزائرية من وجهة نظر الطلبة دراسة حالة -جامعة مستغانم-
أ.بن حجوبة حميد ،أ.جمال بلبكاي.203...............................

السلوك األخالقي للقادة وانعكاساته على نشاط المؤسسة  -دراسة نظرية
تشخيصية –
د.بومنقار مراد ،أ.ريم قاسمي.223..........................،
تأثير أزمة الهوية على المراهق المتمدرس دراسة عياديه لحالة
د.حاج سليمان فاطمة الزهراء ،د.عثماني مريم.233..............،
الصحة النفسية للعامل واستراتيجيات تحقيقها في البيئة المهنية
د.بوعالية شهرة زاد.244....................................،
دور المناهج الدراسية في تحقيق االندماج الدراسي لذوي صعوبات
التعلم
د.فنطازي كريمة ،أ.مراد فاطمة الزهراء.256......................،

المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
العدد  01مارس 2018
المركز الديمقراطي العربي ألمانيا برلين

أثر استخدام برنامج بريزي ( )preziالمدعم بالوسائط التعليمية على
التحصيل األكاديمي واالتجاه نحو البرنامج لدى طلبة كلية التربية
األساسية بجامعة دهوك
د .عبد المهيمن الحكيم الديروشي

م.هيفي عبد العزيز سرحان

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

تعرف على أثر استخدام برنامج ( )preziالمدعم
ملخص :يهدف البحث إلى ال ّ
بالوسائط التعليمية على التحصيل الدراسي واالتجاه نحو البرنامج لدى طلبة كلية
وتكونت
التربية األساسية بجامعة دهوك ،وقد تم اإلعتماد على المنهج التجريبي،
ّ
العينة من ( )82طالبا ً من قسم التربية ،اختيرت بطريقة قصدية ،للعام الدراسي
 ، 2016 / 2015وتوزعت في مجموعتين ،إحداها تجريبية ،بلغ عدد أفرادها ()40
طالباً ،درست باستخدام برنامج ( ،)preziواألخرى ضابطة ،بلغت ( )42طالبا ً
درست باستخدام الطريقة االعتيادية.
ً
وقد ص ّمم الباحثان تسع محاضرات باستخدام برنامج ( ،)preziفضال عن
تكون بصورته النهائية من
تصميمهما الختبار تحصيلي في مقرر طرائق التدريسّ ،
( )20فقرة ،وأداة لقياس اتجاهات الطلبة نحو البرنامج ،مكون من ( )20فقرة ،وقد
ت ّم التأكد من صدق ،وثبات ،وجميع الخصائص السيكومترية ،لألدوات.
وخلصت الدراسة إلى وجود فرق ذو داللة إحصائية عند المستوى ( )0.05في
التحصيل األكاديمي بين المجموعتين على االختبار البعدي لصالح المجموعة
التجريبية ،كما تبيّن ارتفاع مستوى اتجاهاتهم نحو برنامج بريزي ،وأوصىت
الدراسة ببضرورة استخدام التدريسيين لبرنامج بريزي ( )preziفي التدريس
الجامعي.
الكلمات المفتاحية :التعلم االلكتروني ،برنامج بريزي ،التعلم المدمج
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أثر إستخدام برنامج بريزي

د.عبد المهيمن الحكيم الديروشي ،م.هيفي عبد العزيز سرحان

مقدمة:
ً
ً
ً
ً
تشهد المجتمعات المعاصرة حاليا انفجارا معرفيا ،مدفوعا بقوة صناعة المعرفـة
 Knowledge Industryالذي تمخض عنه ثورة علمية وتكنولوجية ،نتج عنها
العديد من المتغيرات والتطورات السريعة المتالحقة في شتى مجاالت األنشطة
اإلنسانية ،فبذلت المجتمعات اإلنسانية النامية أو المتقدمة جهودا ً كبيرة لتوظيف
"ثورة المعلومات" المعاصرة إلتاحة الفرصة أمام أفرادها لالنتفاع بما تحويه من
معارف ومهارات ومن ث َ َّم توظيفها لمواجهـة مشكالتهم الحالية والمستقبلية ،العملية
والعلمية ،وخاصة أن هناك العديد من الشواهد التي تدل على أن القرن الحادي
والعشرين يحمل الكثير من التحديات التي سوف تغير العالم تغيرا ً سريعا ً من حالته
الراهنة إلي حالة أكثر تقدماً(عبد الباسط.)47 :2005 ،
وتواجه التربية في العصر الحالي تحديات في جميع نواحي الحياة االجتماعية
واالقتصادية والثقافية ،لعل من أهمها االنفجار السكاني ،واالنفجار المعرفي،
وتطور فلسفة التعليم وتغير دور المدرس ،وتفشي األمية ،والنقص في أعضاء هيئة
التدريس ،والتطور التكنولوجي ووسائل اإلعالم(سالمة.)32–30 :2002 ،
ويسعى التربويون دوما ً بالبحث والتجريب ،إلى أن توصلوا إلى قناعات أكيدة بأن
حل المعضالت التربوية يكمن بما توفره الوسائط واألساليب وطرائق التدريس من
تسهيل للمدخالت التربوية التي تناسب كل فرد من حيث قبوله وإدراكه ونموذجه
التعليمي(القبالي ،)7 :2003 ،مما حدى بهم إلى االلتفات نحو التقنيات التعليمية
الحديثة للتصدي لبعض المشكالت التي تواجهها المدرسة والتعليم وزيادة إنتاجيتها
عن طريق زيادة معدل التعلم الذي يمكن أن يتم بإتاحة الفرص المتكافئة لجميع
األفراد أينما كانوا ،وفي أي وقت ،مع مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين(سيد،
.)19 :1997
إال أن األساليب التقليدية أضحت طرقا ً غير كافية إلحداث التغييرات المرجوة،
وحل المشكالت المستعصية ،وبناء شخصية المتعلم الشاملة القادرة على التعامل مع
التطور والحد اثة ،في حين جاءت األساليب التعليمية الحديثة تركز على استخدام
تكنولوجيا تعليمية ذات مستوى عا ٍل ،وتسهم في إحداث تغيرات في معرفة الطلبة
وقد تجلى ذلك باستخدام البرامج المحوسبة( & Huppert, Yaakobi,
.)Lezarovvitz, 2001: 234
ويعد الحاسوب من الوسائل التكنولوجية المهمة ،ببرامجه العديدة كبرنامج بريزي
( ،)Preziلما 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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والت حكم في عملية العرض ،مما يجعله أفضل بكثير من أجهزة عرض المعلومات
المختلفة"(عيادات.)24 :2004 ،
وللحاسوب خصائص تميزه عن سائر الوسائل األخرى كالتلفاز ،واألفالم،
واألشرطة ،وتتمثل بقدرته على توفير الوقت ،إذ يختصر التعليم باستخدام الحاسوب
الوقت الالزم للتعلم بدرجة أكبر من التعليم االعتيادي ،كذلك يوفر الحاسوب التفاعل
بين المتعلمين مع بعضهم البعض ومع المعلم ،وإيجاد مثيرات وتعزيزات للمتعلم،
باإلضافة إلى قدرته على زيادة دافعية التالميذ للتعلم (.)Lindroth, 1999: 26
المدرس من تنويع
وتبرز أهمية استخدام الحاسوب في التدريس أنه يم ّكن
ّ
األساليب في تقديم المعلومات وتقويمها ،ومالئمة كل برنامج وفقَ خصائص الطلبة
والمادة الدراسية ،وتنظيم عملية التفكير المنظم اإلبداعي لدى المتعلّم (سرحان،
التالحمة ،)126 :2008 ،وإمكانية إجراء التجارب العلمية ذات الكفاءة العالية،
المدرس مثل زيادة عدد الطلبة ،وقلة
ويعمل كذلك على ح ّل المشاكل التي تواجه
ّ
الوقت المخصص إلجراء التطبيقات الميدانية (الموسى.)16 ،2002 ،
المتنوعة ،تقنية
ومن هنا كان استخدام التقنية الحديثة كالحاسوب وبرامجه
ّ
يفترض بالمدرس استخدامها في الوقت الحالي كإستراتيجية جديدةٍ تُم ّكنه من
ممارسة عملية التدريس بشكل متقدّم في الشكل والمضمون.
يتطلب الخروج من الجمود التعليمي
وعليه فأ َّن رفع سوية عمليتي التعليم والتعلُّم
ُ
القائم على تلقين المعلومات وحفظها واسترجاعها ،إلى حيوية التعلّم الناتج عن
االستكشاف ،ويرى كينزي ( )Kinzie, 2000: 130ضرورة تهيئة الطلبة نحو
تكنولوجيا التعليم المحوسبة؛ "لما لالتجاهات المتولدة بوساطة البرامج التعليمية
المحوسبة من فاعلية في زيادة كفاءات المتعلمين نحو المواضيع التعليمية" .وإن
توجيههم نحو استخدام الحاسوب وتطبيقاته وإدراك مزاياه يشكل ضرورة؛ لما
لالتجاهات من أثر في استخدامه ،واإلقبال عليه ،واالستفادة من إمكاناته ،كما أن
التفاعل الذي يحدث بين الطلبة في أثناء تعلمهم باستخدام الحاسوب يولد اتجاهات
إيجابية لديهم مما يزيد من دافعيتهم للتعلم (.)Richard, 1997: 22-25
مشكلة البحث:
لقد أضحى استخدا ُم التكنولوجيا الحديثة في التدريس في اآلونة األخيرة من
ي للتدريسين،
ي والمعرف ّ
ي والتقن ّ
األمور األساسية المطلوبة لمواكبة التطور العلم ّ
وذلك للوصول إلى مستوى عا ٍل من التميُّز واإلبداع ،إال أن خبرة َ الباحثين في
ضحت
التدريس لسنوات عدة ،وتواصلهم مع معظم التدريسيين في كلية التربية ،أو َ
لهما ضعف استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس ،والح َ
ظا َّ
أن العديد من الطلبة
َّ
وأن الطرائق المتّبعة غالبا ً هي الطرائق
يشكون من صعوبة تلقّي المعلومات،
المدرس ،وهذا
مصدر وحي ٍد هو
االعتيادية (السائدة) التي تعتمد بصور ٍة رئيس ٍة على
ّ
ٍ
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ربَّما ال يتالءم مع التطور الهائل في تكنولوجيا التعليم وغزارة المعلومات ،فنمطيّة
طرائق التدريس ،وغلبة الطرائق اإللقائية التلقينية ،واعتماد التدريسيين على
الطالب متلقيا ً سلبيا ً لها،
المالزم والملخصات فقط ،وتكرار المعلومات ،يجعل
َ
ف إلى حفظ المادة الدراسية دونَ فهمها ،وسُرعان ما ينسى المعلومات بعد
وينصر ُ
ليكون في النهاية اتجاها ٍ
ت سلبي ٍة نحو كل ما يتعلق
فترةٍ قصيرةٍ من انتهاء االمتحانّ ،
بالمادة ،ويعدها مادة ً صعبةً وجافةً ومملَّةً.
وبنا ًء على ذلك فقد رأى الباحثان َّ
أن االعتماد على برنامج الكتروني حديث
مشوق ٍة تتالءم مع ثورة
يدرس من خاللها مقرر طرائق التدريس بطريق ٍة
ّ
ً
ً
أمام الطالب ليصب َح عنصرا فعاال فيها ،ربما سترفَ ُع من
المعلومات ،وتتي ُح الفرصةَ َ
ي للطلبة ،وستن ّمي لديهم اتجاها ٍ
ت إيجابي ٍة نحو التكنولوجيا
مستوى التّحصيل العلم ّ
الحديثة في التدريس ،وتتحقَّق أهداف المادة ،لذا فأننا في أمس الحاجة إلى استخدام
مثل هذه البرامج االلكترونية في مؤسساتنا التعليمية كالجامعات مثالً ،وخاصة لندرة
مثل هذه الدراسات في إقليم كوردستان عامة ،وجامعة دهوك خاصة ،ومن هنا
برزت مشكلة البحث من خالل اإلجابة عن السؤال اآلتي:
ما أثر استخدام برنامج بريزي ( )preziالمدعم بالوسائط التعليمية على التحصيل
األكاديمي واالتجاه نحو البرنامج لدى طلبة كلية التربية األساسية بجامعة دهوك؟
أهداف البحث :يسعى البحث إلى تحقيق الهدفين اآلتيين:
– معرفة أثر استخدام برنامج بريزي ( )preziالمدعم بالوسائط التعليمية على
التحصيل األكاديمي لطلبة كلية التربية األساسية بجامعة دهوك.
 معرفة اتجاهات طلبة كلية التربية األساسية بجامعة دهوك نحو برنامج بريزي( )preziالمدعم بالوسائط التعليمية.
أهمية البحث :تأتي أهمية البحث من أهمية البرنامج نفسه الذي يعد من أكثر
البرامج االلكترونية حداثة في مجال التدريس ،ويمكن بلورة أهمية البحث من خالل
النقاط اآلتية:
يزود التدريسيين بقدر مناسب من الثقافة التقنية الحديثة ،وينمي الوعي
– يمكن أن ّ
التقني لديهم ،وخاصة نحو استخدام برنامج بريزي ()preziخدمة للعملية التدريسية
الجامعية.
يزود التدريسيين بعدد من الخطط التدريسية المعدة وفق برنامج ( )preziيمكن
– ّ
االستفادة منها بإعداد خطط مماثلة لها في مقررات أخرى.
 قد يو ّجه أنظار العاملين في المجال التربوي إلى إمكانية اعتماد أسس ومعاييرعلمية ومنهجية لدمج التقنية الحديثة كبرنامج ( )preziفي التدريس الجامعي.
 قد تسهم نتائج البحث في لفت االنتباه لعقد دورات تدريبية الستخدام مثل هذهالتكنولوجيا في التدريس.
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 استجابة لصدى ما تنادي به العديد من المؤتمرات العالمية ،والمحلية من ضرورةإعداد دراسات وأبحاث تهدف إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس
الجامعي.
حدود البحث :يقتصر هذا البحث على:
الحدود المكانية :كلية التربية األساسية بجامعة دهوك.
الحدود الزمانية :الكورس الثاني من العام الدراسي .2017/2016
الحدود البشرية :طلبة الفترة الصباحية في كلية التربية األساسية بجامعة دهوك.
الحدود الموضوعية :ثالثة مواضيع من مادة طرائق التدريس المقررة على طلبة
المرحلة الثالثة في قسم التربية وعلم النفس ،وهي :التعلم التعاوني ،وإستراتيجية
الجدول الذاتي ،ومهارات التدريس الفعال.
مصطلحات البحث:
برنامج ( :)preziبرنامج الكتروني للعروض التقديمية يعرض المعلومات بشكل
خريطة بصرية ،يمكن من خالله تقديم النصوص والفيديو والرسوم بشكل ديناميكي
يسمح بالتكبير والتصغير والتنقل داخل المحتوى(العطيوي.)255 :2016 ،
كما ويعرف على أنه موقع يقوم بتصميم وحفظ العروض التقديمية على سحابة
( ،)Cloudويستخدم نمط تكبير الواجهات ( )Zoomingالذي يتيح عرض
الوسائط المتعدد خالل الخريطة البصرية ( ،)Map Layoutويتيح العرض
والتنقل خالل المنظور الثالثي األبعاد ويتيح العرض والتنقل خالل المنظور الثالثي
األبعاد ).(D3) (PACK, 2014: 38
يعرفه الباحثان إجرائيا ً بأنه برنامج يستخدم من خالل
التعريف اإلجرائي:
ّ
الحاسوب ،إلعداد وتصميم محتوى مقرر طرائق التدريس لطلبة قسم علم النفس،
أعدّت مادته من قبل الباحثين ،وتضمنت هذه المادة العديد من :الصور،
والنصوص ،ومقاطع الفيديو ،والرسوم المتحركة ،باستخدام ساليدات خاصة
تعرض أثناء المحاضرات.
الوسائط التعليمية (" :)Multimediaهي مجموعة األجهزة واألدوات والمواد
التي يستخدمها المدرس لتحسين العملية التعلمية والتعليمية وتقصير مدتها وتوضيح
المعاني وشرح األفكار وتدريب الطلبة على المهارات التقانية"(القبالي.)7 :2003 ،
أو هي عبارة عن برامج تجمع بين مجموعة من الوسائط كالصوت والصورة
والحركة والنص والرسم والفيديو بجودة عالية تعمل جميعها تحت تحكم الحاسوب
في وقت واحد (الموسى.)2002 ،
التحصيل األكاديمي  :Achievement Academicيعرفه  )1973( Goodبأنه
انجاز أو كفاءة في األداء في مهارة معينة أو مجموعة من المعارف المكتسبة
والتقدم في الدراسة.)Good, 1973: 7( .
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وعرفه قاموس ( )Webster,1998: 9بأنه :انجاز الطالب في الصف لعمل ما من
الناحية الكمية والنوعية في مدة محدودة.
ويعرفه (اللقاني -الجمل )58 :1999 ،بأنه" :مدى استيعاب الطلبة لما حصلوا عليه
من خبرات معينة في أثناء مقررات دراسية ،ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها
الطلبة من االختبارات التحصيلية المعدة لهذا الغرض".
ويعرفه (صالح الدين )20 :2006 ،بأنه "درجة االكتساب التي يحددها الفرد ،أو
مستوى النجاح الذي يحرزه ،أو يصل إليه في مادة دراسية أو مجال تعليمي ،أو
تدريب معين".
التعريف اإلجرائي :هو مقدار المعلومات التي اكتسبها طلبة عينة البحث مقاسة
بالدرجات التي يتم الحصول عليها في االختبار التحصيلي المعدّ من قبل الباحثين
في المحاضرات المختارة من مقرر طرائق التدريس لهذا الغرض.
ً
االتجاه :عرف (" )Bogardsاالتجاه بأنه الميل الذي ينحو بالسلوك قريبا من بعض
العوامل أو بعيدا ً منها ويضفي عليها معايير موجبة أو سالبة تبعا ً النجذابه لها أو
نفوره منها"( .إسماعيل وآخرون.)49 :1974 ،
وعرفه (اللقاني والجمل )152 :2003 ،أنه "حالة من االستعداد العقلي تولد تأثيراً
ديناميا على استجابة الفرد التي تساعده على اتخاذ القرارات المناسبة سواء كانت
بالرفض أو اإليجاب فيما يتعرض له من مواقف ومشكالت أو أنه تنظيم للمعتقدات
التي تهيئ الفرد الختيار االستجابة المفضلة لديه".
وعرفه (ولي ومحمد )141 :2004 ،بأنه :استعداد مكتسب ثابت نسب َّيا ً لدى األفراد،
َّ
يحدد استجابات الفرد حيال بعض األشياء أو األفكار أو األشخاص.
ويعرفه الباحثان إجرائيا ً بأنه الشعور الثابت نسبيا ً من جانب طلبة المرحلة الثالثة
نحو برنامج بريزي وإمكاناته في أثناء المحاضرة سواء بالقبول أو الرفض ،ويتم
قياس اتجاهات الطلبة من خالل مقياس االتجاهات المص َّمم من قبل الباحثين لهذا
الغرض.
الخلفية النظرية:
أهمية برنامج بريزي:
ظهر برنامج بريزي وبشكل رسمي في عام  2009من قبل آدم فيشير ( Adam
 ،)Fisherوبيتر آرفاي ( ،)Peter Arvaiوبدعم من مختبر الوسائط المتعددة
( ،)Kitchen Budapestوشركة االتصاالت ( ،)Magyar Telekomثم فتحوا
مكتبا ً في سان فرانسيسكو .وبحلول عام  2012كان بريزي معروفا ً الستخدامه في
مؤتمرات  TEDالتي أنشأت أصالً بقصد مساعدة وتعزيز ونشر األفكار العظيمة،
وقد أختير بريزي كأفضل موقع من جملة  100موقع في الويب .يحتوي بريزي
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حاليا ً على أكثر من  60مليون مستخدم ،ويتم إنشاء عرضين جديدين حول العالم كل
ثانية.)PACK, 2014: 38( .
تأتي أهمية البرنامج في تفعيل استخدام الخرائط البصرية ،وتمكينه من التكبير
والتصغير والتنقل داخل المحتوى بديناميكية عالية ،كما يتيح إمكانية إنشاء
العروض وتنظيمها ومشاركتها عن طريق اإلنترنت أو مواقع التواصل االجتماعي،
مما يتيح فرصة أكبر للطلبة للتعاون خالل عمل عروضهم أو التواصل مع
أساتذتهم ،كما يمكنهم حفظها على أجهزة الحاسوب أو داخل صفحاتهم الشخصية
في موقع البرنامج ،بحيث ال ّ
يطلع عليها سواهم ،أو مشاركتها مع جميع مستخدمي
موقع البرنامج من أنحاء العالم ،ومن مزاياه أيضا ً يمكن الطالب من إنشاء
العروض اإلبداعية الفردية والجماعية على السواء ،كما يساعد البرنامج في تعزيز
التعاون بين الطالب في المشاريع المشتركة ،ومن المتوقع أن يكون أحد األدوات
الهامة لتعزيز قاعدة المعرفة في العمل االجتماعي(.)Laufer, et al, 2011
مميزات برنامج بريزي:
تتجلى أهمية البرنامج في التكبير ،فهو يفتح باعتباره قماش كبيرة مليئة بكل
المعلومات الخاصة بك بطريقة مبتكرة وفريدة من نوعها ،فعندما تريد التحدث عن
موضوع معين يمكنك ببساطة التكبير على جزء من قماش مليء بتلك المعلومات،
ثم يمكنك التصغير والتكبير في جزء آخر منه ،كما أن البرنامج يشجع استخدام
الخرائط الذهنية ،ويمكن إدراج الصور ومقاطع الفيديو والصوت والفالش
والخرائط وملفات  PDFبسهولة إلى عروضها وبشكل مباشر من االنترنت ،ويتيح
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
العمل من أي جهاز حاسوب متصل بشبكة االنترنت ،كما يمكن تصميم العرض
لجعله يبدو كمجلة أو مقالة منتظمة ،ويتم استخدام بريزي كأداة في التعليم
االلكتروني والتعليم الترفيهي كما في جامعة والية أوريغون ،وكذلك في مدرسة
دوايت وغيرها في التعليم االبتدائي والتعليم العاليChicioreanu, 2010: ( .
.)207-208
طريقة استخدام برنامج بريزي :الستخدام برنامج بريزي عدة خطوات يمكن
إجمالها فيما يأتي:
الخطوة األولى :التسجيل في موقع برنامج بريزي على شبكة االنترنت وفق العنوان
اآلتي ،www.Prezi.com :مجاناً ،ومن ثم النقر على إنشاء بريزي جديد.
الخطوة الثانية :كتا بة اسم العرض ثم إيجاد صورة مناسبة من على شبكة االنترنت،
وهذه الصورة تصبح خافية على القماش ،أو يمكن أيضا ً استخدام أحد القوالب
المتاحة مجانا ً من الموقع.
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الخطوة الثالثة :بمجرد اختيار القالب ،يمكن الوصول إلى واجهة تصميم العرض،
والنقر فوق أي مكان على القماش والبدء في الكتابة ،مع السماح بالتكبير والتصغير.
الخطوة الرابعة :إضفاء الطابع الشخصي على النص الخاص بالمستخدم عن طريق
اختيار الخط والحجم واللون المناسب ،وبعد ذلك االنتقال بين المسارات وتدوير
النص الخاص من أجل تعزيز الرسالة ،وإضافة الصور والرسوم والفيديو
والمؤثرات الصوتية.
الخطوة الخامسة :تحرير مسار التكبير من قائمة الجانب األيسر ،والذي يسمح أيضا
بتكرار العرض التقديمي قبل حفظه وتصديره.)BBC Active, 2010( .
ومن أهم الدراسات التي استخدمت التقنية الحديثة في التدريس كالحاسوب،
ببرامجه المختلفة مثل البوربوينت وبريزي ،وشبكة االنترنت ،وغيرها ،نذكر
دراسة الناشف ( )2003في سلطنة عمان التي هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر
التلوث البيئي
استخدام الساليدات المحوسبة ( )presentationالتي تتناول موضوع ّ
في تحصيل تالميذ الصف الثالث ،في الحلقة األولى من التعليم األساسي ،وقياس
اتجاهات هؤالء التالميذ الستخدام الحاسوب ،ومعرفة معيقات هذا االستخدام في
المدارس الحكوميّة في سلطنة عمان ،وأشارت النتائج إلى وجود فرق ذي داللة
إحصائيّة بين من تعلّم باستخدام الطريقة العاديّة ،ومن تعلّم باستخدام الحاسوب،
ولنفس المادّة التعليميّة ،ولصالح الطريقة العاديّة ،وفيما يتعلّق باتجاهات التالميذ فقد
وجد اتجاه إيجابي الستعمال الحاسوب بين أفراد المجموعة الضابطة ،في حين لم
تظهر النتائج أي اتجاهات إيجابية لدى المجموعة التجريبيّة ،وعن معيقات استخدام
الحاسوب ،وجد أن العائق الرئيس هو عدم معرفة المعلّمات بكيفيّة استخدامه.
ودراسة بيندير وبول ( ،)Bender, & Bull, 2012في الواليات المتحدة
األمريكية ،التي هدفت هذه الدراسة إلى فحص واستقصاء واستطالع أثر استخدام
نموذج عرض الوسائط المتعددة غير الخطي ببرنامج بريزي على اتجاهات
ومواقف طالب المدرسة المتوسطة نحو تعلم مادة العلوم ،وأثر استخدم هذه
البرمجية في تعلم مادة العلوم ،ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم استخدام برنامج
بريزي كنموذج تعليمي أساسي لفترة زمنية مقدارها ستة أسابيع في التدريس للصف
السابع األساسي في والية كارولينا الشمالية بالواليات المتحدة األمريكية ،وتوصلت
إلى امتالك الطلبة التجاهات ومواقف إيجابية نحو استخدام بريزي في تدريس مادة
العلوم ،وفعالية األداة ببرنامج بريزي في مساعدتهم على استيعاب المصطلحات
والمفاهيم العلمية المتنوعة.
وكذلك دراسة باراس ( ،)Barras, 2013في الواليات المتحدة األمريكية ،التي
سعت إلى تحديد أثر تطبيق عروض برنامج بريزي على طلبة السنة الثالثة في كلية
طب األسنان في اختصاص طب أسنان األطفال في جامعة  A&Mفي تكساس
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بالواليات المتحدة األمريكية ،كما هدفت إلى تقييم مدى كفاءة تطبيق مثل هذه
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
االختبارين ،كما توصلت الدراسة إلى أن الطالب فضلوا استخدام عروض برنامج
بريز ي ،إضافة إلى أن معظمهم أشاروا إلى أن هذه العروض تعينهم وتسهل عليهم
فهم مناهجهم الدراسية فهما جيداً.
كما نذكر هنا دراسة مصطفى وآخرون ( ،)2013في ماليزيا ،التي هدفت إلى
استطالع فعالية استخدام برنامج بريزي في مادة التربية اإلسالمية في المدارس
الثانوية بمالي زيا ،وذلك لموضوع الزواج في اإلسالم وتعدد الزوجات بشكل خاص
ومحدد ،كما تهدف بشكل خاص إلى تحديد فائدة ومصلحة الطالب وتفحص موقفهم
تجاه استخدام برنامج بريزي في تعليم مادة التربية اإلسالمية وتعاليمها ومحتوياتها،
وخلصت الدراسة إلى أن الطالب اظهروا اهتماما ً وإقباال كبيرا ً على مادة التربية
اإلسالمية وتعلمها عندما يعتمد مدرسيهم على استخدام برنامج بريزي وعروضها،
كما خلصت هذه الدراسة إلى امتالك الطالب لتوجهات وتصورات إيجابية تجاه
استخدام البرنامج بالتدريس ،في مادة التربية اإلسالمية ،والى جانب ذلك فقد
توصلت الدراسة إلى أن برنامج بريزي وعروضه وتطبيقاته تقنية سهلة تساعد
على تطوير استراتيجيات تعليمية مبدعة وخالقة ومحفزة لمدرسي التربية اإلسالمية
في ماليزيا.
باإلضافة إلى دراسة دافي ،وآخرون )Duffy, at all, 2015( ،في الواليات
المتحدة األمريكية ،التي هدفت إلى تجريب استخدام تقنية بريزي ،وتحديد مواطن
القوة والضعف في هذه الوسيلة الجديدة في التدريس ،تم استخدامه لتقديم محاضرات
في مقرر الصحة النفسية لطلبة الطب والعالج الطبيعي في السنة الرابعة ،وقد
أتيحت هذه المحاضرات على شبكة االنترنت ،وتوصلت الدراسة إلى أن ()%98.6
من الطلبة يعدون أن بريزي أكثر جاذبية من األنماط األخرى التي تستخدم في تقديم
المحاضرات ،و( )89.2%من الطلبة يعدون أن الخرائط الذهنية التي يقدمها بريزي
مفيدة ،و( )31.1%من الطلبة واجهتهم بعض المشكالت عند استخدام البرنامج في
دراستهم الشخصية.
وأخيرا ً دراسة العطيوي ( ،)2016في المملكة العربية السعودية ،التي هدفت
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
االختبار البعدي تعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية ،وأوصى
البحث بتطوير معايير تربوية لتصميم مقررات تعليمية الكترونية ،وتطوير برامج
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الكترونية إلدارة المقررات اإللكترونية بالتكامل مع أنظمة التعليم اإللكترونية،
وتفعيل برامج الكترونية أخرى في التعليم شبيهة ببرنامج بريزي.
وقد استفاد الباحثين من هذه الدراسات من خالل:
 االطالع على منهجيات البحث المتبعة ،واالستفادة منها ضمن الحدود التيتتناسب وخصوصية البحث الحالي.
 زيادة حصيلة الباحثين فيما كُتب في برنامج بريزي ( ،)Preziوالوقوف علىإمكانياته المختلفة والمتعددة.
 تحديد التعريفات اإلجرائية لمصطلحات البحث ،وبناء أدوات البحث.كما تمكن الباحثين من مالحظة النقاط اآلتية حولها مثل:
 أجمعت هذه الدراسات على األثر االيجابي لبرنامج ( )Preziفي التحصيل،واالتجاهات.
 يتناسب هذا البرنامج مع مختلف المراحل الدراسية ،سواء أكانت قبل جامعية أمجامعية ،كما تتناسب مع العديد من المواد الدراسية.
 يعد ال برنامج أحد أهم البرامج الحديثة التي ترمي إلى جعل الطالب محور العمليةالتعليمية ،عبر مشاركته الفاعلة في العملية التعلمية.
 تميز بتنوع استراتيجياتها ومرونتها ،حيث يستطيع المدرس اختيار ما يناسبتحقيق الهدف المرغوب من العملية التعلمية.
معوقات البرنامج:
لعل من أبرز معوقات برنامج بريزي هو عدم دعم موقع برنامج بريزي للغة
العربية ،وإنما دعمه للغة اإلنجليزية وبعض اللغات األجنبية األخرى ،لذا ال بد
لمستخدم البرنامج أن يكون متمكنا ً من قدرته على استخدام تطبيقات البرنامج
والقوالب الجاهزة والتصميمات لالستفادة من إمكانيات البرنامج باللغة العربية
بطريقة النسخ والتصوير أو تحويل اللغة المستخدمة(العطيوي.)257 :2016 ،
منهج البحث:
ُ
لتحقيق أهداف البحث أعتمد على المنهج التجريبي ،Experimental Method
ويقصد به تغير متعمد ومضبوط للشروط المحددة للواقع أو الظاهرة موضوع
البحث ،ومالحظة ما ينتج عن هذا التغير من نتائج في هذا الواقع ،أو الظاهرة ،مع
محاولة لضبط كل المتغيرات التي تؤثر في الظاهرة ،أو الواقع ماعدا المتغير
التجريبي المراد دراسة أثره على متغير تابع ،أو أكثر من متغير( .دياب:2003 ،
 ،)83وهو بذلك يعدّ المنهج المناسب لطبيعة هذا البحث الذي اعتمد على مجموعتين
متكافئتين (تجريبية وضابطة) فالمجموعة التجريبية درست المحتوى المقرر
باستخدام برنامج ( )preziللعروض التقديمية ،أما المجموعة الضابطة فقد درست
المحتوى نفسه ولكن بدون استخدام هذا البرنامج.
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واعتمد الباحثين التصميم التجريبي ( )Experimental Designذي الضبط
الجزئي ،لكونه يناسب البحث الحالي ويحقق أهدافه ،من خالل استخدام مجموعتين
متكافئتين (تجريبية ،وضابطة) ،كما هو موضَّح في الجدول اآلتي:
المجموعة

القبلي

التجريبية

التحصيل
األكاديمي

الضابطة

جدول  :1التصميم التجريبي للبحث.
التجربة

البعدي

التدريس باستخدام برنامج
()Prezi
التدريس االعتيادي

التحصيل األكاديمي
مقياس االتجاه
التحصيل األكاديمي

تحديد مجتمع البحث:
يشمل مجتمع البحث جميع طلبة كلية التربية األساسية بجامعة دهوك للفترة
الصباحية ،من العام الدراسي (،)2017/2016والبالغ عددهم ( )2660طالبا ً ،وفق
المكتب اإلحصائي للكلية.
اختيار عينة البحث:
اختيرت العينة قصديا ً من طلبة المرحلة الثالثة في قسم التربية ،كون الباحثان
يدرسان فيه ،وقد قسم الطلبة عشوائيا ً إلى ثالث مجموعات من قبل رئاسة القسم،
فاختار الباحثين مجموعتين بشكل عشوائي كعينة لبحثهما ،بلغ عدد أفرادها ()82
طالباً ،إحداها عدت المجموعة التجريبية ،واألخرى المجموعة الضابطة ،ويوضح
الجدول اآلتي توزعهم:
المجموعة
الطريقة
العدد

جدول  :2توزيع عينة البحث على المجموعتين:
الضابطة
التجريبية
المحاضرة االعتيادية
التدريس باستخدام برنامج ()Prezi
42
40

المجموع
82

تكافؤ مجموعتي البحث:
ً
كي يكون البحث صادقا بالدرجة التي يمكن أن يعزى فيه الفرق بين المجوعتين
إلى المتغير المستقل ،وليس إلى متغيرات أو عوامل دخيلة ،أجرى الباحثان هنا
التكافؤ بين طلبة البحث في مقرر طرائق التدريس ،من خالل اعتماد المتوسط
الحسابي لدرجات كل مجموعة في امتحان الكورس األول لهذا المقرر معياراً
للتكافؤ بينهما ،واستخدم اختبار ( )t.testلعينتين مستقلتين لداللة الفرق بين
متوسطي درجات المجموعتين ،ويوضح الجدول اآلتي النتائج:
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جدول  : 3نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بين متوسط درجات الطلبة على اختبار التحصيل
المجموعة

عدد الطلبة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

التجريبية
الضابطة

40
42

16.75
17

2.27
2.00

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

0.59

1.99

عند مستوى
الداللة 0.05
غير دال

يالحظ من الجدول السابق أن الفرق غير دال إحصائياً ،حيث بلغت القيمة التائية
المحسوبة ( ،)0.59وهي تقل عن قيمتها الجدولية التي تصل إلى ( )1.99عند
مستوى الداللة ( ،)0.05وبدرجة حرية ( ،)80وهذا يدل على أن المجموعتين
متكافئتان فيما يتعلق بتحصيلهم في المقرر الدراسي.
مستلزمات البحث وأدواته :فيما يأتي تفصيل بها:
تسع محاضرات لثالث مواضيع مص ّممة وفق برنامج ( :)preziصمم الباحثان تسع
محاضرات لمقرر طرائق التدريس للمرحلة الثالثة ،فبالنسبة للمجموعة التجريبية،
أعدت بواسطة برنامج ( ،)preziبعد أن أعدت األغراض السلوكية لكل محاضرة
وفق مستويات بلوم في المجال المعرفي وضمن المستويات الثالثة األولى (التذكر،
الفهم ،التطبيق) وكذلك أعدت الخطط التدريسية للمحاضرات ،وتم مراعاة جملة من
األمور منها :التدرج في العرض بصورة مطابقة للمقرر ،وسهولة استخدام العرض
والتنقل بين أجزاء البرنامج ،وعرض المادة بأسلوب شيق وجذاب من خالل اختيار
خلفيات بألوان وصور جميلة تناسب موضوعها ،وإضافة خلفية موسيقية مناسبة في
الشاشة ،واختيار نوع الخط وألوانه المناسبة ،وكذلك إضافة المحتوى مع شروحات
تفصيلية ،ومجموعة كبيرة من الوسائط التعليمية كالصور التي تشرح كل فكرة
معروضة ،باإلضافة إلى عدد من مقاطع الفيديو ،والنصوص اإلثرائية بحيث يتم
تفعيل أكثر من حاسة من حواس المتعلم .والجدول اآلتي يوضح ما تحويه هذه
المحاضرات من الوسائط التعليمية:
جدول  :4الوسائط التعليمية المستخدمة في المحاضرات
عنوان الدرس

عدد المحاضرات

الصور

مقاطع الفيديو

النصوص اإلثرائية

التعلم التعاوني

4

35

2

8

إستراتجية الجدول الذاتي

2

30

1

5

مهارات التدريس الفعال

3

34

2

7

المجموع

9

99

5

20
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فيما اعتمدت للمجموعة الضابطة محاضرات وفق الطريقة االعتيادية (السائدة)،
وذلك بعد تحديد مجموعة من المراجع المختصة بطرائق التدريس ،وتحليلها ،ومن
ثم تحديد األغراض السلوكية ذاتها للمجموعة التجريبية ،وكذلك إجراءات التدريس،
والخطط التدريسية ،وتوزيع المدة الزمنية على األنشطة المراد تعلمها.
وعرضت المحاضرات بعد إنتاجها على مجموعة من السادة المحكمين في كلية
التربية األساسية في جامعة دهوك ،للحكم على صالحيتها من الناحية العلمية
والتربوية ،وللتأكد من قدرة البرنامج على تمثيل المادة التعليمية وطريقة عرضها،
ومدى وضوحها ،وقد اقترح السادة إجراء بعض التعديالت على هذه المحاضرات،
وت ّم األخذ بها.
ولغرض التأكد من الدقة العلمية واللغوية والفنية للبرنامج ،ومناسبة أسلوب
عرضه لمستوى الطلبة وقدراتهم ،فقد جرب الباحثان محاضرتين اثنتين وفق
البرنامج على عينة استطالعية بلغ عددها ( )15طالبا ً ،وبعد ذلك ناقش الباحثان
هؤالء الطلبة وأخذ بمالحظاتهم وعالجا الصعوبات التي واجهتهم ،وبذلك تأكد
الباحثان من صالحية البرنامج.
االختبار التحصيلي األكاديمي:
أعدّ الباحثان اختبارا ً لقياس التحصيل األكاديمي لدى طلبة المرحلة الثالثة في
مكونا ً من ( )20سؤاالً من نمطي :الصح والخطأ ،االختيار
مقرر طرائق التدريسّ ،
من متعدد ،وذلك بعد أن تم تحليل المحتوى الدّراسي للمادة المطلوبة ،وتحديد
األوزان النسبية للمحاضرات ،وكذلك األغراض السلوكية ،ثم تأكد الباحثان من:
صدق االختبار :للتأكد من صدق االختبار عُرض على مجموعة من السادة
المحكمين المتخصصين في كلية التربية األساسية ،وطلب منهم اإلدالء بآرائهم حول
مدى مالئمة االختبار من حيث وضوح ومناسبة تعليماته ،وقدرة مفرداته على قياس
ما وضعت لقياسه ،وصحة ودقة المفردات من الناحية العلمية واللغوية ،ومدى
مناسبة مفردات االختبار للطلبة ،وأخيرا ً طلب منهم اقتراح ما يرونه مناسبا ً من
التعديالت في بنود االختبار ،أو بالنسبة لالختبار ككل ،واعتمد نسبة ( )%80فأكثر
كنسبة التفاق المحكمين على كل فقرة ،فوجد أنهم اتفقوا على صالحية جميع فقرات
االختبار مع إجراء بعض التعديالت البسيطة على صياغة بعض منها ،وعند إجراء
التعديالت المقترحة عدّ االختبار صادقاً.
ثبات االختبار :بعد عرض االختبار على السادة المحكمين وبعد إجراء التعديالت
الالزمة لالختبار أجرى الباحثان تجربة استطالعية لالختبار التحصيلي على
المجموعة نفسها والبالغ عددهن ( )15طالباً ،وذلك للتأكد من الثبات ،ووضوح
الفقرات ،وتقدير الزمن الالزم لإلجابة ،ومختلف خصائصه السيكومترية ،وتبيّن
باستخدام طريقة ريتشارد سون ( )21أن االختبار يتّصف بالثبات إذ كانت قيمة
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ثباته ( ،)0.85وهو يعدّ ثباتا ً مقبوالً ،وقد كانت فقرات االختبار مفهومة وواضحة،
واستغرق الطلبة ( )30دقيقة وسطيا ً لإلجابة عنه ،وبهذا أبقيا على جميع فقراته،
وأصبح جاهزا ً للتطبيق في صيغته النهائية على عينة البحث.
تحليل فقرات االختبار :أوجد معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار ،ووجد
أن معامالت الصعوبة لكل الفقرات تقريبا ً تتراوح بين ( ،)0.77 – 0.38وكان
معامل الصعوبة الكلي ( ،)0.57وبهذه النتائج تبقى جميع فقرات االختبار ،وذلك
لتدرج مستوى صعوبة االختبار .كما حسب معامل التمييز لكل فقرة من فقراته
ووجد أن جميع معامالت التمييز تراوحت بين ( )0.69 -0.30للتمييز بين إجابات
الفئتين العليا والدنيا ،وقد بلغ معامل التمييز الكلي ( ،)0.54وبذلك أبقيت جميع
الفقرات.
مقياس االتجاهات:
أعدَّت فقرات المقياس من خالل القيام بدراسة استطالعية للحصول على الفقرات
المناسبة إلعداد مقاييس االتجاهات نحو برنامج بريزي ،ووزع الباحثان استبيانا ً
استطالعيا ً مكونا ً من سؤالين مفتوحين على ( )15طالب من طلبة المرحلة الثالثة
من غير عينة البحث ،وطلب منهم االجابة عنه ،وقد كان السؤال األول :ما الجوانب
االيجابية التي تراها في برنامج بريزي؟ والسؤال الثاني ما الجوانب السلبية التي
تراها في برنامج بريزي؟ وقد استفاد الباحثان من إجابات الطلبة إلعداد المقياس.
كما اطلعا على عدد من الدراسات السابقة التي تناولت مقاييس متعلقة باالتجاهات
نحو البرامج االلكترونية وبنا ًء عليه استخلص الباحثان عددا من الفقرات ،وقد تم
إعداد مقياس االتجاهات على وفق طريقة ليكرت الثالثي المكون من (موافق،
محايد ،غير موافق).
وبعد صياغة الفقرات ،عرض المقياس بصيغته األولية على مجموعة من
المحكمين إلبداء آرائهم في كل فقرة من حيث صالحيتها ،والتأكد من سالمة
صياغتها.
وفي ضوء آراء المحكمين تمت إعادة صياغة عدد من الفقرات وتعديل فقرات
أخرى ،وهكذا عد َّ المقياس صادقا ً باتفاق ( )80%من المحكمين .كما حسب معامل
ثبات المقياس عن طريق حساب معادلة ألفا كرونباخ ،بعد أن وزعت األداة على
الطلبة أنفسهم الذين طبق عليهم االختبار التحصيلي ،وبعد استخراج البيانات تبين
أن درجة الثبات قد بلغت ( ،)0.93وهو معامل ثبات مرتفع ،ويدل على أن المقياس
يتميز بدرجة عالية من الثبات.
تطبيق التجربة :طبّقت التجربة في بداية الفصل الثاني من العام الدراسي
( )2017/2016بواقع محاضرتين في األسبوع ،مدة المحاضرة ( )45دقيقة ،حيث
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
والرسم التوضيحي ،والطلبة متلقين للمعلومات معظم الوقت ،أما المجموعة
درسها الباحث نفسه ،عن طريق برنامج ( ،)Preziحيث يعرض
التجريبية فقد ّ
الباحث المحاضرة على الشاشة الكبيرة ويقوم بشرح محتوى كل فقرة منها موضحا ً
ذلك بالنصوص اإلثرائية أو الصور أو الرسوم المتحركة أو مقاطع الفيديو
القصيرة ،ث ّم يشارك الطلبة في الحديث وإبداء الرأي حول األمور التي تشكل عليهم.
هذا وبعد االنتهاء من تدريس المحاضرات المقررة ،طبق االختبار التحصيلي في
اليوم التالي منه على مجموعتي البحث ،ومقياس االتجاه على المجموعة التجريبية
فقط ،وطلب منهم قراءة التعليمات بدقة قبل اإلجابة ،ثم صححت إجابات الطلبة
وحددت درجات االختبار بوضع درجة واحدة لإلجابة الصحيحة على كل فقرة من
فقراته لتصبح الدرجة النهائية لالختبار( )20درجة ،والدرجة الدنيا لالختبار
(صفر) ،بينما لمقياس االتجاهات فقد كان للموافق ( )3درجات ،والمحايد (،)2
ولغير الموافق ( )1درجة ،وفرغت البيانات ،وبذلك أصبحا جاهزين للعرض
والمناقشة.
عرض النتائج ومناقشتها
الهدف األول" :معرفة أثر استخدام برنامج بريزي ( )preziالمدعم بالوسائط
التعليمية على التحصيل األكاديمي لطلبة كلية التربية األساسية بجامعة دهوك".
للوصول إلى هذا الهدف رصدت درجات المجموعتين التجريبية ،والضابطة في
التحصيل الدراسي وباعتماد اختبار (ت) فاتّضح أن الفرق دال إحصائيا ً عند
مستوى ( )0.05وبدرجة حرية ( )80إذ كانت القيمة (ت) المحسوبة ( ،)3.40وهي
أكبر من قيمة (ت) الجدولية البالغة ( )1.99كما هو موضح في الجدول اآلتي:
جدول  : 5قيمة (ت) الختبار التحصيل األكاديمي للمجموعتين التجريبية والضابطة

المجموعة

عدد
الطلبة

التجريبية

40

الضابطة

42

المتوس
ط
الحساب
ي
17.8
5
14.1
9

االنحراف
المعياري

درجة
الحرية

قيمة t.test
المحسوبة

الجدول
ية

3.40

1.99

1.47
80

مستوى الداللة
0.05

دال إحصائيا ً

3.07

تفوق طلبة المجموعة التجريبية التي د ُّرست باعتماد برنامج ،prezi
وهذا يعني ّ
على طلبة المجموعة الضابطة التي د ُّرست وفق الطريقة االعتيادية ،في التحصيل
الدراسي ،وربما يعزى هذا التفوق إلى عدة أسباب منها:
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 إن استخدام برنامج ( ،)preziساعد على إثارة اهتمام الطلبة ،وتركيز انتباههمنحو المادة المعروضة أمامهم ،مما ساعد على عدم تشتت انتباهم وجعل التدريس
أكثر فاعلية بما يتضمنه البرنامج من الوسائط المتعددة كالصور ،والنص،
والصوت ،والحركة (الفيديو).
ومتنوعة أمام الطلبة في المجموعة التجريبية ،للحصول
 إتاحة مصادر متعدّدةّ
على المعلومات ،وبصورة تخاطب حواسهم المختلفة ،وتبعدهم عن الشعور بالملل
والضيق ،األمر الذي أدى وبشكل فعّال إلى ارتفاع مستوى تحصيلهم األكاديمي.
 أضفى البرنامج على الموضوع أبعادا ً من الحقيقة تقترب به إلى صفة ما يسمىالواقع االفتراضي الذي يجعل من السهل على الطلبة فهم واستيعاب المعلومات
بشكل مناسب ،وبالتالي ارتفاع معدل تحصيلهم األكاديمي.
والمدرس على التفاعل في
 تصميم العروض التوضيحية بطريقة تش ّجع الطلبةّ
أثناء المحاضرة ،فلم يكن العرض يشغل كل وقت الدرس ،بل هناك وقت للمناقشة،
فهو يُعد ُّ أسلوبا ً نافعا ً وفعاالً ،وله منافع إيجابية في اكتساب المعلومات ،ومن ثم
تحقيق المعرفة العلمية األمر الذي كان له األثر الفاعل في زيادة تحصيل الطلبة.
ونخلص إلى أن استخدام برنامج  preziكطريقة وتكنولوجية تدريسية كان له
تفوق تحصيل المجموعة التجريبية .وتتفق نتائج هذا البحث في
األثر الواضح في ّ
التحصيل الدراسي مع نتائج دراسة كل من دراسة الناشف ( ،)2003وبيندر وبول
( ،Bender, & Bull )2012والعطيوي وآخرون ( ،)2016التي أكدت على
فعالية برنامج بريزي ،وذلك بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين
التجريبية والضابطة ،ولصالح المجموعة التجريبية ،بينما خالفت دراسة باراس
( ،Barras )2013التي قالت بعدم وجود فرق كبير بين البرنامج واألنماط األخرى
للتدريس.
الهدف الثاني" :معرفة اتجاهات طلبة كلية التربية األساسية بجامعة دهوك نحو
برنامج بريزي ( )preziالمدعم بالوسائط التعليمية".
ولتحقيق الهدف الثاني رصدت اتجاهات المجموعة التجريبية ،على مقياس
االتجاهات ،وباعتماد اختبار ت ( )T-testلعينة واحدة اتّضح أن الفرق دال
إحصائيا ً عند مستوى ( )0.05وبدرجة حرية ( )39وبمتوسط فرضي قدره (،)40
إذ كانت قيمة (ت) المحسوبة ( ،)6.159وهي أكبر من قيمة (ت) الجدولية البالغة
( ،)1.684وكما هو موضّح في الجدول اآلتي:
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جدول  :6يبين قيمة (ت) لمقياس اتجاهات طلبة المجموعة التجريبية نحو البرنامج
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 ً

وهذا يعني أن اتجاهات الطلبة في المجموعة التجريبية التي د ُّرست باستخدام
برنامج ( )preziهي اتجاهات مرتفعة بالمقارنة مع المتوسط الفرضي ،ونخلص
إلى أن استخدام برنامج ( )preziكأسلوب ووسيلة تدريسية كان له األثر الواضح
فوق اتجاهات المجموعة التجريبية ،وربما يعزى ايجابية اتجاهات الطلبة نحو
في ت ّ
البرنامج إلى عدة أسباب منها:
 َّإن استخدام برنامج ( ) preziوفّر جوا ً من المتعة داخل القاعة ،وأصبح الدرس
مشوقاً ،مما أدى إلى خلق بيئة تعليمية مليئة بالمثيرات ،أسهمت في تحسين اتجاهات
الطلبة.
 َّتنوع الوسائط التعليمية كـ (الصور ،ومقاطع الفيديو ،والرسوم المتحركة،
إن ّ
والنصوص ،والصوت) التي عملت على جذب وإثارة اهتمام وانتباه الطلبة إليها،
حسنت من اتجاهاتهم.
 َّإن بدء الدرس بعروض توضيحية وباستخدام برنامج ( )preziأتاح للطلبة مدى
واسعا ً من المشاركة والتفاعل وزيادة الثقة بالنفس وكسر الروتين المعتاد ،كان له
األثر الواضح في تحسين اتجاهاتهم.
وتتفق نتائج هذا البحث مع نتائج دراسة كل من بيندر وبول (Bender & )2012
 ،Bullوباراس ( ،Barras )2013ومصطفى وآخرون ( ،)2013ودافي وآخرون
( ، Duffy at all )2015التي أكدت على وجود اتجاهات إيجابية نحو برنامج
بريزي ،وأنه يعد األكثر جاذبية من الطرائق والوسائل األخرى في التدريس.
التوصيات :في ضوء نتائج البحث واستنتاجاته ،يمكن أن يوصي الباحثان ما يأتي:
– االهتمام بتطوير المناهج بصفة عامة ،وأساليب تدريسها بصفة خاصة ،بحيث
تتكامل تطبيقات التقنية الحديثة مع األهداف وأساليب وأنشطة تدريس وتقويم
المواضيع.
– تشكيل فريق عمل خاص إلعداد دروس باعتماد برنامج ( )preziللعروض
التقديمية وذلك عن طريق تعاون كل من المتخصصين في المحتوى التعليمي
ومتخصصين في تقنيات التعليم ومتخصصين في التربية وعلم النفس وفريق
المدرسون والطلبة.
اإلخراج الهندسي والفني ليستفيد منها
ّ
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– إعداد قوا عد بيانات تتضمن (الصور ،مقاطع الفيديو ،مقاطع الرسوم المتحركة،
نصوص) من قبل كلية التربية األساسية ونشرها على شبكة االنترنت.
– تدريب وإعداد التدريسيين على استخدام البرنامج في المحاضرات.
– منح الحوافز والمكافآت للمدرسين الذين يستخدمون مثل هذه التقنيات في
المحاضرات.
المدرس على استخدام التقنية الحديثة في
– تهيئة القاعات الدراسية ليتشجع
ّ
التدريس.
– تكليف الطلبة بإعداد محاضرات مص ّممة على البرنامج ،وعرضها أمامهم.
المقترحات :يمكن أن يقترح الباحثان تكملة البحث من خالل القيام بإعداد بحوث
حول:
 أثر برنامج ( )preziفي التحصيل الدراسي والدفعية نحو التعلم أو استبقاءالمعلومات في مراحل دراسية أخرى.
 إجراء دراسة مماثلة تشمل عينة أكبر وفي مجال التعليم العام وعلى مقرراتدراسية عديدة لتحسين مستوى التعليم تغطي جميع أنحاء اإلقليم ليتم تعميم نتائجها
على نطاق واسع.
 اتجاهات طلبة المرحلة الجامعية نحو استخدام برنامج بريزي في التدريس. إجراء دراسة مماثلة حول برنامج بريزي في بقية جامعات اإلقليم.قائمة المراجع
 .1إسماعيل .محمد عماد الدين وآخرون( .)1974كيف نربي أطفالنا .القاهرة :دار النهضة العربية.
 .2برهوم ،وليد أيوب( .)2002أثر استخدام برنامج تعليمي محوسب على تحصيل طلبة الصف األول
الثانوي العلمي في مادة علوم األرض والبيئة واتجاهاتهم نحوه ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
اليرموك ،إربد.
 .3سرحان ،غسان والتالحمة ،بشير( .)2008فاعلية استخدام الحاسب االلكتروني على التحصيل-تجربة
تدريس المساحات في الرياضيات لطلبة الصف العاشر األساسي في فلسطين ،مجلة العلوم
اإلنسانيةااللكترونية )36( 5 ،بغداد ،العراق ،2010/2/23 ،متوفر على الموقع االلكتروني اآلتي:
.www.ulum.nl/d19.html
 .4سالمة ،عبد الحافظ محمد( .)2002أثر استخدام جهاز ( )Data showفي تحصيل طالبات كلية الملكة
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(.195 - 155 ،)2
 .5سالمة ،عبد الحافظ محمد( .)2004وسائل االتصال والتكنولوجيا في التعليم .ط  .5عمان :دار الفكر
للنشر والتوزيع.
 .6سيد ،عبد الحليم فتح الباب( .)1997توظيف تكنولوجيا التعليم .ط .2الجمعية المصرية لتكنولوجيا
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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 posttest 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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أثر استخدام إستراتيجية بناء المعنى المعرفي لتطوير الفهم القرائي
لدى عينة من األطفال ذوي صعوبات القراءة
د .مريم بن بوزيد
قسم األرطفونيا ،كلية العلوم االجتماعية ،جامعة أبو القاسم سعد هللا :الجزائر

ملخص :قامت الباحثة باستخدام إستراتيجية بناء المعنى المعرفي لتطوير الفهم
القرائي لدى أطفال يعانون من صعوبات في القراءة .وقد اشتملت عينة الدراسة 30
تلميذا يعانون من صعوبات القراءة ويبلغون من العمر  10سنوات ،تم تقسيمهم إلى
مجموعتين مجموعة تجريبية خضعت لتطبيق إستراتيجية تطوير الفهم القرائي
وهي إستراتيجية بناء المعنى المعرفي KWLو مجموعة ضابطة لم تحظى بذلك،
تتكون كل منها على  15تلميذا ،ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بتطبيق
اختبار الذكاء كاتل الستبعاد وجود اإلعاقة العقلية كما قامت بتطبيق اختبار تشخيص
صعوبات القراءة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ألحمد أحمد عواد و اختبار القراءة
الصامتة من أجل الفهم لحاج صابري فاطمة من أجل ضبط متغيرات البحث وأخيرا
تطبيق إستراتيجية بناء المعنى المعرفي  ،kwlوقد خلصت الدراسة إلى وجود
فروق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في جميع
أبعاد اختبار القراءة الصامتة من أجل الفهم.
الكلمات المفتاحية :اإلستراتجية ،المعنى المعرفي ،الفهم القرائي ،صعوبات القراءة.
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مقدمة
تعد القراءة المادة األساسية في البرنامج الدراسي ،وهي الدعامة األساسية لتعلم
مختلف المواد الدراسية األخرى فالتلميذ ال يستطيع أن يتقدم في حياته إال إذا
استطاع السيطرة على عملية القراءة فهي تعد مفتاح التعلم ،فقراءة كلمة بسيطة
تستدعي من التلميذ تتبع خطوات معينة لتعرف وفهم تلك الكلمة كونها تمثل نظام
من الوحدات الرمزية – الخطية مما يخلق عند التالميذ صعوبة تعلم القراءة ،هذه
الصعوبة تتمثل في إدماج العناصر الكتابية الرمزية في الكلمة أو الجملة إال أننا نجد
بعض العلماء يتفقون على مصطلح "صعوبات القراءة" الذي يجسد الصورة
الحقيقية لهذه الفئة من األطفال.
تعتبر صعوبات القراءة من أهم االضطرابات انتشارا في الوسط المدرسي فهذه
األخيرة تشكل حاجز يعرقل صيرورة النجاح وبالتالي تؤثر على جميع جوانب
االجتماعية ،النفسية ،الثقافية ولهذا فمشكالت صعوبات القراءة تعتبر مشكلة خطيرة
على مستوى العالمي ليس فقط فيما يتعلق بالفرد فحسب ولكن تمتد أثاره إلى
المجتمع الذي يعيش فيه هؤالء األطفال فقد زاد عدد األطفال الذين يعانون من هذا
االضطراب لدرجة ا ستدعت انتباه الخبراء والباحثين من أجل حل هذه المشكلة و قد
أشار ذلك ليند جرين وزمالئه بتأكيدهم أن صعوبات القراءة اضطراب له تأثيرات
خطيرة على النحو األكاديمي و االجتماعي و االنفعالي لعدد كبير من
األطفال(السعيدي)56 :2009 ،
كما أنه يشكل أحد المحاور األساسية الهامة لصعوبات التعلم األكاديمية إن لم تكن
المحور األساسي واألهم فيها ،كما يرى العديد من الباحثين المتخصصين في مجال
صعوبات التعلم ،أن هذا االضطراب يمثل السبب الرئيسي وراء الفشل المدرسي
وهو اضطراب له تأثيرات خطيرة مثل سرعة التلفظ اللغة التعبيرية و اللفظية ،وفي
التعبير عن األفكار كتابة أو حديثا وخاصة فهم معنى الكلمات المكتوبة أو ما يعرف
باسم الفهم القرائي(حمزة.)22 :2008 ،
حيث تعرف مهارات الفهم القرائي بأنها عملية ربط خبرة القارئ بالرمز
المكتوب ،ويشمل هذا الربط ايجاد المعنى من خالل السياق واختيار المعنى من
خالل السياق واختيار المعنى المناسب ،وتنظيم األفكار المقروء وتذكر هذه األفكار
واستخدامها فيما بعد في األنشطة الحاضرة والمستقبلية(زهران وآخرون:2008 ،
.)370
فالفهم القرائي عملية معقدة تسير في مستويات متباينة تحتاج إلى كثير من
التدريب وتتطلب قدرات عقلية متنوعة مثل التحليل والتعميم وتجريد واإلدراك
وحكم واالستنتاج ،فبمقدار ما يسموا الفرد وتظهر موهبته وتتسع آفاقه ولذا يعد
موضوع الفهم القرائي من المواضيع العامة التي يعنى علم النفس المعرفي
بدراستها(حبيب هللا.)24 :2000 ،
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كما أنه يقوم على فهم معنى الكلمة والجملة والفقرة ،وتمييز الكلمات و إدراك
المتعلقات اللغوية والتمييز بين المعقول وغير المعقول ،وإدراك العالقة بين السبب
والنتيجة ،مع إدراك القيمة المتعلمة من النص ،ووضع عنوان مناسب للقطعة ،مع
التمييز بين ما يتصل بالموضوع وما ال يتصل به ،معرفة الجملة المحورية في
النص ،كما أنه عملية عقلية ما وراء معرفية تقوم على مراقبة التلميذ لذاته
والستراتيجياته التي يستخدمها أثناء القراءة و تقييمه لها.
ويؤكد الباحثون على أن الفهم القرائي يستلزم وجود معارف سابقة عند الفرد
يربطها بالمعلومات الجديدة المستسقاة من النص المقروء ومنه يتشكل المعنى
النهائي ،مؤكدين على ضرورة االعتماد على ما يمتلكه من عمليات عقلية تسمح له
بذلك(الصاوي.)57 :2009 ،
إذ أثبتت الدراسات أن الطلبة يمكن تدريسهم باستخدام استراتيجيات القراءة ،وأنها
كشفت أنهم حققوا مستويات متقدمة في فهم النصوص المقروءة وتنمية اتجاهات
ايجابية نحو القراءة ،وتجاوزت بعض الدراسات اكتساب المتعلم استراتيجية محددة
إلى تطوير مهارة المتعلمين على استخدام نظام من االستراتيجيات كرزمة قابلة
للتكيف مع النص المقروء ،ويدعى هذا المنحنى التدريسي تدريس القراءة
استراتيجيا(عريان .)207 :2003 ،
ومن هنا رأت األوساط التربوية أنه من الضروري التأكيد على الفهم القرائي،
سا من أهداف التعليم في المراحل كافّةَّ ،
ألن أهمية القراءة تقاس
فجعلته هدفًا رئي ً
بمدى الفهم ،واالستيعاب ،وقدرة القارئ على االحتفاظ بالمعلومات وتوظيفها في
مواقف مختلفة.
ومن خالل دراستنا هذه سنسلط الضوء على عملية الفهم القرائي والتي ال يمكن
أن تتم القراءة بدونه ،إذ تبين معظم الدراسات الحديثة في هذا المجال أهمية هذه
العملية وهو ما دفعنا إلى دراسة الفهم القرائي عند األطفال ذوي صعوبات القراءة .
اإلطار النظري للدراسة
اإلشكالية
تعتبر مهارة القراءة من أعقد األنشطة العقلية ،فهي تتطلب معرفة شكل الكلمة
سمعيا وبصريا ،كما تتطلب التفكير وتوقع المعاني التي ترمز إليها الكلمات وهي
أشبه ما تكون بحل المشكالت واستنباط الفروض والتحقق من االستنتاجات ،إنها
تتضمن كل أنواع التفكير من التقويم و اصدار األحكام والتخيل واالستنتاج و حل
المشكالت(شحاته .)92 : 1996،
ولعل العجز القرائي المالحظ على التلميذ في تجاربه األولى مع الحروف تقف
ورائه جملة من العوامل المسببة والتي كانت محركا باعثا لمجموعة من الدراسات
العلمية العالمية والتي جاءت مفسرة ومدعمة له ،فقد أكد "ليندجرين
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 "Laindgreenأن العسر القرائي له تأثيرات خطيرة على النمو األكاديمي،
االجتماعي ،االنفعالي لعدد كبير من األطفال (جلجل.)17 :1995 ،
فالفهم القرائي يعد من أكثر المشكالت والصعوبات تأثيرا على ذوي صعوبات
التعلم ،فالتالميذ الذين يتم تدريبهم على مهارات التعرف على الكلمات ،وتعالج لديهم
هذه المشكالت ال يحرزون تقدما ملموسا أو داال في اختبارات الفهم القرائي وتظل
حاجتهم إلى تعلم االستراتيجيات الفعالة التي تساعدهم على الفهم والتدرب عليها
قائمة ،والفهم القرائي عملية معرفية تعتمد على خبرات القارئ وخلفيته المعرفية أو
بنائه المعرفي وعلى المعرفة المالئمة للتراكيب (الزيات،)463-461 :1998 ،
لذلك ارتأينا تطبيق استراتيجية بناء المعنى المعرفي في التدريس ،وتهدف هذه
األخيرة إلى تدريب التلميذ على بناء المعنى المعرفي وتنظيمه وتخزينه في الذاكرة.
إن الفهم القرائي يتطلب تفاعال نشطا مع النص ،فعلى القارئ أن يكون إيجابيا
ونشطا خالل القراءة ،ويتم ذلك عن طريق تأليف وتوظيف خلفيته المعرفية في
المعلومات الواردة في النص موضوع القراءة ،كما أنه يعتمد على الطالقة الذهنية
التي تعني القدرة على التعرف على الكلمات بسرعة ،وقراءة الجمل والفقرات
الطويلة ب طريقة متصلة حتى يستكمل المعنى الكامل في الفقرات أو النصوص
موضوع القراءة استنادا على الحضور الذهني للمتعلم(الزيات.)463:1998 ،
ومن خالل تجربتنا لعدة سنوات في ميدان األرطوفونيا ،ومن خالل األبحاث التي
أجريت على عينة من التالميذ الحظنا أن سبب صعوبات تعلم القراءة يكون راجعا
لعدم قدرة الطفل على فهم النصوص الكتابية وبالتالي تجعله غير قادر على القراءة
الصحيحة وقد أكدت ذلك نتائج البحوث والدراسات .ومن الدراسات السابقة التي
تمكنا من االطالع عليها :دراسة "عبيدات  "1991والتي استهدفت تنمية مهارات
الفهم القرائي لذى تالميذ الصف الثاني بمدارس شمال فلوريدا باستخدام إستراتيجية
التعلم التعاوني ،وقد كشفت نتائج الدراسة عن فاعلية االستراتيجية في تنمية
مهارات الفهم القرائي
أما دراسة "عبد الرحيم  "1993فتطرق فيها إلى تنمية الفهم القرائي باستخدام
بعض االستراتيجيات ما وراء معرفية وهي إستراتيجية الخريطة الداللية
وإستراتيجية العالقة بين الخبرة السابقة والنص في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى
طالب كلية التربية وتوصلت الدراسة إلى فاعلية االستراتيجية المختارة في تنمية
مهارات الفهم القرائي لدى الطالب المعلم.
وهناك دراسة "جوردن  "1995والتي أراد من خاللها التحقق من فاعلية
استراتيجيات الفهم القرائي في تنمية مهارات القراءة لدى طالب المعلمين ،وقد
توصلت الدراسة إلى أن أربعة طالب من بين ثمانية وعشرين طالبا قد حققوا درجة
تقدر ب  % 62من درجة اختبار الفهم القرائي مما يؤكد ضعف الطالب في هذه
المهارات .
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وكذلك دراسة "أبو عودة  "2006والتي هدفت إلى التعرف إلى واقع عملية الفهم
المقروء لدى طلبة المرحلة األساسية العليا ،وتحديد أسباب صعوبات الفهم القرائي
لديهم ،ثم وضع خطط عالجية لهذه المشكلة ،و قد كشفت الدراسة عن قدرات
ومهارات الفهم القرائي لإلفادة منها في مرحلة اإلعداد للقراءة ومن ثم مرحلتي
القراءة والتقويم والتطوير لجميع عناصرها ،ولقد صنف مهارات الفهم القرائي إلى
ثالث مستويات :مهارات الفهم األساسية للقراءة ،ومهارات الفهم االستنتاجي،
ومهارات الفهم الناقد ،وأوصت الدراسة بضرورة تحديد مهارات القراءة المطلوبة
لكل صف دراسي وكذلك لكل مرحلة تعليمية لتدريب الطلبة عليها ،وتتابع العمل
فيها(نجوى.)260 :2009 ،
أما دراسة "عبد الناصر أنيس  "2008والتي استهدفت تنمية مهارات الفهم
القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية باستخدام إستراتيجية
من استراتيجيات ما وراء المعرفة (التدريس التبادلي) ولتحقيق الهدف السابق
استخدم الباحث اختبار الذكاء غير اللغوي وقائمة التجهيز المعرفي واختبار لقياس
مهارات الفهم القرائي ،كما اعد دليال للمعلم على تدريب إستراتيجية التدريس
التبادلي ،وأعد كتيبا للتلميذ ،وطبقت الدراسة على  84تلميذا من تالميذ الصف
الخامس االبتدائي ،وكشفت الدراسة عن فاعلية إستراتيجية ما وراء المعرفة في
تنمية مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ الصف الخامس ذوي صعوبات التعلم.
مما سبق ذكره تمت صياغة مشكلة الدراسة في األسئلة التالية:
 هل يوجد فرق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في فهم النصالمقروء؟
األسئلة الفرعية:
– هل يوجد فرق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في األفكار الجزئية
للنص المقروء.
– هل يوجد فرق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في المعاني غير
المباشرة للنص المقروء؟
– هل يوجد فرق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االستنتاج
(الحكم على المادة القرائية) للنص المقروء؟
– هل يوجد فرق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في الفكرة العامة
للنص المقروء؟
الفرضية العامة:
 يوجد فرق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في فهم النص المقروء.الفرضيات الجزئية:
 –1يوجد فرق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في األفكار الجزئية
للنص المقروء.
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 –2يوجد فرق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في المعاني غير
المباشرة للنص المقروء.
 –3يوجد فرق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االستنتاج (الحكم
على المادة القرائية) للنص المقروء.
 –4يوجد فرق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في الفكرة العامة
للنص المقروء.
مصطلحات الدراسة:
الفهم القرائي :هو ما يتحصل عليه التلميذ في اختبار الفهم القرائي القبلي بمستوياته
( األفكار الجزئية للنص المقروء ،المعاني غير المباشرة للنص المقروء ،االستنتاج
وهو الحكم على المادة القرائية ،الفكرة العامة للنص).
إستراتيجية بناء المعنى المعرفي :هي إحدى استراتيجيات الفهم القرائي مأخوذة
من أعمال "دونالد أوجل  "Ogleوتهدف إلى تدريب التالميذ على بناء المعنى
المعرفي وتنظيمه وتخزينه في الذاكرة.
صعوبات القراءة :تظهر عند التالميذ الذين يعانون من هذه الصعوبة قدرة منخفضة
في اكتساب مهارات القراءة ،وكثيرا ما تسبب هذه الصعوبات في تجنب القراءة
ومحاولة تعلم المادة عن ظهر قلب ،من أجل إخفاء هذه الصعوبات ،ومن مظاهر
صعوبات القراءة :انعدام الدقة في القراءة و القراءة ببطء وصعوبات في فهم
المقروء وصعوبة الهجاء ،الكتابة العكسية للكلمات والحروف.
أطفال ذوي صعوبات القراءة :يعرف التلميذ ذو صعوبات القراءة بالتلميذ الذي
يالقي صعوبات في تعلم القراءة السليمة وذلك بمعزل عن مستواه العقلي ،واجرائيا
تحدد بالنتائج التي يتحصل عليها التلميذ في اختبار القراءة.
عناصر الفهم القرائي :ترى النظريات البنائية أن فهم القراءة يكون نتيجة تفاعل
حركي بين العناصر الثالث وهي القارئ  ،النص المقروء والسياق ولهذه المكونات
الثالثة تأثير مباشر على الفهم أثناء القراءة فكلما كانت هناك حركية وتفاعل بينها
كلما كان هناك فهم قرائي جيد.
– القارئ :يهتم هذا المكون بسمات القارئ ،ماذا يفعل وماذا يعرف ،هل يحسن
القراءة أم ال ،ما هو تحليله الفونولوجي للمقاطع و ما مدى تمكنه من الجانب
الصرفي للغة التي يقرأها ،هل له خبرة سابقة والتي تمكنه من أن يربط بين ما يقرأه
وبين معارفه الجديدة.
– النص المقروء :يهتم ببنية النص والتنظيم العام للنص ،تنظيم األفكار ،محتوى
النص هل هو صعب على مستوى القارئ ،باإلضافة إلى طبيعة النص ومحتواه
والعناصر البنيوية التي تسهل أو تعقد النص(البصيص )2011 ،فالنص المترابط
يتطلب وجود الترابط المكاني والزماني والسببي .(Chury,Rondelle ,2010 :
)86
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– السياق :هو الوضعية التي يتواجد فيها القارئ من جهة وكذا دالالت الكلمات من
جهة أخرى ،فقد تتغير حاالتها داخل النص ألن السياق يتأثر بما هو نفسي اجتماعي
وفيزيائي المرافق للنص ،إن دور القراء المبتدئين هو الرجوع إلى السياق للتعرف
على الكلمات المعروفة سابقا انطالقا من شكلها الصوتي النعدام التحكم في األخذ
السياق
عن
الكشف
تسمح
التي
الخطية
بالمعلومات
).(Marin ,Legros,2008 :33
االستراتيجيات المعرفية:
اإلستراتيجية هي فن استخدام اإلمكانات والوسائل المتاحة بطريقة مثلى لتحقيق
األهداف المرجوة على أفضل وجه ممكن بمعنى أنها طرق معينة لمعالجة مشكلة أو
مباشرة مهمة أو أساليب عملية لتحقيق هدف معين كما تعرف على أنها خطة
محكمة البناء ومرنة التطبيق يتم من خاللها استخدام كافة اإلمكانات والوسائل
المتاحة بطريقة مثلى لتحقيق األهداف المرجوة ،واالستراتيجيات المعرفية هي
المنحنى أو الخطة أو اإلجراءات والطريقة واألساليب التي يتبعها المعلم للوصول
إلى مخرجات أو نواتج تعلم محددة منها ما هو عقلي معرفي أو ذاتي نفسي أو
اجتماعي أو نفسي حركي أو مجرد الحصول على معلومات (شاهين.)22 :2010 ،
أما استراتيجيات الفهم القرائي فهي قدرة المتعلم على فهم المعلومات المقروءة
والمكتوبة وبالتالي فهي تساعد المتعلم على فهم محتوى المقررات الدراسية
(الدردير،جابر )91 :2005،ويمكن أن تتجمع االستراتيجيات المعرفية للقراءة في
صنفين:
أ -استراتيجيات التخطيط :مسئولة عن اختيار أفضل األساليب المالئمة لمعالجة
المعلومات حسب الهدف من القراءة وطبيعتها.
ب– استراتيجيات التقييم أو التنظيم :التحقق من انجاز الهدف المنشود ومن ثم تعديل
سلوك القراءة ومراقبته.
أهمية إستراتيجية بناء المعنى المعرفي:
 جعل المتعلم يعتمد على نفسه في فهم النص وذلك من خالل طرح األسئلة التيتشغل تفكيره حول موضوع النص من جهة كما أنه تجعله يستثمر المعلومات التي
لديه حول الموضوع من جهة أخرى إذ يقوم بالربط بما لديه وما تعلمه مما يساهم
في تطوير الفهم.
 ال تتطلب وسائل أو إمكانيات مادية كبيرة تحفز التلميذ على التعاون مع زمالئه زيادة عمليتي االنتباه والتركيز أثناء القراءة تحسين عملية التخزين واالسترجاع(الدردير،جابر.)92:2005،إن اإلستراتيجية المعرفية هي اإلستراتيجية التي يستخدمها الفرد لتحقيق هدف
معرفي ،وإذا استطاع التالميذ إدراك تفكيرهم بصورة أعلى فإنهم بذلك يمكن أن
37
المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

د.مريم بن بوزيد

أثر إستخدام إستراتجية بناء المعنى المعرفي لتطوير

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
نجاحهم في تحقيق الفهم القرائي ،وبذلك يمكن أن يطبقوا الجوانب المعرفية بشكل
صحيح عندما يصفوا مهاراتهم في التفكير و استراتيجياتهم في فهم المقروء.
اإلطار التطبيقي للدراسة
منهج الدراسة:
من المعلوم أن لكل دراسة علمية منهج محدد ،والمنهج هو الطرق واألساليب
والعمليات العقلية والخطوات العلمية التي نقوم بها من بداية البحث في موضوع
معين حتى ننتهي منه مستهدفين بذلك اكتشاف الحقيقة والبرهنة عليها ( طه
وآخرون ،دس ،)243 :هذا ما استدعى انتقاء المنهج التجريبي كمنهج أساسي والذي
يتوافق وتطلعات الدراسة الحالية.
عينة الدراسة:
لقد تم إجراء الدراسة في المدارس االبتدائية الخاصة بمنطقة جزائر غرب ،على
عينة تجريبية مكونة من  15تلميذا من ذوي صعوبات القراءة طبقت عليهم طريقة
استراتيجية بناء المعنى المعرفي وعينة ضابطة مكونة من  15تلميذا من ذوي
صعوبات القراءة لم تخضع لطريقة التدريس باستراتيجية بناء المعنى المعرفي،
تتراوح أعمارهم 10سنوات.
مجموعة الدراسة
الضابطة
التجريبية

جدول –  – 1يوضح كيفية تقسيم عينة الدراسة
طريقة التدريس
التطبيق القبلي
الطريقة المعتادة
اختبار القراءة
الصامتة من أجل
إستراتيجية بناء
الفهم
المعنى المعرفي

التطبيق البعدي
اختبار القراءة
الصامتة من أجل
الفهم

أدوات جمع البيانات:
إن األدوات المستخدمة في البحث تمثل عنصرا هاما في إجراء الدراسة ،فبقدر
دقة هذه األدوات بقدر ما تتوفر الدقة في القياس ،وما يترتب على ذلك من نتائج
يمكن االعتماد عليها ومن بين هذه األدوات:
 +اختبار الذكاء "كاتل" من أجل إقصاء اإلعاقة الذهنية.
 +اختبار تشخيص صعوبات القراءة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية (أحمد أحمد
عواد) من أجل تشخيص األطفال ذوي صعوبات القراءة.
 +اختبار القراءة الصامتة من أجل الفهم لتالميذ الطور الثاني للمرحلة االبتدائية
(حاج صابري فاطمة).
من أجل قياس فهم المقروء لدى عينة الدراسة.
 +استراتيجية بناء المعنى المعرفي.
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 +األساليب اإلحصائية (المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمختلف بيانات
الدراسة) من أجل اختبار الفروق بين المتوسطات .T
اختبار الذكاء "كاتل"
أعد "كاتل  " R.B.Cattellسلسلة من االختبارات أطلق عليها اسم "اختبارات
الذكاء.
المتحررة من أثر الثقافة ."Culture free tests
يقيس هذا االختبار العامل العام للذكاء أو التفكير المنطقي ونقصد بالعامل العام
القدرة العامة على حل المشاكل ،وتعد هذه األخيرة من أهم القدرات العقلية التي
تسمح بتحليل الوضعية.
عدد أسئلة االختبار ككل مئة سؤال.يطبق فرديا أو جماعيا.
وصف االختبار :يتكون االختبار من ثالث مقاييس وهي:
المقياس األول :مخصص لألطفال من  04إلى 08سنوات والمتخلفين عقليا وكذلك
الراشدين والكبار في السن.
المقياس الثاني :مخصص لألطفال من  08إلى 13سنة ويطبق على الراشدين ذوي
الدرجات الدنيا من التعليم واألشخاص األكثر من  50سنة.
المقياس الثالث :من  13إلى  19سنة مخصص للمستويات العليا من التعليم الثانوي
والجامعي والراشدين الموصفون على أنهم أذكياء.
مالحظة :لكل مقياس صورتان متكافئان شكل  Aو شكل B
بما أن دراستنا هذه تشمل األطفال البالغين من العمر  10سنوات فإن المقياس
الثاني هو األنسب لهذا النوع من الدراسة وسنذكره بشيء من التفصيل.
المقياس الثاني :يحتوي هذا المقياس على  46سؤاال مقسما على  04أربع
اختبارات فرعية ،وتشمل هذه األخيرة على أنواع مختلفة من استنباط العالقة وهي:
 +االختبار األول :السالسل Séries
يحتوي على  12مسألة ،زمن تطبيقه  03دقائق
 +االختبار الثاني :التصنيفات Classifications
يحتوي على  14مسالة ،زمن تطبيقه  04دقائق
 +االختبار الثالث :المصفوفات Matrices

يحتوي على  12مسألة ،زمن تطبيقه  03دقائق
 +االختبار الرابع :االشراط Condition
يحتوي على  08مسائل ،زمن تطبيقه  04دقائق
مدة االختبار
الزمن المحدد ككل هو  28دقيقة حيث نعطي 14دقيقة للشكل  Aو 14دقيقة
للشكلB
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اختبار تشخيص صعو بات القراءة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية (أحمد أحمد
عواد) :يهدف
االختبار إلى تشخيص صعوبات التعلم التي يعاني منها تالميذ المرحلة االبتدائية في
مادة اللغة العربية من الصف الرابع إلى الصف السادس ابتدائي.
وصف االختبار :يحتوي االختبار على  18سؤال ،كل سؤال يتكون من عشرة
كلمات يطلب من التلميذ قراءتها ويعطي درجة على كل كلمة ينطقها نطقا سليما،
ويصلح تطبيقه على تالميذ تتراوح أعمارهم ما بين  12 – 10سنة.
يتكون االختبار من مجموعة من االختبارات الفرعية:
أ– اختبار تشخيص الصعوبة في نطق بعض الكلمات األكثر من ثالثة أحرف أثناء
القراءة.
ب– اختبار تشخيص صعوبة التفرقة بين الكلمات المتشابهة األحرف أثناء القراءة.
ج– اختبار تشخيص الصعوبة في نطق الطول المناسب لحرف المد وذلك بالنسبة
للكلمات التي بها مد أثناء القراءة.
مدة االختبار:مدة االختبار  09دقائق.
اختبار القراءة الصامتة من أجل الفهم (حاج صابري فاطمة)
وصف االختبار :يتكون االختبار من نموذجين:
 +النموذج األول :موجه لتالميذ الصف الرابع للمرحلة االبتدائية
 +النموذج الثاني :موجه لتالميذ الصف الخامس و السادس
هدف االختبار
 تدريب التالميذ على القراءة الصامتة كعملية أساسية ومن ثم تعويدهم علىممارستها.
 قياس الفهم عن طريق القطع القرائية المقترحة.يحوي كل نموذج على نصين قرائيين ،وكل نص قرائي يشمل على قطعتين ،وثالث
قطع قرائية متوسطة الطول تماشيا مع فقرات المقرر الدراسي ،ولكل نص قرائي
تعطى أربعة أسئلة متعلقة بمحتوى النص الختبار الفهم العام .والمطلوب من
التالميذ تحديد اإل جابة الصحيحة من بين االحتماالت األربعة المطروحة لإلجابة.
 +السؤال األول :يرتكز على األفكار الجزئية.
 +السؤال الثاني :يرتكز على المعاني غي المباشرة.
 +السؤال الثالث :االستنتاج والحكم على المادة القرائية
 +السؤال الرابع :الفكرة العامة.
مدة االختبار:ضرورة التقيد بالزمن والذي قدر ب  31دقيقة
إستراتيجية بناء المعنى المعرفي  :KWLهي أسلوب من أساليب تنشيط المعرفة
السابقة عند التلميذ من أجل فهم النص تعرف ب  KWLوهذا من خالل طرحهم
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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...؟
يحاول التلميذ أن يجيب عن السؤال من خالل قاعدته المعرفية السابقة حيث يوجه
التلميذ السؤال إلى نفسه قبل قيامه بقراءة النص ويحاول فيه كتابة كل ما يعرفه عن
موضوع النص حيث يهدف هذا السؤال إلى استثارة ذهن التلميذ بأكبر قدر ممكن
من المعلومات والمعارف السابقة التي لديه.
السؤال الثاني :ما الذي تريد أن تعرفه عن...؟
يقوم بصياغة ما يريد معرفته عن موضوع النص على شكل تساؤالت حيث تشكل
هذه األسئلة هدفه أثناء القراءة فيراقب إجاباته أثناءها بحيث يحاول البحث عن
إجابات لها في النص.
السؤال الثالث :ما الذي تعلمته عن...؟
يقوم بتسجيل ما تعلمه عن موضوع القراءة ويقارن ما تعلمه بما كان يعرفه سابقا.
هدف اإلستراتيجية
 إدخال التالميذ في عملية القراءة النشطة والفاعلة والتي تعنى بطرح األسئلةوالتفكير بالمفاهيم والتساؤالت الواردة أثناء القراءة.
 تعزيز كفاية التلميذ في وضع أهداف للقراءة وجمع المعلومات من النصوصوتأليف خطوط عريضة لألفكار الواردة وكتابة ملخصات ترتكز على تلك الخطوط
العريضة.
تحليل النتائج
توقعنا في الفرضية العامة أنه يوجد فرق بين المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة في فهم النص المقروء للسنة الخامسة ابتدائي .والختبار الفرق بين
المجموعتين استخدمنا اختبار  Tللفروق ،والنتائج مدونة في الجدول الموالي.
جدول  -2-يبين قيمة  Tبين المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار الفهم القرائي ككل
درجة
مستوى
قيمة T
قيمة T
المتوسط االنحراف
حجم
العينة
الحرية
العينة الحسابي المعياري المحسوبة المجدولة الداللة
16
0,01
2,12
0,17
28,4
24,2
15
المجموعة
الضابطة
29,26
22,87
15
المجموعة
التجريبية

من خالل الجدول المبين أعاله توصلنا إلى أن قيمة  Tالمحسوبة تساوي ، 17,0
ليست لها داللة إحصائية بالمقارنة مع قيمة  Tالمجدولة والتي تساوي  2,12لكونها
أصغر منها عند مستوى الداللة  ،α= 0,01بالمقارنة بين مختلف المعطيات نجد أن
تالميذ المجموعة التجريبية أكثر تباينا واختالفا من تالميذ المجموعة الضابطة في
إجابتهم عن أسئلة الفهم القرائي.
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جدول  -3-يبين قيمة Tبين المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار الفهم القرائي كل مهارة
على حدة
مستوى
قيمة T
االنحراف
المتوسط
العدد
المجموعة
مستويات الفهم
الداللة
المعياري
الحسابي
القرائي
0,01
15,36
0,52
1,34
15
الضابطة
األفكار الجزئية
0,35
2,34
15
التجريبية
المعاني غير
المباشرة

الضابطة
التجريبية

15
15

3,53
6,92

1,20
1,56

11,02

0,01

االستنتاج(الحكم
على المادة
القرائية)

الضابطة

15

3,12

1

9,51 -

0,01

التجريبية

15

6,09

1,73

الضابطة
التجريبية

15
15

1,60
2,61

0,58
0,49

الفكرة العامة

9,55 -

0,01

من خالل الجدول السابق يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
 0,01بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في كل مهارة على
حدة من مهارات الفهم القرائي لصالح المجموعة التجريبية.
االستنتاج العام
إيمانا منا بضرورة وأهمية القراءة قمنا بدراسة إستراتيجية بناء المعنى المعرفي
في تحسين الفهم القرائي لدى األطفال ذوي صعوبات القراءة ،حيث يرى الباحثون
أن القراءة الناجحة عند الطفل تتطلب مهارات التعرف على الكلمة والفهم والنطق
كما يتطلب الفهم القرائي الخبرة ،فعلى الطفل أن يفهم األفكار وتسلسلها والمعنى
الذي تحمله وهي متطلبات قد تكون مضطربة عند األطفال ذوي صعوبات القراءة.
لذلك الحظنا أن األطفال الذين لم يطبق عليهم إستراتيجية بناء المعنى المعرفي لم
يتمكنوا م ن فهم بنود اختبار الفهم القرائي (األفكار الجزئية ،المعاني غير المباشرة،
االستنتاج والفكرة العامة) مقارنة باألطفال الذين تلقوا تدريبا مكثفا لهذه
اإلستراتيجية ،وهذه النتيجة تتفق مع ما ورد من إطار نظري حول الفهم القرائي
وكونه عملية أساسها عملية تصور وبناء للمعنى ،حيث يتفاعل القارئ مع النص
القرائي تفاعال يسعى من خالله إلى استثمار ما لديهم من مهارة ومعلومات سابقة
في بناء المعرفة الجديدة وكلما امتلك القارئ خبرات ثرية عن الموضوع أدى ذلك
إلى مزيد من الفهم واإلحاطة باألفكار الواردة فيه .وهذا ما التمستاه عند أطفال
المجموعة التجريبية ولم نلتمسه عند أطفال المجموعة الضابطة.
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
42
المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

أثر إستخدام إستراتجية بناء المعنى المعرفي لتطوير

د.مريم بن بوزيد

الترميز أو الفهم ،حيث الحظنا أنهم أصبحوا يبذلون جهدا ورغبة في القراءة أي
أبدو تحسنا في األداء وفي سرعة القراءة بعدما كانوا ال يبدون أي اهتمام لهذه
الحصة.
كما أنهم أصبحوا يطالبون بالمشاركة في القراءة بتطبيق خطوات إستراتيجية بناء
المعنى المعرفي إبتداءا من التعبير عن ما يعرفونه عن الموضوع إلى طرح األسئلة
التي تجول في خاطرهم وصوال إلى اإلجابة عن األسئلة التي طرحوها .أي أن
إستراتيجية بناء المعنى المعرفي ساعدت التالميذ ذو صعوبات القراءة في تحسين
الفهم القرائي لديهم.
وهذا يتفق مع ما توصل إليه كل من "فايون و كلنجينير  "1996أن بعض
استراتيجيات التدريس صمم بشكل محدد لتحسين الفهم عند التالميذ الذين يعانون
من صعوبات في فهم المقروء ألن هذه الفئة تفتقر إلى معرفة متى وكيف تستخدم
االستراتيجيات ويحتاجون إلى تعليمات مباشرة عن كيفية استخدام هذه إستراتيجية
الفهم(عبد الرازق.)22 :2012،
إن استخدام إستراتيجية بناء المعنى المعرفي قد ساعدت التالميذ على تنظيم
معارفهم وتحديد أهدافهم والقدرة على تقييم أدائهم ومقارنة تعلمهم البعدي بالتعلم
القبلي حيث كانت رغبة كبيرة لدى التالميذ في التعلم بهذه اإلستراتيجية ،كما
أعطتهم الفرصة في تحديد األفكار الرئيسية للموضوع وتنظيم معلوماتهم وربط
معارفهم السابقة بالجديدة حيث قام التالميذ باستدعاء الخبرات السابقة وهذا ما
جعلهم نشطاء أثناء توظيف اإلستراتيجية وأكثر تفهما للمعلومات مما ساعدهم على
فهم المواضيع.
فمن المهم جدا أن يتعلم الطفل القراءة باتباع المراحل المتتابعة انطالقا من
المرحلة األولى إلى غاية التحكم فيها بطريقة جيدة من التعرف على الكلمات إلى
غاية الوصول إلى العمليات العليا منها ،ولن يتسنى له ذلك إال إذا قمنا بتدريبه على
القراءة وتبيان الهدف منها والمتمثل في الفهم وذلك من خالل استعمال
االستراتيجيات التي تتناسب مع سنه ومع قدراته العقلية.
خاتمة
إن الفهم القرائي هو الهدف األساسي الذي يرجى من عملية القراءة ،هذه األخيرة
تحتاج لتعلمها توفر الفرد على مجموعة من الشروط خاصة فيما يجب أن يمتلكه
الطفل من قدرات جسمية كسالمة البصر والسمع والصحة العامة ،وعمليات عقلية
متطورة كما يحتاج إلى طرق ووسائل واستراتيجيات تساعده على فهم المقروء
بجميع مستوياته إبتداءا من البسيطة منها إلى غاية الوصول إلى المستويات العليا.
وفي دراستنا هذه قمنا بإبراز أثر استخدام إستراتيجية بناء المعنى المعرفي في
تطوير الفهم القرائي عند األطفال ذوي صعوبات القراءة وتوصلنا إلى وجود فروق
بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في فهم المقروء ،أي فعالية استخدام
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إستراتيجية بناء المعنى المعرفي في تطوير الفهم القرائي لدى األطفال ذوي
صعوبات التعلم.
توصيات:
 التركيز في مناهج تعليم اللغة العربية بالمراحل الدراسية المختلفة على إعداد أدلةتتضمن مهارات فهم المقروء.
 تجاوز المفهوم الضيق للقراءة والمتمثل في أنها عملية استقبال سلبي للمادةالمقروء إلى كونها عملية عقلية بنائية تفاعلية يمارسها القارئ مع المقروء.
 ضرورة عقد دورات تدريبية لمعلمي اللغة العربية لتدريبهم على استراتيجياتلفهم المقروء وكيفية توظيفها التوظيف األمثل في دروس اللغة.
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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.
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التديّن وعالقته بالتوافق النفسي لدى الطالب الجامعي
 دراسة ميدانية بمعهد العلوم االجتماعية واإلنسانية بجامعة الشهيدحمه لخضر بالوادي-
د.سميرة عمامرة
جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي :الجزائر

ملخص :هدفت الدراسة إلى الكشف عن عالقة التَدَيُّن بالتوافُق النفسي لدى عينة من
الطلبة الجامعيين .ولتحقيق الهدف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي االرتباطي
عينَة
ألنه يناسب طبيعة الدراسة التي نحن بصدد إنجازها وطبقت الدراسة على َ
قَوا ُمها  75طالبا ً وطالبة ت َم اختيارهم بطريقة عشوائية ،حيث اشتملت على 39
طالبة و 36طالبا َ من السنة الثانية بمعهد العلوم اإلنسانية واالجتماعية من
تخصصات علم النفس ،علم االجتماع والتاريخ ،وقد استخدمت الدراسة مقياسين:
مقياس التدين لصالح بن إبراهيم الصنيع ( – )2002وذلك بعد تعديله – ومقياس
التوافق النفسي العام إلجالل سرى (.)1986
وللتحقُ ْق من فرضيات الدراسة تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية :
يرسُون" " "Pearsonللكشف عما إذا كان هناك عالقة ارتباطيه
معامل ارتباط "ب ْ
دالة إحصائيا بين التَدَيُّن والتوافق النفسي.
اختبار "ت" " "T testللكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور
واإلناث في التوافق النفسي والتَدَيُّن.
تحليل التباين باستعمال اختبار "فا" للكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين التخصصات المختلفة في التوافق النفسي والتًدًيُّن .وكانت نتائج الدراسة كاآلتي
:
وجود عالقة دالة ُمو َجبَة بين التَدَيُّن والتوافق النفسي.عدم وجود فروق دالة إحصائيا ً بين الذكور واإلناث في التَدَيُّن والتوافق النفسي.عدم وجود فروق دالة إحصائيا ً بين طلبة التخصصات المختلفة في التَدَيُّن والتوافقالنفسي.
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إشكالية الدراسة:
إن علم النفس والدين يركزان على طبيعة الذات اإلنسانية وسلوك اإلنسان في
جوانب عديدة مثل :الجانب األخالقي واالجتماعي والنفسي فكل منهما يهتم بتكوين
الشخصية السوية وتحقيق الصحة النفسية لألفراد والمجتمعات.
والشباب يعيش بين األسرة والجامعة والمجتمع كابن وكطالب وكمواطن ،ومن
خالل عالقاته مع األفراد وتفاعله معهم ،تتأثر صحته النفسية وتوافقه النفسي،
فالجامعة كمؤسسة تربوية رسمية يستكمل فيها الفرد نموه وهو يتفاعل مع مدرسيه
وزمالئه ويتأثر بالمنهج الدراسي وتنمو شخصيته من كافة جوانبها.
وألن مرحلة الشباب من أخطر المراحل العمرية لما يرافقهما من مشكالت نفسية
واجتماعية تعكس نفسها سلبا على طلبة الجامعة والتي قد تؤدي إلى فشلهم في
تحقيق التوافق النفسي ،خاصة وأن سوء التوافق أحد األسباب الرئيسية التي تؤدي
إلى االضطراب النفسي بأشكاله المختلفة على إعتبار أن الفرد يسعى إلى تعديل
سلوكه ومواجهة مشكالته وحلها للوصول إلى توافقه السليم.
وقد أثبتت الدراسات النفسية أن التدين يعد سياقا نفسيا مالئما ،يستطيع من خالله
األشخاص مواجهة المشكالت االجتماعية ويزيد من توافقهم النفسي ،حيث أن التدين
كمخطط معرفي يساعد األشخاص على التوافق مع المشقة كما أنه يحسن من
صحتهم النفسية والجسمية ويزيد من فعالية التفاعل االجتماعي االيجابي.
واستنادا ً على الدراسات السابقة التي أثبتت ايجابية العالقة بين التدين ومختلف
مظاهر الصحة النفسية فقد جاءت هذه الدراسة لتحاول الكشف عن طبيعة العالقة
بين التدين والتوافق النفسي لدى طلبة الجامعة.
ويمكن تحديد إشكالية الدراسة الحالية في التساؤل التالي:
 هل توجد عالقة دالة موجبة بين التدين والتوافق النفسي لدى طلبة الجامعة؟والذي تندرج ضمنه عدة تساؤالت تسعى هذه الدراسة لإلجابة عليها:
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التدين تعزى لمتغير الجنس(ذكور،إناث) ؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي تعزى لمتغير الجنس(ذكور إناث) ؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التدين تعزى لمتغير التخصص الدراسي(علم نفس ،علم اجتماع ،تاريخ)؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي تعزى لمتغير التخصصالدراسي(علم نفس ،علم اجتماع ،تاريخ)؟
فرضيات الدراسة :بناء على إشكالية الدراسة والتساؤالت التي تم طرحها ،تمت
صياغة فرضيات الدراسة على النحو التالي:
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الفرضية العامة:
"توجد عالقة دالة موجبة بين مستوى التدين والتوافق النفسي لدى عينة الدراسة".
الفرضيات الجزئية:
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التدين تعزى لمتغير الجنس (ذكور،إناث).
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي تعزى لمتغير الجنس(ذكور ،إناث).
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التدين تعزى لمتغير التخصص الدراسي. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي تعزى لمتغير التخصصالدراسي.
تحديد مفاهيم الدراسة:
التدين :هو التـزام المسلم بعقيدة اإليمان الصحيح وظهور ذلك على سلـوكه
بممارسة ما أمر هللا به واالنتهاء عن ما نهاه هللا عنه(ابراهيم الصنيع:2002 ،
 ،)92ويظهر إجرائيا في الدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس التدين
المستخدم في هذه الدراسة.
التوافق النفسي :هو عملية دينامية مستمرة تتناول السلوك والبيئة بالتغير
والتعديل حتى يحدث توازن بين الفرد والبيئة ،وهذا التوازن يتضمن إشباع
حاجات الفرد وتحقيق مطالب البيئة(حامد زهران ،)147 :1997،ويظهر إجرائيا
في الدرجات التي يحصل عليها الطالب في مقياس التوافق النفسي العام المستخدم
في هذه الدراسة.
أهمية الدراسة :تتمثل أهمية الدراسة الحالية في النقاط التالية:
 تعتبر كإضافة لتراث نظري حول التدين لدى الطالب الجامعي. بما أن التدين يحتـل جانبا هاما من الوجـود اإلنساني ،تهتـم هذه الدراسة بفحصهمن الناحية السيكولوجية لمعرفة عالقته وتأثيره على الصحة النفسية والتوافق
النفسي لألفراد.
 نظرا لقلة الدراسـات السابقة ذات التوجه اإلسالمي التي تناولت دراسة التدينكـان من المهم تسليط الضوء على مفهوم التدين من وجهة نظر إسالمية كإضافة
إلى التراث السيكولوجي اإلسالمي.
 أهمية الشريحة االجتماعية التي تتناولها الدراسة أال وهي طلبة الجامعة ،وهيشريحة تنتمي إلى فئة الشباب وتعاني مشكالت وأزمات عديدة في هذه المرحلة
العمرية ،فهذا القطاع الشبابي يحمل على عاتقه مسؤولية التنمية والنهوض بالبالد
في الحاضر والمستقبل إذا كان يتمتع بصحة نفسية جيدة.
 من خالل ما تسفر عنه نتائج هذه الدراسة التي إذا اتسقت مع المفهوم النظـريفي أن التدين يُعد وسيلة جيدة للوصول إلى التـوافق النفسي والصحة النفسية ،فإنها
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تفيد في نواحي العالج النفسي واإلرشاد والتوجيه بكيفية التعامل مع الطلبة وإعادة
استبصارهم بأنفسهم من خالل تمسكهم بدينهم.
أهداف الدراسة :تهدف الدراسة الحالية إلى:
التعرف على طبيعة العالقة بين التدين والتوافق النفسي لدى طلبة الجامعة. معرفة الفروق في التدين وفي التوافق النفسي بين الذكور و اإلناث.معرفة الفروق في التدين وفي التوافق النفسي بين طلبة التخصصات الدراسيةالمختلفة (علم النفس ،علم االجتماع ،التاريخ).
حدود الدراسة:
الحدود المكانية :ينتمي مجتمع الدراسة إلى جامعة الوادي وتحديدا معهد العلوم
االجتماعية واإلنسانية بأقسامه :التاريخ وعلم النفس وعلم االجتماع.
الحدود البشرية :تشمل الدراسة الطلبة من الجنسين الذين يزاولون دراستهم في
السنة الثانية بمعهد العلوم اإلنسانية واالجتماعية بالمركز الجامعي بالوادي ،والذين
تتراوح أعمارهم ما بين  23-19سنة.
الحدود الزمانية :تم تطبيق أدوات الدراسة خالل شهري أفـريل وماي خالل السنة
الـدراسية.
اإلجراءات المنهجية للدراسة:
المنهج المتبع:
وقد ارتأينا إتباع هذا المنهج لتالؤمه مع طبيعة الدراسة حيث يساعدنا المنهج
الوصفي اإلرتباطي على "وصف العالقة بين المتغيرات وصفا كميا ،أي تحديد
الدرجة التي ترتبط بها متغيرات كمية بعضها بالبعض اآلخر.
أدوات جمع البيانات:
لتحري الدقة والموضوعية في دراسة الظواهر النفسية كان البد من استعمال أدوات
تسمح بجمع البيانات الضرورية والمعلومات الخاصة بالظواهر المدروسة ،وتم
اختيار هذه األدوات بحيث تالؤم طبيعة المشكلة المدروسة والفرضيات المطروحة
وتساعد على تحقيق األهداف التي نصبو إلى تحقيقها من خالل هذه الدراسة .تمثلت
هذه األدوات في مقياسين:
مقياس التدين.
مقياس التوافق النفسي العام.
مقياس التد ّين :تم االعتماد على مقياس التدين الذي أعده الدكتور صالح بن
إبراهيم الصنيع لبناء مقياس التدين الذي يتالءم مع عينة الدراسة ويتكون المقياس
من  60عبارة لكل عبارة  3خيارات ،ولكل خيار درجة أو درجتان أو ثالثة
ورتبت بحيث تكون الدرجات تصاعدية لبعض العبارات وتنازلية لعبارات
درجاتُ ،
أخرى ،لتقليل قيمة عامل اإلجابة العشوائية.
وقد غطت عبارات المقياس الموضوعات التالية:
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أركان اإليمان باهلل ،المالئكة ،الكتب ،الرسل ،اليوم اآلخر ،القدر خيره وشره
أركان اإلسالم :الصالة  ،الزكاة ،الصيام  ،الحج.
من شعب اإليمان( :الواجبات) من شعب اإليمان (المنهيات) (العبارات
المتبقية)(صالح الصنيع.)394 :2005 ،
مقياس التوافق النفسي العام :من إعداد إجالل محمد سرى ( )1986الذي أعدته
لقياس التوافق النفسي العام ويتكون من أربعين ( )40عبارة تقيس التوافق في أربعة
أبعاد :التوافق الشخصي .التوافق االجتماعي ،التوافق األسري التوافق االنفعالي.
مفتاح تصحيح المقياس :تكون طريقة تصحيح المقياس من خالل العبارات ،حيث
يحتوي على عبارات موجبة وهي ( )19عبارة إذا أجاب عليها المفحوص بـ(نعم)
تعطي له درجة ( ،)1أمـا إذا أجاب (ال) فتعطي له صفر( .)0والعبارات السالبة هي
( )21عبارة إذا أجاب المفحوص بـ(ال) تعطى له درجة( ،)1أما إذا أجاب بـ(نعم)
يعطي له صفر(.)0
إجراءات الدراسة األساسية:
المجتمع وعينة الدراسة:
مجتمع الدراسة :ويتمثل مجتمع الدراسة في طلبة السنة الثانية بمعهد العلوم
اإلنسانية واالجتماعية بالمركز الجامعي بالوادي ،بأقسامه الثالثة ،علم النفس ،علـم
االجتماع والتـاريخ ،حيث تم استبعاد السنتين الثالثة والرابعة ألنهما تشمالن فقط
قسمين من أقسام المعهد هما علم النفس والتاريخ ،أما السنة األولى فقد تم استثناؤها
رغم تمثيلها الشامل لكل أقسام المعهد ألن الطلبة فيها مازالوا أقل استقرارا وتأقلما
مع الدراسة الجامعية مقارنة بطلبة السنة الثانية.
عينة الدراسة :تم اختيار العينة بطريقة عشوائية صدفية من األقسام الثالثة ،علم
النفس علم االجتماع والتاريخ ،من الطلبة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 23-19
سنة من الذكور واإلناث غير المقيمين في اإلقامة الجامعية ،والمسجلين للسنة
الجامعية  2010/2009بأعداد متساوية من كل قسم بين الذكور واإلناث ،ماعدا قسم
علم االجتماع حيث لم نتمكن من استعادة كل االستمارات مع العدد القليل للذكور
الذ ين تتوفر فيهم شروط العينة ،وذلك لغرض تمثيل كل تخصص من مجتمع
الدراسة بعدد كاف من األفراد ومن الجنسين.
األساليب اإلحصائية :تتمثل األساليب اإلحصائية المستعملة فيما يلي:
 المتوسط الحسابي: االنحراف المعياري: معادلة بيرسون :يستخدم معامل االرتباط بيرسون إليجاد ثبات أدوات القياسوللكشف عن العالقة االرتباطية بين متغيرين
 اختبار ت (:)T testتم استخدامه لمعرفة الفرق بين متوسطين لعينتين غيرمرتبطتين ،كما تم استخدامه إليجاد صدق أدوات القياس من خالل المقارنة الطرفية
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 التباين.عرض وتحليل وتفسير نتائج الدراسة:
عرض وتفسير نتائج الفرضية العامة:
تنص الفرضية العامة على أنه توجد عالقة دالة موجبة بين التدين والتوافق
النفسي لدى طلبة الجامعة .وللتحقق منها تم حساب معامل االرتباط "بيرسون"،
والنتائج المتحصل عليها ممثلة في الجدول التالي:
جدول رقم (:)1يبين االرتباط بين التدين والتوافق النفسي
التديـن
التوافق النفسي

ن

"ر" المحسوبة

"ر" المجدولة

درجة الحرية

مستوى
الداللة

75

0.48

0.29

74

0.01

يتبين من الجدول رقم ( )1أن قيمة "ر" المحسوبة التي تساوي ( )0.48أكبر من
قيمة "ر" المجدولة التي تساوي ( ،)0.29وعليه فإن قيمة "ر" دالة إحصائيا عند
مستوى ( )0.01مما يدل على أن هناك عالقة ارتباطيه بين التدين والتوافق النفسي.
وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه القعيب ( )2003في دراسته للعالقة بين
التدين والتوافق والتي أشار فيها إلى وجود عالقة طردية بين التدين كمنهج وموجه
عام للسلوك وبين التوافق االجتماعي كنتيجة لهذا المنهج ،واتضح من النتائج أنه
كلما ضعف مستوى التوافق عند الطالب بالجامعة زاد تنُصلهم من التزامات الدين،
وبهذا وصل إلى استنتاج أن التدين سبب رئيسي لرفع مستوى األمن الذاتي واألمن
االجتماعي ،اللذين يؤديان بدورهما إلى التوافق االجتماعي العام.
فالمداومة على عبادة هللا تعالى وذكره في كل وقت واستغفاره ودعائه يقرب
اإلنسـان من ربه ،ويشعره أنه في رعايته وحمايته ويُقوي فيه األمل في المغفرة،
ويبعث في نفسه الشعور بالرضا وراحة البال ،ويُنزل عليه السكينة
والطمأنينة(محمد عثمان نجاتي ،)308 :2000 ،كما أن تمسك الفرد بالسلوكات
والممارسات الدينية فيه حماية له من الوقوع في المعاصي كالزنا وإدمان الخمور
وتعاطي المخدرات ،مما يخلق لديه ضابطا ذاتيا يحميه من اإلصابة باالضطرابات
النفسية ويساعده على تحقيق توافقه النفسي واالجتماعي(عزيزة عنو)65 :2006 ،
.
وباعتبار القيم األخالقية إطارا مرجعيا لسلوك الفرد وأسلوب حياته ،وبيان ما
ينبغي أن يكون عليه التفاعل االجتماعي السليم ،فإنها تعمل على تنظيم السلوك
وتنمي في الشخصية ضميرا حيا يحاسب الفرد إذا هو أخطأ ،ومن هذه األخالق:
الصدق ،التواضع ،األمانة الكالم الحسن ،العفو(حامد زهران ،)305 :2003 ،كما
أن للمجتمع دورا هاما في تدين األفراد ،فالبيئة االجتماعية بما فيها من تقديس
للشعائر الدينية ،والعدد الكبير للمساجد ،وريادتها منذ الصغر مع االنتشار الواسع
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لدور تحفيظ القرآن الكريم ،تلعب دورا مهما في جعل الفرد يستقي تعاليم دينه متأثرا
بمن حوله.
وفي ذات السياق يرى عبد الباقي زيدان ،أن للتدين وجود خارج شعور األفراد
ليس من صنعهم ،وإنما يتلقاه اإلنسان من المجتمع الذي نشأ فيه ،بمعنى أنه ليس
وليد التفكير الذاتي ،بل يولد األفراد ليجدوا الظواهر الدينية سابقة على مولدهم
يعرفونها ويأخذون بها عن طريق التنشئة االجتماعية والتعليم(عبد الباقي زيدان،
.)559-552 :1982
وبناء على ما سبق ذكره فإنه يتم قبول الفرضية التي تنص على "وجود عالقة
دالة موجبة بين التدين والتوافق النفسي" وذلك في حدود عينة هذه الدراسة وال
يمكن تعميمها على كل طلبة الجامعة.
عرض وتفسير نتائج الفرضية الجزئية األولى
تنص الفرضية على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث
في التدين .وللتحقق منها تم حساب الفرق بين الجنسين باستخدام اختبار"ت"
العينة
المتغير
التدين

جدول رقم (:)2يبين الفرق بين الذكور واإلناث في التدين
قيمة
قيمة
درجة
اإلناث
الذكور
"ت"
"ت"
الحرية
ن39
ن 36
المحسوبة المجدولة
ع
م
ع
م
115.97

118.58 11.44

8.98

1.10

1.67

73

مستوى
الداللة
غير
دال

يتبين من خالل الجدول رقم ( )2عدم وجود فروق بين الجنسين في التدين ،حيث
بلغت قيمة "ت" المحسوبة ( )1.10وهي أقل من قيمة "ت" المجدولة ( )1.67عند
درجة الحرية (.)73
وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه كل من (إبراهيمي )2009 ،و(نصيف،
 )2001في عـدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في التوجه
نحو التدين وفي االلتزام الديني .وتختلف مع ما توصل إليه كل من (كنيثيا وباول،
 )1995والتي توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس
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
يتساوى مستوى تدينهم .من جهة أخرى تناقصت حدة الفروق بين الذكور واإلناث
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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بالمساجد ،وحضور الندوات الدينية مما يجعلهم يتساوون في اكتساب الخبرات
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:
وتنص على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في
التوافق النفسي .وللتحقق منها تم حساب الفرق بين الجنسين باستعمال اختبار" ت"
العينة
المتغير
التوافق
النفسي

جدول رقم () 3يبين الفرق بين الذكور واإلناث في التوافق النفسي
قيمة
درجة
قيمة "ت"
اإلناث
الذكور
"ت"
الحرية
المحسوبة
ن39
ن 36
المجدولة
ع
م
ع
م
73
1.67
0.73
6.08 29.15 5.61 28.16

مستوى
الداللة
غير
دال

يتضح من خالل الجدول رقم ( )3عدم وجود فروق بين الجنسين في التوافق
النفسي العام حيث بلغت قيمة "ت" المحسوبة ( )0.73وهي أقل من قيمة "ت"
المجدولة ( )1.67عند درجة الحرية (.)73
تتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه الجمعان ( )1983في دراسته التي أجراها
على عينة قوامها ( )240طالبا وطالبة ،واستخدم فيها قائمة مينيسوتا التي تحتوي
على األبعاد التكيفية اآلتية" :العالقات األسرية ،االجتماعية ،الثبات االنفعالي،
االمتثال ،التكيف مع الواقع ،الحياة المزاجية ،االستعداد للقيادة" حيث توصلت
الدراسة إلى عدم وجود فروق فردية ذات داللة إحصائية بين الطالب والطالبات
على بعض األبعاد التكيفية(سعد القعيب.)118 :2003،
ويمكن تفسير ذلك بتشابه خصائص العينة في العمر والمرحلة الجامعية ،وحجمها
والخلفية الثقافية واالجتماعية التي تنتمي إليها ،كذلك بتوفر عوامل من المتوقع أنها
ساعدت الطلبة على التوافق النفسي ،كالظروف االجتماعية واالقتصادية ،وبعض
الخدمات التي تقدمها الجامعة (كالمنحة ،والنقل )....واألوضاع التي تشعرهم
باألهمية واألمن وتشد من أزرهم ،وترفع من معنوياتهم ،وتمكنهم من مواجهة
اآلثار النفسية التي تترتب على المصاعب التي قد يمرون بها أثناء الدراسة
الجامعية.
إن وصول الطلبة إلى المرحلة الجامعية يُعتبر نقلة نوعية في حياتهم ،تساعدهم
على تقييم ومواجهة المشكالت ال ُمهددة لتوافقهم النفسي ،ففي هذه المرحلة يحصل
الطلبة على معارف أكاديمية وثقافية ترتقي بفكرهم ،وتمنحهم قدرا من الثقة بالنفس،
ومن الحرية التي لم يعتادوها خالل مراحل التعليم السابقة ،إضافة إلى ما يمنحه لهم
تفاعلهم مع زمالئهم وأساتذتهم من مشاركة وجدانية ،وتقبل ومساندة اجتماعية،
وحوار فكري ،وتنوع في الخبرات واالتجاهات واألفكار ،األمر الذي قد يساهم إلى
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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
دائرة االعتمادية على األسرة إلى االعتمادية على الذات(آسيا بركات:2008 ،
.)407-406
وقد تساهم البيئة االجتماعية في وجود مستوى متقارب من التوافق النفسي لدى
الطلبة من الذكور واإلناث ،حيث صارت اإلناث محل رعاية واهتمام وأصبح
المجتمع يُدرك أهمية التعليم العالي للفتاة ،األمر الذي يجعلها مستقرة ومتوافقة نفسيا
وبقدر يفوق قليال توافق الـذكور الذين قد تشغلهم بعض االهتمامات والمسؤوليات
التي تسـاهم بشكل أو بآخر في خفض مستوى التوافق النفسي لديهم مقارنة باإلناث.
وتجدر اإلشارة إلى المستوى فوق المتوسط للتوافق النفسي لدى أفراد العينة،
وذلك قد يرجع إلى عدم توفير المناخ النفسي المالئم إلشباع كامل حاجاتهم النفسية
كالحب والحاجة إلى تقدير الذات ،كذلك نقص بعض المرافق التي تساعد الطلبة
على اإلحساس بالراحة والطمأنينة في الوسط الجامعي أو في البيئة األسرية
واالجتماعية بشكل عام.
وعليه فإنه يتم قبول الفرضية التي تنص على عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين الذكور واإلناث في التوافق النفسي.
عرض وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الثالثة:
تنص الفرضية على أنها ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التدين حسب
التخصص الدراسي ،وللتحقق منها تم حساب التباين باستخدام النسبة الفائية.

234.94

116.57

52.90

117.13
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8287.14

38.42
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التدين

19.48

المتغير
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2

م

ع

2

م
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2
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داخل
المجموعات

بين
المجموعات

داخل
المجموعات

بين
المجموعات

المحسوبة

علم
النفس

التباين

المجدولة

علم
اجتماع

تاريخ

درجة الحرية

قيمة فا

مستوى
الداللة

العينة

جدول رقم ()4يبين الفروق في التدين حسب التخصص الدراسي.

غير
دال

يتبين من خالل الجدول عدم وجود فروق في التدين حسب التخصص الدراسي
حيث بلغت قيمة "فا" المحسوبة ( )5.99وهي أقل من قيمة "فا" المجدولة
( )19.48عند التقاء درجتي الحرية (.)72، 2
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وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه (نصيف )2001 ،في دراسته التي تناول
فيها االلتزام الديني وعالقته باألمن النفسي إلى عدم وجود فروق دالة في العالقة
بين االلتزام الديني واألمن النفسي لدى طلبة الجامعة تبعا لمتغيرات التخصص
األكاديمي (علمي نفسي).
ويمكن تفسير ذلك بأن التخصصات الدراسية رغم اختالفها إال أنها لم تؤثر في
تدين الطالب الجامعي ،حيث أنها جميعا ال تُدرس فيها مواد خاصة بالشريعة
اإلسالمية وقد يرجع ذلك أيضا إلى انتماء معظم الطلبة إلى نفس البيئة االجتماعية
والتي كان لها تأثير متق ارب على جميع الطلبة في مستوى التدين.
وعليه فإنه يتم قبول الفرضية التي تنص على عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية في التدين حسب التخصص الدراسي.
عرض وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الرابعة:
تنص الفرضية على أنها ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي
حسب التخصص الدراسي ،وللتحقق منها تم حساب التباين باستخدام النسبة الفائية.
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مستوى
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علم النفس

2

جدول رقم (:) 5يبين الفروق في التوافق النفسي حسب التخصص الدراسي.

غير
دال

يتبين من خالل الجدول رقم ( )5عدم وجود فروق في التوافق النفسي حسب
التخصص الدراسي ،حيث بلغت قيمة "فا" المحسوبة ( )1.41وهي أقل من قيمة
"فا" المجدولة ( )19.48عند نقطة التقاء درجتي الحرية (.)72 ،2
ويمكن تفسير ذلك بأن الطلبة في التخصصات الدراسية المختلفة يتأثرون
بالظروف الدراسية بنفس القدر ،وكان من المفترض أن تكون درجة التوافق عالية
عند طلبة تخصص علم النفس عن طلبة التخصصات األخرى وذلك ألنهم يتناولون
مواد دراسية تهتم بالصحة النفسية والتوافق النفسي والسبل الموصلة إليه ،وقد
يرجع حصولهم على درجات مقاربة لدرجات طلبة التخصصات األخرى إلى نقص
في توافقهم الدراسي أو ضعف في تحصيلهم واستيعابهم لمواد الدراسة.
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وعليه فإنه يتم قبول الفرضية التي تنص على عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية في التوافق النفسي حسب التخصص الدراسي.
خالصة عامة لنتائج الدراسة:
تم التطرق في هذه الدراسة إلى موضوع "التدين وعالقته بالتوافق النفسي لدى
طلبة الجامعة" ،وذلك باعتبارهم فئة خاصة تحتاج إلى المساندة من أجل تحقيق نمو
سليم متكامل لشخصياتهم.
في هذه الدراسة طبقنا استبيانين هما :استبيان خاص بالتدين وآخر خاص بالتوافق
النفسي العام ،مع عينة متكونة من 75طالبا من الجنسين ( 39إناث 36 ،ذكور) ومن
تخصصات مختلفة(علم نفس ،علم اجتماع ،تاريخ) .وبعد معالجة البيانات إحصائيا
ومناقشتها تم التوصل إلى النتائج التالية:
 توجد عالقة ارتباطية بين التدين والتوافق النفسي لدى طلبة الجامعة. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في التدين والتوافقالنفسي.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة التخصصات المختلفة في التدينوالتوافق النفسي.
يُستنتج من خالل ما سبق أن تدين المسلم يجعله يعلو بالقيَم الروحية العقائدية
وممارسته الدينية ،فتظهر على سلوكه ومعامالته مما يوصله إلى الراحة النفسية
بخاصة وراحة المجتمع بعامة ،وسبيـل ذلك ما يحققه المسلم بعالقته بربه من توافق
مع نفسه ومع اآلخرين من حوله.
آفاق ومقترحات:
من خالل ما توصلت إليه نتائج هذه الدراسة تم وضع مجموعة من التوصيات
والمقترحات والمتمثلة في:
 رفع مستوى الوعي النفسي بين الطلبة في الوسط الجامعي. العمل على حل المشكالت التي يعانيها الطلبة عن طريق توفير خاليا استماعوإرشاد وحتى عالج نفسي.
 االهتمام بغرس الوازع الديني لدى األفراد وخاصة الشباب لمحاولة مسايرتهمحياة ملؤها الصحة النفسية والتوازن النفسي.
 تقديم برامج دينية من خالل إعالم تربوي هادف للرفع من الوعي الديني. محاولة التوفيق بين الجانب المادي والجانب الروحي في المناهج التعليميةواإلعالم والثقافة بصفة عامة.
 االهتمام بالجانب الديني لدى المعالج النفسي ،واالهتمام بالجانب النفسي لدى دعاةاإلسالم.
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 تنظيم دورات مشتركة بين علماء الدين ،وعلماء النفس لكي يكتسب كل منهمخبرات من اآلخر ،ألن الهدف مشترك والغاية واحدة هي تحقيق السواء والصحة
النفسية.
 تصميم برامج إرشادية عالجية مبنية على أسس الدين الصحيح لعالجاالضطرابات النفسية.
 محاولة دراسة العالقة بين التدين وخصائص الشخصية المتنوعة. محاولة دراسة التدين وفق المراحل العمرية المختلفة. محاولة تصميم مقاييس دقيقة لقياس التدين لدى األفراد في المجتمع الجزائري.قائمة المراجع.:
 .1زهران حامد عبد السالم( .)1997الصحة النفسية والعالج النفسي .ط .3عالم
الكتب .القاهرة.
 .2زهران حامد عبد السالم( .)2003دراسات في الصحة النفسية واإلرشاد
النفسي .ط .1عالم الكتب .القاهرة.
 .3زيدان عبد الباقي( .)1980األسرة والطفولة .مكتبة النهضة المصرية .القاهرة.
 .4الصنيع صالح بن إبراهيم( .)1999التدين عالج الجريمة .ط .2مكتبة الراشد.
الرياض.
 .5الصنيع صالح بن إبراهيم( .)2002دراسات في علم النفس من منظور إسالمي.
دار العلم للكتب .السعودية.
 .6الصنيع صالح بن إبراهيم( .)2005التدين والصحة النفسية .ط .2دار الفضيلة.
الرياض.
 .7نجاتي محمد عثمان( .)2000الحديث النبوي وعلم النفس .ط .4دار الشروق.
القاهرة.
 .8بركات آسيا بنت راجح( .)2008التوافق النفسي لدى الفتاة الجامعية وعالقته
بالحالة االجتماعية والمستوى االقتصادي والمعدل التراكمي .جامعة أم القرى.
السعودية.
 .9عنو عزيزة( .)2005مدى فاعلية العالج النفسي الديني بالقرآن الكريم واألذكار
واألدعية على االكتئاب اإلستجابي لدى طالبات الجامعـة .رسالة دكتوراه غير
منشورة .جامعة الجزائر.
 .10القعيب سعد بن مسفر( .)2003التدين والتوافق االجتماعي لطالب الجامعة،
دراسة وصفية .مجلة جامعة الملك سعود .م .10الرياض .السعودية.

58
المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

سميرة عمامرة.د

التدين وعالقته بالتوافق النفسي لدى الطالب الجامعي المقال

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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أهمية الزرع القوقعي في تنمية المكتسبات األولية عند الطفل األصم و
أثر ذلك في تحسين مهارة الكتابة لديه
د .فني سمير
جامعة باجي مختار عنابة :الجزائر

ملخص :يتناول موضوع هذه الدراسة أهمية الزرع القوقعي في تنمية المكتسبات
األولية عند الطفل األصم و أثر ذلك في تحسين مهارة الكتابة لديه ،ولبلوغ هذا
الهدف تم طرح الفرضية العامة التالية" :يؤثر الزرع القوقعي في تطوير مهارة
الكتابة عند الطفل األصم " أما الفرضيات الجزئية فقد تمثلت في "أن الزرع
القوقعي يؤثر على تنمية كل من التنظيم الفضائي ،التنظيم الزماني ،الصورة
الجسمية والجانبية وللتحقق من هذه الفرضيات تم اختيارنا لعينة دراسة تتكون من
ستة  06أفراد مقسمة إلى مجموعتين يبلغ عمرها ما بين 13و  15سنة ،متمدرسة
في قسم الثالثة ابتدائي :المجموعة األولى تضم ثالثة أطفال مستفيدين من الزرع
القوقعي والمجموعة الثانية تضم ثالثة أطفال صم يتراوح الصمم لديهم بين صمم
متوسط إلى عميق بعدها قمنا بتطبيق اختبار التنظيم الفضائي ،اختبار التنظيم
الزماني ،اختبار الصورة الجسمية واختبار الجانبية واختبار تشخيصي لمادة الكتابة
واختبار كتابة ثاني مكمل لالختبار األول ،وبإتباعنا للمنهج الوصفي والمنهج
المقارن ومن خالل تحليل النتائج المسجلة في االختبارات تم التحقق من فرضيات
الدراسة القائلة بان جهاز الزرع القوقعي يوثر على تنمية مهارة الكتابة وأن
للمكتسبات األولية فعالية في تحقيق ذلك.
الكلمات المفتاحية :الزرع القوقعي ،الطفل األصم ،مهارة الكتابة.
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مقدمة:
يمر النمو المعرفي بمراحل مختلفة حيت أن المرحلة الحسية الحركية هي
المرحلة التمهيدية التي يمر بها الطفل ،وتسمى بمرحلة التمركز حول الذات أين
تتكون تدريجيا لتتجه نحو العالم الخارجي ،ويتوقف اكتساب الطفل لمختلف
المهارات الحركية على مدى سالمة نموه الحسي الحركي ومكتسباته ،في هذه
المرحلة يبدأ في تطوير الصورة الجسمية ،الجانبية وصوال إلى التنظيم الفضائي
والزماني التي تعتبر من أهم التنظيمات التي تساعد الطفل على القيام بمختلف
النشاطات خاصة تلك المتعلقة بالتحصيل األكاديمي  ،والتي من بينها الكتابة التي
هي عملية تسجيل الحروف والكلمات بالتركيز في آن واحد على الشكل والصوت
والربط بينها للقيام بالترميز مع مراعاة القواعد النحوية الصرفية واإلمالئية(رشدي
احمد طعيمة.)165 :2000 ،
وتعتبر الكتابة من أهم وسائل االتصال التي يستطيع الفرد من خاللها التعبير عن
أفكاره واالطالع على أفكار غيره ،ويتطلب تعلم هذه اآللية بلوغ الطفل درجة معينة
من النضج العقلي والقدرة على التفكير السليم والتعبير الصحيح ،وكذا بلوغه درجة
من النمو النفس حركي بمختلف مراحله ،الذي يعد شرطا ضروريا لتعلم الكتابة،
كما يمكن اعتبار اللغة المكتوبة من بين أهم الوسائل التي تعتمد عليها فئة الصم
كبديل للتفاهم والتفاعل مع اآلخرين ،نتيجة حرمان هذه الفئة من االتصال الشفوي
حيت يعرف الصمم على أنه نوع ودرجة من الفقدان السمعي ،لكن يصادف فئة
الصم مشاكل في اكت ساب مهارة الكتابة حيت يتطلب تسجيلها نشاطا حركيا معقدا إذ
ال يمكن تحقيق الكتابة إال بواسطة ميكانيزمات تعمل بطريقة آلية ،يكتسبها الطفل
خالل تعلمه للحركية الخطية وفهمه لقيمتها التعبيرية والتواصلية مع نضج مفاهيم
الزمان والمكان والجانبية والصورة الجسمية وهذه المفاهيم تدخل تحت حيز ما
يعرف بالمكتسبات األولية عند الطفل ،و قد أثبتت عدة دراسات أن الطفل األصم
يعاني من صعوبات وضعف في تنمية هذه المكتسبات وينعكس سلبا على التحصيل
القرائي والكتابي لديه(محمد رجب فضل.).12 :1998 ،
ومع ظهور جهاز الزرع القوقعي الذي يمكن األشخاص الذين يعانون من فقدان
سمعي عميق ،من استعادة السمع ولو جزئيا والتواصل والتفاعل وسماع األصوات
والكالم و اكتساب المفاهيم التي تساعد الطفل أن يكون قادرا على التحكم في
وضعيات جسمه المختلفة في الفضاء ومدركا لمفهوم الزمن ،وتساعده على تحسين
تحصيله الدراسي واكتساب مهارة الكتابة التي تتأثر بهذه المفاهيم ،والتي تتطلب
تسلسل وتتابع زمني وحركي دقيق ،ومن أسباب دراستنا هذه عدم توفر دراسات
كافية حول الكتابة عند الطفل المستفيد من الزرع القوقعي في حين أنه هناك العديد
منها قد درست هذه المهارة عند الطفل األصم،ولقد ارتأينا القيام بدراسة الهدف منها
التعرف على دور الزرع القوقعي في تنمية المكتسبات األولية ومدى انعكاسها على
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مهارة الكتابة عند فئة الزرع القوقعي مقارنة بفئة الصم ،ومن أجل التعرف على
العالقة الموجودة بين تطور هذه المكسبات وتنمية مهارة الكتابة ،قمنا بطرح
التساؤل التالي:
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.
ــ يوثر جهاز الزرع القوقعي على تنمية مهارة التنظيم الزماني.
ـــ يوثر جهاز الزرع القوقعي على تنمية مهارة التخطيط الجسدي.
ـــ يوثر جهاز الزرع القوقعي على تنمية مهارة الجانبية.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذا البحت في كونه يهتم بأحد الجوانب المهمة من اإلكتساباتاألكاديمية للطفل وهي مهارة الكتابة.
ـــالتعرف على الفروقات بين األطفال الصم و األطفال المستفيدين من الزرع
القوقعي في اكتساب مهارة الكتابة.
ـــ التعرف على مهارة الكتابة عند الطفل المستفيد من الزرع القوقعي والطفل الصم.
أسباب اختيار البحث:
ــمبررات اختيار لموضوع الكتابة عند الطفل الحامل الزرع القوقعي هي:
ــــ االهتمام بفئة الصم واألطفال المستفيدين من الزرع القوقعي.
ـــ نقص البحوث و الدراسات حول الكتابة عند الطفل المستفيد من الزرع القوقعي.
ــــ معظم البحوث مهتمة بدراسة الكتابة عند الطفل األصم فارتأينا إجراء دراسة
مقارنة من اجل التعرف على أوجه التشابه و االختالف عند الطفل المستفيد من
الزرع القوقعي والطفل األصم.
أهداف البحث:
ـــ تسليط الضوء على األطفال المستفيدين من الزرع القوقعي ،ودراسة مهارة
الكتابة عندهم ومقارنتها مع الطفل ألصم.
ـــ معرفة دور المكتسبات األولية في تنمية الكتابة والعمل على مساعدة األطفال
الصم والمستفيدين من الزرع القوقعي على اكتسابها.
ـــ معرفة الفروقات بين األطفال الصم والحاملين للزرع القوقعي في اكتساب مهارة
الكتابة.
ـــ التعرف على العالقة الموجودة بين تطوير المكتسبات األولية وتنمية مهارة
الكتابة عند الطفل المستفيد من الزرع القوقعي والطفل األصم.
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تحديد المصطلحات:
الزرع القوقعي :هو جهاز يتيح إمكانية السمع ويحسن قدرة االتصال اللفظي
لألشخاص المصابين بفقدان السمع الحسي العصبي الحاد و الذين لم يستفيدوا من
المعينات السمعية بعد فترة من التأهيل المناسب(أحمد نبوي عبده عيسى،
دس.)207:
الصـمـم :الصمم هو الفقدان الجزئي أو الكلي لحاسة السمع ،وهذا الحرمان يعيق
الطفل ويعرقل تعلمه فال يكتسب اللغة بطريقة عادية كأقرانه من العاديين
سمعيا(عصام حمدي الصفدي.)227 :2007 ،
الكتـابـة :يقصد بها ذلك النشاط المعقد المكتسب بالتعلم الذي تتدخل في تحقيقه عدة
وظائف معرفية أخرى على مستوى الدماغ والحركة والمكتسبات التي ستلقاها
الطفل في بداية نموه خاصة في النمو النفسي حركي ،ويركز في التدريب على
الكتابة في المرحلة االبتدائية على ثالثة أنواع من القدرات :القدرة في الخط ،القدرة
في اإلمالء ،القدرة في التعبير الكتابي(نايف سليمان وآخرون ،دس.)145-144 :
التنظيم الفضائي :هو طريقة تكوين فضاء شخصي وكل فرد ينظم الفضاء حسب
جسده ،وطريقة تفكيره وهو قدرة الفرد على التوجه والتنظيم ،وكذا نقل وإدراك
وفهم األشياء في المحيط القريب أو البعيد ،وكذلك قدرة الفرد على بناء عالم خيالي
أو حقيقي( جان بياجي ،ترجمة يوالند.)110 :1983 ،
التنظيم الزماني :هو القدرة على اإلدراك والتسوية في مختلف مكونات الزمن مثل
التنظيم والتعاقب ،القدرة على التمركز والتوجه في الزمان ،القدرة على التنظيم،
فعبارة الزمن تعتبر مجرد ليس من السهل على الطفل إدراكه( HABIB M, et
.)SERRATRICE G, 1993: 118
الصورة الجسمية :هي الصورة التي يمتلكها كل منا عن جسمه من خالل مختلف
أجزائه إلى المكان و الوضعية التي يتخذها في الفضاء المحيط.
الجانبية :هي سيطرت جانب من الجسم حسيا وحركيا على الجانب األخر أي
تفضيل استعمال األعضاء الحسية والحركية لجانب واحد( Laurrendeau M,
.) Pinard A,1986: 145
الدراسات السابقة:
دراسة تحث عنوان اثر برنامج تدريبي مفتوح في تطوير مهارات التعبير الكتابي
ومفهوم الذات لدى تالميذ الصم في المرحلة األساسية الوسطى في األردن
لحسونة نائلة  :2005حيث قامت الباحثة من خالل برنامج تدريبي مقترح بتطوير
مهارة التعبير الكتابي والتحصيل الدراسي ومفهوم الذات لدى الصم حيث تكونت
عينة الدراسة من  48طالبا وطالبة من الصم تم توزيعهم على مجموعتين تجريبية
وضابطة كل مجموعة تضمنت ( 24طالبا)  ،وقد استخدمت في دراستها ثالثة
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
الكتابي ومفهوم الذات مقارنة مع العينة الضابطة (جمال
مهارات التعبير
الخطيب).142 :2005 ،
دراسة بعنوان :تقييم مستوى أداء الطلبة وضعاف السمع مهارات التعبير الكتابي
إلبراهيم الزريقات  :2007أجرى الباحث دراسة حول مهارات التعبير الكتابي لدى
الطلبة الصم باستخدامه لمقياس مهارات التعبير الكتابي من إعداده معتمدا في
دراسته على  03متغيرات هي(الجنس ،اللغة المستخدمة ،سنة التمدرس) وقد
تكونت عينة الدراسة من  172طالب منهم  97من فئة الذكور و 75من اإلناث ،وقد
توصلت نتائج الدراسة إلى أن الصمم يعانون ضعفا في محتوى التعبير الكتابي
واستخدام المفردات والبناء القواعدي للجمل وتقنيات الكتابة ومفردات بسيطة
،وأخطاء صرفية ،صعوبة في ربط الجمل والكلمات ببعضها ،وجمل قصيرة
وتكرارات للصياغات والكلمات،كما أن مهارات التعبير الكتابي إجماال ضعيفة عند
الذكور واإلناث ذوي اإلعاقة السمعية ولكن التعبير الكتابي عند الذين يستخدمون
لغة اإلشارة أفضل ممن يتعلمون من خالل الطريقة الكلية،كما أن الصم وضعاف
الص م في الصف السابع يمتلكون مهارة الكتابة أفضل من التالميذ في الصفوف
األدنى(بوطيبة ابتسام.)137 :2009-2008 ،
دراسة بعنوان :أخطاء الكتابة عند الطالب الصم وضعاف السمع في مدينة جدة
دراسة لمحمد ابة شعيرة  :2007هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أخطاء
الكتابة التي يقع فيها الطالب الصم وضعاف السمع وقد صمم الباحث اختبار الكتابة
للكشف عنة األخطاء الكتابية لدى التالميذ الصم وضعاف السمع حيث اعتمد في
دراسته على ثالثة متغيرات هي (الجنس ،درجة اإلعاقة السمعية ونسبة التمدرس)
وقد اختار  51طالب ( 26ذكور و 25إناث) وتوزع المشاركون في الدراسة على
المراحل التعليمية الثالث 11 :تلميذ من االبتدائي 26 ،متوسط17،ثانوي) ممن
يعانون من مستويات مختلفة من اإلعاقة السمعية ( 19تلميذ ذو إعاقة سمعية
بسيطة 29 ،إعاقة سمعية متوسطة  12إعاقة سمعية شديدة) وبعد تطبيق االختبار
على المشاركين وجمع البيانات أشا رت نتائج الدراسة إلى وجود عدد من األخطاء
الكتابية التي يقع فيها الطالب الصم وضعاف السمع وتمثلت في (أخطاء في تمييز
التنوين ،أخطاء في تمييز المد بأنواع الثالث ،أخطاء في تركيب الكلمات والجمل،
أخطاء في تمييز (ال)الشمسية و(ال) القمرية) وأن هناك فروق في مهارات الكتابة
تبعا لمتغير المرحلة التعليمية ودرجة اإلعاقة السمعية،كما أشارت الدراسة إلى أنه
ال يوجد فروق في مهارات الكتابة تبعا لمتغير الجنس(محمد فتحي عبد الواحد،
.)301 :2001
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المنهج المتبع في الدراسة:
المنهج الوصفي :يقوم هذا المنهج على وصف الظاهرة من الظواهر للوصول إلى
أسباب هذه الظاهرة والعوامل التي تتحكم بها واستخالص النتائج و تعميمها ،
ويعتمد منهج دراسة الحالة الوصفي في جمع المعلومات.
المنهج المقارن:هو طريقة أو أسلوب يعتمد على تحديد أوجه التشابه و االختالف
بين ظاهرتين أو أكثر ويعتمد هذا المنهج على منهج دراسة الحالة في لبحت متله
مثل المنهج الوصفي(فاروق الروسان.)106 :2014 ،
حدود الدراسة :إلجراء هذه الدراسة اخترنا مستشفى ضربان من اجل األطفال
المستفيدين من الزرع القوقعي ومدرسة األطفال المعوقين سمعيا ـــ البوني ــــ
لوالية عنابة من اجل األطفال الصم.
عينة الدراسة وخصائصها:
تتكون عينة البحث من  6حاالت قسمت إ لى مجموعتين ،تتراوح أعمارهم من
13إلى  15سنة ،وقد قسمت العينة إلى مجموعتين المجموعة األولى تحتوي على
ثالثة حاالت مستفيدين من جهاز الزرع القوقعي والمجموعة الثانية تتكون من 3
حاالت صمم من نوع متوسط وعميق ،حيث تم اختيار العينة مع األخذ بعين
االعتبار المتغيرات المتمثلة في :السن ،المستوى الدراسي ،التجهيز ،كما هو مبين
كاآلتي :السن :من  13إلى  15سنة.
المستوى الدراسي :السنة الثالثة ابتدائي.
التجهيز :الزرع القوقعي بالنسبة للمجموعة األولى
وتكملة لما سبق نورد في الجدول التالي خصائص أفراد عينة البحث كما يلي:
الحالة

رقم1
رقم2
رقم3

المجموعة األولى:الحاملين لجهاز الزرع القوقعي
سن التجهيز
السن
االسم

دعاء ر
سامي ل
سهى

 15سنة
سنة 13

 3سنوات
 8اشهر

المستوى الدراسي

 3ابتدائي
 3ابتدائي
 3ابتدائي

خصائص أفراد المجموعة األولى.
المجموعة الثانية :األطفال الصم غير حاملين لجهاز الزرع القوقعي
المستوى الدراسي
السن
نوع الصمم
االسم
الحالة
 3ابتدائي
14سنة
صمم عميق
بالل ك
رقم1
 3ابتدائي
14سنة
صمم
يوسف ق
رقم2
متوسط
 3ابتدائي
 14سنة
صمم
سيف الدين ر
رقم3
متوسط
خصائص أفراد المجموعة الثانية
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األدوات المستخدمة:
أ .اختبارات الكتابة :لقد اعتمدنا على اختبارين من الكتابة يحتويان على بنود كل
اختبار يكمل اآلخر ،األول هو اختبار معد من طرف نخبة من معلمي ذوي
صعوبات التعلم على رأسهم "أ.احمد بن عبد هللا الوهيبي وآخرون والتاني هو
اختبار الكتابة للباحثة صليحة بوزيد.
تقديم االختبار :هو عبارة عن اختبار تشخيصيي للقراءة و الكتابة مصاغ بأسلوب
حسن في متناول المستوى الدراسي ،يهدف إلى تشخيص صعوبات القراءة والكتابة
لتالميذ الصف األول والكشف عن األخطاء والصعوبات الكتابية التي يقع فيه
التالميذ وهذا االختبار معد من طرف نخبة من معلمي ذوي صعوبات التعلم و على
رأسهم احمد بن عبد هللا الوهيبي ،زامل بن تابت العربني ،عبد العزيز بن محمد
الزامل...وآخرون.
أعدت هذه النسخة في إدارة التربية والتعليم بمحافظة االحساء بالمملكة العربية
السعودية ،الطبعة الثالثة  2007- 2006يحتوي هذا االختبار على عدة مهارات
أساسية للقراءة والكتابة تستخدم لتشخيص الصعوبات الكتابية أو القرائية حيث قمنا
بأخذ البنود الخاصة بتشكيل الكتابة نظرا ألنه يخدم موضوع الدراسة.
ومن أجل نتائج موضوعية قررنا استعمال اختبار كتابة ثاني مكمل لالختبار األول،
ويقيس هذا اال ختبار كال من مهارة الخط واإلمالء لتالميذ الطور األول من التعليم
األساسي ،وهو يحتوي على ثالثة نصوص تتميز بالبساطة والسهولة والوضوح،
حيث أن كل نص موجه إلى مستوى معين  ،فالنص األول موجه إلى تالميذ السنة
األولى ،والنص الثاني موجه لتالميذ السنة الثانية ،أما الثالث واألخير فهو موجه
لتالميذ السنة الثالثة ،حيث استعملت الباحثة مهمتي النقل المباشر واإلمالء لقياس
الكتابة ،وانطالقا من الدراسات السابقة المتمثلة في أعمال الباحثة
 )1979( AJURIAGUERRAودراسة  )1979( PEUGOTصممت بنود
اختبارها.
طريقة تطبيق االختبار :لقد قمنا بتطبيق اختبار الكتابة وفق الشروط التالية:
التعليمة ":إن ما سنقوم به اليوم ليس اختبار بل هو نشاط نريد من خالله التعرف
على كتابتكم ،اكتبوا أحسن ما عندكم ".
الوسائل المستعملة:
ـــ أوراق بيضاء.
ـــ أوراق تحتوي على نص االختبار.
ــ أقالم جافة زرقاء.
طريقة التطبيق :لقد قمنا بتطبيق النص الثاني الذي يناسب تالميذ السنة الثانية والتي
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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األمر على نصوص النقل المباشر دون نصوص اإلمالء وذلك بسبب الصمم الذي
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.
التصحيح والتنقيط :يتم التصحيح والتنقيط وفق  25معيار فرعي ،تخص اإلحدى
عشر معيار األولى للشكل العام للنص وتنظيمه على الورقة ،وتخص المعايير
المتبقية ( من  12إلى  )25لحصر التشوهات التي تظهر على كتابة الحروف
المكونة للنصوص.
يقيم كل مقياس فرعي اعتمادا على ثالث حاالت وهي:
الحالة –أ :-وتعطى لها درجة ( )0وتعبر عن كتابة ذات نوعية جيدة وعدم وجود
تشوهات.
الحالة –ب :-وتعطى لها درجة ( )1وتعبر عن كتابة متوسطة ووجود تشوهات
بسيطة.
الحالة –جـ :-وتعطى لها درجة ( )2وتدل على كتابة ذات نوعية سيئة جدا ووجود
تشوهات في أشكال الحروف.
وتكون أدنى درجة كلية للمقياس هي ( )0وأقصى درجة هي ( )50وتشير هذه
الدرجة األخيرة إلى كتابة ذات نوعية سيئة جدا ،وتحتوي على تشوهات كبيرة مما
يدل على صعوبات هامة في اكتساب مهارة الكتابة ،لذلك فكلما كانت الدرجات
الكل ية في المقياس مرتفعة كلما دلت على وجود صعوبات كبيرة في الكتابة لدى
الطفل ،وكلما كانت الدرجات الكلية منخفضة كلما دل ذلك على اكتساب جيد لمهارة
الكتابة.
ب ـــ اختبار التنظيم الفضائي:
لقد طبقنا بنودا من اختبار التوجه والحكم واللغة Test d’orientation, de
)jugement et de langage (OJLوهو من وضع ""Borel Maisonnyحيث
يحتوي على اختبارات يمكن تطبيقها على األطفال انطالقا من  5سنوات ونصف،
وكذلك أطفال تتراوح أعمارهم من  8إلى  9سنوات ال يعانون من أي اضطراب،
كما يمكن أن يطبق على أطفال أعمارهم تتراوح مابين  10و 12سنة وحتى 14
سنة لكن يعانون من نقص في ميادين أخرى.
يحتوي هذا االختبار على قسمين* :قسم لغوي.
قسم غير لغوي (يناسب عينة بحثنا)
إذن سنقدم هنا االختبارات غير اللغوية التي قمنا بتطبيقها على األطفال الصم
كاآلتي:
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وضعية الجسم في الفضاء :Position du corps dans l’espace :تضمن
هذا االختبار إعادة إنتاج حركات للوضعيات ( )3( ،)2( ،)1و( )4ألشخاص
متجهين إلى الفاحص بظهورهم.
طريقة التطبيق :نطلب من الطفل أن يقف أمامنا (ملتفا إلى الوراء) وهو مغمض
العينين (ال يجب ترك الصورة أمام عينيه) ،نقوم بتطبيق الوضعية ( )1عليه بدقة
شديدة دون تقديم أي شرح لفظي ،مع تركه في هذه الوضعية لمدة ثانية أو ثانيتين
ليحتفظ بها جيدا في ذهنه ،بعد ذلك نطلب منه أن يفتح عينيه ويرتاح قليال ،ثم نطلب
منه أن يعيد إنتاج الحركة التي طبقت عليه من قبل مع إبقاء عينيه مغمضتين ،ونفس
الشيء بالنسبة للوضعيات الثالثة المتبقية.
طريقة التنقيط :يكون التنقيط بحسب مقدرة الطفل على إعادة إنتاج الحركات على
النحو اآلتي:
هيئة صحيحة ()+يمنح2نقاط
هيئة قريبة ()±يمنح 1نقطة
هيئة خاطئة ( )-يمنح  0نقطة
وتجمع العالمات المتحصل عليها ضمن جدول على الشكل الموالي:
هيئة األطراف
1

وضعية الذراعين
3
2

1

4

وضعية اليدين
3
2

4

- ± + - ± + - ± + - ± + - ± + - ± + - ± + - ± +
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2

طريقة تنقيط اختبار وضعية الجسم في الفضاء
تقليد الوضعية :يتضمن هذا االختبار الجزئي اتخاذ وضعية الشخص الموجود في
الصورة المقدمة للطفل.
نضع الصورة أمام الطفل ونطلب منه إعادة الوضعية التي يكون عليها الولد في
الصورة.
إذا كان الطفل يعاني من اضطراب في التوازن فإنه يمكننا مساعدته وذلك بإمساكه
من تحت ذراعيه أو بتركه يستند إلى الحائط حتى يتمكن من تنفيذ الوضعية.
طريقة التنقيط :يكون بحسب مقدرة الطفل على تقليد الوضعية المبينة في الصورة،
وتوضع العالمة المتحصل عليها في الجدول التالي:
تقليد صحيح
2

تقليد شبه صحيح
1

تقليد خاطئ
0

ج .اختبار التوجه الزماني:
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تقديم اإلختبار:أخذ هذا االختبار من كتاب Le développement du langage
ويتضمن:
القصة المتسلسلة :وهي مجموعة من الصور تمثل قصة معينة
التعليمة :نقدم للطفل صورا لقصة معينة لكنها تكون غير مرتبة ونقول له " :هذه
الصور تحكي لنا قصة معينة ،ضعها أمامك مرتبة لنرى هذه القصة".
طريقة التنقيط :تعطى 1نقطة لإلجابة الصحيحة و  0لإلجابة الخاطئة .
د ـــ اختبار التخطيط الجسدي :اختبار التخطيط الجسدي ل (دورات هملجاك ،
ستامباك ،بارجار) يهدف إلى قياس مستوى معرفة الفرد للعالقات أو الروابط
الموجودة بين مختلف أجزاء الجسم أو الوجه ،انطالقا من قطع منفصلة عن بعضها
البعض وبالتالي يدرس هذا الرائز مدى معرفة الطفل لبنية جسمه ،يطبق االختبار
على األطفال ذوي االضطرابات التالية :عسر الكتابة ،عسر الحساب ،تأخر حركي،
اضطرابات في الجانبية ،وتأخر عقلي واضطرابات نفسية.
طريقة تنقيط االختبار:
تمنح درجة ( )0في حالة إجابة خاطئة
تمنح درجة( )1في حالة اجابة صحيحة
ه ــ اختبار هاريس للجانبية :هو اختبار يحتوي على مجموعة من االختبارات
الفرعية التي تقيس الجانبية لدى الطفل ويطبق عادة على األطفال ذوي صعوبات
العصبية واللغوية كصعوبة و الكتابة و القراءة وتتمثل االختبارات الفرعية في:
ـــ التمييز بين اليمين واليسار.
ـــ اختبار الجانبية اليدوية.
ـــ اختبار سيطرت العين.
ـــ اختبار سيطرت القدم.
يت كون اختبار هاريس من مجموعة من األدوات المهمة وهي:
ـــ ورقة التدوين الخاصة باالختبار.
ـــ قطعة ورق كارطون يتوسطها ثقب.
ـــ منظار.
ـــ كرة.
تقديم النتائج وتحليلها:
عرض نتائج اختبارات المجموعة األولى:
النتائج العامة للحالة األولى:
نسبة النجاح
%88.88
%100
%100
%89.65

االختبارات
اختبار التنظيم الفضائي
اختبار التنظيم الزماني
اختبار الجانبية
اختبار الصورة الجسمية
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%94.73
%14
81.21

اختبار الكتابة1
اختبار الكتابة2
المجموع

جدول رقم( )01يبين النتائج العامة للحالة األولى.

من خالل الجدول رقم( )1والذي يمثل النتائج العامة للحالة األولى نالحظ أن
الحالة تحصلت على نسبة نجاح كلية مقدرة ب ، %81.21موزعة على النحو
التالي :أعلى نسبة مقدرة ب  %100في اختبار الجانبية واختبار التنظيم الزماني،
وأدنى نسبة مقدرة ب %14في اختبار الكتابة المكمل ،وقد تحصلت على %94.73
في اختبار الكتابة و  %89.65في اختبار الصورة الجسمية  ،و  %88.88في
اختبار التنظيم الفضائي.
النتائج العامة للحالة الثانية:
االختبارات
اختبار التنظيم الفضائي
اختبار التنظيم الزماني
اختبار الجانبية
اختبار الصورة الجسمية
اختبار الكتابة1
اختبار الكتابة2
المجموع

نسبة النجاح
%83.33
%60
%100
%82.75
%89.47
%16
%71.92

جدول رقم( )02يبين النتائج العامة للحالة الثانية.

من خالل الجدول رقم( )2والذي يمثل النتائج العامة للحالة الثانية نالحظ أن
الحالة تحصلت على نسبة نجاح كلية مقدرة ب  %71.92موزعة على النحو التالي:
 %100في اختبار الجانبية و %89.47في اختبار الكتابة ،و %83.33في اختبار
التنظيم الفضائي و %82.75في اختبار الصورة الجسمية ،وقد تحصلت على أدنى
نسبة مقدرة بـ  %14في اختبار الكتابة المكمل.
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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اختبار الكتابة1

%94.73

اختبار الكتابة2

%12

%83.88
المجموع
جدول رقم( )03يبين النتائج العامة للحالة الثالثة.

من خالل الجدول رقم( )3والذي يمثل النتائج العامة للحالة الثالثة نالحظ أن
الحالة تحصلت على نسبة نجاح كلية مقدرة ب  %83.88والموزعة على نسب
متمثلة في أعلى نسبة مقدرة ب  %100ومتحصل عليها في كل من اختبار التنظيم
الفضائي واختبار التنظيم الزماني واختبار الجانبية ،ونسبة  %96.55في اختبار
الصورة الجسمية ونسبة  %94.73في اختبار الكتابة أما اختبار الكتابة المكمل
فتحصلت على أدنى نسبة مقدرة ب. %12
ب .عرض نتائج االختبارات المجموعة الثانية:
النتائج العامة للحالة األولى:
االختبارات
اختبار التنظيم الفضائي
اختبار التنظيم الزماني
اختبار الجانبية
اختبار الصورة الجسمية
اختبار الكتابة1
اختبار الكتابة2
المجموع

نسبة النجاح
%61.11
%60
%100
%86.20
%85.52
%18
%68.47

جدول رقم( )04يبين النتائج الكلية الحالة األولى.

من خالل الجدول رقم( )4والذي يمثل النتائج العامة للحالة األولى نالحظ أن
الحالة تحصلت على نسبة نجاح كلية مقدرة يقدر بـــ  %68.47و الموزعة على
نتائج موزعة على النحو التالي :أعلى نسبة مقدرة ب  %100في اختبار الجانبية
وأدنى نسبة مقدرة بـــــــ %18في اختبار الكتابة المكمل ،و  %68.20في اختبار
الصورة الجسمية و  %85.82في اختبار الكتابة و  %60في اختبار التنظيم
الزماني.
النتائج العامة للحالة الثانية:
نسبة النجاح
%83.33
%100
%100
%86.20
%85.52
%20

االختبارات
اختبار التنظيم الفضائي
اختبار التنظيم الزماني
اختبار الجانبية
اختبار الصورة الجسمية
اختبار الكتابة1
اختبار الكتابة2
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%79.17

المجموع

جدول رقم( )05يبين النتائج العامة للحالة الثانية.

من خالل الجدول رقم( )5والذي يمثل النتائج العامة للحالة الثانية نالحظ أن
الحالة تحصلت على نسبة نجاح كلية مقدرة ب %97.17موزعة على نسب تتمثل
في نسبة  %100في اختبار الجانبية والتنظيم الزماني ،وتليها نسبة %86.20
و %85.52و %83.33في اختبار الكتابة واختبار الصورة الجسمية واختبار
التنظيم الفضائي على التوالي وقد تحصلت على أدنى نسبة مقدرة ب  %20في
اختبار الكتابة المكمل.
النتائج العامة للحالة الثالثة:
االختبارات

نسبة النجاح

اختبار التنظيم الفضائي
اختبار التنظيم الزماني
اختبار الجانبية
اختبار الصورة الجسمية
اختبار الكتابة1
اختبار الكتابة2
المجموع

%77.77
%80
%100
%96.55
%92.10
%8
%75.73

جدول رقم( )06يبين النتائج العامة للحالة الثالثة.

من خالل الجدول رقم( )6والذي يمثل النتائج العامة للحالة الثالثة نالحظ أن
الحالة تحصلت على نسبة نجاح كلية مقدرة ب  %75.73والموزعة على النحو
التالي %100 :في اختبار الجانبية %96.55،في اختبار الصورة الجسمية و
 %92.10في اختبار الكتابة %80 ،في اختبار التنظيم الزماني ،اختبار التنظيم
الفضائي فتحصلت على نسبة  %77.77و  %8في اختبار الكتابة المكمل.
النتائج العامة للمجموعة األولى والثانية:
االختبار
اختبار التنظيم الفضائي
اختبار التنظيم الزماني
اختبار الجانبية
اختبار الصورة الجسمية
اختبار الكتابة
اختبار الكتابة2
المجموع

المجموعة األولى
90.73%
86.66%
100%
89.68%
92.97%
14%
79.006%

المجموعة الثانية
74.07%
80%
100%
89.65%
87.71%
15.33%
74.46%

جدول رقم ( )07يرصد النتائج العامة.
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من خالل الجدول رقم ( )7و الذي يمثل النتائج العامة للمجموعة األولى
والمجموعة الثانية نالحظ أن المجموعة األولى تحصلت على نسبة كلية مقدرة ب
 %79.006موزعة على نسبة متمثلة في أعلى نسبة مقدرة ب %100في اختبار
الجانبية وأدنى نسبة مقدرة ب %14في اختبار الكتابة المكمل ،وقد تحصلت على
نسبة  %92.97في اختبار الكتابة ،نسبة  %90.73في اختبار التنظيم الفضائي
 89.68%،في اختبار الصورة الجسمية و %86.66في اختبار التنظيم الزماني.
أما المجموعة الثانية فتحصلت على نسبة كلية مقدرة ب %74.46موزعة على
النسب التالية أعلى نسبة مقدرة ب  %100في اختبار الجانبية وأدنى نسبة مقدرة
ب %15.33في اختبار الكتابة المكمل ،نسبة  %89.65في اختبار الصورة
الجسمية ،نسبة  %80في اختبار التنظيم الزماني ،و 74.07في اختبار التنظيم
الفضائي.
التحليل الكيفي للنتائج:
التحليل الكيفي لنتائج المجموعة األولى:
الحالة األولى:
التحليل الكيفي الختبار التنظيم الفضائي :من خالل النتائج المتحصل عليها فان
الحالة تمكنت من إنتاج صحيح لوضعية الذراعين في الحاالت األربعة  ،وإنتاج شبه
صحيح في الوضعيتين األولى والثانية لليدين حيث قامت بها بعكس اتجاه اليدين،
كما تمكنت من إنتاج صحيح الوضعي تين الثالثة والرابعة لليدين استطاعت من تقليد
الوضعية وذلك بعد محاولة خاطئة.
التحليل الكيفي الختبار التنظيم الزماني :من خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج
أن الحالة تمكنت من ترتيب جميع أحداث القصة ترتيبا صحيحا وذلك حتى
باستغراقها وقت طويل نوعا ما.
التحليل الكيفي الختبار الجانبية  :من خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن
الحالة يمينية وتتمكن من التفريق جيدا ما بين الجهة اليسرى واليمنى ودلك توصلنا
له من خالل مالحظاتنا وتواصلنا مع الحالة حيث أننا قبل تمرير االختبار قمنا
بإعطاء أوامر لها شرط تنفيذها بأحد اليدين .
التحليل الكيفي الختبار الصورة الجسمية :تبين لنا من خالل النتائج أن الحالة لم
تنجح في انجاز جميع البنود ،ففي بند الجسم المقابل والوجه المقابل لم تتحصل على
العالمة الكاملة وذلك راجع لسرعة الحالة الشديدة في حين تحصلت على العالمة
الكاملة في بندي الوجه الجانبي والجسم الجانبي.
التحليل الكيفي الختبار الكتابة :من خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن الحالة
تمكنت من إنتاج جميع بنود االختبار بنجاح وهذا راجع إلى الصورة الذهنية التي
تمتلكها الحالة والتي تسهل عليها استرجاع للحروف كما أن اكتسابها للتنظيم
المك اني الفضائي جعل الحالة تتمكن من تذكر الحروف وعدم الخلط بين الحروف
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المتشابهة ،أما فيما يخص وجود تشوهات في بعض الحروف المنعزلة (ع وغ)
وتشوه في حرفي (ج وخ) في آخر الكلمة فهذا راجع إلى عدم تمكن الحالة من
استرجاع الصورة الذهنية للحروف وخاصة األصوات الخلفية التي يصعب
اكتسابها ،كما أن الحالة لم تتمكن من اإلجابة على بند التمييز بين (ال) الشمسية
و(ال) قمرية وهذا راجع إلى عدم تمكن الحالة من فهم البند الذي يحتاج إلى سمع
ونطق جيدين.
التحليل الكيفي الختبار الكتابة المكمل :من خالل النتائج المتحصل عليها نالحظ أن
الحالة تمك نت من كتابة النص بطريقة نوعا ما جيدة وظهور مشكالت كتابية
المتمثلة في نوعية الكتابة ،الهوامش ،تشوه في بعض الحروف (ر ،ز  ،س ،ش ،ع
،غ) وتشوه في وضع النقاط.
التحايل الكيفي لنتائج الحالة الثانية:
التحليل الكيفي الختبار التنظيم الفضائي :تبين لنا من خالل النتائج المتحصل عليها
وباالستناد على الجدول رقم ( )08أن الحالة تمكنت من إنتاج صحيح لوضعيات
الجسم في الفضاء في جميع الحاالت ماعدا الوضعية رقم  3للذراعين والوضعية 4
لليدين حيث أنجزتها انجازا شبه صحيح بعد محاوالت خاطئة ،كما تمكنت من تقليدا
شبه صحيحا لبند تقليد الوضعية.
التحليل الكيفي للتنظيم الزماني :من خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن
الحالة لم تتمكن من ترتيب جميع أحداث القصة ترتيبا صحيحا فقد تمكنت من ترتيب
الصور الثالثة األولى في حين أخفقت في ترتيب الصورتين رقم  4ورقم .5
التحليل الكيفي الختبار الجانبية :من خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن
الحالة قد قامت بجميع المهام باستعمال اليد اليمنى ومن خالل المالحظات نستنتج أن
الحالة ال تعاني من مشاكل في الجانبية.
التحليل الكيفي الختبار الصورة الجسمية :تبين لنا من خالل النتائج المتحصل
عليها أن الحالة قد تمكنت من انجاز بند الجسم الجانبي انجازا صحيحا وتحصلت
على العالمة الكاملة في حين لم تتمكن من أخد العالمة الكاملة في بند الجسم المقابل
وبند الوجه المقابل والوجه الجانبي وذلك لسرعة الحالة.
التحليل الكيفي لنتائج اختبار الكتابة :من خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج ان
الحالة تمكنت من إنتاج معظم بنود االختبار إنتاجا صحيحا وهذا راجع الى دقة
الحالة في القواعد اإلمالئية وربط المعاني بالكلمات للتعرف عليها وتطور مهارة
الفهم واالستيعاب لديها ،وقد كان هناك بعض الخلط في الحروف سواء منعزلة أو
في موضعها في الجملة حيت أن الحالة كتبت ("ر" كحرف "د" وحرف "ز"
كحرف "ذ") وذلك راجع إلى عدم قدرة الحالة على إدراك جميع الحروف
واسترجاعها خاصة كما لم تتمكن من انجاز بند التمييز بين (ال) الشمسية و(ال)
القمرية الذي يحتاج إلى درجة عالية من السمع والنطق والتمييز.
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التحليل الكيفي الختبار الكتابة المكمل :من خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن
الحالة تمكنت من كتابة النص كتابة جيدة وهذا راجع إلى تطور التآزر البصري
الحركي ،وقد ظهرت بعض األخطاء والمتمثلة في عدم كتابة عالمات الوقف ،تشوه
بعض الحروف وعدم وضع النقاط ويرجع هذا إلى عدم تمكن الحالة من إدراك
جميع الحرو ف وتمييزها خاصة المتشابهة منها كتابيا أو نطقيا.
الحالة الثالثة:
التحليل الكيفي لنتائج اختبار التنظيم الفضائي :من خالل النتائج المتحصل عليها
نستنتج أن الحالة تمكنت من إنتاج الوضعيات األربعة بنجاح ،كما تمكنت من تقليد
الوضعية تقليدا صحيحا.
التحليل الكيفي لنتائج اختبار التنظيم الزماني :من خالل النتائج المتحصل عليها
يتضح لنا أن الحالة تمكنت من ترتيب أحداث القصة كاملة ترتيبا صحيحا وذلك
بعض محاولة خاطئة واستدركت الحالة الخطأ بعد إعادتنا لها للتعليمة.
التحليل الكيفي الختبار الجانبية :من خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن الحالة
قد قامت بجميع المهام باليد اليسرى ومن خالل المالحظات يمكن القول أن الحالة ال
تعاني من مشاكل في الجانبية.
التحليل الكيفي الختبار الصورة الجسمية :من خالل النتائج المتحصل عليها
نستنتج آن الحالة قد تمكنت من انجاز معظم بنود االختبار بنجاح ،وظهور خطأ
واحد في بند الجسم المقابل والذي لم تتحصل فيه على العالمة الكاملة نتيجة لسرعة
الحالة وعدم انتباهها الجيد.
التحليل الكيفي الختبار الكتابة :من خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن الحالة
قد معظم البنود بنجاح ،وقد كان هناك تشوه في حرفي (غ و ع) منعزلين و حرفي
(خ و ج ) في وسط وآخر الكلمة وهذا راجع إلى سرعة الحالة الشديدة في انجاز
االختبار حيث استغرقت وقت قصير نوعا ما ،وتبعا ألقوال األم أن الحالة تحب
الكتابة والرسم وهما من أهم أشغالها في المنزل كما إنها تتمتع بقوة جيدة في التمييز
بين الحروف المتشابهة في الصوت والكتابة .
التحليل الكيفي الختبار الكتابة المكمل:من خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن
الحالة تمكنت من كتابة النص في وقت جيد نسبيا وهذا راجع إلى تطور التآزر
البصري الحركي للحالة والتعرف على الكلمات وقوة االستيعاب ،وقد ظهرت
بعض التشوهات المتمثلة في ترتيب واتجاه السطور ،نوع الكتابة والضغط ،تشوه
بعض الحروف وهذا راجع إلى سرعة الحالة.
التحليل الكيفي النتائج المجموعة الثانية:
الحالة األولى:
التحليل الكيفي الختبار التنظيم الفضائي :من خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج
أن الحالة تمكنت من انجاز صحيح الوضعية الثانية للذراعين في حين قامت بإنجاز
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الوضعيات الثالثة الباقية انجازا شبه صحيح كما تمكنت من انجاز وضعية  1لليدين
انجازا صحيحا  ،وقد أنجزت باقي الوضعيات انجازا شبه صحيح وقد تمكنت الحالة
من تقليد الوضعية األخيرة تقليدا شبه صحيح وذلك بعد عدة محاوالت خاطئة.
التحليل الكيفي الختبار التنظيم الزماني :من خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج
تبين لنا أن الحالة لم تتمكن من ترتيب جميع الصور القصة ترتيبا صحيحا مع العلم
أن الحالة تمكنت من ترتيب الصور الثالثة األولى ترتيبا صحيحا و لم تتمكن من
إتمام ترتيب الصورتين األخيرتين.
التحليل الكيفي الختبار الجانبية :من خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن الحالة
قامت بجميع األعمال باليد اليمنى ومن خالل المالحظات و النتائج نستنتج أن الحالة
ليس لها مشاكل على مستوى الجانبية.
التحليل الكيفي الختبار الصورة الجسمية :من خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج
أن الحالة تمكنت من انجاز بنود االختبار (الجسم الجانبي و الوجه الجانبي) انجازا
صحيحا ،وكما تمكنت من انجاز معظم بنود اختبار الجسم المقابل و الوجه المقابل
انجازا صحيحا.
التحليل الكيفي الختبار الكتابة :تبين النتائج المتحصل عليها أن الحالة تمكنت من
انجاز معظم بنود االختبار هذا راجع إلى وتحكم الحالة بالقاعدة اإلمالئية ونمو
التآزر البصري الحركي وإدراك الحالة الجيد للعالقات المكانية والربط بين
الحروف ماعدا نسيان بعضها و المتمثلة في (ق ي ص ض) ،وهذا راجع إلى
ضعف التمثيل الذهني لهذه الحروف و وجود حروف مشابهة لها سواء في الشكل
أو في النطق وبالتالي قد يؤثر على قدرة الحالة في إدراك الحروف واسترجاعها
ولم تتمكن الحالة من التمييز بين (ال)شمسية و(ال) قمرية و كتابة التنوين لتأثر
هذين البند بالسمع والنطق والتمييز الجيد حيث أن الحالة تعاني من صمم عميق.
التحليل الكيفي الختبار الكتابة المكمل :من خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن
الحالة تمكنت من كتابة النص بطريقة جيدة نوعا ما وفي وقت مقبول ،مع ظهور
بعض األخطاء الطفيفة المتمثلة في الفراغات بين الكلمات والسطور وعالمات
الوقف وتشوه بعض الحروف والنقاط.
الحالة الثانية :
التحليل الكيفي الختبار التنظيم الفضائي :من خالل النتائج نستنتج أن الحالة قد
تمكنت من إنتاج صحيح لمعظم وضعيات الجسم ماعدا في الوضعية األولى
للذراعين والوضعية األولى والثالثة لليدين الذي أنجزتهما انجازا شبه صحيح بعد
محاولة معكوسة ،وتمكنت من تقليد الوضعية تقليدا شبه صحيح.
التحليل الكيفي الختبار التنظيم الزماني :من خالل النتائج المسجلة نستنتج أن الحالة
قد تمكنت من ترتيب أحداث القصة ترتيبا صحيحا رغم استغراقها وقت طويل
لتحقيق ذلك.
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التحليل الكيفي الختبار الجانبية :تبين لنا النتائج المتحصل عليها أن الحالة قامت
بجميع المهام باليد اليمنى.
التحليل الكيفي الختبار التخطيط الجسدي :من خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج
أن الحالة تمكنت من انجاز بنود الجسم الجانبي والجسم المقابل انجازا صحيحا ،ولم
تتمكم من انجاز بندي الجسم الجانبي والوجه الجانبي.
التحليل الكيفي لنتائج اختبار الكتابة:من خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن
الحالة تمكنت من انجاز معظم بنود االختبار ماعدا نسيان بعض الحروف (ك  ،ل،
ص ،ض ) وهذا راجع إلى ضعف التمثيل الذهني لهذه الحروف وتأثر خاصية
التمييز السمعي عند الحالة إلصابتها بصمم متوسط وعدم استخدامها لمعين سمعي و
أيضا تشابه هذه الحروف مع أخرى كتابيا يجعل الحالة غير قادرة على استرجاعها
جميعها  ،وعدم تحكم الحالة في القاعدة اإلمالئية عند كتابة األلف في كلمة (ثأر)
كما أن الحالة لم تتمكن من التمييز بين (ال)شمسية و(ال) قمرية لعدم قدرتها على
السمع والتمييز الجيدين.
التحليل الكيفي الختبار الكتابة المكمل :من خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج
أن الحالة تمكنت من كتابة النص بطريقة جيدة نوعا ما في وقت سريع مع بعض
األخطاء الكتابية كالربط و عالمات الوقف وتشوه الحروف و النقاط.
الحالة الثالثة:
التحليل الكيفي الختبار التنظيم الفضائي :من خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج
أن الحالة نجحت في انجاز صحيح للوضعيتين  2و 4و انجاز شبه صحيح
للوضعيتين 1و 3في اختبار وضعية الجسم في ما يخص الذراعين أما بخصوص
اليدين فقد أنجزت جميع الوضعيات صحيحة ماعدا الوضعية  4و قد تمكنت من
تقليد الوضعية تقليدا شبه صحيح مع العلم أن الحالة قد قامت بعدة محاوالت منها
الخاطئة ومنها المعكوسة لحصول على هذه النتائج.
التحليل الكيفي الختبار التنظيم الزماني :من خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج
أن الحالة قد نجحت في ترتيب الصور األربعة األولى ألحداث القصة ترتيبا
صحي حا ولم تتم ترتيب الصورة األخيرة و قد استغرقت الحالة وقت أطول نوعا ما
في انجاز االختبار.
التحليل الكيفي الختبار الجانبية :من خالل النتائج المتحصل نستنتج أن الحالة قد
قامت بجميع المهام المطلوبة باليد اليسرى ومن خالل المالحظات ال تعاني من
مشاكل في الجانبية.
ا لتحليل الكيفي الختبار الصورة الجسمية :من خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج
أن الحالة تمكنت من إنتاج معظم بنود االختبار بنجاح ما عدا بند الوجه الجانبي
وذلك بسبب سرعة الحالة.
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التحليل الكيفي الختبار الكتابة :من خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن الحالة
تمك نت من انجاز معظم بنود االختبار بطريقة صحيحة مع وجود أخطاء في كتابة
الحروف كحرف (ك) في أول ووسط الكلمة وذلك لضعف التمثيل الذهني للحرف
في تلك المواضع وأخطاء في تركيب الكلمات راجع إلى عدم التعرف على الكلمات
ومعانيها وعدم مقدرة الحالة على التمييز بين (ال) شمسية و (ال) قمرية وهذا راجع
إلى ضعف قدرتها على التمييز الجيد إلصابة الحالة بصمم متوسط.
التحليل الكيفي الختبار الكتابة المكمل :من خالل النتائج المتحصل عليها نستنتج أن
الحالة تمكنت من كتابة النص كتابة جيدة نوعا ما مع وجود بعض المشاكل في
ضغط الكتابة وعالمات الوقف.
التحليل الكيفي للنتائج العامة :من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم ( )7نستنتج
أن نتائج المجموعة األولى أفضل من نتائج المجموعة الثانية ،وقد سجلت هذه
األخيرة سجلت نتائج متساوية في اختبار الجانبية في حين سجلت المجموعة األولى
نتائج أعلى في اختبار التنظيم الفضائي والتنظيم الزماني والصورة الجسمية،
واختباري الكتابة رغم ظهور أخطاء الناجمة عن تشابه الحروف كتابيا أو نطقيا إال
أن الحاالت قد تمكنت من الحصول على نتائج جيدة وهذا راجع إلى تطور قدرة
التمييز والسمع ،وربط الكلمات بمعانيها والتحكم بالقواعد اإلمالئية الذي يعود
الفضل إلى ذلك لجهاز الزرع القوقعي ودور األولياء مع الطفل والمتابعة
األرطوفونية المنتظمة ،أما بالنسبة لنقاط المجموعة الثانية التي كانت مقبولة لكن
أدنى من نقاط المجموعة األولى ،وهذا راجع إلى عدم التمييز الجيد لألصوات
وضعف التمثيل الذهني للحروف وضعف االسترجاع وهدا راجع إلى نقص حاسة
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
ما بينته كل الميزانية األرطوفونية وهذا ما انعكس إيجابا على نتائج األطفال الصم
في الكتابة والمكتسبات األولية والمتحصل عليها من خالل تطبيق االختبارات
الكتابية واختبارات التنظيم الفضائي ،التنظيم الزماني ،التخطيط الجسدي والجانبية
،أما في ما يخص إشكالية الدراسة والمتمثلة في مدى تأثير جهاز الزرع القوقعي
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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من خالل النتائج المتحصل عليها من خالل تطبيق اختبارات المكتسبات األولية
(التنظيم الفضائي ،التنظيم الزماني ،الجانبية والصورة الجسمية)،حيث تحصلت
المجموعة األولى على نتائج أعلى من المجموعة الثانية والتي تقدر ب%79.006
ومنه نستنتج أن الطفل المستفيد من جهاز الزرع القوقعي له تحكم جيد في "التنظيم
الفضائي والتنظيم الزماني ،الجانبية والتخطيط الجسدي" وهذا ما انعكس إيجابا
على مستوى مهارة الكتابة لديه.
خـاتمـة:
لقد قمنا بتصميم هذه الدراسة كمحاولة إلبراز أهمية الزرع القوقعي في اكتساب
مهارة الكتابة والمكتسبات األولية اللذان يؤثران و يتأثران ببعض  ،فالكتابة هي
نشاط يخضع لشروط دقيقة ،ولقد اعتمدنا على اختبارات تتمثل في اختبارات
المكتسبات األولية (التنظيم الفضائي ،التنظيم الزماني ،الجانبية ،الصورة الجسمية)
واختبارين للكتابة من اجل إبراز العالقة الوطيدة بين اكتساب هذه المفاهيم وتنمية
الكتابة ومدى مساعدة جهاز الزرع القوقعي على ذلك ،وللتحقق من الفرضيات
والنتائج المتحصل عليها قمنا بإجراء دراسة مقارنة بين األطفال الصم ،وقد توضح
من خالل الدراسة أن الكتابة تتأثر بالمكتسبات األولية اللتان تتأثران بجهاز الزرع
القوقعي وهذا ما بينته نتائج األطفال الصم التي كانت اقل من نتائج األطفال
المستفيدين من الزرع القوقعي ومنه أثبتت صحة الفرضيات التي تنص على أن
الزرع القوقعي يؤثر على المكتسبات األولية ويؤثر على تنمية مهارة الكتابة.
ورغم أننا قمنا بإجراء هذه الدراسة على عينة صغيرة وفي فترة زمنية محدودة
إال انه يمكن استخدام هذه الدراسة كمرجع يستدل به الباحثين في الدراسات مستقبال
 ،وكخاتمة لدراستنا نقدم االقتراحات التالية من أجل تطوير الدراسات حول األطفال
المستفيدين من الزرع القوقعي:
ـــ االهتمام بدراسة المهارات التعليمية و كيفية تطويرها عند المستفيد من الزرع
القوقعي.
ــ دراسة طرق مساعدة األطفال المستفيدين من الزرع القوقعي في تنمية المكتسبات
األولية أثناء إعادة التربية االرطوفونية.
ــ العمل على إنشاء آو تكييف اختبارات كتابة و اختبارات المكتسبات األولية خاصة
بفئتي الصم والزرع القوقعي من أجل نتائج أكثر موضوعية.
ــ تكتيف الضوء على فئة الزرع القوقعي من اجل التعرف على الصعوبات التي
تصادفهم في المجال الدراسي من اجل مساعدتهم.
قائمة المراجع:
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 . 9محمد فتحي عبد الواحد ( ،)2001اإلعاقة السمعية وبرنامج التأهيل ،دار الكتاب الجامعي .اإلمارات
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. 10فاروق الروسان( .)2014تصميم البحث في التربية الخاصة .ط .1دار الفكر .األردن.
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neuropsychologiques), édition Masson. Paris.
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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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فاعلية برنامج مقترح لتنمية بعض المهارات اإلدراكيـة لـدى األطفال
المعاقيـن فكريا ً "القابلون للتعليم"
د .مسعودة عياد
كلية علم النفس ،جامعة قسنطينة  :02الجزائر

د .ربيع عبد الرؤوف عامر
كلية التربية ،جامعة الملك خالد :المملكة العربية السعودية

أ.إسمهان بن عثمان
ملخص :هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على فئة األطفال المعاقين فكريا ً
"القابلون للتعليم" الذين تتراوح أعمارهم ما بين (  6سنوات وشهرين إلى  11سنة
و 3أشهر)  ،توضيح مدى فعالية البرنامج اإلدراك لدى هذه الفئة ومدى أهميتها في
تسريع عملية التكفل بهذه الشريحة  ،اإلسهام في تنمية بعض المهارات اإلدراكية
(األطوال ،الحيز ،األلوان األساسية ،األحجام ،الزمن ،األشكال ،االتجاهات) لديهم
من خالل األنشطة المقدمة في البرنامج المقترح .تكونت العينة من مجموعتين:
المجموعة األولى :تجريبية تكونت من ( )06أطفال ( 03ذكور 03 ،إناث) ،و
الثانية :الضابطة تكونت من ( )06أطفال ( 03ذكور 03 ،إناث) ،وتتراوح أعمارهم
من  6سنوات وشهرين إلى  11سنة و 3أشهر ،ونسبة ذكائهم ما بين ()50-70
درجة ،بالمركز البيداغوجي النفسي للمعاقين فكريا ً بعلي منجلي – قسنطينة-
بالجزائر ،واعتمدت الدراسة على المنهج الشبه التجريبي .وأثبتت نتائج الدراسة أن
البرنامج المستخدم قد ساهم فعال في تنمية المهارة اإلدراكية ( لألطوال – الحيز –
األلوان األساسية – األحجام -مفهوم الزمن – األشكال – مفاهيم االتجاهات) لدى
األطفال المعاقين فكريا ُ عينة الدراسة.
الكلمات المفتاحية :البرنامج التدريبي -المهارات اإلدراكية – ذوي االحتياجات
الخاصة  -المعاقين فكريا ً – القابلون للتعليم
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مقدمة:
تعتبر اإلعاقة الفكرية ظاهرة تعرفها مختلف المجتمعات ،سواء الفقيرة منها أو
الغنية ذلك أن أسبابها عديدة ومختلفة ونظرا لخطورتها فقد اهتم العديد من الباحثين
والعلماء باختالف بيئاتهم وتخصصاتهم بالبحث حول هذه اإلعاقة ومحاولة الكشف
عن طبيعتها وأسبابها وطرق الوقاية منها.
كما يعتبر النمو عملية مستمرة تبدأ من الحمل حتى النضج ،فمن خالله تتطور
مختلف جوانب الشخصية والعضوية والنفسية والمعرفية وحتى االجتماعية والذي
يضمن نموها الجيد تكيف الطفل في المجتمع (http://dr-
.)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
والتفكير والتعلم ،أي جميع العمليات المعرفية التي يقوم بها العقل لتكوين الخبرات
المعرفية ،وبالتالي تضع حواجز لتطوير عالقته بالمجتمع ،ومن أهم مخلفات عوائق
النمو السليم اإلعاقة الفكرية (.)http://dr-banderalotaibi.com
حيث تعد هذه األخيرة ظاهرة اجتماعية خطيرة ،تظهر في كل المجتمعات .وهذا
ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية إلى أن نسبتها تتراوح ما بين(  ) % 4-1من
أفراد المجتمع(رباطة.)62 :2001 ،
ويؤكد (خليفة  )2006:على وجود اختالف بين الطفل المعاق فكريا ً والطفل
العادي فى مستوى أو معدل النمو العقلي ،فالمعروف أن الطفل السوي ينمو سنة
عقلية خالل كل سنة زمنية ،أما الطفل المعاق فكريا ً ينمو تسعة شهور عقلية أو أقل
من سنة زمنيه ( بخش : 2001 ،ص  ، )12وهذا هو السبب فى تباين األعمار
العقلية لكل من السوي والمعاق فكريا ً (خليفة وآخرون  ،)45 :2007 ،وهذا يبقى
محل دراسة وإثبات.
ونجد لإلعاقة الفكرية عدة درجات أخفها الدرجة البسيطة التي يطلق على أطفالها
"القابلون للتعليم" ألنهم يمكنهم التكيف النفسي واالجتماعي والمهني إذا ما أحسن
توجيههم وتعليمهم ومساعدتهم على استثمار قدراتهم وإمكاناتهم واستعداداتهم
المحدودة إلى أقصى حد ممكن للتغلب على المظاهر السلبية المتعددة التي تصاحب
إعاقتهم الفكرية من قصور في عدد من المهارات كالحركية واالجتماعية واالنفعالية
والمعرفية.
مشكلة الدراسة:
تعتبر تنمية المهارات اإلدراكية لدى المعاقين فكريا ً أمرا ً هاما ً مكمالً لمتغيرات
النمو المختلفة لديهم ،حيث أنهم يعانون من الكثير من المظاهر السلبية والتي تؤثر
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على سلوكاتهم وتفاعالتهم مع اآلخرين ،كما يؤدى ضعف المهارات اإلدراكية
وعدم القدرة على تنفيذها إلى االنسحاب وباإلضافة إلى الكثير من اآلثار السلبية
األخرى .حيث تتعدد مظاهر المهارات المعرفية لدى هذه الفئة من األطفال ويعتبر
من أهم مظاهر اضطرابات المهارات المعرفية:
أوال :بطء في نمو التفكير وهذا بسبب القصور فى ذاكرتهم ،وضعف قدراتهم على
اكتساب المفاهيم ،وعدم قدرتهم على إدراك المفاهيم المركبة والمعقدة (نصر،
.)19 :2000
ثانيا :ضعف االنتباه ويرجع إلى حاجتهم إلى التغذية الراجعة الفردية وذلك ألنهم
ينتبهون إلى اآلخرين أكثر من انتباهم إلى متطلبات المهمة ،فهم في حاجة إلى مدة
أطول مقارنة بالعاديين لفهم ما هو مطلوب منهم ،وربما يرجع األداء المنخفض لهم
إلى الدور الذي تلعبه خبرات الفشل في مواقف تعلم سابقة والتي تجعلهم دائما
يبحثون عن التوجهات ممن حولهم ،اللفظية وغير اللفظية كمؤثر لنجاحهم أو فشلهم
أكثر من انتباههم إلى المهمة المطلوب منهم ،القيام بها (خليفة وآخرون :2007 ،
.)99
ثالثا :قصور في الذاكرة ،حيث أنهم يعانون من مشكلة عدم التذكر سواء كان ذلك
متعلقا باألسماء أو األشكال أو األحداث(شاش.)43 :2002 ،
رابعا :وجود قصور في قدرات تكوين المفهوم لديهم مثل التجريد والتعميم حيث
يلجئون دائما إلى استخدام المحسوسات في تفكيرهم وربط األشياء بوظيفتها ولذا
يصعب عليهم تكوين المفاهيم المجردة (كاشف.)31 :2001 ،
وأخيرا ً أنهم يعانون من قصور في عمليات اإلدراك ،فهو ال ينتبهون إلى
خصائص األشياء فال يدركونها ،وينسون خبراتهم السابقة فال يتعرفون عليها
بسهولة ،مما يجعل إدراكهم غير دقيق (القريطي .)89 :1996 ،فنجدهم عاجزين
عن تصنيف األلوان واألشكال واألحجام وتسلسل األطوال أو التفريق بين مختلف
االتجاهات ،باإلضافة إلى عدم القدرة على إدراك المفاهيم الزمانية والمكانية
(س.ي .روبنشتين.)170-162 :1989 ،
وبما أن اإلدراك يعد أحد مفاتيح التعلم ووسائله المهمة ،كون التعلم الفعال يتطلب
إدراكا ً جيدا ً للمثيرات التي يستقبلها المتعلم ،وإعطائها قيمة ومعنى ،بحيث يسهل
استرجاعها في المستقبل ،فإن العملية التعليمية لألفراد المعاقين فكريا ً "القابلون
للتعليم" تهدف في المقا م األول إلي إنتاج فرد قادر على خدمة نفسه ،قادر على
الوفاء بمتطلباته الشخصية اليومية البسيطة ،متوافقا مع مجتمعه وغير منبوذ من
أفراد هذا المجتمع المحيطين به ،ال يعاني من مشكالت سلوكية تعيق اندماجه في
هذا المجتمع ،منتجا إن أمكن ،يمتلك من مهارات القراءة والكتابة ومبادئ المواد
األكاديمية األخرى ما يؤهله للتعامل مع المشكالت العقلية اليومية البسيطة التي قد
تقابله خالل تفاعله مع بيئته المحيطة به( بخش . )95 :2001 ،كما أكدت العديد
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من الدراسات السابقة أن هؤالء األطفال لديهم قصور في المهارات اإلدراكية والتي
تؤثر في قدرتهم على التكيف مع المحيطين بهم  .فمن هنا تتحدد مشكلة الدراسة
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
يساعد على تنميتها لديهم ،وفى ضوء ما سبق يمكن أن تصاغ مشكلة الدراسة
الحالية في التساؤل الرئيسي التالي:
ما فاعلية البرنامج المقترح في تنمية بعض المهارات اإلدراكية لدى عينة من
األطفال المعاقين فكريا ً "القابلون للتعليم" ؟
فروض الدراسة:
 توجد فروق بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في تنمية المهارةاإلدراكية لألطوال ،باستخدام البرنامج المقترح في القياس البعدي لصالح أفراد
المجموعة التجريبية.
 توجد فروق بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في تنمية المهارةاإلدراكية لمفهوم الحيز ،باستخدام البرنامج المقترح في القياس البعدي لصالح أفراد
المجموعة التجريبية.
 توجد فروق بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في تنمية المهارةاإلدراكية لأللوان األساسية ،باستخدام البرنامج المقترح في القياس البعدي لصالح
أفراد المجموعة التجريبية.
 توجد فروق بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في تنمية المهارةاإلدراكية لألحجام ،باستخدام البرنامج المقترح في القياس البعدي لصالح أفراد
المجموعة التجريبية.
 توجد فروق بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في تنمية المهارةاإلدراكية لمفهوم الزمن ،باستخدام البرنامج المقترح في القياس البعدي لصالح أفراد
المجموعة التجريبية.
 توجد فروق بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في تنمية المهارةاإلدراكية لألشكال ،باستخدام البرنامج المقترح في القياس البعدي لصالح أفراد
المجموعة التجريبية.
 توجد فروق بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في تنمية المهارةاإلدراكية لمفهوم االتجاهات ،باستخدام البرنامج المقترح في القياس البعدي لصالح
أفراد المجموعة التجريبية.
أهداف الدراسة :سعت هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف وهي:
إلقاء الضوء على فئة األطفال المعاقين فكريا ً "القابلون للتعليم" الذين تتراوح
أعمارهم ما بين (  6سنوات وشهرين إلى  11سنة و 3أشهر).
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توضيح مدى فعالية البرنامج اإلدراك لدى هذه الفئة ومدى أهميتها في تسريع عملية
التكفل بهذه الشريحة.
اإلسهام في تنمية بعض المهارات اإلدراكية (األطوال ،الحيز ،األلوان األساسية،
األحجام ،الزمن ،األشكال ،االتجاهات) لديهم من خالل األنشطة المقدمة في
البرنامج المقترح.
أهمية الدراسة :تكمن أهمية هذه الدراسة الحالية في:
محاولة وضع تقنية أو وسيلة للتكفل (البرنامج المقترح لتنمية بعض المهارات
اإلدراكية لدى عينة من األطفال المعاقين فكريا ً "القابلون للتعليم) تعتمد على
خطوات مهمة من أجل تزويد الطفل المعاق فكريا ً "القابل للتعليم" بأهم المكتسبات
التي تساعده على التكيف داخل البيئة ،باإلضافة إلى أنها تسهل مهمة كل مختص
في التعامل مع هذه الفئة من األطفال.
حدود الدراسة :تتحدد الدراسة الحالية بالحدود التالية:
الحدود الجغرافية :تتحدد الدراسة جغرافيا بالمركز :المركز البيداغوجي النفسي
للمعاقين فكريا ً الواقع بعلي منجلي والية قسنطينة – الجزائر.
الحدود الزمنية :تتحدد هذه الدراسة زمنيا بـ ) 3 (:أشهر (مارس -أبريل -مايو
.)2015
تحديد المصطلحات إجرائيا:
المعاقين فكريا ً "القابلون للتعليم" :يشير هذا المصطلح في دراستنا إلى األطفال
من ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة والذين تتراوح نسبة ذكائهم بين ()70-50
باستخدام اختبار رسم الرجل لـ(فلورنس كودا يناف )Florence Goodenough
للذكاء المستخدم في المركز البيداغوجي النفسي للمعاقين فكريا ً الواقع بعلي منجلي
والية قسنطينة –الجزائر ،-والذين تتراوح أعمارهم الزمنية بين (  6سنوات
وشهرين إلى  11سنة و 3أشهر).
البرنامج المقترح :هو يكمن في الخطوات المقترحة ضمن برنامج تدريبي مخطط
ومنظم في ضوء أسس علمية وتربوية يحاول إكساب عينة من األطفال المعاقين
فكريا ً "القابلون للتعليم" قدرا من االستقاللية واالعتماد على النفس في المواقف
الحياتية والتعامل مع اآلخرين وتيسير سبل االندماج في المجتمع المحيط بهم ،اعتمد
برنامج الدراسة مخططا استند على أسس ووسائل تعليمية تركز على قدرات
المعاقين فكريا ً "القابلون للتعليم" حيث روعي في هذا البرنامج أن تكون األدوات
المستخدمة مألوفة للطفل ومستمدة من بيئته ،مع استخدام أساليب التعزيز اللفظي
والمادي لتشجيع األطفال على االستجابة للمثيرات المقدمة لهم ،مع مراعاة التسلسل
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 ). األحجام( :كبير -متوسط -صغير ). الزمن( :الصباح  #المساء ). األشكال ( :دائرة -مثلث -مربع ). االتجاهات( :يمين  #يسار ).المهارة :استعمل هذا المصطلح في دراستنا للتعبير عن قدرة الطفل المعاق فكريا ً
"القابل للت عليم" على أداء بعض األنشطة اإلدراكية ،عن طريق التدريب المستمر
حتى تصبح عادة في سلوكياته ،ويستطيع أن يؤديها في أي وقت بكفاءة.
المهارات اإلدراكية :يشير هذا المصطلح في دراستنا إلى مجموعة من الخبرات
التي يكتسبها الطفل المعاق فكريا ً "القابل للتعليم" من خالل برنامج تدريبي يساعده
في تنمية بعض المهارات اإلدراكية (األطوال ،الحيز ،األلوان األساسية ،األحجام،
الزمن ،األشكال ،االتجاهات).
الدراسات السابقة:
دراسة "باسناك" وآخرون (  ،) Pasnak et Al,1995بعنوان" فاعلية تدريب
األطفال المتخلفين عقليا القابلون للتعليم ،على مهارات التصنيف والتسلسل في نمو
الجوانب المعرفية :حيث هدفت الدراسة إلى تدريب األطفال المتخلفين عقليا القابلون
للتعليم ،على مهارات التصنيف والتسلسل في نمو الجوانب المعرفية وذلك على
عينة قوامها ( )36طفال من الجنسين من ذوي التخلف العقلي البسيط ،ممن تتراوح
أعمارهم الزمنية ما بين ( 5سنوات و 9أشهر) إلى ( 8سنوات و 6أشهر) ونسبة
ذكائهم ما بين ( .)51-72واستخدم الباحث برنامجا تربويا تدريبيا ،تم تقديمه إلى
األطفال ثالث مرات أسبوعيا لمدة أربعة شهور  ،أسفرت نتائج الدراسة عن وجود
فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة،
في القدرة على التصنيف والتسلسل في االختبار البعدي لصالح المجموعة
التجريبية .كما تبين أيضا وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات
المجموعة التجريبية في اإلجراءين القبلي والبعدي ،لصالح اإلجراء البعدي ،مما
يؤكد فاعلية البرنامج التدريبي المقدم في تدريب األطفال المتخلفين عقليا على
التصنيف والتسلسل ،كما أشارت النتائج أيضا إلى نمو هذه الجوانب لدى األطفال قد
ساهم مساهمة إيجابية وفعالة في تحسين مستوى الذكاء والجوانب المعرفية لديهم.
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دراسة "بيري" وآخرون (  ،) Peery,P. et Al,1992بعنوان" فاعلية تدريب
األطفال المتخلفين عقليا القابلون للتعليم ،على العمليات العقلية المتضمنة في نظرية
بياجيه ،والخاصة بالتصنيف والتسلسل والكشف على إمكانية تعميم أثر التعليم
وانتقال أثره إلى مشكالت ومواد جديدة مشابهة'':حيث هدفت الدراسة إلى تدريب
األطفال المتخلفين عقليا القابلون للتعليم ،على العمليات العقلية المتضمنة في نظرية
بياجيه ،والخاصة بالتصنيف والتسلسل وذلك على عينة قوامها ( )24طفال من
الذكور واإلناث من المتخلفين عقليا ،الملتحقين بفصول التربية الفكرية ،وتراوحت
أعمارهم الزمنية بين ( 6سنوات و 7أشهر) إلى ( 9سنوات و 10أشهر) بمستوى
ذكاء بلغ ( .)73 -51وتم التدريب بصورة متدرجة من المستوى السهل إلى
المستوى الصعب ،في جلسات فردية ،حيث قام مدرس الفصل بتطبيق البرنامج
الذي اشتمل على مهارات التصنيف والتسلسل من خالل مجموعة من األنشطة
المالئمة لقدرات األطفال المعاقين المحدودة ،وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج،
كان من أهمها وجود فروق دالة إحصائيا في القدرات المعرفية الخاصة بعملتي
التصنيف والتسلسل ،بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة ،في االختبار
البعدي لصالح المجموعة التجريبية.
دراسة "عادل سعد خليل حرب" (  ،)1992بعنوان" دارسة مقارنة لبعض
الخصائص المعرفية واالجتماعية لألطفال المتخلفين عقليا القابلون للتعليم" :تكونت
عينة الدراسة من ( )160طفال ،تراوحت أعمارهم الزمنية بين ( 8سنوات10-
سنوات) .قام الباحث بتقسيم العينة الكلية إلى مجموعتين ،األولى مجموعة األطفال
المتخلفين عقليا ،ممن تراوحت نسب ذكائهم بين( ،)50-70والثانية مجموعة
األطفال العاديين .واستخدم الباحث عددا من اختبارات القدرة على اإلدراك الحسي،
والتي اشتملت على اختبار القدرة على إدراك األشكال ،واأللوان الطبيعية ،والقدرة
على إدراك األلوان من واقع الطبيعة ،واختبار القدرة على إدراك التتابع الزمني،
والقدرة على التذكر ،ومقياس "فينالند" للنضج االجتماعي ،ومقياس المستوى
االجتماعي واالقتصادي لألسرة ،وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسطات درجات األطفال المتخلفين عقليا ،واألطفال العاديين،
عند مستوى داللة ( )0.001في كل من اختبار القدرة على إدراك األشكال واأللوان
الطبيعية ،واأللوان من البيئة وإدراك التتابع الزمني ،والدرجة الكلية في االختبارات
المستخدمة .وتوصل الباحث الى نتيجة مؤداها ضرورة االهتمام ببرامج تنمية
الجانب المعرفي لدى األطفال المتخلفين عقليا ،باستخدام الفنيات واالستراتيجيات
واألساليب التدريبية ،بمختلف أشكالها وصورها (مجلة مركز البحوث التربوية،
.)11-10 :2001
دراسة "مكورميك" وآخرون ( ،) Mccormick et al ,1990بعنوان" تعلم
المفاهيم لألطفال المتخلفين عقليا على بعض مفاهيم نظرية "بياجيه" :وهدفت هذه
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الدراسة للتعرف على فاعلية تدريب األطفال المتخلفين عقليا ً على بعض مفاهيم
نظرية" بياجيه "مثل التصنيف والتسلسل ،وثبات العدد في تحسين أداء هؤالء
األطفال على المقاييس المقننة للقدرة المعرفية والتحصيل الدراسي ،وذلك على عينة
قوامها ( )20طفالً من الذكور واإلناث ،تراوحت أعمارهم ما بين(  ) 8-13سنة
بمتوسط عمري قدره ( 10سنوات وشهران) ،ومتوسط ذكاء ( )50-65من خالل
تقديم مشاكل تهدف إلى تدريب الطفل على إتقان عمليات التصنيف والتسلسل،
وتثبيت مفهوم العدد لديه ،وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيا ً
بين متوسطي درجات األطفال في القياسين القبلي والبعدي الختبارات التصنيف
والتسلسل ،وثبات مفهوم العدد لدى هؤالء األطفال لصالح القياس البعدي .
دراسة "باسناك" وآخرون ( ،) Pasnak et Al,1989بعنوان "اإلسراع بالتعلم
لدى األطفال المعاقين عقلياً" :هدفت إلى التعرف على إمكانية تعليم العمليات
المعرفية الخاصة بالتصنيف والتسلسل ،لألطفال المتخلفين عقليا ً وأثر ذلك على
تحسين نسبة الذكاء واألداء على المقاييس المرتبطة بالذكاء ،على عينة تألفت من
( )06أطفال من الذكور واإلناث المتخلفين عقليا ً والمصابين بأعراض داون من
القابلون للتعليم ،وتراوحت أعمار األطفال الزمنية من (  6سنوات و  8أشهر إلى 8
سنوات وشهران) ،وتم تدريب األطفال في جلسات فردية باستخدام الملصقات
الملونة والتغذية المرتدة ،لمكافئة األطفال وتشجيعهم على االستجابة الصحيحة من
خالل التدرج في أسلوب التدريب ،وعدم االنتقال من نشاط إلى آخر إال بعد إتقان
الطفل للنوع الذي يتم التدريب عليه ،وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسطي درجات األطفال في األعمار العقلية المختلفة ،في
اإلجرائيين القبلي والبعدي ،لصالح القياس البعدي ،مما يشير إلى فاعلية البرامج
التدريبية في تنمية بعض الجوانب المعرفية لدى األطفال المتخلفين عقليا ً،
والمصابين بأعراض داون من خالل تنمية الذكاء وما يرتبط به من عوامل
ومتغيرات معرفية (مركز البحوث التربوية.)11 :2001 ،
دراسة "كامبل" وآخرون ( ،) Campbell et. al.,1988بعنوان "فاعلية
برنامج تمهيدي لحث عملية التعلم في مجال النمو المعرفي لألطفال المتخلفين عقليا ً
القابلون للتعليم" :هدفت إلى الكشف عن أثر التدريب على مفاهيم التصنيف
والتسلسل باستخدام حقيبة التعلم المعروفة باسم اإلسراع  accélérationعلى زيادة
نسبة الذكاء والتحصيل الدراسي لدى هؤالء األطفال ،وتكونت عينة الدراسة من
( )20طفالً من الجنسين من السود والبيض ذوي األصول العرقية المختلفة ،حيث
قام مدرس الفصل بتدريب أطفال المجموعة التجريبية على التصنيف والتسلسل،
من خالل تقديم عددا ً من المشكالت المتدرجة وتدريب األطفال على االستجابات
الصحيحة مع استخدام التعزيز اللفظي والمادي في تدعيم االستجابات الصحيحة،
وتكرار التدريب في حالة االستجابة الخاطئة ،إلى أن يتمكن الطفل من االستيعاب
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الصحيح للمشكلة ،والثقة في االستجابة الصحيحة ،وقد أسفرت نتائج الدراسة عن
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريبية،
في القياسين القبلي والبعدي لصالح البعدي ،مما يؤكد على فاعلية ذلك البرنامج
التدريبي في تنمية الجوانب المعرفية لدى األطفال (مركز البحوث التربوية،
.)12-11 :2001
دراسة "ليزر" وآخرون ( ،) Lesser et. al.,1978بعنوان "أداء األطفال
المتخلفين عقليا ً على مهام الثبات" :هدفت إلى التحقق من فرض مؤداه أن األطفال
المتخلفين عقليا ً يسيرون طبقا ً لمراحل النمو العقلي التي اقترحها " بياجيه "مثل
أقرانهم من العاديين ،ولكن ببطء أكبر واالستمرار لفترة زمنية أطول في كل مرحلة
على حدة ،على عينة قوامها ( )29مفحوصا ً من المتخلفين عقليا ً من الذكور
واإلناث ،ممن تتراوح أعمارهم بين ( )19-13سنة ،واستخدم الباحثون اختبارات
ثبات الكم وثبات الحجم وثبات الوزن ،وثبات الطول .والتطابق واحد لواحد،
والسلسلة والتضمين الفئوي ،وأسفرت نتائج هذه الدراسة عن وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين المجموعتين في مراحل النمو العقلي لصالح أطفال مجموعة
التخلف العقلي البسيط ،كما تبين أيضا ً وجود فروق دالة بين متوسطات درجات
الذكور واإلناث لصالح الذكور ،وكشفت النتائج أيضا ً عن عدم تمكن أي فرد من
أفراد العينة الكلية للدراسة من تحقيق الفهم الكامل لمفهومي الفئة المتضمنة وثبات
الوزن ،وهذا يؤكد على قصور وتعثر نمو الجوانب المعرفية لدى األطفال المتخلفين
عقليا ً من ذوي اإلعاقات البسيطة والمتوسطة ،وهذا يبرز أهمية البرامج التدريبية
واإلرشادية بمختلف صورها وأشكالها في تنمية الجوانب المعرفية المتعثرة لديهم
(مركز البحوث التربوية.)12 :2001 ،
دراسة "نانسي كلين ،سافورد" ( ،) Klein et Safford,1978بعنوان
"اكتساب مهارات التصنيف لدى األطفال المتخلفين عقليا ً القابلون للتعليم" :هدفت
الى التحقق من فاعلية برنامج تدريبي فردي ،يتضمن التدريب على مهارات
التصنيف المتعدد والتصنيف األحادي ،في تنمية الجانب المعرفي لدى هؤالء
األطفال ،وذلك على عينة قوامها ( )41طفالً من الجنسين ،تراوحت أعمارهم
الزمنية من ( 6سنوات و 7أشهر و  12سنة وشهرين) ،بمتوسط قدره ( 9سنوات
وشهرين) ،أما أعمارهم العقلية فقد تراوحت بين ( سنتين و 11شهرا ً و 6سنوات)
بمتوسط قدره ( 4سنوات و  3أشهر) ،وذلك باستخدام برنامج يعتمد على التدريب
الفردي على عناصر عيانية ذات معنى ومألوفة للطفل ،بحيث يمكن فرزها وفقا ً
للشكل والحجم واللون ،مثل لعب األطفال المتمثلة في الساعات والزجاجات ونماذج
الحيوانات...الخ ،وكان يتم تقديم هذه العناصر كل عنصر على حدة بصورة متدرجة
للطفل المتخلف ،وكان تقديم العنصر الجديد يتوقف على إتقان الطفل للمفاهيم
السابقة ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في
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القدرات المعرفية لدى أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة ،لصالح أطفال
المجموعة التجريبية ،في االختبارين البعدي والتتبعي ،مما يؤكد على فاعلية برامج
التدريب على التصنيف في تنمية الجانب المعرفي (مركز البحوث التربوية،
.)13-12 :2001
دراسة حسين  ،دعاء عبداللطيف عثمان(  ،)2009بعنوان "برنامج كمبيوترى
مقترح متعدد الوسائط في تنمية بعض المهارات اإلدراكية ومهارات التواصل لدى
األطفال ذوى االحتياجات الخاصة فئة المعاقين عقليا القابلين" :هدفت الدراسة إلى
التعرف على فاعلية برنامج كمبيوتري مقترح في تنمية بعض المهارات اإلدراكية
ومهارات التواصل لدى األطفال ذوى االحتياجات الخاصة فئة المعاقين عقليا
القابلين ،وفاعلية البرنامج في تنمية بعض مهارات اإلدراك السمعي لدى األطفال
ذوى االحتياجات الخاصة فئة المعاقين عقليا القابلين  ،وفى تنمية بعض مهارات
التواصل ( اللفظي وغير اللفظي) لديهم ،تناولت الدراسة الحديث عن ذوى
االحتياجات الخاصة وتعريفهم تصنيفهم ،ثم عرض المهارات الحياتية الالزمة
لهؤالء الفئة ،وطرق تعليمهم والنظريات التي بنيت عليها ،واستعراض برامج
الكمبيوتر المقترح  ،ونفذت تجربة البحث الذاتية ثم مناقشة النتائج .
دراسة البارودي منار ،محمد عبد العليم(  ،)2011بعنوان "تنمية مفهوم الزمن
لدى األطفال المعاقين عقليا ً القابلين للتعليم" :هدفت الدراسة إلى تنمية مفهوم الزمن
لدى األطفال المعاقين عقليا ً القابلون للتعليم ،حيث تم إلقاء الضوء على تعريفات
اإلعاقة العقلية وتصنيفاتها والخصائص األساسية لألطفال المعاقين عقليا ً القابلين
للتعليم من خصائص عقلية -اجتماعية – أكاديمية – انفعالية – لغوية ،ثم تعرض
لمفهوم الزمن وأنواعه باإلضافة إلى أبعاد مفهوم الزمن وكيفية تنميتها لدى األطفال
المعاقين عقليا ً القابلين للتعليم
تعقيب عام للدراسات السابقة :في ضوء ما سبق عرضه من دراسات يمكن
استخالص العديد من المالحظات ،ومنها:
العينة :تباينت وتنوعت العينات من حيث الجنس والعمر ،وإن كانت قد تضمنت
عينات من األطفال الذكور واإلناث المتخلفين عقليا "القابلون للتعليم".
اإلطار النظري المرجعي :فقد استندت معظم البحوث والدراسات إلى "جان بياجيه"
عند تناول العمليات واألبنية العقلية التي اعتمدت عليها هذه النظرية ،من حيث
العمليات العقلية العامة (التصنيف والتسلسل).
تعددت أوجه االستفادة من الدراسات السابقة ،سواء من حيث تحديد موقع الدراسة
الحالية منها ،أو من حيث التصميم التجريبي المستخدم ،أو استخدام أدوات البحث
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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األساسية والحيز ،وتنمية مفهوم االتجاهات ،يمكن أن يؤدي إلى تنمية بعض
المهارات اإلدراكية لدى األطفال المتخلفين عقليا ً "القابلون للتعليم".
كما استخدمنا في الدراسة الحالية التصميم الشبه التجريبي ،الذي يستند على
مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة ،وذلك لتالفي بعض عيوب
المجموعة الواحدة ،في الدراسات التجريبية ،والتي يصعب فيها إرجاع التحسن
الذي قد يطرأ على أداء المجموعة إلى المتغير المستقل ،وهو البرنامج التدريبي
المقترح المستخدم في الدراسة ،وذلك من حيث كونه تدريبا ً فردياً ،والذي يبدأ
بالتدريب على بعض المهارات اإلدراكية إلى أن يصل الطفل إلى محك اإلتقان على
هذه المهام.
استرشدنا بنتائج الدراسات السابقة ،في اختيار الفنيات واألساليب واالستراتيجيات
التدريبية في إنماء المهارات اإلدراكية ،والتي اعتمدت في بعض الدراسات على
مبدأ التعزيز الرمزي أو المادي أو اللفظي المتمثل في التشجيع ،وحث الطفل على
األداء كتدعيم لالستجابة الصحيحة التي يقدمها الطفل من خالل الجلسات التدريبية.
ومن حيث النتائج ،فقد تباينت نتائج البرامج اإلرشادية والتدريبية المستخدمة في
الدراسات السابقة بخصوص مدى فاعليتها في إكساب المهارات المعرفية لألطفال
المستهدفين ،وانطالقا ً مما سبق التوصل إليه من نتائج الدراسات السابقة ،فإنه أمكننا
االستفادة من هذه الدراسات من حيث حجم العينة ،وأساليب اختبارها ،ومجانسة
أفرادها من حيث بعض المتغيرات كالعمر العقلي ،والزمني والمستوى االجتماعي
االقتصادي لألسرة ،وفي إعداد األدوات والبرنامج التدريبي للبحث الحالي ،كما
سهل علينا تحديد المهارات اإلدراكية المستهدفة ،وفي اختيارها لألساليب
اإلحصائية المناسبة في الدراسة الحالية.
حيث تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق ذلك تجريبيا ً في البيئة الجزائرية من خالل
برنامج تدريبي مقترح يتم إعداده خصيصا ً لهذا الغرض ،ومحاولة التصدي للنقص
األساسي الذي يعاني منه الطفل المتخلف عقليا "القابل للتعليم" ،وهي القصور في
نمو الجانب اإلدراكي ،وهذا ما تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيقه.
إجراءات الدراسة الميدانية:
المنهج المستخدم في الدراسة :من المعلوم أن لكل دراسة علمية جادة منهج محدد،
والمنهج هو ":الطرق واألساليب والعمليات العقلية والخطوات العلمية التي نقوم بها
من بداية البحث في موضوع معين حتى ننتهي منه مستهدفين بذلك اكتشاف الحقيقة
والبرهنة عليها" ( فرج عبد القادر طه وآخرون ،د.س  ،)234 :لذلك اتبعنا في
الدراسة الحالية المنهج "الشبه التجريبي" كمنهج أساسي والذي يتوافق وتطلعاتها،
حيث يعد البرنامج المقترح بمثابة المتغير المستقل ،وتعد تنمية بعض المهارات
اإلدراكية المتمثلة في (األطوال ،الحيز ،األلوان األساسية ،األحجام ،الزمن،
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األشكال ،االتجاهات) بمثابة المتغير التابع .فالهدف الرئيسي من أي تجربة هو
معرفة أثر المتغير أو المتغيرات المستقلة على المتغير أو المتغيرات التابعة.
عينة الدراسة :تكونت العينة من مجموعتين :المجموعة األولى :مجموعة تجريبية
واشتملت على عدد ( )06أطفال ( 03ذكور 03 ،إناث) ،والمجموعة الثانية:
مجموعة ضابطة واشتملت على عدد ( )06أطفال ( 03ذكور 03 ،إناث) ،وتتراوح
أعمارهم من  6سنوات وشهرين إلى  11سنة و 3أشهر ،ونسبة ذكائهم ما بين (-50
 )70درجة ،بالمركز البيداغوجي النفسي للمعاقين فكريا ً بعلي منجلي – قسنطينة-
بالجزائر.
أدوات الدراسة:
إستمارة تحديد المستوى االقتصادي واالجتماعي الخاصة لحاالت األطفال المعاقينفكريا ً "القابلون للتعليم"( إعداد الباحثون).
برنامج مقترح لتنمية المهارات اإلدراكية لدى المعاقين فكريا ً القابلون للتعليم (إعداد الباحثون).
الدراسة االستطالعية:
الدراسة االستطالعية هي ":دراسة فرعية يقوم بها الباحث بمحاوالت استكشافية
تمهيدية قبل أن ينخرط في بحثه األساسي حتى يطمئن إلى صالحية خطته وأدواته
ومالئمة الظروف للبحث األساسي الذي ينوي القيام به" (بدوي،)124 :1977،
ولقد سعينا من خالل الدراسة االستطالعية إلى تحقيق األهداف البحثية التالية:
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:
المقابلة مع المختص (األرطوفوني ،النفساني ) :تعتبر المقابلة من أكثر الوسائل
شيوعا وفعالية في الحصول على البيانات ،فهي "عبارة عن محادثة بين الباحث
وشخص أو أشخاص بهدف الوصول إلى حقيقة من أجل تحقيق أهداف الدراسة"
(ملحم :2000،ص ،)278فهي أداة هامة من أدوات البحث تستخدم في جمع
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
طرحنا أ سئلة على المختص األرطوفوني و المختص النفساني وأعطينا لهم الحرية
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في التكلم دون محددات للزمن ولألسلوب ،وذلك ألن لهم الدور الرئيسي في استقبال
وقبول الطفل المعاق فكريا ً بالمركز ،وقد تضمنت هذه المقابالت محورين هما:
كيف يتم استقبال وقبول المعاق فكريا ً بالمركز؟
كيف يتم تشخيص حالته؟
الهدف من المقابلة مع المختص (األرطوفوني ،النفساني) :االستناد عليهم في
اختيار عينة الدراسة بطريقة عمدية ألنهم رافقوا الطفل المعاق فكريا ً منذ دخوله
المركز ويعرفونه معرفة شاملة من ناحية :نوع اإلعاقة (إعاقة ذهنية بسيطة) ،نسبة
الذكاء ( ،)50-70السن ( )6-11سنة و سبب اختيار هذه الفئة العمرية :ألنها مرحلة
اكتساب مهمة وحتى نتفادى مرحلة البلوغ التي تتسم باالنقالبات والتغيرات
الفيزيولوجية والنفسية الوخيمة على الطفل.
عينة الدراسة االستطالعية :تم اختيار العينة األولية بطريقة عمدية حسب إحالة
ال مختص (األرطوفوني ،النفساني) الذين يعانون من إعاقة عقلية بسيطة ،وبهذا كان
المجموع الكلي للتالميذ هو )20(:طفل ) 10 (،منهم ذكور و(  )10إناث ،من
المركز :البيداغوجي النفسي للمعاقين فكريا ً الواقع بعلي منجلي والية قسنطينة –
الجزائر. -
نتائج الدراسة االستطالعية:
ا لتعليق على المقابلة مع المختص (األرطوفوني ،النفساني):كان حوارنا مع
المختصين سهل ،حيث لم نجد صعوبة في الحوار معهم وقد أبدوا آرائهم بكل حرية
واعتمادا على مالحظاتهم وخبرتهم في الميدان .وساعدونا كثيرا في التعرف على
من هو الطفل المعاق فكريا ً وكيف يتم فحصه وقبوله بالمركز وكيف يتم تشخيص
إعاقته وتحديد مستواها واالضطرابات المصاحبة لها إن وجدت .وحسب السؤال
كانت أجوبتهم كالتالي :يتم استقبال الطفل بالمركز بإجراء مقابالت مع الوالدين أو
المرافقين ،ويطلب جميع الفحوصات الطبية التي تثبت إعاقة الطفل ،ثم يتم إجراء
فحص للطفل من قبل جميع أعضاء الطاقم المختص (نفساني" :بالنسبة لتحديد نسبة
الذكاء تقوم المختصة النفسانية بتطبيق اختبار رسم الرجل لـ(فلورنس كودا يناف
 )Florence Goodenoughللذكاء المعتمد ويحسب العمر العقلي لكل حالة"،
أرطوفوني :يقوم بالحوصلة األرطوفونية للحالة ،بيداغوجي ،طبي )..،وكل يسجل
مالحظاته ،تقوم المساعدة االجتماعية بإجراء بحث حول الحالة ثم بعد ذلك تعقد
جلسة لهذا الطاقم فيه يقرر إذا كان هذا الطفل يصلح للبقاء في المركز (يتم إدخاله أو
يوضع في قائمة االنتظار إذا لم يتوفر له مكان بالمركز مع وضع الملف الكامل
للحالة في إدارة المركز) أو يوجه لجهة أخرى .بعد دخول الطفل المركز يوضع في
القسم الذي حدد له حسب سنه ،نوع إعاقته ،ومكتسباته التي قيمت.
التعليق على االستمارة :الحظنا من خالل مختلف اإلجابات على االستمارة ،بأن
أغلبية األطفال المعاقين فكريا ً "القابلون للتعليم" يعيشون في ظروف اجتماعية
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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.
بالنسبة لتشخيص العينة :كان المجموع الكلي لألطفال هو )20( :طفل )10( ،منهم
ذكور و ( )10إناث .تم حذف )8( :أطفال من هذه الدراسة االستطالعية وهذا
بسبب:
 الذين تقل أعمارهم عن ( )6سنوات والذين تجاوز سنهم ( )12سنة. الذين يعانون من اضطرابات مصاحبة لإلعاقة الفكرية مثل :الصرع...الخ. الذين يعانون من مشاكل نفسية حسب المختصة النفسانية. الذين لديهم مستوى اقتصادي واجتماعي متدني حسب االستمارة الموزعة.فأصبح عدد هؤالء األطفال )12( :منهم ( )6ذكور ( )6إناث ،اخترناهم حسب
توجيه المختص (األرطوفوني ،النفساني) واالستمارة الموزعة بحيث (مستوى
الذكاء يتراوح ما بين( )50-70ومستوى اجتماعي وثقافي متوسط ،والسن يتراوح
ما بين(  6سنوات وشهرين إلى  11سنة و 3أشهر) ،والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول رقم ( )1يمثل أفراد عينة الدراسة االستطالعية
فوج تفطين 3
عدد األطفال
إناث
00

ذكور
03
03

فوج تفطين 2
عدد األطفال
المجموع
03

ذكور
01

إناث
02
03

المستويات التعليمية
مستوى أول فوج ج
عدد األطفال
المجموع
03

إناث
00

ذكور
01

01
 12طفل ( 06ذكور 06 ،إناث)

مستوى أول فوج أ
عدد األطفال
المجموع
01

إناث
04

ذكور
01
05

المركز
البيداغوجي
النفسي للمعاقين
فكريا ً

المجموع
05
المجموع
المجموع العام

األدوات المستخدمة في الدراسة التطبيقية:
البرنامج المقترح لتنمية بعض المهارات اإلدراكية لدى عينة من األطفال المعاقين
فكريا ً "القابلون للتعليم":
الفنيات المستخدمة في البرنامج :انطالقا من أهمية تلك المهارات بالنسبة للمعاقين
فكريا ً "القابلون للتعليم" ،قمنا بتصميم برنامج يسهم في تنمية بعض المهارات
اإلدراكية ،اعتمادا على بعض الفنيات وهي :النمذجة -التكرار -التعزيز االيجابي-
لعب الدور -لعب الدور -االقتصاديات الرمزية -تلبية األوامر -التعيين
عدد جلسات البرنامج:يتكون البرنامج من ( )09جلسات توزع كالتالي:
.1جلسة للتعرف على األطفال المعاقين "القابلون للتعليم" و تطبيق القياس القبلي.
 )07(.2جلسات لتنمية بعض المهارات اإلدراكية (األطوال ،الحيز ،األلوان األساسية ،األحجام،
الزمن ،األشكال ،االتجاهات).
 .3جلسة لتطبيق القياس البعدي.

العدد الكلي ( )09جلسات بواقع ثالث جلسات أسبوعيا خالل العام الدراسي
( 2015/2014شهر :مارس – أفريل – ماي .)2015
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طريقة تطبيق البرنامج :تم تطبيق البرنامج في ثالثة أيام في األسبوع (الثالثاء-
األربعاء -الخميس) وفي الفترة الصباحية ابتداءا من الساعة  09و30د  ،وزمن كل
جلسة يتراوح ما بين ( )25-35دقيقة فقط ألن هؤالء األطفال سرعان ما ينتابهم
الملل.
أهداف البرنامج :يهدف البرنامج إلى تنمية بعض المهارات اإلدراكية (األطوال،
الحيز ،األلوان األساسية ،األحجام ،الزمن ،األشكال ،االتجاهات) لدى عينة من
األطفال المعاقين فكريا ً "القابلون للتعليم".
حدود البرنامج :يصلح هذا البرنامج مع الطالب المعاقين فكريا ً "القابلون للتعليم"
الذين تتراوح أعمارهم ما بين ( 6سنوات وشهرين  11 -سنة و 3أشهر).
المحتوى العام للبرنامج:
جدول رقم ( )2يوضح المحتوى العام للبرنامج
المدة الزمنية
اإلجمالية:

مجموعة تجريبية:
تكونت من 06
أطفال:
 03ذكور 03 ،إناث.
مجموعة ضابطة:
تكونت من 06
أطفال:
 03ذكور 03 ،إناث.

ثالثة أيام من كل أسبوع (الثالثاء  -األربعاء  -الخميس).

(  ) 09جلسات كل جلسة بواقع ثالث حصص
أسبوعيا.
كل مهارة والفنيات المستخدمة فيها نظرا
لخصائصها.
التعيين يقيس الفهم.
الحد األدنى لعدد المحاوالت لتعلم المهارة حسب رأي
عدد من المختصين العاملين في مجال اإلعاقة الفكرية
هو )05 (:محاوالت.
مقسمة كالتالي:
أوال :جلسة لتطبيق القياس القبلي.
ثانيا :ثم تطبيق ( )07جلسات تقسم كالتالي:
جلسة لتنمية المهارة اإلدراكية لألطوال.
جلسة لتنمية المهارة اإلدراكية لمفهوم الحيز.
جلسة لتنمية المهارة اإلدراكية لأللوان األساسية.
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

(  25إلى  )35دقيقة.

شهرين وأسبوع

توزيع الجلسات:

عدد الطالب:

أيام
التطبيق:

زمن
الجلسة:

الصدق :للتحقق من صدق البرنامج المقترح تم عرض البرنامج في صورته األولية على
مجموعة من المحكمين إلبداء آرائهم ومالحظاتهم في البرنامج المقترح من حيث:
مدى صالحية اإلجراءات المستخدمة لتنمية المهارات اإلدراكية.
مدى صالحية األدوات المستخدمة في تنمية كل مهارة إدراكية.
مدى صالحية العبارات الواردة في البرنامج ألطفال العينة ومستويات أعمارهم العقلية.
مدى صالحية الصور الواردة في البرنامج لألعمار الزمنية للعينة ومعامالت ذكائهم.
استبعاد ما يرونه غير مناسب للهدف من البرنامج أو للعمر الزمني والعمر العقلي لألطفال
المعاقين فكريا ً "القابلون للتعليم".

إضافة ما يرونه من تعديالت واقتراحات.
قد قرر األساتذة المحكين :الموافقة على تطبيق البرنامج بكل بنوده
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مناقشة النتائج وتفسيرها:
جدول رقم ( )3يوضح نتائج تطبيق القياسين القبلي والبعدي لبعض المهارات اإلدراكية على
المجموعة الضابطة في البرنامج المقترح.
رقم
المهارة

المهارات
اإلدراكية

01

األطوال

02

الحيز

03

األلوان
األساسية

04

األحجام

05

الزمن

06

األشكال

07

االتجاهات

القياس القبلي

القياس القبلي بالنسبة
المئوية

عدد
االستجابات
الصحيحة 25
عدد
االستجابات
الصحيحة24
عدد
االستجابات
الصحيحة
2525

 :% 83.33نسبة
االستجابات
الصحيحة
 :% 80نسبة
االستجابات
الصحيحة
% 83.33
نسبة االستجابات
الصحيحة

عدد
االستجابات
الصحيحة
2530
عدد
االستجابات
الصحيحة
2526
عدد
االستجابات
الصحيحة
2526
عدد
االستجابات
الصحيحة
2526

القياس البعدي
عدد االستجابات
الصحيحة25
عدد االستجابات
الصحيحة2524
عدد االستجابات
الصحيحة2625

القياس البعدي بالنسبة
المئوية
 : % 83.33نسبة
االستجابات
الصحيحة
% 80
نسبة االستجابات
الصحيحة
% 86.66
نسبة االستجابات
الصحيحة

اتجاه الداللة
/
/
لصالح
المجموعة
الضابطة في
القياس
البعدي
/

% 83.33
نسبة االستجابات
الصحيحة

عدد االستجابات
الصحيحة2530

% 83.33
نسبة االستجابات
الصحيحة

% 86.66
نسبة االستجابات
الصحيحة

عدد االستجابات
الصحيحة2526

% 86.66
نسبة االستجابات
الصحيحة

/

% 86.66
نسبة االستجابات
الصحيحة

عدد االستجابات
الصحيحة2725

% 90
نسبة االستجابات
الصحيحة

لصالح
المجموعة
الضابطة في
القياس
البعدي
/

عدد االستجابات
الصحيحة2526

% 72.22
نسبة االستجابات
الصحيحة

% 72.22
نسبة االستجابات
الصحيحة

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،
الحيز ،األحجام ،الزمن ،االتجاهات) حيث نرى من خالل الجدول السابق ما يلي:
توجد فروق بين النسب المئوية لالستجابات الصحيحة للقياس القبلي والبعدي لصالح
القياس البعدي للمجموعة الضابطة في تنمية المهارات اإلدراكية (األلوان األساسية)
و( األشكال) ويرجع ذلك إلى درجة النمو والمتغيرات التي تمر بها العينة خارج
نطاق خبرة البرنامج أو ألسباب غير معروفة.
ال توجد فروق بين النسب المئوية للقياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في
تنمية المهارات اإلدراكية (األطوال ،الحيز ،األحجام ،الزمن ،االتجاهات) ،وهذه
النتائج منطقية كون المجموعة الضابطة لم تتعرض ألي برنامج أو خبرات تعليمية
وتدريبية وتتفق مع النمط السائد والعام في هذا المجال.
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جدول رقم ( )4يوضح نتائج تطبيق القياسين القبلي والبعدي على المجموعة التجريبية في
البرنامج المقترح.
رقم المهارة

المهارات
اإلدراكية

القياس القبلي

القياس القبلي بالنسبة
المئوية

القياس
البعدي

القياس البعدي
بالنسبة المئوية

اتجاه الداللة

01

األطوال

عدد
االستجابات
الصحيحة25
26

%نسبة
86.66
االستجابات الصحيحة

30

% 100

لصالح المجموعة التجريبية
في القياس البعدي

02

الحيز

% 80

30

% 100

03

األلوان
األساسية

25

% 83.33

30

% 100

04

األحجام

30

% 83.33

36

% 100

05

الزمن

24

% 80

30

% 100

06

األشكال

28

% 93.33

30

% 100

07

االتجاهات

24

24

36

% 80

% 100

لصالح المجموعة التجريبية
في القياس البعدي
لصالح المجموعة التجريبية
في القياس البعدي
لصالح المجموعة التجريبية
في القياس البعدي
لصالح المجموعة التجريبية
في القياس البعدي
لصالح المجموعة التجريبية
في القياس البعدي
لصالح المجموعة التجريبية
في القياس البعدي

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
جليا أن هذه النسب المئوية في صالح النسب األكبر وهي النسب المئوية للمجموعة
التجريبية بعد تطبيق البرنامج المقترح أي لصالح القياس البعدي.
ويمكن إرجاع هذه الفروق بين القياسين القبلي والبعدي لبعض المهارات
اإلدراكية إلى مساهمة المتغير المستقل أي أن البرنامج المقترح المستخدم في
الدراسة ،قد نجح في تحسين عملية اإلدراك للمعاقين فكريا ً في المهارات (األطوال،
الحيز ،األلوان األساسية ،األحجام ،الزمن ،األشكال ،االتجاهات).
إن تحسن أداء أطفال ال مجموعة التجريبية يرجع إلى التطبيق الفردي وكذا تنوع
المهام والتدريبات وانطالقها من المكتسبات الموجودة لديهم ،باإلضافة إلى تدرجها
من السهل إلى الصعب ،وكذلك الطريقة التي تم بها التدريب ،حيث كان هناك جو
من المرح والتشويق ألطفال هذه المجموعة مما أثار لديهم تحد للتفكير واإلدراك
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
لذلك ،ويرافق كل هذا التشجيع االيجابي والتعزيز اللفظي (برافو ،...المسح على
الرأس باليد أو التصفيق لهم) ،أو التعزيز المادي (إهداء أشياء يحبونها مثل أقالم
تلوين ،كرات )...عند القيام باألداء الصحيح .كما ولعبت األشياء التي يحبها
األطفال والمستخدمة في معظم أنشطة البرنامج دورا هاما في تفاعلهم مع البرنامج،
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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.
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات السابقة لكل من "باسناك"
وآخرون ( " ،) Pasnak et Al,1995بيري" وآخرون ( Peery,P. et
" ،) Al,1992عادل سعد خليل حرب" (  ،) 1992مكورميك" وآخرون
(" ،) Mccormick et al ,1990باسناك" وآخرون (،) Pasnak et Al,1989
"كامبل" وآخرون (" ،) Campbell et. al.,1988ليزر" وآخرون ( Lesser et.
" ،) al.,1978نانسي كلين ،سافورد" ( ،) Klein et Safford,1978الذين أكدوا
على مدى فاعلية البرامج التدريبية فى تنمية بعض الجوانب المعرفية لدى المعاقين
فكرياً.
مناقشة نتائج الدراسة التطبيقية:
أوال :فيما يتعلق بالفرض األول :والذي ينص على أنه " :توجد فروق بين درجات
أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في تنمية المهارة اإلدراكية لألطوال،
باستخدام البرنامج المقترح في القياس البعدي لصالح أفراد المجموعة التجريبية".
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب الفرق بين القياسين البعديين للمجموعتين
الضابطة والتجريبية،
جدول رقم ( )5نتائج الفروق بين القياسين القبلي والبعدي بين المجموعتين التجريبية والضابطة
في القياس البعدي في المهارة اإلدراكية لألطوال
رقم المهارة

المهارات
اإلدراكية

القياس البعدي
للمجموعة الضابطة

القياس البعدي
للمجموعة التجريبية

01

األطوال

 % 83.33نسبة االستجابات
الصحيحة

 % 100نسبة االستجابات
الصحيحة

الفروق بين
القياسين البعديين
 % 16.67نسبة الفروق بين
االستجابات الصحيحة بين
المجموعة الضابطة و
المجموعة التجريبية

اتجاه الداللة

ويتضح من الجدول السابق وجود فروق بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية
والضابطة في القياس البعدي لصالح أفراد المجموعة التجريبية حيث بلغت نسبة
الفرق ( ،)% 16.67مما يشير إلى أن البرنامج المستخدم قد ساهم فعال في تنمية
المهارة اإلدراكية لألطوال لديهم.
إن التحسن الواضح في النسبة المئوية يرجع إلى سهولة التعرف والتمييز بين
مختلف األطوال من قبل األطفال المعاقين فكريا ً وهذا بسبب بساطة األدوات
المستخدمة في تطبيق هذا النشاط من قلم تلوين وقلم رصاص بنفس اللون وهي
أدوات يعرفونها ويستخدمونها في المركز مما كان له األثر االيجابي في تحسين
النتائج.
ثانيا :فيما يتعلق بالفرض الثاني :والذي ينص على أنه " :توجد فروق بين درجات
أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في تنمية المهارة اإلدراكية لمفهوم الحيز،
باستخدام البرنامج المقترح في القياس البعدي لصالح أفراد المجموعة التجريبية".
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وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب الفرق بين القياسين البعديين للمجموعتين
الضابطة والتجريبية،
جدول رقم ( )6يوضح نتائج الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي في
المهارة اإلدراكية لمفهوم الحيز
رقم المهارة

المهارات
اإلدراكية

القياس البعدي
للمجموعة الضابطة

القياس البعدي
للمجموعة التجريبية

02

الحيز

% 80نسبة االستجابات
الصحيحة

 % 100نسبة االستجابات الصحيحة

الفروق بين
القياسين البعديين
 % 20نسبة الفروق بين
االستجابات الصحيحة
للمجموعة الضابطة و
المجموعة التجريبية

اتجاه الداللة
لصالح المجموعة
التجريبية

ويتضح من الجدول السابق وجود فروق بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس
البعدي لصالح أفراد المجموعة التجريبية حيث بلغت نسبة الفرق ( ،)% 20مما
يشير إلى أن البرنامج المستخدم قد ساهم فعال في تنمية المهارة اإلدراكية لمفهوم
الحيز لديهم.
إن التحسن الواضح في النسبة المئوية يرجع إلى سهولة التعرف والتمييز بين
مفاهيم الحيز من قبل األطفال المعاقين فكريا ً وهذا الستخدامنا طريقة مشوقة في
التطبيق من خالل لعب األدوار والتشجيع اللفظي والمادي واستخدام أداة معروفة
لديهم وهي علبة أقالم تلوين وطاولة مما كان له األثر االيجابي في تحسين نتائج هذه
المهارة.
ثالثا :فيما يتعلق بالفرضي الثالث :والذي ينص على أنه " :توجد فروق بين
درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في تنمية المهارة اإلدراكية لأللوان
األساسية ،باستخدام البرنامج المقترح في القياس البعدي لصالح أفراد المجموعة
التجريبية".
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب الفرق بين القياسين البعديين للمجموعتين
الضابطة والتجريبية،
جدول رقم ( )7يوضح نتائج الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي في
المهارة اإلدراكية لأللوان األساسية:
رقم المهارة
03

المهارات
اإلدراكية
األلوان
األساسية

القياس البعدي
للمجموعة الضابطة

القياس البعدي
للمجموعة التجريبية

الفروق بين
القياسين البعديين

اتجاه الداللة

% 86.66

% 100

% 13.34

لصالح المجموعة
التجريبية

ويتضح من الجدول السابق وجود فروق بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية
والضابطة في القياس البعدي لصالح أفراد المجموعة التجريبية حيث بلغت نسبة
الفرق ( ،)% 13.34مما يشير إلى أن البرنامج المستخدم قد ساهم فعال في تنمية
المهارة اإلدراكية لأللوان األساسية لديهم.
إن التحسن الواضح في النسبة المئوية يرجع إلى سهولة التعرف والتمييز بين
مختلف األلوان األساسية من قبل األطفال المعاقين فكريا ً وهذا لبساطة األدوات
المستخدمة في تطبيق هذا النشاط من أقالم تلوين بنفس لون األلوان األساسية،
باإلضافة إلى التنويع في تطبيق هذه المهارة من خالل لعب األدوار وتصنيف
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أشكال للعبة بنفس لون األلوان األساسية مما كان له األثر االيجابي في تحسين نتائج
هذه المهارة.
رابعا :فيما يتعلق بالفرضي الرابع :والذي ينص على أنه " :توجد فروق بين
درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في تنمية المهارة اإلدراكية
لألحجام ،باستخدام البرنامج المقترح في القياس البعدي لصالح أفراد المجموعة
التجريبية".
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب الفرق بين القياسين البعديين للمجموعتين
الضابطة والتجريبية.
جدول رقم ( )8يوضح نتائج الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي في
المهارة اإلدراكية لألحجام
رقم المهارة

المهارات
اإلدراكية

القياس البعدي
للمجموعة الضابطة

القياس البعدي
للمجموعة التجريبية

الفروق بين
القياسين البعديين

اتجاه الداللة

04

األحجام

% 83.33

% 100

% 16.67

لصالح
المجموعة
التجريبية

ويتضح من الجدول السابق وجود فروق بين درجات أفراد المجموعتين
التجريبية والضابطة في القياس البعدي لصالح أفراد المجموعة التجريبية حيث
بلغت نسبة الفرق ( ،)% 16.67مما يشير إلى أن البرنامج المستخدم قد ساهم فعال
في تنمية المهارة اإلدراكية لألحجام لديهم.
إن التحسن الواضح في النسبة المئوية يرجع إلى أن األطفال يحبون اللعب
كثيرا ونظرا الستخدام كرات بنفس اللون وبأحجام مختلفة ولعب الدور برمي الكرة
المناسبة في السلة فقد أضفى على تطبيق هذه المهارة جوا من المرح مما كان له
األثر االيجابي في تحسين نتائج هذه المهارة.
خامسا :فيما يتعلق بالفرضي الخامس :والذي ينص على أنه " :توجد فروق بين
درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في تنمية المهارة اإلدراكية لمفهوم
الزمن ،باستخدام البرنامج المقترح في القياس البعدي لصالح أفراد المجموعة
التجريبية".
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب الفرق بين القياسين البعديين
للمجموعتين الضابطة والتجريبي.
جدول رقم ( )9يوضح نتائج الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي في
المهارة اإلدراكية لمفهوم:
رقم المهارة

المهارات
اإلدراكية

القياس البعدي
للمجموعة الضابطة

القياس البعدي
للمجموعة
التجريبية

الفروق بين
القياسين البعديين

اتجاه الداللة

05

الزمن

% 86.66

% 100

% 13.34

لصالح المجموعة
التجريبية

ويتضح من الجدول السابق وجود فروق بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية
والضابطة في القياس البعدي لصالح أفراد المجموعة التجريبية حيث بلغت نسبة
101
المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

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

فاعلية برنامج مقترح لتنمية

الفرق ( ،)% 13.34مما يشير إلى أن البرنامج المستخدم قد ساهم فعال في تنمية
المهارة اإلدراكية لمفهوم الزمن لديهم.
إن التحسن الواضح في النسبة المئوية يرجع إلى استخدام صور في شكل بطاقات
وشرح وتمثيل بحركات اليد ما يفعله الطفل في الصباح والمساء عند تطبيق هذا
النشاط مما ساعد األطفال المتخلفين فكريا ً على تذكر النشاطات التي يقومون بها في
كل من الصباح والمساء هذا ما سمح بتحسين نتائج هذه المهارة.
سادسا :فيما يتعلق بالفرضي السادس :والذي ينص على أنه " :توجد فروق بين
درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في تنمية المهارة اإلدراكية
لألشكال ،باستخدام البرنامج المقترح في القياس البعدي لصالح أفراد المجموعة
التجريبية".
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب الفرق بين القياسين البعديين للمجموعتين
الضابطة والتجريبية.
جدول رقم ( )10يوضح نتائج الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي
في المهارة اإلدراكية لألشكال
رقم المهارة

المهارات
اإلدراكية

القياس البعدي
للمجموعة
الضابطة

القياس البعدي
للمجموعة التجريبية

الفروق بين
القياسين البعديين

اتجاه الداللة

06

األشكال

% 90

% 100

% 10

لصالح المجموعة
التجريبية

ويتضح من الجدول السابق وجود فروق بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية
والضابطة في القياس البعدي لصالح أفراد المجموعة التجريبية حيث بلغت نسبة
الفرق ( ،)% 10مما يشير إلى أن البرنامج المستخدم قد ساهم فعال في تنمية
المهارة اإلدراكية لألشكال لديهم  ،وإن التحسن الواضح في النسبة المئوية يرجع
إلى أن األطفال المعاقين فكريا ً يحبون الرسم والتلوين لذلك استغلينا هذه النقطة في
تنمية هذه المهارة وبالفعل وجد األطفال سهولة كبيرة في التعرف والتمييز بين
مختلف األشكال المرسومة ألنهم يقومون بالتعرف عليها وتلوينها مما كان له األثر
االيجابي في تحسين نتائج هذه المهارة ،و هذا حسب ما رأيناه من خالل بعض
الدراسات السابقة و من بينها دراسة عادل سعد خليل حرب سنة  1992و من خالل
تجربتنا الميدانية و التي كنا دائما نعتمد فيها على هاتين الوسيلتين في التكفل
باألطفال المعاقين فكريا من أجل الوصول إلى نتائج ايجابية.
سابعا :فيما يتعلق بالفرض السابع :والذي ينص على أنه " :توجد فروق بين
درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في تنمية المهارة اإلدراكية لمفهوم
االتجاهات ،باستخدام البرنامج المقترح في القياس البعدي لصالح أفراد المجموعة
التجريبية".
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب الفرق بين النسب المئوية لألداء للقياسين
البعديين للمجموعتين الضابطة والتجريبية.
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جدول رقم ( )11يوضح نتائج الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي
في المهارة اإلدراكية لمفهوم االتجاهات:
رقم المهارة

المهارات
اإلدراكية

القياس البعدي
للمجموعة الضابطة

القياس البعدي
للمجموعة التجريبية

الفروق بين
القياسين البعديين

اتجاه الداللة

07

االتجاهات

% 72.22

% 100

% 27.78

لصالح
المجموعة
التجريبية

ويتضح من الجدول السابق وجود فروق بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية
والضابطة لقياس بعض المهارات اإلدراكية البعدي لصالح أفراد المجموعة
التجريبية حيث بلغت نسبة الفرق ( )% 27.78وهي أعلى نسبة للتغير من بين كل
النسب ،مما يشير إلى أن البرنامج المستخدم قد ساهم فعال في تنمية المهارة
اإلدراكية لمفهوم االتجاهات لديهم.
إن التحسن الواضح في النسبة المئوية يرجع إلى أن التمرين المستخدم في
البرنامج محبب كثيرا لألطفال المعاقين فكريا ً حيث كان التطبيق بطريقة مشوقة
ألننا استخدمنا فيه فنية لعب الدور والكرات وتغيير االتجاه في كل مرة والقفز مما
كان له األثر االيجابي في تحسين نتائج هذه المهارة.
وأخيرا تناولت هذه الدراسة مدى مساهمة البرنامج المقترح في تنمية بعض
المهارات اإلدراكية (األطوال ،الحيز ،األلوان األساسية ،األحجام ،الزمن ،األشكال،
االتجاهات) لدى عينة من األطفال المعاقين فكريا ً "القابلون للتعليم" .وللتحقق من
فرضيات الدراسة قمنا بتطبيق البرنامج على عينة تكونت من  12طفل وطفلة،
تتراوح أعمارهم بين  6سنوات وشهرين إلى  11سنة و 3أشهر ،وتتراوح نسبة
ذكائهم بين ( )50-70التي تم ضبطها بواسطة اختبار رسم الرجل لـ( Florence
 )Goodenoughللذكاء بالمركز النفسي البيداغوجي للمعاقين فكريا ً بعلي منجلي،
و استمارة خاصة بالمستوى االقتصادي واالجتماعي لكل حالة ،وقد تم تقسيم العينة
إلى مجموعتين متساويتين في العدد ،إحداها تجريبية ( 6أطفال 3 :ذكور 3 ،إناث)
تم تطبيق البرنامج التدريبي المقترح عليها واألخرى ضابطة ( 6أطفال 3 :ذكور،
 3إناث) لم تتعرض ألي إجراء تجريبي ،ودلت مناقشة النتائج على ما يلي:
 يساهم البرنامج المقترح في تنمية بعض المهارات اإلدراكية (األطوال ،الحيز،األلوان األساسية ،األحجام ،الزمن ،األشكال ،االتجاهات) لدى عينة من األطفال
المعاقين فكريا ً "القابلون للتعليم".
 توجد فروق بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في تنمية بعضالمهارات اإلدراكية (األطوال ،الحيز ،األلوان األساسية ،األحجام ،الزمن ،األشكال،
االتجاهات) ،باستخدام البرنامج المقترح في القياس البعدي لصالح أفراد المجموعة
التجريبية.
قائمة المراجع
 .1البارودي منار ،محمد عبد العليم( .)2011تنمية مفهوم الزمن لدى األطفال المعاقين عقليا القابلين
للتعليم .ماجستير .كلية رياض األطفال .جامعة اإلسكندرية.
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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
بالمسؤولية المجتمعية لدى الشباب الجامعي في ضوء تحديات العصر.
أ .د .خالد محمد أبو شعيرة
جامعة حائل :المملكة العربية السعودية

ملخص :هدفت الدراسة تقصي دور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز مفهوم
المسؤولية المجتمعية لدى الشباب الجامعي في ضوء تحديات العصر ،والتعرف
على تأثير متغيرات الدراسة (الجنس ،الكلية  ،وعدد الدورات) على استجابات أفراد
عينة الدراسة  ،استخدم فيها المنهج الوصفي ،وطبقت الدراسة على عينة مكونة من
( )123من أعضاء هيئة التدريس ،ولجمع المعلومات تم تطوير أداة مكونة من
( ) 32فقرة ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن متوسطات استجابة أعضاء هيئة
التدريس على مقياس دور وسائل التواصل االجتماعي قد جاء بدرجة كبيرة وبتقدير
( ،)3.68كما أظهرت عدم و جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة) (0.05>aتعزى ألثر الجنس ،إلى أنها أوضحت فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ) (0.05>aتعزى ألثر الكلية ولصالح الكلية الصحية ،ولعدد الدورات
التدريبية ثالث دورات فما فوق ،وخرجت الدراسة بتصور مقترح لدور وسائل
التواصل االجتماعي في تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية في جامعة حائل.
الكلمات المفتاحية :التواصل االجتماعي ،المسؤولية المجتمعية ،تحديات العصر.
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مقدمة:
في زمن أصبح فيه التنبؤ بما يحدث في المستقبل من الصعوبة بمكان  ،وفي
عصر التقنيات تطل وسائل االتصال بتطوراتها المذهلة معمقة هذا الشعور فاسحة
المجال لنتائج وتغيرات ال يمكن التنبؤ بها ،ولكن األكيد أنها أحد عوامل التغير
االجتماعي ،فقد أدى التطور السريع لوسائل االتصال إلى إحداث ثورة حقيقية
وتغيرات جوهرية مست جميع مجاالت الحياة ،وبدأت آثار هذه التغيرات على
مستوى الجماعات واألفراد ليس على المستوى المحلي فقط بل تعدى ذلك إلى
المستوى العالمي محدثة ظواهر حديدة وتأثيرات مباشرة على مختلف التنظيمات
والبنى االجتماعية(سلطانية.)2012،
وقد ساهم في كل ذلك ما بات يعرف بشبكات التواصل االجتماعي التي أصبحت
وسيلة االتصال المؤثرة في األحداث اليومية بحيث اتاحت الفرصة للشباب
الجامعي ،لنقل أفكارهم ومناقشة قضاياهم الثقافية واالجتماعية والسياسية وما
يرغبون في نقله متجاوزين في ذلك الحدود الطبيعية إلى فضاءات جديدة ال رقيب
لها ،وأصبحت شبكات التواصل االجتماعي األكثر تفاعلية واألكثر قربا ً من
المستخدم فأصبح بإمكانية التعليق على المادة المكتوبة وإبداء الرأي ،وكذا اإلضافة
إلى محتوى الصفحة وأيضا ً التغيير في محتوى الموقع( Kirkpatrick,
.)David,2011
وهنا يتضح أهمية التفاعل مع اآلخرين من خالل األنشطة المختلفة في الجامعات
التي يمكن تكوينها داخل شبكات التواصل االجتماعي وتتخطى الحواجز والحدود،
وتساعدهم على اكتساب الخبرات  ،وتنمية المسؤولية المجتمعية من خالل هذه
األنشطة والتفاعل بين األفراد ،وتمكن تلك الشبكات مستخدميها من التجمع في
كيانات اجتماعية تشبه الكيانات الواقعية فيما يسمى بمجموعات العمل ،وبالتالي
أصبحت من الوسائل المهمة والمؤثرة وخاصة في المجاالت التي تهم الشباب
الج امعي ،حيث تؤثر بشكل كبير في تربيتهم ،وإكسابهم عادات وسلوكيات وقيم،
كما تعد أداة مهمة من أدوات التغيير االجتماعي ،وقد اهتمت المؤسسات التربوية
ومنها الجامعات بوضع البرامج واألنشطة التي تواكب التسارع الكبير على شبكات
التواصل االجتماعي من خالل نشر أخبار الجامعة والتواصل مع طالبها وأعضاء
هيئة التدريس فيها ،وتبادل اآلراء واإلجابة عن االستفسارات كقناة اتصال مستمرة
بينها وجميع عناصر العملية التعليمية التعلمية(عمر.)2013 ،
والمملكة العربية السعودية كأحد مجتمعات العالم المعاصر لم تكن بعيدة عن هذه
التحديات فهي تشهد منذ عدة عقود إقباالً كبيرا ً في مجال التحول إلى مجتمع تقني،
يقوم على االستفادة من المزايا التي تقدمها تقنية االتصال بشكل خاص والتقنية
الحديثة بشكل عام في جميع الميادين ،لمواكبة عصر المعلومات الذي فرض على
الجميع  ،وحتى ال تجد نفسها في عزلة عن بقية العالم( القرشي.)2012 ،
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مشكلة وأسئلة الدراسة:
من المالحظ أن لوسائل التواصل االجتماعي تأثير متزايد في حياة األفراد بحيث
أصبح الشباب أكثر عرضة للمادة اإلعالمية المعروضة والثقافة األجنبية،
ويتفاعلون مع تيارات ثقافية ضمن مواقع وشبكات ال تخلو من الفوضى ،حتى
يتمكن الطلبة من استهالك المادة المعروضة بعقالنية ووعي ،وتعامل مع اإلنتاج
الثقافي وتعزيز ذلك بتحويلها لزيادة وعيهم بتحمل المسؤولية المجتمعية ،والتي
يمكن لوسائل التواصل االجتماعي أن تلعب دورا ً في ذلك من أجل تنشئة اجتماعية
سليمة تتالءم مع قيم المجتمع ،من هنا تحددت مشكلة الدراسة "بتخطيط تصور
مقترح لدور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز الوعي بمفهوم المسؤولية
المجتمعية لدى الشباب الجامعي" وينبثق عن مشكلة الدراسة األسئلة اآلتية:
. 1ما دور وسائل التواصل في تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى الشباب
الجامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
. 2هل هناك اختالف في دور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز مفهوم
المسؤولية المجتمعية لدى الشباب الجامعي في جامعة حائل تعزى لمتغيرات الجنس
، ،والكلية ،وعدد الدورات التدريبية الخاصة بالمسؤولية االجتماعية .
.3ما التصور المقترح لدور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز مفهوم
المسؤولية المجتمعية لدى الشباب الجامعي في جامعة حائل في ضوء التحديات
المعاصرة؟
أهداف الدراسة  :ستسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية :
بيان دور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية لدىالشباب الجامعي في جامعة حائل.
 معرفة أثر متغيرات الجنس والكلية وعدد الدورات التدريبية لدى أعضاء هيئةالتدريس في ضوء دور وسائل التواصل االجتماعي.
 تقديم تصور مقترح لدور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز مفهوم المسؤوليةالمجتمعية لدى الشباب الجامعي في ضوء تحديات العصر.
أهمية ومبررات الدراسة :ستنبع أهمية الدراسة العملية مما يلي:
 يستمد هذا الموضوع أهميته من طبيعة فئة الشباب داخل الجامعة ودوره ،فهذهالفئة تعد طاقة بشرية مهمة ومؤثرة في كيان المجتمع ،وتحتاج للعناية والمحافظة
عليها لتأمين مستقبلها ومستقل المجتمع.
 يمك ن لنتائج هذه الدراسة أن تساعد أعضاء هيئة التدريس والمربين في توعيةالطلبة حول االستخدام الخاطئ لوسائل التواصل االجتماعي.
 ترجمة النموذج المقترح لتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الشباب الجامعي منخالل شبكات التواصل االجتماعي وتعميمه.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة :
يشهد العالم المعاصر مجموعة من التحديات المتسارعة في مجال االتصال وتقنية
المعلومات ،مما جعل العالم قرية كونية تنتقل فيها المعلومات إلى جميع أنحاء الكرة
األرضية في أجزاء من الثانية ،و ال شك أن هذه التغيرات لها تأثيرها المباشر على
األفراد والمؤس سات المكونة للمجتمعات ،مما دفع هذه المجتمعات بقبول
المستحدثات والتكيف معها لتحقيق االستفادة مما تقدمه من مزايا في جميع مناحي
الحياة ،وبالرغم من أن ثورة االتصال وتعدد القنوات الفضائية وشبكات االنترنت
ساهمت في زيادة المعرفة وإنتاجها ،إال أنها أصبحت في الوقت ذاته مصدر إزعاج
للمجتمع وزادت من انتشار الثقافات الغربية والنزعات االستهالكية وأثرت بشكل
واضح على عملية التنشئة االجتماعية ،وأدت إلى إضعاف العالقات األسرية وزيادة
التفكك المجتمعي  ،وأدى التأثير السلبي لوسائل تقنيات االتصال إلى وجود
صعوبات تواجه األسرة في تنشئة أبنائها على قيم التنمية والتحديث) العتيبي،
.)2004
وقد أكدت الدراسات الحديثة ،كدراسة المهوس( )2009إلى أن أهم النتائج
المترتبة على هذه التقنية فتح مجاالت خصبة من التواصل المعلوماتي ،وظهر لدينا
مفهوم القرية الكونية الصغيرة التي تختفي فيها عناصر الزمان والمكان والمسافات
والحدود ،ولقد أحدثت شبكة اإلنترنت نقلة نوعية في التفاعالت االجتماعية ،حيث
تعد دراسة اإلنترنت وتأثيراتها على مستوى الفرد والمجتمع مطلبا ً مستمرا ً في ظل
ما يموج به المجتمع المعاصر من تغيرات متالحقة ،سواء من خالل مواقعها
وأدواتها كالمواقع والخدمات الجماعية لهذه الشبكة مثل موقع( ) Face bookو(
 )Twitterالتي أتاحت تبادل مقاطع الفيديو والصور ومشاركة الملفات وإجراء
المحادثات ،والتواصل والتفاعل المباشر بين جمهور المتلقين ،ويسجل لهذه الشبكات
كسر احتكار المعلومة ،كما أنها شكلت عامل ضغط على الحكومات والمسؤولين،
ومن هنا بدأت تتجمع وتتحاور بعض التكتالت واألفراد داخل هذه الشبكات ،تحمل
أفكارا ً ورؤى مختلفة ،متقاربة أو موحدة أحياناً ،ما أثر على تلك الشبكات وزادتها
غنى ،وجعلت من الصعب جدا ً على الرقابة الوصول إليها ،أو السيطرة عليها ،أو
جمها في حدود معينة ،وهو ما يعطي شعورا ً أكيدا ً بتأثيرها على القيم أيا ً كان
نوعها).(Karbinsiki, Aren, 2010
وبنا ًء على ذلك فإن مواقع التواصل االجتماعي تتيح للشباب فرص التعلم والقيام
بمسؤولياتهم االجتماعية المناطة بهم داخل المجتمع ،وذلك من خالل أدوارهم التي
يقومون بها داخل األسرة والمجتمع ،ولذا كان من الضروري القيام بالدراسة عن
كيفية تنمية قدرات الشباب وتوجيه استخدامهم لهذه المواقع ،وإكسابهم المهارات
الالزمة إليجاد المسؤولية االجتماعية لديهم وتنميته من خالل األنشطة والبرامج
المختلفة التي يمكن أن توفرها هذه المواقع ،ومدى االستفادة منها في بث روح
109
المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

تصور مقترح لدور وسائل التواصل االجتماعي

أ.د.خالد محمد أبو شعيرة

المسؤولية ،وزيادة الخبرات والمهارات ،واالعتماد الذاتي واالجتماعي داخل
الحياة(عوض.)2014،
وتعد المسؤولية المجتمعية من أهم الواجبات الواقعة على عاتق الجامعات
ومؤسسات التعليم العالي ،فإلتزام مستمر من هذه المؤسسات في تطوير المستوى
التعليمي والثقافي واالقتصادي واالجتماعي ألفراد المجتمع وتحسينه من خالل
توافر الخدمات المتنوعة التي تسهم في تعزيز عالقة هذه المؤسسة بالمجتمع ،وال
تقتصر تلك المسؤولية للجامعات على المشاركة في األعمال الخيرية وعمل حمالت
تطوعية ،بل البد من االلتزام باألنظمة والقوانين المتبعة ،والمساهمة في تطوير
المجتمع المدني(رحال.)2011 ،
فالمسؤولية المجتمعية للجامعات أمر ليس بجديد في مضمونه ،لكنه مطروح
عالميا ً في هذا الوقت باعتباره أمرا ً يجب إبرازه ومأسسته وتضمينه بشكل ملموس
في مناهج الجامعات ومخرجاتها ،ويستدعي هذا من كافة مؤسسات التعليم ومنها
الجامعات أن تضع المسؤولية المجتمعية في خططها االستراتيجية ،حتى يكون
للجامعات دورا ً رئيسا ً في التأسيس لفكر استراتيجي تنافسي يخدم المجتمع وقضاياه،
ويقصد بالمسؤولية المجتمعية للجامعات االلتزام بمعالجة تأثيرها في المجتمع الذي
توجد فيه بما يعزز من التنمية المستدامة ،في إطار من الفهم واإلدراك إضافة للتأثير
على الطلبة والعاملين بممارسة األنشطة التي من شأنها تحقيق ذلك(شاهين،
.)2011
وانطالقا ً من وظائف الجامعة وتفاعالتها فإن تعزيز وعي الطلبة بالمسؤولية
المجتمعية أصبحت ذات أبعاد ومضامين أخالقية واجتماعية ووطنية وإنسانية،
وتقتضي من كل واحد منهم القيام بواجباته على أكمل وجه ،وخدمة المجتمع المحلي
وتنميته ،فعند قيام الطالب الجامعي بخدمة مجتمعه تنطوي على عدد من المكاسب
واإليجابيات للفرد والمجتمع على حد سواء مثل :تعزيز قيم المشاركة ،والتفاعل،
والحوار ،واإلحساس بالمسؤولية ،والشعور باالنتماء ،ومن هنا فإن إشراك الشباب
في عملية التواصل االجتماعي يعمق شعورهم باالنتماء إلى المجتمع ،ويجسد قيم
المواطنة في الدولة(سليم.)2014 ،
ولقد تعددت وتنوعت الدراسات التي تناولت وسائل االتصال االجتماعي
والمسؤولية المجتمعية ومنها :دراسة ا لحارثي( )2010والتي هدفت إلى معرفة
واقع المسؤولية الشخصية االجتماعية لدى الشباب السعودي وسبل تنميتها ،استخدم
فيها المنهج الوصفي ،حيث صمم الباحث مقياس للمسؤولية االجتماعية ومن خالله
تم تحديد مستوى المسؤولية االجتماعية وعالقتها ببعض المتغيرات مثل الجنس
والعمر والمستوى التعليمي والمهنة ،وتكونت العينة من( )522من الذكور من كافة
أماكن المملكة ،وقد أكدت نتائج الدراسة على وجود مستوى عال من المسؤولية
االجتماعية لدى أفراد العينة.
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كما قامت الحمصي (  )2010بدراسة هدفت إلى إلقاء الضوء على ظاهرة
اإلدمان على اإلنترنت وعالقتها بمهارات التواصل االجتماعي اعتمدت الباحثة
المنهج الوصفي التحليلي وطبقت في جامعة دمشق على عينة مكونة من (
) 150طالبا وطالبة ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا
بين اإلدمان على اإلنترنت ومهارات التواصل االجتماعي ،وأن اإلناث يتعلقن
باستخدام اإلنترنت أكثر من الذكور ،ويعود ذلك إلى طبيعة التنشئة االجتماعية
لإلناث ،كما أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيا في اإلدمان على اإلنترنت مع
تغير واختالف الوضع االقتصادي لألفراد .
وهدفت دراسة ميشيل ) (Meshel,2010التعرف على أثر استخدام شبكات
التواصل االجتماعي على العالقات االجتماعية ،وقد طبقت الدراسة على عينة بلغ
قوامها( )1600من مستخدمي شبكات التوصل االجتماعي في بريطانيا ،استخدم
فيها المنهج المسحي ،وقد أظهرت النتائج أن أكثر من نصف األشخاص البالغين
الذين يستخدمون مواقع من بينها" الفيس بوك وبيبو ويوتيوب" قد اعترفوا بأنهم
ضونه مع أصدقائهم
يقضون وقتا أطول على شبكة اإلنترنت من ذلك الوقت الذي ي ْق ُ
الحقيقيين أو مع أفراد أسرهم ،وأظهرت الدراسة أيضا أنهم يتحدثون بصورة أقل
كثيرا ،وقد بينت الدراسة بأن شبكات التواصل
عبر الهاتف ،وال يشاهدون التلفاز
ً
االجتماعي على شبكة اإلنترنت تسببت بالفعل في تغيير أنماط حياتهم.
أما دراسة نجادات ( )2010فقد هدفت بيان دور الجامعات األردنية في تعزيز
المسؤولية االجتماعية تجاه مجتمعاتها والتعرف على التحديات التي تواجه تلك
األدوار ،والتعرف إلى المسؤوليات االجتماعية للجامعة ودورها في الوقاية من
االنحراف الفكري ،وقد تكونت عينة الدراسة من ()120عميداً ،واستخدم المنهج
الوصفي في الدراسة ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها :أهمية تفعيل دور الجامعة
في تحمل مسؤولياتها المجتمعية.
تصورا مقترحا ً الستخدام شبكات
وأجرى العبيري ( )2011دراسة هدفت تقديم
ً
التواصل االجتماعي في تحسين خدمات الطالب ودرجة أهميتها ،وقد استخدم
الباحث المنهج الوصفي المسحي ،وتكون مجتمع الدراسة من ( )322قائدا ً تربوياً،
وتوصلت الدراسة لبعض النتائج من أهمها :أن درجة أهمية شبكات التواصل
االجتماعي في تحسين خدمات الطالب بالجامعات السعودية كما يراها أفراد مجتمع
الدراسة كانت بدرجة عالية ،وأن الصعوبات التي يمكن أن تواجه استخدام شبكات
التواصل االجتماعي في تحسين خدمات الطالب بالجامعات السعودية كما يراها
أفراد مجتمع الدراسة كانت بدرجة عالية ،كما أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة تبعا َ لمتغير نشأة الجامعة ومتغير
الجنس والخبرة.
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وقدمت عمر ( )2013تصور مقترح لتوظيف إمكانات وأدوات شبكات التواصل
االجتماعي طبق على عينة تكونت من)  )54طالبة في كلية التربية للبنات بجامعة
أم القرى ،وتم قياس أثر النموذج في زيادة دافعية اإلنجاز لدى الطالبات من خالل
اختبار الدافع لإلنجاز تم قياس أثره في اتجاهات الطالبات نحو التعلم عبر ،وأثبتت
النتائج فاعلية التصور المقترح وأثره الواضح في زيادة الدافعية لإلنجاز وزيادة
االتجاه اإليجابي نحو التعلم عبر الويب لدى عينة البحث.
كما قام عوض ( )2014بدراسة هدفت إلى فحص أثر مواقع التواصل
االجتماعي في تنمية المسؤولية المجتمعية لدى فئة الشباب ،وذلك من خالل تطبيق
برنامج تدريبي على مجموعة من شباب مجلس شبابي عالر في فلسطين ،طبق
على عينة من ( )18شابا ً وفتاة ،وقد أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في مستوى المسؤولية
االجتماعية قبل تطبيق البرنامج وبعده لصالح المجموعة التجريبية ،عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في المجموعة التجريبية في مستوى
المسؤولية .
وأجرى الصاعدي ( )2014دراسة هدفت بيان دور شبكات التواصل االجتماعي
في خدمة العمل اإلنساني ،استخدم الباحث فيها المنهج الوصفي ،وتوصلت الدراسة
إلى مجموعة من النتائج منها :العمل اإلنساني شكل من أشكال التكافل اإلنساني
والمتمثل في تقدير الخير للغير ،من مجاالت العمل اإلنساني الدعوي واإلغاثي
وا لصحي واإلعالمي ،من أدوار شبكات التواصل االجتماعي في حل السلم واألمن
األدوار التعليمية والدعوية واإلخبارية.
ومن خالل استعراض الدراسات السابقة يالحظ ما يلي :أنها لم تربط الدراسات
أثر وسائل االتصال االجتماعي بالمسؤولية المجتمعية بشكل مباشر،كما وتناولت
الدر اسات السابقة استخدامات اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي واإلدمان
عليها ،كما ركزت بعض الدراسات على تأثير شبكات التواصل االجتماعي واآلثار
النفسية واالجتماعية المترتبة على المجتمعات ،إال أن هذه الدراسة تميزت عن
الدراسات السابقة كونها ستقوم بتطوير أنموذج مقترح لدور وسائل التواصل
االجتماعي في تعزيز الوعي بالمسؤولية المجتمعية لدى الشباب الجامعي في ضوء
تحديات العصر والذي لم تتناوله الدراسات السابقة.
تصميم ومنهجية البحث
منهج البحث :ستقتضي طبيعة الدراسة االعتماد على المنهج الوصفي وذلك
بالرجوع إلى المراجع والمصادر لبناء األدبيات السابقة ،واالستطالع الميداني
بواسطة أداة الدراسة.
محددات الدراسة  :ستتحدد نتائج الدراسة الحالية بما يأتي:
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المحددات المكانية :أجريت هذه الدراسة على عينة من أعضاء هيئة التدريس من
كليات مختارة بجامعة حائل المختلفة وهي :الهندسة ،التربية ،الصحة العامة.
المحددات الزمنية :طبقت هذه الدراسة في الفصل األول للعام الدراسي (-2017
.)2018
المحددات المنهجية :ستقتصر نتائج الدراسة على مدى صدق استجابة أفراد عينة
الدراسة على أداة الدراسة.
مصطلحات الدراسة :ستشمل هذه الدراسة على عدد من المصطلحات عرفت
اجرائيا ً وهي:
وسائل التواصل االجتماعي :منظومة من الشبكات اإللكترونية التي تسمح للمشترك
فيها بإنشاء موقع خاص به ،ومن ثم ربطه من خالل نظام اجتماعي إلكتروني مع
أعضاء آخرين(راضي.)2003 ،
المسؤولية المجتمعية :هي مسؤولية الفرد عن نفسه ومسؤوليته تجاه أسرته
وأصدقائه تجاه دينه ووطنه من خالل فهمه لدوره في تحقيق أهدافه واهتمامه
باآلخرين من خالل عالقاته اإليجابية ،ومشاركته في حل مشكالت المجتمع،
وتحقيق األهداف العامة باستخدام كل السبل المتاحة بما فيها مواقع التواصل
االجتماعي(قاسم.)2008 ،
التحديات المعاصرة :هي مجموعة المتغيرات المتالحقة العالمية والتي تعد نتاجا ً
للتكنولوجيا والعولمة بكل جوانبها والتي تقع على كاهل العملية التعليمية وتؤثر
عليها سلبا ً وتجعلها دائما ً في عميلة صراع كبير لمالحقة تلك المتغيرات.
مجتمع الدراسة :تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس ممن
يدرسون في كلية الصحة العامة وكلية الهندسة وكلية التربية.
عينة الدراسة :أما عينة الدراسة فقد اختيرت بالطريقة العشوائية الطبقية من
أعضاء هيئة التدريس من خالل توزيع االستبيان بطريقة الكترونية على أعضاء
هيئة التدريس وجدول ( )1يوضح عينة الدراسة ومتغيراتها.
جدول ( )1التكرارات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة
الفئات
الجنس

الكلية

الدورات التدريبية
(وسائل التواصل،
المسؤولية
المجتمعية)

التكرار

ذكر
انثى
الهندسة
التربية
الصحة العامة
لم أحصل على دورة
دورة واحدة
دورتين
ثالث دورات
المجموع

النسبة
62
61
49
53
21
11
59
28

50.4
49.6
39.8
43.1
17.1
8.9
48.0
22.8

25

20.3

123

100
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أداة الدراسة:
ألغراض الدراسة استخدمت استبانه خاصة تقيس دور وسائل التواصل
االجتماعي في تعزيز الوعي بالمسؤولية المجتمعية لدى الشباب الجامعي في ضوء
تحديات العصر بجامعة حائل من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  ،وتم جمع
البيانات المتعلقة بهذه الدراسة من خالل مراجعة األدبيات السابقة ،ومقاييس
اعتمدت سابقا ً كدراسة الصاعدي( )2014وعوض( )2014ونجادات (.)2011
صدق األداة :
لغرض التحقق من صدق أداة الدراسة لمعرفة ما إذا كانت األداة قادرة على قياس
ما أعدت لقياسه ،تم استخراج صدق المحكمين باستخدام أسلوب التحكيم حيث
عرضت على ( )10محكمين في مجال تكنولوجيا التعليم ،وأصول التربية ،وتم أخذ
مالحظاتهم وإجراء التعديل المناسب على فقرات االستبانة ،وقد تم حذف الفقرات
التي كانت نسبة إجماع المحكمين على صالحيتها أقل من (.)70%
ثبات أداة الدراسة:
للتأكد من ثبات أداة الدراسة ،فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار
( ) test-retestبتطبيق المقياس ،وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على عينة مكونة من
( )20من أعضاء هيئة التدريس ممن هم خارج عينة الدراسة ،ومن ثم تم حساب
معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في المرتين اذ بلغ ( ،)0.91كما تم أيضا ً
حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا ،وبلغ
( )0.89واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.
معالجة البيانات والتحليل اإلحصائي:
وزعت أداة الدراسة على أفراد العينة البالغ عددها ( ،)123وباستخدام برنامج
 spssللتحليل اإلحصائي ،ومن ثم حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية وقيمة (ت) بعد جمع إجابة أعضاء هيئة التدريس على االستبيان،
واستخدم مقياس ليكرت الخماسي لتصحيح أدوات الدراسة ،بإعطاء كل فقرة من
فقراته درجة واحدة من بين درجاته الخمس (موافق بشدة ،موافق ،محايد،
معارض ،معارض بشدة) وهي تمثل رقميا ً ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على الترتيب ،وقد تم
اعتماد المعيار التالي سيتم تحديد قوة درجة التعرض وفق المعادلة اآلتية :طول
الفئة =(أعلى درجة – أقل درجة )÷ عدد الخيارات ،ألغراض تحليل النتائج كما في
جدول رقم (: )2
جدول ( )2تقدير المتوسطات الحسابية
المتوسط الحسابي

التقدير

2.33 -1.00
3.67 -2.34

قليلة
متوسطة

5.00 -3.68

عالية
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نتائج الدراسة ومناقشتها
أوالً :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول :ما دور وسائل التواصل في
تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى الشباب الجامعي من وجهة نظر أعضاء
هيئة التدريس؟ لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية والجدول( )3أدناه يوضح ذلك.
جدول ( )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع دور وسائل التواصل في تعزيز
مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى الشباب الجامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مرتبة
تنازليا ً حسب المتوسطات الحسابية
الرتبة

الرقم

1

8

2

31

3

1

3

2

5

9

6

30

7

27

8

6

9

28

10

16

11

10

12

22

13

26

14

12

15

25

15

29

15

32

الفقرات
تبرز األخطار الناجمة عن استخدام األنترنت مثل
العزلة االجتماعية  ،واستنفاذ الموارد  ،والوقت.
توجه الطلبة نحو المحافظة على عدم إرسال
الفيروسات أو أية مواد ضارة.
تزيد من معرفة الطلبة باألحداث المحلية واإلقليمية.
تساهم شبكات التواصل االجتماعي في تعميق
معرفة الطلبة تجاه العديد من القضايا.
تزيد من وعي الطالب السياسي حول القضايا
المحلية واإلقليمية والعالمية .
تساهم في مشاركة الطلبة في الفعاليات الثقافية
المحلية والعالمية .
تساهم في تفاعل الطلبة مع األحداث السياسية
واالجتماعية المحيطة.
تعمل على توفير آليات للحفاظ على حقوق الملكية
الفكرية.
توفر للطلبة مصادر تعلم مناسبة الستخدامها في
المناقشات أثناء المحاضرات
تتيح للطلبة حضور دورات تدريبية محلية وعالمية
تساعد على االلتزام بأخالقيات البحث العلمي.
تمكن من تضمين مفاهيم قيم المواطنة مثل الملكية،
الهوية ،التعاون ،التسامح الفكري ،وتقبل اآلخر.
تساعد في ترسيخ مفاهيم العدل والسالم في عقول
الطالب وضمائرهم كي ينعكس على سلوكياتهم.
تمكن من فتح قنوات التواصل مع الطالب لترسيخ
قيم الحوار واحترام الرأي اآلخر.
تعمل على توجيه السلوك ومحاربة الفردية ،وتنمية
روح الجماعة والمساواة بين الطالب.
تساعد في تقديم استشارات علمية للشركات
والمؤسسات الوطنية من أجل رفع مستوى
اإلنتاجية.
تتيح للطلبة متابعة كل ما يستجد من معلومات
ومعارف لحل مشكالت المجتمع.
تساعد من خالل تدريس الطلبة التركيز على القيم
والمبادئ السامية التي يعتز بها المجتمع.

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

3.99

.936

عالية

3.98

.958

عالية

3.93

.960

عالية

3.93

.990

عالية

3.89

.847

عالية

3.88

.980

عالية

3.86

.969

عالية

3.85

1.087

عالية

3.82

1.000

عالية

3.81

.926

عالية

3.76

1.027

عالية

3.72

.843

عالية

3.70

.932

عالية

3.69

.924

عالية

3.67

.989

متوسطة

3.67

.964

متوسطة

3.67

1.052

متوسطة
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الرتبة

الرقم

18

24

19

11

20

23

21

5

22

18

23

21

24

14

25
26
26
26

7
3
15
19

29

13

30

17

31

4

32

20

أ.د.خالد محمد أبو شعيرة

الفقرات
تعمل على تنمية إحساس الطالب بمشكالت المجتمع
الثقافية واالقتصادية واالجتماعية وإعدادهم لإلسهام
في حلها .
توفر الطرق التربوية المناسبة لمعالجة تقليد
الطالب للعادات األجنبية .
تهيئة العناصر المناسبة لمسايرة العصر ومواجهة
تغيراته.
تكسب الطلبة مهارات كيفية احترام وجهات نظر
اآلخرين.
تعمل على إبراز أنشطة الجامعة وفعالياتها المختلفة
من خالل االطالع على الموقع االلكتروني للجامعة
والنشرات التي توزعها.
تساعد في رفع الجامعة فيديوهات تحتوي
محاضرات توعوية ووقائية لمواجهة العولمة السلبية
على طالبها.
تعمل على صقل مهارات الطالب المختلفة لتمثيل
بالدهم في المحافل الدولية.
توجه الطلبة إلى التعرف على الثقافات المختلفة.
تعرف الطلبة أنماط السلوك الحضاري.
تزود الطلبة بمعلومات عن مستجدات الحياة .
توعي الطلبة بمخاطر الخروج عن ثقافة المجتمع.
تقدم للطلبة سبل الوقاية من مظاهر االنحراف
الموجودة في األنترنت.
تغرس لدى الطلبة روح التجديد .
تولد لدى الطلبة االتجاهات اإليجابية في التعامل مع
المعلومات
تمكن من توظيف تقنية المعلومات واالتصاالت
لتنمية الوعي الصحيح إليجابيات العولمة وسلبياتها
الدرجة الكلية

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

3.66

.990

متوسطة

3.65

.975

متوسطة

3.64

.933

متوسطة

3.63

1.026

متوسطة

3.62

.864

متوسطة

3.60

.947

متوسطة

3.59

.965

متوسطة

3.58
3.54
3.54
3.54

.878
.977
1.018
.977

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

3.50

1.011

متوسطة

3.46

.977

متوسطة

3.36

1.049

متوسطة

3.11

1.026

متوسطة

3.68

.696

عالية

الدرجة

يبين الجدول ( )3أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)3.99-3.11حيث
جاءت الفقرة رقم ( )8والتي تنص على " تبرز األخطار الناجمة عن استخدام
األنترنت مثل العزلة االجتماعية ،واستنفاذ الموارد ،والوقت" في المرتبة األولى
وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.99وتالها الفقرة رقم ( )31وبمتوسط حسابي بلغ
( ،)3.98وتالها الفقرتان ( 1و )2في المرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي بلغ (،)3.93
بينما جاءت الفقرة رقم ( )20ونصها " تمكن من توظيف تقنية المعلومات
واالتصاالت لتنمية الوعي الصحيح إليجابيات العولمة وسلبياتها " بالمرتبة األخيرة
وبمتوسط حسابي بلغ ( ، )3.11وقد يعود السبب إلى حصول هذه الفقرة بالمرتبة
األخيرة لغموض مفهوم العولمة لدى كثير من الطالب وخاصة العولمة الثقافية،
وبلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية ككل ( )3.68وبدرجة مرتفعة بحسب المعايير
اإلحصائية التي استخدمت في الدراسة ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من
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الحارثي ( )2010و ( )Meshel,20010والعبيري( )2011والتي أشارت إلى
وجود دور وسائل التواصل االجتماعي في تحسين خدمات الطالب بالجامعات،
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
و حدة األمن الفكري في الجامعة عبر بوابتها وبيان أهمية ومخاطر وسائل التواصل
االجتماعي ،تحويل كل معامالت الجامعة الكترونيا ً وخاصة فيما يتعلق بالطلبة.
السؤال الثاني :هل هناك اختالف في دور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز
مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى الشباب ال جامعي في جامعة حائل تعزى لمتغيرات
الجنس، ،والكلية ،وعدد الدورات التدريبية الخاصة بالمسؤولية االجتماعية؟ لإلجابة
عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،والجدول
 4يبين ذلك .
جدول رقم () 4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسب متغيرات الجنس ،والكلية،
وعدد الدورات التدريبية.
الجنس

ذكر

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

العدد

3.69

.716

62

انثى
التربية
الكلية

الهندسة

عدد
الدورات
التدريبية

الصحة
العامة
يوجد
ال
دورات
دورة واحدة
دورتين
ثالث دورات

3.68

.681

61

3.55

.693

53

3.67

.692

49

4.03

.622

21

3.34

.684

11

3.57
3.67
4.12

.728
.591
.558

59
28
25

يبين الجدول ( )4تباينا ً ظاهريا ً في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
ل واقع دور وسائل التواصل في تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى الشباب
الجامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بسبب اختالف فئات متغيرات
الجنس ،والكلية ،وعدد الدورات التدريبية؛ ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين
المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين والجدول ( )5يوضح ذلك.
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جدول رقم ( )5تحليل التباين ألثر الجنس ،والكلية وعدد الدورات التدريبية لدور وسائل التواصل
االجتماعي في تعزيز الوعي بالمسؤولية المجتمعية لدى الشباب الجامعي في ضوء تحديات
العصر
مصدر التباين
الجنس
الكلية
عدد
التدريبية
الخطأ
الكلي

الدورات

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

.089
2.645

1
2

.089
1.322

4.503

3

1.501

44.636
59.101

115
122

.388

قيمة
ف
.229
3.407

الداللة
اإلحصائية
.633
.037

3.867

.011

يتبين من الجدول ( )5اآلتي:
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية (@ =  )0.05تعزى ألثر الجنس ،حيثبلغت قيمة ف  0.229وبداللة احصائية بلغت  ،0.633وتفق هذه النتيجة مع دراسة
العبيري ( ،)2011ودراسة عوض( )2014إال أنها اختلفت مع دراسة الحمصي
( )2010والتي جاءت فيها الفروق لصالح اإلناث.
وجود فروق ذات داللة إحصائية (@ =  )0.05تعزى ألثر الكلية ،حيث بلغتقيمة ف  3.407وبداللة احصائية بلغت ،0.037ولبيان الفروق الزوجية الدالة
إحصائيا ً بين المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة شيفيه كما
هو مبين في الجدول ( .)6حيث جاءت الفروق في جدول ( )6لصالح الكلية الصحية
العامة.
وجود فروق ذات داللة إحصائية (@ =  )0.05تعزى ألثر عدد الدوراتالتدريبية ،حيث بلغت قيمة ف  3.867وبداللة احصائية بلغت  ،0.011ولبيان
الفروق الزوجية الدالة إحصائيا بين المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات
البعدية بطريقة شيفيه كما هو مبين في الجدول (.)6
جدول ( )6المقارنات البعدية بطريقة شيفيه ألثر الكلية على الدرجة الكلية.
الكلية
التربية
الهندسة
الصحة العامة

المتوسط الحسابي
3.55
3.67
4.03

التربية

الهندسة

.12
*.48

.36

الصحة العامة

*دالة عند مستوى الداللة (@ = .)0.05

يتبين من الجدول ( )6وجود فروق ذات داللة إحصائية (@ =  )0.05بين كلية
التربية وكلية الصحة العامة وجاءت الفروق لصالح الصحة العامة.
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جدول ( )7المقارنات البعدية بطريقة شيفيه ألثر عدد الدورات التدريبية على الدرجة الكلية.
عدد الدورات التدريبية
ال يوجد دورات
دورة واحدة
دورتين
ثالث دورات

المتوسط
الحسابي
3.34
3.57
3.67
4.12

0

1

.24
.34
*.78

.10
*.55

2

3

.45

*دالة عند مستوى الداللة (@ = .)0.05

يتبين من الجدول ( )7وجود فروق ذات داللة إحصائية (@ =  )0.05بين ثالثة
دورات من جهة وكل من دون دورة ودورتين من جهة أخرى وجاءت الفروق
لصالح ثالثة دورات ،ويفسر الباحث هذه النتيجة بالنسبة لوجود فروقا ً لصالح
األعضاء الذين حصلوا على ثالث دورات في المسؤولية المجتمعية كونهم اكتسبوا
معرفة عن واقع شبكات التواصل االجتماعي في تنمية المسؤولية المجتمعية.
السؤال الثالث :ما التصور المقترح لدور وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز
مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى الشباب الجامعي في جامعة حائل في ضوء
التحديات المعاصرة؟ ولإلجابة عن هذا السؤال تم االستفادة من نتائج الدراسة
واألدب النظري في تشكيل التصور من حيث هدفه ومرتكزاته ،وآلياته ومتطلبات
تنفيذه.
أوالً :هدف التصور
إن الهدف من التصور هو تحقيق دور أفضل للجامعة في إعداد جيل لديه القدرة
على استخدام وسائل التواصل االجتماعي في تحقيق المسؤولية المجتمعية كي
يتفاعل مع الواقع ويواجه تحديات ومستجدات العصر ،ويبصر الطلبة بمسؤولياتهم
تجاه مجتمعهم.
ثانياً:مرتكزات التصور المقترح
يرتكز النموذج على مجموعة من المرتكزات منها:
. 1ظهور تحديات عالمية هائلة تدعمها ثورة االتصاالت بكافة أشكالها كالعولمة
والتطور التكنولوجي ،وظهور أدوات التواصل االجتماعي ،والذي يحتم على
أعضاء هيئة التدريس توجيه الطلبة للتعامل مع تلك التغيرات لكي تتكون لديهم
القدرة على التفاعل إيجابيا ً مع مجتمعهم.
 . 2السياسات التعليمية في الجامعات السعودية والتي ترتكز فيها على المسؤولية
المجتمعية.
. 3الحاجة إلى مواكبة االتجاهات العالمية المعاصرة في التدريس لمواجهة التحديات من خالل تفعيل
وتنمية المسؤولية المجتمعية لدى الطالب.

ثالثاً:آلية تنفيذ التصور المقترح
.1تبني أعضاء هيئة التدريس في جامعة حائل مفهوما ً واضحا ً للمسؤولية
المجتمعية.
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 . 2تنفيذ برامج مجتمعية من خالل وسائل التواصل االجتماعي عبر بوابة الجامعة
االلكترونية تزود الطلبة بمبادئ مهمة كالصدق والموضوعية وعدم التحيز
والتعايش بروح الجماعة ،وإتاحة الفرصة للطلبة من تلك الوسائل طرح تصوراتهم،
وتفعيلها لصقل مواهبهم ،وتأصيل الحب والتعاطف والتسامح.
. 3إدراج موضوعات المسؤولية المجتمعية ضمن المنهج الدراسي للطالب.
. 4االستفادة من برامج التواصل االجتماعي المختلفة للربط بين المناهج الجامعية
ودور الطلبة في تعزيز القيم والمسؤولية المجتمعية.
. 5إشراك أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات والندوات العلمية المحلية والعالمية
ذات العالقة بالمسؤولية المجتمعية لالطالع على تجارب الدول التقدمة في هذا
المجال.
 . 6مساعدة أعضاء هيئة التدريس الطلبة في التواصل االجتماعي والتكيف في ظل
التحديات المعاصرة.
. 7على إدارة الجامعة تزويد الكليات المختلفة واإلدارات التابعة لها بالوسائل التقنية
والعلمية التي تتطلبها اجراءات تنفيذ برامج وأنشطة المسؤولية المجتمعية.
. 8تأهيل أعضاء هيئة التدريس بما يتوافق مع الوظيفة المجتمعية لدى طالب
الجامعات وبناء أدوارهم المجتمعية.
 . 9االستفادة من وسائل التواصل االجتماعي في إبراز المشروعات الوقفية في
الجامعة وأبحاثها المستقبلية في المسؤولية المجتمعية.
رابعاً:متطلبات تنفيذ التصور
. 1تكوين لجان عمل من أعضاء هيئة التدريس وذلك للتخطيط والتنسيق لتحديد أطر
المسؤولية المجتمعية ووضع خطة استراتيجية شاملة لها وتحديد وسائلها
واجراءاتها وسبل تنفيذها في ضوء المعايير المستمدة من قيم المجتمع.
 . 2إنشاء قسم خاص في الجامعة مناط به تنفيذ الخطط المرسومة لتفعيل المسؤولية
المجتمعية.
. 3إبراز الخطط التنظيمية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية ورعايتها من خالل وسائل
التواصل االجتماعي وإبرازها إعالميا ً على كافة المستويات وبمختلف السبل وتهيئة
المجتمع للتفاعل مع هذه المناشط.
توصيات الدراسة :في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:
. 1تقديم معلومات هامة لصانعي القرار حول دور وسائل التواصل االجتماعي في
زيادة وعي الشباب الجامعي بالمسؤولية المجتمعية .
. 2يمكن لنتائج هذه الدراسة أن تساعد أعضاء هيئة التدريس والمربين في توعية
الطلبة حول االستخدام الخاطئ لوسائل التواصل االجتماعي.
.3الوقوف على بعض الجوانب والنقاط المهمة والمؤثرة في مواقع التواصل
االجتماعي ،وعالقتها بالمسؤولية المجتمعية لدى فئة الشباب.
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 .4تدعيم المناهج الدراسية والرسائل اإلعالمية المعنية بالشباب من أجل الوصول إلى رؤية
متكاملة للتربية وغرس روح المسؤولية المجتمعية.
 .6إمكانية االستفادة من التصور المقترح الذي أُعد في هذه الدراسة من قبل الجامعات والجهات
ذات العالقة.
قائمة المراجع
.1الحارثي ،زايد بن عجير) ،)2001واقع المسؤولية الشخصية االجتماعية لدى الشباب السعودي
وسبل تنميتها ،الرياض :مركز الدراسات والبحوث.
.2الحمصي ،روال( ،)2010إدمان اإلنترنت وعالقته بمهارات التواصل االجتماعي دراسة
ميدانية على عينة من طالب جامعة دمشق ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة دمشق ،سوريا.
.3راضي ،زاهر (( 2003استخدا م مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربـي ،مجلـة التربية،
عدد ، 15جامعة عمان األهلية ،عمان.
.4رحال ،عمر( ،)2011المسؤولية المجتمعية للجامعات :بين الربحية والطوعية،ورقة عمل
مقدمة لمؤتمر المسؤولية المجتمعية للجامعات الفلسطينية ،نابلس.
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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.
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الفصام ومحاولة االنتحار حرقا
.دراسة عيادية من خالل رائز الرورشاخ
د .فتح األزهار العربي
مخبر االنثروبولوجية التحليلية وعلم النفس المرضي ،كلية العلوم االجتماعية ،جامعة أبو
القاسم سعد هللا :الجزائر

ملخص :هدف هذه الدراسة الكشف عن الخصائص النفسية لرجل حاول االنتحار
حرقا عبر إنتاجه اإلسقاطي في بروتوكول رائز الرورشاخ ،ألن كل شخص يبني
عالمه تبعا لما هو عليه ،ما يجعلنا نطرح التساؤل التالي :ما هي الخصائص النفسية
البارزة من خالل اختبار الرورشاخ لرجل حاول االنتحار حرقا(حالة س)؟ ،نريد
من خالل هذا التساؤل،التوصل إلى ربط الخصائص النفسية المتوصل إليها عبر
رائز الرورشاخ بالتنظيم السيكومرضي الفصامي.تم إجراء هذه الدراسة في إطار
المنهج العيادي ،بمستشفى في الجزائر العاصمة ،باستعمال أداتين :المقابلة العيادية
نصف الموجهة واختبار الرورشاخ ،على الحالة (س) 34 ،سنة ،قام بحرق نفسه
بالكامل.أظهرت النتائج تذبذبات هامة على مستوى الخطاب واإلنتاج اإلسقاطي
تتماشى مع التوقعات المطروحة في الفرضيات
الكلمات المفتاحية :محاولة االنتحار  -الفصام.
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مقدمة:
يُعتبر االنتحار ظاهرة جد مأساوية وهو فعل مشترك بين جميع المجتمعات ،إذ
يُخلًف سنويا حاالت وفاة في بعض البلدان أكثر من تلك التي تخلفها جرائم القتل
وحوادث المرور.
أما في الجزائر ،فقد اعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان في
تقرير لها  ،أن االنتحار أخذ أبعادا خطيرة وأشكاال عدة ]...[ ،ما جعل المنظمة
الحقوقية تصف االنتحار بالمشكلة الخطيرة التي تهدد الصحة العمومية ،مشيرة إلى
تسجيل ما يفوق الـ 10آالف محاولة انتحار فاشلة سنويا ،وأزيد من  1100حالة
انتحار ،أغلبهم من الشباب والمراهقين .إال أن هذه األرقام المسجلة ،ال تعكس حقيقة
الواقع بشكل كبير لما يحيط بهذه الظاهرة ،في مجتمعنا ،من طابوهات (أخذ من
االلكتروني
الموقع
)http://www.echoroukonline.com/ara/articles/497360.html
إن العوامل النفس-مرضية والبيئية ،أي العوامل الداخلية والخارجية المنشأ،
المتفاعلة مع بعضها البعض ،تتسبب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في ظهور
أزمة انتحارية تترجم عن طريق فعل االنتحار أو محاولة االنتحار لدى الفرد،
عوامل معبرة عن الهشاشة نظرا لكونها تحمل معنى الضغط و/أو الصدمة والتي
تعمل على إفالس الميكانيزمات الدفاعية للشخص ،يظهر لدى جهازه النفسي نوعا
من العجز في أداء دوره التكيفي ،فال يبقى له حينئذ ،سوى التفريغ عن طريق
المرور إلى الفعل ،الذي يترجم في العدوان الذاتي على النفس.
إن الواقع اإلكلينيكي الحالي المتعلق بتخصص علم النفس المرضي ،يواجه حتمية
مسألة التشخيص النفسي بالمعنى الواسع للمفهوم ،وذلك عن طريق فهم الخصائص
النفسية لدى كل فرد والكشف عن مميزاته الدينامية ،وتشخيص إختالالته ومعاناته،
ومن هنا كان االهتمام بخصوصية الخطاب واإلنتاج اإلسقاطي من خالل المقابلة
العيادية واختبار الرورشاخ لرجل حاول االنتحار حرقا.
مشكلة الدراسة:
يواجه الفرد في حياته العديد من اإلحباطات الناتجة عن مختلف األحداث
الضاغطة وعوامل الخطر والتهديد التي تعمل على اختالل ص َحته ونشأة األمراض
النفسية والجسمية لديه ،ففشل الذات في تحقيق التوافق بين متطلبات الغرائز
الالشعورية والحاجات الداخلية المل َحة ،يترك المجال مفتوحا لبروز وظهور
العدوان والعنف ضد الذات إلشباع هذه الحاجات في صورة من صور تأكيد الذات،
فيصبح االنتحار،حينئذ ،من بين الطرق القوية المستعملة ،رغم أن معادلة الحياة
تحتمل حلوال أخرى.
أظهر نموذج أ .أندرونيكوف  ،)2005( Andronkof Aأن للفرد عموما
مجموعة من االستجابات الحركية عندما يكون بصدد مواجهة أحداث ضاغطة،
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تسمح له هذه االستجابات عادة بالحفاظ على التوازن لكن عندما يحدث تغير كبير
في المحيط ،فالفرد عندها يحاول االستمرار في البحث عن حالة التوازن المسبقة
وذلك من خالل وضع استراتيجيات وميكانيزمات للتكيف ،فحالة الال إستقرار تزداد
عندما يواجه الفرد عواقب هامة أو عندما تتسلسل األحداث السلبية وتتراكم ،فيفقد
الفرد قدراته االعتيادية لمواجهة األحداث الضاغطة هذا يعني أنه يبدى" هشاشة
الذات".وأبرزت هذه الباحثة أثر هشاشة الذات في ظهور الميكانيزمات
السيكوباتولوجية المتدخلة في المرور إلى فعل االنتحاري و التي :تتمثل في العوامل
الخارجية كالضغط نتيجة صراع أو صدمة ما ،والتي عندما تشتد حدتها ،تفوق
قدرات الفرد الدفاعية المألوفة ،فالشخص المتواجد في حالة الهشاشة هذه يقدر
وضعيته بطريقة سلبية ،هذا ما يساهم في زيادة الضغط الذي يصبح من االستحالة
تفريغه وإزالته ،ألنه يكون قد أنهك رصيده من اإلجابات المألوفة وأنهك كذلك
موارده المعرفية ،كما تتفاعل هذه العوامل الخارجية مع العوامل الداخلية؛هذه
العوامل تمثل أرضية مهيأة للسلوكات المرضية كالتقدير سلبي للذات.
يشير س.فرويد إلى أن االنتحار هو نتيجة إخفاق دوافع الفرد العدائية نحو التعبير
عن نفسها ،فوجهت نحو الفرد نفسه (أي تجاه الذات) فدمرتها،)1923،Freud S) .
أما محرك أو وقود تلك الدوافع العدائية ،فيتمثل في حاالت نفسية كثيرة كالفصام
مثال ،حيث يعتبر خطر االنتحار ،المسبب األول للموت لدى هذه الفئة .فالفصاميون
مجموعة خاصة معرضة للخطر االنتحاري حسب ف.كاسادبيغ و أ.فليب)
 ،)1999، Philippe A،Casadebaig Fاللذان أظهرا أن ما بين  %09إلى
 %13من الفصاميين يموتون منتحرين .أما د.ملتزر (  )1998، Meltzer Dفبين
أن  %50من الفصاميين يحاولون االنتحار ولو لمرة في حياتهم ،إضافة إلى وجود
مجموعة من الخصائص العيادية التي تزيد من خطر االنتحار لدى هذه الفئة،
كوجود أعراض ذهانية ،أعراض اكتئابية ،أو تبعية للكحول (عنGavaudan,G .
و آخرون.)164: 2006،
وبناءا على المعطيات النظرية السابقة الذكر ،طرحنا التساؤل التالي :ما هي
الخصائص النفسية لرجل حاول االنتحار حرقا(حالة س) من خالل إنتاجه
االسقاطي عبر اختبار الرورشاخ؟
الفرضيات :وتقدمنا لإلجابة عن السؤال السابق ،بالفرضية العامة التالية:
 تتميز الخصائص النفسية التي تظهر من خالل اختبار الرورشاخ للحالة(س)،بالتنظيم السيكومرضي الفصامي.
وعمدنا إلى ثالث فرضيات جزئية هي:
 -1نفترض تميز الحالة باضطراب التفكير؛
 -2نفترض اضطرابا في الحركات التقمصية األولية والثانوية؛
-3نفترض اضطرابا في الجانب العالئقي.
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تحديد المفاهيم:
المحاولة االنتحارية :المحاولة االنتحارية أو السلوك االنتحاري غير المؤدي إلى
الموت ،يمثل إيذاء للنفس مع الرغبة في إنهاء الحياة ،دون أن يؤدي ذلك إلى
الموت ،)2002:185، World Health Organization( .ويرى بومرو
( ،)2001،Pommereau X.أن المحاولة االنتحارية فعل غير مميت ،تجعل من
ال ناجي من الموت شخصا منتحرا ،والمشروع المتخذ إلنهاء الحياة يضطرنا لتلقيب
الشخص الذي تغمره هذه األفكار االنتحارية بالمنتحر.
الفصام :اتضح تفسير س.فرويد للفصام أكثر ،بغض النظر عن عدم موافقته على
هذه التسمية ،في مقاله"الالشعور" ( ،)1915رابطا إياه بالكبت ،بحيث يولد هذا
األخير ،حسب رأيه" ،تخليا عن استثمار الموضوع وعودة إلى حالة ال موضوعية
نرجسية ،)110 :1991،Freud S ( .أما ك.أبراهام ( ،)1908فتوصل إلى أن
الخاصية النفسية الجنسية للعته المبكر( الذي يقصد به الفصام)" تكمن في أن
الشخص المريض يتقهقر إلى الغلمة الذاتية.وتمثل األعراض شكال من النشاط
الجنسي الغلمي الذاتي"(.)43 :1965،Abraham K
منهجية البحث:
قامت الدراسة على المنهج العيادي الذي يعتبر" منهجا خاصا لفهم السلوكات
اإلنسانية بتحديد كل ما هو نوعي وفردي لدى الشخص في وضعية محدودة" ( N
 ،)58 :2003، Sillamyوللتحقق من مدى مالئمة فرضية البحث ،اعتمدنا على
منهج دراسة الحالة الذي يقوم على عالقة نوعية بين الفاحص والمفحوص K
فدراسة الحالة ،حسب  )1949(Lagacheهي ":مالحظة مستوحاة من مبدأ الوحدة
العضوية وموجهة نحو كلية االستجابات لكائن إنساني كامل في حالة" (.)160.
مكان إجراء البحث:
تم إجراء الجانب الميداني لهذه الدراسة بأحد مستشفيات الجزائر العاصمة.
مجموعة البحث:
أجريت الدراسة على الحالة (س)34 ،سنة قام بحرق نفسه بالكامل.
أدوات البحث:
أ)-المقابلة العيادية نصف الموجهة :قمنا باختيار المقابلة العيادية نصف الموجهة
مع دليل أسئلة مرن ،وضع وفقا للفرضي ات المقدمة ،يجمع بين مختلف المواضيع
التي نود استكشافها.وتم تكييف شكل ومسار األسئلة خالل المقابلة من أجل الوصول
إلى خصوصية الوضعية.فالمقابلة العيادية نصف الموجهة حسب بدينيلي و رووان
( ،)1998، Rouan, G.، Pedinielli, Jتسمح بإظهار ديناميات العمليات
النفسية .فالمفحوص يستطيع تنظيم خطابه كما يراه مناسبا ،مع السماح في نفس
الوقت للشكل الموحد للمعايير.
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ب) -اختبار الرورشاخ :هو اختبار للشخصية صممه السيكاتري السويسري هرمان
رورشاخ سنة  ،1920يتكون من عشرة لوحات على كل منها " بقع حبر "مختلفة
األشكال واأللوان ،كما تشمل هذه اللوحات على فراغات بيضاء أيضا .إن تفسير
اختبار الرورشاخ هو تفسير ديناميكي ،يحاول أن يبين العالقات المتبادلة والمختلفة
للعمليات التي تدور بداخل الشخصية.
لقد اعتمدنا في تحليل البيانات على كتاب تنقيط األشكال في الرورشاخ لسيسيل
بيزمان ( )1966وشبكة التحليل في الرورشاخ المتكونة من المخطط النفسي،
دراسة المعطيات الكمية والتحليل الكيفي.
الضبط اإلجرائي للفرضيات:
-1للتأكد من اضطراب التفكير (الفرضية الجزئية األولى واالنتماء إلى التوظيف
الذهاني الفصامي) ( الفرضية العامة) نعتمد (في المقابلة العيادية واختبار
الرورشاخ) على ما جاء عن األستاذين عبد الرحمان.سي موسي ومحمود بن خليفة
(.)2010
-2للتأكد من اضطراب الحركات التقمصات األولية والثانوية( الفرضية الجزئية
الثانية) :من خالل المقابلة العيادية نصف الموجهة :نعتمد على تعبير المبحوث فيما
يخص عالقته بأمه  /بأبيه وزوجته.
من خالل اختبار الرورشاخ نعتمد على معايير شابير( – Chabert C)1997
Emmanuelli Mو.)2001( Azoulay,C
 – 3للتأكد من اضطراب الجانب العالئقي ( الفرضية الجزئية الثالثة) :من خالل
المقابلة العيادية نصف الموجهة نعتمد على معرفة وفهم طبيعة العالقات التي تجمع
المبحوث باآلخر.
من خالل اختبار الرورشاخ نعتمد على معايير شابير( -1983،Chabert .C
) 1998b-1998a
عرض النتائج:
من خالل المقابلة العيادية نصف الموجهة:
يبلغ (س) من العمر  34سنة ،يحتل المرتبة األولى بين إخوته ،مستواه الدراسي
السنة األولى ثانوي ،أبويه مطلقين ،وهو متزوج منذ  07سنوات ولديه طفلين.
تعرض (س) فيما سبق ،لسوابق أسرية مؤلمة( محاولة انتحار األم وتعنيف جسدي
من األب) ،أثرت عليه كثيرا ،فوجود عاملي" السوابق األسرية واالعتداء الجسدي،
يدل على وجود هشاشة الذات"( )212 :1996،Chouvier B
إضافة إلى ذلك ،عان (س) كثيرا من نظرة اآلخر المستهزئة بحالته والغياب الكامل
للسند من طرف العائلة والزوجة ،فكما ففشل سابقا دراسيا ،فشل اآلن كذلك مهنيا،
فابتعد (س) عن معظم المحيطين به ،إال عن شلة من المنحرفين ،يدمنون شرب
الكحول معه  ،ما أثر سلبا على عالقته بزوجته التي طالبت بالطالق .وبسبب عدم
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تراجع هذه األخيرة عن ذلك ،ووقوف أسرتها إلى جانبها ،قام (س) باستدراج أب
الزوجة ،في محاولة لحرقه وحرق نفسه في نفس الوقت ( .المرور إلى الفعل).
من خالل اختبار الرورشاخ:
المخطط النفسي psycho gramme / psycho gram:
06
04

المحتويات
A=06
Ad=00
H=01
Hd =03
Obj =03
Anat =03

المحددات
F+= 06
F- =09
S de F= 16
K=0
Kp=01
Kan =00
Kob=00
C=00
E=00
Clob=00

أنماط اإلدراك

G=10
G%=62,5 %
D=05
D% =37,5
DdbL=01
DdbL
%=06.25

الخالصة
R=16
R.compl=03
Refus =01
’T.total = 11
’’39
”Tps /R =43
Tps
”.L.M=13
Td’appre
=GD-DdbL
TRI=ΣK/Σc
= 0k /0c
Fc=Σk/ΣE
=1kp/0E
=43.75Rc%
2Ban=0
F%=93.75
F+ % = 40
F- %= 60
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
الشديدين ،هذا ما تأكد أيضا عند تقديم اللوحات له ،حيث أظهر االستغراب ،العجز
والتجنب في معظم اللوحات.
-1انطباعات عامة:
تميز بروتوكول رورشاخ الحالة (س) ،بإنتاجية منخفضة نسبيا مقارنة بالمعدل،
حيث بلغ عدد اإلجابات  ، 16مع الكف الشديد الذي ظهر خاصة في التعبير اللفظي
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الفقير ،ما يدل على صالبة وشلل التفكير.هذه األجوبة كانت موزعة على زمن
إجمالي بلغ'11و ،"39وهو وقت منخفض مقارنة بالمعدل ،وبوقت كمون متوسط
ومعتدل بلغ  ،"13ليعتبر محاولة من المبحوث التحكم في اإلستثارات التي تبعث
إليها اللوحات واالعتدال في الدفاع ضد االسقاطات ،إال أن المبحوث فشل في ذلك
بالنسبة للوحات  VIII ،VIIو  ،IXبسبب طول زمن الكمون وجود (ما يعادل
الصدمة) ،أما معدل الوقت لكل إجابة ،فكان ،"43وهو اقل من المعدل الذي يقدر ب
 ." 60طغى السرد المختصر على اإلجابات ،نظرا لميل المبحوث للكف من أجل
التخلص من األداة ،وصل هذا الكف أوجه عندما قام برفض اللوحة  ،IIمعبرا بذلك
عن الصدمة ،لكنه حاول تدارك المو قف ،بإعطاء إجابة إضافية في مرحلة التحقيق
 . G FC objغير أن هذه المحاولة للتحكم في النزوات المتولدة عن هذه اللوحة،
باءت بالفشل ألن المحدد الشكلي اتسم بالغموض باإلضافة إلى خروج المادة وتدفقها
من الداخل إلى الخارج،كدليل على وجود مشكل في الحدود واالحتواء ،استعمل
المبحوث أيضا سياقات التحكم والرقابة التي تتمثل في التحفظات الكالمية ،إال أنه
أمام البقع المقدمة له ،باء هذا التحكم بالفشل لظهور (ما يعادل الصدمة) ،وهذا إما
بسبب(تعدد تقليب اللوحات VIII، VI :و IXوإما لالرتفاع المفاجئ في عدد
اإلجابات ،اللوحتين  IIIو، ) VIIIالجئا بذلك غالبا إلى البحث عن دعم خارجي
يتمثل في شخصية الباحث من أجل االستعانة به كسند ضد هذه النزوات المتولدة
من قبل الرائز.
على العموم فإن المسح األولي لإلنتاج اإلسقاطي يطلعنا على ثقل الفراغ الذي
يطغى على اإلجابات والذي برز في الفقر الهوامي للمحتويات ،ولعل ذلك ما يطرح
إشكالية ذهانية نناقشها اعتمادا على المعطيات الكمية والكيفية للبروتوكول.
سياقات التفكير:
يميل نمط تفكير الحالة(س) أكثر إلى تمسكه بالعموميات ،وذلك بتركيزه على
اإلدراكات الشاملة  Gثم اإلدراكات الجزئية Dمع االستثناء بالنسبة لجزئية بيضاء
صغيرة واحدة  Ddblنسبة اإلدراك الشامل كانت كبيرة جدا مقارنة بالمعدل،حيث
بلغت  . 62.5 = G%إدراك جاء بصفة عابرة بسيطة ،فاإلجابات واردة جملة
واحدة على شكل كتل ال تستند على أي جهد عقلي تركيبي ،إذ اكتفى المبحوث
باإلحاطة بالشكل العام للبقعة دون التعلق بخصائصها حتى لو كان ذلك على حساب
نوعيتها الجيدة ،وهو إدراك هش ومهدد اتسم بالغموض وعدم التماسك وفشل الدال
على ضعف قدرات االحتواء للعالم الداخلي والخارجي ،إضافة إلى هشاشة الحدود،
ألنه ارتبط في غالبيته بالمحدد الشكلي السالب  06GF-مقابل 04GF+ما يدل
على"اضطراب التفكير الذي يبدو في النقائص الخطيرة التي تمس القدرات
اإلدراكية من حيث التمييز ،االرتباك والتكيف مع منبهات االختبار ،معبرا بذلك عن
سلبيته تجاه المادة ورفضه التورط في تناول معمق.إال أن تدخل بعض التحفظات
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الكالمية ذات البعد الهجاسي المتصلب ،خفف نوعا ما ذلك الضعف ذي التوجه
الذهاني.
جاءت اإلجابة  01اللوحة  ،Iشاملة مرتبطة بمحدد شكلي موجب وبإجابة مبتذلة G
 ، F+ A Banمحاولة لالندماج التكيفي في الواقع الموضوعي عن طريق التمسك
بالمألوف ،غير أن هذا االندماج ساده الشك ،التجنب وعدم ثبات الموضوع المألوف
في التحقيق ،ما قد يظهر الخلل في النرجسية من خالل الصورة الجسدية وتصور
الذات و/أو في العالقات الموضوعية،كالعالقة بالصورة األمومية ،ألن على
المستوى الرمزي يمكن لهذه اللوحة أن تبعث إلى ذلك.
اإلجابة  02اللوحة  ،IIIجاءت بعد رفض اللوحة  ،IIأي استعمال المبحوث
لميكانيزم الكف،القمع واإلنكار  .باإلضافة إلى طلب المبحوث المساعدة والسند
من الباحث كدليل على األنا الضعيف وتالش مباشر لقدرات التكيف بسبب الصدمة
التي أفرزها محتوى اللوحة  ،IIما جعل إمكانية التوحيد وخاصة التحديد بين الداخل
والخارج ،جد حساسا،ألن اللوحة تبعث إلى تصورات قديمة يدرك الفراغ األبيض
على انه فراغ داخلي ونقص في الجسد وإلى قلق الخصاء  .أما اإلجابة أولى للوحة
 ، IIIفجاءت بتنقيط  ، GF+Obj/Botهو 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
للمادة من الداخل للخارج ،الذي فضح فراغا داخليا ونقصا في الجسد ،لكن هذه
اإلجابة جاءت كذلك بمحتوى أشياء  ،Objأي جماد اختلط بنوع من الحياة ،Bot
محاولة من المبحوث تجميد المحتوى وجعله ميتا "  ،"vaseمن جهة ،ثم إدخال
محتوى نباتي حي"أزهار" ،من جهة أخرى ،إلحيائه ،و هو نوع من التشبث
بالكليات التي يبقى فاشال مع ذلك ،يكشف عن الميول لالنشطار وخلط المدركات
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
عبر إجابتين جزئيتين على التوالي لنفس اللوحة ،D F+ H /D F+ Obj :III
ليستمر المبحوث في صراعه بين التجميد واإلحياء (استعمال ميكانيزم االنشطار)،
هذه المرة بمحتوى إنساني موحد لإلجابة (.)04لكن هذا التحول يبقى غير مكتمل
بسبب عدم االعتراف بإشكالية اللوحة التي تثير التقمص الجنسي ،أي تبعث نحو
سيا قات التقمصات الجنسية وتحمل رمزية جنسية ثنائية ،ليكشف المبحوث بذلك عن
تقمصات غير واضحة أو صعوبات تقمصية ،باإلضافة إلى عدم وجود لتداعيات
عالئقية ذات االستثمارات النزوية الليبيدية و/أو العدوانية ،ليعبر هذا على التفكك
أيضا في الصورة المضاعفة ) (dédoublementالهادفة إلى رفض العالقة من
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
اإلنسانية  Kعن كل اإلجابات ،كما غاب التعبير عن النزوة وتصورها ،وهو مؤشر
عن التوظيف الذهاني .
اإلجابة  05و 06اللوحة  : IVجاءت اإلجابتان على التوالي بالتنقيط G F- A /G
. F- Objهما إدراكان شامالن مرتبطان بالمحدد الشكلي السالب ،شابهما تردد
المبحوث ،ليتواصل لديه تشييء المواضيع في اإلجابة األولى للوحة بإدراك خاطئ
ومحتوى جامد ،حاول المبحوث،هنا ،تدارك الموقف بمحاولة إلحياء المحتوى في
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
أي وج ود مشكل متعلق بالسلطة األبوية و/أو مشكل في التقمص واالزدواجية
الجنسية.
اإلجابة  07اللوحة : Vكانت اإلجابة بعد ثانية واحدة فقط ،جاء التنقيط G F+ A
. Banهو إدراك شامل مقرون بمحدد شكلي موجب ومحتوى حيواني موحد
وإجابة مبتذلة ،تعتبر عودة للمبحوث من اجل التمسك بالواقع ،واعترافا بإشكالية
اللوحة التي تثير موضوع الهوية والتكيف مع اآلخر ،في وقت كلي قدر ب ،"01
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
عليه تعزز باستعمال ه لميكانيزم االنشطار في مرحلة التحقيق ( من التثمين إلى
التحقير).
اإلجابة  08اللوحة  : VIجاءت بالتنقيط .G F- Aوهو إدراك شامل مرتبط بمحدد
شكلي سالب يعبر عن الرؤية الرديئة غير السليمة التي سمحت بعدم التحكم في
النزوات ومحاولة إسقاطها في إجابة أصلية للوحة ،مما يدل على الزيادة في عدم
استقرار ،ثبات وفشل الدعائم النرجسية بسبب رمزية اللوحة السابقة  ،Vالتي أثارت
القلق والخطورة واستمر مفعولها مع اللوحة الحالية  .VIالشيء الذي أكده المبحوث
في التحقيق ،بإجابة إضافية تحمل نفس التنقيط ،التحقير واالنشطار .
اإلجابة  09اللوحة  VIIجاءت بتنقيط  . G F-Hdيظهر هنا تالشي قدرات التكيف
إذ يكتفي المبحوث بذكر جزء إنساني أنثوي بدال من تقمص النموذج األنثوي
الكامل(األم) ،ليسجل العجز عن تجميع الجسم المفكك بصنعه في هيأة جسد مفكك
لطفلة وليس لراشد ( األم) ،هذا ما يبرز سلبية العالقات المبكرة على مستوى
التقمصات ،التي اتسمت بتصغير تلك الصورة األنثوية ،ليسلب المبحوث من هذا
التصور ،كل صدى هوامي ،أمام قوة عدم تقبل إشكالية اللوحة التي تبعث نحو
الرمزية األمومة.
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في اإلجابة  10اللوحة  VIIIيؤكد المبحوث أكثر على تالشي قدراته التكيفية ب G
 ، F- Hdوهو تأكيد مرة أخرى على نفس التناول الشامل من أجل عدم تقديم أي
جهد عقلي تركيبي ،وهي حالة دفاعية لعدم التدخل في البحث العميق والشخصي،
عدم التوغل في ألشياء وموقف دفاعي وتحفظي للتخوف من كشف الذات ،جاء هذا
اإلدراك الخاطئ ،ليكشف فشال وضعفا في قدرات االحتواء الداخلي أو الخارجي
وهشاشة في الحدود مع االستمرار في التأكيد على المحتوى اإلنساني المجزئ،
ليسجل مرة أخرى العجز في تجميع الجسم المفكك وغياب كمال الصورة الجسدية،
هذه األخيرة تأكدت أكثر بثالث إجابات جزئية فاشلة على التوالي ذات إدراك
خاطئ ومحتوى تشريحيي :اإلجابات 11و12و 13لنفس اللوحة D F- Anat /
 .D F- Anat / DF-Anatفظهور هذا النوع من اإلجابات المرتبطة بمحدد شكلي
سلبي ومحتوى إنساني جزئي أو تشريحي ،يدل على هشاشة الصورة الجسدية و
التعرف على الذات .
يتغير نمط التناول واإلدراك فجأة في اإلجابة  14اللوحة ،DdbL kp Hd ، IX
فيُظهر المبحوث هنا عدم تمكنه من كف النزوة والتحكم فيها ،لتخرج على شكل
تصورات اضطهادية ،ويرتبط هذا التصور الخطير بمحتوى إنساني جزئي ،مؤكدا
مرة أخرى على هشاشة الصورة الجسدية والعجز على تجميع الجسم المفكك أمام ما
تبعثه إشكالية هذه اللوحة ،من تداعيات تثير ظهور ما بداخل الجسم ،اضطراب
الحدود بالخلط بين الداخل والخارج وشفافية الغالف الجسدي ،ليكشف هذا
التصور سلبية العالقة مع األم والمحيط.
في اإلجابتين 15و 16اللوحة  ،G F- A / G F+ A ، Xعودة إلى التناول الشامل
لتدارك ما خرج من نزوات اضطهادية في اللوحة السابقة .التناول األول ارتبط
بمحدد شكلي موجب إلظهار تماسك األنا الذي تشتت في إجابة اللوحة  ،IXلكن هذا
لم يدم طويال ،ألنه توبع بتناول ثان بادراك فاشل ومحتوى مثمن ثم محقر ،مستعمال
بذلك االنشطار ،الذي يدل على عدم القدرة على التماسك وتجميع األنا ليؤكد هذا
ك ذلك وجود مشكل في إشكالية االنفصال والتفرد اللذان تحث عليهما هذه اللوحة .
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
والخارج ،يتدخل المحدد الشكلي Fبنسبة تساوي  93.75= F%ليعزز ذلك
التصلب ،أ ما طبيعة هذا المحدد ،فنجد أن المحدد الشكلي الموجب 06 = F+أي F+
 ، 40=%أقل من المعدل و المحدد الشكلي السالب 09 =F-أي  ،60 =F-%أي
ذات نوعية رديئة قللت من الرقابة الهجاسية ،لتجعل منها صالبة فكرية توشك أن
تصبح فارغة و مندرجة في السجل الذهاني الفصامي.
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معالجة الصراعات:
لقد أظهر المبحوث عبر مساره اإلنتاجي ،نضاال كبيرا ومتكررا لسد أي منفذ
يسمح ببروز الصراع ،مما صعب التعرف على طبيعته ،وما يؤكد هذا السد
المحكم ،نمط الرجع العاطفي  0K/0C=TRIإضافة إلى الصيغة اإلضافية
 ،1k/0E = Fcذات التوجه الداخلي المنطوي ،هاتان الصيغتان تظهران كلتاهما
الطبع المنطوي الحاد والقريب من االنغالق ،وهذا ما أظهرته كذلك نسبة
االستجابات اللونية  ،43.75= RC%األكثر من المعدل والتي توحي إلى كثرة
االستثارة ،النفاذية وعدم قدرة الفرد على أن يكون في تناسق وفي موقف متفتح تجاه
المحيط الخارجي.
وجود صورة إنسانية واحدة في كل البروتوكول يطرح إشكالية العجز على تصور
أية رغبة تجاه اآلخر ،إما بهدف دفاعي يتضمن إبعاده لالحتماء من الميول النزوية
تجاهه ،وهذا إيجابي (ميول عصبية) ،وإما بسبب نقص التجارب التقمصية الناتجة
عن الال تمايز الموضوعي.في هذه الحالة الثانية لن يكون هذا اآلخر إال غريبا يجب
تجميده تارة وإحياءه تارة أخرى( صراع ،تردد وإلغاء) ،لم لديه من خصائص جيدة
وخصائص سيئة (انشطار) ،لقد جاء المحتوى في بعض اللوحات متكررا ،وهي
طريقة أخرى لالندماج في الموضوع واالحتماء من خطر االنفجار الضمني ،ما
يؤكد الوجود المعتدل لنسبة المحتوى الحيواني  ،A%=37,5 %الذي يعتبر موقفا
دفاعيا إلخفاء االهتمامات العميقة وفقرا في تركيب الشخصية واللجوء إلى اإلمتثالية
مع غياب الخيال المبدع ونمط التفكير ،لكن هذه المحاولة لالندماج معرضة بدورها
لالنقسام بالنظر إلى غياب المحدد اللوني الذي يدل على وجود حساسية تجاه
المحيط العالئقي ،ألن األنا هنا شبه ممسوح من المشهد بالواقع الملموس ،ويفسح
المجال لبروز األجزاء المنشطرة للعالم الداخلي غير المتماسك ،لتظهر بذلك الحدود
الهشة غير المتماسكة والعجز على تجميع الجسم المفكك.
رغم وجود هذا الالتمايز الموضوعي إال أنه منح بعض الفرصة النادرة لتحديد
الصراع أو بلورته ( التعبير عنه) رغم بعض الخلط بين تصور األشياء وتصور
الكلمات ،هذه األخيرة صيغت بعضها بعبارات ساكنة غير قابلة للحركة لتكون
حبيسة ألشياء ،لكن بعضها اآلخر أوحى بنوع من الثقل الصراعي ،م َكن من ظهور
 proto-représentationsللخطر
تصور النزوة وهي تصورات أولية
المترقب.
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مناقشة الفرضيات:
ما يؤكد تميز الحالة (س) باضطراب التفكير ( الفرضية الجزئية األولى):
من خالل المقابلة العيادية نصف الموجهة ،ظهر تفكك في الحوار الذي بدا في
انقطاع الروابط بين األحداث ،األفكار والعواطف التي عبر عنها المبحوث في
حديثه .
أما من خالل رائز الرورشاخ ،فقد تميز بروتوكول الحالة (س) باضطراب
التفكير الذي ظهر في ارتفاع اإلجابات الشاملة  Gو عدم تماسك نوعيتها و تركيبها؛
 G%=62,5 %و GF-=06> GF+=04باإلضافة إلى ضعف المحدد الشكلي
اإليجابي  F+وكثرة المدركات الخاطئة  F- =09> F+= 06 .F-و >F- %= 60
.F+ % = 40
ما يؤكد تميز الحالة(س) باضطراب الحركات التقمصية األولية والثانوية(
الفرضية الجزئية الثانية):
من خالل المقابلة العيادية نصف الموجهة ،ظهر اضطراب التقمصات األولية،
عبَر تعبير المبحوث عن التصور المتناقض تجاه أمه (:حب طبيعي تجاه أمه
وخوف من ضياعها بالتحام والتبعية ،مقابل كره وملل بسبب تهديدها المستمر
بالهروب واالنتحار .هذه الوضعية بدلت األدوار بين األم و ابنها فيما يخص
المسئولية والحماية " الطفل العالم "حسب س .فيرانكزي:1930، .Ferenczi S(.
 ،)23أما ما يخص اضطراب التقمصات الثانوية ،فقد عبر المبحوث عن عالقته
السيئة جدا بزوجته وأبيه.
أما من خالل رائز الرورشاخ ،وفيما يخص اضطراب التقمصات األولية ،ظهر
االنخفاض الكبير في نسبة المحدد الشكلي الموجب  F+%ووجود عدد غير معتدل
من اإلجابات اإلنسانية الجزئية  ،Hd =03>H=01باإلضافة إلى عدد غير معتدل
لألجوبة التشريحية  . Anat =03أما اضطراب التقمصات الثانوية ،فظهر في عدم
وجود تقمص جنسي واضح ومتجانس وتناول اإلجابات الحركية كان بصعوبة كما
أن األشخاص في هذه الحالة كانوا غير معرفين جنسيا ظهر هذا في اللوحة:III
 ،DF+Hوبغياب التقمص الجنسي في اللوحة  ، G F-Hd:VIIوبوجود تقمص
جنسي لكن بإدراك خاطئ وجسم مفكك في اللوحة  ،GF-Hd :VIIIوبغياب
التقمص الجنسي وإدراك خاطئ ومحتوى إنساني مجزئ يدل على تفكك الجسد
وخروج النزوة االضطهادية في اللوحة .DdbL kp Hd :IX
ما يؤكد تميز الحالة باضطراب الجانب العالئقي (الفرضية الجزئية الثالثة):
من خالل المقابلة العيادية نصف الموجهة،الحظنا أن (س) يعاني من تبعية
وتناقض وجداني بالنسبة لألم ،كراهية لألب ،عدم تفاهم مع الزوجة وال يريد أي
عالقة مع اآلخر ،و إن وجدت هذه العالقة ،فهي ال تستمر طويال ،وجود عجز في
التعاطف مع اآلخرين يظ هر في كثرة الشجار ،وعدم فهم اآلخر(األب والزوجة).
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وإضافة لمحاولة تدمير ذاته ،هناك هدف غريزي آخر هو تدمير الموضوع
المعتدي(:االعتداء على األب ،الزوجة وإضرام النار في أب الزوجة ) ،وجود
نقائص في الموضوع الخارجي واستمرارها ،يتعلق األمر هنا بانعدام احتواء األب
وح مايته ،انعدام احتواء األم وحمايتها وانعدام تفهم واحتواء الزوجة.
من خالل رائز الرورشاخ ،لُوحظ عدم وجود لتداعيات عالئقية ،ال في إطار
نرجسي وال موضوعي ،عدواني و /أو ليبيدي في اللوحات رقم  ،VII –III –IIمع
انعدام الربط بين اإلستثارات النزوية والتجارب العالئقية المبكرة بالمحيط في
اللوحات الملونة .VIII,IX,Xلُوحظ أيضا غياب تصور الحركات اإلنسانية
والحيوانية وعدم تقبل إشكالية اللوحتان  IXو ، VIIاللتان تثيران العالقة مع
الموضوع األولي .يُضاف إلى ذلك عدم احتواء البروتوكول على إجابات لونية C
وارتفاع نسبة هذه اإلجابات في اللوحات الملونة . RC%=43.75> 30-40%
ما يؤكد التوظيف النفسي الذهاني الفصامي للحالة (س) (الفرضية العامة):
ظهر التوظيف النفسي الذهاني الفصامي خاصة من خالل رائز الرورشاخ ،بثبوت
وجود مؤشرات التوظيف الذهاني ،وهذا بارتفاع اإلجابات الشاملة G%=62,5
وعدم تماسك نوعيتها وتركيبها  ، GF-=06> GF+=04ضعف في المحدد الشكلي
اإليجابي  F+وكثرة المدركات الخاطئة F-؛  ،F- =09> F+= 06تفكك صورة
ووجود اإلجابات التشريحية
>Hd =03
الجسد بوجود  Hd؛ H=01
 . Anat=03التفكك أيضا كان في الصورة المضاعفة  Duplicationفي اللوحة
 ،IIIالهادفة إلى رفض العالقة ،باإلضافة إلى غياب الفعل وزوال الحركة اإلنسانية
 Kعن اإلجابات وارتفاع المحددات الشكلية الخالصة  F%لسد ذلك النقص
الحركي ،بمؤشر قلق وصل إلى .37.5 %
النتيجة :تحقق الفرضية العامة ،بوجود توظيف ذهاني فصامي للحالة (س)،
(خاصة من خالل الرورشاخ) ،مع اضطراب التفكير،الحركات التقمصية بنوعيها
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 psychopathological organization. This study was conducted as part of
a clinical approach in Algiers. Two tools were used: the semidirective 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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دور البرامج اإلرشادية في التقليل من المشكالت المدرسية
د.مدور مليكة

د .سليمة سايحي

جامعة محمد خيضر بسكرة :الجزائر

ملخص :واحدة من اكبر المعيقات التي يعاني منها النظام التعليمي وبخاصة داخل
المؤسسات التعليمية المشاكل األكاديمية مثل :تدني التحصيل والسلوك العدواني،
التمرد ،الجنوح ،االنطواء ،والغياب ،وقد صرح المعلمون أن هذه المشاكل في
الفصول الدراسية ال تطاق ومثيرة لإلجهاد  ،وقد تأخذ وقتا كبيرا وجهدا إلدارة
الفصل الدراسي فتؤخر سالسة وفعالية التعليم وأيضا تعيق تعلم الطالب فينخفض
التحصيل الدراسي ويزيد السلوك المنحرف ،ولمواجهة هذه المشاكل ينبغي على
المتخصصين أن يسعوا لبناء البرامج اإلرشادية التي تساهم في حل هذه المشاكل
على أسس علمية.
الكلمات المفتاحية :البرامج اإلرشادية ،المشكالت المدرسة ،النظام التعليمي.
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مقدمة:
لقد نشأ اإلرشاد النفسي في الدول األوروبية والواليات المتحدة األمريكية بشكل
خاص كنتيجة منطقية لعوامل مختلفة منها انخفاض مصادر الدعم األسري نتيجة
الحراك االجتماعي والتركيز على الفردانية ومظهر اإلنجاز في الفرد كمعيار
أساسي في تقويم الفرد وفي نظر الفرد لنفسه ،باإلضافة إلى التغيرات في طبيعة
العمل والتغيرات التربوية واالجتماعية عموما(مرسي ،)61-60 :1992 ،وفي هذا
السياق يرى عبد هللا محمود سليمان ( )15 :1986أن اإلرشاد النفسي ينشأ عند
توفر مجموعة من الظروف تتمثل في اإليمان بضرورة تحسين سلوك األفراد
والجماعات كهدف مهم واستخدام المعرفة العلمية ووضع النظم التي تستخدم هذه
المعرفة لتحقيق الهدف السابق ،ووجود ظروف ثقافية تعمل دائما ً على تدعيم
اإليمان في ضرورة تحسين سلوك األفراد وتجعل من استخدام المنهج العلمي
ضرورة ملحة.
ً
ً
وبصورة عامة ،يسعى اإلرشاد النفسي -باعتباره علما وفنا -إلى تقديم الخدمة
النفسية ألولئك األفراد الذين يعانون من مشكالت في حياتهم اليومية سوا ًء كانت
نفسية أو انفعالية أو اجتماعية أو أكاديمية ،بهدف التغلّب عليها والحدّ من آثارها
ونتائجها السلبية ،والسعي إلى تحقيق أهداف الفرد الشخصية ،ومساعدته على النمو
ال نفسي واالجتماعي واالنفعالي ،وعلى اتخاذ القرارات المناسبة إلمكاناته وقدراته
وظروفه ،للوصول به إلى تحقيق التوافق السليم نفسيا ً واجتماعياً ،والشعور بالرضا
عن نفسه وعن اآلخرين.
وأصبح اآلنـ أكثر من أي وقت مضى التوسع في تقديم الخدمة النفسية اإلرشادية
والعالجية ،فبدأ االتجاه إلى البرامج اإلرشادية التي تعد أداة تربوية نفسية شاملة
تساعد على إشباع احتياجات المتعلمين وتقوية حوافزهم وإثراء خبراتهم ،وهي
تسهم بشكل كبير في تحقيق النمو السوي لديهم وفقا ً لميولهم وقدراتهم واستعداداتهم،
وتقدم لهم حلوال لمشكالتهم الدراسية بأسلوب علمي تربوي ،وبالتالي تعتبر برامج
علمية مخططة ومنظمة لتقديم مجموعة من الخدمات اإلرشادية المباشرة وغير
المباشرة فرديا أو جماعيا بهدف مساعدة المتعلمين على تحقيق النمو السوي
والصحة النفسية ،ويقوم بإعدادها فريق من المختصين (المرشد النفسي -األخصائي
النفسي -الموجه -أولياء األمور-األساتذة).
وأصبح تخطيط برامج اإلرشاد يش ّكل جزءا ً أساسيا ً من أنظمة الخدمة النفسية
والصحية منذ مطلع الستينيات من القرن الماضي وازداد تخطيط وتنفيذ هذه البرامج
في الوقت الحالي بشكل منظم وسليم ،وأصبحت متوفرة في جميع مراكز الخدمات
النفسية ومن أهمها المؤسسات التربوية.
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مشكلة الدراسة:
تعد المراحل التعليمية من المراحل األساسية في العملية التربوية وقد تكون
مراحل حاسمة في حياة المتعلم لبناء شخصيته ،حيث أن من أهداف التربية هو
تكامل جوانب نمو المتعلم األساسية الجسمية والحركية والعقلية واإلدراكية واللغوية
والنفسية واالجتماعية ،والتي لها األثر البالغ في حياته المستقبلية ،وقد يتعرض
المتعلم في هذه المراحل لبعض المشكالت المدرسية ،ولعل من أهم الصعوبات التي
تواجه العملية التربوية وتعيق تقدمها وتحد من انطالقتها هي مشكالت المتعلمين
المدرسية سوا ًء داخل المدارس أو خارجها.
وتختلف مشكالت المتعلمين المدرسية في مدى خطورتها وقوة تأثيرها سوا ًء على
الطالب أنفسهم أو الطالب اآلخرين أو على المجتمع المدرسي أو على أسرهم أو
على المجتمع بصورة عامة.
وأن المتعلمين الذين يعانون من المشكالت المدرسية هم أكثر الفئات التي تحتاج
المساعدة؛ لذا فإن من الضروري تقديم البرامج اإلرشادية التي تمثل إحدى مبادئ
التربية ألجل مساعدة التالميذ للوصول إلى سلوك مرغوب والتخلص من السلوك
غير المرغوب فيه ،ولهذا فقد تنبهت العديد من المجتمعات لضرورة أن يكون
اإلرشاد جزءا ً ال يتجزأ من العملية التربوية في مراحل التعليم المختلفة ألنه يعتبر
مساندة لعملية التعليم ،حيث أن عملية اإلرشاد تعطي العملية التربوية دفعا ً لألمام
لتجعلها أكثر فاعلية ،ومن هذا المنطلق يجب أن تبنى البرامج اإلرشادية على أسس
علمية ووفق خطط مدروسة وذلك للفوائد العديدة التي يمكن تحقيقها وفقا ً لألهداف
العامة للتربية ،ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي :ما دور
البرامج اإلرشادية في التقليل من المشكالت المدرسية؟
أهمية الدراسة:
الحظنا بعد مراجعة لبعض األدبيات في علم النفس واإلرشاد النفسي في الوطن
العربي عامة وفي الجزائر خاصة ،قلة البحوث النفسية التي تناولت مواجهة
المشكالت الدراسية لدى المتعلمين ،وذلك باستخدام البرامج اإلرشادية ،على الرغم
من أن البحوث في هذا المجال لم تتجاوز حدود الدراسات الوصفية ،ومما شجعنا
أيضا االهتمام بهذا الموضوع ما الحظناه أثناء اشتغالنا بمهنة التوجيه المدرسي من
مشكالت مدرسية كثيرة تعوق المتعلم وتؤثر في أدائه وتحصيله ،وهي تحتاج إلى
تدخل إرشادي سريع ،يكون في إطار البرامج اإلرشادية بدل الخدمات للتغلب على
كل هذه المشكالت ،وتأكيد أهمية وفعالية البرامج اإلرشادية للتقليل من المشكالت
المدرسية.
أهداف الدراسة :تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
 التحسيس بضرورة إعداد البرامج اإلرشادية للحد من المشكالت المدرسية.141
المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

دور البرامج اإلرشادية في التقليل من المشكالت المدرسية د.سليمة سايحي ،د.مدور مليكة

 الكشف عن دور البرامج اإلرشادية في التقليل من المشكالت المدرسية من خاللعرض بعض النماذج من البرامج اإلرشادية.
 لفت أنظار الهيئات المشرفة والسلطات التنفيذية بأهمية البرامج اإلرشاديةوالحاجة إليها لمواجهة المشكالت المدرسية.
اإلطار النظري للدراسة:
 .1تعريف البرنامج اإلرشادي:
تعرف صباح باقرة البرنامج اإلرشادي بأنه " :عبارة عن مجموعة من األنشطة
والفعاليات والتجارب التي تمارسها المدرسة واألجهزة التربوية وتخططها ،لتساعد
على تحقيق أهدافها التربوية واالجتماعية ،ألنه ال يمكن تصور وجود جماعة دون
أن يتضمن وجودها برنامج تخطط له وتنفذه وتتابعه وتقيم نتائجه .مما يبرز دور
البرنامج كجهاز تفاعل تربوي واجتماعي"(باقر وآخرون . ) 140 :1976 ،
ويعرف أيضا حامد زهران بأنه" :برنامج مخطط ومنظم في ضوء أسس علمية
لتقديم الخدمات اإلرشادية المباشرة وغير المباشرة ،سواء فرديا أو جماعيا ،لجميع
من تضمهم المدرسة بهدف مساعدتهم في تحقيق النمو السوي ،والقيام باالختيار
الواعي المتعقل ،ولتحقيق التوافق النفسي داخل المؤسسة(المدرسة مثال) وخارجها،
ويقوم بتخطيطه وتقييمه لجنة وفريق من المسئولين المؤهلين"(زهران :1998 ،
.) 499
ويعرف تريكر  Treckerالبرنامج بأنه" :أي شيء وكل شيء تمارسه الجماعة
لتحقيق حاجاتها ورغباتها بمساعدة المرشد"(فهمي ،)212 :1998 ،بينما يعرف
ريبير  )1985( Reberالبرنامج بأنه" :خطة مصممة لبحث أي موضوع يخص
الفرد أو المجتمع شريطة أن تكون هادفة ألداء بعض العمليات المحددة
"(العاسمي.)2008 ،
وقد ذكرت زايد ( )2004بأن البرنامج اإلرشادي "إطار يتضمن مجموعة من
الخبرات والتعليمات المصممة بطريقة متكاملة ومتتابعة تخضع لمدة زمنية محددة
وفقا ً لتصميم وتخطيط هدف محدد يعمل على تنمية الوعي وإكساب مهارات لتأدية
األدوار بفاعلية (فهمي.)2013/7/2/ ،
يتضح مما سبق أن البرامج اإلرشادية ليست من السهولة بمكان ،حيث أن
البرامج التعليمية والتدريبية تتم بطريقة رسمية ،فهي عملية منظمة مسبقا ً ويوجد
طرق تقييم مقننة لتقييمها ،بينما البرنامج اإلرشادي يتم بطريقة غير رسمية وبذلك
فهو يعتمد على قدرة المرشد على اإلعداد والتنفيذ والتقويم ،وعلى ضوء ما سبق
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
فترة زمنية محددة بهدف مساعدتهم في تعديل سلوكياتهم وإكسابهم سلوكيات
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ومهارات جديدة تؤدي بهم إلى تحقيق التوافق النفسي وتساعدهم في التغلب على
المشكالت التي يعانونها في معترك الحياة.
 .2األسس التي تقوم عليها البرامج اإلرشادية:
لتخطيط برامج إرشادية فعالة ينبغي أن يعتمد هذا التخطيط على أسس ،وهي
تتلخص فيما يلي:
 1.2األسس العامة (المسلمات والمبادئ) :تتمثل األسس العامة في المسلمات
والمبادئ التي تتعلق بالسلوك البشري والمسترشد وعملية اإلرشاد ،ويمكن
تلخيصها فيما يلي:
 مراعاة ثبات ومرونة السلوك اإلنساني وإمكانية التنبؤ به. احترام حق الفرد في التوجيه واإلرشاد ،وفي تقرير مصيره. مراعاة استعداد الفرد للتوجيه واإلرشاد. تقبل المسترشد كما هو ،وبدون شروط ،وبال حدود. تشجيع استمرار المسترشد في عملية التوجيه واإلرشاد النفسي. اإلهتمام بالسلوك اإلنساني سواء كان فرديا أو جماعيا(زهران.)303 :1994 ، 2.2األسس الفلسفية :تتعلق األسس الفلسفية بطبيعة اإلنسان وأخالقيات اإلرشاد
النفسي ،وقد لخصها كارلتون بيك  Carltone Beekفيما يلي:
 االهتمام بالفرد واحترام ذاتيته والتأكيد على كرامته وقيمته ،واالهتمام بتحقيقأقصى ما يمكن من نمو إلمكانياته ،وتحقيق حاجاته ،وتحرير إرادته ،وتنمية خبراته
واتجاهاته(باقر وآخرون.)22 :1988 ،
 مراعاة أخالقيات اإلرشاد النفسي المتمثلة في :العلم ،والخبرة ،والترخيص،والقسم وسرية المعلومات ،والعالقات المهنية ،والعمل المخلص ،والعمل كفريق،
واحترام اختصاص الزمالء ،واإلستشارة المتبادلة ،واإلحالة ،وكرامة
المهنة(زهران.) 303 :1994 ،
 3.2األسس النفسية والتربوية :تتعلق األسس النفسية والتربوية التي تستند إليها
برامج اإلرشاد النفسي المدرسي بالفروق الفردية والفروق بين الجنسين ،ويمكن
تلخيصها فيما يلي:
 مراعاة الفروق الفردية بين األفراد (كما وكيفا) ،وبين الجنسين فسيولوجياوجسميا واجتماعيا وعقليا وانفعاليا(عياد.)24 :1998 ،
 مراعاة خصائص النمو في كل مرحلة عمرية من حيث أهمية تحقيقها وخطورةعدم تحقيقها في مراحل النمو المتتالية(زهران.)304 :1994 ،
 إشباع الحاجات النفسية واالجتماعية للفرد(موسى ومحمود.)110 :2000 ، 4.2األسس األكاديمية :وهى تتعلق بالمادة أو المواد المتعلمة التي يتضمنها
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.
 5.2األسس اإلجتماعية :تتعلق األسس االجتماعية بالفرد والجماعة ومصادر
المجتمع ،وهي كما يلي:
 االهتمام بالفرد كعضو في جماعة يتأثر بها. تعريف الفرد بالحياة االجتماعية المحيطة به ،وكيف يتعامل معها من خالل إقامةعالقات اجتماعية مصغرة داخل المؤسسة (المدرسة)(زهران.)304 :1994 ،
 6.2األسس الدينية :يعتبر الدين ركنا أساسيا في اإلرشاد النفسي بجميع مجاالته.
والنمو السوي يتضمن النمو الديني وتحقيق الصحة النفسية ،وأن القيم الدينية
والخلقية تمثل معايير مقدسة للسلوك اإلنساني ،كما أن احترام المرشد والمسترشد
للقيم الدينية والخلقية يؤدي إلى نجاح عملية اإلرشاد واستمرارها(فرج:1998 ،
.)163
 7.2األسس العصبية والفسيولوجية :تتعلق بالجهاز العصبي والحواس وأجهزة
الجسم األخرى ،وهي كما يلي:
 مراعاة التأثير المتبادل بين الناحية الجسمية والناحية النفسية ،عن طريق تأكدالمرشد من قيام الجسم بجميع وظائفه ،والخلو من األمراض الجسمية والعضوية
التي تؤثر على الناحية النفسية ،باعتبار اإلنسان يسلك في محيطه البيئي كوحدة
نفسية وجسمية(فرج.)163 :1998 ،
 مراعاة تأثير التغيرات النفسية والجسمية والفسيولوجية التي تحدث في كل مرحلةعمرية(موسى ،ومحمود.)110 :2000 ،
 تأكد المرشد من سالمة الحواس؛ ألنها تعتبر مرصدا أساسيا للجهازالعصبي(شعبان ،وتيم.)46 :1999 ،
باإلضافة إلى هذه األسس ،هناك بعض األسس التي تستند عليها برامج اإلرشاد
النفسي في المدارس ،ولخصها حامد زهران فيما يلي:
 إتفاق أهداف البرنامج مع األهداف التربوية العامة. أهمية النواحي اإلدارية الالزمة للبرنامج من أجل تخطيطه وتمويله وتنفيذهوتقييمه.
 أن يكون البرنامج واقعيا وفي حدود اإلمكانات المتاحة والممكنة(زهران:1998 ،.)503
وهكذا فإن هذه األسس تعتبر من المرتكزات التي تعتمد عليها البرامج اإلرشادية
التي تهدف إلى تحقيق الفعالية في العملية التربوية ،فهي توضح رؤيتها
واتجاهها،كما تبين المعايير التي ينبغي مراعاتها أثناء تخطيطها وتنفيذها.
 .3الخصائص العامة للبرامج اإلرشادية :أهم الخصائص والسمات التي تتمتع بها

البرامج اإلرشادية:
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 1.3التنظيم والتخطيط :يجب أن يكون للبرنامج اإلرشادي إستراتيجية منظمة
ومخطط لها من قبل الخبراء الذين يملكون خبرات علمية وتطبيقية في مجال تصميم
البرامج اإلرشادية ،فالتخطيط والتنظيم يتضمن تغطية عناصر البرنامج اإلرشادي
من حيث التمهيد له ،ووضع األهداف ،واختيار األفراد المستهدفين ،وخطوات
سيره ،بحيث ال تسبق مرحلةٌ األخرى.
 2.3المرونة :ويقصد بها أن البرنامج ليس ثابتا ً ثباتا ً قطعيا ً من حيث الجلسات
والفنيات المستخدمة فيه ،وإنما هو مرن وقابل للتعديل في ظل المستجدات
والظروف التي تطرأ على العملية اإلرشادية والبيئة المحيطة بها ،والمتغيرات
الطارئة التي تحدث للمسترشد أو التحسن المفاجئ.
 3.3الشمول :أي أن الشمولية في البرنامج ال تعني وقوف البرنامج عند جزئية من
المشكلة ،بل يجب أن يكون شامالً لجميع أبعادها االجتماعية والنفسية واالنفعالية،
ويتضمن الشمول وأدوات القياس المناسبة والفنيات وغيرها من العناصر األساسية
في البرنامج.
 4.3التكامل :بمعنى أن تتكامل عناصر البرنامج مع المعطيات التي تم جمعها
ينبغي أن تنتظم وتتكامل ضمن الشخصية برمتها في وحدتها التاريخية والدينامية
الحالية.
 5.3الموضوعية :يجب أن يكون البرنامج موضوعيا ً من حيث النظرية التي يستند
إليها ،ونظرة المرشد إلى المشكلة ،واألدوات والمقاييس الخاصة بالفحص
والتشخيص والتقويم ،والفنيات اإلرشادية المستخدمة ،وأحكام المرشد واآلخرين
على عملية اإلرشاد النفسي بر َّمتها ،واإلطار المرجعي الثقافي الذي يطبق فيه
البرنامج.
 6.3الدقة وسهولة التطبيق :بمعنى أن يكون البرنامج دقيقا ً في تحديد أهدافه
وسيره وتفسير نتائجه ،وأن تكون إجراءاته سهلة التطبيق من قبل المرشد النفسي
والمسترشد القادر على فهمها وتمثلها دون أدنى صعوبة.
 7.3إمكانية التعميم :أي إمكانية تطبيقه إذا توافرت الشروط الالزمة له على أفراد
يعانون من المشكلة نفسها التي يتصدى لها البرنامج(العاسمي.)2008 ،
 .4خطوات تخطيط وبناء البرامج اإلرشادية :يجب أن يولى تخطيط برامج اإلرشاد
النفسي اهتماما خاصا وعناية فائقة ،ويجب أن تكون عملية تخطيط البرامج مرنة،
بحيث تنمو وتتطور وفقا لحاجات األفراد الذين نخطط من أجلهم .ويجب أن يكون
تخطيط البرامج واقعيا ،وفي حدود اإلمكانات المتاحة والممكنة التحقيق.
والبرنامج اإلرشادي الذي يتم اختياره يجب أن يكون له فعالية في تحقيق األهداف
اإلرشادية ،ولكي يتحقق ذلك يجب وضع مخطط تمهيدي يتكون من عدة أسئلة
ويجب اإلجابة عنها وهي كما يلي:
 من الذي يتلقى البرنامج اإلرشادي؟ وما خصائصهم؟ أو خصائصه؟145
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 هل سيتبع أسلوب اإلرشاد الفردي أم أسلوب اإلرشاد الجماعي؟ أم هما معاً؟ ما نوع الخدمات اإلرشادية التي يحتاجها المسترشد أو المسترشدون؟ وهل يحتاجبعضهم لخدمات إضافية (في حالة اإلرشاد الجماعي)؟
 كم عدد الساعات التي سيتلقاها المسترشد؟ هل البرنامج مالئم للمسترشدين أعضاء الجماعة اإلرشادية؟ أم أن بعضهم يحتاجإلى برنامج إضافي؟ أو تعديل في البرنامج األصلي؟
 من المشاركين في تنفيذ البرنامج؟ وهل لديهم كفاءة مهنية ألداء أدوارهم المخططلها؟
 ما خصائص البيئة (الطبيعية ،اإلنشائية ،الثقافية) التي يعيش فيها المسترشد والتيسينفذ فيها البرنامج؟
 هل يرتبط البرنامج بالخطة التعليمية للمسترشد؟ أم يرتبط بمهارات وأنشطة الحياةاليومية الخاصة به؟
 هل يتضمن البرنامج إجراءات خاصة تستخدم لمتابعة مدى تقدم المسترشد بعداالنتهاء من تنفيذ البرنامج؟
 هل يحتاج البرنامج خدمات مساندة من الوالدين أو أعضاء هيئة التدريسبالمدرسة أو أشخاصا آخرين؟
 كيف يتم اإلشراف وتوزيع المسئوليات على المشاركين في تنفيذ البرنامجوالمستفيدين منه (المسترشدون)؟
واإلجابة عن األسئلة السابقة سيساعد على اختيار البرنامج المالئم لحل المشكلة.
وتتلخص خطوات تخطيط برامج اإلرشاد النفسي في المدارس فيما يلي:
 1.4تحديد األهداف :بحيث تتفق مع األهداف التربوية ،مثل :التعليم ،وإشباع
الحاجات النفسية واالجتماعية والثقافية والمهنية ،وتيسير اإلمكانات لتحقيق هذه
األهداف .وتختلف أهداف البرامج اإلرشادية باختالف المدارس ،وكذلك المستويات
التعليمية ،وأيضا طبيعة المشكالت ،ويجب أن تحدد هذه األهداف بطريقة إجرائية
حتى يسهل قياسها ،كما يجب أن تشمل الناحية المعرفية والناحية الوجدانية والناحية
السلوكية للمسترشد ،مثل أن يهدف البرنامج إلى خفض مستوى قلق االمتحان
وتحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى التالميذ.
 2.4تحديد وسائل وطرق تحقيق األهداف :ويكون ذلك في ضوء اإلمكانات المتاحة
للمدرسة ،ومن ذلك تحديد وإعداد وسائل جمع المعلومات المنظمة وتجهيزها ،مثل
االختبارات والمقاييس والسجالت واألشرطة والوثائق واألدلة.
 3.4تحديد اإلمكانيات :الموجودة والمطلوبة؛ أي اإلمكانيات المتوافرة واإلمكانات
الناقصة التي يجب العمل على توفيرها ،كالمختبرات ،والتجهيزات.
 4.4تحديد ميزانية البرنامج :الالزمة لتنفيذه من الميزانية العامة للمدرسة .ويجب
أن تحدد نسبة ميزانية البرنامج وتكاليفه وتقدر بحوالي نسبة  %5من الميزانية
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العامة للمدرسة وتحديد مصادر التمويل والحاجات المالية وبنود الصرف  -إذا أردنا
له النجاح – ألنه استثمار يعود بالفائدة على جميع التالميذ ،أي يجب أن تعد ميزانية
مدروسة تمكن من تنفيذ البرنامج.
والجدير بالذكر أن مدارسنا تفتقر لبرامج إرشادية مخططة ومنظمة في ضوء
أسس علمية ،وبالتالي فإنه ال يمكن أن تخصص أي نسبة من الميزانية العامة
للمدرسة ألي برنامج قد يطبق ولهذا يتحمل مطبق البرنامج تكاليف تنفيذ البرنامج.
 5.4تحديد الخدمات :التي يقدمها البرنامج ،بحيث تكون مستمرة وشاملة لكل
األفراد ومتكاملة مع بعضها البعض ومتنوعة(نفسية ،تربوية ،اجتماعية) ،وتقدم في
إطار تنموي ووقائي وعالجي لتحقيق أهداف البرنامج.
 6.4تحديد الخطوط العريضة لتنفيذ البرنامج :ويتضمن ذلك الخطوات األساسية
واألولويات ،وتحديد البدايات والنهايات ،والمدى الزمني للتنفيذ ،ومكان تنفيذ
البرنامج .مثل تحديد خطوات التنفيذ وعدد الجلسات ومدتها ومحتوياتها واألشياء
المهمة للبدء فيها ،وهذا ضروري لتجنب االنزالق إلى خطوط فرعية قد ال تؤدي
إلى الهدف .ويجب التنسيق بين خطوات التنفيذ وإجراءاته بحيث ال تتعارض.
 7.4تحديد إجراءات تقييم البرنامج بهدف التقويم :ويتضمن ذلك تحديد جميع
إجراءات عملية التقييم والمتابعة ،مثل :تحديد أهداف التقييم المتمثلة في التقويم
واإلصالح والتحسين وتالفي أوجه النقص في خدمات البرنامج ووسائله وطرقه
وتنفيذه ،ووضع خطوات محددة لعملية التقييم ،وتحديد أدواته المتمثلة في
االستبيانات واالختبارات وغيرها ،وطرقه ،مثل دراسة التغيرات السلوكية لدى
المسترشدين ،ومعاييره ،مثل انخفاض قلق االمتحان وتحسين التحصيل الدراسي،
وغيرها .والتقييم عملية مستمرة تبدأ منذ التخطيط وتستمر أثناء التنفيذ وبعد
المتابعة.
 8.4اتخاذ االحتياطات لمقابلة المشكالت التي قد تطرأ :واتخاذ التدابير واإلجراءات
الالزمة للتغلب على ما قد يعترض تنفيذ البرنامج ،مثل :نقص االعتمادات المالية
الالزمة(زهران.)503 :1998 ،
 9.4تحديد الهيكل اإلداري لتنظيم البرنامج واإلشراف عليه :بحيث يتولى
اإلشراف عليه فريق متكامل ،مثل :المدير ،والمرشد ،والمدرس ،وأخصائي
اإلرشاد والتوجيه ،والطبيب النفسي ،واألخصائي االجتماعي ،وطبيب الصحة،
وغيرهم من العاملين الذين يتم إعدادهم وتدريبهم للقيام بالمهام المنوطة لهم( .باقر
وآخرون.)158 :1976 ،
 10.4تحديد خصائص المسترشدين :المستهدفين والذين تطبق عليهم البرامج
لتخطيط البرامج وفقا لهذه الخصائص(زهران ،)38 :2000 ،وتعتبر هذه الخطوات
مهمة في تخطيط أي برنامج إرشادي ،ويجب أن تتبع وتولى بعناية فائقة لضمان
تحقيق الفائدة منه.
147
المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

دور البرامج اإلرشادية في التقليل من المشكالت المدرسية د.سليمة سايحي ،د.مدور مليكة

 11.4قضايا أخالقية مرتبطة بالبرامج اإلرشادية نشير في هذا الجانب إلى أهم
القضايا األخالقية التي يجب االلتزام بها عند تصميم البرنامج وتنفيذه وتقويمه.
والقضايا هي كالتالي:
 إعالم المسترشدين والمشاركين في البرنامج بأهداف البرنامج وإجراءاتهوأدوارهم أثناء تنفيذه..
 تحديد الفوائد من البرنامج على المدى القصير والمدى الطويل. االلتزام برغبات المسترشدين فيما إذا كان لديهم استعداد لإلفصاح عن بياناتهمالخاصة (االسم ،العمر الزمني ،جهة العمل ) واالتفاق على الطريقة التي تدون بها
المعلومات مثل التقارير المكتوبة ،شرائط تسجيل ،ويجب أن يكون معلوما ً متى
تستخدم هذه الوسائل؟ وفي أي مكان يتم حفظها؟ وما مصيرها بعد انتهاء البرنامج؟.
 االلتزام بخصوصية وسرية المعلومات التي يعطيها المسترشدون أثناء الجلساتاإلرشادية (في اإلرشاد الفردي واإلرشاد الجماعي .الحصول على موافقة االشتراك
في البرنامج من المسترشد نفسه أو من القائمين على تربيته أو من جهة عمله،
ويفضل أن تكون الموافقة مكتوبة(عيسوي.)2013/11/5 ،
 .5دور البرامج اإلرشادية في التقليل من المشكالت الدراسية:
تعتبر المدرسة المؤسسة التربوية التي يقضي فيها المتعلمين معظم أوقاتهم .وهي
التي تزودهم بالخبرات المتنوعة ،وتهيؤهم للدراسة والعمل ،وتعدهم الكتساب
مهارات أساسية في ميادين مختلفة من الحياة ،وهي توفر الظروف المناسبة لنموهم
جسميا ً وعقليا ً واجتماعياً ،وهكذا فالمدرسة تساهم بالنمو النفسي للطلبة وتنشئتهم
االجتماعية واالنتقال بهم من االعتماد على الغير إلى االستقالل وتحقيق الذات.
ونجد في كثير من األحيان أن المدرسة ال تفهم حاجات المتعلم ومشكالته
الدراسية والمدرسية ،وال تتهيأ لمواجهة متطلبات نموه العقـلي والمعرفي
واالجتماعي ،بل تقف في وجهه وتتهمه بالكسل ،ومن ثم يظهر المتعلم سلوكيات ال
تتناسب مع المعايير االجتماعية السائدة .وتأخذ هذه السلوكيات أشكاالً مختلفة تظهر
في الصف ،ونذكر من المشكالت الشائعة التي قد يعاني منها المتعلمين على سبيل
المثال وتحتاج إلى برامج إرشادية لمواجهتها :المشكالت الصفية كالتقصير
الدراسي ،مشكالت االستعدادات والميول ،ضعف الدافعية للدراسة ،عادات الدراسة
الخاطئة ،سوء التكيف مع المناهج والمدرسين ،القلق من االمتحان ،ضعف اإلنجاز،
صعوبات التعلم ،التأخر الدراسي ،والمشكالت السلوكية واالنفعالية كالسلوك
العدواني ،االنسحاب االجتماعي ،الرهاب االجتماعي ،وغيرها من مشكالت قد
تعود أسبابها إلى عوامل تربوية ونفسية واجتماعية أو اقتصادية أو صحية .وكل
ذلك يزيد من قلق المتعلم واضطرابه وينعكس سلبا ً على تحصيله الدراسي.
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ومن هذا المنطلق جاءت برامج اإلرشاد المدرسي في المدارس كوسيلة فعالة من
أهم وسائل التربية المتطورة في عصر تتغير فيه االحتياجات بتسارع مذهل،
وتتصاعد فيه المشكالت في البيئة المدرسية والعائلية واالجتماعية والحياتية.
وتعتبر برامج اإلرشاد النفسي أداة تربوية نفسية شاملة بدأ التركيز عليها مؤخرا
ألهميتها في العدول عن االرتجالية في العمل حيث تهتم البرامج بدراسة ما يتخذ من
إجراءات إرشادية ،وكذلك إتاحة الفرصة لوجود بيان مكتوب يحدد الهدف والوسيلة
لبلوغه وتقييمه ،وتغيير الحدود التي تعمل في إطارها التوعية اإلرشادية ،وكذلك
وجود اإلطار الذي يمكن على أساسه الحكم على التغيرات الجديدة وقياس النجاح أو
الفشل .وضمان عدم انتكاس البرامج عند تغيير القائمين بالعمل وبالتالي إكسابه
صفة االستمرار ،وكذلك وجود الدليل الذي يفسر طلب اعتمادات مالية لتنفيذ
البرنامج اإلرشادي ،وأيضا وجود دليل مكتوب الستعمال كافة الناس(فهمي،
 ،)2/7/2013وهي تساعد على إشباع احتياجات المتعلمين ،وتقوية حوافزهم
وإثراء خبراتهم ،وتسهم بشكل كبير في تحقيق النمو السوي لديهم وفقا ً لميولهم
وقدراتهم واستعداداتهم ،وتقدم لهم خدمات تساعدهم على حل مشكالتهم الدراسية
بأسلوب علمي تربوي ،وعلى تجنيبهم الشعور بالفشل وعدم القدرة على التكيف
الدراسي والشعور بالنقص وغير ذلك .وهي تحقق لهم إمكانية االستمرار في
الدراسة ومتابعتها وحل ما قد يعترضهم من صعوبات تعليمية وتعلمية مختلفة تحول
دون نجاحهم.
والبد من القول بأن البرامج النفسية والتربوية ال تحقق األهداف المرجوة منها إال
من خالل التعاون والتنسيق بين كل أعضاء الفريق اإلرشادي .وتوفر المختصين
القادرين على تنفيذها ،والشروط الالزمة لذلك ،وتحديد مسؤولياتهم في إنجاحها أو
في فشلها.
ولتوضيح دور البرامج اإلرشادية في التقليل من المشكالت الدراسية نستعرض
مجموعة من الدراسات السابقة التي طبقت وكانت لها فعالية في ذلك ،ومن أهمها
نذكر :دراسة حرب ( )2004عن فعالية برنامج إرشادي للحد من بعض اآلثار
السلبية الناتجة عن صعوبات التعلم لدى تالميذ المرحلة االبتدائية في ضوء نظرية
الذكاءات المتعددة .وكذلك دراسة محمد ( )1997عن فاعلية برنامج إرشادي
لخفض األعراض االكتئابية لدى طالب الجامعة المراهقين،كما توصلت دراسة
خليل ( )2004عن مدى فاعلية اإلرشاد العقالني واالنفعالي والتدريب التوكيدى في
خفض الفوبيا االجتماعية لدى الطالب المعلمين بجامعة أسيوط .إلى جانب ما
توصلت إليه دراسة عبود ( )1996عن فاعلية برنامج إرشادي في خفض مستوي
االغتراب لدي المراهقين من الجنسين
كما توصلت دراسة شينك  )1998( Schenkإلى خفض قلق االمتحان باقتراح
برنامج إرشادي مقترنا ببعض الفنيات المساعدة :االسترخاء العضلي ،مواجهة
149
المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

دور البرامج اإلرشادية في التقليل من المشكالت المدرسية د.سليمة سايحي ،د.مدور مليكة

بعض األفكار غير العقالنية لدى الطالب عن االختبارات ،تشجيع الطالب على
مواجهة مواقف القلق المرتفع من االختبارات ،تحسين عادات االستذكار( .عبد
القادر ،وبدر)18 :2001 ،
وتوصلت أيضا دراسة زهران ( )2000إلى نفس النتيجة عندما استخدم برنامج
إرشاد مصغر :مهارات الدراسة واالمتحان باستخدام الموديالت ،ومشاهدة شرائط
الفيديو ،والمناقشة الجماعية في ترشيد وخفض قلق الدراسة واالمتحان.
وتوصلت دراسة كمور ( )2007كذلك إلى فاعلية برنامج إرشادي مستند إلى
نظرية جولمان في الذكاء االنفعالي في خفض السلوكات العدوانية واالتجاهات
السلبية نحو المدرسة لدى عينة من طلبة الصفين الثامن والتاسع من مديرية تربية
عمان الثانية.
كما توصلت أيضا دراسة سايحي ( )2004إلى فاعلية برنامج إرشادي "مهارات
االمتحان " في خفض مستوى قلق االمتحان لدى عينة من تلميذات السنة الثانية
ثانوي ،وفاعليته أيضا في تحسين مستوى التحصيل الدراسي.
خاتمة:
من المالحظ في الوقت الحالي أن مدارسنا تفتقر للبرامج اإلرشادية ،وكل ما
يوجد عبارة عن بعض الجهود والخدمات التي تبذل وتقدم ،ولكن بطريقة ينقصها
التنظيم والتخطيط .والتغيرات التي حدثت في المجال التربوي وما صاحبها من
مشكالت أدى إلى إدخال خدمات التوجيه واإلرشاد إلى المدارس وينبغي أن تصبح
البرامج اإلرشادية جزء ال يتجزأ من اإلطار العام للبرنامج التربوي لكي تتحقق
األهداف التربوية.
وقد أثبتت العديد من البرامج اإلرشادية المعدة والمنفذة في المجال المدرسي
بشكل فردي فعاليتها في التخفيف من المشكالت التي صممت من أجلها ،ولهذا
ينبغي أن تقتنع السلطات التنفيذية بأهمية البرامج والحاجة إليها ،وضرورة
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:
 .1خليل ،عبد هللا محمد عبد الظاهر( .)2004مدى فاعلية العالج العقالني واالنفعالي والتدريب
التوكيدي في خفض الفوبيا االجتماعية لدى الطالب المعلمين بجامعة أسيوط .رسالة ماجستير .كلية
التربية .جامعة أسيوط.
 .2الروسان ،فاروق( .)2005مقدمة في اإلعاقة العقلية .عمان .دار الفكر.
 .3زهران ،حامد عبد السالم( .)1998التوجيه واإلرشاد النفسي .ط .3القاهرة ،عالم الكتب .
 .4زهران ،محمد حامد( .)2000اإلرشاد المصغر للتعامل مع المشكالت الدراسية .ط .1القاهرة .عالم
الكتب.
 .5سايحي ،سليمة( .)2004فاعلية برنامج إرشادي لخفض مستوى قلق االمتحان لدى تالميذ السنة الثانية
ثانوي .رسالة ماجستير(غير منشورة) .كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية .جامعة قاصدي مرباح بورقلة.
الجزائر.
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السلوكية لدى المراهقين .رسالة دكتوراه (غير منشورة) كلية التربية .جامعة عين شمس.
 .15الفرخ ،كاملة ،وتيم عبد الجابر( .)1999مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي .ط .1عمان .دار صفاء
للنشر والتوزيع.
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 .18كمور ،ميماس ذاكر ( .)2007بناء برنامج إرشادي مستند إلى نظرية جولمان في الذكاء االنفعالي
وقياس أثره في خفض السلوكات العدوانية واالتجاهات السلبية نحو المدرسة لدى طلبة المرحلة األساسية
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مدور مليكة. د،سليمة سايحي.دور البرامج اإلرشادية في التقليل من المشكالت المدرسية د

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

ملخص :هدفت هذه الدراسة إلى التطرق إلى موضوع هام من المواضيع التي
حظيت باهتمام العلماء والمفكرين ،أال وهو موضوع تقويم البرامج والذي تناولناه
في ضوء المعايير والنماذج ،فجاء هذا العرض في ثالث أجزاء رئيسة ،تناولنا في
الجزء األول عرض لمصطلحات الدراسة ،وفي الجزء الثاني تحدثنا فيه عن معايير
تقويم البرامج فكان لكل معيار منها مؤشرات تعكس مستوى األداء المطلوب ،بينما
الجزء الثالث تم الحديث فيه عن نماذج تقويم البرامج وكان كل نموذج يحمل في
طياته فلسفات تربوية مختلفة ،وفي األخير قدمنا بعض االعتبارات التي يجب
مراعاتها عند استخدام النماذج.
الكلمات المفتاحية :التقويم ،تقويم البرامج ،المعايير ،النماذج.
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مقدمة:
إن تقويم البرامج ،ليس بالعملية السهلة بل هي مهمة صعبة ومعقدة ،ورغم
صعوبتها إال أنه ال يمكن االستغناء عنها ،لما لها من أهمية كبيرة في عمليتي
التحسين والتطوير ،ذلك ألن التقويم يتجاوز عملية البحث ألنه يتطلب إصدار حكم
قيمي ،هذا الحكم القيمي يجب أن يعتمد على معلومات محددة وصادقة ،لهذا يسعى
الباحثون والمفكرون بين فترة وأخرى إلى استحداث وتبني معايير ونماذج جديدة
ومتطورة في مجال التقويم ،تعمل على رفع كفاءة وفاعلية البرامج في تحقيق
األهداف المرجوة منها.
ومن خالل هذا العرض الوجيز ،جاءت هذه الدراسة لتجيب عن التساؤالت التالية:
 ما المقصود بالتقويم؟ ما المقصود بتقويم البرامج؟ ما المقصود بالمعايير؟ ماالمقصود بالنماذج؟
 ما هي معايير تقويم البرامج؟ ما هي نماذج تقويم البرامج؟ ما هي االعتبارات التي يجب مراعاتها عند استخدام النماذج؟اإلطار النظري للدراسة:
أوال :التعريف بمصطلحات الدراسة
التقويم :يقصد بالتقويم معرفة القيمة أي تحديد قيمة الشيء أو المعنى عقب رحلة
علمية أو زيارة ميدانية أو عمل أو مبايعة أو مقابلة أو أي وجه من أوجه النشاط
وذلك بالنسبة لهدف معين ومحدد سلفا ،ومعرفة نواحي القوة والقصور أو
االيجابيات والسلبي ات لتقليل عوامل القصور وتالفي السلبيات وزيادة عوامل النجاح
ودعم اإليجابيات عند الشعور بالفشل أو وصول أنبائه أو اختالط أحاسيسه،
واستخدام مصطلح التقويم بمعنى التصويب والتصحيح وإزالة االعوجاج(حمدي
شاكر محمود.)17 :2004 ،
عو َجه ،ونقول ق ًوم
قوم الم ْع َو ًج عدًله وأزال َ
تعريف التقويم لغة :التعديل ،فنقولَ :
السلعة أي قدًر قيمتها ،ويعني أيضا التصويب التصحيح.
تعريف التقويم اصطالحا :عرفه بعض التربويين بأنه عملية منظمة لجمع البيانات
وتحليلها وتحديد درجة تحقق األهداف التربوية واتخاذ القرارات بشأنها لمعالجة
جوانب الضعف وتوفير النمو السليم المتكامل للفرد ،فالتقويم عملية جمع البيانات
والتزويد بها لتمكين صانعي القرار من توظيفها.
تعريف التقويم تربويا :يعني إقرارا رسميا لنوعية مشروع ما وفاعليته وقيمته.
ونلمح في عملية التقويم إجراءات ثالثة أولها :تحديد المعايير للحكم على نوعية
برنامج ما ،ثانيها :جمع البيانات ذات العالقة ،ثالثها :تطبيق المعايير ،وإذا كان
عا وهكذا يعني أن التقويم
القياس يصف السلوك ك ًما فإن التقويم يصفه ك ًما ونو ً
يتضمن القياس ،وعليه ال تقويم دون قياس ،وقد يكون التقويم رسميا وغير رسميا،
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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
وعلى أساس ذاتي محض ،وينصب االهتمام في مجال التربية والتعليم على التقويم
الرسمي الذي يستند إلى إجراءات منظمة لتعريف المحكات والحصول على بيانات
دقيقة حول البدائل(سعد أبو عناب.)15 :2005،
تقويم البرامج :هو اإلجراءات المنهجية التي يتم عن طريقها دراسة البرامج
والسياسات القائمة للتثبت من درجة فعاليتها في تحقيق األهداف والعناصر التي
تتضمنها برامج محددة.
يعرفه فرانكلين وثريشر :بأنه عملية دراسة األهداف المرجوة ،وتحديد مدى الفائدة
التي تم تحقيقها ،وذلك بغية الوصول إلى قرارات محددة إما باإللغاء أو التعديل ،أو
االستمرار.
يعرفه فريمان :بأنه يعبر عن عملية تقدير أو تحقق من مستوى انسجام أنشطة،
ومعالجات ،وتدخالت معينة مع معايير مهنية معتمدة(غازي حسن الصوا ،ووليد
عبد هللا حماد.)60 :2004 ،
النموذج :هو مجموعة من المعادالت الرياضية ،أو هو تجريد للواقع يستخدم
للحصول على وضوح مفاهيمي لإلقالل من تنوع وتعقيد العالم الواقعي إلى مستوى
نستطيع أن نف همه ونعينه بوضوح ،ومن الناحية اللغوية هناك ثالث استعماالت
لمفهوم النموذج:
 النموذج كإسم يتضمن تصوير الواقع في صورة تحاكيه. النموذج كصفة تتضمن مثال (تصور مثالي). النموذج كفعل يعنى يصف أو يشرحويعرفه هوس ماكلويد بأنه عبارة عن مجموعة من االفتراضات المبسطة المتعلقة
بنظام معقد في الواقع ،حيث إن روح النمذجة هي التبسيط(فاروق شوقي البوهى،
.)82 :2001
المعيار :يعرف المعيار لغويا بأنه نموذج متحقق أو تصور لما ينبغي أن يكون عليه
الشيء ،كما عرف "كارتر جو د" المعايير بأنها نمط أو حكم يستخدم كأساس
للمقارنة الكمية والكيفية ،وهكذا فإن القواميس العربية واألجنبية تكاد تتفق على أن
المعايير هي النموذج الذي يحتذى به لقياس درجة كفاءة شيء ما(محمد عطوة
مجاهد.)5 :2008 ،
أيضا هو مجموعة المواصفات والشروط التي ينبغي توافرها في ظاهرة معينة،
وهذه المواصفات هي أسس داخلية للحكم على البرامج في ضوء األداء الفعلي
للمشاركين فيها ،وعادة ما تتخذ الصيغة الكمية ،وتتحدد في ضوء الخصائص
الواقعية لهذا األداء( .محمد أبو الفتوح حامد خليل.)6 :2011 ،
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ثانيا :تقويم البرامج
نبذة تاريخية عن تقويم البرامج:
تقويم البرامج ليس ظاهرة حديثة  ،فقد نشأ هذا الحقل منذ قرون طويلة وتطور
إلى جانب اإلدارة ليصبح في نهاية المطاف تخصصا مستقال ،ففي عام  2200قبل
الميالد ،شكل إمبراطور الصين اختبارات رسمية لالختيار المسئولين الحكوميين،
وجرت محاوالت لتوثيق األنشطة التقويمية خالل القرون الثالثة الماضية ،لكن
معظم الكتاب يتفقون على أن تقويم البرامج ،قد برز بعد الحرب العالمية الثانية،
وتجدر اإلشارة إلى أن نزعة االهتمام ببحوث االستجابة في السبعينيات من القرن
المنصرم قد جاءت انعكاسا النتشار البرامج االجتماعية خالل عقد الستينيات ،تلك
البرامج التي تم تأسيسها ألغراض معالجة الظواهر االجتماعية السلبية ،وذلك عن
طريق تتبع األسباب التي تقف خلف انبثاق الظواهر االجتماعية السلبية منذ بداية
حدوثها ،من أجل تفهم هذه السلبيات وتعظيم إمكانات التغلب عليها.
ونظرا للكلفة العالية للبرامج االجتماعية واعتمادها على القروض أو المنح
العامة ،فإن هناك ضغوطا منطقية تبذل للتأكد من نجاحها في تحقيق األهداف التي
قامت من أجلها(.غازي حسن الصوا ،ووليد عبد هللا حماد ،)15 :2004 ،ومع
تطور هذا النوع من البحوث ،فقد أصبح يستخدم للتعرف على آثار القوانين الجديدة
والبرامج والسياسات االجتماعية قبل بدايتها ثم بعد تنفيذها وتقويم تطورها
وتأثيراتها ،وعالوة على االهتمامات السياسية ،فقد صبت المتطلبات اإلدارية
والفكرية في تيار دعم عملية التقويم ،إذ يحتاج المديرون لتلك العملية من أجل تعلم
كيفية االرتقاء بمستوى إدارة برامجهم ،واالستجابة لطلبات المعلومات المتنوعة من
المسئولين ،والجمهور ،والمختصين في اإلعالم ،واستخدام النقاد االجتماعيون
التقويم لمناقشة عملية حل المشكالت االجتماعية التي تفسد تصميم البرامج
المجتمعية ،ولنقد االفتراضات القديمة وتطوير افتراضات أخرى جديدة.
ومع نهاية الستينيات ونظرا لقلة الموظفين المؤهلين ،اضطر القطاع العام إلى
االعتماد على المتخصصين من القطاع الخاص ،وهم –في الغالب– المحاسبون
واالستشاريون في اإلدارة ،لتقديم معلومات ذات تغذية راجعة حول البرامج
االجتماعية ،غير أن ضعف المهارات التي يحملها هؤالء في مجال تقويم البرامج
باالستناد إلى مقاربات دقيقة لتفهم المشكالت االجتماعية و تتبع آثارها ،قد أفضى
بهم إلى تقديم نتائج أو بيانات ال عالقة لها بالموضوع .وعليه برزت الدعوة لتطوير
نظريات و مناهج جديدة للتقويم ،باإلضافة إلى برامج تدريب جديدة للمقومين.
ولقد عرض "جوبا ولينكان" صياغة مشوقة لتاريخ تقويم البرامج والسياسات
بوصفها مشروعا فكريا طموحا .وبالتركيز –في المقام األول– على التعليم ،أشارا
إلى أن تاريخ التقويم قد مر بأربع مراحل من التطور كانت على النحو التالي:
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المرحلة األولى :في بداية النصف األول من القرن العشرين ،واتسمت هذه المرحلة
بكونها فنية ،إذ لعب المقومون دور الفنيين ،مستخدمين بشكل مكثف ،المقاييس
واالختبارات المقننة ،وهكذا ،فقد تم التعامل مع القياس باعتباره موازيا للتقويم.
المرحلة الثانية :اعتمد التقويم مدخال وصفيا موضوعيا ،إذ حول المقومون مجال
تركيزهم من القياس إلى وصف النماذج ،وإبراز مواطن القوة والضعف المتصلة
باألهداف المعلنة والمحددة ،ومما كان يؤخذ على التقويم في تلك المرحلة ،إهماله
االجتهاد في إصدار األحكام مغفال كونه عنصرا أساسيا في التقويم ،وعليه ،شكلت
الدعوة التي انطلقت أواخر الستينيات لجعل االجتهاد أحد المكونات الرئيسية
إلصدار الحكم في عملية التقويم مقدمة النبعاث المرحلة الثالثة.
المرحلة الثالثة :ارتبط التقويم -في هذه المرحلة -بالجهود المبذولة للتوصل إلى
األحكام ،وتولى المقومون دور القضاة في الوقت الذي احتفظوا فيه بالوظائف
الوصفية والفنية السابقة .ولت عزيز دور المقوم باعتباره قاضيا ،برزت مجموعة
جديدة من نماذج التقويم ،ومنذ أواخر السبعينيات فصاعدا ،انصرفت أنظار
المقومين من التركيز على االجتهاد في إصدار األحكام إلى األبعاد المتعلقة بمسألة
االستجابة ،معلنين بذلك عن ظهور الجيل الرابع للتقويم .والتقويم المتجاوب يتخذ
كنقطة تركيز ليس فيما يتعلق باألهداف ،والقرارات ،والتأثيرات فحسب ،وإنما يأخذ
بعين االعتبار الدعاوى ،واالهتمامات ،والقضايا المطروحة من جانب أعضاء
مجموعة متنوعة من جمهور المراقبين.
المرحلة الرابعة :في هذه المرحلة تجسدت األنماط التي ظهرت في سياسة التقويم
حيث اتسع اإلطار الذي يتحرك فيه المقومون ليعملوا على تفهم القضايا والتعامل
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
معرفي للمهنة ،أدرك الم قومون أن من األهمية بمكان أن يتسم التقويم بطابع عملي
نفعي بحيث تحقق وسائله نتائج ملموسة ،تلبي احتياجات المستفيدين إلى المعلومات،
وتعالج القضايا القيمية المركزية ،والمواقف الواقعية .وهناك العديد من الجامعات
التي تطرح في هذه األيام مواد دراسية في التقويم ،وقد أنشأ بعض من هذه
المؤسسات مراكز للتقويم أو برامج لمنح الشهادات ،وفضال عن ذلك ،تم إصدار
عدد من الدوريات المتخصصة ،مثل" :استعراض التقويم"" ،ممارسة التقويم"،
"التقويم وتخطيط البرامج" ،وتم تأسيس "جمعية التقويم األمريكية في عام 1985
لتسهيل التواصل بين أعضائها عن طريق عقد االجتماعات والمؤتمرات ،وفي
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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الصوا،
هذا العلم وممارساته ما زالت محل نقاش وخالف مستمرين(غازي حسن
َ
ووليد عبد هللا حماد.)16 :2004 ،
خطوات التقويم :هو عملية متتابعة يمكن ترتيبها في ثالث مراحل رئيسة هي:
 .1مرحلة التخطيط :ونعني بها تخطيط وتصنيف المعلومات ذات الصلة بموضوع
التقويم ،بمعنى تحديد نوع المعلومات ذات العالقة بوضوح من أجل صنع القرار
المطلوب ،وهذا يتطلب وصفا واضحا للعوامل أو المتغيرات والسمات المراد
قياسها ،ونوع المعلومات التي تدعوا إليها الحاجة.
 .2مرحلة الحصول على المعلومات :ونعني بها اإلجراءات التي يتم من خاللها
جمع المعلومات،التي تم أخذ قرار بشأنها في المرحلة األولى ،فإجراءات
االختبارات واالستبيانات وأدوات القياس األخرى التي استخدمت بهدف جمع
البيانات يجب أن تسير بأقصى درجة من الدقة والضبط والموضوعية للحصول
على المعلومات من مصادرها الرئيسية.
 . 3مرحلة توفير المعلومات التخاذ األحكام :وفي هذه المرحلة يتم تحليل البيانات
المتعلقة بالمعلومات التي تم جمعها ووصفها ،ويزود بها صانعوا القرار بلغة
واضحة ومفهومة وينتهي بذلك دور القائمين بالتقويم(وليد أحمد جابر ،وسعيد محمد
سعيد ،وأبو السعود محمد أحمد.)390 :2003،
دور التقويم وأهدافه:
أدت دراسات التقويم الرسمي أدوارا عديدة في التعليم ،بدءا من الحكم على قيمة
السلوك أو البرنامج إلى الحكم على بدائل القرارات التي يتم اتخاذها في عملية
التقويم ،وفي ما يلي بعض مما ذكره المختصون من أدوار التقويم:
 تقويم الفلسفة التربوية،التي تنشد تحقيق نتاجها البعيد (المواطن الصالح المنتج). 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.أما أهداف التقويم فقد حاول بعضهم تصنيفها إلى ثالثة مجاالت على النحو
التالي:
 التقويم من أجل تخطيط البرامج والمنتجات. تحسين نواتج برنامج ما أو منتج معين. تبرير نواتج برنامج معين.158
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وعموما فإن أيا كان ال يستطيع حصر أهداف التقويم ألنها كثيرة وتنمو
باستمرار ،وقد تحدث عنها كثيرون واستقرت بهم المناقشات عند األهداف التالية:
 وضع خطة لتطوير المدرسة ،وتنفيذها بطريقة تتضمن التحقق من الحاجاتواختيار اإلستراتيجية المناسبة ،ثم مراقبة التغير الذي يحصل وقياسه.
 تحليل كلفة البرامج وفائدتها سيما وأن البرامج تتطلب أمواال كثيرة. تلبية الحاجة الختبار عدد من النظريات العامة لمعرفة آثار التعليم في تقدمالطالب.
 تثمين نوعية البرامج المدرسية ،ولهذا فإن المقومين ينشدون باستمرار طرقالتحسين نوعية التعليم.
 تخفيف التردد أو التشكيك فيما يتعلق بالطرق التعليمية والسيما عندما تكونالخبرة محدودة.
 تلبية الحاجة إلقناع الوكاالت الخارجية التي تطلب التقارير التقويمية بغية اتخاذالقرارات وتحسين العالقات العامة(أبو عناب.)17 :2005 ،
بعض أنواع تقويم البرامج:
تذكر بعض المراجع أكثر من 30نوعا من أنواع التقويم ،ولكن معظم هذا التنوع
غير حقيقي بل اصطالحي ،ومع ذلك تجدر بنا اإلشارة إلى أكثرها استعماال ،وذلك
لسبب بسيط وهام :إن نوع التقويم الذي قد يعتمد له عالقة مباشرة باألسئلة الرئيسية
التي يراد من التقويم اإلجابة عليها وكذا بأهداف التقويم ،ومن ثم بالمقاييس القيمية
المراد استعمالها.
إن أنواع التقويم ،أسئلته ،أهدافه ،ومقاييسه القيمية باإلضافة إلى كونها مترابطة تكاد
تحدد تصميم التقويم بأكمله.
 .1التقويم باالعتماد :قد يكون أقدم نوع للتقويم ال يزال معموال به هو نظام
"االعت ماد" الذي يمنح بواسطته االعتراف أو عالمة ما لمركز أو هيئة أو مؤسسة
أو تنظيم إذا توفرت فيها بعض المقاييس الدنيا المحددة مسبقا .في حالة المراكز
التعليمية والتربوية قد تتعلق هذه المقاييس بنسبة األساتذة للطلبة ،عدد الطلبة بالقسم
الواحد ،نسبة الحصص النظرية للحصص التطبيقية ،تأهيل األساتذة ،في حالة
المطاعم والفنادق تمنح النجوم بناءا على مقاييس خاصة أخرى.
 .2التقويم اإلجمالي /التكويني :إن التقويمية اإلجمالية /التكوينية اقترحها "م.
سكريفن" .ويكون التقويم تكوينيا إذا كان الهدف منه مساعدة انطالق البرنامج
وحسن سيره وتع ديله عند الضرورة(ألفيرا مارتين ،ترجمة فضيل دليو:1992 ،
 ) 43ويكون إجماليا إذا كان الهدف منه الحكم على البرنامج بغية اإلبقاء عليه أو
إلغائه.
 .3التقويم الخارجي /الداخلي :حسب تموقع المقوم من داخل أو خارج البرنامج.
وتكمن أهمية هذه الثنائية في مشاكل الموضوعية واالستعمال األحسن لنتائج التقويم.
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 .4التقويم باألهداف /مقابل التقويم بدون أهداف :إن األهداف ،في كلتا الحالتين،
متعلقة بالبرنامج المراد تقويمه ال بالتقويم نفسه ،الذي ال يخلوا بالتأكيد من أهداف
محددة ،ففي حالة التقويم المتحرر من األهداف يتلخص من كل القيود التي تفرضها
األهداف الرسمية والقانونية للبرنامج على التقويم ،ليتناول كل اآلثار والنتائج
المترتبة عن تنفيذ البرنامج ولكن دون االقتصار تحديدا على تلك المرغوب فيها
فقط.
 .5تقويم النتائج /تقويم األثر :شبيه بالتقويم بدون أهداف نجد ثنائية :تقويم النتائج،
عندما نحلل تأثير البرنامج عل مستعمليه  -المستفيدين منه – مجتمع الدراسة،
وتقويم األثر ،عندما يركز التحليل على آثار البرنامج على موضوع الدراسة فقط.
 .6تقويم الفاعلية /النجاعة :إن تقويم الفاعلية يركز على ما إذا تحققت األهداف
المسطرة أم ال .وأما تقويم النجاعة فيهتم بمعاينة تحقق األهداف بأقل تكلفة ممكنة.
 .7التقويم االقتصادي :فيمكن تقسيمه إلى ثالثة أنواع مختلفة:
أ .تحليل الكلفة /الفائدة ،حيث تقاس كل من كلفة البرنامج وآثاره بمعايير
نقدية(.ألفيرا مارتين ،ترجمة فضيل دليو.)44 :1992،
ب .تحليل الكلفة /الفعالية ،حيث تقاس فيها الكلفة بمعايير نقدية بينما تقاس النتائج
بشكل آخر.
ج .تحليل الكلفة /المنفعة ،حيث تقاس النتائج و اآلثار بواسطة "سلم المنفعة" الذي
عادة ما يكون ذاتيا.
 . 8التقويم الموجه نحو اتخاذ القرارات :تتناول األدبيات المتخصصة التقويم
الموجه نحو اتخاذ القرارات أو التقويم المركز على االستعمال حسب طبيعة أهداف
التقويم.
 . 9تقويمات المجهود /العملية/المنتوج /السير اليومي :أما تقويمات المجهود،
العملية ،المنتوج وكيفية العمل ،فيشير إلى المظاهر المختلفة لتشغيل البرنامج :فقد
يتعلق المجهود الموظف في البرنامج بأي نوع من المصادر ،والعملية بمجموع
األنشطة التي يتكون منها البرنامج ،باإلضافة إلى المنتوج النهائي للبرنامج ،والسير
اليومي والطبيعي له.
 .10تقويم الموظفين :الذي يركز على كفاءة موظفي البرنامج.
 .11تقويم التغطية :أي مدى تغطية البرنامج للمجتمع المستهدف.
 .12تقويم االحتياجات :الذي يركز على تشخيص المشكلة أو اإلشكالية التي يراد
حلها بواسطة التدخل االجتماعي.
 . 13التقويم بواسطة المؤشرات االجتماعية :يتعلق بالمنهجية التي يجب استعمالها
في التقويم( .ألفيرا مارتين ،ترجمة فضيل دليو.)45 :1992 ،
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ثالثا :معايير تقويم البرامج:
المستويات المعيارية للتقويم:
المعيار األول :أن يكون التقويم أصيال يعبر بصدق عن األداء المطلوب.
المــــــؤشـــرات:
 يتمثل التقويم في عمل أدائي واقعي. يعتمد التقويم على مؤشرات أداء واضحة منبثقة عن مستويات معيارية تصفبدقة جوانب األداء.
المعيار الثاني :أن يكون التقويم شامال لجميع جوانب األداء المطلوب.
المـــؤشــــــرات:
 تتنوع أساليب التقويم وأدواته لتالءم اإلستراتيجيات والنماذج المختلفة. تغطي أساليب التقويم وأدواته كافة األنشطة وفرص التعلم( معرفية  /مهارية /وجدانية).
 تشمل أدوات التقويم مختلف أنواع األدوات والمقاييس المناسبة.المعيار الثالث :أن يكون التقويم عملية مستمرة يمكن توظيفها في عمليات
التشخيص والعالج ورفع الجودة ومعنى ذلك فإن في استمرارية التقويم استمرار
لرفع كفاءته و تحقيق جودته.
المـــؤشـــــــرات:
 يكون التقويم متالزما مع مراحل األداء. يكون التقويم (يوميا  /أسبوعيا  /شهريا). أن يتنوع التقويم بين ( القبلي /البنائي /التجميعي)(أمينة محمد كاظم:2004 ،.)10
المعيار الرابع :يعطي التقويم فرصا للتنمية والتطوير.
المــــؤشــــــرات:
 تعتمد مفردات التقويم على مستويات أداء عالية. تتيح أدوات التقويم ممارسة وقياس عمليات أداء عالية.المعيار الخامس :أن يتوفر في أدوات التقويم موضوعية القياس وعدالته.
المــــــــؤشــــــرات:
 تكون مفردات أدوات القياس أو مهامها صادقة في تعريفها لما تقيسه. 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 إتقانالطالب تبعا لمحكات موضوعية معرفة (االجتياز  /اإلجادة /التمكن)
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 يتوافر لتقويم تحصيل الطالب كل من صدق وثبات المقارنة بمستويات الطالباآلخرين مهما اختلفت المجموعات التي ينتمون إليها باختالف (المدرسة /تاريخ
التقويم).
المعيار السادس :أن تكون آلية التقويم دقيقة وسريعة.
المــــــــؤشـــــــرات:
 يعتمد التقويم على نظام معلومات دقيق ومحدث. تتوافر كوادر قادرة على التعامل مع نظم المعلومات. تتوافر األجهزة والمعدات الخاصة بمعالجة البيانات.المعيار السابع :أن تكون هناك آلية إلظهار نتائج التقويم الذاتي(أمينة محمد كاظم،
.)11 :2004
المــــؤشـــــــرات:
 يقوم التقويم الذاتي على التعامل مع أدلة معدة للتقويم. تستخدم األدلة في تفسير مستوى األداء.المعيار الثامن :أن تتعدد جهات ومستويات التقويم.
المــــؤشـــــــــرات:
 أن يكون هناك تقويم ذاتي لألداء. أن يعتمد التقويم على المسئولين التربويين. أن تكون هناك أجهزة مستقلة للتقويم مثل هيئة مستقلة لضمان الجودة واالعتماد.المعيار التاسع :أن تكون أدوات التقويم سهلة اإلعداد واإلجراء.
المـــــؤشــــــــرات:
 أن تكون هناك آلية إلعداد األدوات مثل بنوك األسئلة بحيث تسهل:أ .عمل القائمين على التقويم و توفر الوقت والجهد في بناء االختبارات.
ب .تشكيل أي أداة في أي وقت بسرعة وسهولة.
المعيار العاشر :أن يتصف التقويم بالوضوح والشمولية.
المــــــــــؤشــــــرات:
 خطة التقويم وعناصره واضحة ومعلنة. تناقش التقارير وتدعم بلقاءات مع المسئولين والمعنيين. تكون تقارير التقويم كاملة موجزة يسهل فهمها. نشر نتائج التقويم وتقاريره في الوقت المناسب للمعنيين(أمينة محمد كاظم،.)12 :2004
إستراتيجية ونموذج التقويم:
إستراتيجية التقويم هي الطريقة التي تتبع في البدء في دراسة تقويمية وتنفيذها،
أي األسلوب أو الخطة التي يمكن أن تتبع للتوصل إلى قرارات مبنية على معلومات
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صادقة ومنسقة تتعلق بالشيء المراد تقويمه(صالح الدين محمود عالم:2007 ،
.)124
أما النموذج بعامة فهو تمثيل مجرد لظاهرة ،أو تصور فكري مجرد ألهم
العالقات القائمة بين مكونات الظاهرة .ونموذج التقويم هو تصور نظري أو فكري
للخطوات واإلجراءات الالزمة للتوصل إلى قرار معين بشأن الشيء المراد تقويمه،
وتقرير ذلك للمعنيين والمستفيدين ،وتمثل نماذج التقويم عادة بأشكال تخطيطية
إنسانية لتوضيح تتابع وتفاعل هذه الخطوات.
ويجب أن تتميز إستراتيجيات التقويم بالبساطة وإمكانية التنفيذ في مجاالت
متنوعة ،وتقدم لغة مشتركة يتخاطب بها أخصائيو التقويم في مجال عملهم،
ويتواصلون بها مع غيرهم .لذلك سوف نالحظ أن كثيرا من إستراتيجيات و نماذج
التقويم قد انبثقت أو صممت في المجال التربوي ولكن امتد تطبيقها بنجاح إلى كثير
من البرامج االجتماعية ،والطبية ،والتأهيلية ،والتدريبية ،لكن ال يمكن استخدام أي
إستراتيجية أو نموذج في تقويم جميع البرامج ،فبعض اإلستراتيجيات والنماذج التي
تناسب برنامجا معينا ربما ال تناسب برنامجا أخر .وهذا يعتمد على الغرض من
التقويم ،ونوع القرار المطلوب التوصل إليه نتيجة ألنشطة وعمليات التقويم(صالح
الدين محمود عالم.)125 :2007 ،
رابعا :نمـــــــــــاذج تــــــــقويم البرامج:
ظهرت العديد من نماذج التقويم حيث تعكس هذه النماذج الكثير من الفلسفات
والمفاهيم الخاصة بمطوريها وتبين االختالفات فيما بينهما اختالف الرؤية حول
القضايا األساسية في التقويم ومن هذه النماذج:
 . 1النموذج القائم على الهدف أو نموذج تايلر :يعتبر من أقدم نماذج التقويم وهو
يسعى إلى مقارنة بين النتائج المستهدفة والنتائج الفعلية ،ويتضمن هذا المفهوم
خطوات عملية تبدأ بالصياغة المحكمة لألهداف ثم يتم تصنيف األهداف العامة
وصياغتها إجرائيا وتحديد الظروف والمعطيات التي يمكن أن تتحقق من خاللها ،ثم
مقارنة األداء المتحقق فعليا باألهداف ليمكن الحكم عليها ،وتعتبر األهداف غير
المحققة نقصا في البرنامج الذي يتم تقويمه ،أما األهداف المتحققة فتعتبر نجاحا
للبرنامج .ومن االنتقادات الموجهة إلى هذا النموذج أن نتائج التقويم تأتي متأخرة
أي في نهاية البرنامج مما يحد من االستفادة منها في التحسين من البرنامج.
 . 2النموذج الخالي من األهداف(التقويم دون التقيد باألهداف) :ويسمى أحيانا
بالنموذج التحكمي بناء على محكم خارجي .ابتكر فكرته "سكريفن" أنه ينبغي
التفتيش عن التأثيرات الحقيقية للبرنامج أي التي حدثت بالفعل سواء أكانت مقصودة
أم غير مقصودة ،أنه باإلمكان الموظفون القيام بوظيفتهم بصور أفضل في حال عدم
معرفتهم باألهداف الرسمية .ولقد ميز "سكريفين" بين نوعين من التقويم هما:
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التقويم البنائي :يعني تقويم بالتحسين والتطوير لبرنامج قائم ،وتوفى المعلومات
الالزمة لذلك من شتى مصادرها(مصطفى نمر دعمس.)123 :2008 ،
التقويم النهائي :يعني التعرف على النتائج النهائية لبرنامج مكتمل حيث تجمع
المعلومات التي من شأنها أن تساعد باالستمرار في البرنامج أو تعديله أو إيقافه،
باإلضافة إلى ضرورة تقويم ،األثر(أمدى التأثر) للبرنامج سواء المقصودة أم غير
المقصودة مباشرة أم غير مباشرة ،إضافة إلى االهتمام بالطبع إلى ما يجري داخل
البرنامج من تفاعالت ونشاطات .وأكد "سكريفين" على أهمية التقويم المقارن
وضرورة مقارنة البرنامج بغيره من أجل المساعدة في اختيار البدائل
المتاحة(مصطفى نمر دعمس.)124 :2008 ،
 .3نموذج الصندوق األسود :يتناول هذا النموذج من التقويم فقط مخرجات
البرنامج دون االلتفات إلى مراقبة األعمال الداخلية للبرنامج ،ويقدم هذا النموذج في
كثير من األحيان تقويما موجزا مختصرا وال يعرض أي اقتراحات للتحسين أو
لتحديد مسببات المشكالت ،وفي أغلب األحيان ،يعرض /يقدم تقويم الصندوق
األسود كل ما يحتاج إليه اإلداريون بأدق التفاصيل.
 .4نموذج المساءلة :يركز هذا النموذج على تقويم فعالية التكلفة إللزام مديري
البرنامج بمسؤولياتهم عن أعمالهم ،إذ ينبغي توضيح كيفية صرف الموارد المالية/
األموال وتبريرها وفقا لما يتعلق بالخدمات المحددة للجمهور المستهدف ،وتمثل هذه
الخدمات المحددة مخرجات قيمة أو أهداف البرنامج التي تم تفويضها عندما تم
تمويل البرنامج(غازي حسن الصوا ،ووليد عبد هللا حماد.)56 :2004 ،
 .5النموذج الطبيعي :يقلل هذا النموذج من استخدام النموذج العلمي .ويستند إلى
فلسفة مفادها أن "الحقيقةّ" مفسرة اجتماعيا ،وأنه توجد هناك حقائق متعددة .ويدخل
المقومون في البيئة بدون أية أفكار مسبقة عن البرنامج ،واستنادا إلى مالحظاتهم
ً
يسعون إلى فهم واقع البرنامج كما هو عليه.
 . 6النموذج الموجه نحو اتخاذ القرارات :يتطلب هذا النموذج من المقومين عدم
تنظيم جهودهم حول األهداف والغايات ،بل حول القرارات التي ينبغي اتخاذها.
وفي هذه الحالة  ،يتمثل هدف التقويم في تزويد المعلومات التخاذ قرارات محددة،
ويشير ) ( Guba, et Lincoln,1983إلى أن هذا النموذج يتضمن ثالثة عناصر
مختلف ة :التخطيط ،والحصول على المعلومات ،والتطبيق ،ويتضمن التخطيط
التفاعل المباشر بين مديري البرنامج لتحديد المعلومات التي سيحتاجون إليها(غازي
حسن الصوا ،ووليد عبد هللا حماد.)57 :2004 ،
 .7نموذج ال ( :CIPPالتقويم الشامل) :يهدف هذا النموذج إلى توفير قاعدة من
المع لومات لصنع القرارات خالل تحليل أنظمة التغيير المخطط له ،ويخدم التقويم
من خالل نموذج ال  CIPPأربعة أنواع من القرارات الواجب اتخاذها:
 قرارات التخطيط :وهي القرارات التي تختص وتؤثر في اختيار األهداف.164
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 قرارات البناء :وهي القرارات التي تؤكد وتحدد االستراتيجيات والتصاميماإلجرائية لتحقيق األهداف التي تم استنباطها من قرارات التخطيط.
 قرارات التنفيذ :وهي القرارات التي توفر وسائل التنفيذ لتنفيذ االستراتيجياتوالمناهج والتصاميم التي تم اختيارها سابقا.
 قرارات التغذية العكسية :وهي القرارات التي تحدد استمرارية تعديل أو إلغاءالنشاط أو حتى البرنامج نفسه وتعتمد أنواع القرارات التي تتخذ خالل نموذج ال
 CIPPعلى أربعة أنواع من التقويم هي:
 تقويم المحتوى :ويوفر المعلومات الخاصة باالحتياجات التي من خاللها تتشكلاألهداف(غازي حسن الصوا ،ووليد عبد هللا حماد.)58 :2004 ،
 تقوي م المدخالت :ويوفر المعلومات حول نقاط القوة ونقاط الضعفلإلستراتيجيات والتصاميم البديلة إلشباع أهداف معينة.
 تقويم العملية :ويوفر المعلومات لمراقبة اإلجراءات واإلستراتيجيات المختارةخالل تنفيذها حتى يتم الحفاظ على نقاط القوة وإزالة نقاط الضعف.
 تقويم المخ رجات :ويقدم معلومات تبين إلى أي مدى تم تحقيق األهداف وتقرر ماإذا كانت اإلستراتيجيات ،اإلجراءات والمناهج ،قد طبقت بشكل صحيح لتقرير إلغاء
األهداف ،تديلها أو االستمرار بها كما هي عليه.
 .8نموذج وجه التقويم :ارتبط هذا النموذج باسم "روبرت ستيك" فهو يتحدث عن
وج هين للتقويم :الوصف والحكم .وهو يرتبط ارتباطا مباشرا بتقويم اآلثار في ضوء
األهداف المعلنة ،رغم إغفاله تصنيف المعايير غير المعلنة فهو يوجه المقومون إلى
الحاجة لتحديد المعايير على األساس الذي يمكن في ضوئه إصدار األحكام.
 .9نموذج تقويم بيرت :وهو أسلوب مراجعة وتقويم البرامج وهو يركز اهتمامه
للبرنامج أثناء التنفيذ والمتابعة الفعالة للتأكد من سير عملية التنفيذ وفقا للبرنامج
الزمني المرسوم والمحدد ،ويستخدم حين يكون لعامل الوقت اعتبار كبير في تنفيذ
البرنامج(مصطفى نمر دعمس.)30 :2004 ،
 .10نموذج التقويم سريع االستجابة :وهو أسلوب تقويمي يقترب كثيرا من
المعامالت والتقويم الطبيعي ..وهو ليس تقويما مفروضا بصورة حتمية (أي ليس
المقوم باعتباره خبيرا) ولكنه سريع االستجابة لحاجات الجمهور
محددا من قبل
ً
المستهدف الذي يطلب المعلومات وال يكون تركيزه على أهداف البرنامج ،ولكن
على األ نشطة الفعلية ،وهو متعدد المنظور ويستفيد من االتصال الجاري بصورة
طبيعية بين جميع األطراف المعنية ،وال يسعى إلى جمع المعلومات فحسب ،ولكن
أيضا إلى فهم الحالة النفسية والغموض المتعلق بالظاهرة الجارية دراستها.
عرف التقويم بأنه
 .11نموذج تقويم الفروق :اقترح "مالكوم بروفوس" الذي ً
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،
ويقترح النموذج ف ضال عن ذلك أن تدرس الفروق في ضوء خمسة جوانب مختلفة
للبرنامج هي:
 تصميم البرنامج  -تجهيزاته -عمليات التنفيذ-الناتج -الكلفة(غازي حسن الصوا،ووليد عبد هللا حماد.)60 :2004 ،
االعتبارات التي يجب مراعاتها عند استخدام النماذج:
 تشير الدالئل العلمية إلى أنه ليس هناك نموذج واحذ يعالج مشكلة معينة أو قضيةما في نظام معين.
 على الرغم من اختالف النماذج وتنوعها فإن لها خاصية عامة تكمن في أنهاتصور مثالي ومبسط للواقع ،وتصف النماذج العالقة بين المتغيرات وقد تركز على
جوانب من المتغيرات وقد تهمل الجوانب األخرى.
 أن النمو ذج ال يمكن أن يشمل كل شيء في النظام فهذه مهمة معقدة جدا .وإنمايركز االنتباه على جانب أو بعض جوانب النظام.
 على الرغم من الحماس الزائد الستخدام النماذج وتصميمها وبنائها إال أنه منالخطأ محاولة جعل األهداف في صورة كمية ،ومن الخطأ النظر إليها على أنها كل
عملية التخطيط( .فاروق شوقي البوهى.)85 :2001 ،
خاتمة:
وفي األخير ،ونظرا ألهمية المعايير والنماذج في تقويم البرامج ،نستطيع القول
بأنهما عمليتان متالزمتان وهما وجهان لعملة واحدة أال وهي التحسين والتطوير،
فيجب على القائمين في مجال التقويم العمل بجدية وموضوعية تامة في إصدار
األحكام القيمية والقرارات التي من شأنها أن ترفع من كفاءة البرامج بصفة عامة.
قائمة المراجع:
 . 1ألفيرا مارتين( ،)2001منهجية تقويم البرامج .ترجمة فضيل دليو .مخبر علم اجتماع االتصال.
جامعة قسنطينة.
 . 2أمينة محمد كاظم( .)2004التقويم والجودة الشاملة في التعليم .المنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم .مؤتمر وزارة التربية العرب .إستراتيجيات التقويم في تحقيق الجودة الشاملة في التعليم قبل
الجامعي.
 . 3حمدي شاكر محمود( .)2004التقويم التربوي للمعلمين والمعلمات .ط .1دار األندلس .حائل المملكة
العربية السعودية.
 . 4سعد ابو عناب( .)2005في التقويم التربوي مداخل واتجاهات.
 . 5صالح الدين محمود عالم( .)2007التقويم التربوي المؤسسي أسسه ومنهجياته وتطبيقاته في تقويم
المدارس .دار الفكر العربي .القاهرة.
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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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كلية التربية ،قسم علوم القران ،جامعة واسط :العراق

ملخص :يهدف البحث الحالي إلى بيان أهمية اإلتصال التربوي وأساليبه في القرآن
الكريم ،وإستعمل الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي من خالل كتب تفسير
القرآن الكريم ،ومصادر ومراجع ودراسات لها عالقة بموضوع البحث ،وتوصل
البحث إلى بعض النتائج المهمة منها أن القرآن الكريم أستعمل نوعان من اإلتصال
هما :اإلتصال اللفظي واالتصال الغير لفظي ،وتضمن أساليب إتصال تربوية عديدة
أهمها :أسلوب الحوار ،وأسلوب التلقين ،وأسلوب األمثال ،وأسلوب القدوة ،وأسلوب
اإليحاء الجسدي.
الكلمات المفتاحية :االتصال التربوي ،أساليب االتصال التربوي ،القرآن الكريم.
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مشكلة البحث:
تعدُ الرساالت والكتب اإللهية أرفع وأرقى صور اإلتصال التي عرفتها اإلنسانية،
ألنها تمت بين الخالق جل وعال ،والمخلوق الذي كرمهُ هللا سبحانه وتعالى بنعمة
الخلق وهبهُ العقل ،فوجه إليه خطابه المباشر من خالل كتابه العزيز القرآن الكريم،
موضحا له مسيرة حياته على هذه األرض ،وكيفية تنفيذ واجبات الخالفة والعبادة
بصورة صحيح ،تقوده إلى حياة دنيوية سعيدة ،وحياة أخروية مآلها جنة الخلد،ولقد
نزلت الرساالت السماوية،لتنقل اإلنسان من عبادة األشخاص واألشياء،إلى عبادة
هللا الواحد األحد ،الفرد الصمد ،وثبت أن بعض جوانب هذه الرساالت قد عصفت
بها أهواء البشر ،فشوهوا وحرفوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيال ،إال رسالة اإلسالم،
التي أنزلها هللا سبحانه وتعالى على رسولنا الكريم ،والتي حفظها المولى جل وعال
الذ ْك َر َوإِنَّا لَهُ لَ َحافِ ُ
ظونَ ) الحجر9/
من الضياع،بقوله) إِنَّا نَحْ ُن ن ََّز ْلنَا ِ
وقد أستقبل اإلنسان مضمون الرسالة من العلم ،والتربية ،والتشريع ،بإستعمال
حواس اإلدراك واالستقبال وهي الحواس التي منحها هللا سبحانه وتعالى له ،والتي
تقوده إلى التعلم،وقد أشار إليها القرآن الكريم في آيات كثيرة منها قوله تعالى (ث َّمُ
ار َو ْاأل َ ْفئِدَة َ قَ ِل ا
يال َما
وح ِه َو َج َع َل لَ ُك ُم ال َّ
س َّواهُ َونَفَ َخ فِي ِه ِم ْن ُر ِ
َ
س ْم َع َوا ْأل َ ْب َ
ص َ
ْ
ْ
ْ
ص َر َوالفُ َؤادَ ُك ُّل
ْس لَكَ ِب ِه ِعل ٌم ِإ َّن ال َّ
ت َ ْش ُك ُرونَ )السجدةَ ( 9/و َال ت َ ْق ُ
س ْم َع َوالبَ َ
ف َما لَي َ
ع ْنهُ َم ْسئ ُ ا
وال)اإلسراء36/
أُولَئِكَ َكانَ َ
وزيادة في اإلهتمام باستعمال حواس اإلدراك واالستقبال ،وضرورة اإلفادة منها،
نعى هللا عز وجل الذين ال يستعملون هذه الحواس بقوله تعالى( َولَقَ ْد ذَ َرأْنَا ِل َج َهنَّ َم
ْص ُرونَ ِب َها َولَ ُه ْم
َكثِ ا
اإل ْن ِس لَ ُه ْم قُلُوبٌ َال يَ ْفقَ ُهونَ ِب َها َولَ ُه ْم أ َ ْعي ٌُن َال يُب ِ
يرا ِمنَ ْال ِج ِن َو ْ ِ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
آذَ ٌ
ض ُّل أولَئِكَ ُه ُم الغَافِلُونَ )األعراف
ان َال يَ ْس َمعُونَ ِب َها أولَئِكَ َك ْاأل ْن َع ِام بَ ْل ُه ْم أ َ
 ،179/هكذا زود الخالق جل وعال اإلنسان بوسائل اإلدراك المتعددة والحواس
وخاطبه بأساليب إتصال متنوعة وجاءت هذه األساليب في صور شتى ،ومن هذه
األساليب أساليب إتصال تربوية تعليمية لذلك تحددت مشكلة البحث بالسؤال الرئيس
اآلتي :ما اإلتصال التربوي وما أساليبه في المنظور القرآني؟.
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،
وأجهزة الموبايل ،وغيرها ،ويبقى اإلتصال منقوصا ا في حال لم يحقق التواصل
الصورة المتكاملة المعبرة التي تخاطب اإلنسان عقالا ووجداناا ،ومن هنا فالكالم
وحده ال يكفي إليصال المعلومة أو المعرفة بشكلها الصحيح،وإنما يلزمها تواصل
بصري فهو القادر على إيصال العواطف ،واإلنفعاالت التي تعني هذه المعرفة
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:
 أنه يعالج موضوع مهم في كتاب هللا العزيز. وضع تصور ألساليب اإلتصال التربوي في القرآن الكريم. اإلسهام في إثراء المكتبة القرآنية بدراسة تتعلق بموضوع اإلتصال التربوي فيالقرآن الكريم.
هدف البحث:
يهدف البحث الحالي التعرف على أساليب اإلتصال التربوي في القرآن الكريم
تحديد المصطلحات:
اإلتصال:
ا
ا
ا
ا
صلهَُ
َ
اإلتصال لغة" :وصلتُ الشي َء َو ْ
ص َل إليه ُو ُ
صال َو ِ
صوال ،أي بلغ ،و ْأو َ
،وو َ
صلة َ
صلَ ،أي دَعا دعوى الجاهليَّة ،وهو أن يقول يا لفالن ،قال
ص َل بمعنى ات َّ َ
وو َ
غيرهَ ،
صلُ :ضدُّ ال ِهجرا ِن.
صلونَ .
والو ْ
صلونَ إلى ٍ
قوم " أي يَت َّ ِ
تعالى" :إال الذين يَ ِ
َ
ٌ
صلَة ،أي
ب وال ُخ ِ
ص ُل هذا ،أي مثله .وبينهما ُو ْ
ف .ويقال :هذا َو ْ
صلَُ :و ْ
والو ْ
ص ُل الثو ِ
َ
ٌ
ٌ
صلَة ،والجمع
اتِصا ٌل وذريعة .وكل شيء اتَّص َل بشيء فما بينهما ُو ْ
صلٌ"(الجوهري.)282 :1990 ،
ُو َ
اإلتصال اصطالحاا :هو" العملية التي يتفاعل بمقتضاها متلقي الرسالة ومرسلها
(كائنات حية أو بشرية أو آالت) في مضامين أجتماعية معينة  ,وفي هذا التفاعل يتم
تبادل أفكار ومعلومات ومنبهات بين األفراد عن قضية معينة ,او معنى مجرد  ,أو
واقع معين "(احمد.)53 :1978 ،
أما الباحث فيعرفه بأنه عملية نقل معلومة ،أو فكرة ،أو إشارة من مصدر ،أو
مصادر إلى مستقبل ،أو مستقبلين خالل وسط معد لهذا الغرض.
التربية:
التربية لغةا  :إن المتبصر في معاجم اللغة العربية يجد كلمة التربية لها أصول لغوية
ثالث هي :
علَ ْي َها
ضه ِ
َامدَة ا فَإِذَا أ َ ْنزَ ْلنَا َ
"من ربا يربو بمعنى نما وزاد " قال تعالى ﴿ َوت ََرى ْاأل َ ْر َت َوأ َ ْنبَت ْ
ت َو َر َب ْ
ْال َما َء ا ْهت ََّز ْ
َت ِم ْن ُك ِل زَ ْوجٍ بَ ِهيجٍ ﴾ سورة الحج5/
"من ربى يربي بمعنى نشأ وترعرع" ،قال تعالى ﴿ قَا َل أَلَ ْم نُ َر ِبكَ فِينَا َو ِليداا َولَ ِبثْتَع ُم ِركَ ِسنِينَ ﴾ سورة الشعراء18/
ِفينَا ِم ْن ُ
ب ا ْل َعالَ ِمينَ ﴾
 "من رب يرب بمعنى ساس وأصلح وأدب" ,قال تعالى ﴿ ْال َح ْمدُ ِ َّّلِلِ َر ِسورة الفاتحة(2/العياصرة.)447 :2010 ،
التربية اصطالحاا :هي "عملية مقصودة تهدف إلى تنشئة جوانب الشخصية
اإلنسانية جميعها ،لتحقيق غايات محددة ،ويقوم بها أفراد ذوو كفاءة عالية بتوجيه
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وتعليم أفراد آخرين ،وفق طرق مالئمة مستخدمين محتوى تعليمي محددا وطرق
تقويم مالئمة " ( صالح)19 :1991 ،
األسلوب:
ا
األسلوب لغة  :هو"السطر من النخيل ،وكل طريق ممتد واألسلوب
الطريق,والوجه,والمذهب والجمع أساليب"(ابن منظور ،)225/7 :1990 ،وعرفه
الجرجاني"الضرب من النظم والطريقة فيه"(الجرجاني.)469 :1987 ،
األسلوب اصطالحا ا :هو" الطريقة التي يسلكها المتكلم في تأليف كالمه واختيار
مفرداته "(الرومي ،)18 : 1988 ،واألسلوب هو "طريقة اإلنشاء أو طريقة اختيار
األلفاظ وتأليفها للتعبير عن المعاني في قصد اإليضاح والتأثير "(الشائب: 1975 ،
.)44
القرآن الكريم:
القرآن لغةا :اختلف أهل اللغة في أصل كلمة قرآن ويمكن اختصار وحصر أقوالهم
في إتجاهين يوردهما السيوطي:
االتجاه األول" :كلمة القرآن اختلف فيه فقال جماعة هو اسم علم غير مشتق خاص
بكالم هللا فهو غير مهموز وبه قرأ ابن كثير وهو مروي عن الشافعي أخرج البيهقي
والخطيب وغيرهما عنه أنه كان يهمز قرأت وال يهمز القرآن ,ويقول القرآن اسم
وليس بمهموز ولم يؤخذ من قرأت ولكنه اسم لكتاب هللا مثل التوراة واإلنجيل".
االتجاه الثاني :يذهب إلى أن لفظ القرآن مشتق وجاء في هذا االتجاه أربعة أقوال:
 إن القرآن مصدر لقرأت كالرجحان والغفران سمي به الكتاب المقروء من بابتسمية المفعول بالمصدر وبه قال اللحياني وآخرون.
 وقال قوم منهم األشعري هو مشتق من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممت أحدهماإلى اآلخر
 وقال الفراء هو مشتق من القرائن ألن اآليات منه يصدق بعضها بعضا ا ويشابهبعضها بعضا ا وهي قرائن وعلى القولين بال همز أيضا ونون أصلية.
 وقال آخرون منهم الزجاج هو وصف على فعالن مشتق من القرء بمعنى الجمعومنه قرأت الماء في الحوض أي جمعته(السيوطي ،)144/1 :1195 ،أما القرآن
اصطالحا :هناك تعاريف كثيرة ذكرها العلماء نذكر بعض منها:
 القرآن هو كالم هللا المعجز ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى هللا عليه وآلهوسلم المكتوب في المصاحف المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتالوته(الصباغ:1975 ،
.)6
 المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقالا متواترا ا بالشبهة(الجرجاني.)174 :1987 ،
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 كالم هللا المنزل على خاتم األنبياء والمرسلين بوساطة األمين جبريل عليه السالمالمكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتالوته
المبدوء بسورة الفاتحة المختتم بسورة الناس(أمين.)11: 1980 ،
مفهوم اإلتصال التربوي :
إن الطبيعة البشرية بصورة عامة إجتماعية,وهذه الطبيعة ال تتم إال عبر
التواصل فيما بين البشر ،لذا تعدُ عملية اإلتصال بين الناس عملية أساسية تتم من
خاللها التأثير والتأثر بهم ،وال يوجد سبيل للتأثير في الناس,أو التأثر منهم إال من
خالل عملية اإلتصال والتواصل فيما بينهم ،وقد أكد القرآن الكريم على ذلك في
اس إِنَّا َخلَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن ذَ َك ٍر َوأ ُ ْنث َى َو َجعَ ْلنَا ُك ْم ُ
شعُوباا َوقَبَائِ َل
قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّ َها النَّ ُ
َّللاِ أَتْقَا ُك ْم إِ َّن َّ
ارفُوا إِ َّن أ َ ْك َر َم ُك ْم ِع ْندَ َّ
ير﴾سورةالحجرات  ،13/أي
ع ِلي ٌم َخبِ ٌ
َّللاَ َ
ِلتَعَ َ
ليعرف بعضكم بعض ولتتواصلوا فيما بينكم وتتعاونوا على البر والتقوى ,هذه اآلية
هي أصل التواصل في القرآن الكريم وال بأس أن نقف عند معناها يقول صاحب
تفسير تيسير الكريم الرحمن " يخبرنا تعالى أنه خلق بني آدم من أصل واحد ،ومن
جنس واحد وهذا مهم في التواصل للتوافق في الجنس ،وكلهم من ذكر وأنثى
ويرجعون جميعهم إلى آدم وحواء ،ولكن هللا بث منهم رجاالا ونسا اء وجعل منهم
قبائل صغيرة وكبيرة ،وذلك من أجل التواصل فإنه إن اشتغل كل واحد منهم لنفسه
لم يحصل بذلك التعارف الذي يترتب عليه التناصر والتعارف والتوارث والقيام
بحقوق األقارب,ولكن هللا جعلهم شعوبا ا وقبائل لتحصل هذه األمور(السعدي،
.)1116 :2000
ويتبين من ذلك أن عملية اإلتصال هو نقل فكرة من شخص ،أو جماعة إلى
شخص آخر ,أو جماعة أخرى وهذا ما يعرف باإلتصال اإلنساني ،وينبثق عن هذا
المفهوم عند تطبيقه في ميدان التربية مفهوم آخر وهو ما يسمى باإلتصال التربوي
والذي نحن بصدده واإلتصال التربوي يمثل مجاالا من مجاالت اإلتصال العام
ويعرف بأنه تفاعل لفظي ،أو غير لفظي بين مرسل ومستقبل حول رسالة ذات
مضمون تربوي يهدف نقل خبرات ،أو تحقيق أهداف تربوية محددة ،وقد تجلى
مفهوم االتصال التربوي في القرآن الكريم في نصوص قرآنية كثيرة منها قوله
ص ِب ْر
ص َالة َ َوأْ ُم ْر ِب ْال َم ْع ُر ِ
ع ِن ْال ُم ْن َك ِر َوا ْ
ي أَقِ ِم ال َّ
وف َوا ْنهَ َ
تعالى في سورة لقمان ﴿ َيا بُنَ َّ
ُ
اس َو َال ت َْم ِش فِي
ص ِع ْر َخدَّكَ ِللنَّ ِ
صا َبكَ ِإ َّن ذَلِكَ ِم ْن َ
َ
ور َو َال ت ُ َ
علَى َما أ َ َ
ع ْز ِم ْاأل ُم ِ
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ير ﴾ سورة لقمان  ،18 -16/أي واظب على
ص َوا ِ
ص ْوتِكَ ِإ َّن أ َ ْن َك َر ْاأل َ ْ
ت لَ َ
َ
ص ْوتُ ْال َح ِم ِ
ْ
أدائها في أوقاتها بخشوع وإخالص هلل رب العالمينَ .وأ ُم ْر بالمعروف أي بكل ما
ع ِن المنكر أي عن كل ما نهى الشرع عن
حض الشرع على قوله أو فعله ،وانه َ
صا َبكَ من األذى ،فإن الحياة مليئة بالشدائد ،والمحن،
قوله أو فعله ،واصبر على َما أ َ َ
والراحة إنما هي في الجنة فقط ثم نهاه عن التكبر والغرور على الناس فقال َوالَ
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اس ،والصعر في األصل مرض يصب البعير فيجعله معوج العنق،
ص ِع ْر َخدَّكَ ِللنَّ ِ
تُ َ
والمراد به هنا ،التكبر واحتقار الناسَ ،والَ ت َْم ِش فِي األرض َم َرحا ا ،وال تمش في
األرض مشية المختالين المعجبين بأنفسهم ،ثم أمر بالقصد واالعتدال في كل أموره
فقال واقصد فِي َم ْشيِكَ أي وكن معتدال في مشيك ،بحيث ال تبطئ ،وال تسرع ،من
ص ْوتِكَ واخفض من صوتك فال
القصد وهو التوسط في األمور ،واغضض ِمن َ
ترفعه إال إذا استدعى األمر رفعه ،فإن غض الصوت عند المحادثة فيه أدب وثقة
بالنفس ،واطمئنان إلى صدق الحديث واستقامته ،وقوله تعالى"إِ َّن أَن َك َر األصوات
ص ْوتُ الحمير"سورة لقمان  18/تعليل لألمر بخفض الصوت ،وللنهى عن رفعه
لَ َ
بدون موجب(طنطاوي.)3366/1 :1997،
أهمية اإلتصال التربوي :تبرز أهمية اإلتصال التربوي بما يأتي:
 يعدُ اإلتصال بصورة عامة واإلتصال التربوي بصورة خاصة وسيلة مهمةوضرورية لدوام المجتمع ووجوده ،ألنه يساعد الناس على العيش كجماعة ذات
أهداف وأماني وتطلعات مشتركة،فكل القيم التربوية واالجتماعية واألعراف
والتقاليد يمكن اكتسابها عن طريق اإلتصال.
 اإلتصال التربوي عامل مهم في حياة المجتمع ألنه السبيل في نقل الخبرات منالسلف إلى الخلف ومن الراحلين عن الحياة إلى الوافدين إليها.
 اإلتصال التربوي يساهم في تطوير عملية البناء في المجتمع اإلنساني ألن الحياةاالجتماعية واإلتصال صنوان احدهما يكمل اآلخر.
أنواع اإلتصال في القرآن الكريم
يمكن تقسيم اإلتصال في القرآن الكريم إلى قسمين هما :اإلتصال الناطق
(اللفظي) ،اإلتصال الصامت (الغير لفظي).
 -1اإلتصال الناطق (اللفظي) :يقصد باإلتصال الناطق "هو اإلتصال الذي يتم عن
طريق استخدام اللغة المنطوقة وهذا األسلوب يستخدم األلفاظ المنطوقة والرموز
الصوتية"(ابو أصبع  ،)31 :2004,ويعدُ اإلتصال الناطق أكثر وضوحا ا من
اإلتصال الصامت ،وذلك الن الكالم أوضح في األداء وتوصيل الرسالة ويمكن
القول إن النطق هو من أكثر وسائل اإلتصال والتأثير شيوعاا ،وكلما نجح اإلنسان
في إجادة فن الكالم وامتالك زمام الفصاحة كلما كان أقدر على التأثير في اآلخرين
وتوجيههم الوجهة التي يريدها ،وهل كانت معجزة القرآن الكريم التي خضعت لها
رقاب العرب إال في بالغته وفصاحته (عبد هللا.)6 :2005 ،
ومما تجدر اإلشارة إليه هنا أن اإلتصال الناطق ال يتم بمعزل عن وسائل
التواصل والتفاهم األخرى كالحركة واإلشارة ،فكثيرا ما تكون هذه مصاحبة للكالم
المنطوق غير منفصلة عن بيد أن استعمال الكالم المنطوق في اإلتصال يبقى أكثر
داللة على المعنى ،فإن التعبير عن كلمات مثل الحرية ،والخير ،والحق،
والعدل,والحقيقة ،والحب ،والجمال ،وغيرها من الكلمات التي تشير إلى أفكار
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معينة ال يمكن أن يتم إال من خالل استخدام الكلمات ذاتها ،وكيف يمكننا أن نصف
الشيء بأنه جميل دون استعمال الكلمات الدالة على معنى الجمال؟ فكأن مثل هذه
المعاني قد تجسد في مثل هذه الكلمات(عودة.)24 :1988 ،
إن الناظر في التاريخ وقيام الحضارات يدرك ما للكالم من أهمية عظيمة في بناء
هذه الحضارات ،وفي قيام العالقات اإلنسانية ،وفي تراكم المعرفة لإلنسان ،وفي
نمو اللغة والتعليم وزيادة الخبرة والنبوغ الفكري ،وحركة التأليف ،ونظم الشعر،
ومسابقات اإللقاء ،ومعارك الكالم ،وتوصيل األفكار ،ونشر الدعوات ،وما إلى ذلك
من أهداف ال تتم إال من خالل الكالم ،وهكذا بلغت أهمية الكالم مبلغا عظيما على
مر العصور ،وعلى األخص في عصرنا الحاضر الذي يميزه ما فيه من ثورة
المعلومات التي تتخذ من الكم الهائل لوسائل اإلعالم وسيلة لبلوغ كل أنحاء الدنيا،
فقد أصبحت الكلمة في كل بيت ،وأصبحت وسائل اإلعالم قادرة على التأثير في
أفكار الناس ومشاعرهم وسلوكياتهم ،ليس ذلك فحسب بل وعلى صنع هذه األفكار
والسلوكيات( ربايعة.)19 : 2010 ،
 .2اإلتصال الصامت (الغير لفظي) :الحقيقة أن الناس يستعينون في تفاهمهم
وتواصلهم بالوسائل السمعية والبصرية واإلشارات والمحاكاة لآلخرين ،فاالتصال
في األساس هو عملية اجتماعيةK,ونحن ال نحقق اإلتصال فقط بالكالم المنطوق أو
المكتوبK,وإنما أيضا من خالل مجموعة من األفعال المتعددة ,كأن يتم التفاهم
باالبتسامة ,أو التجهم والعبوس ،أو عن طريق اإلشارات ،أو بحركة الرأس ،أو
المصافحة باليد ،أو هز المنكبين ،أو المعانقة ،أو بواسطة الدفع واللكم إضافة إلى
ذلك فإن اإلتصال يتحقق بأساليب أخرى مثل نوع اللباس والمظهر العام لإلنسان" (
ميرل.)26 :1989،
ويقول د.محمد بني يونس" فكل إيماءة وحركة من أطرافك تشكل لغة بحد ذاتها،
ويكفي أن تراقب شخصا ما لتفهم من حركات رأسه وأصابعه ما يريد أن يقول،
وتعرف من طريقة جلوسه ومالمح وجهه حالته النفسية ،ولغة الجسد من الوسائل
السامية التي تحقق الكثير من التجاوب بين الناس"(بني يونس ،دس.)340 :
َار ْ
ْف نُ َك ِل ُم َم ْن َكانَ فِي ا ْل َم ْه ِد
ونجد هذا في قوله تعالى ﴿ فَأَش َ
ت ِإلَ ْي ِه قَالُوا َكي َ
َار ْ
ت ِإلَ ْي ِه) قال :أمرتهم بكالمه ( الطبري،
َ
ص ِبيًّا﴾مريم 29/عن قتادة ،قوله(فَأَش َ
.)188/18 :2000
من خالل ما تقدم يتضح لنا العالقة الوثيقة بين اإلتصالين الناطق والصامت،
ونوضح هذه العالقة من خالل األمور اآلتية:
 اإلعادة ( التكرار) :حيث يقوم اإلتصال غير اللفظي بإعادة ما قلناه لفظيا ،ومثالذلك :حينما تقول لشخص عن وجود شيء ما(هنا) ثم تشير إلى موضعه.
 التناقض :يمكن للسلوك غير اللفظي أن يناقض السلوك اللفظي ،وأمثلة ذلككثيرة ،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
األوراق غير موجودة ،فالموظف في هذه الحالة تلقى رسالتين األولى لفظية والثانية
صامتة ،وهذه كانت أكثر تصديقا وثقة بالنسبة للموظف.
 البديل :يمكن لإلتصال غير اللفظي أن يكون بديال لإلتصال اللفظي فتعبيراتالوجه أحيانا تغني عن الكالم.
 التكميل :يمكن لإلتصال غير اللفظي أن يكون مكمال ،أو معدال للرسائل اللفظية،مثل االبتسامة بعد أن تطلب شيئا من شخص ،أو مثل أن تضرب المنضدة بعد أن
تتفوه بعبارة ما.
 التأكيد :ويتم ذلك باستعمال اإلتصال غير اللفظي للتأكيد على الرسائل اللفظية،مثال ذلك أن يقوم الشخص بالتركيز صوتيا على كلمات معينة أثناء حديثه ليؤكد
على أهميته,وقد يصاحب ذلك تعبيرات الوجه الدالة على التأكيد على الرسالة التي
يريدها.
 التنظيم :يمكن لإلتصال غير اللفظي أن يقوم بتنظيم وربط اإلتصال بينالمشاركين ,ومثال ذلك حركة الرأس والعينين ،أو تغيير المكان إلى مكان آخر،
وإعطاء إشارة للشخص ليكمل الحديث ،أو يتوقف عنه ،وكلها تعتبر وظائف
تنظيمية يقوم بها اإلتصال الصامت"(أبو أصبع.)43 :1988 ،
أساليب اإلتصال التربوي في القرآن الكريم
لإلتصال والتأثير في اآلخرين أساليب متعددة ,وكلما أبدع وأجاد الشخص في
استعمال هذه األساليب ،كلما كان أكثر نجاحا ا في بناء العالقات اإلجتماعية
اإلنسانية ،وتحقيق أهدافه وغاياته ،والقرآن الكريم كتاب هللا المعجز يتضمن رسالة
عظيمة هي رسالة هداية ورحمة ورسول هللا ﷺ ما أرسل إال رحمة للعالمين ﴿ َو َما
س ْلنَاكَ ِإ َّال َرحْ َمةا ِل ْل َعالَ ِمينَ ﴾سورة األنبياء ،107/وأحكام القرآن الكريم وهدايته ما
أ َ ْر َ
جاء إال لتحقيق مصالح العباد في الدنيا واآلخرة ﴿ َونُن َِز ُل ِمنَ ا ْلقُ ْرآ َ ِن َما ُه َو ِشفَا ٌء
َو َرحْ َمةٌ ِل ْل ُمؤْ ِمنِينَ َو َال َي ِزيدُ َّ
ارا ﴾ سورة اإلسراء , 82/واستعمل
س ا
الظا ِل ِمينَ ِإ َّال َخ َ
القرآن الكريم أساليب إتصال تربوية رائعة ومتنوعة في سبيل تحقيق الغايات
واألهداف المرجوة من رسالة القرآن الكريم العظيمة ,وسنحاول بيان بعض أساليب
اإلتصال التربوية في القرآن الكريم .
أوال :أسلوب الحوار:
الحوار لغةا  ":المجاوبة ،المجادلة ،المراجعة "(زمزمي ،)32 :2001 ،والحوار
س ِم َع َّ
َّللاُ قَ ْو َل الَّتِي
والجدال لهما نفس الداللة وقد اجتمع اللفظان في قوله تعالى﴿قَ ْد َ
َّللاُ َي ْس َم ُع ت َ َحا ُو َر ُك َما ِإ َّن َّ
َّللاِ َو َّ
ت ُ َجا ِدلُكَ ِفي زَ ْو ِج َها َوت َ ْشت َ ِكي ِإلَى َّ
ير ﴾سورة
ص ٌ
س ِمي ٌع َب ِ
َّللاَ َ
المجادلة 1/
والحوار اصطالحا  ":محادثة بين طرفين أو أكثر يعرض كل طرف أفكاره ويبني
موقفه ،وي قدم قرائنه بقصد توضيح فكرته ،وتدعيم رأيه ،والوصول إلى نتائج ،أو
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قناعة مشتركة ،أو تغليب رأي على آخر ،أو ترجيح فكرة على أخرى"(األغا،
.)211 :1994
والحوار جز ٌء مهم في العالقات اإلنسانية إذ به تتحقق المواجهة المباشرة بين
القلوب والعقول ،ولما كانت القلوب والعقول خاضعةٌ للفطرة السليمة من ناحية,
وللتعاليم المحرفة التي تطرأ عليها من ناحية أخرى ,فقد وجب أن تكون الغلبة في
النهاية للحوار الذي تستنير به الفطرة السليمة"( الوند.)242 : 2006 ،
ويعدُ الحوار من أرقى وأنجع أساليب اإلتصال التربوي التي استعملها القرآن
الكريم وما حوار سيدنا إبراهيم مع أبيه في سورة مريم إال خير دليل على ذلك
صدِيقاا نَبِيًّا إِ ْذ قَا َل ِألَبِي ِه يَا
﴿وا ْذ ُك ْر فِي ْال ِكت َا ِ
ِيم إِنَّهُ َكانَ ِ
وسنحاول بيان ذلك َ
ب إِب َْراه َ
َ
ع ْنكَ َ
ت إِنِي قَ ْد َجا َءنِي ِمنَ
ش ْيئاا يَا أبَ ِ
أَبَ ِ
ْص ُر َو َال يُ ْغنِي َ
ت ِل َم ت َ ْعبُدُ َما َال يَ ْس َم ُع َو َال يُب ِ
ص َرا ا
ش ْي َ
ش ْي َ
طانَ إِ َّن ال َّ
ت َال ت َ ْعبُ ِد ال َّ
طانَ
س ِويًّا يَا أَبَ ِ
ْال ِع ْل ِم َما لَ ْم يَأْتِكَ فَاتَّبِ ْعنِي أ َ ْهدِكَ ِ
طا َ
ش ْي َ
الرحْ َم ِن فَت َ ُكونَ ِلل َّ
ان
صيًّا يَا أَبَ ِ
عذَابٌ ِمنَ َّ
َكانَ ِل َّ
ت إِنِي أَخ ُ
َاف أ َ ْن يَ َمسَّكَ َ
ع ِ
لرحْ َم ِن َ
ط ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ع ْن آ ِل َهتِي يَا ِإب َْراهِي ُم لئِ ْن ل ْم ت َ ْنت َ ِه َأل ْر ُج َمنَّكَ َوا ْه ُج ْرنِي َم ِليًّا قَا َل
َو ِليًّا قَا َل أ َراغِبٌ أ ْنتَ َ
سأ َ ْست َ ْغ ِف ُر لَكَ َر ِبي ِإنَّهُ َكانَ ِبي َح ِفيًّا﴾سورة مريم  ،47-41/إذ يركز
س َال ٌم َ
علَيْكَ َ
َ
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 يأبتِ,ورحم هللا صاحب الكشاف فقد قال ما ملخصه ":
انظر كيف رتب إبراهيم الكالم مع أبيه في أحسن إتساق ،وساقه أرشق مساق ،مع
استعماله المجاملة واللطف والرفق واللين واألدب الجميل والخلق الحسن ،وذلك أنه
طلب منه أوالا العلة في خطئه ،طلب منبه على تماديه ،موقظ إلفراطه وتناهيه .
حيث يبعد ما ليس به حس وال شعور ،ثم ثنى بدعوته إلى الحق مترفقا ا به متلطفاا،
فلم يصف أباه بالجهل المفرط ،وال نفسه بالعلم الفائق ،ولكنه قال إن معي طائفة من
العلم وشيئا ا منه ليس معك ثم ثلث بتثبيطه ونهيه عما كان عليه ،بتصويره بصورة
يستنكرها كل عاقل ثم ربع بتخويفه سوء العاقبة ،وما يجره ما هم فيه من الوبال .
ولم يخل ذلك من حسن األدب ،حيث لم يصرح بأن العقاب الحق له ،وأن العذاب
َاف أَن َي َمسَّكَ ) ،وصدر كل نصيحة من النصائح
الصق به ،ولكنه قال ( إني أَخ ُ
ت توسالا واستعطافا ا ولكن هذه النصيحة الحكيمة الغالية من
األربع بقوله :يا أب ِ
إبراهيم ألبيه ،لم تصادف أذنا ا واعية ولم تحظ من أبيه بالقبول بل قوبلت باالستنكار
ع ْن آ ِل َه ِتي يا إبراهيم لَ ِئن لَّ ْم
والتهديد فقد قال األب الكافر البنه المؤمن (أ َ َراغِبٌ أَنتَ َ
ت َنت َ ِه أل َ ْر ُج َمنَّكَ واهجرني َم ِليا ا )سورة مريم ,46/واالستفهام في قوله أ َ َراغِبٌ لإلنكار
والتهديد والرغبة عن الشيء تركه عمدا ا زهدا فيه لعدم الحاجة إليه ،ولفظ أ َ َراغِبٌ
مبتدأ ،أَنتَ فاعل سد مسد الخبر ،و َم ِليا ا أي زمنا طويال ،مأخوذ من المالوة ،وهى
الفترة الطويلة من الزمان ،ويقال الليل والنهار :الملوان ،والمعنى :قال والد إبراهيم
له على سبيل التهديد والوعيد ،أتارك أنت يا إبراهيم عبادة آلهتى ،وكاره لتقرب
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الناس إليها ،ومنفرهم منها لئن لم تنته عن هذا المسلك ( ،أل َ ْر ُج َمنَّكَ ) بالحجارة
وبالكالم القبيح ( واهجرني َم ِليا ا ) بأن تغرب عن وجهي زمنا طويال ال أحب أن
أراك فيه ،وهكذا قابل األب الكافر أدب ابنه المؤمن ،بالفظاظة والغلظة والتهديد
والعناد والجهالة شأن القلب الذي أفسده الكفر,ولكن إبراهيم عليه السالم لم يقابل
فظاظة أبيه وتهديده بالغضب والضيق ،بل قابل ذلك سعة الصدر ،وجميل المنطق،
سأ َ ْست َ ْغ ِف ُر لَكَ ربي إِنَّهُ َكانَ بِي َح ِفيا ا ) ،أي لك منى يا أبت
سالَ ٌم َ
علَيْكَ َ
حيث قال لهَ ( :
السالم الذي ال يخالطه جدال أو أذى ،والوداع الذي أقابل فيه إساءتك إلى باإلحسان
بارا بي،
سأ َ ْست َ ْغ ِف ُر لَكَ ربي إِنَّهُ َكانَ بِي َح ِفيا ا ) أي ًّ
إليك وفضالا عن ذلك فإني ( َ
كثير اإلحسان إلى "(طنطاوي.)42/9 :1997،
ونستنبط من هذا الحوار مهارات في االتصال التربوي منها
 أن المربي والمدرس والداعية عليه أن يستعمل اللين واللطف في توصيل وتبليغما يريدون.
 مقابلة اإلساءة باإلحسان وعدم التكبر وان بلغ من العلم مبلغا. الخلق الحسن واألدب الجميل في المجادلة والحوار.ثانياً :أسلوب التلقين :
التلقين لغةا :من لقن الكالم فهمه  ,وتلقنه أخذه لقانية ،والتلقين كالتفهيم(الرازي،
.)612: 2005
التلقين اصطالحاا :فهو أسلوب في التعليم يركز على تنمية الجانب المعرفي لدى
المتعلمين بالسرد والتحفيظ والمتابعة المباشرة من المعلم للمتعلم  .ويعدُ التلقين
أسلوب أخذ به الرسل في تلقي الوحي وتلقينه,ورسل هللا كانوا معلمين إلممهم في
أمور دينهم ,ومعلمين من الطراز األول ،وبدأ ذلك مع آدم الذي تعلم من ربه ليعلم
ض َخ ِليفَةا قَالُوا أَتَجْ َع ُل فِي َها َم ْن
أوالده ( َو ِإ ْذ قَا َل َربُّكَ ِل ْل َم َالئِ َك ِة ِإنِي َجا ِع ٌل فِي ْاأل َ ْر ِ
س لَكَ قَا َل ِإنِي أ َ ْعلَ ُم َما َال ت َ ْعلَ ُمونَ
يُ ْف ِسدُ فِي َها َو َي ْس ِفكُ ِ
سبِ ُح بِ َح ْمدِكَ َونُقَ ِد ُ
الد َما َء َونَحْ ُن نُ َ
ْ
اء َهؤ َُال ِء ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم
علَى ال َم َالئِ َك ِة فَقَا َل أ َ ْن ِبئُونِي ِبأ َ ْس َم ِ
ض ُه ْم َ
ع َر َ
علَّ َم آدَ َم ْاأل َ ْس َما َء ُكلَّ َها ث ُ َّم َ
َو َ
علَّ ْمتَنَا ِإنَّكَ أ َ ْنتَ ا ْل َع ِلي ُم ْال َح ِكي ُم قَا َل َيا آدَ ُم أ َ ْن ِبئْ ُه ْم
صا ِدقِينَ قَالُوا ُ
س ْب َحانَكَ َال ِع ْل َم لَنَا ِإ َّال َما َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
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ْ
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َ
ض
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ِبأ َ َ ِ ْ َّ َ ْ ِ َ ِ ْ
ُ
ْ ِ
َ
َ َ
َوأ َ ْعلَ ُم َما ت ُ ْبد ُونَ َو َما ُك ْنت ُ ْم ت َ ْكت ُ ُمونَ ) سورة البقرة33-30/
وتأكيدا ا لذلك"يقول المصطفى صلى هللا عليه وآله وسلم(إنما بعثت معلما ا)(ابن ماجه،
دس :ج ،)83/1وقد كان الرسول الكريم يٌلقن القران الكريم عن طريق جبريل عليه
السالم وكان جبريل يتلو اآليات التي يتنزل بها على مسمع النبي عليه الصالة
والسالم فيرددها من بعده ،وكان جبريل يتابع حفظ النبي عليه الصالة والسالم لها
وإتقانه بين الحين والحين ليتثبت من بقاء القران في صدره  ,يقول هللا سبحانه
وتعالى (ال تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه) سورة القيامة -16/
(17الخوالدة و وعيد.)309 : 2003 ،
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وأسلوب التلقين أسلوب إتصال تعليمي قديم متجدد ال يمكن اإلستغناء عنه في
التربية اإلسالمية فمن الموضوعات والمواد ما يحتاج إلى النقل مشافهة وإلى متابعة
المعلم لما حفظ المتعلم كلمةا كلمة ،وحرفا ا حرفا ,وحركةا حركة ,وخاصة في تالوة
القرآن الكريم وحفظه ,إن تالوة القرآن الكريم مهارة ٌ تعتمد بدرجة عالية على
رياضة اللسان إلتقان الحروف وإعطاءها حقها ومستحقها ،وهذه المهارة ال تكتسب
إال مشافهة من أفواه الرجال (خليل ،دس ،)321:والتلقين هو أسلوب اإلتصال
األمثل لذلك ألنه ال يجوز رواية القرآن الكريم بالمعنى أو االجتهاد  ,وإتقان تالوته
علَ ْي ِه َو َرتِ ِل ْالقُ ْرآنَ ت َْرتِ ا
يال) سورة المزمل
عبادة واجبة " لقوله تعالى (أ َ ْو ِز ْد َ
(4/الخوالدة وعيد.)309: 2003 ،
الغاية من التلقين:
سلَم به لدى علماء التربية واألخالق أن التربية التي يتعرض لها اإلنسان
من الم َ
ا
ا
في بداية نشأته تؤثر في مسار حياته بعد ذلك إيجابا أو سلبا ومن أجل ذلك يجب
على المربي والمعلم إتباع وسائل وأساليب إتصال تربوية لتنمية العقيدة لدى النشء
المسلم وهذه الوسائل تعتمد على أسس متينة وتتمثل في األساس األول وهو :العقلي
ويتعلق بالمحسوسات وال يتأثر باألمور العقلية المجردة ،والثاني وهو :االنفعالي أو
العاطفي والعاطفة تعني زيادة رسوخ ميل الفرد إلى الشيء الذي يتوق إليه ،أو
ازدياد رسوخه عنه بتوالي األيام وتكرار الحوادث ،أما الثالث فهو :األساس العملي
حيث قرن هللا سبحانه وتعالى بين اإليمان والعمل وال يتأتى وجود عقيدة بدون
شريعة والعكس صحيح(موسى وآخرون ،)11 :1993 ،ومن ذلك:
 تلقين األبناء عقيدة التوحيد" :وقد وضح اإلسالم لألسرة كيفية ربط األبناء بالعقيدةاإلسالمية منذ خروجهم إلى الدنيا ،والدليل على ذلك ما رواه أبو داوود والترمذي
عن أبي رافع أنه قال :رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم أذن في أُذن
الحسن أبن علي حين ولدته فاطمة "(ابو داوود ،دس ،)32 :وروى البيهقي وابن
السني عن الحسن أبن علي عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قال " :من ولد
له مولود فأذن في أُذنه اليمنى ,وأقام في أُذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان
والمقصود بأم الصبيان هي التابعة من الجن والتي يسميها الناس القرينة"(علوان،
س َّم ْيت ُ َها
دس :ج ،)60/وكذلك تعويذهُ من الشيطان الرجيم عمالا بقوله تعالى ( َوإِنِي َ
ش ْي َ
َم ْر َي َم َوإِنِي أ ُ ِعيذُهَا ِبكَ َوذُ ِريَّت َ َها ِمنَ ال َّ
ان ال َّر ِجي ِم ) سورة آل عمران  ،36/وذلك
ط ِ
لتحي فطرتها من االنحراف كما أشار النبي صلى هللا عليه وآله وسلم في الحديث
القدسي :إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم"(ابن
الحجاج :1983 ،ج.)2197/4
 التركيز على جوانب العقيدة اإلسالمية اإليجابية المؤثرة على السلوك ،وعلىاألسرة المسلمة أن تعمد إلى ترسيخ المفاهيم ،والمبادىء ،والقيم اإليمانية متجنبة
التلقين التقليدي الذي ال يخلق التفاعل المطلوب للتقرب إلى هللا بل الجوانب التي
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يكون لها األثر الفعال في سلوكيات األبناء(يالجن ،)14 :1986 ،ونستنبط من
أسلوب التلقين مهارات إتصال تربوية أهمها:
 مهارة اإلقناع العقلي :على المربي والمعلم التحلي بهذه المهارة لكي يتلقى المتعلمالمعلومات وهو مؤمن بهذه المعلومات ويتفاعل معها.
 مهارة مطابقة القول مع العمل :وهذه من المهارات المهمة في أسلوب التلقينالمباشر وخاصة في تربية النشء التربية اإلسالمية الصحيحة وهذا ما أكده القران
الكريم بقوله تعالى (يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا ِل َم تَقُولُونَ َما َال ت َ ْفعَلُونَ َكبُ َر َم ْقتاا ِع ْندَ َّ
َّللاِ أ َ ْن
تَقُولُوا َما َال ت َ ْفعَلُونَ )سورة الصف.3-2/
ثالثاً :أسلوب األمثال
المثل لغةا" :الشبه وما يضرب به من المثال ،ومثل الشيء صفته"(الرازي،
 ،)281 :2005ويعرفه أبن القيم" بأنه تشبيه شيء بشيء في حكمه ،وتقريب
المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من اآلخر واعتبار أحدهما
باآلخر"(الجوزية.)673 :1982 ،
ا
المثل اصطالحاا" :عبارة عن قول في شيء يشبه قوال في شيء آخر بينهما مشابهة
والتمثيل تقديم األفكار أو المعاني بصورة مثل لتجسيد تلك األفكار"(عبد هللا
وآخرون.)146 :2001 ،
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،
وهي أي األمثال تلخيص للخبرات والمعلومات اإلنسانية المتفق عليها ،وتشكل
معايير للقبول والرفض لألشياء واألعمال ووسائل قياس األعمال واإلنجازات ,
وتسهل تذكر المعلومات وتثير االنفعاالت المناسبة" ،ومن خالل تدبر النصوص
القرآنية نجد كثير من هذه األمثال قد استعملت في توضيح وبيان أمور إعتقادية
وغيبية وفقهية وأخالقية إلخ ،ومن ذلك قوله تعالى ( َمث َ ُل الَّذِينَ ُح ِملُوا الت َّ ْو َراة َ ث ُ َّم لَ ْم
َّللاِ َو َّ
ت َّ
َّللاُ َال
س َمث َ ُل ْالقَ ْو ِم الَّذِينَ َكذَّبُوا ِبآ َيا ِ
ار َيحْ ِم ُل أ َ ْسفَ ا
َيحْ ِملُوهَا َك َمث َ ِل ْال ِح َم ِ
ارا ِبئْ َ
َي ْهدِي ْالقَ ْو َم َّ
الظا ِل ِمين ) سورة الجمعة ،5/تبين هذه اآلية أن اليهود انتهى دورهم في
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
والشريعة للعمل بها ،ثم لم يعملوا بها ،وسيرة بني إسرائيل كما عرضها القرآن
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
منا إال ثقلها فهو ليس صاحبها وليس شريكا ا في الغاية منها ،وهي صورة
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
كالحمار يحمل أسفارا ا وهم كثيرون ,فليست المسألة مسألة كتب تحمل وتدرس أنما
هي مسألة فقه وعمل بما في الكتب"(الباز, ،)433-432/3 :2014 ،استعمال لفظ
الحمار في المثل القرآني في اآلية السابقة للذين يحملون التوراة ولم يفهموا ما فيها
يحمل تنفيرا ا من هذا الفعل"(األغا ،)203 :1994 ،ويذكر قطب أن العبرة في المثل
ليست في الحجم والشكل إنما األمثال أدوات للتنوير والتبصير ,وليس في ضرب
األمثال ما يعاب وما من شأنه اإلستحياء من ذكره وهللا جلت حكمته يريد بها اختبار
القلوب وامتحان النفوس"(قطب :1986 ،ج ،)50/1ونستنبط من أسلوب األمثال
في اإلتصال التربوي بعض مهارات اإلتصال التربوية منها:
 مهارة إيجاز اللفظ وإصابة المعنى :وهذه المهارة مهمة في العملية التعليمية وجبعلى المتصدين للعمل التربوي من مدرسين ومعلمين أن يتحلوا بهذه المهارة ألنها
تتيح لهم تلخيص للخبرات العلمية واختصار للوقت والجهد.
 مهارة حسن التشبيه :وهي مهارة تستعمل في أبراز المعقول في صورةالمحسوس الذي يلمسه الطلبة فتتقبلها عقولهم وهي تساعد المدرس أذا ما أستخدمها
بصورة مناسبة في تسهيل إيصال بعض المفاهيم واألفكار التي يجد بعض الطلبة
صعوبة في فهمها.
رابعاً :أسلوب القدوة :
القدوة لغةا" :هي األسوة(ابن منظور ،دس :ج ،)171/15وتعني األصل الذي
تتشعب منه الفروع(أنيس وآخرون ،دس:ج.)727/2
القدوة اصطالحا" :نماذج بشرية متكاملة تقدم األسلوب الواقعي للحياة في مجاالتها
المختلفة السلوكية ،واالنفعالية ،والعلمية ،واالجتماعية "(عبد هللا وآخرون:2001 ،
.)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
سو ِل َّ
سنَةٌ ِل َم ْن
تتحدث بهذا األسلوب منها قوله تعالى (قَ ْد َكانَ لَ ُك ْم فِي َر ُ
َّللاِ أُس َْوة ٌ َح َ
َّللاَ َو ْاليَ ْو َم ْاآل ِخ َر َوذَ َك َر َّ
َكانَ َي ْر ُجو َّ
يرا) سورة األحزاب  21/عند تدبر اآلية
َّللاَ َكثِ ا
نجدها تتحدث عن وجوب اإلقتداء برسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وأن
يستشعر المؤمن عظمة وهيبة الشخصية المحمدية ،ويذكر أنور الباز في تفسيره
"أنه ليس عجبا ا من اجتماع الصفات الحميدة في شخص الرسول صلى هللا عليه وآله
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،
 :2014ج.)33/3
وهذا يعدُ قمة اإلتصال التربوي عند إقتداء المؤمنون بنبيهم في جميع أفعاله
وأقواله وحركاته وسكناته ،وتمثل القدوة أسلوب إتصال تربوي ذو تطبيق عملي
ألنماط السلوك ويقوم على إشراك الحواس في عملية التعلم ،وبذلك يكون التعلم أشد
فاعلية وأقوى استمرارية من التعلم الذي يقوم على التجريد,واستخدام
األلفاظ,والقدوة توفر الجهد على القائد ،أو المعلم ،أو المربي الذي تتطابق أقواله مع
أفعاله ومن هنا القدوة الصالحة تختصر الوقت والجهد في إقناع المقتدين بالنموذج
مما يترك األثر اإليجابي في النفوس التي تتعامل معه لإلقتداء(عبد هللا وآخرون،
.)156 :2001
ونستنبط من أسلوب القدوة بعض المهارات اإلتصال التربوية منها:
 مهارة حسن التعامل مع الطلبة باألقوال واألفعال وهي من المهارات اإلتصالالتربوية المهمة في نفوس الطلبة وعند إستعمالها من قبل المدرس بصورة
الصحيحة تؤتي ثمارها بشكل فعالة.
 مهارة حسن الظن باآلخرين وهي مشتقة من حسن الظن باهلل وهذه المهارة تساعدالمربي والمدرس على أداء عمله بدون توتر واستفزاز.
خامساً :أسلوب اإليحاء الجسدي
َ
اإليحاء لغةا " :أوحى /أوحى إلى /أوحى لـ يُوحي ،أ ْوحِ ،إيحا اء ،فهو ُموحٍ،والمفعول
أمرا :أرسله ،ألقاه إليه وبلَّغه إياه "أوحى هللاُ
ُمو احى ،أوحى هللاُ إلى َم ْن يصطفيه ا
َ
َ
ع ْب ِد ِه َما أ ْو َحى) سورة النجم ،6/
القرآنَ إلى مح َّمد صلَّى هللاُ عليه وسلَّم (فَأ ْو َحى ِإلَى َ
أوحى هللاُ إليه :بعثه نبيًّا .أوحى إليه /أوحى له :و َحى ،أشار وأومأ ،أشار إليه إشارة
ع ِشيًّا)"سورة مريم(11/عبد الحميد:2008 ،
سبِ ُحوا بُ ْك َرة ا َو َ
سريعة"(فَأ َ ْو َحى ِإلَ ْي ِه ْم أ َ ْن َ
ج.)2415/3
اإليحاء اصطالحا ا ":إشارات وإيماءات جسدية ترسل رساالت محددة في مواقف
وظروف مختلفة تظهر لك المشاعر الدفينة وتخرجها للسطح ،فتصل من خاللها
معلومات,أو أفكار عن الشخص اآلخر بحيث ال يستطيع إخفاء األفكار التي تدور
في ذهنه"(بني يونس ،)340 :2007 ،أو "هو الحوار النفسي الذي يجري بين
األطراف المعنية والمعاني المنتقلة بينهم ال من خالل النطق بل من خالل الصمت
والمالمح العامة لإلنسان الصامت كنظرات العيون وتعبيرات الوجه وحركات
الجسم(عبد هللا.)201 :2004 ،
والمتدبر آليات القرآن الكريم يجد بكل وضوح استعمال القرآن الكريم الكثير من
َار ْ
ت ِإلَ ْي ِه
اإلي حاءات الجسدية وسنحاول أن بين بعض منها :ففي قوله تعالى (فَأَش َ
ص ِبيًّا) سورة مريم 29/يقول أبن الجوزي
ْف نُ َك ِل ُم َم ْن َكانَ ِفي ْال َم ْه ِد َ
قَالُوا َكي َ
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"فأشارت أي أومأت أليه أي :إلى عيسى فتكلم وقيل المعنى أشارت إليه أن كلموه(
ابن الجوزي :1981 ،ج.)228/5
وعملية اإلشارة التي أدتها السيدة مريم عليها السالم عوضت عن الذي تريد أن
تقوله,لذلك فَ ِه َم قومها أنها تطلب منهم أن يكلموا سيدنا عيسى عليه السالم لذلك قالوا
صبِيًّا) أي أن اإلشارة كانت نوعا ا من اإلتصال
ْف نُ َك ِل ُم َم ْن َكانَ فِي ْال َم ْه ِد َ
لها(قَالُوا َكي َ
عن طريق اإليحاء الجسدي وهي حركة اليد باإلشارة ،وهذا يؤكد وجود تواصل
اس
دون كالم ،وكذلك نجد في قوله تعالى(قَا َل َر ِ
ب اجْ عَ ْل ِلي آيَةا قَا َل آيَتُكَ أ َ َّال ت ُ َك ِل َم النَّ َ
ْ
ْ
ار) سورة آل عمران
ث َ َالثَةَ أَي ٍَّام إِ َّال َر ْم ازا َوا ْذ ُك ْر َربَّكَ َكثِ ا
يرا َو َ
اإل ْب َك ِ
سبِحْ بِالعَشِي ِ َو ِ
 ،41/ذكر الطبري في تفسير هذه اآلية أنه عوقب ،ألن المالئكة شافهته فبشرته
فأخذ عليه
بيحيى ،قالت":أن هللا يبشرك بيحيى" ،فسأل بعد كالم المالئكة إياه اآليةِ ،
ا
رمزا  -يقول :يومئ إيما اء "(الطبري:2000 ،
لسانه ،فجعل ال يقدر على الكالم إال
ا
ج ،)387/6ويذكر الزمخشري في معنى قوله (إال رمزا) إال إشارة بيد أو رأس أو
غيرهما وأصله التحرك"(الزمخشري ،دس :ج.)389/1
ويتبن لنا من هذه اآلية أن الرمز عوض عن الكالم وأدى نفس الرسالة التي
يؤديها.
ونستنبط من هذا األسلوب مهارات اتصال تربوية أهمها:
 مهارة حركة اليد :وهي من المهارات المشهورة والمهمة في العملية التعليمة،وعلى المدرس والمعلم إتقان هذه المهارة ألنها تغنيه في مواقف ليس له حاجة إلى
استخدام األلفاظ الصوتية ،وعليه أن ينتبه ويسيطر على حركة يديه أثناء تأدية
درسه.
 مهارة حركة العين :وهي أيضا ال تقل أهمية عن مهارة حركة اليد وممكن أنيستخدم المدرس حركة عينه في أثناء الدرس ويصل برسالة إلى احد الطلبة
وخصوصا ا الغير منتبه دون أن يقطع درسه أو يؤثر على وقت الدرس.
النتائج
 إن عملية اإلتصال من العمليات المهمة والضرورية في حياة المجتمع بصورةعامة وبالمؤسسات التربوية بصورة خاصة.
 اإلتصال يكون فعاالا عندما يكون من جنس واحد ،وهذا ما أشار إليه القرآن الكريماس ِإنَّا َخلَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن ذَ َك ٍر َوأ ُ ْنث َى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُ
شعُوباا َوقَبَائِ َل
في قوله تعالى ( َيا أَيُّ َها النَّ ُ
َّللاِ أَتْقَا ُك ْم ِإ َّن َّ
ارفُوا ِإ َّن أ َ ْك َر َم ُك ْم ِع ْندَ َّ
ير) سورة الحجرات .13/
ع ِلي ٌم َخبِ ٌ
َّللاَ َ
ِلت َ َع َ
 اإلتصال في القرآن الكريم نوعان هما :اإلتصال اللفظي ،واالتصال الغير لفظي. اإلتصال اللفظي أكثر وضوحا ا من اإلتصال الغير لفظي. اإلتصال اللفظي يساهم في نمو اللغة ،والتعليم ،وزيادة الخبرة,والنبوغ الفكري،وحركة التأليف ،ونظم الشعر ،وتوصيل األفكار.
 اإلتصال الغير لفظي مكمل لإلتصال اللفظي.183
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 اإلتصال الغير لفظي يساهم بالتأكيد على ما ذكره اإلتصال اللفظي. اإلتصال الغير لفظي يكون بديل عن اإلتصال اللفظي في مواقف كثيرة ومهمة. في القرآن الكريم أساليب إتصال عديدة أهمها :أسلوب الحوار ،وأسلوب التلقين،وأسلوب األمثال ،وأسلوب القدوة ،وأسلوب اإليحاء الجسدي.
 مهارة اللين واللطف من المهارات اإلتصال التربوية المهمة في أسلوب الحواروعلى المدرس أن يتصف بها لكي يستطيع إيصال المعلومات إلى طلبته بسالسة.
 عدم التكبر ومقابلة اإلساءة باإلحسان من مهارات اإلتصال التربوية المهمةوخصوصا ا في محاورة الطلبة.
 اإلقناع العقلي من مهارات أسلوب التلقين والمهمة في عملية اإلتصال التربويوعلى المربي والمدرس التحلي بهذه المهارة لكي يتلقى المتعلم المعلومات وهو
مؤمن بهذه المعلومات ويتفاعل معها خاصة في األمور اإلعتقادية والفقهية.
 مطابقة القول مع العمل من مهارات اإلتصال التربوية المهمة والتي أكد عليهاالقرآن الكريم بقوله تعالى(يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا ِل َم تَقُولُونَ َما َال ت َ ْفعَلُونَ َكب َُر َم ْقتاا ِع ْندَ
َّ
َّللاِ أ َ ْن تَقُولُوا َما َال ت َ ْف َعلُونَ )سورة الصف.3-2/
 اإليجاز في اللفظ وإصابة المعنى إحدى مهارات اإلتصال التربوي المهمة ألنهاتساعد المدرسين في تلخيص للخبرات العلمية واختصار للوقت والجهد.
 مهارة حسن التشبيه تستعمل في اإلتصال التربوي وتساعد المدرس في إبرازالمعقول في صورة المحسوس.
 حركتا اليد والعين من مهارات اإلتصال التربوية المهمة في العملية التدريسيةوعلى المدرس إتقان هاتين المهارتين ألنها تغنيه في مواقف تدريسية عن الكالم.
التوصيات:
 ضرورة تضمين أساليب االتصال التربوي في القرآن الكريم في المناهج الدراسيةلما لها من دور فعال في تنفيذ هذه المناهج.
 تدريب المدرسيين والمعلمين على مهارات االتصال التربوية لما لها من تأثيرمباشر في العملية التعليمية التعلمية.
المقترحات
 التأكيد على أساليب االتصال في القرآن الكريم من خالل توجيه الباحثين إلىإجراء دراسات مختلفة في هذا الموضوع.
 إمكانية إجراء دراسة تجريبية باستعمال أساليب االتصال التربوي في تدريس مادةدراسية معينة لمرحلة دراسية معينة.
قائمة المراجع:
القرآن الكريم
 .1أألغا احسان ،وعبد المنعم عبد هللا( .)1992مقدمة في التربية وعلم النفس .ط .2الجامعة اإلسالمية.
غزة.
 .2احمد,جيهان( .)1978األسس العلمية لنظريات اإلعالم .القاهرة .دار الفكر العربي.
 .3أبو أصبع ,صالح خليل( .)2004االتصال واإلعالم .عمان .دار ارام للنشر والتوزيع.
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 .4أبو أصبع ,صالح خليل( .)1988االتصال الجماهيري .ط .1عمان .دار الشروق.
 .5أمين,بكري الشيخ( .)1980التعبير الفني في القرآن .ط .3بيروت .دار الشروق.
 .6أنيس ابراهيم وآخرون(دس) .المعجم الوسيط .ج .2-1/القاهرة .مجمع اللغة العربية.
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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 .

187
برلين-المركز الديمقراطي العربي ألمانيا

المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
العدد  01مارس 2018
المركز الديمقراطي العربي ألمانيا برلين

مكانة اإلشراف التربوي على التعليم االبتدائي في الجزائر ضمن
االتجاهات اإلشرافية المعاصرة
أ.د علي صباغ
جامعة عبد الحميد مهري ،قسنطينة :الجزائر
ملخص :جاءت هذه الدراسة لتضع إطارا نظريا لعملية اإلشراف التربوي ،حتى
يستوعب التحديات والمتغيرات التي تواجه اإلشراف التربوي بالجزائر ،في ظل
السياسة التربوية الجديدة ،وتتحدد مشكلة الدراسة في الحاجة إلى تطوير عملية
اإلشراف التربوي على التعليم االبتدائي ،من خالل إبراز أهم االتجاهات المعاصرة
في مجال ا إلشراف التربوي ونماذجه المختلفة ،والتعرف على مدى تحققها في
الواقع العملي لإلشراف التربوي على التعليم االبتدائي في الجزائر.
الكلمات المفتاحية :فعال ،اتجاهات معاصرة ،التجديد التربوي ،اإلشراف
التعاوني.
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الخلفية النظرية للبحث:
يتميز هذا العصر على ما سبق من عصور بالتقدم الهائل في المجاالت العلمية
والتكنولوجية ،وتفجر المعرفة وسرعة انتقالها وتداولها ،واتساع أبعادها البشرية
وتطورها بشكل لم يسبق له نظير في تاريخ األمم.فأصبح من الضروري تقويم
النظم التعليمية وإعادة النظر في أساليبها ومضامينها.
لقد تبث بما ال يدع مجاال للشك ،قصور النظم التعليمية بأنماطها التقليدية على
بلوغ الغايات التي تبتغيها المجتمعات اإلنسانية ،وإن تطوير نظم التعليم ومراجعة
هيكلها ومحتواها لم يعد بدعة فالحياة دائمة التغير والتطور ،وفق االعتبارات التي
تقتضيها طبيعة المجتمعات في هذا العصر ،ووفق طبيعة االتجاهات التربوية
المعاصرة.
وتعد عملية تطوير التعليم وإصالح مساره ،عملية مستمرة يسعى إليها العالم كله،
وتعكف على دراستها المنظمات والهيئات الدولية ،ويمكننا القول أن الهدف الحقيقي
لعملية التغيير والتعديل في برامج ومناهج المنظومة التربوية في الجزائر ،هو
جعلها قادرة على التكيف مع متطلبات الواقع االجتماعي الجزائري ،ومواكبــة
التحـوالت والتطورات التي يشهدها عصر العولمة ،قصد مواجهة تحديات األلفية
الثالثة.
إن الجزائر وهي في طريقها إلعداد نظام تعليمي متكامل مع المبادئ العامة
للسياسة التربوية الجديدة ،ويالءم ظروف العصر،و يالحق ركب التطور ،ويساهم
في تنمية قدرات المواطنين ،بات لزاما عليها وبخاصة في هذه اآلونة األخيرة من
التجديد التربوي واإلصالح التعليمي الجاري  ،دراسة جوانب نظامها التعليمي حتى
يسهم بدور فعال في تحقيق أهداف المجتمع.
و يسعى المسئولون عن التعليم في بالدنا إلى تحقيق التطابق بين الفكر التربوي
المعاصر والواقع التعليمي ،حيث اتجهت األنظار في اآلونة األخيرة نحو تطوير
وتحديث التعليم ،لكي يواكب التطور التكنولوجي الكبير في هذا العصر ،ويحقق
احتياجات التنمية الوطنية ،ولتحقيق ذلك كان البد من إدارة واعية لرفع مستوى
التعليم إلى درجة من الكفاية التربوية ،بمعنى أن نجاح النظام التعليمي يتوقف على
الطريقة التي يوجه بها ،أي أنه مرهون بمدى فاعلية الممارسات التعليمية وقدرتها
على توجيه النشاط التربوي كله ،وتحريكه لتحقيق األهداف المنشودة.
ولكن نظرة فاحصة وواعية إلى ما هو حاصل في واقعنا التعليمي في بعض
جوانبه ومنها الخدمات اإلشرافية ،يؤكد أن هناك هوة بين المستهدف والمنفذ ،وإن
استمرار هذه الهوة من شأنه تعميق ظاهرة التخلف التربوي بكل أبعادها وآثارها،
وفي هذه الحدود كانت الدافعية لتقديم هذا العمل المتعلق بالممارسات اإلشرافية
إلبراز الضرورة التربوية الملحة لتقديم مزيدا من الخدمات اإلشرافية في مدارسنا.
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ويبدو أن نوع اإلشراف ومدى كفايته هو الذي يميز فعليا بين المؤسسات
التربوية الناجحة والفاشلة ،لذلك وجب على اإلشراف أن يجمع بين المعرفة العلمية
و الخبرة العالمية في مجال الممارسة اإلشرافية وبين نتائج البحوث الوطنية لإلتيان
بتصورات وأفكار وأساليب عمل نابعة من الواقع ،وخاضعة لشروط البيئة المحلية
ومتوافقة مع مقتضيات المحيط الدولي.
لقد اختلفت مفاهيم وممارسات اإلشراف التربوي ،وتعددت في تاريخ التربية
والتعليم ،فمفهــوم اإلشراف بمعناه وممارسته المأخوذ بها في الوقت الحالي ،لم
تتبلور إال حديثا ولقد لعبت العوامل السياسية واالجتماعية والثقافيــة والدينية ،أدوارا
حاسمة في تحديد مفهوم اإلشراف وفلسفته منذ فجر التاريخ التربوي إلى يومنا هذا.
وقد أدى تطور العملية اإلشرافية وتأثرها بالتغيرات التربوية واالجتماعية
والعلمية في الخمسينات والستينات من القرن الماضي إلى بروز العديد من
االتجاهات العالمية المعاصرة في مجال اإلشراف التربوي على التعليم ،ويمكن
تصنيف مراحل التطور في طبيعة العمليات اإلشرافية في ظل الفكر التربوي
المعاصر إلى ثالث اتجاهات رئيسية هي:
 .1اإلشراف التربوي بمعنى « التفتيش»:
حيث كان اإلشراف التربوي في معظمه « تفتيشا» ومازال كذلك في كثير من
األماكن من هذا العالم الذي نحيا فيه .وال يزال المفهوم التفتيشي لإلشراف موجودا
حتى اليوم في عديد من المدارس ،حيث نجد أن هذا النوع من اإلشراف غير ميال
للتغيير(عبد اللطيف فؤاد ،إبراهيم .المناهج.)1979:406 ،
وأن المتتبع لإلشراف التربوي يجد أنه بدأ أول األمر على مستوى التفتيش ،حيث
كان المفتش يقوم بزيارة للمعلم لإلطالع على جوانب القصور ونقاط الضعف لديه،
ومن تم تقويمه ومحاسبته على األخطاء والنواقص والهفوات التي يقتنصها خالل
زيارته ،وقد كان األسلوب التفتيشي يحمل في طياته معنى التجسس ،ففي ضوء هذا
المفهوم لإلشراف ،كانت مهمة المفتش تتحدد في الكشف عن نقاط الضعف لدى
المعلمين وتصيد األخطاء التي يقعون فيها من خالل زيارة خاطفة ال تستغرق سوى
فترة زمنية قصيرة ،تجري عادة مرة أو مرتين خالل العام الدراسي ،وفي ختام هذه
الزيارة يعد المفتش تقريرا تقويميا عن المعلم ،ويعطيه التقرير الذي يعكس فيه
انطباعاته الشخصية ،وليس باالعتماد على أسس موضوعية.وكانت هذه اإلجراءات
الالموضوعية تولد نظرة سلبية لدى المعلمين اتجاه مفتشيهم ،تمثلت في الخوف
والرفض وعدم الثقة(طارق عبد الحميد  ،البدري.ت)15 :2001،
ألن المفتش وهو يقوم بعمله باسم المصلحة العامة باعتباره عين المشرفين على
شؤون التربية و التعليم التي تراقب من خالله أخطاء اإلدارة المدرسية ،كان يمارس
أيضا نوعا من اإلرهاب اإلداري(عبد الصمد ،األغبري.)373: 2000 ،
190
المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

مكانة اإلشراف التربوي على التعليم اإلبتدائي في الجزائر

أ.د علي صباغ

 .2اإلشراف التربوي « التوجيهي»:
حيث اتخذ اإلشراف أسلوبا أخر يتمثل في التدريب واإلرشاد والتوجيه ،وكان
يعكس معاني تدل على متابعة العمل المدرسي بصورة أكثر قبوال ،وأصبح يعني
التصحيح وليس التجريح واإلرشــاد بدال من تصيـد األخطـاء والنصح بدال من
العقاب والمباغتة ،وقد أطلق على هذا األسلوب اسم اإلشراف العلمي ،ألنه يعتمد
أساسا على قياس فاعلية التدريس ومقدار ما حصل من تعلم ،وقد يتصف بالصفة
العلمية طالما كان استخدام القياس الموضوعي استخداما فعاال ،ممكننا في قياس
ا لتعلم والشخصية ،وقد ظهر هذا االتجاه مع بداية الحركة العلمية وقيام ما يسمى
بحركة القياس في التربية ،وما ترتب عنها من استخدام للطرق اإلحصائية وبعض
آليات لقياس التعليم والميل والتحصيل الدراسي ،مما جعل الكثير من المربين
يعتقدون ويسعون إلى تطبيق أساليب العلم التجريبي في دراسة المشكالت التربوية
وجعل عملية اإلشراف التربوي « عملية موضوعية» إذا ما استخدمت في
ممارساتها المختلفة المقاييس العلمية وبخاصة في عملية التعلم ،وقياس شخصية
المدرس ،باالستناد إلى البحث والتجريب والعمليات اإلحصائية الموثوق بها.
 .3اإلشراف التربوي « التعاوني»:
وينبثق أصال من مفهوم اإلشراف التربوي الحديث ،ويعني التعاون بين المشرف
والمعلم ،وتقديم المساعدة لهذا األخير من طرف المشرف ،الذي يعمل على تهيئة
الفرص أمام المعلمين لتبادل خبراتهم من خالل العمل والتخطيط المشترك.فيتحطم
بذلك جدار الجليد بين المشرف والمعلم ،ويشعر هذا األخير بالثقة والراحة النفسية
الكفيلة بتقبل اإلرشاد والتوجيه.ويكون دور المشرف واضحا ،ومتفقا عليه مع
المعلمين ،فيسود الموقف التعليمي تفاعل إيجابي بين المشرفين والمعلمين والتالميذ،
وذلك بإشراكهم في تحديد و تحقيق أهدافه من خالل أنظمة مفتوحة ومتواصلـة
وتسخير السلوك اإلداري لخدمة العملية التربوية.ويسعى هذا االتجاه الوصول إلى
خدمات إشرافية بناءة في المنظومة التعليمية وتحسين البرنامج اإلشرافي حتى
يواكب عصر االنفجار المعرفي والمعلوماتي(إبراهيم ياسين ،الخطيب وآخرون،
.)189 :2003
وتتجلى أهمية اإلشراف التعاوني في تلبية حاجات المعلمين ومعالجة مشكالتهم
عن طريق البحث اإلجرائي التشاركي والتنسيق مع المعلمين ودعم أفكارهم
ومراعاة شؤونهم بما يساعد في بناء شخصية متوازنة لدى المعلــم والمشرف على
حد سواء ،مما يؤدي إلى تحسين العملية التعليمية من خالل تحسين سلوك المعلمين
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
والتعاوني ،وكان هذا التطور نتيجة لتطور النظريات التربوية واتجاهاتها الفلسفية،
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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
مفتش إلى موجه ومرشد لعمليتي التعليم والتعلم ،وأصبح المشرف التربوي قائدا
تربويا وتحولت الممارسات اإلشرافية من الطابع أالنتقادي إلى ممارسات ذات طابع
ديمقراطي تعاوني ،مرورا باالتجاه العلمي في اإلشراف الذي يهتم باستخدام
االختبارات والمقاييس الموضوعية في دراسة المواقف التعليمية ،داخل الفصل
الدراسي وخارجه.
ومن هنا تظهر أيضا أهمية دراسة الممارسات اإلشرافية وتحديد أبعادها و
مضامينهـا من خـالل تلك الوظـائف والعمليات التي ينبغي أن يقوم بها المشرف
التربوي ،بغية تنشيط دوره في القيام بمهامه ،وإدخال التعديالت والتغييرات التي
س وف تتطلبها الظروف و األحوال المحلية للواقع التطبيقي ،ومن تم التوصل إلى
تفهم أحسن لطبيعة وظيفة المشرف في المجال التربوي والتعليمي ،بغرض
الوصول به إلى درجة عالية من كفاءة األداء وبالتالي زيادة إنتاجيته وفاعليته في
ممارسة نشاطه(محمود طافش)10 :2004،
ومما ال شك فيه أن المعلمين وكذلك المشرفين التربويين في الجزائر ،في حاجة
ماسة إلى اإللمام بأوجه هذا التطور في ميدان اإلشراف التربوي ،حتى تتغير
نظرتهم له من أنه عبارة عن تصيد للعيوب إلى أنه عبارة عن عملية هادفة إلى
تحسين أساليب األداء التربوي في العملية التربوية ككل ،ألن أسلوب العمل في
اإلشراف التربوي التعاوني لم يعد مقصورا على توجيه نشاط المعلم في الفصل
الدراسي ،بل يتعداه ليشمل أنشطة أخرى داخل المدرسة وخارجها.
ولقد جاءت هذه الدراسة لتضع إطارا نظريا لبعض الممارسات اإلشرافية التي
يعتقد أن لها أهمية في تحقيق اإلشراف التربوي الجيد من خالل استيعابه
للمستحدثات التربوية في مجال اإلشراف التربوي المعاصر ،حيث ترتكز أهمية هذه
الدراسة في أنها تضع أمام المسئولين على التربية والتعليم ،سواء على المستوى
المركزي أو المستوى المحلي ،مجموعة من الخبرات التربوية التي قد تساهم في
إثراء عملية اإلشراف التربوي على التعليم في الجزائــر وتزيد من فاعليته في
الحقل التعليمي ،فهي محاولة لمعرفة مقومات نجاح المشرفين التربويين في إنجاز
المهام ا لوظيفية المنوطة بهم في عملية اإلشراف التربوي على التعليم ،وفي نفس
الوقت قد تؤدي هذه المعرفة إلى توضيح المهام الوظيفية التي تسهم في نجاح عمل
المشرفين وإنارة الطريق أمامهم.
مشكلة البحث:
يعرف معجم مصطلحات التربية وعلم النفس ،اإلصالح التربوي على أنه النظر
ف ي النظام التربوي القائم ،بما في ذلك النظام التعليمي ومناهجه ،وذلك من خالل
192
المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

مكانة اإلشراف التربوي على التعليم اإلبتدائي في الجزائر

أ.د علي صباغ

إجراء الدراسات التقويمية ،ثم البدء في عملية التطوير وفق مقتضيات المرحلة
الراهنة والرؤى المستقبلية للنظام التربوي.وفي هذه المرحلة تكون االتجاهات
العالمية ومظاهر التجديد التربوي من أهم األمور التي توضع في االعتبار(هيبة
محمد عبيد.)23 : 2008 ،
وإن اإلدارة التعليمية مهما كانت قد أعدت لتتالءم مع مستجدات األلفية الثالثة،
ستواجه بأمور كثيرة تقتضي منها التصرف بأشكال مغايرة عما كانت عليه من قبل،
وبما أن اإلشراف التربوي هو جزء من اإلدارة التعليمية وصورة مصغرة
لتنظيماتها ،فإن وضوح الطريقة التي يدار بها و تحديد أبعادها وأساليب العمل،
تمثل العمود الفقري لنجاح المدرسة في أداء رسالتها على الوجه المنشود.
لقد مرت عملية اإلشراف التربوي عبر مراحل ثالث حيث كان التفتيش ،ثم
التوجيه فاإلشراف ،وتطور مفهوم اإلشراف من تفتيش يهتم بمفاجأة المعلمين
والكشف عن أخطائهم ،إلى توجيه يهتم بإرشادهم إلى أفضل النتائج  ،إلى إشراف
يهتم بمعاونتهم لرفع مستوى أدائهم ،وتقديم مختلف المساعدات الممكنة لهم.فقد
ظهرت نماذج إشرافية متعددة تسعى جميعها إلى االرتقاء بالعمل اإلشرافي ،وجعله
أكثر تأثيرا وفعالية في العملية التعليمية مثل اإلشراف اإلكلينيكي و اإلشراف
المصغر ،واإلشراف اإلرشادي ،واإلشراف المبني على العالقات اإلنسانية ،وإنه
بالرغم من التفاوت الموجود بين هذه النماذج المختلفة ،إال أنها تشمل جميعا
الجوانب النظرية المتعلقة بمفاهيم اإلشراف التربـوي الجيد والفعال في المواقف
التعليمية.
واستنادا إلى ما سبق  ،نستطيع القول أن اإلشراف التربوي أصبح يعد بمثابة
حركة تغييرية نحو التحسين والتطوير في حجمه ونوعه ،بانتهاجه الممارسات
اإلشرافية الجيدة ،واستخدام األساليب الفعالة ،التي تجعل من المعلم عنصرا فعاال
داخل الصف الدراسي.
فقد أثبتت التجارب والدراسات التي اهتمت باإلشراف التربوي ،أنه كلما زاد
تفاعل المشرف التربوي مع المعلمين ،كلما زاد الدور الفاعل لإلشراف التربوي في
تشخيص المواقف التعليمية وتحليلها ،وبالتالي تحسينها وتطويرها(طارق عبد
الحميد البدري ،)18 :2001 ،وعليه فإن التقويم الذاتي للهيكل اإلشرافي هو أحد
األساليب المتاحة لكي يقوم ذاته حتى يعرف أين هو ؟ وماذا يؤدي من أدوار ؟ وهل
يتناسب ما يؤديه مع ما تنادي به االتجاهات الحديثة في مجال اإلشراف على التعليم
؟ وبالتالي سيكتشف جوانب القوة فيه و نواحي الضعف ،ويكون سعيه نحو التطوير
نابعا من رغبة ذاتية غير مفروضة ،وهذا ما سيفجر طاقات كبيرة كامنة لدى
الجهاز اإلشرافي سيوظفها حتما في عمله.
ويعتقد الباحث أنه قد أن األوان إلعادة النظر في طبيعة و مفهوم اإلشراف
التربوي وفي أدوار المشرفين التربويين في مدارسنا اليوم و تطوير ممارستهم
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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
أنفسهم ،بهدف تصحيح وتطوير اإلشراف التربوي على التعليم ورفع كفايته.
وبما أن اإلشراف التربوي بالغ االتساع والتعقيد ،فقد حاول الباحث أن يعالج هذا
الموقف من خالل تناوله عمليات إشرافية أساسية تمثلت في العمليات التوجيهية
والتدريبية والتقويمية لما لها من قيمة كبيرة عند المشرفين التربويين ،فمن هنا
اتجهت الدراسة _ موضوع البحث_ إلى تناول مكانة اإلشراف التربوي على التعليم
االبتدائي في الجزائر  ،ضمن االتجاهات اإلشرافية العالمية المعاصرة ،دراسة
تحليلية ميدانية بالشرق الجزائري ،قصد التعرف على نظرة المشرفين التربويين
لمدى توافق الممارسات اإلشرافية السائدة حاليا في مدارسنا مع االتجاهات
اإلشرافية المعاصرة من خالل استبيان أرائهم في بعض مجاالت نموذج اإلشراف
التربوي الفعال المعد سلفا من طرف الباحث والذي يعتقد أنه يساهم في تحقيق
اإلشراف التربوي بمفهومه الحديث.
تحديد المشكلة:
تتحدد مشكلة الدر اسة في الحاجة إلى معرفة مدى توافق اإلشراف التربوي القائم
حاليا في التعليم االبتدائي بالجزائر مع االتجاهات اإلشرافية المعاصرة ،ويقتضي
هذا اإلجابة على التساؤالت التالية:
أسئلة البحث :في ضوء مشكلة البحث تمت صياغة األسئلة التالية:
 -1إلى أي مدى يتوافق اإلشراف التربوي على التعليم االبتدائي في الجزائر مع
االتجاهات اإلشرافية المعاصرة كما يراها المشرفين التربويين على هذه المرحلة
التعليمية ،ويتضمن ذلك نظرتهم إلى كل ما يلي:
 -1-1إلى أي مدى يتوافق اإلشراف التربوي على التعليم االبتدائي في الجزائر مع
االتجاهات اإلشرافية المعاصرة كما يراها المشرفين التربويين على هذه المرحلة
التعليمية في بعدها التدريبي؟
 -2-1إلى أي مدى يتوافق اإلشراف التربوي على التعليم االبتدائي في الجزائر مع
االتجاهات اإلشرافية المعاصرة كما يراها المشرفين التربويين على هذه المرحلة
التعليمية في بعدها التوجيهي؟
 -3-1إلى أي مدى يتوافق اإلشراف التربوي على التعليم االبتدائي في الجزائر مع
االتجاهات اإلشرافية المعاصرة كما يراها المشرفين التربويين على هذه المرحلة
في بعدها التقويمي؟
أهداف البحث :يهدف الباحث من خالل هذه الدراسة إلى:
 -1محاولة إجالء االتجاهات اإلشرافية المعاصرة التي ينبغي مراعاتها لتحقيق
اإلشراف التربوي الفعال في التعليم االبتدائي.
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 -2الوقوف على مدى توافق اإلشراف التربوي القائم حاليا في التعليم االبتدائي مع
االتجاهات اإلشرافية المعاصرة.
 -3طرح بعض المقترحات الواجب إتباعها لتحقيق اإلشراف التربوي الفعال على
التعليم في الجزائر.
فروض البحث:
في ضوء مشكلة البحث و التساؤالت التي أثارتها قام الباحث بصياغة الفروض
التالية:
 -1الفرض األصلي.
 ال يوجد اختالف في نظرة المشرفين التربويين لمدى توافق الممارسات اإلشرافيةالسائدة حاليا في التعليم االبتدائي بالجزائر مع االتجاهات اإلشرافية المعاصرة.
 -2الفروض اإلجرائية :لإلجابة عمليا عن تساؤالت البحث و اختبار الفرض
األصلي صاغ الباحث الفروض الجزئية التالية :
 -1-2ال يوجد اختالف في نظرة المشرفين التربويين لمدى توافق النشاطات
التدريبية للعملية اإلشرافية السائدة حاليا في التعليم االبتدائي مع االتجاهات
اإلشرافية المعاصرة.
 -2-2ال يوجد اختالف في نظرة المشرفين التربويين لمدى توافق األدوار التوجيهية
للعملية اإلشرافية السائدة حاليا في التعليم االبتدائي مع االتجاهات اإلشرافية
المعاصرة.
 -3-2ال يوجد اختالف في نظرة المشرفين التربويين لمدى توافق األساليب
التقويمية للعملية اإلشرافية السائدة حاليا في التعليم االبتدائي مع االتجاهات
اإلشرافية المعاصرة
حدود البحث  :تتحدد نتائج هذا البحث بما يلي :
 -1يقتصر البحث على بعض واليات الشرق الجزائري وهي بجاية ،جيجل،
سكيكدة ،عنابة ،قسنطينة ،أم البواقي ،مسيلة ،سطيف ،وبرج بوعريريج.
 -2إن الممارسات التي يتضمنها نموذج اإلشراف التربوي الفعال لم تشمل كل
الممارسات التي يقوم بها المشرف التربوي.
 -3البيانات التي جمعت في الدراسة الميدانية تم انتقاءها من عينة عرضية ،
وبالرغم من أن حجم العينة كان كبيرا بالنسبة للمجتمع الذي شملته الدراسة.فهي
تمثل فقط الجهاز اإلشرافي للواليات التي شملها البحث.
 وعليه يجب النظر إلى نتائج هذه الدراسة في ضوء هذه المحددات.مصطلحات البحث :فيما يلي توضيح و تحديد للمراد بكل مصطلح من المصطلحات
الواردة في البحث:
اإلشراف  :هو تلك الجهود التي تبذل لتحسين العملية التعليمية وتطويرها من خالل
مساعدة المعلمين على النمـو وتحسين مستوى أدائهم و إطالق قدراتهم الكامنة وحل
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مشكالتهم وتذليل ما يعترضهم من صعوبات ،وكذلك االهتمام بمختلف عناصر
العملية التعليمية ،من معلم ومتعلم ومنهج وإدارة وبيئة وتسهيالت مدرسية ،بما
يؤدي إلى رفع مستوى قدرات المعلمين على تنظيم تعليم التالميذ  ،بشكل يحقق
األهداف التعليمية والتربوية(مجدي عزيز)320 : 2006 ،
اإلشراف التربوي :هو وظيفة الرقابة التي تتولى تقويم مدى تقدم األعمال الجارية و
ضمان التنفيذ بما يتماشى مع الخطط والتعليمات(محمد حمدان ،)72 :2006 ،ويعد
اإلشراف التربوي من المصطلحات الحديثة  ،وتقوم فلسفته على أساس التركيز
على تحسين أداء المعلمين باعتبارهم محور العملية اإلشرافية ،شريطة أن يتوفر
الجو الديمقراطي القائم على االحتـرام المتبـادل واالهتمام بحاجات المعلم ،مما
ينعكس إيجابيا على تحسين العملية التعليمية التعلمية (أحمد حسن الطيعاني:2005 ،
.)10
المشرف التربوي :هو الفرد الذي يشغل وظيفة مشرف تربوي و يقوم باإلشراف
على مجموعة من المدارس التابعة لمقاطعته تحت سلطة مدير التربية لوالية
المقاطعة التي تقع تحت إشرافه ويصطلح على تسميته في النظام التعليمي
الجزائري ،مفتش التربية والتعليم االبتدائي.
التعليم االبتدائي :أخذ الباحث بالتعريف العملي التالي:
إنه تعليم إلزامي ينتظم فيه جميع أبناء الوطن لمدة خمسة ( )5سنوات دراسية
متصلة ومتكاملة وعلى اعتبار أن التعليم االبتدائي بصفوفه الخمسة و مدارسه
القائم ة يمثل المرحلة األولى من التعليم األساسي ويلي مرحلة التعليم التحضيري.
االتجاهات اإلشرافية المعاصرة :ونعني بها تلك االتجاهات الحديثة بنماذجها
اإلشرافية المتعددة والتي تشكل خلفية أدبية و إطارا نظريا للممارسات اإلشرافية
التي يعتقد أن لها أهمية في تحقيق اإلشراف التربوي الفعال.
الدراسة الميدانية وإجراءاتها :
 .1عينة البحث األساسية:
بلغت عينة المشرفين التربويين  ،مئة و اثنان و ستون ( )162فردا من مجتمع
الدراسة والبالغ عدده ثـالث مــئة وسبعة و أربعون ( )347فردا أي بنسبة قدرها
ستة وأربعون وثمانية وستون من المئة ( )46.68من المجتمع األصلي ،وقد تم
اختيارهم بطريقة عرضية.
 .2أداة الدراسة :
أعتمد الباحث نموذج اإلشراف التربوي الفعال و الذي تم تصميمه وبناءه واختبار
صدقه وثباته في دراسات سابقة من طرف الباحث نفسه(علي صباغ1994 ،
.)108:
 .3المعالجة اإلحصائية:
 لقد استخدم الباحث في المعالجة اإلحصائية الوسائل و القوانين اإلحصائية التالية :196
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 -1-3األعمدة الثالثية لمستوى التقديرات ،غالبا ،أحيانا ونادرا.
 -2-3حساب المتوسط الوزني أو الوسط المرجح لكل عبارة ولكل محور وذلك
لوجود تكرارات القيم.
 -3-3حساب الوزن المئوي لوصف كل عبارة من عبارات النموذج لمعرفة درجتها
وترتيبها بالنسبة للعبارات األخرى.
 .4مدى التوافق:
 -1-4المدى :يساوي أعلى قيمة ناقص أصغر قيمة.
 -2-4طول الفئة :يساوي المدى مقسوما على عدد الفئات.
 -3-4المدى المرتفع :ويقع ما بين القيمة ثالثة ( )03والقيمة اثنان وأربعة وثالثون
من المئة ،وتعبر أقصى مساحة في سلم التقديرات والتي تمتد ما بين الدرجة
القصوى مئة ( )100وثمانية وسبعون من المئة ( )78.00بالتوصيف المئوي ،على
أن درجة التوافق عالية.
 -4-4المدى المتوسط :و يقع ما بين القيمة اثنان وثالثة وثالثون من المئة ()2.33
والقيمة واحد وسبعة وستون من المئة ( ،)1.67وتعبر المساحة الوسطى في سلم
التقديرات والتي تمتد بين الدرجة سبعة وسبعون وستة وستون من المئة ()77.66
والدرجة خمسة وخمسون وستة وستون من المئة ( )55.66بالتوصيف المئوي على
أن درجة التوافق ضئيلة.
 -5-4المدى المنخفض  :ويقع ما بين القيمة واحد ( )01والقيمة واحد وستة وستون
من المئة ( )1.66وتعبر أدنى مساحة في سلم التقديرات و التي تمتد ما بين الدرجة
خمسة وخمسون وثالثة وثالثون من المئة ( )55.33و الدرجة ثالثة وثالثون وثالثة
وثالثون من المئة ( )33.33بالتوصيف المئوي على أن درجة التوافق متدنية.
 .5منهج البحث:
بما أن الدراسة هي محاولة للتعرف على مدى توافق اإلشراف التربوي على
التعليم االبتدائي في الجزائر مع االتجاهات العالمية المعاصرة في مجال اإلشراف
التربوي.فإن الباحث قد اعتمد المنهج الوصفي التحليلي ،ألنــه يتالءم ومقاصد
البحث(سامي محمد .)370 : 2006
نتائج البحث:
أوال :مناقشة النتائج:
استهدف البحث من بين ما هدف إليه  ،الوقوف على مدى مسايرة اإلشراف
التربوي القائم في مرحلة التعليم االبتدائي بالجزائر ،االتجاهات اإلشرافية
المعاصرة بتطبيق نموذج اإلشراف الفعال الذي يبرز أهم الممارسات اإلشرافية
المعاصرة ،والتي يعتقد الباحث أنه ينبغي مراعاتها لتحقيق اإلشراف التربوي
الفعال في بعده التدريبي والتوجيهــي والتقويمي.
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وأقضى هدف الدراسة بصياغة فرض أساسي ،تم اختباره بواسطة أدوات
إحصائية مالئمة ،وكشفت نتائج الدراسة الميدانية ما يلي :
 -1ترى عينة المشرفين التربويين قصورا في مدى تحقق الممارسات اإلشرافية
المقترحة في الواقع العملي لإلشراف التربوي في التعليم االبتدائي ،حيث بلغ الوسط
المرجح لدرجة التوافق  . 1.55وبلغ الوزن المئوي لمتوسط تقديراتهم لدرجة تحقق
الممارسات اإلشرافية المقترحة في الواقع العملي لإلشراف التربوي في التعليم
% 51.88
 -2اتفقت نظرة المشرفين التربويين في مدى تحقق الممارسات اإلشرافية المقترحة
في الواقع العملي لإلشراف التربوي بالتعليم االبتدائي حيث تجمعت تقديراتهم في
المدى المنخفض لدرجة التوافق ،والذي تراوح مستواه ما بين الوزن المئوي
 %49.66والوزن المئوي  ،55.66وكانت بذلك متوافقة مع المدى المتوقع للتوافق
المنخفض والذي يقع ما بين القيمة ( )01والقيمة ( ،)1.66وتعبر أدنى مساحة في
سلم التقديرات ،والتي تمتد ما بين  %55.33والدرجة  %33.33بالتوصيف المئوي
على أن درجة التوافق بين اإلشراف التربوي القائم في مدارسنا حاليا مع االتجاهات
اإلشرافية المعاصرة متدنية.
وقد أعانت هذه النتائج على قبول الفرض األساسي ،والقاضي بعدم وجود
اختالف بين أراء المشرفين التربويين في مدى توافق الممارسات اإلشرافية السائرة
حاليا في التعليم االبتدائي بالجزائر مع االتجاهات اإلشرافية المعاصرة.
وفيما يلي تفصيل لهذه النتائج حسب المحاور:
 .1محور العمليات التدريبية :
 -1-1ترى عينة المشرفين التربويين أن هناك قصورا في درجة تحقق الممارسات
اإلشرافية المعاصرة ذات الطابع التدريبي في الواقع العملي لإلشراف التربوي
بالتعليم االبتدائي في الجزائر حيث بلغ الوزن المئوي لمتوسط تقديراتهم .%33.50
 -2-1اتفقت نظرة المشرفين التربويين في مدى تحقق الممارسات اإلشرافية ذات
الطابع التدريبي في الواقع العملي لإلشراف التربوي ،حيث تجمعت تقديراتهم في
المدى المنخفض لدرجة التوافق ،والذي تراوح مستواه ما بين الوزن المئوي
 %46.32والوزن المئوي  ،%57.13وكانت بذلك متوافقة مع المدى المتوقع
للتوافق المنخفض ،والذي يقع ما بين القيمة ( )01و القيمة ( ،)1.66وتعبر أدنى
مساحة في سلم التقديرات والتي تمتد ما بين  %55.33والدرجة %33.33
بالتوصيف المئوي على أن مستوى التوافق بين العمليات التدريبية في اإلشراف
التربوي القائم وما تأخذ به االتجاهات اإلشرافية المعاصرة متدنية.
وقد أعانت هذه النتائج على قبول الفرض العملي القاضي بعدم وجود اختالف في
نظرة المشرفين التربويين لمدى توافق النشاطات التدريبية للعملية اإلشرافية السائدة
حاليا في التعليم االبتدائي مع االتجاهات اإلشرافية المعاصرة.
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 .2محور العمليات التوجيهية :
 -1-2ترى عينة المشرفين التربويين أن هناك قصورا في درجة تحقق الممارسات
اإلشرافية ذات الطابع التوجيهي في الواقع العملي لإلشراف التربوي ،حيث بلغ
الوزن المئوي لمتوسط تقديرات المشرفين التربويين .%49.66
 -2-2اتفقت نظرة المشرفين التربويين في مدى تحقق الممارسات اإلشرافية
التوجيهية في الواقع العملي لإلشراف التربوي حيث تجمعت تقديراتهم في المدى
المنخفض لدرجة التوافق ،والذي تراوح مستواه ما بين الوزن المئوي  %53.42و
 %47.26وكانت بذلك متوافقة مع المدى المتوقع للتوافق المنخفض ،و الذي يقع ما
بين القيمة ( )01والقيمة ( )1.66وتعبر أدنى مساحة في سلم التقديرات والتي تمتد
ما بين الدرجة  55.33والدرجة  33.33بالتوصيف المئوي على أن درجة التوافق
بين العمليات التوجيهية في الممارسات اإلشرافية السائدة في مدارسنا وما تبتغيه
االتجاهات اإلشرافية المعاصرة متدنية.
 وقد أعانت هذه النتائج على قبول الفرض العملي القاضي بعدم وجود اختالف فينظرة المشرفين التربويين لمدى توافق األدوار التوجيهية السائدة في مدارسنا مع ما
تتوقعه االتجاهات اإلشرافية المعاصرة.
 .3محور العمليات التقويمية :
 -1-3ترى عينة المشرفين التربويين أن هناك قصورا نسبيا في تحقيق الممارسات
اإلشرافية ذات الطابع التقويمي في الواقع العملي لإلشراف التربوي على التعليم
االبتدائي في الجزائر ،حيث بلغ الوزن المئوي لمتوسط تقديرات المشرفين
التربويين . %55.66
 -2-3اتفقت نظرة المشرفين التربويين في مدى تحقق الممارسات التقويمية في
الواقع العملي لإلشراف التربوي حيث تجمعت تقديراتهم في المدى المتوسط لدرجة
التوافق والذي تراوح مستواه ما بين الوزن المئوي  %51.06والوزن المئوي
 ،%58.78وكانت بذلك متوافقة مع المدى المتوقع للتوافق المتوسط ،والذي يقع ما
بين القيمة  2.33والقيمة .1.67وتعتبر المساحة الوس ط في سلم التقديرات والتي
تمتد ما بين الدرجة  77.66والدرجة  55.66بالتوصيف المئوي على أن درجة
التوافق بين العمليات التقويمية في الممارسات اإلشرافية السائدة في التعليم االبتدائي
بالجزائر وما تطمح إليه االتجاهات المعاصرة في مجال اإلشراف التربوي ضئيلة.
وقد أ عانت هذه النتائج على قبول الفرض العملي القاضي بعدم وجود اختالف في
نظرة المشرفين التربويين لمدى توافق األساليب التقويمية السائدة في التعليم
االبتدائي بالجزائر ،مع ما تسعى إلى تحقيقه اتجاهات اإلشراف التربوي المعاصرة.
ثانيا  :تفسير النتائج :
سيحاول الباحث تفسير النتائج في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الميدانية وبما
تقتضيه االتجاهات المعاصرة في مجال اإلشراف التربوي.
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لقد جاءت نتائج الدراسة الميدانية متوافقة لما جاء في التراث األدبي لإلشراف
التربوي وما خلصت إليه الدراسات السابقة  ،التي لها عالقة بمشكلة البحث  ،حيث
كشفت أنه بالرغم من كل الجهود التي بذلت و تبذل من أجل تطوير الجهاز
اإلشرافي من طرف القائمين على شؤون التربية والتعليم في بالدنا ،إال أنه بقي
يعاني في واقعه من صعوبات و معوقات كثيرة  ،يمكن إعطاء صورة تقريبية لها
من خالل الجوانب التالية :
 -1لقد تجاوز النظام التربوي في الجزائر مفهوم و أساليب التفتيش القديم على
الصعيد النظري ،ولكن المالحظ هو أن التفتيش بمفهومه التقليدي وأسلوبه الرقابي،
ما زال سائدا في مؤسساتنا التربوية ،ويرجع الباحث ذلك بشكل أساسي إلى تمسك
الهيئة اإلشرافية إلى الماضي وتمسك ها بمفاهيم تعتقد بصحتها وجدواها وعدم بذل
الجهد الكافي لتطوير اتجاهاتها وأساليبها.
 -2لقد استخلص الباحث من خالل الدراسة الميدانية أن هناك معوقات تقف في
سبيل تطوير اإلشراف التربوي ،ويرجع الباحث ذلك إلى أن هناك تفاوت في تأهيل
المشرفين التربويين وطرق إعدادهم ومستوياتهم الثقافية واتجاهاتهم التربوية.
 -3غياب الخطة العامة لإلشراف التربوي التي تسبق عمله وتكون محورا و منطلقا
لمخططات المشرفين التربويين كافة في كل المقاطعات التربوية وكل والية ،حيث
أن غياب هذه الخطة ،جعل عملية اإلشراف التربوي فردية ،فكل مشرف تربوي
يعمل وفق اجتهاداته الخاصة دون تنسيق يذكر مع األطراف األخرى.
 -4عملية تدريب عناصر اإلشراف التربوي ال تزال محصورة في مجال ضيق،
باإلضافة إلى انصراف المشرف التربوي على النمو الذاتي مهنيا باإلطالع
واالتصال بالجديد في مجاالت التربية المعاصرة.
 -5عدم وضوح دور المشرف التربوي ،فإذا كان اإلشراف التربوي يستهدف
أساسا ،تحسين عملية التعليم بكل جوانبها وأبعادها فأن الدراسة الميدانية بينت
قصورا في عمل المشرفين التربويين في العمليات التدريبية والتوجيهية واهتمامه
فقط بدرجة متوسطة بالعمليات التقويمية ،التي يستند عليها في ممارسة واجباته
المهنية.وهذا يتطلب عناية خاصة بموضوع تدريب المشرفين التربويين وتوفير
اآلليات الالزمة لذلك ،حتى يتم إعداد المشرفين إعدادا يتوافق مع منهج تطور
النظريات التربوية ونظريات التعلم.
 -6أوضحت نتائج البحث  ،اعتماد المشرفين التربويين في ممارستهم اإلشرافية على
المفاهيم التقليدية وعدم إدراك القضايا التربوية المتصلة باألهداف والمجاالت
واألساليب اإلشرافية المناسبة لمرحلة التعليم االبتدائي ،وضعفهم في مساعدة
المعلمين على اختيار الفعاليات والنشاطات المدرسية المالئمة والطرائق التعليمية
المناسبة وعدم إشراكهم وحثهم على القيام بالبحوث التي تخص المشكالت التعليمية
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وتبني األفكار واآلراء الجديدة والتعاون إليجاد الصيغ المالئمة لتطوير العملية
التعليمية.
 -7يعتقد الباحث أن هناك صعوبات عدة تواجه المشرفين التربويين ،مما أدى إلى
صعوبة تبني الممارسات اإلشرافية المعاصرة المقترحة وتنفيذها ،ومن بينها عدم
انسجام البرنامج اإلشرافي المعمول به حاليا مع متطلبات المهمات اإلشرافية
المقترحة  ،في نموذج اإلشراف التربوي الفعال والذي يعد بمثابة تصور نظري
يحدد رسالة المشرف التربوي وموقعه بين أبعاد العملية التربوية والتعليمية على
خلفية االتجاهات المعا صرة في مجال اإلشراف التربوي على التعليم.
وبعبارة مختصرة توصلت نتائج البحث إلى أن البرنامج الحالي لإلشراف
التربوي على التعليم االبتدائي في الجزائر متخلفا في كافة الممارسات اإلشرافية
المقترحة عن مسايرة االتجاهات اإلشرافية المعاصرة مما يستوجب:
-1إعادة النظر في برنامج اإلشراف التربوي القائم حاليا في مرحلة التعليم االبتدائي
في ضوء نتائج هذه الدراسة بحيث يتضمن هذا البرنامج المفاهيم واألهداف
والمجاالت واألساليب اإلشرافية المعاصرة.
 -2تحديد أدوار المشرف التربوي وأسس التفاعل بينه وبين المعلمين حتى يتجاوز
المفاهيم التقليدية والتي كانت عامال في قصور عملية اإلشراف التربوي وتخلفها في
التعليم االبتدائي كما بينتها هذه الدراسة.
 -3مراعاة الربط بين تطوير التعليم في المرحلة االبتدائية وبين تطوير اإلشراف
التربوي بهذه المرحلة.ألن عملية اإلشراف التربوي مرتبطة بواقع النظام التعليمي،
مما يستوجب تكامل التخطيط بين تطوير النظام التعليمي وتطوير اإلشراف
التربوي.
 -4االهتمام بإعداد و تكوين المشرف التربوي وتدريبه أثناء الخدمة ،حتى يصبح قادرا على
مزاولة الممارسات اإلشرافية المعاصرة.
قائمة المراجع:
 . 1أحمد حسن ،الطيعاني( .)2005اإلشراف التربوي ،مفاهيمه أهدافه أسسه وأساليبه .دار الشروق.
األردن.
 . 2علي صباغ( .)1994فاعلية اإلشراف التربوي في التعليم األساسي .رسالة الماجستير .الجزائر.
 . 3سامي محمد ملحم( .)2006مناهج البحث في التربية وعلم النفس .ط .₄دار المسيرة .األردن.
 . 4طارق عبد الحميد البدري( .)2001تطبيقات ومفاهيم في اإلشراف التربوي .دار الفكر .األردن.
 . 5عبد الصمد األغبري ( .)2000اإلدارة المدرسية البعد التخطيطي والتنظيمي المعاصر .دار النهضة
العربية .لبنان.
 . 6إبراهيم ياسين ،الخطيب وآخرون( .)2003اإلشراف التربوي فلسفته أساليبه وتطبيقاته .دار قنديل.
األردن.
 . 7محمود طافش( .)2004اإلبداع في اإلشراف التربوي واإلدارة المدرسية .دار الفرقان .األردن.
 . 8هيبة محمد عبيد( .)2008معجم مصطلحات التربية وعلم النفس .دار البداية .األردن.
 . 9مجدي عزيز إبراهيم( .)2006موسوعة المعارف التربوية .عالم الكتب .القاهرة.
. 10محمد حمدان( .)2006معجم مصطلحات التربية والتعليم .دار كنوز المعرفة .األردن.
. 11عبد اللطيف فؤاد إبراهيم( .)1979المناهج .ط .₅مكتبة مصر.
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د علي صباغ.أ

مكانة اإلشراف التربوي على التعليم اإلبتدائي في الجزائر

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
الجزائرية من وجهة نظر الطلبة دراسة حالة -جامعة مستغانم-
الباحث ،بن حجوبة حميد
جامعة مستغانم

أ.جمال بلبكاي
المدرسة العليا ألساتذة التعليم التكنولوجي :الجزائر

ملخص :تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن نوع العالقة بين دور األستاذ الجامعي
والتحصيل العلمي في جامعة مستغانم ،والوقوف على واقع العملية التعليمية وسبل
نجاحها ،ولغرض الوصول إلى أهداف هذه الدراسة ،فقد اعتمدنا المنهج الوصفي
والمنهج التحليلي لتحليل البيانات ،التي تم الحصول عليها من خالل تصميم استبيان
ضم ( ) 12عبارة تم توزيعه بعد التأكد من الصدق الظاهري والثبات ،على عينة
عشوائية مكونة من  338طالبا جامعيا ،كما تم معالجة واختبار فرضيات الدراسة
باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  spss20معتمدين على مجموعة من
األساليب اإلحصائية كمعامل الثبات( )Cronbach alphaوالمتوسطات الحسابية
واالنحراف المعياري ،معامل االرتباط بيرسون.
بعد المعالجة والتحليل توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي أثبتت وجود
عالقة إيجابية قوية (طردية)،بين األستاذ الجامعي والتحصيل العلمي للطلبة ،حيث
كلما كان لألستاذ طريقة تدريس جيدة وتواصل أكثر مع الطلبة كلما زادا ذلك في
التحصيل العلمي لهم ،كما أنه أصبح امتالك األستاذ وتميزه بخصائص ومميزات
في عصرنا اليوم ،ضرورة حتمية ال اختيارية لمواكبة التطورات والثورة التعليمية
في الدول األخرى ،وضرورة تكاتف جميع األطراف من أجل إنجاح هذه العملية
بداية من الطالب واألستاذ فاإلدارة والمسئولين على قطاع التعليم العالي.
الكلمات المفتاحية :التعليم العالي ،عضو هيئة التدريس ،التحصيل العلمي ،طرق
التدريس الحديثة..
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مشكلة الدراسة:
ما يحدث اليوم من تسارع في التغيرات على كافة المجاالت االقتصادية
والسياسية وخاصة االجتماعية وفي ظل عصر الثورة المعلوماتية ،تتجه المجتمعات
اليوم إلى مجتمع مبني على المعرفة ومجتمعات معرفية لمواكبة ومعاصرة هذه
المرحلة الجديدة في ظل اقتصاد المعرفة ،وهذا التحول لن يكون إال بالمرور على
قطاع التعليم مهما كان ،خاصة التعليم العالي الذي تعتبر الجامعة فيه حجر األساس
لتنمية القدرات واإلبداعات الفكرية للطالب ،مما تجعله قادرا على إنتاج معرفي
وامتالك رصيد علمي ليسلك الحياة االجتماعية ويساهم في بناء المجتمعات
المعرفية ،و الجزائر كغيرها من الدول تسعى بدورها لتحقيق هذا الهدف من خالل
عدة إصالحات للمنظومات التعليمية والجامعية من جهة ،واالهتمام أكثر بمطالب
األستاذ الجامعي من جهة أخرى ،نظرا لما يلعبه هذا األخير من دور في العملية
التعليمية والمساهمة في مخرجات الجامعة ،ونظرا لهذه القفزة النوعية أصبح دوره
اليوم ال يقف على إلقاء المعلومات فقط وإنما تعدى ذلك ،إلى ابتكار طرق حديثة في
التعليم في العرض واإللقاء وكذا االعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة عكس
ما كان عليه في الطريقة التقليدية ،ونظرا لهذا الدور الكبير وقلة الدراسات التي
ت ناولت العالقة بين األستاذ الجامعي والتحصيل العلمي وعالقته بالطالب وتأثيرها
على مخرجات الجامعة جاءت هذه الدراسة لتوضيح الغموض وإسقاط الجالء
بالتحليل والشرح ،وانطالقا من هذا نطرح إشكالية هذه الدراسة في ما يلي:
ما نوع العالقة الموجودة بين دور األستاذ الجامعي وتحقيق التحصيل العلمي
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؟
ما هي مواصفات ومميزات األستاذ الجامعي العصري في ظل الثورة المعرفية
ومجتمع المعرفة.
فرضيات الدراسة:
 هناك عالقة إيجابية طردية بين دور األستاذ الجامعي وتحقيق التحصيل العلميفي الجامعة الجزائرية بصفة عامة وجامعة مستغانم بصفة خاصة.
وتنبثق عن هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:
هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة α≤ 0.05بين طريقة التدريس
والتحصيل العلمي في جامعة مستغانم.
هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة α≤ 0.05بين عملية التواصل
والتحصيل العلمي في جامعة مستغانم.
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هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة α≤ 0.05بين بين المهارات
الخاصة والتحصيل العلمي في جامعة مستغانم.
أهمية الدراسة:
الوقوف على المعوقات التي تقف دون تحقيق مخرجات من الطلبة ذوي مستوىعالي يتوافق ومتطلبات سوق العمل.
تظهر أهمية هذه الدراسة من خالل األهمية المتزايدة لتحقيق جودة التعليم العاليوالوصول إلى االستغالل األحسن للطاقات التي يمتلكها طاقم هيئة التدريس.
تظهر أهمية هذه الدراسة من خالل الدور المتزايد لألستاذ الجامعي ودوره فيتحقيق التحصيل العلمي ،خاصة في ظل تغير وتنوع وسائل التدريس والعرض
الحديثة.
أهداف الدراسة:
التأكيد على الدور المتزايد لألستاذ الجامعي في تحقيق تحصيل علمي للطالبيتماشى واحتياجات سوق العمل.
الوقوف على مميزات ودور األستاذ الجامعي في العصر الحالي.الوقوف على واقع العملية التعليمية في الجامعة الجزائرية.تحديد العالقة بين دور األستاذ الجامعي والتحصيل العلمي في ظل تحقيق جودةالتعليم العالي.
تهدف هذه الدراسة إلعطاء حلول واقعية لتحسين العملية التعليمية ومستوى الطلبةمن الجانب الثاني في ظل ما تشهده الجامعات الجزائرية من منافسة عربية ودولية.
تحديد إطار الدراسة :تتمثل حدود هذه الدراسة في مايلي:
الحدود المكانية :ستجرى هذه الدراسة جامعة مستغانم.
الحدود الزمانية :امتدت هذه الدراسة منذ  2018 /01/05إلى غاية .2018/03/18
الحدود البشرية :ستركز هذه الدراسة على طلبة بعض كليات جامعة مستغانم.
الحدود العلمية :تقتصر هذه الدراسة على دراسة واقع العملية التعليمية في الجامعة
وكذا إيجاد العالقة بين دور األستاذ الجامعي ممثال بثالث متغيرات مستقلة (طريقة
التدريس ،عملية التواصل ،مهارات خاصة) ،والمتغير التابع التحصيل العلمي.
منهج الدراسة:
بهدف دراسة إشكالية هذا البحث وتحليلها واختبار صحة الفرضيات المقدمة سنعتمد
في دراستنا هذه على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي ،للوقوف على المفاهيم
الخاصة بالدراسة ومحاولة تحليلها وإيجاد العالقة بين متغيرات الدراسة.
هيكل الدراسة:
خدمة للبحث القائم على إيجاد العالقة بين األستاذ الجامعي والتحصيل العلمي تم
التطرق إلى إيجاد العالقة النظرية بين متغيرات الدراسة ،إال أنه ال يمكن اعتماد
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:
التعليم العالي :قبل التطرق لهذا ال بد من تعريف التعلم الذي يعتبر" أحد مقومات
العملية التعليمية ،فهو بذلك تغييرات تحدث في سلوك الفرد أو تفكيره أو شعوره
كنتيجة للخبرة والممارسة(جميلة روقاب ،)44 :2016 ،وعليه فإن التعليم العالي
بداية من دخول الجامعة وبعد النجاح في البكالوريا ضمن مدة يحددها نوع
التخصص المدروس ،ووفق مؤسسات علمية بهيكل منسق وتقاليد جامعية
معينة(رفيق زراولة )184-183 :2009 ،والجامعة كنظام سياسي يتوفر على
السلطة ومركز التخاذ القرارات ،مما يجعلها منظومة تهدف إلى تحقيق التوازن
والتكامل في المجتمع ،وتقوم بتوفير تعليم متقدم ألشخاص على درجة من النضج
يتصفون بالقدرة على إتمام دراساتهم في مختلف التخصصات في مختلف مجالت
المعرفة(رفيق زراولة ،)184-183 :2009 ،في إطار جودة التعليم العالي التي
تهدف إلى:
تكوين نظام يسمح بمراجعة مناهج الجامعة وتطورها.
توحيد الهياكل التنظيمية وتطوير المهارات اإلدارية والمهنية.
التحسين المستمر للعملية التعليمية ولمتطلبات هيئة التدريس من جهة والطلبة من
جهة أخرى(يحياوي الهام ،بوحديد ليلى ،دس.)325 :
الطالب الجامعي :يمثل الطالب كل شخص ينتمي لجامعة أو كلية أو معهد من أجل
الحصول على العلم وشهادة يعترف بها حتى يستطيع ممارسة حياته العملية فيما بعد
تبعا ً للشهادة التي حصل عليها(بن سولة نور الدين :2018 ،ص.)163
التحصيل العلمي :يعبر التحصيل العلمي عن مقدار المعرفة والمهارة وكذا مقدار ما
يحصل عليه الفرد من معرفة ،وهو بذلك يعبر عن درجة االكتساب التي يحققها
الف رد أو مستوى النجاح الذي يحصل عليه في مجال تعليمي أو تدريسي معين(بن
علي عائشة.)64 :2013 ،
هيئة التدريس :يعبر أعضاء هيئة التدريس عن مختلف األساتذة واألساتذة
المساعدون والمدرسون في الجامعة(فكري عبدا هللا الجوفي ،)75 :2017 ،ويعبر
عن جودة الهيئة التدريسية بجودة عضو هيئة التدريس المتمثلة بتأهيله العلمي
والسلوكي والثقافي ،خبراته العلمي التي تتكامل مع تأهيله العلمي ،وامتالكهم
للكفاءات التي تتناسب ونوع العمل الذي يقوم به من جهة وعملية االحترام بينه وبين
الطالب من جهة أخرى ،أما جودة العملية التدريسية فتعني جودة محتوياتها
التدريسية وتحديثها المستمر بما يتناسب والتغييرات المعرفية والتكنولوجية(عبد
الحميد قرومي ،لويزة فرحاتي ،)324 :2016 ،ولتحقيق جودة وتحصيل علمي ال
بد من توفر بعض الخصائص والمواصفات لألستاذ الجامعي سواء من حيث
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التوازن النفسي مما يستدعي من عضو هيئة التدريس القدرة على استيعاب ضغوط
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
صليحة )138-137 :2015 ،م ن جهة ،ومن جهة أخرى يجب توفر مجموعة من
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.
أن يشارك المتعلم في عملية التعلم وال يقتصر دوره على تلقي المعلومات
فقط(سلوى يحي محمد الحداد ،محمد احمد مرشد القراس.)169 :2016 ،
التحليل اإلجرائي للدراسة الميدانية
بعد ما تم التعرف على العالقة النظرية في الجانب النظري ،فإنه ال يمكن اعتماد
هذه النتيجة دون إسقاطها على أرض الواقع ،وسنتطرق من خالل هذا الجانب
تحديد اإلطار المنهجي للدراسة وكذلك التحليل الوصفي لنتائج االستبيان ،اعتمادا
برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االنسانية  ،spss20وعلى معامل االرتباط
بيرسون وكذا حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لعبارات كل بعد
من أبعاد متغيرات الدراسة.
أولا :تحديد عينة ومجتمع الدراسة
إلجراء أي دراسة ميدانية إحصائية ال بد من تحديد مجتمع وعينة الدراسة كأول
خطوة لتحديد اتجاه هذه األخيرة فيعرف مجتمع الدراسة بأنه« :مجموعة محددة من
األفراد أو الطالب أو غيرها التي لها بعض الخصائص المشتركة(شفيق العتوم،
 ، ")22 :2015وبما أن مجتمع الدراسة يمثل مجموع األفراد المكونين لمشكلة
الدراسة ،فإن مجتمع هذه الدراسة يتمثل في جميع طلبة الكليات التي أجريت على
مستواهم الدراسة(كلية العلوم االقتصادية ،اإلنسانية ،االجتماعية ،األدب العربي)،
في حين تمثل عينة الدراسة مجموعة مصغرة وجز ئية من مجتمع الدراسة (عادل
مرابطي ،عائشة نحوي ،)96 :2009 ،ونظرا ً لعدم القدرة على القيام بالمسح
الشامل لمجتمع الدراسة ،فقد وجب علينا اعتماد أسلوب العينات من أجل جمع
البيانات ،لذا تم إختيار عينة عشوائية قدرها  338فردا ً (طالبا) والجدول( )1يوضح
ذلك:

207
المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

دور األستاذ الجامعي في التحصيل العلمي للطلبة

االستبيانات
المجموع
الكلي

بن حجوبة حميد ،أ.جمال بلبكاي

الجدول( :)1توزيع عدد االستبيانات
عدد االستبيانات المسترجعة
عدد االستبيانات
الموزعة
النسبة%
العدد
النسبة%
العدد
98.58
345
100
350

العدد الصالح
للدراسة
النسبة%
العدد
96.57
338

المصدر :من إعداد الباحثَين بنا ًء على معلومات االستبيان.

ثانيا :أساليب جمع البيانات
اعتمدنا في هذه الدراسة على مجموعة من األساليب واألدوات تتمثل في:
أداة الدراسة
الستبيان كوسيلة لجمع البيانات لغرض معرفة اتجاه المستجوبين نحو موضوع
معين (زياد بن علي بن محمود الجرجاوي ،)16 :2010 ،وهو وسيلة مناسبة لمثل
هذه الدراسات ،حيث تم عرض صورته األولية على مجموعة من األساتذة خاصة
داخل الجامعة من خالل حذف وتغيير صياغة العبارات وتصحيح األخطاء وقد
تضمن هذا األخير ما يلي:
المحور األول :وقد شمل ( الجنس ،العمر ،المستوى العلمي).
المحور الثاني:وتضمن ثالثة أبعاد (طريقة التدريس ،عملية التواصل ،مهارات
خاصة باألستاذ الجامعي) واحتوى كل بعد على  3عبارات.
المحور الثالث :وقد تضمن هذا المحور  3عبارات تمثل المتغير التابع (التحصيل
العلمي) كما يوضحها الجدول( )2في ما يلي:
الجدول (:)2وصف فقرات االستبيان
المتغيرات المستقلة لكل متغير
متغيرات الدراسة
طريقة التدريس
األستاذ الجامعي
المستقل
عملية التواصل
مهارات خاصة باألستاذ
التحصيل العلمي
التحصيل العلمي
التابع
المجموع
َ
المصدر :من إعداد الباحثين بناء على االستبيان .

عدد العبارات
3
3
3
3
12

ثالثاا :مقياس الدراسة
لقد اعتمدت هذه الدراسة على مقياس ليكرت الخماسي كما هو موضح في
الجدول( )3فيما يلي:
الجدول ( :)3مقياس ليكرت الخماسي
التقييم
الوزن

غير موافق
محايد
موافق
موافق تماما
2
3
4
5
المصدر :من إعداد الباحثَين بناء على دراسات سابقة.

غير موافق تماما
1
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وقد تم تقسيم مقياس ليكرت الخماسي حسب تحديد المدى والمجاالت موضحة في
الجدول ( )4-5كما يلي:
طول الفئة = ، 1.33= 3/1-5وتتم عملية تحديد درجة الموافقة(منخفض ،متوسط،
مرتفع).
الجدول ( :)4درجة األهمية بالنسبة للفقرات
مستوى األهمية
المجال
منخفض
]]1-2.33
متوسط
]]3.66-2.34
مرتفع
]]5-3.67
المصدر :من إعداد الباحثَين بناءا ً على الدراسات السابقة

رابعاا :صدق األداة
يعرف صدق األداة بأنه" قدرة أداة القياس على قياس ما هو مطلوب قياسه (مقدم
وهيبة )280 :2014/2013،لذا يعتبر مهم جدا ً في أي دراسة يجب القيام بها.
أولا :الصدق الظاهري
ولتحقيق ذلك قمنا بعرض االستبانة في صورتها األولية على مجموعة من
األساتذة وأهل االختصاص ،بعد التقييم والتحكيم وتقديم اآلراء وتسجيل المالحظات
حول العبارات ،وقد ظهر لنا ما يلي:
موافقة المحكمين على بعض العبارات مما يعني مالئمتها لهذه الدراسة.
حذف أو إعادة صياغة بعض العبارات موضحة كما يلي:
تغيير العبارة 1واستبدالها بالكامل بعبارة أخرى في البعد األول (طريقة التدريس).
إعادة صياغة العبارة  2و  3من البعد الثاني عملية التواصل.
إعادة صياغة جميع عبارات المحور الثالث للمتغير التابع (التحصيل العلمي).
خامساا :ثبات أداة الدراسة
ويقصد بثبات أداة القياس «أنه يعطي النتائج نفسها إذا أعيد تطبيقها على نفس
العينة وفي نفس الظروف(جاسم محمد التميمي ،وسام مالك داود،)354 :2016 ،
لذا يعتبر ألفا كرومباخ من أهم المقاييس والطرق التي يمكن قياس بها ثبات أداة
القياس كما هي موضحة في الجدول التالي.
الجدول ( :)5معامل الثبات (ألفا كرومباخ)
قيمة ألفا كرومباخ الكلية
عدد العبارات
0.69
 12عبارة
المصدر :من إعداد الباحثَين بنا ًء على نتائج االستبيان واعتمادا على.spss20

نالحظ من خالل الجدول أن معامل الثبات الكلي ألفا كرومباخ الذي بلغت قيمته
( )0.69أكبر من القيمة الطبيعية في العلوم اإلنسانية ( ،)0.60وهذا يدل على أن
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االستبيان الخاص بهذه الدراسة يتمتع بدرجة عالية من الثبات ،مما يؤكد صالحية
استخدامه لهذه الدراسة الميدانية.
سادساا :األساليب اإلحصائية المستعملة
اعتمدنا في هذه الدراسة على مجموعة من األساليب اإلحصائية وكذا االستعانة
ببرنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية  spssذات اإلصدار  20لتحليل
البيانات تمثلت في :
اختبار ألفا كرومباخ ) (Cronbach alphaللتحقق من ثبات أداة القياس.
اعتمدت الدراسة على المتوسطات الحسابية لمعرفة درجة أهمية إجابات عينة
الدراسة وكذا االنحراف المعياري لمعرفة اتجاه اإلجابات بانسجام أو تشتت العبارة،
إضافة إلى النسب المئوية.
معامل االرتباط بيرسون :لمعرفة مدى وجود نوع العالقة بين دور األستاذ الجامعي
والتحصيل العلمي.
سابعاا :وصف الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة
احتوى المحور األول من االستبيان على الخصائص الديمغرافية (الجنس ،السن،
المستوى التعليمي) ،وسيتم التطرق لهذا بالتحليل والتمثيل البياني لمختلف
الخصائص المتعلقة بعينة الدراسة وباالعتماد على برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم
اإلجتماعية  spssذات اإلصدار .20
يبين الجدول ( )6مختلف الخصائص الشخصية وكل ما يتعلق بالــ( الجنس،
السن ،المستوى الدراسي) لعينة الدراسة وسيتم التفصل فيها حسب كل خاصية:
الجدول( :)6الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة.
التكرار
الخصائص
165
ذكر
1
173
الجنس
أنثى
338
المجموع الكلي
161
ما بين 18إلى 20
2
123
ما بين 21إلى 23
السن
34
ما بين 24إلى 26
19
27سنة فما فوق
338
المجموع الكلي
151
سنة أولى
3
81
المستوى العلمي
سنة ثانية
53
سنة ثالثة
33
ما ستر 1
20
ماستر2
المجموع الكلي

338
المصدر :من إعداد الباحثَين بنا ًء على نتائج االستبيان.
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الجنس :يبين الجدول رقم ( )7خصائص عينة الدراسة حسب الجنس:
الجدول رقم( :)7توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
التكرار
الجنس /أفراد العينة

النسبة %

48.8
165
ذكر
51.2
173
أنثى
100
338
المجموع الكلي
المصدر :من إعداد الباحثَين بنا ًء على نتائج االستبيان واعتمادا ً على .spss20

نالحظ من خالل الجدول ( )7ونتائج االستبيان ومخرجات  spssذات اإلصدار
 20أن ما نسبته  51.2إناث و 48.8ذكور وهي نسب متقاربة جدا بين الفئتين،
نتيجة طبيعة العينة التي تعتبر طلبة في نفس الجامعة وفيها نوع من التوازن.
السن :يبين الجدول ( ) 8خصائص عينة الدراسة حسب السن حيث تم توزيعها على
أربع فئات:
الجدول ( :)8توزيع عينة الدراسة حسب السن
السن /أفراد العينة

التكرار

النسبة %

ما بين 18إلى 20
ما بين 21إلى 23
ما بين 24إلى 26
27فما فوق
المجموع الكلي

161
123
35
19
338

47.6
36.4
10.4
5.6
100

المصدر :من إعداد الباحثَين بنا ًء على نتائج اإلستبيان واعتمادا ً على .spss20

نالحظ من خالل الجدول( )8ونتائج االستبيان ومخرجات  spssذات اإلصدار
 20أنه حوالي  47.6بالمئة ذوي سن ما بين  18سنة و 20سنة ،وهم يمثلون أكثر
السنة األولى ،في حين جاءت الفئة من  21سنة إلى  23سنة بنسبة مئوية قدرت بـــ
 36.4في حين جاءت في األخير الفئة  27سنة فما فوق بنسبة  5.6ويتمثل أكثر
طلبة الماستر وخاصة السنة الثانية ماستر.
المستوى العلمي :يبن الجدول ( )9خصائص عينة الدراسة من خالل المستوى
العلمي.
يبين الجدول التالي المستوى العلمي ألفراد عينة الدراسة وسيتم توضيحها في ما
يلي:
الجدول ( :)9توزيع عينة الدراسة حسب المستوى العلمي
أفراد العينة

التكرار

النسبة %

المستوى العلمي
السنة األولى
السنة الثانية
السنة الثالثة

151
81
53

44,7
24,0
15,7
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ماستر1
ماستر2
المجموع الكلي

9,8
5,9
100

33
20
338

المصدر :من إعداد الباحثَين بنا ًء على نتائج اإلستبيان واعتمادا ً على .spss20

نالحظ من خالل معطيات الجدول( )9ومخرجات  spssذات اإلصدار  20أن ما
نسبته  %44.7يمثلون طلبة السنة األولى ،وهو ما يتوافق وكذلك نسبة السن لهذه
الفئة ،في حين جاءت النسب األخرى متفاوتة بين مختلف التدرج السنوي
لمستوياتهم ،تمثلها في األخير  5.9بالمئة لمستوى السنة الثانية ماستر.
التخصص العلمي :يبين الجدول( )10التخصص العلمي لعينة الدراسة
الجدول ( :) 10توزيع عينة الدراسة حسب المستوى العلمي
أفراد العينة

النسبة %

التكرار

التخصص
كلية االعالم واالتصال
كلية االقتصاد
كلية االدب
كلية العلوم االنسانية واالجتماعية
المجموع الكلي

22.19
19.23
5.92
52.66
100

75
65
20
178
338

المصدر :من إعداد الباحثَين بنا ًء على نتائج االستبيان واعتمادا ً على .spss20

لقد شملت الدراسة مجموعة من الكليات من جامعة مستغانم نظرا لصعوبة إجراء
الدراسة على جميع الكليات ،حيث تمثل  %52.66بالمئة كلية العلوم االنسانية
واالجتماعية ،في حين جاءت كلية اآلداب للغة العربية في آخر الترتيب .% 92.5
ثامناا :تحليل أبعاد الدراسة
سنقوم بحساب جميع المتوسطات الحسابية واالنحراف المعيارية لكل عبارة ولكل
متغير مستقل من متغيرات الدراسة وكذا المتغير التابع وتحليل هذه النتائج في ما
يلي:
المتغير المستقل األول :طريقة التدريس
تعتبر عملية طريقة التدريس محطة مهمة لألستاذ الجامعي لما لها من أهمية في
تحقيق التحصيل العلمي ومدى تأثيرها على الطالب وجذب االنتباه للمحاضرات.
الجدول( :) 11المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لبعد طريقة التدريس.
الرقم

العبارة

1

االعتماد على
للتدريس
التنويع في عرض المحاضرة
يشجع الطلبة على العمل
المجموع الكلي

2
3

الوسائل الحديثة

المتوسط الحسابي

االنحراف
المعياري

3,37

61,1

مستوى
األهمية
متوسط

3

3,43
3,81
3.53

1,30
71,2
1.24

متوسط
مرتفع

2
1

المصدر :من إعداد الباحثَين بنا ًء على معلومات االستبيان ونتائج  spssذات اإلصدار.20
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من خالل الجدول ( )11ونتائج االستبيان وباالعتماد على  spss20جاءت نتائج
وعبارات بعد طريقة التدريس كما يلي:
العبارة( :)1لقد جاءت العبارة األولى التي تمحورت حول اعتماد األستاذ على
الوسائل الحديثة للتدريس في المرتبة الثالثة من عبارات هذا البعد ،بمتوسط حسابي
قدره  3.37بمستوى أهمية متوسط وانحراف معياري قدره  1.16يدل على تشتت
اتجاه إجابات عينة الدراسة ،حيث أصبح اليوم األستاذ يعتمد على مختلف الوسائل
التدريسية الحديثة التي تساهم بشكل كبير في تحقيق التحصيل العلمي من جهة،
والسرعة وربح الوقت من جهة أخرى.
العبارة(:)2لقد بلغ المتوسط الحسابي للعبارة األولى  3.43بمستوى أهمية متوسط
وانحراف معياري قدره 1.11يفسر تشتت اتجاه إجابات عينة الدراسة ،في الترتيب
الثاني من ترتيب العبارات وتمحورت حول التنويع في عرض المحاضرة.
العبارة(:)3لقد بلغ المتوسط الحسابي للعبارة األولى  3.81بمستوى أهمية متوسط
وانحراف معياري قدره 1.27يفسر تشتت اتجاه إجابات عينة الدراسة ،تصدرت
الترتيب وتمحورت حول تشجيع الطلبة على العمل.
تبقى طريقة التدريس ذات مستوى متوسط يترجمها المتوسط الكلي الذي بلغ قدره
 3.53وانحراف معياري قدره 1.24يدل على تشتت اتجاه إجابات عينة الدراسة.
المتغير المستقل الثاني :عملية التواصل
تعتبر عملية التواصل بين األستاذ والطالب محرك العملية التعليمية في الجامعات
والنقطة األساسية التي تجمع بين أطراف هذه األخيرة ،وتختلف هذه الطريقة من
أستاذ آلخر ومن جامعة ألخرى مما أضحت العامل األساسي لتحقيق جودة تعليمية
أعلى.
الجدول( :) 12المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لبعد عملية التواصل.
الرقم
1
2
3

العبارة
يتقبل األستاذ النقد من الطلبة
الحرص على بناء عالقات وطيدة مع الطلبة
يستقبل الطلبة ببشاشة ويوفر جو التواصل
المجموع الكلي

المتوسط
الحسابي
3,11
3,36
93,6
3.38

االنحراف
المعياري
1,08
1,29
1,27
1.21

مستوى
األهمية
متوسط
متوسط
مرتفع
متوسط

الترتيب
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3
2
1

من خالل الجدول ( )12ونتائج االستبيان وباالعتماد على  spss20جاءت نتائج
وعبارات بعد طريقة التواصل كما يلي:
العبارة(:)1لقد بلغ المتوسط الحسابي للعبارة األولى  3.11بمستوى أهمية متوسط
وانحراف معياري قدره  1.08يفسر تشتت اتجاه إجابات عينة الدراسة ،وهي بذلك
ثالثة الترتيب من بين عبارات هذا البعد ،وقد تمحورت هذه العبارة حول تقبل
األستاذ النقد من طلبته ،وهو ما يجب أن يكون عليه أستاذ اليوم ،حتى يتم توطيد
العالقة أكثر من جهة وحتى تزيد ثقة الطالب بنفسه أكثر من جهة أخرى.
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العبارة( :)2لقد بلغ المتوسط الحسابي للعبارة األولى  3.36بمستوى أهمية متوسط
وانحراف معياري قدره  1.26يفسر تشتت اتجاه إجابات عينة الدراسة ،في الترتيب
الثاني وتمحورت حول حرص بناء عالقة جيدة مع الطلبة.
العبارة( :)3لقد بلغ المتوسط الحسابي للعبارة األولى  3.69بمستوى أهمية مرتفع
وانحراف معياري قدره 1.27يفسر تشتت اتجاه إجابات عينة الدراسة ،وتصدرت
الترتيب لهذا البعد تمحورت حول استقبال األستاذ للطلبة وانعكاسه االيجابي على
التحصيل العلمي وتلك العالقة.
تبقى عملية التواصل ذات مستوى متوسط يترجمها المتوسط الكلي الذي بلغ قدره
 3.38وانحراف معياري قدره  1.21يدل على تشتت اتجاه إجابات عينة الدراسة.
المتغير المستقل الثالث :المهارات الخاصة باألستاذ الجامعي
يختلف الفرد من أحد إلى آخر في قدراته الفطرية والمكتسبة ،وهي ما تنعكس
على دوره في أداء مهامه ونظرا لما يحصل في مختلف الدول فإنه أصبح ضرورة
حتمية أن يكون األستاذ الجامعي اليوم على استعداد للتكيف مع مخرجات الثورة
المعرفية ومجتمعات المعرفي في هذا العصر.
الجدول( :) 13المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لبعد المهارات الخاصة باألستاذ.
الرقم
1
2
3

العبارة
يراعي الفروق في قدرات الطلبة
تذليل الصعوبات للطلبة خارج وقت المحاضرة
قريب من الطلبة خاصة ذوي االحتياجات الخاصة
المجموع الكلي

المتوسط
الحسابي
3,07
3,33
3,50
3.30

االنحراف
المعياري
1,15
1,29
1,27
1.23

مستوى
األهمية
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

الترتيب
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3
2
1

من خالل الجدول ( )11وباالعتماد على  spss20جاءت نتائج وعبارات بعد
توليد المعرفة كما يلي:
العبارة(:)1لقد بلغ المتوسط الحسابي لهذه العبارة  3.07ذات مستوى أهمية متوسط
وانحراف معياري قدره  1.15يدل على تشتت اتجاه عينة الدراسة ،وقد تمحورت
هذه العبارة حول مراعاة األستاذ للفروق في الطلبة مما يؤثر على التحصيل العلمي
لهم.
العبارة( :)2لقد بلغ المتوسط الحسابي لهذه العبارة  3.33ذات مستوى أهمية
متوسط وانحراف معياري قدره  1.29يدل على تشتت اتجاه عينة الدراسة،
وتمحورت هذه العبارة حول تذليل الصعوبات للطلبة خارج وقت المحاضرة مما
يساهم في توطيد العالقة بينهما وبالتالي تحسين التحصيل العلمي.
العبارة(:)3لقد بلغ المتوسط الحسابي لهذه العبارة 3.50ذات مستوى أهمية متوسط
وانحراف معياري قدره  1.27يدل على تشتت اتجاه عينة الدراسة ،وتصدرت هذه
العبارة ترتيب العبارات متمحورة ً حول قرب األستاذ من الطلبة ذوي االحتياجات
الخاصة حتى يذيب ذلك الفرق بين الطلبة.
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تبقى المهارات الخاصة التي يمتلكها األستاذ ذات مستوى متوسط يترجمها المتوسط
الكلي الذي بلغ قدره  3.30وانحراف معياري قدره  1.23يدل على تشتت اتجاه
إجابات عينة الدراسة.
المتغير التابع :التحصيل العلمي
تهتم جميع الدول بمخرجاتها من مختلف الجامعات والمعاهد التكوينية نظرا لما
لجودة التعليم من أهمية كبيرة في تقدم األمم وتطورها ،وهو ما يزيد من أعباء دور
األستاذ الجامعي في المساهمة بمخرجات تتالءم ومتطلبات معايير الجودة من جهة
ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى.
الجدول( :) 14المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري للمتغير التابع( التحصيل العلمي).
الرقم

العبارة

1

كلما كانت العالقة بين( األستاذ  -طالب )جيدة كلما
زادت الرغبة في الدراسة
يزداد فهم كل المقياس في ظل وجود جو مناسب
3,16
للدراسة
معاملة األستاذ وتنوع طرق عرض المحاضرة تجعلك
3,59
تواظب على الدراسة وتجنب الغيابات
3.30
المجموع الكلي

2
3

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

3,15

1,10
1,37
1,33
1.26

الترتيب

مستوى
األهمية
متوسط

3

متوسط

2

متوسط

1

متوسط
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من خالل الجدول ( )14وباالعتماد على spss20جاءت نتائج وعبارات المتغير
التابع التحصيل العلمي كما يلي:
العبارة( :)1جاءت هذه العبارة ثالثة الترتيب بمتوسط حسابي قدره  3.15ومستوى
أهمية متوسط وانحراف معياري بلغ  1.10يفسر تشتت اتجاه إجابات عينة الدراسة،
حيث تمحورت هذه األخيرة حول عالقة األستاذ-طالب فكلما كانت جيدة كلما زادت
الرغبة في الدراسة ،وزادت الروابط بينهما ،مما يؤدي إلى زيادة التحصيل العلمي.
العبارة( :)2تمحورت هذه العبارة حول زيادة فهم الطلب للمقياس في ظل وجود جو
مناسب فبلغت بمتوسط حسابي قدره  3.16ومستوى أهمية متوسط ،في حين بلغ
االنحراف المعياري لهذه العبارة  1.33يد ّل على تشتت اتجاه إجابات عينة الدراسة،
فجاءت في الترتيب الثاني من ترتيب عبارات هذا المتغير التابع (التحصيل
العلمي).
العبارة (:)3بلغ المتوسط الحسابي لهذه العبارة  3.59ذات مستوى أهمية متوسط
في صدارة ترتيب العبارات ،وانحراف معياري قدره  1.33يدل على تشتت اتجاه
إجابات عينة الدراسة ،وقد تمحورت هذه األخيرة حول معاملة األستاذ وتنوع طرق
عرض المحاضرة التي تجعل الطالب يبتعد عن الغيابات ويداوم على الدراسة.
يبقى التحصيل العلمي ذات مستوى متوسط يترجمه المتوسط الكلي الذي بلغ قدره
 3.30وانحراف معياري قدره 1.26يدل على تشتت اتجاه إجابات عينة الدراسة.
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تاسعا :اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة
إلثبات فرضيات هذه الدراسة تم االعتماد على معامل االرتباط بيرسون وتحليل
االنحدار البسيط للكشف عن نوع العالقة االرتباطية بين المتغيرات ،ومعامل
التحديد لتفسير مقدار مساهمة المتغير المستقل في تفسير المتغير التابع من خالل ما
يلي:
الفرضية الفرعية األولى :والتي تنص على أنه:
هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة α≤ 0.05بين طريقة التدريس
والتحصيل العلمي في جامعة مستغانم.
الفرضية الصفرية :H0ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≤α
 0.05بين طريقة التدريس والتحصيل العلمي في جامعة مستغانم.
الفرضية البديلة :H1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة α≤ 0.05
بين طريقة التدريس والتحصيل العلمي في جامعة مستغانم.
الجدول( :)15نتائج معامل االنحدار البسيط للمتغير المستقل طريقة التدريس والتحصيل العلمي.
العامل

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

مستوى
الداللة

معامل التحديد
()R2

االنحدار

1

0.413

0.000

0.54

الخطأ
المجموع

336
337

0.038

معامل
االرتباط
()R
0.73

A
0.75
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F
396

من خالل الجدول( )15نالحظ أن معامل االرتباط بيرسون بين طريقة التدريس
والتحصيل العلمي بلغ القيمة ، R=0.73وهذا يدل على وجود عالقة طردية
متوسطة بين طريقة التدريس والتحصيل العلمي.كما بلغت قيمة معامل التحديد R2
، =0.54وهو دليل على قدرة المتغير المستقل -طريقة التدريس  -بـــــ %54في
تفسير المتغير التابع (التحصيل العلمي) ،ويؤكد مدى صحة ودقة هذه الدراسة
وتبقى  %46لعوامل غير مشخصة يمثلها المتغير العشوائي ،في حين بلغت قيمة
معامل االنحدار للمتغير المستقل طريقة التدريس ،A=0.75وبما أن إشارة المعلمة
طريقة التدريس موجبة هذا يدل على وجود عالقة طردية بين طريقة التدريس
والتحصيل العلمي،حيث إذا تغيرت طريقة التدريس بوحدة واحدة فإن التحصيل
العلمي يتغير بــ  0.75وحدة ،وهذا دليل وبرهان آخر على تأكيد هذا االرتباط في
حين بلغت قيمة  Fالمحسوبة ، 396وهي قيمة أكبر من قيمتها الجدولية
. F=3,92وهي دالة إحصائيا بالنظر إلى مستوى معنوية الذي قدر بـــ0.00
= SIGأقل من مستوى الداللة المعتمد  0.05ومنه نرفض الفرضية الصفرية التي
تقر بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بين طريقة
التدريس والتحصيل العلمي في جامعة مستغانم ،ونقبل الفرضية البديلةH1التي تقر
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بوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بين طريقة التدريس
والتحصيل العلمي.
الفرضية الفرعية الثانية :والتي تنص على أنه:
هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بين عملية التواصل
والتحصيل العلمي في جامعة مستغانم.
الفرضية الصفرية  :H0ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≤α
 0.05بين عملية التواصل والتحصيل العلمي في جامعة مستغانم.
الفرضية البديلة :H1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة α≤ 0.05
بين عملية التواصل والتحصيل العلمي في جامعة مستغانم.
الجدول( :) 16نتائج معامل االنحدار البسيط للمتغير المستقل بين عملية التواصل والتحصيل
العلمي.
العامل

االنحدار
الخطأ
المجموع

درجات
الحرية

1
336
337

متوسط
المربعات

0.3+62
0.034

مستوى
الداللة

0.000

معامل التحديد
()R2

0.67

معامل
االرتباط
()R
0.82

F
A

0.90

689
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من خالل الجدول( )16نالحظ أن معامل االرتباط بيرسون بين عملية التواصل
والتحصيل العلمي بلغ القيمة  ،R=0.82وهذا يدل على وجود عالقة طردية قوية
بين عملية التواصل والتحصيل العلمي.كما بلغت قيمة معامل التحديدR2 =0.67
وهو دليل على قدرة المتغير المستقل عملية التواصل بـــــ %67في تفسير المتغير
التابع (التحصيل العلمي) ،ويؤكد مدى صحة ودقة هذه الدراسة وتبقى %33
لعوامل غير مشخصة يمثلها المتغير العشوائي ،في حين بلغت قيمة معامل االنحدار
للمتغير المستقل طريقة التدريس A=0.90وبما أن إشارة المعلمة عملية التواصل
موجبة هذا يدل على وجود عالقة طردية بين عملية التواصل والتحصيل
العلمي،حيث إذا تغيرت عملية التواصل بوحدة واحدة فإن التحصيل العلمي يتغير بــ
 0.90وحدة ،وهذا دليل وبرهان آخر على تأكيد هذا االرتباط في حين بلغت قيمة F
المحسوبة  689وهي قيمة أكبر من قيمتها الجدولية  ،F=3,92وهي دالة إحصائيا
بالنظر إلى مستوى معنوية الذي قدر بـــSIG= 0.00أقل من مستوى الداللة
المعتمد  0.05ومنه نرفض الفرضية الصفرية التي تقر بعدم وجود عالقة ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بين عملية التواصل والتحصيل العلمي في
جامعة مستغانم ،ونقبل الفرضية البديلة H1التي تقر بوجد عالقة ذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة  α≤ 0.05بين عملية التواصل والتحصيل العلمي.
الفرضية الفرعية الثالثة :والتي تنص على أنه:
217
المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

بن حجوبة حميد ،أ.جمال بلبكاي

دور األستاذ الجامعي في التحصيل العلمي للطلبة

هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بين بين المهارات
الخاصة والتحصيل العلمي في جامعة مستغانم.
الفرضية الصفرية :H0ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≤α
 0.05بين بين المهارات الخاصة والتحصيل العلمي في جامعة مستغانم.
الفرضية البديلة :H1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة α≤ 0.05
بين بين المهارات الخاصة والتحصيل العلمي في جامعة مستغانم.
الجدول( :) 17نتائج معامل االنحدار البسيط للمتغير المستقل بين المهارات الخاصة والتحصيل
العلمي.
العامل

درجات
الحرية

اإلنحدار
الخطأ
المجموع

1
336
337

متوسط
المربعات

مستوى
الداللة

0.335
0.033

0.000

معامل
()R2

0.69

التحديد

معامل
االرتباط
()R

A

F

0.83

0.89

749

المصدر :من إعداد الباحثَين بنا ًء على نتائج .spss20

من خالل الجدول( )17نالحظ أن معامل االرتباط بيرسون بين طريقة التدريس
والتحصيل العلمي بلغ القيمة  R=0.83وهذا يدل على وجود عالقة طردية قوية بين
المهارات الخاصة لألستاذ والتحصيل العلمي.كما بلغت قيمة معامل التحديد R2
، =0.69وهو دليل على قدرة المتغير المستقل المهارات الخاصة لألستاذ بـــــ%69
في تفسير المتغير التابع (التحصيل العلمي) ،ويؤكد مدى صحة ودقة هذه الدراسة
وتبقى  %31لعوامل غير مشخصة يمثلها المتغير العشوائي ،في حين بلغت قيمة
معامل االنحدار للمتغير المستقل المهارات الخاصة لألستاذ A=0.89وبما أن إشارة
المعلمة المهارات الخاصة لألستاذ موجبة هذا يدل على وجود عالقة طردية بين
المهارات الخاصة التي يتميز بها لألستاذ الجامعي والتحصيل العلمي،حيث إذا
تغيرت المهارات الخاصة لألستاذ بوحدة واحدة فإن التحصيل العلمي يتغير بــ
 0.89وحدة ،وهذا دليل وبرهان آخر على تأكيد هذا االرتباط في حين بلغت قيمة F
المحسوبة  749وهي قيمة أكبر من قيمتها الجدولية  ،F=3,92وهي دالة إحصائيا
بالنظر إلى مستوى معنوية الذي قدر بـــSIG= 0.00أقل من مستوى الداللة
المعتمد  0.05ومنه نرفض الفرضية الصفرية التي تقر بعدم وجود عالقة ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة α≤ 0.05بين المهارات الخاصة لألستاذ الجامعي
والتحصيل العلمي في جامعة مستغانم،ونقبل الفرضية البديلةH1التي تقر بوجد
عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة α≤ 0.05بين المهارات الخاصة
لألستاذ والتحصيل العلمي.
الفرضية الرئيسية :والتي نصت على ما يلي:
هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05بين دور األستاذ
الجامعي والتحصيل العلمي في جامعة مستغانم.
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الفرضية الصفرية :H0ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≤α
0.05بين دور األستاذ الجامعي والتحصيل العلمي في جامعة مستغانم.
الفرضية البديلة :H1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≤α
0.05بين دور األستاذ الجامعي والتحصيل العلمي في جامعة مستغانم.
الجدول( :) 18نتائج معامل االنحدار البسيط لمتغيرات الدراسة(األستاذ الجامعي والتحصيل
العلمي).
العامل

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

مستوى الداللة

االنحدار
الخطأ
المجموع

1
336
337

625.0
,0080

0.000

معامل التحديد
()R2

معامل
االرتباط ()R

A

F

0.84

0.91

0.34

1779

المصدر :من إعداد الباحثَين بنا ًء على نتائج .spss20

من خالل الجدول()18نالحظ أن معامل االرتباط بيرسون بين األستاذ الجامعي
والتحصيل العلمي بلغ القيمة  R=0.91وهذا يدل على وجود عالقة طردية قوية
بين األستاذ الجامعي والتحصيل العلمي ،كما بلغت قيمة معامل التحديد R2 =0.84
وهو دليل على قدرة المتغير المستقل األستاذ الجامعي بـــــ % 84في تفسير المتغير
التابع (التحصيل العلمي) ،ويؤكد مدى صحة ودقة هذه الدراسة وتبقى %16
لعوامل غير مشخصة يمثلها المتغير العشوائي ،في حين بلغت قيمة معامل االنحدار
للمتغير المستقل(لألستاذ) A=0.34وبما أن إشارة المعلمة لألستاذ الجامعي موجبة
هذا يدل على وجود عالقة طردية بين األستاذ الجامعي والتحصيل العلمي،حيث إذا
تغير دور األستاذ بوحدة واحدة فإن التحصيل العلمي يتغير بــ  0.34وحدة ،وهذا
دليل وبرهان آخر على تأكيد هذا االرتباط ،في حين بلغت قيمة  Fالمحسوبة 1779
وباعتبارها قيمة أكبر من قيمتها الجدولية  ،F=3,92فهي دالة إحصائيا بالنظر إلى
مستوى معنوية الذي قدر بـــSIG= 0.00أقل من مستوى الداللة المعتمد
 0.05ومنه نرفض الفرضية الصفرية التي تقر بعدم وجود عالقة ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة α≤0.05بين األستاذ الجامعي والتحصيل العلمي في
جامعة مستغانم ،ونقبل الفرضية البديلة H1التي تقر بوجد عالقة ذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة  α≤ 0.05بين األستاذ الجامعي والتحصيل العلمي.
خاتمة:
تولي معظم المجتمعات المعرفية والدول اليوم في عصر المعرفة أهمية كبيرة
لمخرجاتها الجامعية لما لها من دور في بناء المجتمعات وتقدمها ،وتعطي أولوية
لق طاع التعليم العالي قبل غيره وعلى رأسهم األستاذ الجامعي ،لما يساهم به في
تكوين مخرجات الجامعة والمسؤول األول عن التحصيل العلمي للطلبة ،وقد
توصلت الدراسة إلى أنه كلما كانت العالقة بين األستاذ والطالب جيدة كلما كان
التحصيل العلمي جيد والعكس ،كما توصلت لمجموعة من النتائج النظرية
والتطبيقية نوجزها في:
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وجود عالقة ارتباط طردية متوسطة (موجبة) بين طريقة التدريس والتحصيل
العلمي يترجمها معامل ارتباط (.)0.73
وجود عالقة ارتباط طردية قوية (موجبة) بين عملية تواصل األستاذ والتحصيل
العلمي يترجمها معامل ارتباط (.)0.82
وجود ع القة ارتباط طردية قوية (موجبة) بين المهارات الخاصة التي يتميز بها كل
أستاذ عن غيره والتحصيل العلمي يترجمها معامل ارتباط (.)0.83
وجود عالقة ارتباط قوية وموجبة (طردية) بين األستاذ الجامعي والتحصيل العلمي
للطلبة في جامعة مستغانم يترجمها معامل االرتباط بيرسون الذي بلغت قيمته
()0.91
وجد هناك عالقة قوية بين دور األستاذ الجامعي والتحصيل العلمي في الجامعات،
وال يمكننا التفريط في أي منهما ،فكلما كان أداء األستاذ الجامعي جيدا ً وبكفاءة كلما
ازداد التحصيل العلمي للطلبة وازداد تعلقهم بأساتذة الجامعة.
تؤدي طريقة التدريس إلى جلب انتباه الطالب وزيادة تركيزه أثناء الحصص في
المحاضرات أو األعمال التطبيقية ،مما يساهم في تحصيله العلمي واالهتمام أكثر
بالبحث العلمي.
تعتبر عملية التواصل طرف مهم جدا ً تبنى عليه العملية التعليمية في الجامعات مهما
كان نوعها ومكانها ،نظرا لما تنعكس إيجابا ً على الطلبة من خالل تقليص المسافة
بين األستاذ والطالب ،لينتج جو وجسر من التواصل بينهما دون وجود حواجز.
توصلت الدراسة إلى أنه يجب على األستاذ الجامعي التميز والتحلي بمميزات
وخصائص نوعية سواء في الجانب النظري أو التطبيقي ،وكذا التفتح على مختلف
وسائل التدريس الحديثة وطرق معالجة الحصص التطبيقية في العالم الخارجي،
إضافة إلى الجانب األخالقي للمهنة والضمير المهني اتجاه الطلبة.
قائمة المراجع:
 . 1بن سولة نور الدين)، (2018دراسة مسحية
معسكر ،2017/2016مجلة دراسات ،م( ،)07ع(.)1
 . 2بن علي عائشة ،فالحي الزهرة( ،)2013أثر غياب الطلبة على التحصيل العلمي في الجامعة دراسة
قياسية بقسم العلوم التجارية ،مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية،،ع(.)10
 . 3جاسم محمد التميمي ،وسام مالك داود( ،)2016اإلحصاء الحيوي باستخدام برنامج ،"Spssط،1
مركز الكتاب األكاديمي ،األردن.
 . 4جميلة روقاب( ،)2016التعلم الذاتي في ضوء الوسائط االلكترونية ،مجلة اإلشعاع ،ع(.)7
 . 5دهيمي شهرزاد( ،)2017سبل تخطي معوقات ضمان جودة التعليم العالي في الجامعة الجزائرية من
وجهة نظر األساتذة الجامعيين ،مجلة أبحاث نفسية وتربوية ،ع(.)11
 . 6رفيق زراولة( ،) 2009الهيكلة التنظيمية للمؤسسات الجامعية دراسة تحليلية ،مجلة العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،ع(.)20
 . 7رقاد صليحة( ،)2015تقييم جودة أداء هيئة التدريس في مؤسسة التعليم العالي ،مجلة العلوم
االقتصادية وعلوم التسيير ،ع(.)15
 . 8زياد بن علي بن محمود الجرجاوي( ،)2010القواعد المنهجية التربوية لبناء االستبيان،ط ،2مطبعة
أبناء الجراح ،فلسطين.
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الدراسات المالية والمحاسبية،ع( ،)7الجزائر.
. 13فكري عبدا هللا الجوفي ،زيتوني عبد القادر( ،)2017درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس للكفاءات
التدريسية بكليات التربية الرياضية ،مجلة علوم وممارسات،ع(.)12
. 14مقدم وهيبة( ،)2014تقييم مدى استجابة منظمات األعمال في الجزائر للمسؤولية االجتماعية دراسة
عينة تطبيقية على عينة من مؤسسات الغرب الجزائري ،أطروحة دكتوراه ،جامعة وهران ،الجزائر.
 . 15يحياوي الهام ،بوحديد ليلى ،أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تحسين جودة التعليم
العالي بالجامعة الجزائري ،مجلة تاريخ العلوم،ع(.)6
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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 –أ.ريم قاسمي

د.بومنقار مراد

جامعة باجي مختار عنابة :الجزائر

ملخص :تهدف هذه األوراق البحثية إلى دراسة السلوكيات األخالقية داخل المؤسسة
التي تعد من أهم المواضيع المتداولة في اآلونة األخيرة ،والتي أصبحت محل
اهتمام العديد من الباحثين نظرا ألهميتها وتأثيرها المباشر على الفرد والجماعة
عامة وعلى نشاط المؤسسة خاصة .وبناءا على هذه األخيرة ،سنحاول في هذه
المد اخلة التركيز على السلوك األخالقي للقائد و ماله من انعكاسات سواء ايجابية أو
سلبية على المؤسسة ونشاطها ،وتسليط الضوء على بعض الممارسات الغير
أخالقية للقادة (السلوكيات الغير أخالقية) ،باإلضافة إلى إبراز مجموعة من
العناصر التي تساعد في ترسيخ السلوكيات األخالقية للقادة والموظفين على حد
سواء.
الكلمات المفتاحية :السلوك األخالقي ،القائد ،نشاط المؤسسة.
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مقدمة
لقد تزايد االهتمام في اآلونة األخيرة باألخالق ومدى أهميتها من قبل مختلف
المؤسسات ،بحيث أصبح من الضروري عدم االهتمام بمعايير الربح فقط و إنما
مضاعفة االهتمام بالمعايير األخالقية التي ال تقل قيمة عنها.ذلك نظرا لتزايد
الفضائح األخالقية ،وبما أن المنافسة تعد الطريق األقصر للمؤسسة لتحقيق ذاتها
وإبراز إمكانياتها ،حيث أن طبيعة كل منظمة تتماشى و التغييرات البيئية الحاصلة.
ولتحقيق المؤسسة أهدافها تستند في ذلك على اختيار القائد الكفء الذي يسعى للتقدم
بها من خالل امتثاله بالقيم والمعايير والسلوكيات األخالقية بما يتفق واإلسالم
وتنميتها لدى العاملين لما لها من تأثير على نشاط المؤسسة وسمعتها،و تفاديا لما قد
يتخلل المؤسسة من أشكال الفساد اإلداري وانعكاسات سلبية جراء عدم االلتزام بها.
أوال :األخالق
.1األخالق
عرف العلماء األخالق بتعريفات عديدة كثيرة ال يتسع المجال لذكرها و لكن
سنذكر أهم التعريفات ومنها:
يعرفها الغزالي بأنها "هيئة راسخة في النفس تصدر عنها األفعال بيسر و سهولة
من غير حاجة إلى فكر و روية ،ويؤكد عبد الكريم زيدان بقوله " هي مجموعة من
المعاني و الصفات المستقرة في النفس و في ضوئها و ميزانها يحسن الفعل في
نظر اإلنسان أو يقبح ،و من ثم يقدم عليه أو يحجم عنه(بالل خلف سكارنة2014 ،
.)19:
وقد عرفت األخالق على أنها علم معياري يتناول مجموعة من القواعد والمبادئ
المجردة التي يخضع لها اإلنسان في تصرفاته و يحتكم إليها تقييم سلوكه وهذه
المبادئ والقواعد مستمدة من تصور فلسفي شامل يرتكز إما على العقل أو الدين أو
على كليهما(باسم حمد الطراونة ،باسم محمد ملحم.)338: 2015 ،
و بناءا على التعاريف السابقة يمكننا القول أن األخالق هي مجموعة من المعايير
والقيم المختلفة التي يتحلى بها الفرد والتي تميزه عن غيره من ذوي جنسه فهي ما
يجعلنا نميز بين السلوكيان الصحيحة والخاطئة .
.2أهمية األخالق:
ال تستقيم الحياة اإلنسانية إال بضوابط سلوكية تنظم عالقات الناس ،ومن أهم هذه
الضوابط "األخالق" التي حثت عليها الشريعة اإلسالمية في القرآن الكريم و السنة
الشريفة،حيث أن الغاية من االلتزام باألخالق هي تحقيق السعادة سواء داخل النفس
البشرية أو خارجها.
ويذكر يالجين أن أهمية األخالق تبرز في ما يلي:
إن األخالق أفضل العلوم وأشرفها.
إن السلوكيات األخالقية وآدابها هي التي تميز سلوك اإلنسان عن سلوك البهائم.
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أن هدف األخالق هو تحقيق السعادة في الحياة الفردية و الجماعية.
أن األخالق وسيلة لنجاح اإلنسان في الحياة.
إن األخالق وسيلة مهمة للنهوض باألمة.
كما تنبع أهمية األخالق من كونها اإلطار المرجعي الذي يوجه سلوك الفرد و
المجتمع ،كما أنها أساس لصالح جميع األعمال و العبادات التي يقوم بها الفرد
لتحقيق السعادة في الدنيا واآلخرة ،وتبرز أهمية ذلك في مجاالت الحياة لما لها من
تأثير فعال على فاعلية العاملين في المهن المختلفة ،ومن ثم إنتاجيتهم ،ويذكر
السعود وبطاح أن القوانين واللوائح واألنظمة وحدها ال تكفي ما لم تقترن باالتزان
األدنى بتطبيقها من قبل الوطن(أغادير سالم العيدروس.)28-27: 2014،
كذلك يمكننا القول أن األخالق لها عالقة بمختلف العلوم و سنخص بالذكر علم
النفس و األعمال ففيما يتعلق بعلم النفس،حيث يعتبر الخلق من سجايا النفس البشرية
األصيلة وبعضه يتم اكتسابه بالتعلم والتدريب ،ولعل المشاكل النفسية التي يواجهها
اإلنسان تفسر على أساس السلوك العقالني له والذي ال يخلو من اإلشارة إلى
األخالق باعتبارها جزءا من الفطرة اإلنسانية والعقل السليم.
أما على صعيد األعمال فنجد أن الصلة قوية ووثيقة بين األعمال والقواعد
األخالقية التي تضبطها ،إذ أن هذه القواعد تشير وبشكل واضح إلى ماهية
السلوكيات المقبولة في مجال األعمال ،وعلى العموم فإن الهدف من دراسة األخالق
في مجال األعمال :هو العمل على تهذيب األخالق ومعرفة القواعد األخالقية التي
تحكم األعمال للتمكن من القدرة على نقد األعمال وتقويمها(باسم حمد الطراونة،
باسم محمد ملحم.) 339 :2015،
.3السلوك األخالقي:
إن التصرف األخالقي هو التصرف الذي يتطابق مع المعايير االجتماعية
المقبولة بشكل عام ،أما التصرف غير األخالقي ،فهو التصرف الذي ال يتطابق مع
المعايير االجتماعية المقبولة بشكل عام ،ولذلك فإن السلوك األخالقي هو السلوك
الذي يحكم عليه بأنه جيد وصحيح وعادل وشريف ويستحق الثناء ،وان السلوك
غير األخالقي هو التصرف الذي يحكم عليه بأنه خاطئ وتوبيخي أو فاشل في تلبية
االلتزام .
إن الحكم على السلوك على انه أخالقي أو غير أخالقي يستند إلى مبادئ أو قواعد
ودالئل نابعة من نظرية أخالقية محددة أو خصائص الشخص أو من القيم
االجتماعية .ولذلك فان تعريف السلوك األخالقي يواجه مسألتين شائكتين ،األولى:
صعوبة إيجاد معيار للحكم يتفق عليه جميع األفراد والثانية أن ما هو جيد وسيئ أو
صحيح وخاطئ له معاني مختلفة ألشخاص مختلفين في مجتمعات مختلفة ،وأن
أكثر التعارض والخلط يأتي من التمييز الموضوعي والذاتي لألخالق ،إذ أن فعل
الشخص أخالقي بشكل ذاتي إذا ما اعتقد الشخص بأن فعله أخالقي ،ويكون فعل
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الشخص أخالقي بشكل موضوعي إذا مارس ذلك الشخص بأن فعله بحسب القاعدة
أو القانون(جواد محسن راضي،عبد هللا كاظم حسن.)108 :2011 ،
.4محددات السلوك األخالقي:
 1.4محددات شخصية :التأثير األسري و االجتماعي المبكر ،االلتزام بالدين أو
منظومات القيم األخرى ،اإليمان بدور المنظمة في المجتمع ،علنية مدونة أخالق
المنظمة ،نطاق الحاجات المالية والشخصية األخرى ،نضج ومقامة الحاجة غير
الصحية للتطابق.
 2.4محددات تنظيمية :التعبير عن فلسفة المنظمة ،سلوك المشرفين داخل المنظمة،
سلوك الزمالء داخل المنظمة ،طبيعة ومدى سياسة المنظمة ،وجود مدونة أخالق
في المنظمة ،آثار السلوك الغير أخالقي( األعراف) ،الضغوط للتطابق مع المعايير
التنظيمية ،الضغوط المفرطة لإلنتاجية.
 3.4محددات بيئية/خارجية :المناخ األخالقي في الصناعة ،المناخ األخالقي في
الحكومة ،القيم والتوقعات األخالقية للمجتمع ،نطاق القوانين والقيود األخرى ذات
الصلة ،نطاق المقاضاة و العقوبات المترتبة على خرق القانون ،توكيد وسائل
اإلعالن على السلوك الغير األخالقي(سعد حمود علي العنزي.)186 :2013 ،
ثانيا :السلوك األخالقي للقادة وإنعاكساته على نشاط المؤسسة
.1السلوك األخالقي للقائد:
هي عبارة عن مجموعة من السلوكيات و الممارسات األخالقية المبنية على
أساس مجموعة من القيم الدينية والشخصية واألخالقية والتنظيمية التي يتبعها القائد
داخل المؤسسة والتي من شأنها التأثير المباشر على العاملين مما ينعكس ايجابيا
على نشاط المؤسسة.
حيث يعتبر القائد بمثابة المسير للعاملين عامة و المنظمة خاصة بإتباعه مجموعة
من السلوكيات األخالقية التي من شانها أن تحدد له ما يجب عليه فعله في مختلف
المو اقف التي يتعرض لها والتي تكون بمثابة مثال أعلى للعاملين يقتدى به.
 .2أهم العناصر التي تساعد على ترسيخ السلوك األخالقي لدى القادة والعاملين
معا:
تنمية الرقابة الذاتية:باستثارة الوازع الديني في نفس اإلنسان ،وتيقنه باطالع هللا
على ظاهره وباطنه ،وبذل جهده بغية الرقي إلى درجة اإلحسان فعن أبي هريرة
هللا َكأَنَّكَ ت ََراه  ،فَإِن لم تَكُن ت ََراهُ فَإِنَّهُ
أن المصطفى ُ
سئل عن اإلحسان فقال ":أَن ت َعبُدَ َ
يراكَ "
َ
تصحيح الفهم الديني والوطني للوظيفة :فيستحضر عبودية هللا تعالى في كل عمل
اي
صالَ ِتي َونُ ُ
تعبدي أو سلوكي أو معاشي ،قال هللا تعالى" :قُل ِإ َّن َ
س ِكي َو َمح َي َ
ِل َربّ ِ ال َعالَ ِمينَ " األنعام  ١٦٢:ويقول النبي  -ص  -فيما رواه عمر بن
َو َم َما ِتي ِ ّ ِ
الخطاب " ِإنَّ َما األَع َما ُل ِبال ِنّيَّاتِ" وهو في كل هذا مطالب باإلتقان واإلجادة ،وهذا
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ما يقرره فإذا ما اقتنع الموظف بأن العمل عبادة ،وأنه وسيلة للتنمية الوطنية،
وازدهار الوطن ،وتحسين مستوى الدخل زاد لديه االلتزام بأخالق المهنة.
القدوة القيادية في العمل :يعتبر القائد بمثابة القدوة الحسنة للعاملين ،من خالل
تصرفاته و أفعاله الخالية من الخدوش األخالقية ،حيث له الدور األكبر في غرس
المعاني األخالقية للعاملين وتعزيز القيم اإلسالمية في أداء العمل ،أما إذا رأى نظر
العاملين لقائدهم على انه خال من القيم األخالقية فبالتأكيد سيدرجون على نفس
المنوال.فالموظف يتأثر سلبا وإيجابا بمن يتخذه قدوة له ،ويمكن للقائد تعديل سلوك
األفراد أو تغييره باالستناد إلى مصادر قوة وتأثير عديدة ،منها :قوة المكافأة ،وقوة
العقاب ،والسلطة المشروعة ،وقوة الخبرة
عمل لوائح أخالقية في كل وظيفة وتوزيعها على جميع الموظفين:ذلك أن هناك
بعض الممارسات الوظيفية غير األخالقية تنتج عن ضعف في فهم أخالقيات
الوظيفة ،وعدم معرفة بضوابط وقيم المهنة ،ومن هنا تأتي أهمية إدارة العمل
والقائمين عليه بتعيين لجنة أو شخص مسئول لمتابعة الجوانب األخالقية للموظفين،
على أن تكون هذه األخالقيات معتمدة على قواعد الشريعة اإلسالمية كقاعدة يتم
االنطالق منها ،وترسيخ الجانب اإليجابي من ممارسا م وتصرفا م ،ومساعد م على
التخلص من الجانب السلبي من سلوكهم.
التقييم المستمر والمحاسبة العادلة للموظفين :من خالل نظام متكامل عادل ،تحدد
فيه المسؤوليات بدقة ،وال يعبر تقييم أداء الموظفين فقط عن كمية العمل للموظف أو
جودته ،ولكن البد أن يتضمن قياس أداء الموظفين:
مدى االلتزام بأخالقيات وقيم العمل ،وكذا االلتزام بتطبيق المعايير الصادرة عن
المؤسسة ،وعدم اإلخالل بالواجبات المهنية أو اللجوء إلى الخداع والتضليل،
ومراعاة حقوق الزمالة ،وااللتزام بالصدق والشفافية في عرض المعلومات،
والمحافظة على السرية ،وتجنب استغالل المعلومات الخاصة بالمؤسسة من أجل
نفع شخصي أو مجاملة اآلخرين...إلخ
تحقيق الرضا الوظيفي :ونقصد به تقبل الفرد لعمله من جميع وجوهه ،وتمسكه به
وشعوره بالسعادة لممارسته ،وانعكاس ذلك على أداء الموظف وحياته الشخصية
من خالل ارتياحه في العمل و عمل المؤسسة على إشباع حاجاته و إحساسه العدالة
داخل المؤسسة مما يدفع الفرد للقيام بسلوك أخالقي وتوجيهه نحو رفع األداء
وااللتزام األخالقي.
تطوير مهارات العاملين :العامل إذا شعر باالهتمام من اإلدارة العليا فانه يعمل على
تطوير مهاراته والتمسك بأخالقه .أما إذا شعر فإنه في الغالب لن يبدع ،ولن يؤتي
أي ثمرة من الثمار المرجوة منه أخالقيا.
استعمال الوسائل التثقيفية واإلعالمية لترسيخ أخالقيات المهنة وبيان ثمرة
االلتزام:
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البد من بناء ثقافة أخالقيات العمل وبثها وتعظيمها؛ باستعمال كافة الوسائل الممكنة
لتحقيق ذلك في المجتمع ،وإبراز ثمرة االلتزام(جامعة الملك سعود2015-2014 ،
.)99-95:
.3التوجه األخالقي للقادة:
إن تمسك القائد بسلوكياته وممارساته األخالقية يرفع من مكانته داخل المؤسسة
ويكون محط احترام من قبل العاملين ،فمع التطور التكنولوجي وتزايد المنافسة قليال
ما يتشبث القادة بأخالقياتهم في العمل ،بحيث يحاول القائد وضع أهداف أخالقية
تساعد و تعمل على تحقيق األهداف التنظيمية ،فالمنافسة االقتصادية اآلن ال تخلو
من شتى أنواع الممارسات الغير األخالقية المتمثلة في الرشوة ،السرقة ،استغالل
الضعفاء وبناء قوة المؤسسة على حساب اآلخرين.
حيث تبرز أخالقيات القائد من خالل تعامله مع العاملين مما يساعد على كسب
ثقتهم ووالئهم له ،فالسلوكيات األخالقية يجب أن تبدأ مع القائد لتنتقل للعاملين فمن
غير الطبيعي أن يمارس القائد سلوكيات غير أخالقية ويطلب من العاملين أداء
العمل بطريقة أخالقية بحيث نصبح هنا أمام معادلة كلما زادت قوة السلوك
األخالقي لدى القائد كلما انعكس ذلك على العاملين ونشاط المؤسسة معا ،حيث
يمتلك القائد مهارات شخصية تمكنه من تعزيز السلوكيات االيجابية في المؤسسة.
إن اهتمام القادة بسلوكياتهم األخالقية تجعلهم أكثر حذر خالل تعامالتهم مع
العاملين ،العمالء و المنافسين بحيث ينصب اهتمامهم على العالقات االجتماعية مع
العاملين ويعمل على إعطاء كل ذي حق حقه (قول الرسول  -ص )-أعطوا األجير
أجره قبل أن يجف عرقه.
حيث يجب على القائد أن يوجه اهتمامه إلى مجموعة من المبادئ و المعايير
الضرورية كالعدالة والتي من بين أهم أسس النجاح ،االحترام و التقدير (اِحت ِرم
تُحترم) ،النزاهة واألمانة ،الصدق فالسلوك األخالقي ليس فقط أقوال و أنما أفعال.
.4السلوك الغير أخالقي :
هو ما كان غير متوافقا مع القيم و المبادئ التي يقرها المجتمع  ،و السلوك الغير
أخالقي هو سلوك خاطئ وجدير بالتوبيخ والنهي أو انه يفشل في اإليفاء
بااللتزام(سعد حمود علي العنزي.)184-183 :2013 ،
.5أشكال السلوك الغير أخالقي:
إن ما قد يعد من األعمال التي تستوجب اعنف اللوم و التوبيخ في مجتمع ما قد ال
ينظر إليه النظرة نفسها في مجتمع آخر.فان إعداد قائمة تشتمل على كل أنواع
السلوك الغير أخالقي عملية صعبة.وربما يكون مضال بشكل خطير وبالرغم من
ذلك ،فان األشكال التالية من األنشطة يمكن أن تعد بوجه عام من قبيل السلوك الغير
األخالقي في العديد من الدول:
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الرشوة و اختالس المال العام ،و التزوير ،و الكسب غير المشروع ،و المحسوبية ،
و محاباة األقارب ،واستغالل النفوذ.
تعارض المصالح (األنشطة التي تستهدف تحقيق مصلحة شخصية مثل الجمع بين
الوظيفة الحكومية وأعمال خارجية أخرى و اإلسراف في استخدام المال العام).
االستخدام السيئ للسلطة ،ومن صوره :سوء استخدام األسرار والمعلومات الرسمية
لتحقيق منفعة إلحدى المؤسسات الخاصة ،أو محاباة األقارب واألصدقاء بمنحهم
التراخيص أو العطاءات أو القروض أو اإلعانات ،واالبتزاز ،وأيضا قبول الهدايا و
اإلكراميات دون وجه حق ،وإستعمال األموال العامة للمصالح الشخصية ،مثل
استخدام السيارات الخاصة بالمؤسسة التي يعمل بها ،أو آالت التصوير ،أو خطوط
الهاتف أو نحو ذلك مما له عالقة بتلك الجهة  ،فتجد هذا الموظف يسيء استعمال
تلك األمانات التي عنده ويستغلها لمصالحه الشخصية.
التستر على نواحي القصور وحمايتها.
الخروج على األنظمة و التعليمات ،وله صور منها :عدم احترام وقت العمل ،و
امتناع الموظف عن أداء العمل المطلوب منه ،و عدم احترام العمل نفسه وأن
يرفض العمل الذي اسند إليه ،أو أداء العمل على غير وجهه.
التراخي والكسل ،وعدم االلتزام بأوامر وتعليمات الرؤساء ،وعدم المحافظة على
كرامة الوظيفة ،وارتكاب الموظف فعال فاضحا مخال بالحياء،مثل :استعمال
المخدرات والمسكرات ،واالستغالل أو التورط في جرائم الشرف(أغادير سالم
العيدروس.)126-125: 2014 ،
 .6انعكاسات السلوك األخالقي على نشاط المؤسسة :
تعتبر المؤسسة النواة المحركة ألي نشاط اقتصادي ،بحيث تلجا إلى تغيير
نشاطها كلما حدث تغيير في البيئة المحيطة مما يؤدي بها إلى مضاعفة قدراتها
ومهاراتها من أجل تحقيق أهدافها و ضمان مكانتها ،ومن بين انعكاسات السلوك
األخالقي للقادة على نشاط المؤسسة نذكر ما يلي:
زيادة الوالء التنظيمي للعاملين من خالل قبول أهداف وقيم المؤسسة والعمل على
تحقيقها
ارتفاع أداء العاملين مستوى العاملين وذلك نتيجة زيادة اهتمام القائد بهم وإعطاء
كل ذي حث حقه مما يؤدي بالعاملين إلبراز قدراتهم من اجل تقديم األفضل.
كسب رضا العمالء من خالل تعامالتهم مع المؤسسة ،وما يبدر منها من سلوكيات
أخالقية تزيد من ثقتهم بها و الرغبة في إبرام اتفاقيات و عقود شراكة مما يعود
عليها بالربح.
اكتساب المؤسسة سمعة جيدة داخل المجتمع من خالل التزام القائد والعاملين
باألخالقيات.
229
المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

السلوك األخالقي للقادة وإنعكاساته على نشاط المؤسسة د.بومنقار مراد ،أ.ريم قاسمي

التقليل من ظاهرة الفساد اإلداري و الفضائح األخالقية التي تؤثر على المؤسسة
ونشاطها.
ارتفاع اإلنتاج وتقديم منتجات مرتفعة الجودة.
عمل القائد على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب يساعد على تحقيق
أفضل النتائج من خالل استغالل مهارات و قدرات الفرد في العمل الذي يناسبه.
يعمل القائد من خالل سلوكياته األخالقية على التقليل من أنانية وشجع العاملين
وتوجيههم نحو تحقيق أهداف المؤسسة.
خاتمــــــــــــــــة:
مما سبق عرضه يتبين لنا أن لألخالق بصفة عامة والسلوك األخالقي للقادة
بصفة خاصة تأثير وانع كاس ايجابي على نشاط المؤسسة ومكانتها في المجتمع،
بحيث يسعنا القول أنه يجب على كل مؤسسة وضع منظومة أو لوائح أخالقية ،تنظم
سلوكيات القادة والعاملين معا ويلتزمون بهذه األخالقيات من أجل الحفاظ على بقاء
وإستمرارية المؤسسة ،وعليه يمكننا سرد أهم السلوكيات األخالقية المقترحة والتي
يجب وضعها كمنظومة أخالقية يلتزم بها كل المنتسبين للمؤسسة سواء قادة أو
عاملين ،والتي تتمثل بعضها في:
 األمانة أي الحفاظ على حقوق اآلخرين والسهر على الحفاظ على ممتلكاتالمؤسسة ومعرفة واجباته و تأديتها على أكمل وجه حيث ذكر هللا تعالى في القرآن
أن يوسف عليه السالم قال لعزيز مصر" :اجعلني على خزائن األرض إني حفيظ
عليم "( سورة يوسف،اآلية.)55:
العدالة في توزيع الحقوق والواجبات (أن هللا ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة
ويذل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة).
القوة أي القدرة على تأدية العمل ومثل ذلك في قوله تعالى" :قالت إحداهما يا أبت
استأجره إن خير من استأجرت القوي األمين"( .سورة القصص،اآلية.)26:
النزاهة في أداء العمل بحيث تعتبر النزاهة من بين أهم األخالقيات التي يجب أن
يتحلى بها القائد والتابعين من خالل تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة .
احترام األوقات المخصصة في العمل والقدرة على تحمل المسؤولية أي لديه ما
يكفي من الدقة والكفاءة في العمل.
قائمة المراجع:
 . 1أغادير سالم العيدروس( .)2014أخالقيات المهنة والسلوك الوظيفي(نظرة إسالمية) .مركز الخبرات
المهنية لإلدارة "بميك" للنشر .القاهرة .ط .1القاهرة.
 . 2باسم حمد الطراونة،باسم محمد ملحم( .)2015قوانين وأخالقيات األعمال واإلدارة .دار المسيرة
للنشر والتوزيع و الطباعة .ط .1عمان.
 . 3بالل خلف سكارنة( .)2014أخالقيات العمل .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة .ط.4عمان.
 . 4جواد محسن راضي ،عبد هللا كاظم حسن( ،)2011العالقة بين السلوك األخالقي للقيادة و االلتزام
التنظيمي .جامعة القدسية.مجلة الغري للعلوم االقتصادية و اإلدارية .العدد .21
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ريم قاسمي. أ،بومنقار مراد.السلوك األخالقي للقادة وإنعكاساته على نشاط المؤسسة د

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
د .عثماني مريم

د .حاج سليمان فاطمة الزهراء

جامعة موالي الطاهر سعيدة :الجزائر

جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان

ملخص :حظيت مشكلة أزمة الهوية عند المراهق في السنوات األخيرة باهتمام
الباحثين في مجاالت التربية وخصوصا األساتذة وأصبح أكثر الموضوعات شيوعا
في العصر الحالي لما له من أثار سلبية على المراهق ومن خالل كل هذا انطلق
اهتمام الباحثتان من التساؤل التالي  " :كيف تؤثر أزمة الهوية على المراهق
المتمدرس؟ ولمعالجة هذه اإلشكالية قمنا باختيار المنهج العيادي الذي يستخدم فيه
دراسة الحاالت ،واستعنا بالمقابلة العيادية ،المالحظة اإلكلينيكية وكذلك مقياس
لقياس مفهوم الذات بعدما تمت دراسة خصائصه السيكومترية ،لتسفر الدراسة على
أن أزمة الهوية تؤثر على المراهق المتمدرس سلبيا.
الكلمات المفتاحية :أزمة الهوية ،المراهق.
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مقدمة:
تعد مرحلة المراهقة من أكثر المراحل إثارة وإهتماما من قبل العديد من الباحثين
وفي مجاالت مختلفة(اجتماعية ،نفسية) وذلك الكتسابها طبيعة خاصة لما تحتويه
من جملة من التغيرات البدنية والنفسية والعقلية واالنفعالية التي تطرأ على
المراهق ،بحيث يسعى هذا األخير في هذه المرحلة إلى تبني قيم معينة وأدوار
اجتماعية ومراجعة اختيارات وتبني أفكار جديدة والتفكير في تحقيق طموحات
معينة ،وكل هذا يجعل المراهق يرى نفسه مستقال عن اآلخرين ويمنحه اإلحساس
بالتميز الذي يساعده في بناء مستقبله ،وهذا ما يسمى باإلحساس بالهوية أو
الكينونة ،وإذا فشل المراهق في تحقيقها يكون رهن اضطرابها مما ينتج عنه
مجموعة من االضطرابات والتي تؤدي بدورها إلى ظهور جملة من األعراض
المرضية ،إذ يرى اريكسون أن نجاح المراهق في أزمة المراهقة التي يمر بها
يتوقف على كل ما يقوم به من استكشاف للبدائل والخيارات في مختلف المجاالت
(االيديولوجية ،واالجتماعية) وكذلك ما يحققه من التزام او تعهد بالقيم والمعايير
السائدة في مجتمعه ،ونظرا ألهمية هذا الموضوع أرادت الباحثتان دراسة موضوع
مهم في مرحلة المراهقة وهو أزمة الهوية عند المراهق المتمدرس وكيفية تأثيرها
عليه.
طرح مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
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
المحيطين به مما يؤثر على استجابات الوالدين واألساتذة والقائمين على رعايته،
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
باهتمام العديد من الباحثين بحيث أصبحت أكثر الموضوعات شيوعا لما لها من آثار
متعددة على المراهق ،ومن بين هؤالء الباحثين نجد دراسة الشيخ ( )2006بحيث
هدفت دراسته إلى التعرف على مصادر الضغوط التي تقلق المراهق وتؤدي إلى
أزمة الهوية لديه ،والتعرف على الفروق في مفهوم الذات بين المراهقين
والمراهقات ،ومن أهم النتائج التي توصل إليها وجود إرتباط دال بين ترتيب
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
( ) 2010حول أزمة الهوية عند طلبة الجامعات والتي هدفت إلى التعرف على
أساليب مواجه ة أزمة الهوية بين طلبة جامعة دنقال وجامعة اإلمام المهدي
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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دراسة موضوع أزمة الهوية عند المراهق المتمدرس وإنطلقت إشكالية بحثهما من
التساؤل التالي:
كيف تؤثر أزمة الهوية على المراهق المتمدرس؟'
فرضية الدراسة :على ضوء اإلشكالية صيغت الفرضية التالية :
 تؤثر أزمة الهوية على المراهق المتمدرس بطريقة سلبية.أهمية الدراسة :تتجلى أهمية الدراسة الحالية في النقاط التالية:
 التعرف والتعمق في موضوع أزمة الهوية عند المراهق المتمدرس مع التعرفعلى أهم األساليب المستعملة في مواجهتها.
 إثراء الدراسات والتي تعد قليلة في هذا الموضوع (على حد علم الباحثتان). استفادة الباحثين في المجال من نتائج الدراسة وفتح المجال لهم للبحث أكثر فيالمواضيع ذات الصلة بموضوع الدراسة.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية على التعرف على أزمة الهوية عند المراهق المتمدرس
وكيفية تأثيرها عليه.
حدود الدراسة :تتحدد الدراسة التالية فيما يلي :
الحدود الزمنية :أجريت الدراسة في الفترة الزمنية الممتدة ما بين أفريل إلى ماي
سنة .2014
الحدود البشرية :تكونت العينة من حالة واحدة.
الحدود المكانية :على مستوى متوسطة يغموراسن بن زيان –تلمسان.-
المفاهيم اإلجرائية:
أزمة الهوية :هي فترة حرجة يمر بها أغلب المراهقين في وقت ما ويعانون فيها
من عدم معرفتهم بذاتهم أو عدم معرفة المراهق لنفسه في الوقت الحاضر أو ماذا
سوف يكون في المستقبل فيشعر بالضياع بما يجب أن يفعله وهي عالمة على
طريق النمو يمكن أن تؤدي إلى اإلحساس بالهوية أو تشتت الهوية ،تستخدم كلمة
أزمة في مجال الطب مثل أزمة صحية ،أزمة قلبية و كذلك في مجال االقتصاد
أزمة مالية وفي علم النفس أزمة نمو ،أزمة ميالد ،أزمة شخصية وهذه الكلمات
تعني في علم النفس حدوث تغيرات فجائية تتناول أكثر من ناحية في الفرد وتعرض
االتزان النفسي لالهتزاز والتمزق وهذه األزمة قد تتناول النواحي الفيزيولوجية
والنفسية واالجتماعية.
أما أزمة الهوية فهي كما يشير (ماير محمد" )59 :2000 ،إنما هي نتاج لفشل
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
عن هوية سلب ية ،وتبدأ أزمة الهوية ببحث المراهق عن مصادر جديدة للمعنى
235
المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

تأثير أزمة الهوية على المراهق المتمدرس د.حاج سليمان فاطمة الزهراء ،د .عثماني مريم

واالنجاز والقيمة ،ويثيرها التناقض الوجداني لالبن نحو أبيه وخاصة خوفه من أن
تندمج رغباته في رغباتهم.
ويؤكد اريك فروم في (أحمد )135 :2003 ،أن أزمة الهوية يترتب عليها عدم
اكتمال القدرة على الحب الناضج ،الذي يتمثل في الرعاية لموضوع الحب،
واإلحساس بالمسؤولية اتجاهه واحترامه ومعرفته معرفة كاملة ،يحب المراهق
يتميز بالنقص لتعثر الشاب وتعقد أزمته مع نفسه ،وإن محاوالت المراهق لإلكثار
من موضوعات الحب ال تعدو سوى محاولة الكتشاف ذاته وهكذا يربط فروم بين
"أزمة الهوية" وفقدان القدرة على الحب الناضج.
أما "بول جودمان" حسب ما ورد في (الحجازي )95 :1984 ،فيربط بين أزمة
الهوية وبين فقدان المراهق للقيمة االجتماعية من خالل دور اجتماعي يعبر
بصراحة في قوله "أن الهوية ما هي إال اإلحساس بالضياع في مجتمع ال يساعد
المراهق في فهم ذ اته وال يوفر له فرصا يمكن أن تعينه في اإلحساس بقيمته ،ال
تحرم الشاب من القدوة والمثل فحسب وإنما يعطلهم عن القيام بدور له معنى في
الحياة االجتماعية والمجتمع الحديث.
المراهق :هو الفرد الذي يمر بمرحلة انتقالية بين الطفولة والرشد ويكون في البداية
مرحلة اتخاذ القرارات العامة في حياته المهنية واالجتماعية وهو الفرد األكثر
تعرضا لالضطرابات النفسية والمراهق يندرج ضمن فئة العمرية ما بين  12إلى
 20سنة .فالمراهقة مرحلة نمائية من مراحل النمو تقع بن الطفولة والرشد وتمثل
هذه المرحلة فترة حرجة من حياة الفرد بمعنى أنها تحتاج إلى تكليف من نوع جديد
تختلف تماما عما كان الفرد قد تعوده من قبل وهي تبدأ عادة بنهاية مرحلة الطفولة
وتنتهي بانتهاء مرحلة الرشد أو النضج.
ويرى( إبراهيم قشقوش )45 :1989 ،إن مرحلة المراهقة مرحلة ذات طبيعة
بيولوجية واجتماعية على السواء إذ تتميز بدايتها بحدوث تغيرات بيولوجية عند
األوالد والبنات ويتواكب مع هذه التغيرات وتصاحبها تضمينات اجتماعية معينة
وهي من الوجهة الزمنية تظم األفراد الذين تقع أعمارهم الزمنية في الفترة الممتدة
من  21-12سنة ومن الوجهة النفسية تظم األفراد الذين أنهوا أو إجتازوا مراحل
الطفولة بينم ا هي تظم من وجهة نظر علم االجتماع أولئك األفراد الذين يحاولون
اجتياز الفجوة بين مرحلتين هما مرحلة الطفولة وهي مرحلة يعد االعتماد ابرز
مالمحها ،ومرحلة الرشد وهي مرحلة يمثل االستقالل والقدرة على اتخاذ القرارات
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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على صدق النتائج المتوصل إليها .ولدراسة هذا البحث واختبار فروضه والتحقق
من صحتها وصوال إلى تحقيق هدفه األساسي اعتمدت الباحثتان على المنهج
التحليلي ودراسة الحالة لمدى مالئمته مع متغيرات الدراسة.
عينة الدراسة:
أجريت الدراسة على حالة واحدة من جنس أنثى عمرها  14سنة تدرس بقسم
السنة الثالثة متوسط بمت وسطة يغموراسن بن زيان بمدينة تلمسان ،وقد تم اختيار
هذه الحالة بطريقة قصدية وذلك نتيجة الشكاوي المقدمة ضدها والمالحظات
الخاصة بعمال المؤسسة التعليمية (مدير ومعلمين).
أدوات الدراسة:
استخدمت الباحثتان في هذه الدراسة كل من المقابلة العيادية بشكل عام والنصف
موجهة بشكل خاص والمالحظة اإلكلينيكية واختبار مفهوم الذات للمراهقين بجوانبه
األربعة :االجتماعية ،النفسية ،المعرفية والجسمية.
المقابلة العيادية :هي أداة أساسية يعتمد عليها األخصائي النفسي الستيفاء
المعلومات واكتشاف الواقع النفسي للمفحوص من حيث انفعاالته وتعبيراته و ذلك
من خالل عملية تبادل معقد للحديث بين الطرفين.
وفي هذا البحث اعتمدت الباحثتان على المقابلة النصف موجهة التي تعتمد على
نمط سؤال جواب ولكن اإلجابات تكون موسعة تدفع الفاحص للمناقشة وهي بذلك
تستخدم أسئلة مقيدة وأخرى مفتوحة وحرة حيث أكد ( سامي محمد ملحم :2010،
 ) 300على أن المفحوص يكون أكثر حرية في التعبير عن مشاعره ودوافع سلوكه
بدون توجيه معين من الباحث.
المالحظة اإلكلينيكية :إحدى التقنيات المستعملة لجمع المعلومات وهي تعتمد على
تجنيد الحواس لمشاهدة ومراقبة سلوك معين او ظاهرة معينة و استخراج ظواهر
سلوكية ذات معنى وترتبط بموضوع البحث.
االختبارات:تعتبر من الوسائل المعتمد عليها في المنهج اإلكلينيكي والدراسة هذا
الموضوع اعتمدنا على اختبار مفهوم الذات من إعداد (دعد الشيخ.)2006 ،
وصف االختبار:
بنية االختبار :عملت الباحثة على تحديد جوانب معينة لمفهوم الذات وهي:
الجانب الجسمي :ويقتصد به فكرة الفرد عن أعضاء جسمية ومعرفة مدى إدراكه
لما تتميز به ذاته الجسمية من مواصفات ومهارات خاصة.
الجانب االجتماعي :ينعكس هذا المفهوم من خالل تفاعل الفرد مع المجتمع ومن
خالل ما كونه من انطباعات أنتجتها القيم واألعراف االجتماعية ويتحلى هذا
المفهوم في:نظرة الفرد إلى اآلخرين رؤيته لنظرة اآلخرين مدى تقلبه لقيم الجماعة
موقفة من حقوق اآلخرين.
الجانب النفسي :يتحلى في النظرة العميقة للذات من خالل إدراك الجوانب التالية:
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العقلي المعرفي :وهو ما يظهر من سلوك يشير إلى ناحية ثقافية ومعرفية يعكس
فكرة الطالب عن إمكاناته العقلية وثقافة األكاديمية.
الجانب العاطفي االنفعالي :ويتضمن كل ردود الفعل التي تحركها وتؤدي الدور
الحاسم فيها النفعاالتنا إذ تشكل تنظيما عاطفيا يتجلى في :الغضب والحب
والكراهية والتسامح والغيرة والفرح والحزن والقلق.
الجانب الفلسفي :ويتضمن ندرة الفرد إلى قضايا الوجود والكون وموقفه من القيماإلنسانية والمساواة والحرية والعدالة.
الجانب الجسمي :من  1إلى 20
العبارات االيجابية تعمل األرقام التالية:
9.20.18.15.14.8.7.6.17.16.13.11.10.4.3.1
العبارات السلبية تحمل األرقام التالية19.12.5.2. :
الجانب االجتماعي :من  21إلى 45
العبارات االيجابية تحمل األرقام التالية:
70.69.66.65.64.62.60.58.57.55.54.52.51.50.49.48.47
الجانب الفلسفي 71 :إلى .80
العبارات االيجابية تحمل األرقام التالية 80.79.78.77.76.75.72.71
العبارات السالبة تحمل األرقام التالية .74
الخصائص السيكومترية:
صدق االختبار :استخرج صدق االختيار بطريقة صدق المحتوى إذ قامت الباحثة
بعرض اختيار على محكمين مختصين لبيان رأيهم في مدى صدق العبارات
ومناسبتها لقياس الجانب الذي وضعته لقياسه.
ثبات االختيار :استخرجت الباحثات ثبات االختيار بإعادة تطبيقه على العينة نفسها
وكان الفاصل بين التطبيقين عشرة أيام وقد بلغ معامل ثبات باستخدام معامل
االرتباط بيرسون  0.82 Rلمقياس الكلي .وتراوحت قيم معامالت ثبات المقاييس
الفرعية األربعة بين  0.70و 0.94كما هو موضح الجدول :
قيم معامالت الثبات بيرسون R
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
السن 14 :سنة.
الجنس :انثى
المستوى الدراسي :السنة الثالثة متوسط.
المستوى االقتصادي :متوسط.
ترتيب الحالة في األسرة :ترتب في المرتبة األولى.
السوابق األسرية:
اسم األب :ع
السن 49 :سنة.
المهنة :تاجر.
االب مدمن على الكحول (حسب تصريحات الحالة)
اسم األم :ف.
السن 40 :سنة.
المهنة :ماكثة بالبيت.
الحالة الصحية للوالدين :ال توجد اي عالمات مرضية.
اإلخوة:
األخ :م  10سنوات.
األخ  7:سنوات.
التنشئة االجتماعية:
سلوك الحالة في الوسط العائلي:
بالنسبة لوصف العالقات األسرية فان عالقة الحالة مع األب يسودها النفور وعدم
الترابط لعدم إهتمامه وإتصافه بالالمباالة وإهماله لعائلته بسبب إدمانه على الكحول،
أم ا عالقتها مع األم فهي جيدة نوعا ما ينقصها بعض الحنان واالهتمام .وفيما يخص
عالقة الحالة مع إخوتها فهي جيدة أحيانا وأحيانا مضطربة.
سلوك الحالة في المدرسة:
تتميز الحالة بالعزلة واالنفراد معظم الوقت لوحدها ،سلوكها غير مقبول معظم
الوقت حيث تظهر عدوانية على زمالئها خاصة إذا ما أزعجها احدهم ،مشاكسة
وفوضوية في القسم(حسب تصريحات األساتذة والزمالء).عالقتها مع األساتذة
مضطربة وذلك نتيجة لسلوكها الفوضوي وإهمالها لواجباتها وغياباتها المتكررة.
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عرض مضمون المقابالت:
المقابلة األولى:
تضمنت المقابلة األولى التعرف على الحالة وجمع البيانات األولية عنها،
وإعطائها فكرة عن موضوع الدراسة والطلب منها المشاركة فيه ،وهنا تعطي
الحالة معلومات تساعد الباحث في عمله مع العلم أن جميع المعلومات المتحصل
عليها تستغل لغرض علمي فقط وفي سرية تامة ،وهذا من اجل بناء الثقة المتبادلة
بين الطرفين (الباحثة والحالة).
وبعد موافقة الحالة على تعاونها مع الباحثة وتم جمع البيانات األولية المتعلقة بها
تم االتفاق معها وضبط التوقيت ومواعيد المقابالت األخرى التي تناسب كال
الطرفين.
المقابلة الثانية:
تمثلت المقابلة الثانية في جمع معطيات ومعلومات أكثر عن الحالة وأسرتها
وطبيعة العالقات األسرية السائدة مع فتح المجال للحالة للتحدث عن بعض المشاكل
التي تواجهها من بينها إدمان األب على الكحول ومعاملته السيئة مع أسرته خاصة
مع األم ،كما تحدثت الحالة عن عالقتها مع أمها وإخوتها في هذه المقابلة ،حيث
صرحت الحالة بأن أ مها ال تفهمها معظم الوقت ولهذا فهي تتشاجر معها دائما ،أما
عن عالقتها مع اإلخوة فهي عادية تكون أحيانا جيدة وأحيانا مضطربة.
المقابلة الثالثة:
تمثلت هذه المقابلة في التعرف على عالقتها االجتماعية في الوسط المدرسي
فبخصوص عالقتها مع األساتذة صرحت الحالة بأنها ليست جيدة في الوقت الحالي
لتدهور مردودها الدراسي وغياباتها المتكررة علما أنها كانت تتحصل على نتائج
عالية من قبل ،أما فيما يخص عالقاتها مع أصدقائها فهي تفضل الجلوس مع الذكور
أفضل من اإلناث وذلك ألنها تشعر باالرتياح معهم أكثر وأنهم يفهمونها أفضل ،أما
في نهاية المقابلة قمنا بإعطائها فكرة عن االختبار الذي سيطبق في المقابلة الموالية
.
المقابلة الرابعة:
في هذه المقابلة تم تطبيق االختبار المتمثل في مفهوم الذات للمراهقين بجوانبه
األربعة :الجسمية ،االجتماعية ،المعرفية والنفسية الذي يتضمن عبارات متعددة
والمطلوب من الحالة أن تجيب عن كل بند بأمانة ومصداقية وفي األخير تم إعالم
الحالة على أن المقابلة الموالية ستكون آخر المقابالت.
المقابلة الخامسة:
كانت المقابلة الخامسة عبارة عن تحليل لنتائج االختبار وتقديم فكرة للحالة عن
هذه النتائج ،ثم بعد ذلك تقديم الشكر للحالة على تعاونها معنا إلجراء هذه الدراسة
مع إنهاء المقبالت.
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مناقشة النتائج:
انطلقت الدراسة الحالية من الفرضية التالية:
تؤثر أزمة الهوية على المراهق المتمدرس سلبيا.
وقد تحققت هذه الفرضية من خالل الحالة المدروسة فمن خالل المقابالت التي
أ جريت معها ونتائج االختبار المتحصل عليها تبين أنها تعاني من أزمة الهوية التي
ظهرت كنتاج لمجموعة من العوامل التي تفاعلت مع بعضها البعض لتعطي جملة
من األعراض التي تجلت في اضطراب سلوكها داخل الوسط المدرسي (العدوانية،
غيابات متكررة ،االندفاعية ،مرافقة الذكور ،ضعف التحصيل الدراسي) وكذلك
اضطراب عالقتها داخل الوسط األسري خاصة مع األب واألم ،أما فيما يخص
تحليل نتائج االختبار فهي كالتالي:
الجانب الجسمي :يحتوي هذا الجانب على  20عبارة بعضها ايجابي واآلخر سلبي
حيث تحصلت الحالة في هذا الجانب على العبارات االيجابية أكثر من العبارات
السلبية وهذا ما يشير إلى إدراكها االيجابي عن جسمها وما يميزه عن اآلخرين.
الجانب االجتماعي :تحتوي على  24عبارة وفي هذا الجانب أيضا يتكون من
عبارات إيجابية وأخرى سلبية إذ تحصلت الحالة في هذا الجانب على العبارات
السلبية أكثر من العبارات االيجابية وهذا ما يشير إلى عدم تفاعلها مع المجتمع
خاصة مع المحيط العائلي والمدرسي.
الجانب النفسي :يتضمن  24عبارة بعضها ايجابية وبعضها سلبية وتبين في هذا
الجانب أن العبارات السلبية تطغى على العبارات االيجابية في المجال االنفعالي
(الحالة كثيرة الغضب والعدوانية اتجاه اآلخرين) أما فيما يخص الجانب العقلي
المعرفي فمن جهة تميزت الحالة بقدراتها القلية المعرفية ومن جهة أخرى كان لديها
تحصيل دراسي منخفض.
الجانب الفلسفي :يضم  10عبارات فهذا األخير أيضا يتكون من عبارات ايجابية
وأخرى سلبية حيث ظهر لنا فيه العبارات السلبية أكثر من العبارات االيجابية وهذا
ما يشير على ان الحالة لديها نظرة سلبية اتجاه قضايا الوجود والكون وموقفها اتجاه
القضايا االنسانية ،والمساواة.
وفي األخير نالحظ من خالل جميع هذه الجوانب أن النتائج المتحصل عليها في
الجانب النفسي واالجتماعي والفلسفي كانت سلبية مقارنة بالنتائج المتحصل عليها
في الجانب االجتماعي والتي تميزت باإليجابية وإذا ما حللنا هذه النتائج (نتائج
المقابالت ونتائج االختبار) من الناحية النفسية نجد أن الحالة تعاني من أزمة الهوية
وهذا ما اثر عليها سلبا بصفة عامة وعلى تحصيلها الدراسي بصفة خاصة.
خاتمة:
استهدف ت هذه الدراسة تسليط الضوء على أحد المشكالت األكثر شيوعا في الوقت
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
مقبولة وغير مرغوب فيها مما تؤثر على أسرته ثم على المجتمع الذي ينتمي إليه
وهذا ما يسمى بأزمة الهوية عند المراهق ،ومن هذا المنطلق ومن خالل دراستنا
قمنا بتسليط الضوء على موضوع أزمة الهوية عند المراهق المتمدرس وعرفة
كيفية تأثيرها عليه ،وفي األخير اتضح لنا أن هذه األخيرة أثرت سلبا عليه وهذا ما
يشير إلى تأكد صحة فرضية الدراسة.
االقتراحات:يمكن في األخير وضع بعض المقترحات التالية:
 توعية المراهقين من الناحية النفسية إلى أهم خصائص النمو والمطالب لمرحلةالمراهقة لكي يكونوا على وعي لما يحدث لهم من تغيرات ،وليطمئنوا أن ما يدور
بداخلهم يعد من األمور الطبيعية التي يتعرض لها معظم المراهقين في هده
المرحلة.
 توعية األسرة والمدرسة حول هذه المرحلة وأهمية إشعار المراهق بمكانتهودوره ،وإشراكه في تحمل المسؤولية ،ومساعدته على التخلص من الصراعات
وتجاوز العقبات وتفهمه.
 مساعدة المراهق على تحديد هويته ،حتى يتمكن من االنتقال السليم إلى مرحلةالرشد ألن الفشل في هذه المرحلة يؤدي إلى ظهور مشاكل وخيمة من بينها
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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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الصحة النفسية للعامل واستراتيجيات تحقيقها في البيئة المهنية
د .بوعالية شهرة زاد
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة محمد لمين دباغين سطيف  :02الجزائر

ملخص :إن إهمال الجانب النفسي في مجال العمل أدى إلى معانات العاملين في
معظم المؤسسات مما انجر عنه عدة مشكالت نفسية ومهنية رغم وجود اهتمام
بمردودية العمل وتحسين الكفاءة والسعي لتحقيق المنافسة والوصول إلى التميز،
فالصحة النفسية تكتسي أهمية بالغة في حياة األفراد بصفة عامة والعاملين بصفة
خ اصة العتبارها ضرورة ملحة لضمان استقرارهم النفسي ونجاحهم ورضاهم في
مجال عملهم ،ويعتبر مجال العمل مجاال يعج بالمشكالت النفسية يتوجب على
المهتمين بالمجال مراعاتها والبحث فيها والعمل على تحقيقها ،وجاءت هذه الورقة
البحثية لتسليط الضوء على الصحة النفسية للعامل واستراتجيات تحقيقها في البيئة
المهنية.
الكلمات المفتاحية :الصحة النفسية ،العامل ،البيئة المهنية ،االضطرابات النفسية
المهنية.
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مقدمة:
أن يرضى الفرد عن نفسه وأن يتقبل ذاته كما يتقبل اآلخرين ،فال يبدو منه ما يدل
على عدم التوافق االجتماعي ،كما ال يسلك سلوكا اجتماعيا شاذا بل يسلك سلوكا
معتدال يدل على اتزانه االنفعالي والعاطفي والعقلي في ظل مختلف المجاالت
وتحت تأثير جميع الظروف ،حسب نظر الصحة النفسية إن هذا الشخص وأمثاله
أسوياء-ال محالة -ألنهم يتمتعون بقدر كاف من الصحة النفسية حيث يمكنهم أن
يعيشوا في وفاق وسالم مع أنفسهم من جهة ،ومع غيرهم في محيط األسرة أو العمل
أو المجتمع الخارجي من جهة أخرى(.مصطفى فهمي.)16 :1995 ،
وتتضح أهمية الدراسة ا لعلمية للصحة النفسية في العصر الحديث في حماية المجتمع اإلنساني من
تزايد معدالت األمراض النفسية والعقلية وانحرافات السلوك وفي الحد من تفاقم هذه

الظاهرة ،واإلحصاءات الحديثة تنبه المجتمع اإلنساني وتحذره من الخطر المتزايد
بظاهرة اضطرابات الشخصية بصفة عامة.
وألن العمل يعتبر من العوامل الهامة التي لها دورها وتأثيرها على صحة الفرد
النفسية ،لما لهذا العمل من أهمية بالنسبة له ،فالعمل مصدر لقمة العيش ،والعمل
يجعل الفرد أمنا على مصدر قوته وإشباع حاجاته ...لذا فنجاح الفرد في عمله من
العوامل التي تدعم صحته النفسية ،لما يحققه من استقرار نفسي ورضا وسعادة
(عويد مشعان.)329 :1994،
وعليه فالصحة النفسية للعامل صلة بكفايته اإلنتاجية وتوافقه المهني وعالقاته
االجتماعية والرسمية بزمالئه ورؤساءه ،كما أن الصحة النفسية لها أبلغ األثر في
مثابرته على عمله ومحافظته على مستوى إنتاجه كما وكيفا وتجنيبه مشكالت عادية
في علم الصناعة مثل التغيب وتدني الكفاءة اإلنتاجية والتورط في حوادث العمل.
وقد دلت دراسات حديثة أجريت في الواليات المتحدة عن النساء العامالت ،على
أنهن أبعد عن االتزان االنفعالي من الرجال ،كما دلت على وجود مؤثرات خاصة
شديد ة الوطأة على شخصياتهن ،وهي مؤثرات ال وجود لها بتاتا عند الرجال ،ذلك
أن االختيار بين البيت والمهنة مشكلة انفعالية حادة تشغل المركز من كثير من
النساء ،فتسبب لهن حيرة دائمة وصرعا نفسيا موصوال ،إنه اختيار بين بيت
وأطفال مع التضحية ببعض مباهج الحياة التي تتوق إليها المرأة هناك أشد التوق
(عويد مشعان.)352 :1994 ،
ومن الجدير بالذكر أن الحاجة للصحة النفسية في الوقت الحاضر أصبح ضرورة
وذلك ألن اإلنسان يعيش تطورات علمية انفجارية تفرض عليه أن يواكبها وأن
يعدل من سلوكه ،وكل ذلك سيفرض عليه معاناة وقلق ال يعرف حدوده ومداه ألنه
كما يقال أن إنسان هذا العصر يعيش في عصر سمي بعصر القلق (صالح الدهري،
 ،)208 :2005وعليه تتمحور هذه الدراسة على التعرف على الصحة النفسية
للعامل واستراتيجيات تحقيقها في البيئة المهنية.
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أوال .ماهية الصحة النفسية
 .1مفهوم الصحة النفسية:
لقد كثرت االجتهادات حول معنى الصحة النفسية عندما نقف أمام مشكلة من
مشكالت اضطرابات السلوك ،بمعنى أخر :عندما نقابل السلوك غير السوى نسبة
إلى المعيار الشائع للسلوك في أي مجتمع من المجتمعات ،وعندما نجد أنفسنا أمام
تعريف السواء كنموذج السلوك نقترب منه لو نبتعد عنه بنسبة متفاوتة.
ويعد مايير ( )Mayerأو من استخدم مصطلح الصحة النفسية( MentaL
 )Healthللداللة على نمو السلوك الشخصي واالجتماعي نحو الكمال (صالح
الدهري.)208 :2005 ،
و للصحة النفسية معاني وتعاريف متعددة سنتعرض ألهمها بغية الوصول إلى
تعريف يمكن أن نستعين به في رسم السبل المؤدية إلى سالمة العقل والمحافظة
عليه من التعرض لالضطرابات السلوكية بأشكاله المختلفة.
ومن التعاريف الشائعة للصحة هي الخلو من أعراض المرض النفسي أو العقلي،
ويلقى هذا التعريف قبوال بين المختصين قي مجال الطب النفسي ،وال شك أن هذا
التعريف إذا قمنا بتحليه نجد أنه مفهوم ضيق محدود ألنه يعتمد على حالة السلب أو
النفي ،كما أنه يقصر معنى الصحة النفسية على خلو الفرد من أعراض المرض
العقلي أو النفسي وهذا جانب واحد من جوانب الصحة النفسية ،فقد نجد فردا خاليا ً
من أعراض المرض العقلي أو النفسي ولكنه مع ذلك غير ناجح في حياته،
وعالقاته بغيره (سهير احمد.)13 :2000 ،
وكذلك إذا تأملنا في حياة وسلوك األفراد الذين نعرفهم ونتعامل معهم في كل يوم،
والذين ال تصل أعمالهم وتصرفاتهم إلى درجة االختالل التام الشذوذ والغرابة
فيتبين لنا أنهم ال يتساوون جميعا من حيث تفاعلهم بحياتهم ورضاهم من حيث
قدراتهم على التوافق بين مختلف أهدافهم واهتماماتهم ونزعاتهم ،أو من حيث
نجاحهم في إقامة العالقات الطيبة والتوافق مع األشخاص المحيطين بهم ،ومع
مطالب البيئة االجتماعية والمادية ،لو نرى فيمن نعرفهم أفرادا يغلب الرضا
والسعادة على حياتهم وآخرون يغلب الضيق والتعاسة ،يتبين من ما تقدم أن الصحة
النفسية ليست مجرد الخلو من المرض ،ألننا نالحظ أن مجرد الخلو من المرض ال
يحتم قدرة الفرد على مواجهة األزمات العادية وال يتبعه الشعور االيجابي
بالسعادة(سهير احمد.)14 :2000 ،
وعليه يعتبر تعريف الصحة النفسية بالنظر إلى األعراض النفسية والعقلية فقط
من التعاريف السلبية للصحة النفسية .في حين هناك تعريفات ايجابية للصحة
النفسية والتي هي:
حسب " Dardy santorالصحة النفسية هي حالة من األداء الناجح للوظائف
الذهنية مما يؤدي إلى أنشطة إنتاجية وتحقيق عالقات مع األشخاص اآلخرين
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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
كما ترى كاملة الفرخ أن الصحة النفسية "حالة دائمة نسبيا يكون فيها الفرد
متوافقا ً نفسيا ً ويشعر بالسعادة مع نفسيه ومع اآلخرين ويكون قادرا ً على تحقيق ذاته
واستغالل قدراته ويكون قادرا ً على مواجهة مطالب الحياة ،وتكون شخصيته
متكاملة سوية وسلوكه عاديا ً وأن يكون متمتعا ً بصحة العقل والجسم" (.كاملة الفرخ
وآخرون.)18 :1999 ،
من خالل ما سبق نستنتج أن الصحة النفسية هي حالة نسبية مرتبة بمستوى فعالية
الفرد داخل المجتمع ،فقدرة وفعالية الفرد على تجاوز المواقف يبين سالمة الصحة
النفسية وقدرته على الخروج من الموقف اإلحباطي.
 .2المفاهيم المتداخلة مع الصحة النفيسة:
التوافق (  :)Ajustementلم يعد التوافق مفهوما أساسيا لعلم النفس بصورة
عامة ،بل أصبح من المفاهيم األساسية للصحة النفسية والبعد األساسي الذي يفرض
نفسه على الصحة النفسية( صالح حسن الداهري ،)18 :2005 ،حيث يشير مفهوم
التوافق بأنه " :بأنه حالة يتم فيها إشباع حاجات الفرد من جهة ،ومطالب البيئة من
جهة أخرى إشباعا تاما ،وهو يعني االتساق بين الفرد والهدف أو البيئة
االجتماعية"(عبد الحميد الشاذلي ،)74 :2001 ،وعليه يعد التوافق عملية توائم
وانسجام بين الفرد وبيئته وتحقيق اشباعات ذاته الداخلية ،والرضا عن النفس .
التكيف (  :)Adaptationإن حديثنا عن عدم التوافق يضطرنا لبحث مجموعة
من المفاهيم تتداخل معه هي التوافق والتكيف وعليه ينبغي البحث في كل من هذه
المفاهيم لتبيان مدى حدودها وإمكانات تداخلها مع بعضها.
حيث يعتبر التكيف من المصطلحات الشائعة في علم االجتماع وعلم النفس اليوم،
وهو مصطلح خاص بالعلوم في األحياء في األصل ،والمقصود منه " تغير في
الكائن الحي مع بيئته الطبيعية والمادية"(عبد العزيز القوصى،)117 :1975 ،
وبأنه تلك العملية الديناميكية المستمرة التي يهدف بها الشخص إلى أن يغير سلوكه
ليحدث عالقة أكثر توافقا بينه وبين البيئة ،وبناء على ذلك الفهم نستطيع أن نعرف
هذه الظاهرة بأنها القدرة على تكوين العالقات المرضية بين المرء وبيئته"( .صالح
الدين العمرية)145 :2005 ،
التكامل ( :) Intégrationإن التكامل يعني التناغم بين االثنين ،ويقصد به "كاتل"
مدى تكاتف وتآزر كل طاقات الفرد في سبيل هدف معين ،وهذا التكامل والتناغم
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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ويرى أصحاب االتجاه الفرويدي أن التوا فق يمثل إشباعا لحاجات الفرد التي تثيرها
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
ال عالقة بينه وبين بيئته عالقة اتفاق ال سخط فيها(.ناصر الدين زبدي وآخرون،
دس.)123 :
 .3نسبية الصحة النفسية:
إذا أخذنا الصحة النفسية واختاللها وجدنا أن األمر فيها نسبي كما هو في الشذوذ
فكما أنه ال يوجد حد فاصل بين الشاذ والعادي ،كذلك ال يوجد حد فاصل بين الشاذ
والعادي ،كذلك ال يوجد حد فاصل بين الصحة النفسية والمرض النفسي ،والصحة
النفسية شبيهة في ذلك بالصحة الجسمية ،فالتوافق التام بين الوظائف الجسمية
المختلفة ال يكاد يكون له وجود .ودرجة اختالف التوافق هي التي تبرز حالة
المرض عن حالة الصحة.
ومن أركان الصحة النفسية التي أثبتها– إلى جانب انعدام النزاع الداخلي– نجاح
التكيف مع البيئة ،ونجاح التكيف هذا أمر نسبي كذلك ،فليس هناك حد فاصل ندرك
عنده الفرق بين حالتي تحقق التكيف مع البيئة ،وانعدام تحققه ،ونالحظ أن التكيف
مع البيئة نسبي من ناحية أخرى ،وهي الناحية المتوقفة على النمو (.عبد العزيز
القوصي.)10 :1956 ،
ثانيا .مناهج الصحة النفسية
يوجد ثالثة مناهج أساسية في الصحة النفسية:
أ.المنهج اإلنمائي ( :)Developmentalوهو منهج إنشائي يتضمن زيادة التوافق
والسعادة والكفاءة والتوافق لدى األسوياء والعاديين خالل رحلة نموهم حتى يتحقق
الوصول بهم إلى أعلى مستوى ممكن من الصحة النفسية ،ويتحقق ذلك عن طريق
دراسة اإلمكانات والقدرات وتوجيهها التوجيه السليم (نفسيا ً وتربويا ً ومهنيا ً) زمن
خالل رعاية مظاهر النمو جسميا ً وعقليا ً واجتماعيا ً وانفعاليا ً بما يضمن إتاحة
الفرص أمام المواطنين للنمو السوي تحقيقا ً للنضج والتوافق والصحة النفسية.
ب.المنهج الوقائي ( :)Preventiveيتضمن الوقاية من الوقوع في المشكالت
واالضطرابات واألمراض النفسية .يهتم باألسوياء واألصحاء قبل اهتمامه
بالمرضى ليقيهم من أسباب األمراض النفسية بتعريفهم بها وإزالتها أوال بأول،
ويراعي نموهم السوي و يهيئ الظروف التي تحقق الصحة النفسية.
ج .المنهج العالجي ( :)Remedialويتضمن عالج المشكالت واالضطرابات
واألمراض النفسية حتى العودة إلى حالة التوافق والصحة النفسية ،يهتم هذا المنهج
بأسباب المرض وأعراضه وتشخيصه وطرق عالجه وتوفير المعالجين والعيادات
والمستشفيات النفسية( .حامد زهران)12 :2005 ،
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ثالثا .الصحة النفسية للعامل
ً
إن الصحة النفسية للعامل ال تقل خطرا وال أهمية عن األمراض الجسمية ،فالحالة
النفسية تؤثر على إنتاجية العامل وعلى مقدار تعرضه لحوادث العمل وإصاباته،
وعلى ذلك فمن الحكمة توفير جو صحي من الناحية النفسية والعقلية للعمال والعمل
على حل مشاكلهم وإعطائهم حقوقهم وإلزامهم وإلزامهم بالقيام بواجباتهم الوظيفية
حتى ال ينقلب الحال إلى المغاالة في المطالبة بالحقوق العمالية أو الفوضى
والتسيب ،والعمل على محاربة العادات السيئة كإدمان الخمور والمخدرات والسهر
والمقامرة ،والمعروف أن اإلصابة بأي من األمراض النفسية أو العقلية يضاعف
من األمراض المهنية ويزيد من خطورتها .ويحتاج العمال إلى ضرورة توفير
الرعاية النفسية للتخلص من الشعور بالتعب والملل (عبد الرحمن العيسوي ،د.س:
 ،)67فالصحة النفسية للعامل هي شعوره بالرضا والسعادة وقدرته على التوافق مع
البيئة المهنية ،والعمل على تجنب االضطرابات واألمراض المهنية وكذلك قدرته
على مواجهة العوامل الحياتية الضاغطة ومحاولة التوافق والتكيف معها.
رابعا .نماذج من االضطرابات النفسية المهنية في مجال العمل
إذا استطاع الفرد أن يعيش في زحمة هذه الحياة عيشة راضية مرضية منتجة في
حدود قدراته واستعداداته قيل انه حسن التوافق .أما إن عجز عن ذلك بالرغم مما
يبذله من جهود فهو"سيء التوافق"(احمد راجح ،)485 :1968 ،وعليه توجد العديد
من نماذج اإلضطرابات النفسية المهنية التي نوجزها فيما يأتي:
.1الهستيريا ( :)Hesterieكلمة هستيريا مشتقة من مصدرها الالتيني ()Hystrus
وتعني الرحم وكان االعتقاد في القديم أن هذا المرض يصيب النساء ،إال أنه ومع
تقدم العلوم والعلوم الطبية بالذات اتضح أن مرض الهستيريا هو مرض عصبي
يصاب به الرجال بجانب النساء والصبيان بجانب البنات ،إال انه أكثر انتشارا ً لدى
اإلناث منه لدى الذكور ومن أنه مرض نفسي يصيب كل األعمار وبالمعنى الضيق
لكلمة الهستيريا يقول فرويد" :هو الظهور السهل للهذيان واألوهام الصورية مع
نشاط فكري ال غبار عليه"(عبد المجيد الخليدي وآخرين ،)113 :1997 ،وتتنوع
أعراض مرض الهستيريا التي من أهمها:
أعراض جسمية ويشمل(:أعراض حركية،أعراض حسية،أعراض غذائية).
أعراض عقلية ،وتشمل( :فقدان الذاكرة -المشي أثناء النوم -التجول
الالشعوري)(.مصطفى فهمي.)231-230 :1995 ،
وفي الغالب فإن مرضى الهستيريا ال يدركون األصل السيكولوجي الذي يكمن
وراء مشكالتهم .وعلى كل حال من األسباب الرئيسية لمرض الهستيريا وجود
مواقف ال يرغب الفرد في المرور بها ،فالطفل الذي يكره مدرسته قد يصاب بشلل
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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على الغير هي في الواقع التي تجعله شديد القابلية لإليحاء( .عبد الرحمن العيسوي،
)206 :2000
 .2القلق العصابي :من األعراض الرئيسية لهذا العصاب قلق هائم طليق ال يعرف
مبرر موضوعياً ،أو سببا
له المريض أصالً وال سببا ً وال يستطيع أن يجد له
ً
صريحا واضحاً .فترى المريض يتوقع الشر من كل شيء ومن كل مصدر ويرى
في كل حدث نذير سوء ،ويؤول كل ظن على أسوأ وجه ال يرى الجانب المشرق
المفرح من األمور وال ترقبه أو يتصوره .ومن أعراضه النفسية أيضا سرعة
االهتياج أو ضعف القدرة على التركيز وشرود الذهن واالنهيار النفسي بين حين
وآخر ،هذا فضال عن التردد الشاذ والتشكك وتزاحم األفكار المزعجة على
المر يض ،مع فقد الشهية للطعام وأرق وأحالم كابوس متواتر ،ومن الطبيعي أن
يؤدي به هذا القلق الموصول والتوتر الدائم وصعوبة النوم إلى شعور شديد بالتعب
واإلرهاق ( عويد مشعان ،)335 :1994 ،وعليه فالقلق العصابي يكون الشخص
في حالة توقع التهديد والخوف يفقد فيه الفرد السيطرة على التركيز.
.3عصاب الوسواس ( :)Obsessionالوسواس هو فكرة متسلطة تالزم الفرد
كظله فال يستطيع منها خالصا مهما بذل من جهد ،ومهما حاول إقناع نفسه بالعقل
والمنطق هذا مع اعتقاده بسخف هذه الفكرة ،الشاب الذي تستحوذ عليه فكرة أن
الفتاة ال تحبه أو الشخص الذي تستب د به فكرة أنه أثم ،أو أنه ال يصلح لشيء ،أو انه
مريض بمرض معين وقد تكون هذه الفكرة مشكلة فلسفية أو دينية فإذا به يظل
يسائل نفسه "ما مصيري بعد هذه الحياة؟" .وينقسم عصاب الوسواس إلى وساوس
وأفعال قسرية ،وقد تدور الوساوس حول موضوعات غير اجتماعية كضرب الناس
أو ا شتهاء المحارم أو قتل األقارب واألطفال والناس جميعا(أحمد عزت راجح،
 ،)491 :1968أما األفعال القسرية  Compulsionsفهي متكررة ومقصودة
وهادفة تتم كاستجابة لفكرة وسواسية أو وفق قواعد معينة أو بصورة نمطية ال
تتغير.
يهدف الفعل إلى تحديد الموقف أو نزع أو منع صفاته المخفية أو ما يسبب للمريض
ن إزعاج وللفعل القسري عالقة واقعية مع الحدث المطلوب تحييده أو تكون طبيعة
الفعل مبالغا فيها.
يدرك الشخص أن الفعل مبالغ فيه وليس له ما يبرره (.محمد حسن غانم:2007 ،
)148
من أمثلة أعراض الهستيريا أن المريض قد يضطر إلى إعادة العمل الذي أنجزه
عدة مرات بالرغم من علمه بأنه مبالغ فيما يقوم به وهو على دراية بسخافة ما يقوم
به ولكنه ال يستطيع مقاومته.
.4االحتراق النفسي ( :)Burnoutجاءت أهمية دراسة ظاهرة االحتراق النفسي
كواحدة من الظواهر السلبية لالستجابة للضغوط النفسية .فهناك استراتجيات للتكيف
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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
الضاغط يصبح عرضة لما يسمي باالحتراق النفسي نظرا ً لوصوله إلى مستوى
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
من عوامل البيئة الخارجية أو الداخلية التي يمثلها الشخص ذاته وفقا ً لطبيعة ونوع
الضغط (محمود عكاشة.)96 :1999 ،
لقد كانت دراسة هربرت فرويدنبرجر ،1974والتي كانت البدايات األولى
لظهور هذا المصطلح (االحتراق النفسي) ،في حين تطور من طرف (ماسالش)
وذلك من خالل اإلسهام بجملة من البحوث والدراسات حيث قدمت أول أداة له.
ويمكن تعريف االحتراق النفسي حسب ماسالش وجاكسون على أنه" :االحتراق
النفسي هو إحساس الفرد باإلجهاد االنفعالي ،تبلد المشاعر ،انخفاض اإلنجاز
الشخص ،ويقصد باإلجهاد االنفعالي هو فقدان طاقة الفرد على العمل واألداء،
واإلحساس بزيادة متطلبات العمل أما تبلد المشاعر فهو شعور الفرد بأنه سلبي
وصارم وإحساسه باختالل الحالة المزاجية ،ويظهر انخفاض اإلنجاز الشخصي فهو
إحساس الفرد بتدني نجاحه واعتقاده بأن مجهوداته تذهب سدى"( نشوة دردير،
 ،)30 :2007وعليه أن االحتراق النفسي حالة متراكمة من الضغوط والتوترات
التي يتعرض لها الفرد في بيئة العمل ،تعمل على استنزاف طاقات الفرد الجسمية
واالنفعالية والعقلية.
 .5االغتراب المهني :)Alienation ( :إن سوء توافق وعدم تكيف العامل
بالمنظمة التي يعمل بها من شأنه أن يؤدي إلى شعوره بأنه في دائرة اإلهمال داخل
المنظمة ويتراءى له أن المشكالت التي يعاني منها سببها المنظمة ونتيجة لذلك
يبحث العامل عن بدائل يقوم بتفريغ مشاكله النفسية فيها ،وإذا انتشرت هذه الحالة
بين قطاع كبير من العاملين فذلك من شأنه أن يؤدي إلى انتشار االغتراب النفسي
بينهم(.منصور بن زاهي وآخرون.)144 :
بالنسبة إلى ماركس ،كان االغتراب يمثل خسارة للذات ( )Selfالتي يشرحها في
المخطوطات االقتصادية والفلسفية عام  ،1844التي يؤكد من خاللها أن
االستهالك ،مثل اإلنتاج قد يعاني االغتراب( .جون سكوت ،)51 :2009 ،حيث
يعرف االغتراب بأنه " انسالخ عن المجتمع والعزلة واالنعزال عن التالؤم
واإلخفاق في التكيف مع األوضاع السائدة في المجتمع والالمباالة وعدم الشعور
باالنتماء ،بل وأيضا انعدام الشعور بمغزى الحياة"( عبد اللطيف خليفة:2003 ،
 )21ويوضح االغتراب المهني هو انسحاب العامل عن العمل وعدم قدرته على
التوافق مع بيئة العمل.
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خامسا .استراتيجيات تحقيق الصحة النفسية في مجال العمل
يعتبر العمل أحد صور النشاط الطبيعي لإلنسان ،ولهذا فليس لنا أن ننظر إليه على
أساس أن فيه تهديدا لالتزان النفسي لإلنسان أو أنه يضر بصحته النفسية .إن الفرد
الذي يزاول مهنة أو عمال فنيا ً تتاح له الفرصة الستغالل كل قدراته ،وتحقيق أهدافه
الحيوية ،األمر الذي يحقق له الرضا والسعادة النفسية ( .مصطفى فهمي:1995 ،
)282
إن توفير الصحة النفسية للعمال ،ال يحقق الفوائد االقتصادية للمؤسسات فحسب،
وإنما يعود أيضا ً بفائدة كبيرة على تحسين العالقات األساسية وتكوين شخصيات
صالحة ،متعاونة ،تثق بنفسها ثقة عميقة وتنعم بالسعادة والرضا وتكون على
استعداد دائم للتفاهم والتضحية في سبيل رفعة شأن المجتمع ( .مصطفى فهمي،
 )285 :1995وفيما يلي أهم االستراتجيات التي تؤدي في مجال العمل والتي تحقق
للعمال الصحة النفسية:
 إزالة عوامل القلق والتوتر بين العمال ،إن هذه العوامل ال تؤدي فقط إلى قلةاإلنتاج ،وتعطيل العمل ،بل إنها تؤدي أيضا إلى ضعف القدرة على بذل الجهد
والمثابرة وضبط االنتباه ،مما يؤدي إلى أضرار جسمية .لذلك تهتم الصحة النفسية
بإزالة عوامل القلق التي يعانيها العامل وتعمل على تكوين اتجاهات إيجابية لديهم
نحو العمل ،بتدريبهم وإعدادهم للقيام باألعمال المختلفة.
 العمل على خلق عالقات إنسانية بين المشتغلين بالمصنع ،رؤساء ومرءوسين ،إذأن لهذه العالقات اإلنسانية أثرا ً كبيرا ً في حسن سير العمل وزيادة اإلنتاج نتيجة
لتعاون القائمين بالعمل وتآزرهم .ولن يسير العمل في المصنع أو يتحقق التعاون
فيه ،إال إذا كانت العالقات بين أفراده طيبة ،وهذا يتطلب متابعة العالقات بين
العمال بعضهم وبعض وبين العمال ورؤسائهم والبحث عن العوامل التي تؤدي إلى
اضطراب تلك العالقات والعمل على تالفيها وتدعيم العالقات اإلنسانية في
الصناعة.
 المبادرة إلى عالج االضطرابات النفسية التي تظهر لدى العمال في أدوارهاالمبكرة ،حتى ال تتفاقم وتؤدى إلى اإلضرار بالفرد نفسه وبالعمل في المصنع .هذا
إلى جانب االهتمام بصحة العمال الجسمية لما بين ذلك وبين الصحة النفسية للعمال
من عالقة وطيدة ،وألنها تقلل من قدرة العامل على اإلنتاج.
 خلق الوعي بين مديري المصانع ألهمية تكوين عالقات طيبة بينهم وبين العمال،فهذه العالقة تؤثر تأثيرا ً كبيرا ً على صحة العامل النفسية وعلى إنتاجة .فإذا كان
المدير من النمط الديكتاتوري الذي يقسو على العمال ويستخدم كافة األساليب لسلب
حقوقهم ،فليس من المتوقع أن يجب العمال عملهم أو يقبلوا عليه ،والعكس صحيح،
فإذا كان عطوفا ً عليهم ويشجعهم أدبيا ً ومادياً ،ويعاملهم كآدميين ال كاآلالت ،ويهتم
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بمشكالتهم العادية واألسرية ،فإن ذلك يحبب إليهم أعمالهم ويجعلهم يبذلون أقصي
الجهد في اإلنتاج.
 تطبيق وسائل االختبار المهني على العمال عند التحاقهم بالعمل بحيث يختارأفضل المتقدمين للعمل ويستبعد غير الالئقين للمهنة ممن ال تسمح لهم قدراتهم
بمزاولة ما تتطلبه المهنة من أعمال أو من بانحرافات نفسية تحول بينهم وبين
مزالة أعمالهم على أحسن وجه.
 استبعاد العمال الج دد الذين يظهر لديهم استعداد للوقوع في حوادث أثناء العمل. تنظيم عمليات التوجيه الجمعي للعمال ،بقصد معالجة المشكالت الجماعية التيمن شأنها أن تؤثر في اإلنتاج وفي حسن سير العمل بالمصانع مثل استخدام اآلالت
أو التباطؤ في العمل أو عدم القدرة على مواصلة بذل الجهد ...إلخ.
 وضع سياسة لتدريب العمال وإ عدادهم لألعمال المنوطة بهم عن طريق استخدامالوسائل النفسية المختلفة في التعليم والتدريب ،بحيث يستطيع العامل اكتساب
المهارات المختلفة التي تجعلهم يقدمون أحسن اإلنتاج بأقل جهد ممكن( .مصطفى
فهمي.)289-188 :1995 ،
في ضوء ما تقدم ينبغي أن يكون لكل مؤسسة وحدة للبحوث النفسية واالجتماعية
والتي يكون من بين أهدافها دراسة مشاكل العاملين والوقوف على مصادر
الضغوط الخاصة بهم وكذلك المتغيرات الخاصة بتقبلهم أو رفضهم للمهنة فدراسة
هذه المتغيرات يمكن أن تساعد على وضع الحلول الوقائية والعالجية للمشكالت
المتعلقة بالعاملين وتقوية عوامل الرضا واإلرضاء لديهم(.موسى مطاطلة:2010 ،
.)79-78
خاتمة:
لقد حاولت هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على الصحة النفسية للعامل
واستراتجيات تحقيقها ،حيث أن تحقيق الصحة النفسية في البيئة المهنية ضرورة
حتمية ال بد منها ،ألنه على قدر تمتع العامل بالصحة النفسية على قدر ما يزداد
إنتاجه وجودته ،وتمتعه بالرفاهية والسعادة بعيد عن االضطرابات النفسية المهنية،
مما يؤهله أن يكون فردا منتجا ايجابي في حياته العملية والشخصية ،وعليه وجب
تبني استراتيجيات وطرق تحقيق الصحة النفسية للعامل في البيئة المهنية لتخليصه
أو باألحرى وقايته من كل أنواع االضطرابات النفسية وشعوره بالتعب والملل
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
مراد فاطمة الزهراء

د .فنطازي كريمة

جامعة باجي مختارعنابة :الجزائر

ملخص:تدور ورقتنا العلمية هذه حول فئة ذوي صعوبات التعلم والتي تشكل اكبر
مجموعة من ذوي االحتياجات الخاصة وتعد الصعوبات التعلمية ،وخاصة
األكاديمية ا كثر،ما يقلق المدرسين واألولياء على السواء،نظرا لما يترتب عنها من
تداعيات شخصية واجتماعية ،وقد حاولنا من خالل ما قدمناه في محورين متكاملين
اإلجابة على التساؤل التالي :ما هي السبل الممكنة لتكييف المناهج الدراسية مع
احتياجات ذوي صعوبات التعلم وتحقيق التوافق النفسي واالندماج الدراسي؟ وقد
توصلنا للنتائج التالية:
 صعوبات التعلم من المشكالت التربوية المتزايدة والتي تعرفها مدارسنا علىغرار مدارس العالم ككل تستوجب كل العناية واالهتمام.
التدابير العالجية التقليدية أثبتت عدم نجاحها التام وعلى مر السنين نظرا لمل تخلفهمن آثار نفسية على المتعلم وأسرته ومحيطه.
 الحلول األكثر واقعية ومالءمة لواقعنا التربوي العربي تكمن في التوجه إلى أفكارالدمج الحديثة والتي تدعو إليها الدراسات التربوية والنفسية وحتى العصبية ،وذلك
بتكييف المناهج الدراسية في مرحلة اإلعداد كما في مرحلة التطبيق وحاجات
المتعلم.
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مقدمة:
من حقوق اإلنسان األساسية ،التي تنص عليها جميع الدساتير والنصوص،الحق
في التعلم لما لهذا األخير من انعكاسات ايجابية على الفرد ونظرته لذاته ولآلخرين،
وعلى نمو و ازدهار المجتمع الذي يعيش فيه ،ولكن يحدث أن يعاني البعض من
صعوبات تعلمية ،ظهر جلية فور التحاقهم بالمدرسة،وتظل تؤرق معلميهم وأوليائهم
على السواء ،وتشغل بال الباحثين والمهتمين بالشأن التربوي،خاصة وأنها
تمس 10%من الناس وال تقتصر على الملتحقين بالمدارس ألول مرة فقط،بل تمتد
إلى مراحل دراسية متقدمة كالجامعة مثال.
وتشير دراسات عربية كثيرة إلى تزايد عدد الذين يعانون من الصعوبات التعلمية
بإ عداد تفوق ما تسجله عالميا ففي دراسة )محمد الديب (2000 ،على البيئة
السعودية أظهرت النتائج نسبة انتشار الصعوبات النمائية واألكاديمية من%2
إلى 20%في مختلف المراحل الدراسية ونسبة  %12.8في الجامعة ،أما في األردن
فقد أشارت دراسة )الكوافحة (1990 ،إلى أن نسبة الصعوبات لدى الذكور%2.9
في االبتدائي وهي لدى اإلناث  %8.6وفي عمان بلغت نسبة الصعوبات في اللغة
العربية والرياضيات %8.10وفي مصر وصلت النسبة في القراءة  26%وفي
الكتابة %28.4توصلت دراسة )الزيات (2000،أن نسبة الصعوبات التعلمية لدى
الجامعيين وصلت إلى  25%ويضيف )جمال فايد( إلى أن نسبة صعوبات التعلم
عامة تتراوح بين  3%و ( % 20سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم 63-:2007،
61بتصرف).
ومن كل هذه اإلحصائيات ،نستخلص مدى خطورة المشكلة ،وكذا إخفاق للمناهج
الدراسية ،والتدابير العالجية لمواجهتها ،ومنه وجب أن نليها كل االهتمام ،ونفتح
أبواب المناقشة وتبادل التجارب حولها للحد من تفاقمها ،وتحقيق العدالة بين الجميع
في الحق في تعليم كامل للجميع ،كل حسب قدراته وإمكانياته ،من أجل عالم بال
تخلف.
وتنظر اليونسكو لمسألة التعليم الجامع مثال ،كمسألة تساوي الفرص التربوية
والمواطنة الكاملة ،وتعرف هذا التعليم على أنه:تربية ذوي اإلعاقات قي المدارس
التي كان من الممكن أن يتنسبوا إليها لو لم يكونوا معاقين ،وتمكينهم من متابعة
البرامج التي يتابعها األطفال العاديين ،على أن يواكب ذلك دعم معلمي التربية
الخاصة ،واإلداريين .وتشجيع قيام العالقات بين ذوي اإلعاقات وزمالئهم العاديين،
وتعليم الجميع بأن يتقبلوا الفروقات القائمة بين الناس راضي الوقفي :2009،
.(183
وهو ما نحاول التأكيد عليه في ورقتنا هذه باإلجابة على التساؤل الرئيسي التالي:
 ما هي السبل الممكنة لتكييف المناهج الدراسية مع احتياجات ذوي صعوباتالتعلم وتحقيق االندماج الدراسي المطلوب؟
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وقد خصصنا لذلك محورين ،أحدهما يخص صعوبات التعلم ومفاهيمها ،والثاني
يخص المناهج التربوية الحديثة ودورها في تحقيق االندماج المنشود لألفراد ذوي
صعوبات التعلم ،واآلفاق المستقبلية في ذلك.
وذلك وفق محورين اثنين هما:
المحور األول :صعوبات التعلم ،األنماط ،وطرق التشخيص والعالجات الممكنة.
المحور الثاني :المناهج الدراسية الحديثة ،والتكفل بصعوبات التعلم وفق منحى
النظم ،مع اقتراحات جديدة كآفاق نحو تعلم مضمون للجميع.
المحور األول:صعوبات التعلم الماهية الكشف والتكفل.
.1التعريف بصعوبات التعلم :يعد مصطلح صعوبات التعلم،من المصطلحات التي
لقيت قبوال من الجميع عند ظهورها،ألنها عبرت بكل صدق عن ما في العبارة من
معنى،غير أن تعريف صعوبات التعلم في حد ذاته يختلف بإختالف الجهة التي
تعرفه وفيما يلي سندرج مجموعة تعريفات منها:
طبيا :يعرفها )أبراهام ( بأنها "اختالل في وظائف الجهاز العصبي المركزي،
وتعني مجموعة غير متجانسة من الحاالت والتي ليس لها فئة واحدة وال سبب واحد
يظهرون تفاوتا بين القدرة العقلية،ومستوى التحصيل وطرق تجهيزهم للمعلومات
غير كافية"
نيورولوجيا :يعرفها )سليمان عبد الواحد( بأنها "تشير إلى مجموعة من األفراد
يظهرون تباعدا واضحا بين أدائهم المتوقع وبين أدائهم الفعلي في مجال أو أكثر من
المجاالت األكاديمية ،ترجع الصعوبة لديهم إلى سيطرة ـحد نصفي المخ الكرويين
على اآلخر ،وال يعانون من مشكالت حسية ،اضطرابات انفعالية حادة أو اعتالل
صحي".
تربويا :يقول )كرسيني( صعوبات التعلم هي "عدم قدرة الفرد على االستفادة من
البرنامج التربوي العادي ،مع إمتالكه قدرات عقلية عادية ،وال يظهر عليه أي
مظاهر االختالل الفسيولوجي العصبي ،ولديه صعوبة في االتصال باآلخرين ،من
الناحية التعبيرية أو اللغوية،ولم يستطع القراءة أو الحساب في إطار المنهج
الموضوع ،وقد يكون ذلك في أي عمر ،أو مستوى إقتصادي أو اجتماع(سليمان
عبد الواحد يوسف إبراهيم.(27 :2010 ،
فدراليا :تعريف اللجة الوطنية المشركة لصعوبات التعلم والذي قدم سنة 1981ثم
عدل سنة  1988ثم إعادته سنة  1994ويعد أكثر قبوال من سابقه وانتشارا وينص
على أن":صعوبات التعلم مصطلح عام ،يقصد به مجموعة متغايرة من
االضطرابات ،تتجلى على شكل صعوبات ذات داللة في اكتساب واستعمال
مهارات االستماع ،أو الكالم أو القراءة أو الكتابة أو التفكير أو الذاكرة أو القدرات
الرياضية .وتتصف بكونها اضطرابات داخلية في الفرد ،يفترض أنها عائدة إلى
قصور وظيفي في الجهاز العصبي المركزي،ويمكن أ ن تحدث عبر فترة الحياة،كما
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يمكن أن يواكبها مشكالت في سلوك التنظيم الذاتي ،واإلدراك االجتماعي ،والتفاعل
االجتماعي،دون أن تشكل هذه األمور في حد ذاتها صعوبة تعلمية ،مع أن صعوبات
التعلم قد تحدث مصاحبة ألحوال أخرى من اإلعاقة كالتخلف العقلي ،أو
االضطراب االنفعالي،أو مصاحبة لمؤثرات خارجية كالفروق الثقافية ،أو التعليم
غير الكافي ،أو غير المالئم،إال أ نها ليست ناتجة عن هذه األحوال أو المؤثرات".
بعرضنا للتعاريف السابقة وما حدث حولها من نقد نالحظ كما الحظ الباحث
"هاميل "1990 HAMMILLأ نها تتفق حول مجموعة عناصر أساسية وهي:
 الفشل الدراسي. التباين بين التحصيل والقدرة العقلية. العوامل السببية. عنصر االستبعاد. القصور في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية.كما يمكننا أن نشير إلى أن حديثا تتجه التعريفات إلى التخصيص أكثر(راضي
الوقفي 43-37 :2009 ،بتصرف).
.2أنماط صعوبات التعلم أو تصنيفاتها:
يكاد يجمع جل المتخصصين والعاملين في مجال صعوبات التعلم على تصنيف
هذه الصعوبات تحت تصنيفين رئيسين هما صعوبات التعلم النمائية ،وصعوبات
التعلم األكاديمية ،وسنسهب فيما يلي في شرح كل منها:
 1.2صعوبات التعلم النمائية :وهي صعوبات تتعلق بالوظائف الدماغية وبالعمليات
العقلية والمعرفية ،التي يحتاجها الطفل في تحصيله األكاديمي ،أي أنها صعوبات
ذات أصل نمائي أي تركيبي في الشخص ذات ،وسبب حدوثها هو اضطرابات
وظيفية تخص الجهاز العصبي المركزي ،وهي الصعوبات التي تتناول العمليات ما
قبل األكاديمية ،وهي بدورها تقسم إلى فرعين هما:
 صعوبات أولية مثل :االنتباه واإلدراك والذاكرة. صعوبات ثانوية مثل :التفكير والكالم والفهم واللغة الشفوية.وصعوبات التعلم النمائية تؤثر في ثالثة مجاالت أساسية هي :
النمو اللغوي ،والنمو المعرفي،ونمو المهارات البصرية والحركية .
 2.2صعوبات التعلم األكاديمية  :ويقصد بها األداء المدرسي المعرفي األكاديمي،
والمتمثل في :القراءة والكتابة والتهجئة والتعبير الكتابي والحساب وترتبط هذه
الصعوبات إلى حد كبير بصعوبات التعلم النمائية فمثال:
 تعلم القراءة يتطلب الكفاءة والقدرة على فهم واستخدام اللغة،ومهارة اإلدراكأي الوعي واإلدراك
السمعي للتعرف على أصوات حروف الكلمات
الفونيمي،والقدرة البصرية على التمييز وتحديد الحروف والكلمات.
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 تعلم الكت ابة يتطلب الكفاءة في العديد من المهارات الحركية مثل اإلدراك الحركي،التآزر الحركي الدقيق الستخدامات األصابع ،وتآزر حركة اليد والعين ،وغيرها من
المهارات.
 تعلم الحساب يتطلب كفاية مهارات التصور البصري المكاني ،والمفاهيم الكميةوالمعرفة بمدلوالت اإلعداد وقيمتها ،وغيرها من المهارات األخرى(منال عبد هللا
غني .)156-153 :2010 ،
ويذهب البعض إلى أن الصعوبات األكاديمية سبعة أنواع وهي االستماع التحدث،
أساسيات القراءة والفهم التعبير الكتابي العمليات الحسابية والعمليات التحليلية
الرياضية (  G Reid Lyon, 1996: 6بتصرف).
 ويضيف آخرون أن الصعوبات التعلمية تؤثر على الحياة الدراسية واليوميةللفرد،وحتى االجتماعية ،ألنها تعيق عمليات الفهم وترتيب األفكار،وإتباع
التعليمات،وتفسير الظواهر مثال ،وتفهم تعابير الوجوه،وحتى حديث اآلخرين
وأصواتهم ،وهذا طبعا يختلف من شخص آلخر حسب نوع الصعوبة
لديه( .)Minestry of yuth and service, 2009: 6
ويؤكد العديد من الباحثين والعلماء في مجال صعوبات التعلم أمثال )كيرك
وكالفانت( و(فليتشر وفورمان كابالن( )فتحي الزيات( و)جمال الشامي( وآخرون
على ضرورة الكشف المبكر عن صعوبات التعلم النمائية ،لما لها من ارتباط وثيق
بصعوبات التعلم األكاديمية وذلك لمحاولة معالجتها والتخفيف من حدتها وإيجاد
تدابير لتفادي الصعوبات الدراسية الحادة أو الفشل الدراسي فيما بعد(سليمان عبد
الواحد يوسف إبراهيم .)65 :2007 ،
 . 3عمليات التشخيص لذوي صعوبات التعلم أو محكات التعرف على التالميذ الذين
يعانون صعوبات التعلم :ويمكن إيجازها في:
 1.3محك التباين:ونقصد به وجود فرق ذي داللة بين قدرة الطفل العقلية ومستوى
تحصيله الفعلي،في مجال واحد من مجاالت اإلصغاء أو التفكير،أو الكالم أو القراءة
أو الكتابة أو التهجئة أو الحساب ،ويقدر التباين بدرجة تحسب بين مستوى التحصيل
المتوقع والفعلي.
 2.3محك التفاوت بين القدرات الذاتية:فالطفل الذي يعاني من صعوبات تعلمية قد
يظهر تفاوتا في تحصيله من مادة ألخرى،وعليه فحساب تلك التباينات يعطي فكرة
عن تباين في نمو قدراته الخاصة.
3.3محك االستبعاد :وفيه يتم استبعاد كل طفل يعاني من إعاقة بصرية أو سمعية أو
حركية أو عقلية أو حرمان بيئي أو ثقافي أو اجتماعي أو اضطراب انفعالي،كانت
سببا في تكوين المشكلة .
 4.3المحك العصبي :وهو من أقوى المحكات التي يقاس على ضوئها الصعوبة
التعلمية ،خاصة اليوم ومع تقدم األبح اث ال يجوز برأي بعض المختصين تصنيف
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احدهم ضمن فئة ذوي الصعوبات التعلمية ما لم يعاني ،أو يشك في إصابته بقصور
وظيفي في الدماغ كما يذكر.1981-Hamill & Al
 5.3محك عدم القدرة على التعلم بصورة عادية :قد يكون هذا المحك مقتصرا على
هذه الفئة دون غيرها ،على انه يمكن أ ن يعرف عند فئات أخرى تعاني مشاكل
تعلمية ،ولكنه يبقى أكثر التصاقا بذوي صعوبات التعلم لحاجتهم التعلم خاص.
 6.3محك الصعوبات األكاديمية :وخاصة في المهارات األساسية للقراءة بما
نسبته  80%واالستيعاب والتعبير الكتابي والعمليات الحسابية.
7.3محك اضطرابات اللغة الشفوية :وتظهر في االستماع والتعبير الشفوي
واالستيعاب السمعي وتطوير المفردات بما نسبته حوالي %50منهم كثيرون يعانون
صعوبات قرائية.
 8.3محك ضعف الوعي المعرفي :وهي القدرة على التنبؤ والتخطيط والتدقيق
والمراقبة،والتي تعد ضرورة النجاز المهمات المختلفة ومعالجة المشكالت.
 9.3محك المشكالت االجتماعية االنفعالية :أو ما يسمى بصعوبات التعلم غير
اللفظية إذ قد تكون الصعوبة ضعفا في المهارات االجتماعية،وانخفاضا في مشاعر
تقدير الذات ،وسلوك غير تكيفي.
 10.3محك مشكالت الذاكرة :وهي من ابرز ما يميز فئة ذوي صعوبات التعلم،
وخاصة على مستوى الذاكرة العاملة ،فهم معروفون بأنهم ينسون وبسرعة ما
يتعلمونه.
 11.3محك االضطرابات الحركية :كاإلمساك بالكرة أو رميها،أو القفز على
حاجز،كذلك صعوبة تنسيق الحركات الدقيقة كالقص ،وهو دليل على القصور
العصبي الوظيفي الطفيف.
 12.3محك اضطرابات االنتباه وفرط الحركة :وهو أمر شائع،وتظهر في عدم
القدرة على تركيز االنتباه في مهمة معينة،وقصر فترته،وسرعة التشتت ،حيث
يعاني منه ما نسبته  %20-%15من هذه الفئة.
 13.3مسألة قصور العمليات النفسية :ولو أنها لم تعتمد باألساس لتمييز ذوي
صعوبات التعلم إال أنها اليوم تفسر بضعف القدرة على إحداث التكامل ،بين قدرات
االستقبال السمعي والمعالجة والتعبير عند البعض ،ويراه آخرون في مشكالت
االنتباه والتفكير.
 14.3مسالة المشكالت االجتماعية االنفعالية :هناك ارتباط وثيق بين اإلحباطات
األكاديمية ومشكالت االنفعاالت االجتماعية،نتيجة تدني تقدير الذات عند من يعاني
صعوبة تعلمية ،وهذا ما أثبتته دراسات كثيرة منها .1999 Raskhind & Al
ويندرج تحتها عدة مشكالت أخرى منها :االنسحاب االجتماعي ،اإلتكالية،
العدوانية ،تكرار السلوكات الحركية واللفظية(راضي الوقفي 76-56 :2009 ،
بتصرف).
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ومنه نالحظ أبعاد هذه الصعوبات وتأثيرها السلبي ،على نواحي عدة أكاديمية
نفسية اجتماعي ،في حياة المتعلم مما يلح على ضرورة البحث والدراسة لتقديم
المساعد التعليمية وتحقيق االندماج المدرسي ومنه االجتماعي.
.4استراتيجيات العالجية لمشكالت صعوبات التعلم :يحتاج الفرد الذي يعاني هذه
الصعوبة إلى استراتيجيات تعالج األسباب الكامنة وراءها وسنذكر فيما يلي أبرزها:
 1.4إستراتيجية التدريب على العمليات النفسية :حيث يتم تحليل أوجه القدرة
وأوجه القصور في عمليات ال تعلم للتدريب على الناقص منها وتحسين األداء.
 2.4إستراتيجية تحليل المهمة :وتعد مهمة جدا في التربية الخاصة ويقصد بها
تبسيط وتحليل العمليات إلى مهمات صغرى لتسهيل االنجاز.
 3.4إستراتيجية التدريب على العمليات النفسية وتحليل المهمة معا:وتقوم على
فهم الطفل وصعوباته وتحديد المهمات والتدريب على المهارات الالزمة معا.
 4.4إستراتيجية تعديل السلوك :كما في حاالت النشاط المفرط بالتركيز على
السلوك الظاهر واستخدمه لوفيت  Loviteسنة  1975في حاالت صعوبات اللغة
والحساب.
 5.4إستراتيجية التدريب المباشر للمخ :وذلك بتقديم مثيرات لتدريب نصف المخ
غير المسيطر على الفرد كما في دراسات بيكر  1990- Bakkerوآخرون
(سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم 155-153 :2010 ،بتصرف).
وللتذكير واإلفادة يمكن أن ال تقتصر االستراتيجيات المستعملة منفصلة ولكن
يمكن المزاوجة بينها إذا ما دعت الضرورة واالنتفاع منها أكثر.
5.خيارات الخدمات التربوية:
وهو من أكثر المواضيع إثارة للجدل والنقاش لما يترتب عليه من تداعيات نفسية
اجتماعية،وما يحتاجه من إمكانات مادية بشرية،وهذا ما تواجهه دول كثيرة في
العالم،ففي حين يتلقى كل التالميذ في ايطاليا مثال ،نفس فرص التعليم في المدارس
العادية نجد أن في النمسا ،تخصص مدارس خاصة لذوي االحتياجات الخاصة،
بينما ال تزال الدول النامية تؤسس لها،) (13:1996, Josée Roy et autre.
وتأخذ هذه الخيارات أشكاال ولها مفاهيم وطرق متعددة منها:
 1.5التكامل بين التربية العامة والخاصة :حيث يوضع التلميذ في بيئة موحدة ،أو
تقريب البيئات وأخذت الفكرة هذه أشكاال ،منها البيئة األقل عزال :بالمراوحة بين
الصف العادي والخاص حسب ظروف ومتطلبات وإمكانات التلميذ والمعلم والصف
الدراسي،وسلسلة الخيرات الخدمية وتتضمن:
 اإلحالل في صف عادي مع خدمات مساعدة أو بدونها.اإلحالل في صف عادي مع خدمات تدريسية إضافية. صف خاص بحضور جزئي. صف خاص بحضور كامل.262
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 مدرسة للتربية الخاصة ضمن النظام المدرسي العام. تدريس بيتي خاص. مرافق تديرها وزارات الصحة أو المؤسسات االجتماعية. الدمج ويكون في صف عادي مع خدمات للتربية الخاصة ،أو الدمج في صفعادي مع تكييف للمناهج وطرق التدريس خاصة.
 2.5مبادرة التربية العامة :وقد برزت حديثا بآراء)ويل( وزمالئها ،من مكتب
التربية الخاصة واإلرشاد الوقائي في الواليات المتحدة،وهي خطوة أوسع من
الدمج،وتدعو إلى إيجاد تفاعل بين النظامين العام والخاص ودمجهما في نظام
تربوي واحد،بتحسين البرامج وتكييفها مع احتياجات الطالب وهي ليست دمجا في
مفهومه السابق وتكون لذوي اإل عاقات الخفيفة والمتوسطة(راضي الوقفي :2009،
 74-170بتصرف).
المحور الثاني .مناهجنا الدراسية وصعوبات التعلم على ضوء خطط الدمج أو
اإلدماج وتجنب العزل لذوي صعوبات التعلم:
تعمل االتجاهات الحديثة في عالج صعوبات التعلم وتقديم المساعدات التربوية
والنفسية واالجت ماعية لهذه الفئة ،في اتجاه دمج أفراد هذه الفئة دراسيا ،وهذا لما
لهذا اإلجراء التربوي من انعكاسات ايجابية على نفسية المتعلم من جهة ومردوده
التربوي ،وعالقاته االجتماعية ،وبالتالي خدمة األفراد والمجتمع على السواء ،وال
يتأتى ذلك إال عن طريق المناهج الدراسية بوصفها أداته المباشرة وعليه توجب
التعريف بـــ:
.1تعريف المنهج التربوي الحديث:
هو جميع الخبرات النشاطات أو الممارسات التي توفرها المدرسة،لمساعدة الطلبة
على تحقيق المنتجات التعليمية المنشودة إلى أفضل ما تستطيعه قدرات المتعلم.
 هو مخطط تربوي يتضمن عناصر مكونة من أهداف ومحتوى وخبرات تعلميةوتدريس وتقويم ،شتقة من أسس فلسفية واجتماعية ونفسية ومعرفية مرتبطة
بالمتعلم ومجتمعها،ومطبقة في مواقف تعلمية تعليمية داخل المدرسة وخارجها،
بقصد اإلسهام في تحقيق النمو المتكامل لشخصية المتعلم،بجوانبها العقلية
والوجدانية والج سمية وتقويم مدى تحقق ذلك لدى المتعلم.
مما سبق عرضه نالحظ أنه:
 لم يعد المنهاج مجرد مقررات وإنما كل ما يمر به الطالب داخل المدرسة وما يجندمن أهداف ووسائل واستراتيجيات تربوية لخدمة المتعلم.
 لم يعد التعليم يعني التلقين بل أصبح المساعدة على التعلم،واالكتشاف واالبتكار. التعليم الجيد يجب أن يراعي إمكانات وقدرات المتعلمين ،ويراعي حاجاتهمويحترم تطلعاتهم ويساعدهم على تحقيق أهدافهم.
 قيمة ما يكتسبه الطالب تنحصر في مدى استخدامه منها ،وما يستفيده منها.263
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 يجب أن يتكيف المنهاج مع حاضر الطلبة ومستقبلهم يتصف بالمرونة حتى يستفيدمنه كل المتعلمين،حسب حاجاتهم وقدراتهم،ويحقق التغيرات الالزمة في سلوكاتهم
نحو األفضل ،لنمو شامل متكامل ويدفعهم للتعلم الذاتي لنمو أفضل لشخصياتهم.
 المعلم في المنهاج الحديث موجه ومعدل ومرن،ومحترم للفروق الفردية بينتالميذه يعمل على اختيار انسب ال طرق وأنجع الوسائل لخدمة فصله وتيسير التعلم.
 المنهاج الحديث ويؤكد على تكامل ادوار المدرسة و األسرة والهيئات االجتماعيةذات العالقة بالعملية التعليمية(توفيق احمد مرعي و محمود الحيلة-29 : 2004 ،
 32بتصرف).
.2مكونات المنهج الحديث :يتكون المنهج حسب المفهوم الحديث من:
 1.2األهداف :وهي أهم العناصر المنهاج وفي ضوئها تحدد العناصر األخرى
المكونة للمنهاج ،وهو نتاج متوقع حدوثه مسبقا.
 2.2المحتوى  :وهو ترجمة لألهداف الموضوعة في شكل معلومات ،تحقق
األهداف المرسومة وعن طريق األنشطة المقترحة وعمليات التقويم المختلفة.
 3.2األنشطة  :هي مجموعة إجراءات يقوم بها كل من المتعلم والمعلم لتحقيق
األهداف إلى درجة اإلتقان ،وتقوم على عوامل نفسية تربوية،يمكن كذلك أن تكون
أساليب تعليمية تعلمية كأسلوب المناقشة.
 4.2التقويم :وهو عملية إرجاع المخرجات إلى المدخالت لتدخل النظام من جديد،
وبها ي تم الحكم على والتعديل للعناصر السابقة بما يخدم العملية التربوية ،وله
أساليب وطرق كاالختبارات التحصيلية ،ويتم على كل مراحل العملية التعليمية
التعلمية (توفيق احمد مرعي و محمود الحيلة 43-40 : 2004 ،بتصرف).
 .3أسس بناء المنهج:
من المتعارف عليه أن كل منهج يبنى على أسس متعددة تضمن قوته ومالئمته
لألفراد الموجه إليهم أبرزها:
 1.3األساس االجتماعي :ويلخص) دوركايم( أهميته في قوله أن المهمة المركزية
للتعليم وبالتالي للمنهج،تتمثل في تحضير الفرد للحياة االجتماعية الراشدة من حق
أي بيئة محلية أن تعد ناشئتها بما يالءم من قيم وكفايات ولضمان تقدمها
واستقرارها.
 2.3األساس النفسي :وفيه يعالج المنهج الجوانب التالية وهي النمو ،الخبرة،
الفروق الفردية ،الميول المختلفة للتالميذ وحاجاتهم والصحة النفسية وذلك بمراعاة
كل هذه الجوانب عند وضع المنهاج،حتى يستفيد منه كل المتعلمون على اختالفهم
وتنوع احتياجاتهم ،فيتحتم أن يتكيف بكل مكوناته مع الجوانب النفسية للمتعلمين.
 3.3األساس الفلسفي :ومنه يشتق المنهج القواعد التي يقوم عليها ،ويحدد على
أثره مدى استجابته لتطلعات المتعلمين واحتياجاتهم،فكلما كانت الفلسفة التربوية
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متجددة علمية المرجع كلما حققت النجاح(حسام محمد مازن-200 158-:2009 ،
 ،123بتصرف).
 4.3األساس العلمي المعرفي :ويتمثل في كل المعارف المستجدة والتي يراعيها
المنهج في محتوياته حتى ال يتخلف عن الركب الحضاري.
من تقديم األسس التي يبنى عليها المنهج المدرسي الحديث ندرك أن:
 بناء المنهج الحديث براعي أساسيات المجتمع الموجه إلى أفراده وبالتالي يراعيتركيبة المجتمع وقناعاته وعاداته وتقاليده وتطلعاته.
 بناء المنهج الحديث يراعي تركيبة األفراد الجسمية والعقلية والنفسية ويحترمالفروق الفردية فتاتي محتوياته مرنة تالءم الجميع وتجمعهم.
 بناء المنهج يخضع لكل ما هو جديد وعلمي ويحاول التخلص من كل ما هوتقليدي مثالي ال يخدم المتعلم والحياة االجتماعية الناجحة.
 . 4مناهجنا الحالية ودمج ذوي صعوبات التعلم كأسلوب تكييفي:
يعتبر الدمج من األساليب المعروفة والتي نادى بها الكثيرون لتفادي عزل األطفال عن غيرهم وإدماجهم
في الحياة المدرسية.

1.4مفهوم الدمج :هو عملية إجرائية يتم من خاللها تسهيل عملية تعليم األطفال
ذوي االحتياجات الخاصة،ضمن الصفوف التعليمية العادية وذلك بصورة كلية أو
جزئية،بحيث يتلقون نفس برامج أقرانهم العاديين مع تعديالت مناسبة فيها كلما
اقتضت الضرورة ذلك وهذا للوصول إلى بيئة اقل تقييدا ،وتتطلب هذه العملية
التصميم الشامل أ و التدريس الفارقي مع تقديم التكنولوجيا المساندة إن أمكن.
 يرتبط مفهوم الدمج بمفهوم البيئة األقل عزال ،ليشير إلى ممارسة إحالل الطالبذوي الصعوبات التعلمية اجتماعيا وتدريسيا في صفوف التعليم العادي ،يدمجون
بحذر في موضوع معين أو أكثر أو في جزء من اليوم المدرسي يطول أو يقصر
حسب الحاجة ،إحكام خطة الدمج بحيث تنفذ وتراقب من معلمي التربية العامة
والخاصة(راضي الوقفي173-172 :2009 ،بتصرف).
 2.4محددات الدمج:
نوع اإلعاقة وحدتها :أهم ما يجب مراعاته عند تطبيق عمليات الدمج وآلياته ،فدمجذوي االحتياجات الخاصة الحركية والحسية أيسر من دمج ذوي االحتياجات
الخاصة عقليا،ودمج ذوي االحتياجات األحادية أيسر من ذوي االحتياجات المتعددة.
 في المؤسسات التي تطبق الدمج تعمل التربية العامة والخاصة على السواء ،فيشكل تكاملي وتعاوني وتنسيقي موحد.
 يجب أن ننظر إلى الدمج باعتباره تقديرا للتنوع واالختالف الكائن في االحتياجاتالخاصة لجميع المتعلمين ،بزيادة المشاركة في التعلم وتقبل اختالف وبتقليص
اإلقصاء والعزل خالل عملية التعلم.
 3.4أنواع الدمج :قد يكون الدمج:
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مكاني :وفيه تشترك مؤسسة التربية الخاصة مع المدارس التربية العامة قي بناية
واحدة بينما تحتفظ كل مدرسة ببرامجها وخططها وأساليب تدريسها ومن الممكن أن
تكون اإلدارة واحدة.
أكاديمي :ويقصد به اشتراك ذوي االحتياجات الخاصة مع العاديين في فصول
واحدة في مدرسة واجدة وببرامج واحدة مع تقديم الخدمات الخاصة كلما كان ذلك
الزما وحسب حدة الحاجة وقد يكون كليا في كل المواد أو جزئيا في مواد محددة
فقط.
اجتماعي :وفيه يشترك األطفال العاديين وذوي االحتياجات الخاصة في األنشطة
الموقع
وغيرها(الحلفاوي،
البدنية
والتربية
كالرحالت
الالصفية
.(https://:sipmedfileswordespres.com
 4.4التعديل كتطبيق إجرائي للدمج:
إن عملية تكييف المناهج في صفوف الدمج خاصة تتطلب عدة عمليات قبل التعامل بها مع التلميذ
داخل الصف ويجب أن يمس التعديل كل من:
األهداف :وذلك باعتماد أهداف التعليم األساسية وإدخال التعديالت بناءا على
األهداف الفردية لكل تلميذ ،ولتلبية المهارات واالهتمامات والقدرات الخاصة
بالتالميذ ،قد تكون التعديالت قصيرة األجل أو طويلة األجل فردية أو ضمن التعلم
الجماعي كان يكون الهدف العام في اللغة تحقيق التواصل الفعال،والهدف الخاص
التابع له قد يكون زيادة المفردات أو الحصيلة اللغوية.
المحتوى :ويكون تعديال أو تغييرا في صعوبة المفاهيم الواردة في المنهج ،أو
الكمية المطلوبة منها كان نكسبه مفهوم العالقات بين لبلدان عن طريق مفهوم
العالقات بين األفراد في الصف.
الشكل :وأساليب التدريس ووسائله ويتضمن أسلوب عرض المعلومات للتلميذ ،مع
المحافظة على نفس المحتوى كان نقدم أنواع األغذية من خالل رسوم أو دليل أو
فيديوهات،بطريقة منهجية متسلسلة ولكن المالحظ أن ال تعتمد التعديالت كبديل عن
التعلمات المكثفة واالستراتيجيات التي يحتاجها األطفال ذوي صعوبات التعلم،
وذلك بحسب األهداف المرسومة.
 5.4كيفية إجراء التعديل :يتم التعديل غالبا بـــــــ:
 التخطيط لتعديل المواد بمراجعة أهداف المنهج واهتمامات التالميذ والتوقعاتودور التلميذ في األنشطة والتقييم.
التعرف وتقييم المهارات التي لم يحققها التلميذ ،أي تحديد مستوى األداء الحاليللتلميذ وهنا يظهر االكتساب والتنظيم والتذكر والمخرجات عبر تعبيره الكتابي.
 تطوير أهداف لتعليم االستراتيجيات ،وتصميم التعديالت أي التخطيط لنوع طرائقالتدريس المناسبة للمحتوى ،واإلستراتيجية الممكن تطبيقها ومع أي تلميذ هل مع
األقران أو مباشرة أو بقراءة بديلة.
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 تحديد الحاجة من التعديل هل هي في المحتوى أو الشكل؟ التعرف على عناصر المادة التي هي بحاجة إلى تعديل في اختيار األنشطة،وتغييرفي المفاهيم المجردة وطريقة تنظيم المعلومات الواردة تقديم إضافة أو حذف أو
إلغاء.
 تحديد نوع التعديل الذي يساعد التلميذ على تحقيق أهداف في طرق ووسائلالعرض.
 إعالم األهل والتالميذ بالتعديل،وذلك لتمرين التلميذ على االستراتيجيات المعتمدةويتم تدريسهم كيفية التعرف على الحاجة لطلب التعديل.
 تطبيق التقييم وإدخال التغيرات يتزامن التقييم مع إجراء التعديل ،ويوميا أثناءالتدريس إلدخال التعديالت باستمرار الكتشاف أوجه القوة والضعف فيه.
 التخلص من التعديل عند انتهاء الحاجة إليه(شذى إسماعيل14-13 :2008 ،بتصرف).
.5آفاق تكييف المناهج مع ذوي صعوبات التعلم:
يعمل الكثير من الباحثين والعلماء على إيجاد البدائل الحديثة لتعليم وتسهيل
اندماج المتعلمين من ذوي صعوبات التعلم مع العاديين ومن أكثر السبل التي اتفق
عليها:
المنهج القائم على االهتمام بتحفيز نصفي الدماغ :لعل القارئ لهذا الجزء من
البحث يتساءل عن هذه النظرة الجديدة للمنهاج،فبناء على دراسات علمية كثيرة
اهتمت بدور نصفي المخ في عملية معالجة المعلومات ندرك أهمية األخذ بنتائجها
في بناء المناهج الدراسية ونذكر منها دراسات  1989-Jamesو 1984-Egggers
و  1982-Duniوصفية سالم 1991-ومحمود أبو مسلم 1994-واحمد
الجوهري 1997-وعبد المنعم إبراهيم 2001-وآخرون أمثال 1986- Hider
و  1984-Paulو 1982-Levyوالتي أكدت جميعا على:
 أهمية التكامل بين أداء نصفي المخ رغم الفكرة السائدة عن كونهما يعمالن بصورةمستقلة ،إال أن المؤكد أن لهما نقطة التقاء والعالقة الوظيفية متقاربة وأن نشاطات
نصف المخ ليست قاصرة على نصف كروي واحد بالمخ بل بينهما تكامل أي
وجوب التركيز على برامج مبنية على نموذج المعالجة المعرفية المتتابعة
والمتزامنة.
 اكتشاف حقيقة أن بعض التركيبات والعمليات المختلفة التي تحدث في المخ تشتركفي أداء وظائف معرفية مختلفة وهذا ما تمسك به العالم  gazzingaبشدة ،رغم
تأكيد البعض اآلخر ومنهم)سبيري( على أن كل من نصفي كرة المخ يعمالن بشكل
مستقل عن بعضهما وما أكده كذلك العالم DASفي شرحه لعملية معالجة
المعلومات.
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 اتجه التربويين إلى ضرورة العمل على تنمية واستثمار جميع إمكانات المتعلمالعقلية ومنه التربية على استخدام نصفي المخ في األداء المدرسي ،أي تنمية النمط
المتكامل في معالجة المعلومات ،وذلك ببناء مناهج تأخذ في االعتبار هذه األفكار
والنتائج العلمية حتى يتسنى لكل المتعلمين تربية وتحفيز الملكات الفكرية في
الدماغ ،وتفعيل الخاملة منها باعتبار الفكرة التي تقول بأن ذوي صعوبات التعلم
يعانون من سيطرة نصف كرة دماغية على اآلخر في األداء.
االهتمام بهذا النمط في معالجة المعلومات ،يجعل المتعلم على وعيباالستراتيجيات النوعية لكل نصف مخ ويوظفها تبعا لمتغيرات الموقف ،وهذا ما
أكده الكثير من العلماء حيث أن التربية بصفة عامة تركز على نصف المخ األيسر
فقط ،وا لواقع يتطلب غير ذلك ،حيث أن المخ يعمل في أحسن حاالته بالنمط
المتكامل أي الربط بين وظائف النصفين معا.
 التالميذ من ذوي صعوبات التعلم يحتاجون إلى من يزودهم باالستراتيجيات التييستعملونها لمعالجة المعلومات داخل الفصل ،وبالتالي تحقيق االستقالل في التعلم،
وهذه مهمة المعلمين على الخصوص.
واألمثلة الواقعية التربوية على ذلك كثيرة منها آلية حل المشكالت مثال وعملية
توليد ومعالجة األفكار وهو ما أكده علماء كثيرون وضرورة االهتمام بالنصفين
معا ،ألن احدهما يكمل عمل اآلخر دائما.
 يتسع المجال أيضا في نفس الفكرة ليضم عمليات انفعالية وإبداعية ،يشترك فيهانصفي الدماغ دائما مثل ما جاءت به دراسات  Springer & Deutchفي
الموسيقى والرسم ،مما يرجح بصفة كبيرة بناء مناهج وتسطير برامج تستدعي
استعمال نصفي المخ معا إلتاحة الفرصة أكثر لذوي صعوبات التعلم وتفعيل
قدراتهم العقلية(سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم 42-34 :2007 ،بتصرف).
خاتمة :مما تقدم عرضه نستخلص أن:
 صعوبات التعلم من أكثر مشكالت الحقل التربوي بروزا ،وحدة وإلحاحا،نظرا لماتخلفه من تداعيات على الفرد نفسه وأسرته ومجتمعه نفسيا وعالئقيا وتنمويا.
فئة ذوي صعوبات التعلم إعدادها في تزايد ،م ع تزايد وتقدم سبل التشخيصعامة،ولكن استمرار تواجد المشكلة في مراحل متقدمة من التعليم كالجامعي،يدل
على إخفاق وتراجع أنماط التكفل،والعالج المعروفة.
 البحث اليوم موجه نحو أنماط تكفل بديلة منها الدمج في الصفوف العادية معتكييف للمناهج وتعديل في األهداف والمحتوى المقدم،بما يناسب كل صعوبة
بالتعاون بين التربية العامة والخاصة.
 المشكلة تزداد حدة في دولنا العربية ،نظرا ألسباب عدة اقتصادية،إداريةتنظيمية،مما ينعكس بالسلب على الحياة االجتماعية عامة،والتنموية خاصة.ودق
ناقوس الخطر يلح علينا،لألخذ بالحلول الممكنة وتكييفها مع واقعنا التربوي.
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 الدراسات الواقعية الطبية والتربوية على أفراد هذه الفئة والتي ذكرنا نماذجمنها،تثبت أن التعلم يكون أنجح إذا ما خطط له ليكون عبر استعمل متكامل للدماغ
البشري ،لتكامل وظائفه فقط تنتظر تفعيلها ميدانيا.
المناهج الحديثة بتطلعاتها نحو تربية للجميع وبالجميع ،تربية تعترف بالفروقالفردية،وتكرس احترامها عبر مواضيعها تستطيع كسب الرهان وتخطي المشكلة.
االكتشافات العلمية المتجددة للطب ،والطب النفسي والعصبي،تظل األمل القائم فيفتح آفاق مشرقة،نحو تكفل ناجح وسلس بأفراد الفئة محل الدراسة.
قائمة المراجع:
 . 1توفيق احمد مرعي محمد ،محمود الحيلة( .)2004المناهج التربوية الحديثة )مفاهيمها عناصرها
وأسسها وعملياتها( .ط .4دار المسيرة .عمان :األردن.
 . 2حسام محمد مازن( .)2009المنهج التربوي الحديث والتكنولوجي .ط .1دار الفجر ،القاهرة :مصر.
 . 3راضي الوقفي( )2009صعوبات التعلم النظري والتطبيقي .ط .1دار المسيرة .عمان :األردن.
. . 4سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم( .)2007المخ وصعوبات التعلم (رؤية في إطار علم النفس
العصبي المعرفي) .ط .1مكتبة األنجلو المصرية .القاهرة :مصر.
 . 5سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم( .)2010المرجع في صعوبات التعلم النمائية واألكاديمية
واالجتماعية واالنفعالية .ط .1مكتبة األنجلو المصرية .القاهرة :مصر.
 . 6شذى إسماعيل شتاء( .)2008التالميذ ذوي صعوبات التعلم أي تعديل في المنهاج الدراسي .مجلة
قطر الندى ورشة الموارد العربية .ع .12بيروت :لبنان.
 . 7منال عبد هللا غني( .)2010صعوبات التعلم لدى األطفال .مجلة دراسات تربوية .)10(3 .وزارة
التربية :العراق.
 . 8الحلفاوي ،الموقع ( https://:sipmedfileswordespres.com
9. G. Reid Lyon(1996). Learning disabilities، the future of children، Vol 6.
10.Josée Roy et autre(1996). L’intégration scolaire des élèves handicapés et en
difficulté، Avis à la ministère de l’éducation à la 445éme réunion du conseil
supérieur de l’éducation، Quebec.
11.Minestry of youth، Integra staff(2009). a hand book on learning dishabilities،

.

Ontario

269
المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

 مراد فاطمة الزهراء،فنطازي كريمة.د

دور المناهج الدراسية في تحقيق إستخدام اإلندماج

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.
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