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 دور اجلامعات يف تعزيز ثقافة اإلصلاز اجلماعي لدى طلبتها

 جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل /د. أمساء راضي خنفر

 جامعة مصراتة/ ليبياب / سليمة عمر التائد. 

 ملخص: 

ىدفت الدراسة إٔب تقصي دكر ا١بامعات ُب تعزيز ثقافة اإل٪باز ا١بماعي لدل طلبتها، ًب     
، نشر ثقافة اإل٪باز ،الرؤية ا٤بستقبلية كالرسالة( فقرة موزعة على أربعة أبعاد: 34من ) إعداد استبانة

( عضو ىيئة تدريس ُب جامعة 82الثقافة ا٤بشَبكة داخل ا١بامعة، بيئة ا١بامعة، كزعت على )
%( من اجملتمع األصلي، ًب حساب التكرارات كالنسب ا٤بئوية، كما ًب 20مصراتة، بنسبة )
( للفركؽ ُب النسب، كا٤بتوسط ا٤برجح كٙبديد اال٘باه بناء على قيمة ا٤بتوسط 2حساب قيمة )كا

كاختبار ت لداللة الفركؽ بْب ا٤بتوسطات، كٙبليل التباين أحادم اال٘باه. كأظهرت نتائج  ا٤برجح،
الدراسة: أف دكر جامعة مصراتة ُب تعزيز ثقافة اال٪باز ا١بماعي جاء بتوفر جزئي على أداة الدراسة 

از ا١بماعي ك٦باالهتا، كأنو ال توجد فركؽ دالة إحصائيان لدكر جامعة مصراتة ُب تعزيز ثقافة اإل٪ب
لدل طلبتها من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس كفقا ٤بتغّب التخصص كا٣بربة العلمية. أكصت 

ربط ا٤بكافأة بتميز األداء كاإل٪باز، كتشجيع الدراسة بتعزيز ثقافة اإل٪باز ا١بماعي من خبلؿ 
)التعليم  الكلمات ادلفتاحية:اإل٪باز ا٤بشَبؾ بْب الطبلب كمدرسيهم ُب ٨بتلف اجملاالت. 

 .ا١بامعي، ثقافة اإل٪باز، العمل ا١بماعي(
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The role of universities in enhancing a student culture of teamwork 

achievement 

Abstract :The study aimed to investigate the role of universities in enhancing a 

student culture of teamwork. A 34-item questionnaire was divided into four areas 

(vision and mission, spreading the culture of achievement,  common university 

culture, university environment) and distributed to 82 university faculty members 

(53 arts and humanities; 29 scientific) at Misurata University. Data analysis was 

conducted quantitatively including descriptive statistics,  value of chi sqare was 

also calculated for differences in ratios, weighted mean, and the trends were 

determined based on the likely average value.  A t-test to illustrate the differences 

between the means and a one-way ANOVA showing variance were also conducted. 

The results of the study showed no statistical differences; Misurata University 

played only a partial role in enhancing the culture of teamwork within the fields of 

study including the variables of specialization and years of experience. The study 

recommended enhancing the student culture of teamwork by linking the reward 

with excellence in performance and achievement and encouraging joint 

achievement between students and their teachers in various fields. Keywords: 

(higher education, culture of achievement, teamwork) 
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 ادلقدمة:

ا٤بتعلم ٧بورا رئيسا ٥با ُب أنظمتها كمؤسساهتا التعليمية؛ فكاف ا٤بتعلم اٚبذت الَببية ا٢بديثة من     
كبناء شخصيتو من كافة جوانبها ىو ا٥بدؼ االسَباتيجي ٥بذه ا٤بؤسسات، ككاف من أىم 

 ا٤بخرجات الٍب تسعى ا٤بؤسسات الَببوية إٔب ٙبقيقها ُب ا٤بتعلم ىو القدرة على اإل٪باز. 

كرة ملحة لكل مؤسسة تربوية؛ كوهنا عامبل مهما ُب بناء إنساف قادر كتعد ثقافة اإل٪باز ضر      
(، 2016على ٚبطي كل ما يواجهو من ٙبديات أثناء إ٪بازه للمهاـ ا٤بوكلة إليو)الدجِب كشاىْب، 

كتعرؼ ثقافة اإل٪باز الَببوم بأهنا:"تكوين فرضي يشّب إٔب عدد من ا٤بظاىر السلوكية ُب ا٤بؤسسة 
سعي ا١باد لبذؿ ا١بهد كالتحصيل كمواجهة الصعاب، كالسعي ٫بو التفوؽ كا٤بثابرة الَببوية، مثل ال

للوصوؿ إٔب األىداؼ ا٤برجوة من ا٤بؤسسة بناء على التخطيط الدقيق، كإتقاف األعماؿ كا٤بهاـ ُب 
(.كعطفا على ذلك؛ فإنو  يتوجب على 2010ضوء معايّب ا١بودة ُب األداء الَببوم")جرباف، 

يم العإب كُب مقدمتها ا١بامعات أف ٘بعل من ثقافة اإل٪باز كسيلة ٥با ُب االرتقاء مؤسسات التعل
ٖبصائص كل من مدخبلهتا ك٨برجاهتا كتطوير األداء فيهما، األمر الذم يفضي إٔب استمرارية ٛبيز 

 إنتاجها كإ٪بازاهتا على الصعيدين الداخلي كا٣بارجي للمؤسسة.

ا مهما ُب ٙبسْب أداء ا٤بؤسسة كاالرتقاء بو، كذلك من ( ٧بدد2016فقدعدىا الدجِب كشاىْب)
خبلؿ أهنا تساعد ا٤بؤسسة ُب ٙبقيق أىدافها، كتسهم ُب تسهيل مهمة اإلدارة، كتعترب عنصرا 
رئيسا ُب إحداث التغيّب ٤بواكبة التطورات كاإلفادة منها، كما أف ا٤بؤسسة ٙبتاجها لَبسيخ كجودىا 

سة ُب أذىاف عما٥با كسلوكهم كعبلقاهتم.كمن ىنا جاءت ىذه كاستقرارىا، كلَبسيخ قيم ا٤بؤس
الدراسة تبحث ُب دكر ا١بامعات ُب تعزيز ثقافة اإل٪باز ا١بماعي لدل طلبتها، ٤با ٥با من األٮبية ُب 

 كجود كجودة ىذه ا٤بؤسسات.
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 مشكلة الدراسة:

لعمل ا١بماعي الفاعل من أىم أساليب العمل التنظيمي العمل ُب فريق، كبرزت ىذه األٮبية لدكر ا
ُب ٛبكْب العاملْب كٙبقيق مشاركتهم ألداء أعما٥بم بفعالية كٗبا ٰبقق أىداؼ مؤسساهتم، كيكمن 
دكر ا١بامعات ُب تكوين كتشكيل توجهات منتسبيها ٫بو قيم ٦بتمعية تسعى لَبسيخها من خبلؿ 

ة يفَبض أهنا ٛبثل مناىج كمقررات علمية معاصرة، ككفاءات قيادية إدارية كأكادٲبية متنور 
(،كٗبا أف تقدـ أم مؤسسة تربوية كتعليمية يستدؿ عليو من خبلؿ 2009الصفوة)بركات كحسن، 

(؛ فإف ترسيخ ثقافة اإل٪باز لدل الطبلب تعد من 2010حجم إ٪بازىا ُب كل اجملاالت )جرباف، 
ؿ إٔب سلوكيات أىم كظائف ا١بامعات؛ كاإل٪باز ا١بماعي إذا ما رسخ لدل األجياؿ بفاعلية يتحو 

ك٩بارسات ملحوظة لدل خرٯبي ىذه ا٤بؤسسات كالٍب تنعكس بالضركرة على أدائهم العملي ُب 
إطار ٝباعي؛ ك٥بذا تأٌب ىذه الدراسة لتقصي دكر ا١بامعات ُب تعزيز كترسيخ ثقافة اإل٪باز 

 ا١بماعي لدل طبلهبا، كتتمثل مشكلة الدراسة ُب اإلجابة على السؤاؿ الرئيس اآلٌب:

 ما دور اجلامعات يف تعزيز ثقافة اإلصلاز اجلماعي لدى طلبتها؟ -

 كٙبديدان فإف الدراسة تسعى  

 لئلجابة عن األسئلة اآلتية:

ما كاقع الدكر الذم ٛبارسو جامعة مصراتة ُب تعزيز ثقافة اإل٪باز ا١بماعي لدل طلبتها من كجهة  .1
 نظر أعضاء ىيئة التدريس؟

(  ُب دكر جامعة مصراتة α  =0.05إحصائية عند مستول الداللة )ىل توجد فركؽ ذات داللة  .2
لتعزيز ثقافة اإل٪باز ا١بماعي لدل طبلهبا من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس تعزل ٤بتغّب 

 التخصص، ا٣بربة العلمية.
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3.  
  أىداف الدراسة: 

طلبتها من ىدفت الدراسة تعرؼ دكر جامعة مصراتة ُب تعزيز ثقافة اإل٪باز ا١بماعي لدل    
خبلؿ اإلجابة عن أسئلة الدراسة، كالتعرؼ إٔب الفركؽ ُب دكر ا١بامعة تبعا ٤بتغّبات التخصص 

 كا٣بربة العلمية.

 تأٌب أٮبية الدراسة ا٢بالية على النحو اآلٌب:أمهية الدراسة: 

 ٧باكلتها تقصي دكر جامعة مصراتة ُب تعزيز ثقافة اإل٪باز ا١بماعي لدل طلبتها.  -

أف تساعد القيادات ا١بامعية ُب استخداـ نتائج الدراسة ٗبا ٰبقق درجة عالية من تعزيز يؤمل  -
 كترسيخ لثقافة اإل٪باز ا١بماعي.

من ا٤بتوقع أف تفيد نتائج الدراسة دكائر ا١بامعة كمراكزىا، كمركز ا١بودة كاالعتماد كقسم القبوؿ  -
 كالتسجيل كا٤بكتبة ا١بامعية.

 ْب لدراسة اال٪باز ا١بماعي ُب ٨بتلف مؤسسات التعليم العإب.يؤمل أف تساعد الباحث -

كرد ُب ىذه الدراسة مصطلح اإل٪باز ا١بماعي فيما يلي  التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
اإلصلاز ا                                                          التعريف بو اصطبلحا كإجرائيان:

ّبة من األفراد ٘بمعهم كحدة ا٥بدؼ يسعوف إٔب إ٪بازه عن طريق ٙبقيق "٦بموعة صغ اجلماعي:
التكامل كالَبابط بْب األنشطة، كعن طريق توظيف الطاقات كا٣بربات ا٤بتنوعة لديهم." ) بوزيد، 

 (.165، ص2009
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٦بموعة من األنشطة كاألفكار العلمية الٍب تسعى ا١بامعة إٔب  ويعرف االصلاز اجلماعي إجرائيا:
 ىا بْب طبلهبا هبدؼ االرتقاء هبم كترسيخ اإل٪باز ا١بماعي كثقافة ٩بارسة لديهم.  نشر 

 الدراسات السابقة

تناكلت العديد من الدراسات ثقافة اإل٪باز ُب ٨بتلف ا٤بؤسسات التعليمية منها كغّب التعليمية، 
كاف التعليم العاـ  -ٕبسب علم الباحثتْب-كدرست عبلقتها ٗبتغّبات متنوعة، ففي اجملاؿ التعليمي 

 ما قبل ا١بامعي ىو موضوعأ غلب ىذه الدراسات.

(دراستو ُب اجملتمع ا١بزائرم على ٦بموعة من الثانويات بوالية ا٤بسيلة 2016فقد أجرل دىيمي)
هبدؼ التعرؼ على دكر العمل ا١بماعي ُب ٙبسْب ا٤بردكد الدراسي، ككجد من كجهة نظر ا٤بعلمْب 

ُب ا٤بؤسسة التعليمية  يرجع ُب األساس إٔب غياب الرؤية ا٤بوحدة بأف ضعف إنتاجية العمل 
ألطراؼ العملية الَببوية، كعليو فالعمل ا١بماعي كأسلوب ككأداة ٙبليلية ال ٲبكن أف يكوف إال إذا 
توحدت الرؤية كخلصت النوايا لدل أطراؼ العملية التعليمية، ُب حْب جاءت دراسة الدجِب 

 -مدارس دار األرقم النموذجية كدراسة حالة ٩بثلة جملتمع الدراسة –( ُب غزة 2016كشاىْب)
للتعرؼ على دكر مديرم ا٤بدارس ا٣باصة ُب تعزيز ثقافة اإل٪باز لدل معلميهم، من خبلؿ تطوير 
بيئة تربوية تتضمن ترتيبات إدارية كفنية جديدة يقـو هبا مديرك ا٤بدارس، كبينت النتائج أف ٩بارسة 

اصة ٗبحافظات غزة لدكرىم ُب تعزيز ثقافة اإل٪باز من خبلؿ ٦باؿ نشر ثقافة مديرم ا٤بدارس ا٣ب
اإل٪باز، جاءت ُب ا٤برتبة األكٔب بدرجة موافقة كبّبة، ُب حْب حصل ٦باؿ تدريب ا٤بعلمْب على 

كأكصت الدراسة بضركرة إرساء قواعد العمل  .اإل٪باز على ا٤برتبة األخّبة بدرجة موافقة كبّبة أيضا
ي ُب ا٤بؤسسات الَببوية ،ككضع آليات ٧بددة ك٩بنهجة تضمن مشاركة أكسع للمعلمْب ُب ا١بماع

 .صياغة رؤية كرسالة ا٤بدرسة، كضركرة نشرا ألعماؿ ا٤بتميزة على موقع ا٤بدرسة اإللكَبكين
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( إٔب تعرؼ العبلقة بْب درجة تقدير مديرم ا٤بدارس 2015كُب غزة أيضا ىدفت دراسة شقورة )
تطلبات التمكْب اإلدارم كبْب درجة تقديرىم لثقافة اإل٪باز حيث كانت ىذه العبلقة الثانوية ٤ب

طردية ٕبسب نتائج الدراسة الٍب أكصت بضركرة التعاكف بْب اإلدارات ا٤بدرسية كمديريات الَببية 
 كالتعليم ُب رسم السياسات التعليمية كصياغة القرارات الٍب ٚبدـ ا٤بيداف الَببوم، كأٮبية تفعيل

 تبادؿ الزيارات لتبادؿ ا٣بربات كاالطبلع على التجارب الرائدة.

(عبلقة قوية بْب ٭بط القيادة ٤بديرم ا٤بدارس 2013كمن جهة أخرل كجدت دراسة شاىْب )
ا٢بكومية ُب ٧بافظات غزة كبْب تعزيز ثقافة اإل٪باز، إذ تبْب أف ىناؾ عبلقة طردية قوية بْب النمط 

اإلتقاف، :اإل٪باز، كقد أكصت الدراسة بدعم القيم ا٤برتبطة باإل٪باز مثلالدٲبقراطي كتعزيز ثقافة 
كاالعتماد على الذات، كٙبمل ا٤بسؤكلية كالتعاكف، كاإلٯبابية ُب ا٤بشاركة، كاالبتكار كالتجديد 
كا٤بثابرة، كما  تبْب أيضا أف توفّب بيئات آمنة كمستقرة للمعلمْب، من شأهنا أف ٘بعلهم ٰبفزكا 

لى العمل ٔبدية أكرب ،كإ٪باز أعما٥بم، فا٤بعلم يستطيع أف يتكيف مع طلبتو ،كيوفر ٥بم الطلبة ع
(. كىذا بالفعل ما خلصت إليو دراسة ware,2006البيئة احملفزة للعمل كاإل٪باز)

( الٍب أكدت على أٮبية دكر القيادة الَببوية ُب بناء البيئة اإلٯبابية لثقافة اإل٪باز من 2010جرباف)
ناصر القيادة ا٤بتمثلة ُب بناء الرؤية ا٤بستقبلية كالتوجهات االسَباتيجية، بناء العبلقات خبلؿ ع

 اإلنسانية، التأثّب ُب اآلخرين، التحفيز كالتشجيع، كتدريب األفراد العاملْب. 

( دراستو ا٤بذكورة ُب شقورة Thomas, 2013أما ُب ٦باؿ التعليم ا١بامعي فقد أجرل ثوماس)
ختبار اإل٪باز األكادٲبي ٣بمسة أخوة موىوبْب ُب الواليات ا٤بتحدة األمريكية، (،هبدؼ ا2015)

ككيف أف إنتاجهم من خبلؿ التعاكف كالعمل ا٤بشَبؾ ،القائم على الفريق أثر على حياهتم ا١بامعية 
 فخلق ثقافة اإل٪باز لديهم. 
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ـو اإل٪باز كعبلقتو بعدد يتبْب من العرض السابق أف ٝبيع الدراسات السابقة قد تناكلت مفه     
( ُب Thomas, 2013من ا٤بتغّبات ُب مؤسسات التعليم العاـ فيما عدا دراسة ثوماس )

اجملتمع ا١بامعي. أما ىذه الدراسة فإهنا تركز البحث ُب دكر مؤسسات التعليم العإب، كٙبديدا 
ما ٲبيزىا عن باقي  جامعة مصراتة ُب نشر ثقافة اإل٪باز لدل طبلهبا من خبلؿ أبعاد عدة، كىذا

 الدراسات السابقة.

 إجراءات الدراسة:

 اعتمدت الباحثتاف ا٤بنهج الوصفي نظران ٤ببلءمتػو ألغراض الدراسة ا٢بالية. منهج الدراسة:

تكػػػوف ٦بتمػػػع الدراسػػػة مػػػن ٝبيػػػع أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس بكليػػػة اآلداب كالَببيػػػة رلتمعععل الدراسعععة: 
 .(411ـ، كبلغ عددىم )2018/ 2017كا٥بندسة خبلؿ الفصل الدراسي خريف 

( عضػػو ىيئػػة التػػدريس مػػن ٦بتمػػع الدراسػػة بكليػػة اآلداب، 32تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػن )عينععة الدراسععة: 
( عضػػػػػوان تدريسػػػػػيان مػػػػػن كليػػػػػة ا٥بندسػػػػػة، أم مػػػػػا يعػػػػػادؿ 20( عضػػػػػو ىيئػػػػػة التػػػػػدريس كليػػػػػة الَببيػػػػػة ك)30ك)
العلمػي. كا١بػداكؿ التاليػة تبػْب توزيػع أفػراد (مػن التخصػص 29( ٚبصصهم إنسػاين ك)53%(، منهم )20)

 عينة الدراسة كفق متغّباهتا.

 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة كفقا للتخصص1جدكؿ 

 % التكرار التخصص
 65.0 53            انساين
 35.3 29 علمي
 %100 82 اجملموع
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 توزيع أفراد عينة الدراسة كفقا لسنوات ا٣بربة 2ا١بدكؿ 

 % التكرار ا٣بربةسنوات 
 28.0 23 سنوات 5أقل من 
 10 -5من 

 سنوات
28 34.1 

 38.0 31 سنوات  10أكثرمن 
 %100 82 اجملموع

 

استخدمػت الباحثتاف ا٤بعا١بػات اإلحصائيػة ا٤بناسبة لتساؤالت الدراسػة، ادلعاجلة اإلحصائية: 
 ككانت على النحو اآلٌب:

لبدائل اإلجابة على كل فقرة من فقرات أبعاد االستبانة ًب حساب التكرارات كالنسب ا٤بئوية 
( للفركؽ ُب النسب كذلك لتحديد مدل استقبللية نسب التكرارات 2ككذلك حساب قيمة )كا

حوؿ كل بديل من بدائل اإلجابة كذلك ًب حساب ا٤بتوسط ا٤برجح كٙبديد اال٘باه بناء على قيمة 
 ا٤بتوسط ا٤برجح.

لة الفركؽ بْب ا٤بتوسطات الستجابات عينة الدراسة تعزل ٤بتغّب ًب استخداـ اختبار ت لدال
 التخصص. 
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ًب استخداـ ٙبليل التباين أحادم اال٘باه للتعرؼ على الفركؽ بْب استجابات العينة تعزل ٤بتغّب 
 ا٣بربة العلمية. 

قة، حيث ًب ًب إعداد استبانة الدراسة بعد الرجوع إٔب األدب النظرم كالدراسات السابأداة الدراسة: 
(. كقد تألفت االستبانة ُب 2010؛ جرباف،2013؛ شاىْب،2015االستعانة بدراسة كل من )شقورة،

 (. 3( فقرة موزعة على أربعة أبعاد كما يظهره ا١بدكؿ رقم )34صورهتا النهائية من )

 توزيع فقرات االستبانة على األبعاد 3جدكؿ                               

 فقرات األبعاد األبعاد
 5-1 الرؤية ا٤بستقبلية كالرسالة   
 13– 6 نشر ثقافة اإل٪باز   

 21 -14 الثقافة ا٤بشَبكة داخل ا١بامعة
 34 -22 بيئة ا١بامعة    

مػػن أعضػػاء ا٥بيئػػة التدريسػػية ُب كليػػة الَببيػػة ككليػػة اآلداب،  (7)ًب عػػرض أداة الدراسػػة علػػى صععدا ااداة:
حيث قاموا ٗبراجعة فقرات األداة كإبداء الرأم حػوؿ مػدل كضػوحها كانتمائهػا للبعػد ا٤بتضػمن ٥بػا، كُب ضػوء 

%( مػػن احملكمػػْب علػػى تعػػديلها أك 80مقَبحػػاهتم ًب تعػػديل بعػػر الفقػػرات كحػػذؼ الفقػػرات الػػٍب أٝبػػع )
 حذفها.

ًب تقػػدير صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخلي مػػن خػػبلؿ حسػػاب معامػػل االرتبػػاط  اا الععداخلي:صععدا االتسعع
 بْب كل فقرة كالدرجة الكلية للبعد الذم تندرج ٙبتو ىذه الفقرة كا١بدكؿ التإب يوضح ىذا اإلجراء.

 معامل االرتباط بْب كل فقرة كالدرجة الكلية للمحور الذم تندرج ٙبتو الفقرة 4جدكؿ 
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 البعد الرابل البعد ااول

 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة

 **484.   22فقره **567. 1فقره

 **383. 23فقره **548. 2فقره

 **492. 24فقره **326. 3فقره

 **407. 25فقره **511. 4فقره

 **467. 26فقره **560. 5فقره

 **443. 27فقره البعد الثاين

 **416. 28فقره االرتباط الفقرة

 **491. 29فقره **334. 6فقره

 **444. 30فقره **319. 7فقره

 **388. 31فقره **414. 8فقره

 **463. 32فقره **608. 9فقره

 **433. 33فقره **405. 10فقره
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 **562. 34فقره **605. 11فقره

 **573. 13فقره

 البعد الثالث 

 

 االرتباط الفقره

 **479. 14فقره

 **617. 15فقره

 **452. 16فقره

 **491. 17فقره

 **503. 18فقره

 **600. 19فقره

 **535. 20فقره

 **585. 21فقره

( كالذم يوضح صدؽ االتساؽ الداخلي لبلستبانة ٪بد أف قيم معامبلت 4بالنظر ُب ا١بدكؿ رقم)
( 0.01(، كٝبيعها دالة إحصائيان عند مستول معنوية )617( ك)319االرتباط تراكحت بْب )

 ذلك إٔب معدالت صدؽ جيدة لبلستبانو.كيشّب 
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ًب تقدير ثبات االستبانة باستخداـ طريقة التناسق الداخلي ٗبعادلة ألفا كركنباخ ثبات ااداة: 
 .كيوضح ا١بدكؿ التإب قيم معامبلت ألفا لكل بعد من أبعاد االستبانة

 قيم معامبلت ألفا لكل بعد من أبعاد األداة 5جدكؿ

الفاقيمة معامل  احملاكر  

 81 . البعد األكؿ

 77. الثاين البعد

 83. الثالث البعد

 70. البعد الرابع

( ٪بد أف ٝبيع مؤشرات الثبات مرضية كذات داللة إحصائية عند 5كبالنظر إٔب ا١بدكؿ رقم)
( كىي مؤشرات جيدة كمطمئنة كٲبكن الوثوؽ هبا، كتعطي مؤشران جيدان 0.01مستول معنوية )
كقد طلبت الباحثتاف من عينة الدراسة كضع تقديرىم لكل فقرة من فقرات االستبانة على ثبات األداة. 

ق سلم ثبلثي يتدرج من )متوفر، متوفر بشكل جزئي، غّب متوفر(، كٰبصل على ثبلث كف
 ( يوضح ذلك.6( كجدكؿ )1.2.3درجات)

 

 

 احملك ا٤بعتمد ُب الدراسة 6جدكؿ 
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 إ٘باه اإلجابة الوزف النسيب ا٤بقابل لو طوؿ ا٣بلية

 غّب متوفر 55.33 -33.33 1.66- 1

 متوفر جزئي 77.66 -55.34 2.33 -1.67

 متوفر 100 -77.67 3 -2.34

 

 

 ٲبكن استعراض نتائج الدراسة حسب أسئلتها على النحو التإب:نتائج الدراسة ومناقشتها: 

ما كاقػع الػدكر الػذم ٛبارسػو جامعػة مصػراتة ُب تعزيػز لإلجابة عن السؤال ااول الذي نص على:"
 التدريس"؟ثقافة اإل٪باز ا١بماعي لدل طلبتها من كجهة نظر أعضاء ىيئة 

ًب حساب التكرارات كالنسب ا٤بئوية لبدائل اإلجابة على كل فقرة من فقرات األبعاد األربعة 
( للفركؽ ُب النسب كذلك لتحديد مدل استقبللية نسب 2لبلستبانة ككذلك حساب قيمة )كا

بناء التكرارات حوؿ كل بديل من بدائل اإلجابة كذلك ًب حساب ا٤بتوسط ا٤برجح كٙبديد اال٘باه 
على قيمة ا٤بتوسط ا٤برجح، كما ًب حساب ا٤بتوسطات ا٢بسابية كاال٫برافات ا٤بعيارية كالوزف النسيب 

 لكل بعد من أبعاد الدراسة ككل.

)الرؤية ا٤بستقبلية كالرسالة(البعد ااول:   
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( للفركؽ ُب النسب كا٤بتوسط ا٤برجح كالوزف 2التكرارات كالنسب ا٤بئوية كقيمة )كا 7ا١بدكؿ 
 ٤بئوم كاال٘باه لفقرات البعد األكؿ.ا

 
 غّب متوفرة

متوفرة 
 جزئيا

 متوفرة
 الداللة قيمة كام

 ا٤بتوسط
الوزف 
 اال٘باه ا٤بئوم

 11 46 25 1فقره
22.707 .000 1.83 60.97 

متوفرة 
 13.4% 56.1% 30.5% جزئيا

 9 35 38 2فقره
 غّب متوفرة 54.87 1.65 000. 18.610

46.3 42.7 11.0 

 5 23 54 3فقره
 غّب متوفرة 46.74 1.40 000. 44.951

65.9 28.0 6.1 

 13 46 23 4فقره
20.951 .000 1.88 62.60 

متوفرة 
 15.9 56.1 28.0 جزئيا

 23 35 24 5فقره
3.244 .198 1.99 66.266 

متوفرة 
 28.0 42.7 29.3 جزئيا

( أف ا١بامعة توجو ٝبيع الكليات لوضع رؤية خاصة هبا مستقلة من رؤية 7يظهر ا١بدكؿ رقم )
( ٗبتوسط حسايب 66.266( على أعلى نسبة موافقة كتوفر جزئي)5ا١بامعة إذ حصلت الفقرة )

( الٍب تعرب عن إشراؾ ا١بامعة للطلبة ُب كضع رؤيتها 3(، ُب حْب حصلت الفقرة )1.99)
قل نسبة موافقة كغّب متوفرة. كيفسر ذلك بأف ا١بامعة ٙبرص على تبِب رؤية خاصة كرسالتها على أ

هبا كيؤكد ذلك توفر ىذه الرؤية على ا٤بوقع االلكَبكين للجامعة كما أكضحت الفقرة الرابعة كالٍب 
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كبتوفر جزئي، كمن الطبيعي أف تتجو ٝبيع  مباشرة(5حصلت على ا٤برتبة الثانية بعد الفقرة )
إٔب كضع رؤل خاصة هبا مستقلة من الرؤية العامة للجامعة الٍب تتبعها، إال أنو يتضح أف  الكليات

ا١بامعة ال توجو كلياهتا إلشراؾ طلبتها ُب كضع رؤيتها كرسالتها كالذم انعكس على عدـ اىتماـ 
( الذم 2016الكليات ُب إشراؾ طلبتها ُب ذلك، كتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة دىيمي)

ح أف ضعف اإلنتاجية ُب العمل يعود إٔب غياب الرؤية ا٤بوحدة ألطراؼ العملية الَببوية، مع أكض
مبلحظة أف الفارؽ بْب الدراستْب أف األكٔب ُب التعليم العاـ ُب حْب أف الدراسة ا٢بالية ُب التعليم 

 العإب.
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 البعد الثاين:) نشر ثقافة اإل٪باز(

للفركؽ ُب النسب كا٤بتوسط ا٤برجح كالوزف ا٤بئوم   2ا٤بئوية كقيمة كاالتكرارات كالنسب  8ا١بدكؿ 
 كاال٘باه لفقرات البعد الثاين.

غّب   
 متوفرة

متوفرة 
 جزئيا

 متوفرة
 الداللة قيمة كام

 ا٤بتوسط
الوزف 
 اال٘باه ا٤بئوم

 6 38 38 6فقره
 غّب متوفرة 53.65 1.61 000. 24.976

46.3 46.3 7.3 

 24 37 21 7فقره
5.293 .071 2.04 67.88 

متوفرة 
 29.3 45.1 25.6 جزئيا

 7 35 40 8فقره
 غّب متوفرة 53.25 1.60 000. 23.146

48.8 42.7 8.5 

 17 40 25 9فقره
9.976 .007 1.90 63.41 

متوفرة 
 20.7 48.8 30.5 جزئيا

 26 32 24 10فقره
1.407 .495 2.01 67.07 

متوفرة 
 31.7 39.2 29.62 جزئيا

 10 38 34 11فقره
16.780 .000 1.71 56.91 

متوفرة 
 12.2 46.3 41.5 جزئيا

متوفرة  57.31 1.72 005. 10.415 14 31 37 12فقره
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 جزئيا 17.1 37.8 45.1

 6 38 38 13فقره
 غّب متوفرة 52.84 1.59 000. 21.537

46.3 46.3 7.3 

( كالٍب تنص على: "تعمل ا١بامعة على نشر اإل٪بازات 7الفقرة ) ( أف8رقم ) يظهر ا١بدكؿ
ا٤بشَبكة ألعضاء ىيئة التدريس على موقع إلكَبكين خاص بالنشر" قد حصلت على أعلى كزف 

( كالٍب 13(، ُب حْب حصلت الفقرة )2.04( كمتوسط  حسايب)67.88مئوم كبتوفر جزئي )
متكامبل للزيارات العلمية بْب أعضائها لتبادؿ ا٣بربات كا٤بهارات. تنص على: "تعد الكليات برنا٦با 

(. كيفسر ذلك بأف 1.59( كغّب متوفر، كٗبتوسط حسايب)52.84"على أدىن كزف مئوم )
ا١بامعة ٙبرص بشكل كبّب على إبراز ٛبيزىا كٛبيز إنتاجها من خبلؿ إظهار أعماؿ كإ٪بازات 

منسوبيها من أعضاء ىيئة التدريس ينعكس بالتأكيد على  أعضائها كنشرىا، إٲبانا منها بأف ٛبيز
رفع الكفاءة ا٣بارجية للجامعة، أما تدين نسبة إعداد الكليات لربامج تبادؿ الزيارات بْب أعضائها 
فيفسر بكثرة األعباء التدريسية ا٤بناطة باألعضاء، إضافة إٔب التكليفات اإلدارية الٍب يكلفوف هبا 

جانب تنمية األعضاء من خبلؿ تبادؿ ا٣بربات كالتجارب فيما بْب بعضهم كالٍب تؤثر سلبا على 
( كالٍب أظهرت حصوؿ ٦باؿ نشر 2016البعر، كتتفق ىذه النتيجة مع دراسة الدجِب كشاىْب )

ثقافة اإل٪باز على درجة موافقة كبّبة ُب حْب حصل تدريب ا٤بعلمْب على ا٤برتبة األخّبة على 
بْب الزمبلء توفر ٦باال جيدا للتدريب على ا٣بربات كالتجارب ا٤بتميزة  إعتبار أف تبادؿ الزيارات

 للزمبلء فيما بينهم.

 البعد الثالث: )الثقافة ا٤بشَبكة داخل ا١بامعة( 
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للفركؽ ُب النسب كا٤بتوسط ا٤برجح كالوزف ا٤بئوم   2التكرارات كالنسب ا٤بئوية كقيمة كا 9ا١بدكؿ 
 كاال٘باه لفقرات البعد الثالث

غّب   
 متوفرة

متوفرة 
 جزئيا

 متوفرة
 الداللة قيمة كام

 اال٘باه الوزف ا٤بئوم ا٤بتوسط

 9 30 43 14فقره
متوفرة   60.16 1.80 004. 10.927

 11.0 36.6 52.4 جزئيا

 14 38 30 15فقره
متوفرة   59.34 1.78 042. 6.317

 17.1 46.3 36.6 جزئيا

 17 30 35 16فقره
متوفرة   60.971 1.83 137. 3.976

 20.7 36.6 42.7 جزئيا

 19 30 33 17فقره
متوفرة   58.13 1.74 012. 8.805

 23.2 36.6 40.2 جزئيا

 15 31 36 18فقره
متوفرة   57.61 1.73 000. 16.963

 18.3 37.8 43.9 جزئيا

 10 39 32 19فقره
متوفرة   65.04 1.95 011. 9.098

 12.2 47.6 39.0 جزئيا

 19 40 23 20فقره
متوفرة   58.13 1.74 000. 21.537

 23.2 48.8 28.0 جزئيا

 58.53 1.76 001. 13.561 9 43 30 21فقره
متوفرة  
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 جزئيا 11.0 52.4 36.6

تسهل ا١بامعة مهمة القائمْب ( كالٍب تنص على "19( أف الفقرة)9يظهر ا١بدكؿ رقم )
( كتوفر جزئي 65.04با٤بشركعات ا٤بشَبكة إل٪باز أعما٥بم" قد حصلت على أعلى كزف مئوم )

(  كالٍب تنص على " توفر ا١بامعة قنوات 18(، ُب حْب حصلت الفقرة )1.95ٗبتوسط حسايب )
ارات ا٤بختلفة." على أدىن اتصاؿ إلكَبكنية لتبادؿ ا٤بعارؼ كا٤بعلومات البلزمة بْب الكليات كاإلد

(، كيفسر ذلك بارتفاع مستول 1.73( بتوفر جزئي كمتوسط حسايب )57.61كزف نسيب )
القناعة لدل إدارة ا١بامعة بأٮبية ا٤بشركعات ا٤بشَبكة كالعمل ضمن الفريق ُب رفع الكفاءة الداخلية 

النتيجة مع دراسة ثوماس  للنظاـ التعليمي؛ ما ٰبسن كيطور من الكفاءة ا٣بارجية لو، كتتفق ىذه
( الٍب أكدت أف العمل ا٤بشَبؾ القائم على الفريق أثر على ٪باح ا٢بياة  ا١بامعية لؤلخوة 2013)

ا٣بمسة ا٤بوىوبْب ٖبلق اإل٪باز لديهم كٛبثلو ُب ثقافتهم ا١بامعية الٍب ٛبيزت بالنجاح. كيرجع تدين 
ؿ ا٤بعارؼ كا٤بعلومات بْب الكليات إٔب تدين اىتماـ ا١بامعة بتوفّب قنوات اتصاؿ الكَبكنية لتباد

 اإليرادات ا٤بالية ا٤بخصصة لتطوير شبكة االتصاؿ االلكَبكين بْب الكليات كاإلدارات ا٤بختلفة.  

 البعد الرابع: )بيئة ا١بامعة(

للفركؽ ُب النسب كا٤بتوسط ا٤برجح كالوزف ا٤بئوم   2التكرارات كالنسب ا٤بئوية كقيمة كا10ا١بدكؿ
 كاال٘باه لفقرات البعد الرابع

غّب   
 متوفرة

متوفرة 
 جزئيا

 متوفرة
 الداللة قيمة كام

 اال٘باه الوزف ا٤بئوم ا٤بتوسط

 12 38 32 22فقره
متوفرة  62.19 1.87 066. 5.439

 14.6 46.3 39.0 جزئيا



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

23 
 

 18 35 29 23فقره
متوفرة  57.72 1.73 000. 27.976

 22.0 42.7 35.4 جزئيا

 7 46 29 24فقره
متوفرة  59.34 1.78 001. 14.732

 8.5 56.1 35.4 جزئيا

 12 40 30 25فقره
متوفرة  62.19 1.87 002. 12.463

 14.6 48.8 36.6 جزئيا

 15 41 26 26فقره
متوفرة  65.85366 1.98 000. 15.317

 18.3 50.0 31.7 جزئيا

 18 44 20 27فقره
متوفرة  63.00 1.89 000. 32.220

 22.0 53.7 24.4 جزئيا

 11 51 20 28فقره
متوفرة  62.19 1.87 000. 19.341

 13.4 62.2 24.4 جزئيا

 13 45 24 29فقره
متوفرة  64.22 1.93 002. 12.463

 15.9 54.9 29.3 جزئيا

 17 42 23 30فقره
متوفرة  59.34 1.78 001. 14.732

 20.7 51.2 28.0 جزئيا

 12 40 30 31فقره
متوفرة  56.79 1.70 001. 14.222

 14.6 48.8 36.6 جزئيا
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 11 35 35 32فقره
غّب  51.85 1.56 000. 24.889

 13.4 42.7 42.7 متوفرة

 7 31 43 33فقره
غّب  55.28 1.66 000. 26.146

 8.5 37.8 52.4 متوفرة

 6 42 34 34فقره
غّب  53.25 1.60 000. 21.683

 7.3 51.2 41.5 متوفرة

ٙبرص ا١بامعة على التوفيق بْب إرضاء ( كالٍب نصها: "26( أف الفقرة )10يظهر ا١بدكؿ رقم )
ا٤بطالب البشرية للعاملْب كالطلبة كبْب ٙبقيق أىداؼ ا١بامعة". قد حصلت على أعلى كزف مئوم 

(، كيفسر ذلك ٕبرص القيادة ا١بامعية على بناء 1.98( بتوفر جزئي كمتوسط حسايب )65.85)
لبشرية اإلنسانية للعاملْب كبْب ٙبقيق العبلقات اإلنسانية من خبلؿ التوفيق بْب إرضاء ا٤بطالب ا

( الٍب بينت أف 2015(، كتتفق ىذه النتيجة مع دراسة شقورة )2010أىداؼ ا١بامعة )جرباف، 
مدير ا٤بدرسة ٰبدد األىداؼ ُب ضوء احتياجات العاملْب كاجملتمع احمللي بدرجة موافقة كبّبة جدا 

( كالٍب نصها: "تعقد 32حْب حصلت الفقرة ) برغم حصو٥با على ا٤برتبة الثالثة بْب الفقرات، ُب
ا١بامعة دكرات للطلبة ُب مهارات التواصل االجتماعي بشكل دكرم".على أدىن كزف مئوم 

(: "ٙبفز ا١بامعة أعضاء 34(.كحصلت الفقرة )1.56( كغّب متوفر ٗبتوسط حسايب )51.85)
سات العلمية".على ا٤برتبة قبل ا٥بيئة التدريسية على إشراؾ الطلبة ُب البحوث اإلجرائية كالدرا

( كتفسر الباحثتاف ىذه 1.60( كغّب متوفر ٗبتوسط حسايب )53.25األخّبة بوزف مئوم )
النتيجة بضعف معرفة معظم أعضاء ىيئة التدريس بالربامج التدريبية الٍب تقدمها ا١بامعة لطبلهبا 

ا١بامعة على إعداد أعضاء  (، إضافة إٔب تركيز32كبالتإب ضعف استجاباهتم على ىذه الفقرة )
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ىيئة التدريس أكثر من الَبكيز على إعداد الطالب؛ إٲبانا منها بأٮبية إعداد ا٤بعلم أكال ليقـو بدكره 
 ُب إعداد الطبلب.

ا٤بتوسطات ا٢بسابية كاال٫برافات ا٤بعيارية كالوزف النسيب كاال٘باه  11ا١بدكؿنتائج اابعاد ككل: 
 ا٤برجح لؤلبعاد األربعة ككل

 الَبتيب اال٘باه الوزف ا٤بئوم اال٫براؼ ا٤بتوسط األبعاد

 4 متوفرة جزئيا 56.748 0.414 1.70 الرؤية ا٤بستقبلية كالرسالة

 1 متوفرة جزئيا 66.666 0.423 2.00 نشر ثقافة اإل٪باز

 2 متوفرة جزئيا 59.299 0.393 1.78 الثقافة ا٤بشَبكة داخل ا١بامعة

 3 متوفرة جزئيا 58.787 0.314 1.76 بيئة ا١بامعة

  متوفر جزئيا  60.375 0.386 1.81 اجملموع

( أف البعد الثاين كىو: "نشر ثقافة اإل٪باز" قد حصل على ا٤برتبة األكٔب 11يظهر ا١بدكؿ رقم)
بتوفر جزئي، يليو البعد الثالث:  0.423)( كا٫براؼ معيارم )2.00بأعلى متوسط حسايب )

"الثقافة ا٤بشَبكة داخل ا١بامعة" ٍب البعد الرابع: "بيئة ا١بامعة" ٗبتوسط حسايب لكل منهما على 
( كبتوفر جزئي لكليهما أيضا، ُب حْب حصل البعد األكؿ على ا٤برتبة 1.76(، )1.78التوإب )

( كتوفر جزئي، كيفسر ذلك ٕبرص 0.414( كا٫براؼ معيارم )1.70األخّبة ٗبتوسط حسايب )
إدارة ا١بامعة كعملها ا٤بستمر على اإلرتقاء ٗبنزلة ا١بامعة من خبلؿ التعريف ٗبنجزات أعضائها 
كنشرىا على أكسع نطاؽ ما يعزز مكانة ا١بامعة ٧بليا كإقليميا، كالذم أدل با١بامعة بإنشاء موقع 
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ق ىذه النتيجة مع دراسة كل من خاص لنشر منجزات أعضائها كطبلهبا على حد سواء، تتف
( ٕبصو٥با على ا٤برتبة 2016( ٕبصو٥با على درجة موافقة كبّبة، كالدجِب كشاىْب)2015شقورة)

األكٔب. كتفسر الباحثتاف حصوؿ بعد "الرؤية ا٤بستقبلية كالرسالة" على أقل ترتيب بْب األبعاد كبتوفر 
ودة كاالعتماد العا٤بية الٍب تركز على ا٤بشاركة جزئي بأف ا١بامعة مازالت حديثة ا٤بعرفة ٗبعايّب ا١ب

ا١بماعية ُب كضع كصياغة الرؤية كالرسالة ا٤بستقبلية للمؤسسات التعليمية ٗبا فيها ا١بامعات، كأهنا 
مازالت ٙبتاج إٔب توعية منسوبيها برؤيتها كرسالتها كمشاركتهم ذلك، ٚبتلف ىذه النتيجة مع 

( حيث حصل ىذا البعد على درجة 2016ِب كشاىْب )(، كالدج2015دراسة كل من شقورة)
 موافقة كبّبة ُب كبل الدراستْب.

=  αكالذم نص على:"ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة ) السؤال الثاين
( ُب دكر جامعة مصراتة لتعزيز ثقافة اإل٪باز ا١بماعي لدل طلبتها من كجهة نظر أعضاء 0.05

 تعزل ٤بتغّب التخصص"ىيئة التدريس 

لئلجابة عن ىذا السؤاؿ ًب استخداـ اختبار ت لداللة الفركؽ بْب ا٤بتوسطات كيوضح ا١بدكؿ 
 التإب قيمة ت كداللتها اإلحصائية للفركؽ ُب أبعاد االستبانة كفقا للتخصص العلمي.
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 خصص العلميقيم ت كداللتها اإلحصائية للفركؽ ُب أبعاد االستبانة كفقا للت 12ا١بدكؿ 

  
 اال٫براؼ ا٤بتوسط العدد علمي 

ا٣بطأ 
 ت ا٤بعيارم

درجات 
 الداللة ا٢برية

- 29888. 2.17587 8.3585 53 علمي البعد األكؿ
.909 

80 .472 

 1.85894 8.7931 29 أنساين  

- 41067. 2.98970 13.8491 53 علمي البعد الثاين
.622 

80 .460 

 2.93862 14.2759 29 أنساين  

- 42110. 3.06568 14.2075 53 علمي البعد الثالث
.093 

80 .847 

 3.34767 14.2759 29 أنساين  

- 51067. 3.71773 22.7925 53 علمي البعد الرابع
.400 

80 .832 

 4.75146 23.1724 29 أنساين  

- 1.15596 8.41555 59.2075 53 علمي مج .كلي
.605 

80 .772 

 10.92056 60.5172 29 أنساين  

ُب األبعاد  0.05( يتبْب عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا عند مستول داللة 12كمن ا١بدكؿ رقم)
ا٤بختلفة كفقا للتخصص، كيعزل ذلك إٔب تشابو مستول االىتماـ بتعزيز ثقافة اإل٪باز ا١بماعي 
لدل األساتذة، فهم ينتموف إٔب بيئة تعليمية كاحدة، كيعيشوف ُب ٧بيط تعليمي ذم إمكانيات 

قاربة ُب ا٤بعطيات كا٤بكونات، كٱبضعوف لسياسة كفلسفة جامعية موحدة ما جعل الفركؽ ٚبتفي مت
 بْب أفراد عينة الدراسة كفقان ٥بذا ا٤بتغّب. 
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 α: كالذم نص على:"ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة )السؤال الثالث
ا١بماعي لدل طبلهبا من كجهة نظر أعضاء ( ُب دكر جامعة مصراتة لنشر ثقافة اإل٪باز 0.05= 

 ىيئة التدريس تعزل ٤بتغّب ا٣بربة العلمية؟"

لئلجابة عن ىذا السؤاؿ ًب استخداـ ٙبليل التباين أحادم اال٘باه للتعرؼ على الفركؽ ُب دكر     
جامعة مصراتة لنشر ثقافة اإل٪باز ا١بماعي لدل طبلهبا من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس كفقا 

 للخربة العلمية.  كيوضح ا١بدكؿ التإب ىذا اإلجراء

ٙبليل التباين أحادم اال٘باه للتعرؼ علي الفركؽ ُب دكر جامعة مصراتة لنشر ثقافة  13ا١بدكؿ 
 اإل٪باز ا١بماعي لدل طبلهبا من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس كفقا للخربة.

 

رلموع 
 ادلربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 ايتا الداللة F ادلربعات

*  1مج
 ا٣بربة

 135. 482. 737. 3.174 2 6.348 بني اجملموعات

       4.306 79 340.140 داخل اجملموعات

         81 346.488 الكلي

*  2مج
 ا٣بربة

 156. 377. 988. 8.666 2 17.332 بني اجملموعات

       8.768 79 692.668 داخل اجملموعات

         81 710.000 الكلي

*  3مج
 ا٣بربة

 288. 033. 3.564 33.215 2 66.431 بني اجملموعات

       9.319 79 736.167 داخل اجملموعات
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         81 802.598 الكلي

*  4مج
 ا٣بربة

 278. 041. 3.317 52.432 2 104.865 بني اجملموعات

       15.806 79 1248.696 داخل اجملموعات

         81 1353.561 الكلي

مج.كلي 
 * ا٣بربة

 284. 036. 3.458 283.920 2 567.840 بني اجملموعات

       82.105 79 6486.270 داخل اجملموعات

         81 7054.110 الكلي

( يتبْب عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيان ُب دكر جامعة مصراتة لتعزيز ثقافة 13كمن ا١بدكؿ رقم )
اإل٪باز ا١بماعي لدل طلبتها من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس كفقا للخربة، كييعزل ذلك إٔب أف 

صة هبم أساتذة ا١بامعات على اختبلؼ سنوات خدمتهم، لديهم ا٤بعرفة ٔبميع قوانْب ا١بامعة ا٣با
كالٍب تسّب العملية التعليمية ككل، إضافة إٔب خضوع ا١بميع لنفس الظركؼ كالفرص ُب برامج 
التأىيل كالتطوير العلمي؛ ما أدل إٔب تقارب كجهات نظر األساتذة عينة الدراسة ُب تعزيز ثقافة 

جِب كشاىْب اإل٪باز لدل طلبتها ألبعاد األداة، كتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من الد
(، مع فارؽ أف الدراستْب تناكلت آراء مدراء ا٤بدارس أما 2013(، كدراسة شاىْب )2016)

 الدراسة ا٢بالية فتناكلت آراء أساتذة جامعيْب. 

 :بناء على نتائج الدراسة أكصت الباحثتاف باآلٌبالتوصيات: 

 با١بامعة للجميع.أف تصاغ الرؤية كالرسالة بشكل ٧بدد كتتاح على ا٤بوقع ا٣باص  -
إشراؾ العاملْب ُب كضع رؤية ا١بامعة كرسالتها، مع توجيو ٨بتلف الكليات لصوغ رؤاىا كرساالهتا  -

 ٗبا يتسق كرؤية ا١بامعة كرسالتها.
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 إرساء ثقافة اإل٪باز ا١بماعي من خبلؿ ٙبفيز العمل ا١بماعي كالعمل بركح الفريق. -
ع اإل٪باز ا٤بشَبؾ بْب الطبلب كمدرسيهم، ُب اجملاالت ربط ا٤بكافأة بتميز األداء كاإل٪باز، كتشجي -

 البحثية كاإلنتاجية كغّبىا.
 سن القوانْب كالتشريعات الٍب تيسر للطلبة ا٤بتميزين تسويق مشاريعهم ا٤بشَبكة كاالستثمار هبا.  -
 إلزاـ الكليات بإعداد برامج للزيارات العلمية فيما بْب أعضائها لتبادؿ ا٤بعرفة كا٣بربات. -
 قد دكرات ُب مهارات التواصل االجتماعي بشكل دكرم ٤بنسويب ا١بامعة كطبلهبا.ع -
 إلزاـ األعضاء على إشراؾ طبلهبم ُب البحوث اإلجرائية كالدراسات العلمية. -

 مقرتحات الدراسة

تقَبح الباحثتاف إجراء ا٤بزيد من الدراسات ُب ذات اجملاؿ كتتناكؿ متغّبات ٨بتلفة كمن العناكين 
 ة للدراسات اآلٌب:ا٤بقَبح

 درجة ٩بارسة أعضاء ىيئة التدريس لثقافة اإل٪باز كعبلقتها بالتحصيل الدراسي لطبلهبم. -
 دكر أعضاء ىيئة التدريس ُب تعزيز ثقافة اإل٪باز لدل طبلهبم. -
 اسَباتيجية مقَبحة لتطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس ُب تعزيز ثقافة اإل٪باز لدل الطبلب. -
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 صعوبعات توظيف التقنيات احلديثة بكلية الرتبية كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس

 ةجامعة مصرات/ أ. أـ السعد أٞبد األشلم -أ. فتحية مفتاح عباس

 ملخعص البحعث

ىػػدؼ البحث إٔب التعرؼ على صعوبات توظيف التقنيات ا٢بديثة بكليػػة الَببية كما يراىػػػا أعضاء 
ىيئة التدريس، كمعرفة أثر كبلن من : ا١بنػػس كالتخصص كا٤بؤىػػػل العلمي كعدد سنوات ا٣بربة 
ألعضاء ىيئة التدريس عينػة البحث، تػػػم استخداـ ا٤بنهػػج الوصفي االرتباطػي كتكػػونػػت عينػػػة 

فتمثػلت فػي استبانة  ( عضوان من ىيئػػة التدريس بكليػػػة الَببية، أما أداة البحػػث 62البحث مػػن ) 
( فقػػرة، ك ًب التحقق من صدقها عػن طريػق عرضهػػا على ٦بمػػوعة من احملكمػػْب  42عدد فقراهتا )

.  ( 70.  ( كالثاين )  86ذكم ا٣بػػربة كاالختصػاص، أمػا ثبػػات االستبانػػة فبلػػغ البيعػػد األكؿ ) 
ـ التناسق الداخلي ٤بعادلة ألفا كركنباخ . ( عن طريق استخدا85. ( كالرابع) 75كالثالث ) 

 كتوصلت النتائج إٔب :

إف أكثر الصعوبات الٍب اعتربىا أعضاء ىيئة التدريس ٗبثابة عقبات ٙبوؿ دكف تطبيق  -1
التقنيات، كا٤بتعلقة بإدارة ا١بامعة ٛبثلت ُب ضعف توفّب التدريب لتطوير مستخػدمي التقنيػات 

اإلنَبنت ا٢بديثة، أمػػا أكثر الصعوبات ا٤بتعلقة بأعضاء ىيػئة التدريس ٛبثلت ُب عػدـ توافػػر خدمػػة 
لدل بعر األسػاتػػذة فػي البيػػت، ُب حػْب كانػت الصعػوبػات ا٤بتعلقػة بالبنية كالػدعػم الفنػي ُب 

الصعػوبات أكثػػر القػػاعػػات ك احملػاضرات ضعػف شبكػػة اإلنتػرنت داخػل الكليػػة، كأخػيػران ٛبثلت 
التدريب ا٤بناسب للطلبة على التقنيات ا٤برتبطػػة باستخداـ التقنيات ا٤بتعلقة بالطلبة عدـ توافر 

 ا٢بديثة.
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عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيان ُب إدراؾ أعضاء ىيئة التدريس ٤بعوقات استخداـ التقنيات  -2
كفقان لكلو من ا١بنس كا٤بؤىل الدراسي كا٣بربة  ٩با يشّب إٔب أهنم  ال يػؤثػركف  ُب استخػداـ التقنيػػات 

 ا٢بديثة ُب التدريس.

 لبحث :كيوصي ا

 عقد دكرات تدريبية لؤلساتذة لتدريبهم على استخداـ األجهزة كالتقنيات ا٢بديثة .-1

 توفّب شبكة االنَبنت  بالكلية. -2

 توفّب الدعم ا٤بإب لشراء التقنيات التعليمية. -3
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Research Summary 

 

The purpose of the research was to identify the difficulties of 

employing modern technologies in the Faculty of Education 

as perceived by faculty members, and to know the effect of: 

gender, specialization, scientific qualification and years of 

experience for faculty members. (42) and verifying their 

sincerity by presenting them to a group of arbitrators with 

specialized expertise, while the stability of the questionnaire 

reached the first dimension (.86) and the second (.70 ), The 

third (.75) and the fourth (.85) by using the internal 

consistency of the Alpha Kronbach equation and the results 

reached: 

 

1 - The most difficult difficulties considered by faculty 

members as obstacles to the application of technologies and 

management of the university was the weakness of providing 

training for the development of users of modern 

technologies, while the most difficulties related to faculty 

members was the lack of Internet service of some professors 

at home, while The difficulties related to the structure and 

technical support in the halls and lectures were the weakness 

of the internet network within the college. Finally, the most 

difficult difficulties associated with the use of techniques 

related to students were the lack of appropriate training for 

students in modern techniques. 

2 - There are no statistically significant differences in the 

faculty members' awareness of the obstacles to the use of the 

techniques according to both sex, educational qualification 

and experience, indicating that  
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they do not influence the use of modern techniques in 

teaching. 

The research recommends: 

1 - Holding training courses for teachers to train them on the 

use of modern devices and technologies. 

2- Providing the internet in college. 

3. Providing financial support for the purchase of 

educational techniques. 
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 ادلقدمة :

نعيشو اآلف بالثورة العلمية كالتكنولوجية؛ حيث يتوأب تراكم الكشوؼ يتسم ىذا العصر الذم 

كالنظريات العلمية،كتطبيقاهتا التكنولوجية بصورة ٓب تشهدىا البشرية من قبل،  إننا نعيش عصر 

ا٤بعلوماتية الذم ٰبمل ُب طياتو تغّباتعديدة ُب ٝبيع مناحي ا٢بياة، لعل من أبرزىا:االعتماد على 

ل أكثر من ذم قبل، كعلى االلكَبكنيات الدقيقة كالتدقيق السريع ُب ا٤بعلومات من العقل البشر 

خبلؿ تكنولوجيا الكمبيوتر كاالتصاالت  الٍب تكاد تلغى بيعد الزماف بعد أف ألغت بيعد ا٤بكاف ىذا 

كاف باإلضافة إٔب عواملو االقتصادية،ك٦باالت القضاء على التنوع الثقاُب ، كنتيجة ٥بذا التغّبات  

من الضركرم االستجابة ٥با من خبلؿ تطوير مؤسسات اجملتمع بكافة أنواعها كأشكا٥با كأحجامها، 

على أف مؤسسات الَببية ُب أم ٦بتمع ىي األكٔب بالتطوير ٤بواكبة طبيعة العصر كاالستجابة 

        (2005،19)السيد،                     للتحوالت الٍب تشمل ٦باالت ا٢بياة ا٤بختلفة.

إف التوسع السريع كا٥بائل ُب ٨بتلف أشكاؿ كصور كسائط االتصاؿ قد فتح آفاقان رجيو أماـ    

التعليم، فقد بدأت كسائط االتصاؿ ا٢بديثة كالشبكات الفضائية كاألقمار كالصناعية كاالنَبنت، 

البلداف  كالتلفاز كالصحافة تتطور، كتنتشر، كيتسع نطاؽ استخداماهتا بصورة سريعة ُب غالبية

العا٤بفي الوقت الذم برز فيو التعليم كمطمح تصبو إليو كافة طبقات ا١بماىّب، كما كاكسب ذلك 
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أيضا ظهور ا٤بفاىيم ا٣باصة بدٲبقراطية التعليم كتعميمو بْب كافة الطبقات، كمفاىيم التعلم مدل 

 (15، 2002يم، ) ابراى                  ا٢بياة، كٙبقيق الفرص ا٤بتكافئة ُب التعليم.   

ٯبعل الواجب على ا٤بؤسسات التعليمية األخذ بوسائل التعليم ا٢بديثة،لتحقيق أىدافها كمواجهة    
ىذه التحديات:كقد أضاؼ التطور العلمي التكنولوجي كثّبان من الوسائل التعليمية ا١بديدة الٍب 

 ، حٌب يتػػػم إعػػػػػداد الفػػػػػػرد ٲبكن االستفػػػػػادة منها ُب هتيئة ٦بػػػػػاالت ا٣بربة للمتعلمػػػْب
 
 

لدرجة عالية من الكفاية تؤىلو ٤بواجهة ٙبديات العصر، ك٘بعلو قادرا على استخداـ التكنولوجية ُب 
 التعليم بشكل  فاعل .

( يواجو التعليم العإب ٙبوالت كٙبديات عديدة 2012يرم ) الدباسي ( نقبلن عن عوادة )   
نتيجة التحوالت كالتغّبات االجتماعية كاالقتصادية كالعلمية كالتكنولوجيا الٍب طرأت علي مستول 
الدكٕب بشكل عاـ كعلى ا٤بستول العريب بشكل خاص األمر الذم ٯبعلو ٕباجة إٔب مواكبة ىذه 
التحوالت كالتغّبات الٍب طرأت على اجملتمعات ا٤بعاصرة هبدؼ االستجابة ٥با كمواجهتها، كقد 
أكد خرباء التعليموالباحثوف على أنو ضركرة ٤بواكبة النقلة التعليمية كالٍب تعترب ثورة ُب فلسفة التعليم 

التعليم االنفتاح على كسياستو ُب ىذا العصر الذم اتسم بالثقافة العالية،حيث يتيح ىذا النمط من 
العآب عن طريق التعامل ا٤بباشر مع مصادر ا٤بعلومات ُب عصر أصبحت فيو ا٤بعلومات بكل 
صورىا كأشكا٥با متاحة أماـ العآب كلو عن طريق التعامل قنوات االتصاؿ الٍب اخَبقت مركزية 

 للجميػػػػع بشػػػرط  ا٤بعلومات ككسر حػػػاجز السػػػػػػػػرية كأصبحػػػػػت ا٤بعلومات متاحػػػة
االستفادة من تقنيات التعليم عن بيعد إذ ذكر سعادة كالسرطاكم أف مع انتشار استخداـ ا٢باسوب 
بشكل كاسع كاالستفادة من خدمات اإلنَبنت الكثّبة فرضت على ا٤بعلم أدكار جديدة تتماشى 

كاالتصاالت من جهة أخرل، مع التقدـ العلمي كالتكنولوجي ا٥بائل كمع مطالب الثورة ا٤بعلوماتية 
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حيث تعلم ا٤بعلم على القياـ ٗبهاـ كأدكار ذات ٭بط إشراُب كاستشارم كتعاكين فهو ا٤بخطط 
 للمواقف التعليمية كا٤بصممللدركس الٍب ستقدـ بواسطة أدكات ٨بتلفة للتعلم اإللكَبكين .

يعد من أىم ( كما كرد عند "العوادة" بأف التعليم اإللكَبكين 2009كيذكر عيسى )   
ا٤بستحدثات التكنولوجية الٍب توسع حدكد التعلم، حيث ٲبكن للتعلم أف ٰبدث ُب الفصوؿ كُب 
ا٤بنزؿ، كُب كل مكاف العمل، فهو صورة مرنو للَببية، كذلك ألنو يوجد بدائل للمتعلمْب من حيث 

ا٤با أف قدراهتم مكاف تعلمو كزمانو، كتقـو فلسفة التعلم اإللكَبكين علىإتاحة التعلم للجميع ط
كإمكاناهتم ٛبكنهم من النجاح ُب ىذا النمط من التعليم، كذلك للعمل على ٙبقيق مبدأ تكافؤ 
الفرص التعليمية بْب ٝبيع ا٤بتعلمْب دكف التفرقة بْب ا١بنسْب أك العرؽ أك النوع أك اللغة، كالوصوؿ 

نتقاؿ إٔب ا٤بكاف التعليمي، كأيضان إٔب الطبلب الذين يعيشوف ُب مناطق نائيو كال ٛبكنهم سّب أك اال
من أجل السماح للطبلب الغّب القادرين أك ا٤بعوقْب،ككذلك ذك االحتياجات ا٣باصة با٢بصوؿ 
على فرص تعليمية كىم ُب أماكنهم، ىذا إضافة إٔب ما يتيح ىذا النظاـ من مساعدة الطلبة على 

ب على حده.         التقدـ ُب الدراسة كفقان ُب معدؿ الفرد ا٤بناسب لكل طال
 (                 2012،3)العوادة
أف توظيف التعلم اإللكَبكين كتقنيات التعلم ا٢بديثة تواجو صعوبات كثّبة كما اتضح للباحثتاف     

( 2006من خبلؿ بعر الدراسات السابقة الٍب اطلعت عليها مثل دراسة خزاعلة كجوارنو )
(  كدراسة 2007( كدراسة الشمرم )2002سن )( كدراسة احملي2007) leem&limكدراسة
 ( ك دراسة ا١بريػػػوم 2009( ك دراسة ا١باسر )2009( ك دراسة أبو زيد)2008ٞبدم )

 
( كبناءن على ما سبق فقد 2011( كدراسة اللوح كاللوح )2010( كدراسة حكمي )2010)

وقات الٍب تواجهو توظيف أصبح لزامان على ا٤بسئولْب ُب إدارة الكلية البحث عن الصعوبات كا٤بع
مثل ىذه التقنيات ا٢بديثة داخل كلية الَببية كإٯباد ا٢بلوؿ لتذليلها كخاصة ُب ظل اإلقباؿ  ا٤بتزايد 

 .على التعلم ا١بامعي
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     مشكلة البحث :

من خبلؿ العرض السابق تبْب أٮبية إجراء دراسة تيقيم مدل قدرة كلية الَببية على استخداـ    

التقنيات ا٢بديثة كخاصة ُب ضوء ما أشرنا إليو سابقا من استخداـ ىذه التقنيات أضحي من 

 ا٤بعايّب األساسية للجودة كاألداء األكادٲبي كعليو صاغت الباحثتاف مشكلة البحث كالتإب :

ما ىي الصعوبات ا٤برتبطة باستخداـ التقنية ا٢بديثة ُب كلية الَببية كما يراىا أعضاء ىيئة  - 1
 التدريس .

ىل ٱبتلف إدراؾ أعضاء ىيئة التدريس لصعوبات استخداـ التقنيات ا٢بديثة باختبلؼ ا١بنس  -2
. 
تبلؼ ىل ٱبتلف إدراؾ أعضاء ىيئة التدريس لصعوبات توظيف التقنيات ا٢بديثة باخ -3

 التخصص .
ىل ٱبتلف إدراؾ أعضاء ىيئة التدريس لصعوبات توظيف التقنيات ا٢بديثة الختبلؼ ا٤بؤىل  -4

 العلمي .
ىل ٱبتلف إدراؾ أعضاء ىيئة التدريس لصعوبات توظيف التقنيات ا٢بديثة الختبلؼ سنوات  -5

 ا٣بربة .
 يلي :يهدؼ ىذا البحث ا٢بإب إٔب ٧باكلة التعرؼ على ماأىداف البحث :

التعرؼ على الصعوبات ا٤برتبطة باستخداـ التقنية ا٢بديثة ُب كلية الَببية كما يراىا أعضاء ىيئة  -1
 التدريس.

 التعرؼ على االختبلؼ ُب إدراؾ الصعوبات باختبلؼ ا١بنس . -2
 التعرؼ على االختبلؼ ُب إدراؾ الصعوبات باختبلؼ التخصص. -3
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 لصعوبات باختبلؼ ا٤بؤىل العلمي .التعرؼ على االختبلؼ ُب إدراؾ ا -4
 التعرؼ على االختبلؼ ُب إدراؾ الصعوبات باختبلؼ سنوات ا٣بربة .    -5

 ٙبدد أٮبية البحث ُب النقاط التالية :أمهية البحث :

أٮبية ا٤بوضوع : يعد موضوع استخداـ التقنيات ا٢بديثة من ا٤بوضوعات ا٤بهمة؛ حيث أف  -1
ا٢بديثة تعتمد كبشكل كبّب على ىذه التقنيات كمن ٍب فاف دراستها  األساليب كالطرؽ التدريسية

كالتعرؼ على ا٤بعوقات الٍب تعيق استخدامها سيفيد كبشكل كبّب ُب إعداد التوصيات كتساعد 
 صانع القرار بكلية الَببية على اٚباذ إجراءات سّب استخداـ ىذه التقنيات .

  أجريت حوؿ ىذا ا٤بوضوع .قلة الدراسات ُب حدكد علم الباحثات الٍب -2
 أٮبية ما يتم التوصل إليو من نتائج ستفيد بشكل أك بأخر أعضاء ىيئة التدريس بالكلية . -3

 يتحدد البحث فيما يلي :حععععععدود الععععبحث :

 . 2018 -2017.ا٢بدكد الزمنية : أجرل ىذا البحث ُب الفَبة مابْب 1

 جامعة مصراتو. – كلية الَببية . ا٢بدكد ا٤بكانية : أجرل ىذا البحث ُب2

 مصطلحات البحث :

كالٍب عيربت "تقنيات "  Technologyيشّب األدب الَببوم إٔب أف كلمة تكنولوجيا     
كتعِب فنان كمهارة كالكلمة األتينية ”TECHNE“اشتقت من الكلمة اليونانية 

"TEXERE" تعِب تركيبان أك نسجان كالكلمة "Logos| دراسة،كبذلك فإف  " تعِب علمان أك
كلمة تقنيات تعِب علم ا٤بهارات أك الفنوف،أم دراسة ا٤بهارات بشكل منطقي لتأذيو كظيفة ٧بددة.   

 (2012،13)ا٢بيلة ،
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كيعرؼ " سآب ك آخركف" بأهنا " ٦بموعة التقنيات التفاعلية ا٢بديثة الٍب تسمح بتفريد كإثراء     
مصادر كبدائل متباينة، تشكل معان كحدة متكاملة هتدؼ ا٤بواقف التعليمية من خبلؿ تغذيتها بعدة 

 إٔب ٙبقيق تعلم مثإب يتسم بقدر كبّب من الفاعلية كالكفاءة كاإلتقاف". 
 (2003،280)سآب كآخركف،

 خطوات البحث :
 طبق ىذا البحث كفق خطوات التالية:.

عوبات توظيف االطبلع على اإلطار النظرم كالدراسات السابقة الٍب تناكلت موضوع ص -1
 التقنيات ا٢بديثة ُب كلية الَببية .

 بناء أداة البحث " االستبياف " كإعدادىا بصورة األكٔب. -2
عرض أداة البحث على ٦بموعة من ا٤بتخصصْب للتأكد من صدقها كإجراء التعديبلت  -3

 البلزمة.
 
 تطبيق أداة البحث على عينة استطبلعية للتأكد من صدقها كثباهتا . -4
 تطبيق االستبياف على عينة البحث . -5
 ٝبع البيانات كٙبليلها إحصائيا كتفسّب النتائج ،كمن ٍب تقدًن التوصيات كا٤بقَبحات . -6

 اإلطار النظري : التطور التارخيي دلفهوم تقنيات التعليم
 ىناؾ عدة مراحل مر هبا ىذا ا٤بفهـو كىي كما يلي :

 ا٤برحلة األكٔب -1
بدأت تكنولوجيا التعليم باالعتماد على ا٢بواس كخاصة حاسة السمع كلذلك أطلق عليها      

الوسائل السمعية مثل البث اإلذاعي ا٤بسموع كالتسجيبلت الصوتية، ٍب ًب االنتقاؿ إٔب االىتماـ 
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اـ ٕباسة البصر كلذلك أطلق عليها الوسائل البصرية كعرؼ بالتعليم البصرم كبعد ذلك ًب االىتم
 با٢باستْب السمعية البصرية، كُب ىذه ا٤برحلة ًب االنتقاؿ إٔب التعليم السمعي البصرم.

 ا٤برحلة الثانية: -2
أطلق على ىذه العملية ا٤برحلة تكنولوجيا التعليم مسمى معينات التدريس أك ا٤بعينات التعليمية     

فهي تعْب ا٤بعلم ُب ا٤بوقف  كتلك التسمية نبعت من استعانة ا٤بعلم بتلك الوسائل، كبالتإب
التعليمي لتحقيق األىداؼ ا٤برجوة من تغّبات مطلوبة ُب سلوؾ ا٤بتعلم كٓب تستمر ىذه التسمية 
، ٍب أطلق عليها مفهـو كسائل اإليضاح كذلك لتوضيح فكرة  طويبلن بسبب عدـ مشولية ا٤بفهـو

من اعتمادىا على حاجات معينة أك نظرية، كىذه التسمية ثانوية الرتباطها با٤بعلم أكثر 
 ا٤بتعلم،حيث أف ىذه التسمية اعتمدت على أف ا٤بعلم ىو احملور للعملية التعليمية.

 ا٤برحلة الثالثة: -3
كاف نتيجة التطور الكبّب كالسريع للعلـو التطبيقية أدل ذلك التطور إٔب ظهور نظرية االتصاؿ      

فت تكنولوجيا التعلم ُب ىذه ا٤برحلة بالوسائل الٍب فٌعلت دكر ا٤بتعلم ُب ا٤بوقف التعليمي، كعر 
التعليمية ككسائل االتصاؿ حيث أف االتصاؿ ىو كسيلة الربط ُب كافة ٦باالت ا٢بياة، ك مشلت 
الوسائل التعليمية كل جوانب العملية التعليمية من أىداؼ ك٧بتول كمواد كتقوًن كمن أمثلة ذلك 

 التعليمية مسرحة ا٤بناىج كالكمبيوتر.   تكنولوجيا التعليم ا٤بستخدمة ُب العملية 
                                                                                                   

 (13 -12، 2004) ٧بمود،                                                                 
 بعدة مراحل ىي : ك إف مصطلح تكنولوجيا التعليم مر

 مرحلة الرموز كاإلشارات. -مرحلة ا٤ببلحظة. -
 مرحلة ا٤بعينات السمعية كالبصرية. -مرحلة ا٤بعينات البصرية. -
 ظهور مفهـو تقنيات التعليم. -مرحلة الوسائل التعليمية. -
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 تعريف التقنيات الرتبوية:  
كاألدكات كاألجهزة كالتنظيمات  يعرؼ "جرٌم"  التقنيات بأهنا " ٦بموعة من الطرائق     

 ا٤بستخدمة ُب نظاـ تعليمي معْب، الٍب هتدؼ إٔب تطويره ك رفع فعاليتو التعليمية".
 ( 45-44، 2010) جرٌم،                                                                  

أما "ا٢بيلة"  فرأل بأف التقنيات عبارة عن " منحى نظامي ُب الَببية يهدؼ إٔب زيادة فعالية     
العملية الَببوية، ك رفع كفاءهتا اإلنتاجية، كتطويرىا، ك٘بديدىا من خبلؿ إعادة ٚبطيطها، 

 (56، 2004كتنظيمها، كتنفيذىا".                                                 ) ا٢بيلة، 
كيتضح لنا بأف الوسيلة أك ا١بهاز مهما كاف نوعها أك شكلها فإهنا تشكل جزء أساسي من     

 التكنولوجية ا٣باضعة لئلنساف ُب كل ٦باالت العمل الَببوم. 

 أمهية استخدام تقنيات حديثة يف التعليم اجلامعي:

لق عليها كثّب من ا٤بشتغلْب ُب إف أٮبية استخداـ تقنيات ا٢بديثة ُب التعليم ا١بامعي قد ع    
ميداف التقنيات أماالن كاسعة على الدكر الذم تلعبو ُب العملية التعليمية كيرل ا٤بتحمسوف 

 للتكنولوجيا التعليمية أف استخدامها سوؼ يؤدم إٔب :

 أكال: ٙبسْب نوعية التعليم ك زيادة فعاليتو، كىذا التحسْب ناتج عن طريق: 
 قاعات احملاضرات.حل مشكبلت ازدحاـ  -1
 مراعاة الفركؽ الفردية بْب الطبلب ا١بامعيْب. -2
 مكافحة األمية الٍب تقف عائقان ُب سبيل التنمية ُب ٨بتلف اجملاالت. -3
تدريب أعضاء ىيئة التدريس ُب ٦باالت إعداد األىداؼ كا٤بواد التعليمية كطرؽ التدريس   -4

 ا٤بناسبة.
ثانيان : تؤدم إٔب استثارة اىتماـ طبلب التعليم العإب كإشباع حاجاهتم للتعلم، فبلشك أف الوسائل 
التعليمية كالرحبلت كالنماذج كاألفبلـ التعليمية تقدـ خربات متنوعة يأخذ كل طالب منها ما ٰبقق 

 أىدافو كيثّب اىتمامو. 
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ٯبابية للطبلب ُب العملية التعليمة، كاف الوسائل ثالثان : ٙبقق تكنولوجيا التعليم زيادة ا٤بشاركة اال
التعليمية إذا أحسن عضو ىيئة التدريس استخدامها كٙبديد ا٥بدؼ منها كتوضيحو ُب ذىن 
الطالب سوؼ تؤذم إٔب زيادة مشاركة الطالب اإلٯبابية ُب اكتساب ا٣بربة كتنمية قدرتو على 

 للوصوؿ إٔب حل ا٤بشكبلت.التأمل ك دقة ا٤ببلحظة كإتباع التفكّب العلمي  
 رابعان:  ٙبقق ىدؼ التعليم العإب اليـو كالرامي إٔب تنمية اال٘باىات ا١بديدة. 

 (17-16، 2014) ا٢باج،                                                                  

 الفصل الثالث :الدراسات السابقة

كاقع استخداـ ا٢باسوب كمعوقاتو ُب كليات الَببية  ( ىدفت ٤بعرفة 2002دراسة  احمليسن ) -1
با١بامعات السعودية من حيث األجهزة كاإلمكانات كاستخداـ أعضاء ىيئة التدريس ٥با، 
كا٘باىاهتم ٫بو استخداـ ا٢باسوب كمعوقات استخدامو ُب تلك الكليات من كجهو نظرىم، 

اسوبية ا٤بقدمة ألعضاء ىيئة التدريس كأظهرت نتائج الدراسة كجود نقص ُب استخداـ ا٣بدمات ا٢ب
كضعف استخدامهم ٥با مع كجود تدريب كامنة مرتفعة لدل ىؤالء األعضاء ٫بو ىذا االستخداـ ك 
أظهرت النتائج بعدـ كجود تدريب ألعضاء ىيئة التدريس كعدـ توفّب فِب حاسوب من أىم  

 ا٤بعوقات الٍب ٙبوؿ دكف استخدامهم لو.
 
( نقبلن عن "العوادة": هتدؼ إٔب الكشف عن معوقات 2006رنة )دراسة خزاعلة كجوا -2

التوظيف الفعاؿ لتكنولوجيا ا٤بعلومات ُب ا٤بدارس األردنية من خبلؿ ٙبليل تطورات ا٤بعلمْب ُب 
 ا٤بيداف كاف معوقات التوظيف الفعاؿ لتكنولوجيا ا٤بعلومات ُب ا٤بدارس األردنية تقع ُب :ػ

 اسوب كالتجهيزات ا٤بتصلة بتكنولوجيا ا٤بعلومات ُب ا٤بدارس.النقص ا٢باد ُب أجهزة ا٢ب -
 ضعف فعالية برامج تدريب ا٤بعلمْب ُب ٦باؿ تكنولوجيا ا٤بعلومات . -
 قلة امتبلؾ طلبة ا٤بدارس ٤بهارات ككفايات تكنولوجيا ا٤بعلومات األساسية  . -
 تكنولوجيا ا٤بعلومات ُب التدريس.قلة كفاية الوقت البلـز للمعلمْب للتخطيط كاإلعداد لتوظيف  -
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 صعوبة الوصوؿ إلىاألجهزة كا٤بعدات ا٣باصة بتكنولوجيا ا٤بعلومات ُب ا٤بدارس . -
 قلة توافر الرب٦بيات التعليمية ذات النوعية ا١بيدة ا٤بنتجة ٧بليا . -
( نقبلن عن "العوادة":ىدفت إٔب تقييم كضع التعليم اإللكَبكين (leem&lim2007دراسة  -3

%( من ا١بامعات الكورية  85ُب ا١بامعات الكورية، كقد أشارت نتائج ىذه الدراسة إٔب أف )
%( يستخدموف ا٣بدمة فعليا ُب الفصوؿ الدراسية  67تستخدـ خدمة التعليم اإللكَبكين، بينما )

. 
كأكضحت الدراسة أف أقل من نصف ا١بامعات استطاعت أف تقدـ دعما ماليا  ا٢بوافز ألعضاء 

 التدريس . ىيئة
(: هتدؼ إٔب التعرؼ على أٮبية استخداـ ا٤بعلمْب للتعلم اإللكَبكين 2007دراسة الشمرم ) -4

كمعوقاتو من كجهة نظر ا٤بشرفْب الَببويْب ٗبحافظة جدة، كقد أظهرت نتائج الدراسة أف موقف 
ط ا٢بسايب العاـ ا٤بشرفْب الَببويْب ٘باه التعليم اإللكَبكين كاف بدرجة مواقف ككاف قيمة ا٤بتوس

(، إضافة إٔب أٮبية استخداـ ا٤بتعلمْب للتعلم اإللكَبكين كانت بدرجة 4.11للمحور تساكم )
(، ىذا كقد كانت معوقات 4.12مواقف ككانت قيمة ا٤بتوسط ا٢بسايب العامة للمحور تساكم )

سايب العاـ استخداـ ا٤بعلمْب للتعليم اإللكَبكين كانت بدرجة حيادم ككانت قيمة ا٤بتوسط ا٢ب
(، كما كأظهرت النتائج عػػػػػػدـ كجػػػود فركؽ ذات داللة إحصائيا بْب 3.21للمحور تساكم )

 مواقف 
 
 
 

 –ا٣بربة  –٦بتمع الدراسة من ا٤بشرفْب الَببويْب ٘باه التعليم اإللكَبكين تعزم ا٤بتغّبات )ا٤بؤىل 
 ٤باـ با٢باسب اآلٕب( .اإل –الدكرات التدريبية ُب ٦باؿ اإلشراؼ الَببوم  –التخصص 

(:ىدفت إٔب الكشف عن الصعوبات )اإلدارية، البشرية، التقنية، 2008دراسة ٞبدم ) -5
الرب٦بية، كا٤بالية ( الٍب ٙبد من استخداـ اإلدارة اإللكَبكنية ُب إدارة ا٤بدارس الثانوية ا٢بكومية ٗبدينة 
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ظهرت نتائج الدراسة عن كجود مكة ا٤بكرمة من كجهو نظر مديرم تلك ا٤بدارس كككبلئها، كأ
صعوبات إدارية أٮبها: حاجة ا٤بدارس إٔب موظف فِب ٨بتص ُب تشغيل التقنيات اإلدارية 
اإللكَبكنية كصيانتها، ندرة الدكرات التدريبية، غياب اللوائح الٍب تنظم طرؽ تطبيق اإلدارة 

عتماد علي الوثائق الورقية أكثر اإللكَبكنية، االفتقاد إٔب خطط الستخداـ اإلدارة اإللكَبكنية، اال
من اإللكَبكنية، البُب التحتية اإلنشائية للمدارس غّب مهيأة الستخداـ اإلدارة اإللكَبكنية 
كصعوبات بشرية أٮبها:صعوبات التعامل مع الرب٦بيات اإللكَبكنية ا٤بعتمدة على اللغة اإل٪بليزية، 

بة إٯباد الرفق الكاُب للتعامل مع اإلدارة ضعف التأىيل التقِب لػػ )ا٤بديرين /الوكبلء ( صعو 
اإللكَبكنية، كصعوبة تقنية أٮبها ٧بدكدية ا٣بطوط ا٥باتفية، التأخّب ُب الدعم الفِب، الصيانة 
الضعيفة، قدـ األجهزة ا٤بتوافرة ُب ا٤بدارس، كأخرل بر٦بية أٮبها : الرب٦بيات ا٤بتوافرة ال ترقى 

مو، ندرة مصممي الربامج اإلدارية ا٤بدرسية، كمالية كأٮبها: ا٤بستول التطبيقات العا٤بية ا٤بستقد
انعداـ دكر القطاع ا٣باص ُب ا٤بساىم )ا٤بالية / العينية(، ضآلة موارد ا٤بدرسة ا٤بالية، عدـ تقدًن 

 دعم مإب ٙبفيزم للمدارس، افتقاد ا٤بدارس إٔب ميزانية خاصة بالتدريب .
ات توظيف تكنولوجيا ا٤بعلومات كاالتصاالت ُب (:ىدفت إٔب معرفة معوق2009أبو زيد)  -6

مناىج ا٤بواد التجارية بالتعليم الثانوم، كقد توصلت نتائج الدراسة إٔب اتفاؽ ا٤بعلمْب كا٤بعلمات 
إٔب أف ا٤بعوقات ا٣باصة بالطبلب جاءت ُب ا٤برتبة األكٔب، تلتها ا٤بعوقات ا٣باصة با١بوانب اإلدارية 

 قات ا٣باصة ٗبعلمي ا٤بواد التجارية .كالتنظيمية، ٍب جاءت ا٤بعو 
(: كالٍب ىدفت إٔب التعرؼ على التحديات الٍب تواجو التعليم عن بعد 2009دراسة ا١باسر ) -7

ُب مؤسسات التعليم العإب كاليات مواجهتها من كجهو نظر أعضاء ىيئة التدريس، كقد أظهرت 
ليم عن نتائج الدراسة ٛبيز ا٘باه أفراد عينة الدراسة باإلٯبابية كالتأييد بدرجة عالية ٫بو تطبيق التع

بعد ُب مؤسسات التعليم العإب يعد نقص السياسات كالتعليمات ا٣باصة ٕبقوؽ ا٤بلكية الفردية 
٤بعدم ا٤بقررات، كالتحدم األكرب تأثّب على ٪باح تطبيق التعليم عن بعد من كجهة نظر أفراد عينة 

ات التعليم العإب الدراسة يليو ُب الَبتيب نقص التوعية ٗبفهـو التعليم عن بعد بْب منسويب مؤسس
. 
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(: ىدفت إٔب ٙبديد أ٭باط استخداـ أعضاء ىيئة التدريس كالطبلب 2010دراسة ا١بريوم ) -8
با١بامعات السعودية ٫بو استخداـ نظاـ إدارة التعليم اإللكَبكين كالكشف عن ا٤بعوقات الٍب تػػػػواجو 

 ُب استخػػػػداـ نظػػػػػػاـ إدارة التعلػيم أعضاء ىيئػػػػة التدريػػػػس كالطػػػبلب با١بامعات السعوديػػػة 
 

اإللكَبكين، كقد أظهرت النتائج الدراسة أف ا٤بتوسط العامل أ٭باط استخداـ أعضاء ىيئة التدريس 
(، أما ا٤بتوسط 3.15با١بامعات السعودية لنظاـ إدارة التعليم اإللكَبكين )جسور( بدرجةمتوسط )

التدريس با١بامعات السعودية ُب استخدامهم لنظاـ إدارة  العاـ للمعوقات الٍب تواجو أعضاء ىيئة
( ُب حْب جاء ا٤بتوسط العاـ أل٭باط استخداـ 3.26التعليم اإللكَبكين )جسور( بدرجة متوسطة )

أعضاء ىيئة التدريس با١بامعات السعودية ٫بو استخداـ نظاـ إدارة التعليم اإللكَبكين )جسور( 
ـ أل٭باط استخداـ الطبلب لنظاـ إدارة التعليم اإللكَبكين ( أما ا٤بتوسط العا2.48ٗبقدار )

(، كأخّبان جاء ا٤بتوسط العاـ للمعوقات الٍب تواجو الطبلب 3.23)جسور( كاف بدرجة متوسطة )
ُب ا١بامعات السعودية ُب استخداـ نظاـ إدارة التعليم اإللكَبكين )جسور( بدرجة متوسطة 

(2.96.) 
إٔب التعرؼ على كاقع ثقافة كاستخداـ أعضاء ىيئة  (: ىدفت2010دراسة حكمي ) -9

التدريس ٔبامعة أـ القرل لتقنية ا٤بعلومات كاالتصاؿ ُب التدريس، ككذلك التعرؼ  على الصعوبات 
الٍب ٙبوؿ دكف استخداـ أعضاء ىيئة التدريس ُب جامعة أـ القرل لتقنية ا٤بعلومات كاالتصاؿ ُب 

مستول ثقافة أعضاء ىيئة التدريػػػػػس ُب الكليات العلميػػػػػة  التدريس، كأظهرت نتائج الدراسة أف
ٔبامعو أـ القرل لتقنية ا٤بعلومات كاالتصاؿ ُب التدريس كانت بدرجة متوسطة، كأف درجػػػػػػة 
استخداـ أعضاء ىيئة التدريس ُب الكليات العلمية ٔبامعو أـ القرل لتقنية ا٤بعلومات كاالتصاؿ ُب 

ة متوسطة، كأف ٝبيع أعضاء ىيئة التدريس حصلوا على دكرة تدريبية كاحدة التدريس كانت بدرج
على األقل ُب ٦باؿ تقنية ا٤بعلومات كاالتصاؿ كأف أكثر اإلدارات الٍب حصل عليها أعضاء ىيئة 
التدريس ىي الدكرات األساسية كاستخداـ ا٢باسب اآلٕب بدرجة عالية، كأقلها الدكرات احملددة ُب 

ات ا٢باسب اآلٕب العاـ بدرجة منخفضة، ُب حْب مستوىالصعوبات الٍب ٙبولدكف استخداـ بر٦بي
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استخداـ أعضاء ىيئة التدريس لتقنية ا٤بعلومات كاالتصاؿ ُب التدريس كانت بدرجة منخفضة، 
كأخّبان أظهرت عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا بْب أراء أعضاء ىيئة التدريس ُب الكليات العلمية 

حوؿ األٮبية النسبية الستخداـ تقنية ا٤بعلومات كاالتصاالت تبعان ٤بتغّبات الدراسة  ٔبامعو أـ القرل
عدد  –مكاف ا٢بصوؿ على ا٤برتبة العلمية  –ا٤برتبة العلمية  –الكلية العلمية  –نوع  –)ا١بنس 

 سنوات ا٣بربة (.

ىيئة ىدفت للتعرؼ على ا٤بعوقات الٍب تواجو أعضاء :(2011دراسة اللوح كاللوح ) -10
التدريس ُب ا١بامعات الفلسطينية عند استخداـ شبكة اإلنَبنت ألغراض البحث العلمي كالكشف 
عن أثر متغّبات الدراسة على أراء أعضاء ىيئة التدريس ُب ىذه ا٤بعوقات،كقد أظهرت النتائج أف 
ٝبيع عبارات األداة شكلت معوقات ألعضاء ىيئة التدريس عند استخداـ شبكة اإلنَبنت 

غراض البحث العلمي بدرجة كبّبة، باإلضافة إٔب أنو ال توجد فركؽ ذات داللة  إحصائية ُب أل
ا٤بعوقات تعزل ٤بتغّب ا٤بؤىل العلمي كا١بامعة، بينما توجد فركؽ دالة إحصائيان٤بتغّبات الرتبة العلمية 

 كعدد األٕباث العلمية كسنوات ا٣بربة.

 

 

 التعليق على الدراسات السابقة:

 استعراض الدراسات السابقة ا٤برتبطة ٗبوضوع البحث ا٢بإب يتضح اآلٌب: من خبلؿ

أكدت أغلب الدراسات على أٮبية استخداـ التكنولوجيا كا٢باسب اآلٕب كاالنَبنت ُب  -1
 التعليم.
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اتسمت ىذه الدراسات بالتنوع ُب أىدافها، كتطرقت بعر الدراسات إٔب ٙبديد كاقع  -2
كا٢باسب اآلٕب ك االنَبنت ُب التدريس، كالبعر األخر تناكؿ التعرؼ عن استخداـ التكنولوجيا  

 ا٤بعوقات الٍب ٲبكن أف تقلل أك ٙبد من فعالية استخداـ التقنيات ُب العملية التعليمية.
 طبق معظم الدراسات السابقة ُب مؤسسات التعليم العإب، كىذا يتفق مع البحث ا٢بإب . -3
ا٤بعوقات ُب استخداـ التكنولوجيا ُب العملية التعليمية ٛبثلت كشفت بعر الدراسات عن   -4

ىذه ا٤بعوقات ُب : عدـ كجود تدريب كاُب ألعضاء ىيئة التدريس كعدـ توفّب فِب حاسوب 
لتشغيل كصيانة األجهزة، إضافة إٔب قلة الوقت البلـز للمعلمْب للتخطيط كاإلعداد لتوظيف 

 تأخّب ُب الدعم الفِب، كقدـ األجهزة ا٤بتوفرة ُب ا٤بدارس.تكنولوجيا ا٤بعلومات ُب التدريس، كال
كإذا كاف البحث ا٢بإب ٰباكؿ التعرؼ على صعوبػات توظيف التقنيات ا٢بديثة بكلية الَببية كما   

يراىا أعضاء ىيئة التدريس، فأنو قد استفاد من الدراسات السابقة ُب التعرؼ على بعر ا١بوانب 
 ت ا٢بديثة ُب العملية التعليمية.الٍب تعيق توظيف التقنيا

  
 الفصل الرابل/ إجراءات الصدا والثبات لالستبيان

 للتحقق من صدؽ االستبانة اتبعت الباحثتاف ا٣بطوات التالية:
 أكالن : الصدؽ 

( من األساتذة ُب علم النفس  10قامت الباحثتاف بعرض االستبياف قبل تطبيقو على عدد )  -1
 حية االستبياف بعد إجراء بعر التعديبلت على بعر الفقرات.كقد أقركا ٝبيعان بصبل

 صدؽ االتساؽ الداخلي  -2
قامت الباحثتاف ٕبساب معامل االرتباط بْب الدرجة الكلية لكل بيعد من األبعاد كالفقرات الٍب    

 تندرج ٙبت ىذا البعد، كيوضح ا١بدكؿ التإب قيم معامل االرتباط ك داللتها اإلحصائية.
 ( يوضح معامل االرتباط لألبعاد: 1وجدول رقم ) 
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 ثانيان: الثبات
لتحقق من ثبات االستبياف استخدمت الباحثتاف طريقة التناسق الداخلي ٤بعادلة ألفا كركنباخ      

( ك  75( كللبعد الثالث )  70( كللبعد الثاين )  86كقد بلغت قيمة معامل ألفا للبعد األكؿ )  
 ( ، كٝبيعها تشّب إٔب معامبلت ثبات جيدة لبلستبانة. 85البعد الرابع )  

 البعد االول البعد الثانً البعد الثالث البعد الرابع
رقم  االرتباط

 الفقرة
رقم  االرتباط

 الفقرة
رقم  االرتباط

 الفقرة
رقم  االرتباط

 الفقرة
0.51** 27 0.54** 19 0.64** 11 0.44** 1 

0.62** 28 0.46** 21 0.72** 11 0.85** 2 

0.45** 29 0.51** 21 0.52** 12 0.84** 3 

0.46** 31 0.55** 22 0.63** 13 0.82** 4 

0.41** 31 0.58** 23 0.51** 14 0.58** 5 

0.43** 32 0.72** 24 0.42** 15 0.44** 6 

0.57** 33 0.73** 25 0.42** 16 0.77** 7 

0.43** 34 0.75** 26 0.46** 17 0.81** 8 
0.51** 35   0.58** 18 0.67** 9 

0.67** 36       

0.76** 37       

0.80** 38       

0.65** 39       

0.56** 41       

0.63** 41       

0.33** 42       
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 إجراءات البحث ثالثاً :

بعد التأكد من ثبات كصدؽ االستبياف قامت الباحثتاف بتطبيقها على العينة حيث قامت بتوزيع   
االستبانة على أعضاء ىيئة التدريس على حسب ٚبصصاهتم كطلب منهم اإلجابة عليها كبعد 

 ( .(SBSSـو ذلك ًب تفريغ البيانات كٙبليليها إحصائيا من خبلؿ برنامج ا٢بـز اإلحصائية للعل

ًب اختيار عينة البحث ا٢بإب من أعضاء ىيئة التدريس بكلية الَببية مصراتو كالبالغ عينة البحث :
 راد العينة حسب األعداد باألقساـ( حيث ًب حساب نسبة ٛبثيل كل فرد من أف62عددىم )

لفرعية بالكلية، ٕبيث تكوف العينة موزعة بانتظاـ على ٝبيع األقساـ كقد بلغ العدد النهائي لؤلفراد 
( ذكورا كيوضح ا١بدكؿ التإب توزيع أفراد العينة على حسب 26( إناث )36( منهم )62العينة )

 ( يوضح أفراد عينة البحث: 2و جدول رقم ) التخصصات العلمية بالكلية، 

 انتكــــــرار األقســاو 

 إناث ركىر

 5 6 انهغت انعربٍت 

 3 4 انهغت االنجهٍسٌت 

 3 5 انتربٍت وعهى اننفس

 2 0 انتربٍت انخاصت

 1 1 يعهى انفصم 

 1 0 رٌاض األطفال

 0 1 انخذيت االجتًاعٍت 

اإلدارة وانتخطٍظ 

 انتربىي

2 1 

 2 0 انفٍسٌاء

 3 0 األحٍاء

 4 0 انكًٍٍاء 

 5 0 انرٌاضٍاث

 4 2 انحاسىب

 1 3 انجغرافٍا 

 1 2 انتارٌخ 
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 لئلجابة على تساؤالت البحث استخدمت الباحثتاف ا٤بنهج الوصفي االرتباطيمنهج الدراسة: 
 ا٤بنهج ا٤ببلئم للبحث . باعتباره

 أدوات البحعععععععث :

استخدمت الباحثتاف استبانة قامت بإعدادىا بعد االطبلع على ماىو متوافر ُب الَباث حوؿ 
ا٤بفهـو الذم نريد قياسو ىو التقنيات ا٢بديثة، كقد استعانت الباحثتاف باستبانات سابقة مثل 

(فقرة موزعة على أربع ٦باالت تتضمن 46(كتكونت االستبانة ا٢بالية من )2012استبانة)العوادة 
عوبات تتعلق بإدارة ا١بامعة، كصعوبات تتعلق بأعضاء ىيئة التدريس،كصعوبات تتعلق بالبيئة ص

التحتية كالدعم الفِب ُب القاعات كاحملاضرات، كصعوبات تتعلق بالطلبة كقد ًب بعد ذلك عرض 
( من احملكمْب كقد أبدك بصبلحية الفقرات كمبلئمتها ألغراض القياس 10الفقرات على عدد )

 .كأصبحت االستبانة جاىزة للتطبيقذؼ كتعديل بعر الفقرات بعد ح

 العوسائل اإلحصائيعة ادلستخعدمة يف البحععث:

 ًب استخداـ عدة  كسائل إحصائية ُب ىذا البحث  كىي كاالٌب :

 االرتباطات. -2ا٤بتوسط ا٢بسايب كاال٫براؼ ا٤بعيارم.                         -1

 التكرارات كالنسب ا٤بئوية.  -t- test                                           4راختبا -3

 معادلة ألفا كركنباخ -5

 الفصل اخلامس
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نتائج التساؤؿ األكؿ ينص ىذا التساؤؿ على " ما ىي الصعوبات ا٤برتبطة باستخداـ التقنيات 
ديثة ا٤بتعلقة بإدارة ا١بامعة".ا٢ب
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المتوسط  بدائل اإلجابة التكرار الفقرات م
 المرجح

الوزن 
 المئوي

 اإلتجاه

 5 4 3 2 1 النسبة

ضعف التعاون بٌن  1
الجامعات فً تبادل 
الخبرات لتطوٌر 
 التقنٌات الحدٌثة 

 موافق 73.8 3669 21 21 9 7 4 التكرار

116 666 النسبة%
5 

1468 3268 3268   

ضعف اإلمكانٌات  2
المادٌة لتموٌل 

متطلبات التقنٌات 
 الحدٌثة

 موافق 75.8 3679 21 18 14 4 4 التكرار

3464 2965 2361 666 666 النسبة%
3 

ضعف تقدٌم  3
الحوافز للذٌن 
ٌتقنون التقنٌات 

 الحدٌثة

 موافق 73.2 3666 15 25 13 1 7 التكرار

 2466 4161 2163 166 1165 النسبة%

ضعف توفٌر  4
التدرٌب لتطوٌر 

مستخدمً التقنٌات 
 الحدٌثة 

 موافق 76.4 3682 19 25 9 3 5 التكرار

 3161 4161 1468 469 862 النسبة%

البٌئة الجامعٌة ال  5
تشجع على استخدام 

 التقنٌات الحدٌثة

 محاٌد 63.2 3616 8 13 24 13 3 التكرار

216 469 النسبة%
3 

3963 2163 1361 

نظام اإلدارة السائدة  6
ٌعتبر التقنٌات 

 الحدٌثة أمرا ثانوٌا  

 محاٌد 57 2685 8 13 12 21 4 التكرار

346 666 النسبة%
4 

1967 2163 1361 
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 للمجال ااول: ادلئوية( التكرارات والنسب  3ول رقم ) جد
كمن ا١بدكؿ السابق ٲبكن القوؿ اف أكثر الصعوبات الٍب أعتربىا أعضاء ىيئة التدريس ٗبثابة عقبات ٙبوؿ دكف تطبيق تقنيات كا٤بتعلقة      

( يليهػػػا ضعػػف 76.4بإدارة ا١بامعة ٛبثلت ُب ضعف توفّب التدريب لتطوير مستخدمي التقنيات ا٢بديثة حيث حصلت على كزف مئوم كىو ) 

ضعف تجهٌز  7
القاعات 

والمختبرات بما 
ٌلزم من أدوات 
 وأجهزة حدٌثة

 موافق 76 3681 21 21 8 8 3 التكرار

136 469 النسبة%
1 

1361 3464 3464 

ضعف توافر  8
المساعدة الفنٌة عند 

 الحاجة

 موافق 73.2 3666 19 17 13 9 3 التكرار

146 469 النسبة%
8 

2163 2769 3161 

ارتفاع كلفة إعداد  9
البرمجٌات الجٌدة 

لنمط التقنٌات 
 الحدٌثة

 موافق 74.4 3672 19 18 15 7 1 التكرار

116 166 النسبة%
5 

2466 29165 31. 

المتوسط الفرضً العام 
 للبعد االول

 محاٌد 71.43 2.81 
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( يليها ضعف االمكانيات ا٤بادية لتمويل متطلبات التقنيات 76ػػػز القػاعات كا٤بختػػػربات ٗبا يلـز من أدكات كأجهػػػزة حديثة ككزهنا ا٤بئػػػوم ) ٘بهيػ
 (.74.4( يليها ارتفاع كلفة إعداد الرب٦بيات ا١بيدة لنمط التقنيات ا٢بديثة حيث ٙبصلت على كزف مئوم )75.8ا٢بديثة ككزهنا ا٤بئوم ) 

 نتائج التساؤؿ الثاين كينص على " ما ىي الصعوبات ا٤برتبطة باستخداـ التقنيات ا٢بديثة كا٤بتعلقة بأعضاء ىيئة التدريس".         -

المتوسط  بدائل اإلجابة التكرار الفقرات م
 المرجح 

الوزن 
 المئوي 

 اإلتجاه

 5 4 3 2 1 النسبة

خبرتً ضعٌفة  11
فً استخدام 
الحاسوب 
 واإلنترنت

 غٌر موافق   5 11 13 21 11 التكرار

 51.4 2657 862 1664 2163 3464 1861 النسبة%

صعوبة التجدٌد  11
والتغٌٌر فً نمط 

التدرٌس من 
التقلٌدي إلى 
 االلكترونً

 محاٌد 60.4 3612 6 13 21 18 3 التكرار

 968 2163 3464 2965 469 النسبة% 

البعض اعتقاد  12
بأن التقنٌات  
الحدٌثة تلغً 

دورهم فً عملٌة 
التدرٌس لهذا 
ٌكون االتجاه 

 سلبً الستخدامها

 محاٌد 54 2671 4 11 16 23 7 التكرار

 666 1861 2662 3767 1165 النسبة%

قدرتً ضعٌفة  13
فً استخدام اللغة 

 اإلنجلٌزٌة
 

 3612 8 9 22 21 2 التكرار

 

 محاٌد 60.4

 1361 1468 3661 3268 363 النسبة%
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المعاناة فً  14   
متابعة األعداد 
الكبٌرة للطلبة 
عبر أدوات 

 التقنٌات الحدٌثة
 

 محاٌد 56.8 2684 5 9 22 22 2 التكرار

 862 1468 3661 3661 363 النسبة%

عدم توافر خدمة  15
اإلنترنت لدى 
بعض االساتذة 

 فً البٌت

 موافق 68.2 3641 14 14 17 15 1 التكرار

 2361 2361 2769 2466 166 النسبة%

عدم كفاٌة وقت  16
المحاضرة 

لعرض جمٌع 
 محتوٌات الدرس

 2671 5 8 16 29 2 التكرار

 

 محاٌد 54

 862 1361 2662 4765 363 النسبة%

17  
التقنٌات الحدٌثة  

 تمثل عبئا  إضافٌا  
 

غٌر   43.2 2616 1 9 8 27 13 التكرار
 166 1468 1361 4463 2163 النسبة% موافق

كبر حجم المنهج  18
الجامعً ٌجعل 
االستاد الجامعً 
ٌمٌل إلى التعلٌم 

 التقلٌدي

 محاٌد 57.8 2689 6 11 18 22 4 التكرار

 968 1861 2965 3661 666 النسبة%

المتوسط  
الفرضً العام 

 للبعد الثانً

 
 

 موافق 56.24 3.75
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(  4و جدول رقم ) لئلجابة عن ىذا التساؤؿ ًب استخداـ التكرارات كالنسب ا٤بئوية للبدائل اإلجابة على كل فقرة من فقرات االستبانة، 
 :يوضح التكرارات والنسب ادلئوية للمجال الثاين

كمن ا١بدكؿ السابق ٲبكن القوؿ أف أكثر الصعوبات الٍب أعتربىا أعضاء ىيئة التدريس ٗبثابة عقبات ٙبوؿ دكف تطبيق تقنيات كا٤بتعلقة     
( يليها 68.2بأعضاء ىيئة التدريس ٛبثلت ُب عدـ توافر خدمة اإلنَبنت لدل بعر االسػػػػػػػػاتذة ُب البيت حيث ٙبصلت على كزف مئوم )

( يليها صعوبة التجديد كالتغيّب ُب ٭بط التدريس من التقليدم 60.4فة ُب استخداـ اللغة اإل٪بليزية حيث بلغت كزف مئوم كىو ) قدرٌب ضعي
 ( يليها 60.4إٔب االلكَبكين ككزهنا ا٤بئوم بلغ ) 

 

 (.  57.8على كزف مئوم )  كرب حجم ا٤بنهج ا١بامعي ٯبعل االستاد ا١بامعي ٲبيل إٔب التعليم التقليدم حيث ٙبصلت ىذه الفقرة

لقاعات نتائج التساؤؿ الثالث كينص على " ما ىي الصعوبات ا٤برتبطة باستخداـ التقنيات ا٢بديثة كا٤بتعلقة بالبنية التحتية كالدعم الفِب ُب ا -
 كاحملاضرات ".  

(  5جدول رقم ) لئلجابة عن ىذا التساؤؿ ًب استخداـ التكرارات كالنسب ا٤بئوية للبدائل اإلجابة على كل فقرة من فقرات االستبانة،      
 :   يوضح التكرارات والنسب ادلئوية للمجال الثالث
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ا٤بتوسط  بدائل اإلجابة التكرار الفقرات ـ
 ا٤برجح

الوزف 
 ا٤بئوم

 اال٘باه

 5 4 3 2 1 النسبة

قلة توفّب القاعات ك ا٤بختربات داخل  19
 الكلية

 موافق 73.2 3.66 15 22 13 10 1 التكرار

   24.6 36.1 21.3 16.4 1.6 النسبة%

ضيق مساحة القاعات الدراسية الدراسية  20
مقارنة مع اعداد الطبلب ُب القاعات 

 أثناء احملاضرات

 ٧بايد 64.6 3.23 10 15 18 16 1 التكرار

 16.4 24.6 29.5 26.2 1.6 النسبة%

قلة عدد األجهزة ٗبا يتناسب مع عدد  21
 الطلبة

 موافق 47.8 3.74 19 20 11 10 1 التكرار

 31.1 32.8 18.0 16.4 1.6 النسبة%

 موافق 74.4 3.72 24 18 8 4 3 التكرار ضعف شبكة االنَبنت داخل الكلية 22
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 39.3 29.5 13.1 6.6 4.9 النسبة% 

انقطاع التيار الكهربائي أثناء استخداـ  23
 التقنيات ا٢بديثة

 ٧بايد 64.6 3.23 10 20 12 14 3 التكرار

 16.4 32.8 19.7 23.0 4.9 النسبة%

قلة توافر فنيْب متخصصْب ٢بل  24
ا٤بشكبلت التقنية ا٤بتعلقة بالتقنيات 

 ا٢بديثة

 موافق 72.4 3.62 12 27 14 5 1 التكرار

 19.7 44.3 23.0 8.2 1.6 النسبة%

قلة كجود صيانو دكرية لشبكة االنَبنت  25
 الداخلية

 موافق 71.4 3.57 16 25 9 5 1 التكرار

 26.2 41.0 14.8 8.2 1.6 النسبة%

تكرار ا٣بلل ا٤بفاجئ ُب الشبكة الداخلية  26
 أك األجهزة

 ٧بايد 67.6 3.38 10 25 13 8 1 التكرار

 16.4 41.0 21.3 13.1 1.6 النسبة%

 موافق 70.36 3.51  ا٤بتوسط الفرضي العاـ للبعد الثالث
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 يتضح من ا١بدكؿ السابق أف أكثر الصعوبات الٍب اعتربىا أعضاء ىيئة التدريس ٗبثابة عقبات ٙبوؿ دكف تطبيق التقنيات كا٤بتعلقة بالبنية   

التحتية كالدعم الفِب ُب القاعات كاحملاضرات ٛبثلت ُب ضعف شبكة األنَبنت داخل الكلية حيث ٙبصلت ىذه الفقرة على كزف مئوم كىو ) 
( يليها قلة توافر فنيْب متخصصْب ٢بل ا٤بشكػػبلت التقنيػػػػة 73.2يها قلة توفّب القاعات كا٤بختربات داخل الكلية ككزهنا ا٤بئوم ) ( يل74.4

 ا٤بتعلقة بالتقنيات ا٢بديثة كبلغ الوزف 
 (.71.4ئوم )(  يليها قلة كجود صيانة دكرية لشبكة االنَبنت الداخلية ككزهنا ا٤ب72.4ا٤بئػػػوم ا٣باص هبػػػا ) 
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 نتائج التساؤؿ الرابع ينص ىذا التساؤؿ على " ما ىي الصعوبات ا٤برتبطة باستخداـ التقنيات ا٢بديثة ا٤بتعلقة بالطلبة".    -

ا٤بتوسط  بدائل اإلجابة التكرار الفقرات ـ
 ا٤برجح

الوزف 
 ا٤بئوم

 اإل٘باه

 5 4 3 2 1 النسبة

 موافق 72.2 3.61 17 19 13 10 2 التكرار ضعف كعي الطلبة بأٮبية التقنيات ا٢بديثة  27

   27.9 31.1 21.3 16.4 3.3 النسبة%

عدـ توافر التدريب ا٤بناسب للطلبة على  28
 التقنيات ا٢بديثة

 موافق 78 3.90 21 22 10 7  1 التكرار

 34.4 36.1 16.4 11.5 1.6 النسبة% 

افتقار الطلبة إٔب الدعم كالتحفيز ا٤بباشر من  29
 قبل األساتذة

 ٧بايد 64.6 3.23 5 22 18 14 2 التكرار

 8.2 36.1 29.5 23.0 3.3 النسبة%

 ٧بايد 59.4 2.97 6 13 24 13 1 التكرارافتقار التقنيات ا٢بديثة للتفاعل اإلنساين كإٔب  30
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 9.8 21.3 39.3 21.3 1.6 النسبة% العبلقات االجتماعية

ضعف مهارات ا٢باسوب األساسية لدل  31
 الطلبة

 موافق 73.2 3.66 14 18 24 4 1 التكرار

 23.0 29.5 39.3 6.6 1.6 النسبة%

 موافق 71.8 3.59 14 21 17 7 2 التكرار عدـ توفر االنَبنت عند بعر الطلبة ُب البيت 32

 23.0 34.4 27.9 11.5 3.3 النسبة%

شعور الطلبة بالقلق عند التعامل مع  33
االختبارات ا٢بوسبو من خبلؿ التقنيات 

 ا٢بديثة

 ٧بايد 66.8 3.34 7 24 19 8 3 التكرار

 11.5 39.3 31.1 13.1 4.9 النسبة%

 ٧بايد 61 3.05 6 15 20 17 2 التكرار عدـ تقبل الطلبة لفكرة التعليم االلكَبكين 34

 9.8 24.6 32.8 27.9 3.3 النسبة%

 موافق 74.8 3.74 26 11 13 7 1 التكرارا٪بداب الطلبة إٔب مواقع ليس ٥با عبلقة  35
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 42.6 18.0 21.3 11.5 1.6 النسبة% بالتقنيات ا٢بديثة

عدـ تركيز أىداؼ ا٤بنهج ا١بامعي على  36
 التقنيات ا٢بديثة بأدكاتو ا٤بختلفة

 موافق 68.8 3.44 10 26 14 7 4 التكرار

 16.4 42.6 23.0 11.5 6.6 النسبة

ضعف ا٤بناىج ا١بامعية ُب التشجيع على  37
 استخداـ التقنيات ا٢بديثة

 ٧بايد 66.2 3.31 11 18 19 8 2 التكرار

 18.0 29.5 31.1 13.1 3.3 النسبة

ضعف األنشطة التعليمية الداعمة  38
 لتوظيف التقنيات ا٢بديثة

 موافق 73.2 3.66 16 22 13 8 2 التكرار

 26.2 36.1 21.3 13.1 3.3 النسبة

ضعف مبلئمة  ا٤بنهج ا١بامعي ألدكات  39
 التقنيات ا٢بديثة

 ٧بايد 75 3.25 6 22 19 11 1 التكرار

 9.8 36.1 31.1 18.0 1.6 النسبة

صعوبة تنفيذ األنشطة التقوٲبية عرب  40
 التقنيات ا٢بديثة 

 ٧بايد 66.2 3.31 9 17 23 10 2 التكرار

  27.9 37.7 16.4 3.3 النسبة
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يوضح  ( 6جدول رقم ) لئلجابة عن ىذا التساؤؿ ًب استخداـ التكرارات كالنسب ا٤بئوية للبدائل اإلجابة على كل فقرة من فقرات االستبانة، ك
 التكرارات والنسب ادلئوية للمجال الرابل:

 

 

 

41 

مبلئمة احملتول التعليمي للمنهج 
ا١بامعي لؤلساليب التقليدية أكثر من 

 أساليب التقنيات ا٢بديثة 

 ٧بايد 64 3.20 7 16 25 10 1 التكرار
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الصعوبات ا٤برتبطة باستخداـ التقنيات ا٢بديثة ا٤بتعلقة بالطلبة ٛبثلت ُب عدـ توافر التدريب ا٤بناسب من ا١بدكؿ السابق يتضح بأف أكثر      
( يليها ضعف مبلئمة ا٤بنهج ا١بامعي ألدكات التقنيات ا٢بديثة ككزهنا ا٤بئوم  78للطلبة على التقنيات ا٢بديثة حيث ٙبصلت على كزف مئوم )  

( يليها ضعف مهارات ا٢باسوب األساسية لدل 74.8مواقع ليس ٥با عبلقة بالتقنيات ا٢بديثة ككزهنا ا٤بئوم )( يليها ا٪بذاب الطلبة إٔب  75) 
( يليها ضعف كعي 73.2الطلبة كضعف األنشطة التعليمية الداعمة لتوظيف التقنيات ا٢بديثة كالبلٌب ٙبصلن على كزف مئوم كاحد كىو ) 

(  71.8( يليها عدـ توفر االنَبنت عند بعر الطلبة ُب البيت كبلغ كزهنا ا٤بئوم )  72.2صلت على ) الطلبة بأٮبية التقنيات ا٢بديثة كالٍب ٙب

 11.5 26.2 41.0 16.4 1.6 النسبة

صعوبة تطبيق ا٤بقررات الدراسية   42
 كرب٦بيات الكَبكنية

 ٧بايد 62.2 3.11 5 20 20 12 1 التكرار

 8.2 32.8 32.8 19.7 1.6 النسبة

 3.39  ا٤بتوسط الفرضي العاـ للبعد الرابع 

 

 ٧بايد 67.95
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( يليها شعور الطلبة 68.8يليها عدـ تركيز أىداؼ ا٤بنهج ا١بامعي على التقنيات ا٢بديثة بأدكاتو ا٤بختلفة كالٍب ٙبصلت على كزف مئوم ) 
 ( . 66.8بة من خبلؿ التقنيات ا٢بديثة ككزهنا ا٤بئوم ) بالقلق عند التعامل مع االختبارات ا٢بوس

 ىل توجد فركؽ ُب إدراؾ أعضاء ىيئة التدريس للصعوبات كفقان للجنس. -
لئلجابة عن ىذا التساؤؿ ًب استخداـ اختبار )  ت ( للداللة الفركؽ بْب ا٤بتوسطات كيوضح ا١بدكؿ التإب قيمة )  ت  ( ك داللتها    

ؽ بْب للفرك  االحصائية 
كاإلناث  الذكور 
صعوبات  ُب إدراؾ 
التقنيات  استخداـ 

 ا٢بديثة، 
 

 ( يوضح متغري اجلنس: 7جدول رقم ) 
 
 
 

اال٫براؼ  ا٤بتوسط العدد ا١بنس اجملاالت
 ا٤بعيارم

T    الداللة قيمة 
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استخداـ التقنيات كفقان ا١بنس ٩با يشّب إٔب أف كمن ا١بدكؿ السابق يتبْب عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيان ُب إدراؾ أعضاء ىيئة التدريس ٤بعوقات 
 ا١بنس ال يؤثر ُب استخداـ ا٤بعوقات التقنيات ا٢بديثة ُب التدريس.

 ذكور 1مج 

 إنات

28 

33 

31.32 

32.85 

7.77 

7.31 

 

-.790- 

 

0.433 

 ذكور 2مج

 انات

28 

33 

26.46 

24.33 

4.93 

5.78 

 

1.533 

 

0.131 

 3مج

 

 ذكور

 انات

28 

33 

26.64 

29.42 

7.25 

4.86 

 

-.781- 

 

.080 

 4مج 

 

 ذكور

 انات

28 

33 

52.46 

55.97 

12.59 

7.848 

-
.1325- 

 

0.190 
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 ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب إدراؾ أعضاء ىيئة التدريس للصعوبات كفقان للمؤىل الدراسي . -

(  8وجدول رقم )  لئلجابة عن ىذا التساؤؿ ًب استخداـ اختبار ) ت ( للمقارنة بْب ا٤بتوسطات ا٢باصلْب على شهادة ماجستّب كدكتوراه، 
 يوضح متغري ادلؤىل الدراسي:

اال٫براؼ  ا٤بتوسط العدد ا٤بؤىل ا٤بتغّبات
 ا٤بعيارم

 الداللة Tقيمة 

 ماجستّب 1مج

 دكتوراه    

40 

21 

31.68 

33.05 

 

7.49 

7.61 

 

-
.676- 

 

.502 

 ماجستّب 2مج 

 دكتوراه

40 

21 

25.00 

25.90 

5.66 

5.157 

 

-

 

.544 
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٩با من ا١بدكؿ السابق يتبْب عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيان ُب إدراؾ أعضاء ىيئة التدريس ٤بعوقات استخداـ التقنيات كفقان للمؤىل الدراسي 
 يشّب إٔب أف ا٤بؤىل الدراسي ال يؤثر ُب استخداـ ا٤بعوقات التقنيات ا٢بديثة ُب التدريس.

 .611- 

   3مج     

 

 ماجستّب

 دكتوراه

 

40 

21 

27.85 

28.71 

6.689 

5.207 

 

-
.515- 

 

.608 

 4مج

 

 

 ماجستّب

 دكتوراه

 

40 

21 

53.88 

55.29 

10.678 

9.915 

 

-
.502- 

 

.617 



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

72 
 

 ؾ أعضاء ىيئة التدريس للصعوبات كفقان للخربة .ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب إدرا -

 لئلجابة عن ىذا التساؤؿ ًب استخداـ ٙبليل التباين أحادم اال٘باه  للتعرؼ على الفركؽ ُب إدراؾ الصعوبات كفقان للخربة، كيوضح ا١بدكؿ    
 متغري اخلربة: ( يوضح 8جدول رقم )  التإب ىذا اإلجراء، 

 

 

 الداللة fقيمة  متوسط ا٤بربعات درجة ا٢برية ٦بموع ا٤بربعات مصدر التباين فئات ا٤بتغّب ا٤بتغّبات

 5   -  1 1مج   

6  -  10 

 بْب اجملموعات

 داخل اجملموعات

82.428 

3295.244 

2 

58 

41.214 

56.815 

 

.725 

 

.488 
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 60 3377.672 الكلي فأكثر 11

 

 2مج 

 

1  -   5 

6  -  10 

 فأكثر 11

 بْب اجملموعات

 اجملموعاتداخل 

 الكلي

40.832 

1754.250 

1795.082 

2 

58 

60 

20.416 

30.246 

 

.669 

 

.513 

 

 3مج 

 

1  -   5 

6  -  10 

 فأكثر 11

 بْب اجملموعات

 داخل اجملموعات

 الكلي

51.798 

2245.875 

2297.672 

2 

58 

60 

25.899 

38.722 

 

.669 

 

.516 

 

 4مج

1  -   5 

6  -  10 

 بْب اجملموعات

 اجملموعاتداخل 

126.114 

6313.951 

2 

58 

63.057 

108.861 

 

.579 

 

.564 
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 60 6440.066 الكلي فأكثر 11
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سابق يتبْب عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيان ُب إدراؾ أعضاء ىيئة التدريس ٤بعوقات من ا١بدكؿ اؿ 
ا٣بربة ال يؤثر ُب استخداـ ا٤بعوقات التقنيات استخداـ التقنيات كفقان للخربة ٩با يشّب إٔب أف 

 ا٢بديثة ُب التدريس

 التوصيات وادلقرتحات :

 ُب ضوء ما توصل إليو البحث من نتائج توصي الباحثتاف ٗبايلي:

عقد دكرات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس ُب الكليات ٚبتص بكيفية استخداـ التقنيات ا٢بديثة ُب  -1
 كجعلها كجزء أساسي ُب ٙبقيق أىداؼ ا٤بقرر.العملية التعليمية 

 توفّب ا٤بخصصات ا٤بالية البلزمة لتوفّب األجهزة كالوسائل ا٢بديثة. -2

 إعداد الكوادر الفنية ا٤بدربة مع توفّب فِب لصيانة األجهزة التعليمية بالكلية. -3

ُب إثراء العملية التعليمية  االىتماـ بالوسائل التعليمية كمستحدثات تكنولوجيا التعليم،الٍب تسهم  -4
 التعلمية ٤بقرر التقنيات الَببوية.

 .تشجيع ا٤بعلمْب على القياـ بإنتاج مواد تعليمية من خامات البيئة -5

 تقَبح الباحثات إجراء مايلي:ادلقرتحات:  -

 إجراء دراسات لتحديد حاجات ا٤بعلمْب ا٤بلحة كا٤بنبعثة من استخداـ التقنيات ا٢بديثة. -1

كضع تصور لتدريب أعضاء ىيئة التدريس على اختيار كاستخداـ تقنيات التعليم ا٤بختلفة كا٤بناسبة ٤با  -2
 يدرسونو من مقررات.

 تدريب طلبة كلية الَببية على تصميم إنتاج الوسائل كالتقنيات التعليمية ا٤بختلفة. -3

  مدينة مصراتو.دراسة كاقع استخداـ التقنيات ا٢بديثة ُب مدارس التعليم العاـ ُب -4
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 ادلعععععععراجععععععل:
التقنيات الرتبوية رؤى لتوصيف وسائط االتصال وتكنولوجيا (، 2002ابراىيم، ٦بدم عزيز)-1

 ، دار مكتبة األ٪بلو ا٤بصرية، التعليم
ادلعلومات واالتصاالت يف مناىج ادلواد التجارية بالتعليم (، 2009أبو زيد، عبد الباقي) -2

 ا٤بؤٛبر الدكٕب ٤بركز التعليم االلكَبكين ٔبامعة البحرين، البحرين.، الثانوي
التحديات اليت تواجو التعليم عن بعد يف مؤسسات التعليم (، "2009ا١باسر، غادة) -3

، رسالة ماجستّب العايل وآليات مواجهتها من وجهة نظر أعضاء اذليئة التدريسية جبامعة طيبة"
 كة ا٤بكرمة. غّب منشورة، جامعة أـ القرل،م

(، "تقومي جتربة اجلامعات السعودية يف استخدام نظام إدارة 2010ا١بريوم، عبد اجمليد) -4
 رسالة ماجستّب غّب منشورة،جامعة أـ القرل، مكة ا٤بكرمة. التعليم االلكرتوين)جسور("،

يف " أثر إدارة واستخدام الوسائط التعليمية اإللكرتونية (، 2014ا٢باج، أكـر ٧بمد ) -5
"، كلية العلـو كاآلداب بطربجل، ٦بلة الدراسات كالبحوث االجتماعية، التعليم جبامعة اجلوف

 جامعة الوادم، العدد الرابع، جانفى. 
واقل ثقافة واستخدام أعضاء ىيئة التدريس جبامعة أم القرى (، "2010حكمي، هتاين ) -6

ة، جامعة أـ القرل، مكة غّب منشور "، رسالة ماجستّب لتقنية ادلعلومات واالتصاالت بالتدريس
 ا٤بكرمة.

الصعوبات اليت تواجو استخدام اإلدارة االلكرتونية يف إدارة (،" 2008ٞبدم، موسى)  -7
، رسالة ادلدارس ثانوية للبنني مبدينة مكة ادلكرمة من وجهة نظر مديري ادلدارس ووكالئها"

 ماجستّب غّب منشورة، جامعة أـ القرل، 
تكنولوجيا التعليم من أجل تنمية التفكري بني القول (، 2002د ٧بمود)ا٢بيلة، ٧بم -8

 عماف، دار ا٤بسّبة للنشر كالتوزيع.  وادلمارسة،
، عماف، دار ا٤بسّبة تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق(، 2004ا٢بيلة، ٧بمد ٧بمود) -9

 للنشر كالتوزيع. 
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، مكتبة الرشد للنشر تكنولوجيا التعليم منظومة(، 2003سآب، أٞبد، كسرايا،عادؿ ) -10
 كالتوزيع، الرياض.

، عماف،دار كمكتبة اإلسراء تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية(، 2005السيد، ٧بمد ) -11
 للطبع كالنشر كالتوزيع.

أمهية ومعوقات استخدام ادلعلمني للتعليم االلكرتوين من (، "2007الشهرم، فواز) -12
، رسالة ماجستّب غّب منشورة، جامعة أـ القرل، رفني الرتبويني مبحافظة جده"وجهة نظر ادلش
 مكو ا٤بكرمة.

صعوبات توظيف التعليم االلكرتوين يف اجلامعات  (، "2012العواكدة، طارؽ حسْب) -13
رسالة ماجستّب غّب منشورة، كلية الَببية، جامعة الفلسطينية بغزة كما يراىا ااساتذة والطلبة"، 

 ىر بغزه.األز 
ادلعوقات اليت تواجو أعضاء ىيئة (،" 2011اللوح، أٞبد حسن، كاللوح، ٰبي عطوه) -14

التدريس يف اجلامعات الفلسطينية عند استخدام شبكة االنرتنت اغراض البحث العلمي"، 
 .2011مايو، 11-10ٕبث مقدـ إٔب ا٤بؤٛبر العلمي، ا١بامعة اإلسبلمية بغزه ُب الفَبة من 

تقنيات وتكنولوجيا التعليم "معايري توظيف  (،2008، شوقي حساف)٧بمود -15
 مصر، اجملموعة العربية للنشر كالتدريب.ادلستحدثات التكنولوجية وتطوير ادلناىج"، 

تعليم ادلعلومات يف التعليم العام يف ادلملكة (،" 2002احمليسن، إبراىيم بن عبدهللا ) -16
، ٦بلة جامعة ا٤بلك ين جيب أن تتجو؟ نظره دوليو مقارنوالعربية السعودية: أين ضلن اآلن؟ وأ

 .91سعود الرياض، العدد
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 جودة احلياة وعالقتها بالصحة النفسية لدى طالب اجلامعة
 ورقة حبثية مقدمة للمؤدتر العلمي ااول لكلية اآلداب جامعة  مصراتة  

 جامعة الزيتونة/ زلمد رمضان سرار  -د
 ادلقدمة:

يعد موضوع جودة ا٢بياة من ا٤بوضوعات ا٢بيوية الٍب ٛبثل جوىر علم النفس اإلٯبايب، الذم        
يهتم بدراسة شعور الفرد بالسعادة كالرضا عن حياتو، كرغبتو ُب بناء عبلقات إٯبابية مع 
احمليطْب، كقدرتو على مواجهة مشكبلت الواقع من خبلؿ إٯباد حلوالن ٥با، ككذلك شعوره 

من النفسي كالطمأنينة كالثقة ُب قدراتو، كسعيو لتحقيق أىدافو كٛبتعو بالصحة النفسية الذم باأل
من شأنو زيادة طموحاتو ٗبا ٰبقق مستقبلو. كتتأثر جودة ا٢بياة بالعوامل البيئية احمليطة ك٠بات 

عية، الشخصية كالتفاعل فيما بينهما، فالشعور باألمن كالظركؼ الصحية كاالقتصادية كاالجتما
ٛبثل مكونات موضوعية كذاتية تشمل كل األفراد مع فركؽ فردية ُب الدرجة. كنظران للظركؼ 
االستثنائية الٍب ٲبر هبا اجملتمع اللييب، كالٍب ألقت بظبل٥با على مظاىر ا٢بياة االجتماعية 
كاالقتصادية، حيث العديد من األزمات كالصعوبات الٍب قد تعرض طبلب ا١بامعة، إٔب عدد 

ن التغّبات كا٤بشكبلت الٍب تؤثر ُب كثّب من جوانب حياهتم، ك٘بعلهم عاجزين عن مواجهتها م
كبالتإب يصبحوف عرضة للتوتر كالصراع كالقلق، كتدين قدرهتم ُب الشعور بالسعادة كالرضا. 

 تقتضي ككيفنا كمان  ا١بودة من عالية مستويات كٙبقيق التحديات ىذه مواجهة أف تبْب كلقد
ٲبكنو  ٗبا اإلنساف لكي تنعكس على أدائو، بناء قدرات يسبقها أف أم اإلنساين، األداء جودة

اليومية  ا٢بياة كمتطلبات أعباء مواجهة ُب كالنجاح ا٤بتسارع، كالتقِب ا٤بعرُب من مواكبة التقدـ
 كقيم كا٘باىات معلومات من الفرد لدل ما كل ٙبويل يتم ٕبيث ا٤بتزايد، بالتعقيد تتسم الٍب

 ما إطار ا٢بياة، ُب ُب كالنجاح كالتوافق بالرضا كشعوره فعاليتو ٙبقق إٔب سلوكات كمعتقدات،
 من حياتو ١بودة الفرد إلدراؾ ينظر أصبح السياؽ ىذا كُب .ا٢بياة النفسية جودة عليو يطلق
 من باعتبارىا األخرل، ا٤بنظورات من ا٢بياة جودة مع أبعاد تتداخل كقضية النفسي ا٤بنظور
 كتؤثر كإمكانات، طاقات من الفرد ما لدل استثمار حسن على ا٤بساعدة األساسية العوامل
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 ا٢بياة، ُب الطبيعية أدكاره أداء ُب إٯبابيتو كمدل كاستقراره كتكيفو سعادتو على مباشرة بصورة
 ٗبعاف كاستخدـ البحوث كالدراسات، ُب ٧بوريان  مفهومان  ا٢بياة جودة موضوع أصبح ٍب كمن

 كاإلنسانية.  الطبيعية العلـو ُب ٨بتلفة سياقات ُب متعددة
لذا فإف التعرؼ على جودة ا٢بياة تزكدنا ٗبعلومات ىامة تتعلق بالصحة النفسية لؤلفراد،        

كتفيدنا ُب تفهم طبيعة الذين يعانوف من اضطرابات نفسية، كتسهم ُب كضع الربامج ا٤ببلئمة 
تأثّباهتا، كزيادة الرضا العلمي لتحقيق األىداؼ ا٤بستقبلية.  للتعامل معها كمواجهتها ٣بفر

 حيث ا٢بياة، لنوعية الذاٌب اإلدراؾ عن عبارة ا٢بياة جودة أف األكؿ إٔب ا٤بقاـ ُب ذلك كيرجع
 إحدل ُب ٲبثل كالتعليم، كالعمل كالدخل ُب حياتو ا٤بوضوعية للمؤشرات الفرد تقييم أف

 لو، بالنسبة ا٤بتغّبات ىذه ُب كجود ا٢بياة ١بودة الفرد ىذا إلدراؾ مباشر انعكاس مستوياتو
  معينة. ظركؼ ظل كُب ٧بدد كقت ُب كذلك

 مشكلة الدراسة:
تعيش ليبيا حالة من االرتباؾ كعدـ االستقرار ُب النواحي السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية       

بصورة جعلت من االستمتاع با٢بياة أمران صعب ا٤بناؿ، حيث يضفي االستمتاع با٢بياة على 
بهجة شخصية الفرد حالة من السعادة، ك٘بعلو أكثر ارتباطان كٛبسكان با٢بياة كيشعر خبل٥با بال

 اإلنساف حياة تشكل ا٤بشكبلت ا٤بادية الٍب إٔب جانب ذلك ىناؾ العديد من كا٤برح كالسعادة،
كٗبا   .النفسية صحتو على كبّبنا أثرا لو الفرد فيو الذم يعيش فيها، فاحمليط ا٤بهم ا١بانب كٛبثل

اعتباره ٧بور أف التعليم ا١بامعي يهدؼ إٔب ٙبسْب كتطوير ٨برجاتو، كالٍب ترتكز على الطالب ب
العملية التعليمية، حيث ال يقتصر دكره على تزكيد الطالب با٤بعرفة ا٣باصة بتخصصو أك إعداده 
لسوؽ العمل فقط، إ٭با يتعدل ذلك إٔب إعداده للحياة، من خبلؿ تنمية الشعور بالكفاية 

، 2000رم، كا٤ببلئمة كالتمكن كامتبلكو ا٤بقومات الذاتية ا٤بؤشرة على جودة ا٢بياة. )األنصا
 (.48ص 
لذا فإف مشكلة البحث ا٢بإب ٙباكؿ معا١بة قضية ىامة ٥با عبلقة ٗبشكبلت التوافق       

كالتواصل الدراسي، كىي ذات صلة با٢بياة ا١بامعية، كمن خبلؿ الَباث العلمي يبلحظ أف ىناؾ 



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

81 
 

ش، كىوبنر تباين ُب نتائج الدراسات الٍب اىتمت ٗبوضوع جودة ا٢بياة، فقد توصلت دراسة أ
(Ash& Huebner,2001)  إٔب كجود عبلقة ارتباطيو بْب جودة ا٢بياة كا٤بستول االقتصادم
الٍب كشفت عن كجود ارتباط داؿ  (Diener, 2001)كاالجتماعي، كذلك دراسة دينر 

إحصائيا بْب تدين مستول الدخل كا٬بفاض مستول الشعور بالرضا عن ا٢بياة، كمن حيث الفركؽ 
إٔب عدـ  (Cha, 2003)ُب مكونات جودة ا٢بياة، فقد أشارت نتائج دراسة شا بْب ا١بنسْب 

كجود فركؽ بْب ا١بنسْب ُب مكونات جودة ا٢بياة، أما دراسة مورجيِب كجّبياين 
(Moorjani& Geryani, 2004)  فقد توصلت إٔب أف الطبلب كاف أداؤىم مرتفعان على

 فإف الدراسة ا٢بالية ٙباكؿ الكشف عن طبيعة أبعاد ا٥بناء الشخصي مقارنة بالطالبات. كمن ٍب
العبلقة بْب جودة ا٢بياة كمظاىر الصحة النفسية لدل طبلب ا١بامعة، كالتعرؼ على طبيعة الفركؽ 

كبالتإب فإف مشكلة الدراسة تتحدد من خبلؿ ُب أبعاد جودة ا٢بياة كفق النوع كالتخصص. 
 اإلجابة علي التساؤالت اآلتية:

ذات داللة إحصائية بْب طبلب ا١بامعة من الذكور كاإلناث ُب جودة ىل توجد فركؽ  -
 ا٢بياة؟.

ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بْب طبلب ا١بامعة ُب جودة ا٢بياة كفق التخصص  -
 العلمي؟.

ىل توجد عبلقة ارتباطيو دالة إحصائيان بْب جودة ا٢بياة كالصحة النفسية لدل طبلب  -
 ا١بامعة؟.

متوسطات درجات الطبلب منخفضي كمرتفعي جودة ا٢بياة ُب الصحة  ىل توجد فركؽ بْب -
 النفسية؟.
 أمهية الدراسة:

 ُب: الدراسة أٮبية تكمن
 قبل علماء من كبّب باىتماـ ٰبظى حديث مفهـو باعتباره ا٢بياة جودة مفهـو على التعرؼ  -

 .كاإلرشاد النفسي التوجيو ٦باؿ ُب العاملْب االٯبايب، كيفيد النفس ضمن علم يندرج حيث النفس،
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 النفسية ا٤بؤسسات ٝبيع ُب الَببويوف كا٤برشدكف النفسيوف األخصائيوف الدراسة نتائج تفيد قد -
 . كالَببوم النفسي اجملالْب ُب كالباحثوف األسرة رعاية على كالقائمْب كالَببوية،

 مرحلة ُب ىم ٤بن ا١بامعة طلبة لدل الدراسي التخصص عن الرضا مفهـو على الضوء تسلط -
 .ا٤بستقبل ُب ا٤بهنية نتائجهم كتوجهاهتم على مباشر بشكل تتأثر كالٍب الشباب،

 ا١بامعات ُب ا٤بعنية للجهات كتقدٲبها كتربوية إرشادية إعداد برامج ُب البحث نتائج االستفادة من -
 . الطلبة لدل ا٢بياة جودة تساىم ُب ٕبيث

 .التخرج كبعد أثناء الدراسة ككفاءتو الطالب بإنتاجية للتنبؤ معيار ىاـ تعترب -
 :الدراسة أىداف

  الدراسة من طبلب ا١بامعة. عينة أفراد لدل ا٢بياة جودة التعرؼ عن مستول -
 ا٤برحلة طلبة لدل بالصحة النفسية ارتباطها درجة كقياس ا٢بياة، جودة مستول عن الكشف -

 ا١بامعية.
 كالتخصص. ٤بتغّبم ا١بنس كفقان  البحث عينة لدل ا٢بياة جودة مستول ُب الفركؽ عن الكشف  -

 مفاىيم الدراسة:
 أواًل: جودة احلياة:

القدرة على أداء  –يتضمن مفهـو جودة ا٢بياة أبعاد عدة منها: ا٢بالة الصحية للفرد      
القدرة على  –الفرص التعليمية  –العبلقات مع اآلخرين  –الَبفيو كالَبكيح  –األنشطة اليومية 

 إٔب ا٤بسئولية االجتماعية. كما تشّب إٔب ا٥بناء كالرفاىية بالنسبة للفرد. كما تشّب –االختيار 
 . (Chamberlain, 1985,p23)ا٥بناء كالرفاىية بالنسبة للفرد. 

جودة ا٢بياة بأهنا: إدراؾ الفرد ٤بكانتو  (WHO, 1995)كتعرؼ منظمة الصحة العا٤بية        
 االجتماعية ُب إطار الثقافة كالقيم الٍب ينتمي إليها، كالٍب ٙبدد عبلقتو بأىدافو كاىتماماتو.

رجيِب كجّبياين بأهنا: رضا الفرد كشعوره بالسعادة ُب ٦باالت حياتو الشخصية. كيعرفها مو        
(.(Moorjani& Geryani, 2004, p12 
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 يرصد كما ا٢باؿ ٕبسن االٯبايب اإلحساس ىي ا٢بياة جودة أف(:  (Ryffروف كيرل        
 بشكل عاـ، حياتو كعن ذاتو عن ا٤برء رضا مستويات ارتفاع على تدؿ الٍب السلوكية با٤بؤشرات
 كجهة ٙبديد ُب لو، كاستقبلليتو بالنسبة كمعُب قيمة ذات شخصية أىداؼ لتحقيق ا٤بتواصل كسعيو
 من بكل ا٢بياة جودة ترتبط كما اآلخرين، مع اٯبابية اجتماعية لعبلقات كإقامة حياتو كمسار

-Ryff et al, 2006, pp 85).النفسية.  كالطمأنينة كالسكينة بالسعادة العاـ اإلحساس
95)  

٩با تقدـ يتضح بأف جودة ا٢بياة ترتبط باإلدراؾ الذاٌب للحياة، الذم يؤثر على تقييم الفرد      
للجوانب ا٤بوضوعية للحياة، كالتعليم كالعمل كمستول ا٤بعيشة كالعبلقات االجتماعية، كبتدارس 

 ىذا ا٤بفهـو ٲبكن مبلحظة ما يلي:
جودة ا٢بياة لدل األشخاص كىي: ا٢بصوؿ على كجود ثبلثة مستويات كمدخل لفهم  -

ضركرات ا٢بياة األساسية، كالشعور بالرضا عن جوانب ا٢بياة ا٤بهمة ُب حياة الفرد، كٙبقيق 
 .مستويات عالية من ا٤بتعة الشخصية كاإل٪بازات

 جودة ا٢بياة بناء متعدد األبعاد يتضمن عددا من ا٤بؤشرات: الذاتية كا٤بوضوعية إال أف اإلسهاـ -
 .النسيب ٥بذه ا٤بؤشرات يتوقف على مستول إدراؾ الفرد ألٮبية كل مؤشر ُب حياتو

جودة ا٢بياة ذات طبيعة فردية ذاتية تعكس مدل إدراؾ الفرد ٤بكانتو ُب ا٢بياة على ضوء   -
 .منظومة القيم ُب بيئتو، كمدل رضاه عن ا٤ببلئمة بْب الواقع كالطموحات

لعوامل ا٣بارجية كالداخلية ا٤بساٮبة ُب ٙبقيقها كمستول إدراؾ جودة ا٢بياة دائمة التغّب بتغّب ا -
 الفرد ألٮبية ىذه العوامل كمستول رضاه عنها.

 أبعاد جودة احلياة:
 .احمليطة هبم ا٤بعيشية للظركؼ ك لؤلفراد ا٤بوضوعي الوصف كتتضمن ا٢بياة: ظركؼ -
 .ا٢بياة ظركؼ كأسلوب الرضا عن اإلحساس ا٢بياة: كيتضمن عن الشخصي الرضا -

 مظاىر جودة احلياة:
 :ىي ا٢بياة ١بودة رئيسية مظاىر ٟبسة ىناؾ
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 .بالسعادة الفرد كإحساس البيولوجي كالبناء الصحة -
 ا٢بياة. عن كالرضا ا٢باجات إشباع -
 .ا٢بياة ٗبعُب كإحساسو الفرد إدراؾ -
 .ا٢باؿ حسن عن كالتعبّب ا٤بادية العوامل -
داخل النفس.  عمقا األكثر ا٢بياة ٛبثل أهنا كما ا٢بياة، ١بوانب كالذاتية الوجودية ا٢بياة جودة -

 (.36، ص 2013 )التلوٕب،
 :احلياة جودة تشكيل يف أساسية عوامل

 :ىي ا٢بياة جودة لتشكيل عوامل أربعة إٔب ٲبكن اإلشارة
 .)األمن - الصحة - الصداقة - ا١بنس - التقبل - ا٢بب( الفرد حاجات -
 .الفرد فيو يعيش الذم باجملتمع خاصة ا٢باجات ىذه بأف توقعات -
 .اجتماعيا مقبولة بصورة ا٢باجات ىذه إلشباع ا٤بتاحة ا٤بصادر -
 (.94، ص2008 القادر،  عبد(ا٢باجات.  ىذه بإشباع ا٤برتبط البيئي النسيج -

 االجتاىات ادلفسرة جلودة احلياة:
 االجتماعي االجتاه:     

 كالدخل كالسكاف ا٢بضارية كا٤بتطلبات األفراد كعبلقات األسرة كاجملتمع، ىذا اال٘باه على يركز      
 العبلقات بنوعية االىتماـ األخرل، كيؤكد على االجتماعية كا٤بتغّبات كضغوط الوظيفة كالعمل،

 :االجتماعي اال٘باه ٦باالت أىم كمن .بكمها من االىتماـ أكثر االجتماعية
مثل:  ا٣بارجية على ا٤بؤشرات ا٢بياة ١بودة دراستهم عند االجتماع يركز علماءالسكان:  -1

 التعليمية ا٤بستويات -نوعية السكن  - ا٤بختلفة األمراض كضحايا كالوفيات ا٤بواليد معادلة
 مستول إٔب إضافة التعليم ا٤بختلفة مراحل ُب كالقبوؿ االستيعاب كمستول اجملتمع - لؤلفراد
 .الدخل
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 كظيفة كٜبة من يشغلو ما أك عمل من الفرد بو يقـو ٗبا ا٢بياة جودة مفهـو : يرتبطالعمل  -2
ا٤بفهـو  ىدا ٙبقيق على تأثّب ٥با يكوف أف الصدد ىذا ُب اعتبارىا ٲبكن ىامة ٧بددات
فرص  من العمل يوفره أف ٲبكن كما ا٤بادم العائد ك نفسو العمل، أكضاع :مثل إجرائيا
 كما أف با٤بهنة، عبلقتو ُب الفرد حياة على تأثّبه لو يكوف ٩با ا٤بهنية كا٤بكانة ا٤بهِب للحراؾ
، ىدا ٙبقيق ُب الفعالة العوامل تعد من الزمالة كعبلقة اإلشراؼ نوعية  تؤثر فهي ا٤بفهـو
 18، ص ص 1999)الغندكر،  عملو. عن العامل رضا عدـ أك رضا على ملحوظة بدرجة

– 27  .) 
 الطيب االجتاه: 

أك  ا١بسمية ا٤بختلفة األمراض من يعانوف الذين لؤلفراد ا٢بياة جودة ٙبسْب إٔب اجملاؿ ىدا يهدؼ      
كاألخصائيْب  األطباء اىتماـ كقد زاد كالعبلجية، اإلرشادية الربامج طريق عن كذلك النفسية،
 الدعم توفّب خبلؿ من ا٤برضى، لدل ا٢بياة جودة كرفع لتعزيز العلـو االجتماعية ُب كالباحثْب

ا٥بدؼ  بكندا، إٔب أف "تورينتو" ٔبامعة الصحة بقسم ا٢بياة جودة إٔباث كتشّب .النفسي ٥بم
 هبا. )عبد الناس، ىو لغرض الرضا عنها كاالستمتاع لدل ا٢بياة جودة دراسة من النهائي
 (. 44، ص  2010هللا،

 النفسي االجتاه: 
 كما منها، يدركو ما ىي لئلنساف بالنسبة للفرد، فا٢بياة الذاٌب اإلدراؾ عن تعبّب ىي ا٢بياة جودة      
 للمؤشرات الفرد تقييم على تعتمد إليها، السابق اإلشارة االجتماعي ا٤بنحى متغّبات ٝبيع أف

 اإلدراؾ  -القيم : منها أساسية مفاىيم عدة على ا٤بنحى ىدا كيعتمد حياتو، ُب ا٤بوضوعية ا٤بادية
 - التوافق - الرضا - الذات تقدير  - التوقع  - الطموح -  اال٘باىات  - ا٢باجات -الذاٌب 
 العبلقة ُب يتضح ا٢بياة، ١بودة فاألساس (. كبالتإب43، ص 2010هللا، النفسية. )عبد الصحة

 كمدركاتو، كمفهـو الفرد كأحاسيس مشاعر تتوسطها كىذه العبلقة كبيئتو، الفرد بْب القوية االنفعالية
الٍب  ا٤بتنوعة، ا٤بتغّبات من يتكوف الذم املالش الكلي البناء ىي النفسي، ا٤بنظور ا٢بياة كفق جودة
توافق  لؤلفراد، كيتطلب ذلك فهم الفرد لذاتو كإمكانيات األساسية ا٢باجات إشباع إٔب هتدؼ
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 الفرد إحساس درجة النفسية، كىو من التمتع بالصحة ٲبكنو اختياراتو، ٗبا مع كقدراتو ميولو
 ا٤بتصل كالتعلم كاال٪باز للعمل ا٤بناسبْب كاالنفعإب ا٤بزاجي ا٤بناخ هتيئة مع ا٤بستمر، بالتحسن
د.   التوافق. )سليماف، كأساليب ا٤بشكبلت حل تعلم ككذلك كاال٘باىات، كا٤بهارات بالعادات
  . (126ت، ص

 :احلياة جودة مظاىر
 :كىي كالذاتية ا١بوانب ا٤بوضوعية فيها ترتبط عناصر ٟبسة ُب ا٢بياة جودة مظاىر حصر ٲبكن
 جانب إٔب ألفراده، يوفرىا اجملتمع الٍب ا٤بادية ا٣بدمات تشمل كالٍب : ا٤بوضوعية ا٤بادية العوامل -1

 عن التعبّب ُب سطحية العوامل ىذه حيث تعترب كالتعليمية، كالصحية االجتماعية كحالتو الفرد
 الثقافة. ىذه مع التوافق على األفراد قدرة مدل اجملتمع كتعكس بثقافة ترتبط إذ ا٢بياة، جودة

 فعندما ا٢بياة، ١بودة ا٤بوضوعية ا٤بؤشرات أحد ىو :ا٢بياة عن كالرضا ا٢باجات إشباع كٙبقيق -2
 يرتبط كثّبة كىناؾ حاجات كتزداد، ترتفع حياتو جودة فإف حاجاتو، إشباع من ا٤برء يتمكن
 كا٢باجة بالعبلقات االجتماعية، يرتبط ما كمنها كالصحة، كا٤بسكن كالطعاـ بالبقاء، بعضها
 من ٰبقق كالٍب الفرد الٍب ٰبتاجها ا٢باجات من كغّبىا كا٢برية، كالقوة كا٢بب كاالنتماء لؤلمن
 .بالرضا حينها يشعر كرغباتو، كاحتياجاتو توقعاتو كل الفرد يشبع كعندما .حياتو جودة خبل٥با

 جيدة حياة يعيشوا فاألفراد كي :ٗبعُب ا٢بياة كإحساسو ا٢بياتية كا٤بتضمنات للقول الفرد إدراؾ -3
 أجل من داخلهم، الكامنة االبتكارية كاألنشطة كالطاقات القدرات من استخداـ ٥بم بد ال

 مؤشر كىذا الوقت، كاستغبلؿ على التخطيط القدرة لديهم يكوف بتنمية عبلقاهتم، كأف القياـ
 .ا٢بياة ١بودة

الٍب  ا٢بياة جودة حاجات من حاجة كتعترب :بالسعادة الفرد كإحساس البيولوجي كالبناء الصحة -4
خبليا  أداء ألف البيولوجي، النظاـ تعكس ا١بسمية كالصحة للبشر، البيولوجي بالبناء هتتم

 السعادة أما .كسليمة جيدة صحية حالة ُب ا١بسم ٯبعل صحيح، بشكل ككظائفها ا١بسم
 بالبهجة كىي شعور الذات، كٙبقيق النفس كطمأنينة كاإلشباع بالرضا بالشعور فتتمثل

 ا١بسمية، بالصحة استمتاعو مع كمتضمنات حياتو لقيمة إدراؾ الفرد كىي كاللذة، كاالستمتاع
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، 2013)عبدا٣بالق،  .ٙبقيقها فرد إٔب كل يسعى قصول كغاية إنسانية قيمة اعتربت كذلك
 (.83ص

 النفس، داخل عمقا كاألكثر ا٢بياة، ١بوانب ا٤بوضوعية الوحدة كىي :الوجودية ا٢بياة جودة -5
كجوده  ٧بور ا٢بياة، الذم يعد ٗبعُب إحساسو إٔب بالفرد تؤدم كالٍب الفرد بوجوده، كإحساس
ا٤برتبطة  البشرية للمعلومات عمق من الفرد عليو ٰبصل أف يستطيع ما خبلؿ كمن كقيمتو،
 خبل٥با ٙبقيق من يستطيع كالٍب الفرد، هبا يؤمن الٍب كالدينية الركحية كا١بوانب كالقيم با٤بعايّب
 ا٢بياة نفسو كعن عن كالرضا با٢بياة، كاالستمتاع كالطمأنينة بالسعادة الشعور ٍب كمن .كجوده
 (.56، ص2011اجملتمع. )ا٥بنداكم، كالتكيف التوافق إٔب كصوال يعيشها، الٍب
 
 :احلياة جودة رلاالت
 :النحو التإب على كصنفتها ا٢بياة ١بودة ٦باالت عدة إٔب العا٤بية الصحة منظمة أشارت

  .ا٢بسية كالوظائف -كالراحة  النـو -كالتعب  النشاط   -كيتضمن: األٓب ا١بسمي اجملاؿ -
 الذات تقدير - الَبكيز – التذكر –التعلم   -التفكّب – اإلٯبابية ا٤بشاعر: كيتضمن النفسي اجملاؿ -

 .السلبية كا٤بشاعر - ا١بسم صورة -
 الدكائية ا٤بواد على االعتماد -اليومية  النشاطات -كالتنقل  ا٢بركة: كيتضمن االستقبللية مستول -

 .العمل على كالقدرة -التواصل  على القدرة -الدكائية  كغّب
 تقدًن نشاطات -االجتماعية ا٤بساندة -الشخصية  العبلقات: كتتضمن االجتماعية العبلقات -

 .كالدعم ا٤بساعدة
 : احلياة جلودة النظريات ادلفسرة

  ادلعرفية النظرية: 
 :اآلتيتْب الفكرتْب على ا٢بياة ١بودة تفسّبه ُب ا٤بنظور ىذا يرتكز
 .ا٢بياة ٔبودة شعوره درجة ٙبدد الٍب ىي الفرد إدراؾ طبيعة  -
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 ا٤بوضوعية العوامل من أثران  ىي األقول الذاتية فالعوامل األفراد.  بْب ا٢باصل اإلدراكي االختبلؼ -
نظريتو حوؿ   Lawton) 1997الكتن ) ذلك طرح ككفق .ا٢بياة ٔبودة شعورىم درجة ُب

 بظرفاف يتأثر حياتو لنوعية الفرد حيث أف إدراؾ ا٢بياة جودة عن فكرتو ليوضح البيئة، طبيعة مفهـو
 :ٮبا
 ُب كطبعا البيئة حياتو، ١بودة إدراكو على بالفرد احمليطة للبيئة تأثّب ىناؾ أف  :ا٤بكاين الظرؼ -1

 اآلخر ك الصحة مثبل على كالتأثّب الفرد حياة على مباشر أحدٮبا تأثّبات ٥با ا٤بكاين الظرؼ
 .فيها الٍب يعيش البيئة على الفرد كرضى إٯبابية مؤشرات ٰبمل أنو إال مباشر غّب تأثّبه

 إٯبابية كلما أكثر يكوف حياتو، جودة على البيئة طبيعة لتأثّب الفرد إف إدراؾ  :الزماين الظرؼ -2
 – Argyle,1999,pp353)بيئتو.  ظركؼ على سيطرة أكثر كيكوف العمر، ُب تقدـ

363)  . 
 اإلنسانية النظرية: 

    :ٮبا بْب عنصرين الضركرم االرتباط دائما تستلـز ا٢بياة جودة فكرة أف اإلنساين ا٤بنظور يرل
  . مبلئم حي كائن كجود  -
              من خبلؿ الوجود إٔب تربز ا٢بياة ظاىرة ألف ذلك الكائن. ىذا فيها يعيش جيدة بيئة كجود -

نظريتو  تدكر اليتRyff, 1999)  كمن أبرز ركادىا رايف ) .العنصرين ىذين بْب ا٤بتبادؿ التأثّب
 بالسعادة إحساسو درجة ينعكس ُب ا٢بياة ٔبودة الفرد شعور أف إذ النفسية، السعادة مفهـو حوؿ
 ىي: النفسية السعادة معُب ٛبثل صفات ست بعد كل يضم أبعاد بستة حددىا الٍب
 .القرارات اٚباذ على الشخص قدرة ٛبثل االستقبللية : ااول البعد
 البيئي التمكن  :الثاين البعد
 .الشخصي النمو  :الثالث البعد
 .اآلخرين مع اإلٯبابية العبلقات : الرابل البعد
 .الذات تقبل  :اخلامس البعد
 Ryff, 1989, p 971).ا٢بياة. ) من ا٥بدؼ  :السادس البعد
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 حياتو مراحل تظهر ُب الٍب األزمات مواجهة على قدرتو ُب تكمن الفرد حياة جودة رايف أف بْب كقد
 .ا٢بياة ٔبودة شعوره الٍب تعكس النفسية سعادتو ٰبقق الذم ىو ا٢بياة مراحل تطور كأف ا٤بختلفة

 أندرسون   :التكاملية النظرية: (Anderson, 2003) 
كنظاـ  ا٢بياة كمعُب السعادة مفاىيم من خبلؿ ا٢بياة جودة ٤بفهـو تكامليا شرحان أندرسون كضع   

ا٤بوضوعية األخرل.  العوامل عن فضبل ا٢باجات، كٙبقيق الواقعية كا٢بياة البيولوجية ا٤بعلومات
  ل ُب:١بودة ا٢بياة تتمث مؤشرات كقد توصل إٔب ا٢بياة، جودة لتفسّب تكامليان  نظريان  إطاران  كحدد

 .ا٢بياة ٔبودة يشعره الذم ىو بالرضا الفرد شعور -
 ٙبقيقيها. عل قادران  يكوف أىداؼ كاقعية كضع -
 أىدافو. مع يتبلءـ لكي حولو ما تغيّب إٔب السعي -
 . ا٢بياة ٔبودة شعوره كإٔب الفرد رضا إٔب بالضركرم يؤدم ال ا٢باجات إشباع -

 ثانياً: الصحة النفسية:
 مفهومها:   

الصحة النفسية ىي اال٘باىات االٯبابية ٫بو الذات كا٤بتمثلة ُب النمو كاالرتقاء كٙبقيق    
الذات، كالتكامل كالشعور بالرضا كالكفاية الشخصية كالتوافق النفسي كاالجتماعي مع 
اآلخرين، كىو ما يعِب استبعاد ا٤بظاىر السلبية ا٤بتمثلة ُب عدـ كجود حاالت التوتر كالصراع 

 طرابات النفسية كاالكتئاب كالقلق.كاالض
كتعرؼ أيضان بأهنا: حالة دائمان نسبيان يكوف فيها الفرد متوافقان مع ذاتو كمع اآلخرين،        -

كيشعر بالرضا كالطمأنينة كاألمن كسبلمة العقل كاإلقباؿ على ا٢بياة، مع شعور بالنشاط كالقوة، 
 الجتماعي مع عبلقات اجتماعية متوازنة.كيتحقق بذلك درجة مرتفعة من التوافق النفسي كا

 :النفسية الصحة أىداف  
 .كشركطها عواملها ، من خبلؿ ٕبث النفسي كالتكيف النفسية للصحة العلمية الدراسة -
 .كالَببوية كالنفسية الصحية التوعية برامج طريق عن النفسية الصحة دعم -
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 (.29، ص 2003)زىراف،  .كالسلوكية االنفعالية كا٤بشكبلت النفسية االضطرابات من الوقاية -
 بالصحة النفسية: ادلتمتعة مسات الشخصية

 بالصحة النفسية بسمات أٮبها:  ا٤بتمتعة تتسم الشخصية
 كيشمل االجتماعي كالتوافق النفس عن الرضا كيتضمن الشخصي كيشمل التوافق :التوافق -1

 . ا٤بهِب كالتوافق كا٤بدرسي كاألسرم التوافق الزكاجي
 النفسية، كاالستفادة كالراحة بالسعادة الشعور ذلك كدالئل :النفس مع بالسعادة الشعور -2

 باألمن األساسية كالشعور النفسية كا٢باجات الدكافع كإشباع اليومية ا٢بياة مسرات من
 .الذات كتقدير للذات موجب ٭بو مفهـو الذات، مع كالتسامح الثقة كالطمأنينة،

 فيهم، اآلخرين كاحَبامهم كالثقة حب ذلك كدالئل  :اآلخرين مع بالسعادة الشعور -3
 التفاعل االجتماعي كدائمة من خبلؿ سليمة اجتماعية عبلقات كإقامة معهم كالتسامح
 .ا٤بسؤكلية االجتماعية كٙبمل كالتعاكف السليم،

 للقدرات كا٤بوضوعي الواقعي النفس كالتقييم فهم ذلك دالئل :القدرات كاستغبلؿ الذات ٙبقيق -4
 ٲبكن حياة كفلسفو أىداؼ ككضع الناس، بْب الفردية كاإلٲباف بالفركؽ كالطاقات، مكاناتكاإل

 . كاإلنتاجية الكفاية عنو كالرضا بالنجاح كالشعور العمل، ُب كبذؿ ا١بهد ٙبقيقها،
 كمطالبها للحياة ا٤بوضوعية السليمة النظرة ذلك دالئل :ا٢بياة مطالب مواجهة على القدرة -5

 ُب ا١بهود االٯبابية اليومية، كبذؿ ا٢بياة إحباطات مواجهة على كالقدرة اليومية، كمشاكلها
كالسيطرة  الشخصي، السلوؾ مسؤكلية كٙبمل كحلها، اليومية ا٢بياة مشكبلت على التغلب
  البيئية. الظركؼ علي

كاجتماعيان  جسمينا كانفعالينا للشخصية كا٤بتناسق ا٤بتكامل الوظيفي األداء :النفسي التكامل -6
 . العادم النمو كمظاىر بالصحة كالتمتع

 ٙبسْب على كالعمل الناس، غالبية عند كا٤بألوؼ ا٤بعتدؿ السوم السلوؾ :العادم السلوؾ -7
 . النفس كضبط الذات على التحكم ُب كالقدرة التوافق النفسي، مستول
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 الوالدين، كبر ا٢بق، كقوؿ للناس، ا٣بّب كحب القوؿ، كلْب كااللتزاـ، األدب :ا٣بلق حسن -8
 .كالشفقة كالصدؽ، كالعفة، كالصرب، كا٢بياء

 النفسي كاألمن االجتماعية كالصحة ا١بسمية كالصحة النفسية بالصحة التمتع :سبلـ ُب العيش -9
 بثقة للمستقبل كالتخطيط هبا كالتمتع عاـ بوجو ا٢بياة على كاإلقباؿ الداخلي كا٣بارجي كالسلم
 .كأمل

 ية:مؤشرات الصحة لنفس
  من بْب ا٤بؤشرات األساسية للصحة النفسية: التحرر النسيب من أعراض كل من: االضطرابات

 التأخر العقلي. –ا٫برافات السلوؾ  –األمراض العقلية  –النفسية 
  قطب سالب  –الصحة النفسية ىي متصل أك بعد لو قطباف: قطب موجب كٲبثل السواء النفسي

 كٲبثل الشذكذ النفسي السليب.
 النظريات ادلفسرة للصحة النفسية:

 :النفسي التحليل مدرسة -1
 النظرية كتاباتو يبْب ُب فلم الواقعية، ا٢بياة ُب ا٤بناؿ بعيدة الكاملة النفسية الصحة أف فركيد يعتقد

 ٙبقيق ُب الفرد تعيق الٍب بل أىتم بالصراعات النفسية، صحتو الفرد هبا ينمي الٍب الطريقة
 :رئيسية ىي أجزاء ثبلثة إٕب بطريقة البشرية النفس قسم كقد .النفسية صحتو

  ا٥بو(ID): ا٤بوت كغريزة معظمها، ُب جنسية كىي ا٢بياة: كٮبا غريزتا البيولوجية الغرائز ٲبثل 
 إشباع الغرائز إٔب كيندفع األٓب، ك٘بنب اللذة مبدأ كفق الشعورم بشكل ا٥بو العدكاف. كيعمل

 يؤثر كاالجتماعية، كىو ما كالدينية األخبلقية للمعايّب مراعاة أك ضبط دكف كالعدكانية ا١بنسية
 . كسوائو الفرد صحة على

 األعلى  أالنا:(Super Ego) القيم مستودع كىو الضمّب ٲبثل للهو ا٤بناقر ا١بزء ىو 
األعلى  األنا سيطرة إف .االجتماعية التنشئة عرب الفرد يكتسبها الٍب االجتماعية كا٤بثل األخبلقية

 متسلطة. متزمتة جامدة شخصية تظهر حيث النفسية الصحة على سليب اثر لو
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 األنا :(Ego) كفق شعورية بطريقة يعمل الشخصية، حيث من كا٤بنطقي العقبلين ا١بانب ٲبثل 
 ُب ا٤بتمكن األنا عليها تسيطر الٍب ىي السوية الشخصية أف فركيد يرل كما الواقع، مبدأ

حجازم،  مصطفى ا٤بثالية. ) األعلى األنا كدكافع ا٢بيوانية ا٥بو دكافع مابْب االتزاف ٙبقيق،
  (. 41، ص2001

 كقد ٣بص فركيد الصحة النفسية ُب :
 - بطريقة حياتو ٩بارسة ُب كإمكانياتو لطاقاتو توظيف الفرد عن كتعبّب يأٌب :كاالبتكار اإلبداع 

 .كفعالة بناءة
 -   النفسي النضج إٔب كالوصوؿ الزكاجي كاالرتباط ا٢بب على يستند الذم :اإل٪باب. 
 -  ُب ا٤بسالة كىذه ا٢بيوية، الطاقات ك٘بديد كالَبفية با٢بياة االستمتاع أم :الَبكيح على القدرة 

 النفسي ا٤برض أف ا٤بعركؼ فمن الفردم الصعيد على كا٤برض الصحة تلخيص ٢بقيقة الواقع
 . كلها أك الثبلثة األركاف ىذه أحد ُب دكمنا اضطرابا ٰبمل

 النظرية السلوكية:  -2
 أك سوينا كاف سواء ا٤بباشرة كالقابل للمبلحظة الظاىر، اإلنساين السلوؾ ىذه النظرية على ركزت  

 دينامياهتا كدكافعها الداخلية كا٣بارجية، حيث من الشخصية بَبكيب هتتم ال فهي شاذنا
ا٤بباشرة،  با٣بربة ا٤بكتسبة أك السوية ا٤بتعلمة السلوكية العادات ٦بموع ىي السوية فالشخصية

 ٝبيع أ٭باط إف على تأكيدىا ىو النظرية السلوكية ٲبيز كما . الفرد مع فاستمرت تعززت كالٍب
 نفسية بصحة يتمتعوف كالذين األسوياء كأف األشخاص متعلم، كالشاذ السوم اإلنساين السلوؾ
 التعامل من ٛبكنهم اجتماعينا مقبولة سوية تكيفيو عادات كطوركا سلوكيات تعلموا سليمة،
 كمن ٍب فإف .اإلدماف أك كالنـو من ا٥برب بدالن  مشكبلهتم كمواجهة كمطالبها ا٢بياة مع الفعاؿ
 الستجابات مناسبة الفرد بتقدًن أساسان  السلوكيْب، يتحدد لدل النفسية الصحة مفهـو

 قدرتو عدـ عن ا٤بسئوؿ ىو ناجح سلوؾ تعلم ُب فشلو أما عليو، ا٤بعركضة ا٤بختلفة للمثّبات
 (. 18، ص 2006)غيث،     ك٦بتمعو. نفسو مع التوافق على
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 :الوجودية أو اإلنسانية النظرية -3
 بأنو: فوصف اإلنساف طبيعة حوؿ إٯبابينا متفائبلن  كضع أنصار ىذا اال٘باه تصورنا

 .منو التخلص ٲبكنو مظهر مرضي كأم بطبعو خّب -
 الوعي. ٲبلك ألنو اإلرادة ٲبلك كىو كقراراتو سلوكياتو اختيار ُب حر -
ا يسعى -  .أفضل با٘باه النمو ٫بو دائمن
 .اإلدراكي اجملاؿ هبذا سلوكو كيتأثر اآلخرين عن ٱبتلف إدراكي ٦باؿ فرد لكل -

 كمن ركاد ىذه النظرية:
 ( ماسلو (Maslowأجل  من إشباعها : تناكؿ ماسلو مفهـو ا٢باجات الٍب يسعى الفرد إٕب

 الٍب اإلنساف فحاجات أيخرل، ناحية من حياتو نوعية أجل كمن ناحية، من حياتو استمرار
 ىرمي بشكل مرتبو ا٢باجات ىذه استعرض ىادفة، كقد سلوكيات عرب لتلبيتها يفتقدىا تدفعو

 األمن كالتنفس ٍب ا٢باجة إٔب كالشراب الطعاـ ُب ا٤بتمثلة الفسيولوجية أٮبها ا٢باجات من
 كالبعد كالطمأنينة، بالراحة كاألمن النفسي كالتمتع البدين، لتهديدكا ا٣بطر عن كالبعد ا١بسدم

 اإلنساف طبيعة كاالنتماء حيث ا٢بب إٕب ا٢باجة تظهر ٍب النفسي، كالضغط القلق عن
 يباد٥بم بقيمتو، كأف كاإلحساس معهم كالتشارؾ لآلخرين لبلنضماـ يسعى الٍب االجتماعية

 .ناجح كقادر كأنو بقيمتو اإلحساس أم الذات تقدير إٕب ا٢باجة تأٌب ٍب ا٢بب،
  ركجرزRogrs)كاجتماعي ككاقعي، عقبلين بطبعو خّب اإلنساف إف ركجرز ( : أعترب 

الذات،  لتحقيق فطرية نزعة لديو أهف كما يهما، جدير كىو كالثقة االحَباـ يستحق كاإلنساف
 التصورات كاألفكار الذات مفهـو تناكؿ ا٤ببلئمة. كما الظركؼ لو تتوفر عندما على قادر كىو
 ٛبكن بيئتو، فإذا ُب اآلخرين مع التفاعل طريق عن تتشكل كالٍب نفسو، عن الفرد ٰبملها الٍب
 كالتوافق، بالسعادة كيشعر تتحقق النفسية صحتو ككاقعي، فإف اٯبايب ذات مفهـو تشكيل من

 إذا كخياراتو. أما ُب قراراتو ا٤بسؤكلية كٙبمل اآلخرين مع كالتعاطف ا٢بب على مقدرتو كتتجلى
 من كقد يعاين  للواقع مطابقة تكوف غّب ذاتو فإف تصوراتو عن ذاتو، عن سليب مفهـو كوف
 التكيف. سوء
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 :تعقيب
نسبيان، كقد  حديث مفهـو ا٢بياة جودة أف فيما سبق، ٲبكن القوؿ عرضو ًب ما خبلؿ من      

 كمن ٦بتمع آلخر شخص من ٱبتلف مفهـو نسيبمكثف، كىو  بشكل كالباحثْب تناكلو العلماء
إٔب  الرضا عن حياتو، ىو قدرتو على استثمار إمكانياتو للفرد ٲبنح الذم التوجو أيضان، كإف آلخر
 ٚبصص ال ُب متابعة األفراد بعر يبذلو الذم حد ٩بكن، كٲبكن مبلحظة ا١بهد الضائع أقصى

 فإف كىكذا ظركفها، كمع معها تكيفهم كتوافقهم يعوؽ ٩با يتناسب مع رغباهتم كميو٥بم كقدراهتم،
 على كإ٭با فحسب، الفرد مستول على ليس اإلٯبابية آثارىا تظهر عن التوجيو انعكاسات للرضا

 بالغ أمر للطالب يعد بالنسبة التخصص الدراسي كاجملتمع. فاختيار ا٤بؤسسة التعليمية مستول
 كاستعداداتو، قدراتو مع تتناسب صحيحة أسس على مبنيان  اختياره يكوف أف يتوجب األٮبية، إذ

 على سيكوف لو تأثّب ذلك ألف التخصص، ٥بذا على الرضا مبنيان  االختيار يكوف ىذا أف ٯبب كما
 أف الباحث كيرل .عاـ بشكل اجملتمع ُب ذلك بعد ما سيؤثر كىو ا٤بهِب كمستقبلو الدراسية نتائجو
 أف بل مع اآلخرين العبلقات كَب اليومي، اإلنساين النشاط أكجو كل ُب تتداخل النفسية الصحة
 سلوكو على كصف ٲبكن كما النفسية، بالصحة يتأثر تقريبنا اإلنساف عن يصدر سلوؾ كل

، كضع ُب يعيش الفرد أصبح كُب ظل الظركؼ الراىنة الٍب ٲبر هبا اجملتمع اللييب، أساسو،ا  قل متأـز
 الفرد كأصبح كا١بماعي، الفردم العدكاف كأنتشر التنافس، كازداد بْب الناس، كا٢بب التعاكف فيو

األسرية  العبلقات ككىنت االجتماعية، العبلقات فانكمشت إمكانات مادية، من لديو ٗبا يقدر
كتراجع تأثّبىا، األمر الذم ٯبعل دراسة العوامل ا٤بؤثرة ُب الصحة النفسية عامبلن ىامان للتمتع 

 ا٤بتغّبات احمليطة.با٢بياة كٙبسْب جودهتا كفق 
 الدراسات السابقة:

 طلبة لدل ا٢بياة جودة مستول كالٍب هتدؼ إٔب  معرفة (:2006البهاديل ) و كاظم دراسة 
كأجريت  .التخصص النوع، البلد، كدكر متغّب .مقارنة ثقافية دراسة كالليبيْب العمانيْب ا١بامعة

عماف.  من (218) ك ليبيا، من (182) كطالبة طالبا (400مكونة من ) الدراسة على عينة
كقد توصلت  .أبعاد ا٤بتكوف من ستة ا١بامعة لطلبة ا٢بياة جودة كاستخدـ الباحثاف مقياس
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 جودة :ٮبا ا١بودة أبعاد من بعدين ُب مرتفعان  كاف ا٢بياة جودة مستول أف إٔب الدراسة نتائج
 الصحة ٮبا: جودة بعدين ُب كمتوسط الدراسي، التعليم كجودة كاالجتماعية، األسرية ا٢بياة
 النفسية الصحة جودة ٮبا:  أيضا، بعدين ُب كمنخفر الفراغ، كقت كجودة شغل العامة،
 البلد، متغّب ُب إحصائيا داؿ تأثّب كجود إٔب النتائج أشارت كما  .العاطفي ا١بانب كجودة
 كالنوع البلد بْب الثبلثي التفاعل كالتخصص، كُب النوع بْب الثنائي التفاعل كُب كالنوع،

 كجودة الصحة العامة، جودة ُب أعلى الليبيْب الطلبة كاف حيث ا٢بياة؛ جودة على كالتخصص
 .كإدارتو الفراغ كقت شغل جودة ُب أعلى العمانيْب الطلبة كاف ُب العواطف،

 النفسية بالضغوط كعبلقتها ا٢بياة حوؿ جودة2006): وإبراىيم ) واحملرزي حسن دراسة 
 كنوع الطالب جنس ٤بتغّب كفقا .قابوس السلطاف جامعة طلبة لدل مقاكمتها كإسَبا٘بيات

 (183الدراسة من) مقاكمة، كتكونت عينة ا٢بياة كإسَبا٘بيات جودة من كل كعبلقة كليتو،
 الضغوط مصادر كمقياس ا٢بياة جودة مقياس كًب استخداـ .قابوس السلطاف جامعة طلبة من

 أكثر العلمية الكليات طلبة أف إٔب الدراسة كتوصلت نتائج .مقاكمتها كاسَبا٘بيات النفسية
 الكليات بطلبة مقارنة النفسية من الضغوط أدىن ت مستويا من كيعانوف للحياة جودة

 كمعدؿ النفسية ا٢بياة كالضغوط جودة بْب دالة سالبة عبلقة النتائج أظهرت كما   .اإلنسانية
 .الضغوط مقاكمة اسَبا٘بيات استخداـ

 كلية الَببية طلبة إحساس مستول معرفة إٔبالدراسة  ىدفت(: 2006العاديل ) دراسة 
 مدل اإلحساس الطبلب ُب بْب الفركؽ طبيعة كمعرفة ا٢بياة، عماف ٔبودة سلطنة ُب بالرستاؽ
 (51) أجريت الدراسة على عينة مشلت.الدراسي كالتخصص ا١بنس متغّبم كفق ا٢بياة ٔبودة
 شعور النتائج كأظهرت .الغرض ٥بذا أعد مقياس اعتمد الباحث كقد .طالبة (147)ك طالبان،
 يفوؽ منفرد بشكل كاإلناث الذكور من العينة أفراد ككذلك ٔبودة ا٢بياة، ككل العينة أفراد

كتوصلت   .ا٢بياة ٔبودة اإلحساس من عاليا مستول يعكس الذم النظرم للمقياس ا٤بتوسط
 ٔبودة اإلحساس مقياس عن الطلبة درجات متوسط إحصائية بْب فركؽ كذلك إٔب كجود
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 ٚبصص طلبة درجات متوسط بْب بالفركؽ ٙبديدىا ًب التخصص الدراسي كفق ا٢بياة
 .البحث ُب ا٤بشمولة التخصصات بقية درجات االجتماعية، كمتوسط الدراسات

 ( 2007دراسة عثمان:) الذات كتقدير االكتئاب بْب العبلقة طبيعة كالٍب ىدفت للتعرؼ على 
 كبلغ الدراسة، متغّبات على كاإلناث الذكور بْب التباين الشباب، كمعرفة درجة لدل ا٢بياة كمعُب
 مقياس الدراسة كاستخدمت مشس، عْب الَببية ٔبامعة كلية من كطالبة ( طالبان 350العينة ) حجم

 معُب كمقياس ،) عيد )إعداد الذات تقدير كمقياس ،)الباحث إعداد(الشباب  لدل االكتئاب
 بْب إحصائيا دالة سالبة ارتباطية عبلقة كجود إٔب الدراسة كتوصلت كركمباخ(، إعداد(ا٢بياة

 متوسطات بْب إحصائيان  دالة فركؽ ككجود الذات، االكتئاب كتقدير كبْب ا٢بياة كمعُب االكتئاب
 .لصاّب الذكور كاالكتئاب ا٢بياة معُب مقياسي على كاإلناث الذكور درجات

 جامعة طبلب من عينة لدل ا٢بياة جودة كالٍب هتدؼ إٔب قياس2008): سليمان ) دراسة 
 كالتقدير ا٤بتغّبات عليها، كا٤بتمثلة ُب التخصص بعر كتأثّب السعودية العربية با٤بملكة تبوؾ

كًب  الشهرم، األسرة دخل من ككل ا٢بياة جودة أبعاد بْب العبلقة كطبيعة الدراسي للطالب
أجريت الدراسة على  .مقبولة سيكومَبية يتمتع ٖبصائص ا٢بياة النفسية ١بودة مقياس استخداـ

( طالب ٚبصص علمي. 33( ٚبصص أديب، ك)319( طالبان، منهم )649تكونت من ) عينة
 جودة أبعاد من بعدين ُب مرتفعان  كاف ا٢بياة جودة مستول إٔب إف  الدراسة كقد توصلت نتائج

 ا٢بياة جودة :ٮبا بعدين ُب كمنخفر النفسية، كجودة ا٢بياة األسرية، ا٢بياة جودة :ٮبا ا٢بياة
كما كشفت الدراسة عن   .الصحة العامة جودة بعد ُب كمتوسط الوقت، إدارة كجودة التعليمية
 جودة بعد باستثناء ا٢بياة جودة أبعاد ٝبيع على التخصص متغّب ُب إحصائيا داؿ تأثّب كجود
 .العامة ا٢بياة جودة أبعاد ُب العلمية تخصصاتال لصاّب التأثّب ككاف ، الوقت إدارة

 ( 2012دراسة نعيسة:) جامعٍب طلبة لدل ا٢بياة جودة مستول على الٍب ىدفت إٔب التعرؼ 
، أجريت الدراسة على عينة مكونة من  .، التخصص النوع ، البلد متغّبات حسب كتشرين دمشق

( طالبان من جامعٍب دمشق كتشرين، كقد ًب استخداـ مقياس جودة ا٢بياة لطلبة ا١بامعة. 360)
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ا١بامعتْب، كما بينت  طلبة لدل ا١بامعية ا٢بياة جودة من متدف مستول كتوصلت النتائج إٔب كجود
 ا٢بياة. جودة كأبعاد األسرة دخل بْب إحصائيا دالة كجود عبلقة

 ( 2015دراسة حين:) كالرضا ا٢بياة جودة بْب العبلقة طبيعة عن الكشف إٔب الدراسة ىدفت 
( 100ا١بامعي كا١بنس. أجريت الدراسة على عينة قوامها ) الطالب لدل التخصص الدراسي عن

 ٤بنسي ا٢بياة جودة ا١بزائر، كقد استخدمت مقياس –بالوادم  ٣بضر ٞبو طالبان كطالبة من جامعة
 لداليا يوسف. كتوصلت النتائج إٔب عدـ كجود الدراسي التخصص عن الرضا ككاظم، كمقياس

 عينة الدراسة، كما أنو ال لدل الدراسي التخصص عن كالرضا ا٢بياة جودة بْب إحصائيا دالة عبلقة
 .العلمية باختبلؼ ٚبصصاهتم لديهم ا٢بياة جودة ُب كاإلناث الذكور بْب إحصائيا دالة فركؽ توجد

 ( 2016دراسة ماضي :) ىدفت الدراسة إٔب التحقق من كجود شعور ٔبودة ا٢بياة لدل طبلب
جامعة ذم قار، كبعر ا٤بتغّبات ا٤بتمثلة ُب فركؽ بْب ا١بنسْب كا٤بستول الدراسي، كالتخصص 

( طالبان كطالبة من كليات جامعة ذم قار، استخدـ الباحث 500العلمي.  مشلت عينة البحث )
اس جودة ا٢بياة الذم أعدتو الباحثة بشرل عناد مبارؾ . كقد توصلت النتائج إٔب أف طلبة مقي

جامعة ذم قار ال يتمتعوف ٗبستول مقبوؿ من جودة ا٢بياة، حيث أف متجهات قيم ا٢بياة لديهم 
تتعلق بالعزك ا٣بارجي. كتوصلت النتائج  كذلك إٔب عدـ كجود فركؽ بْب الذكور كاإلناث ُب 

 .  ودة ا٢بياة. كما أنو ال توجد فركؽ ترجع للمستول الدراسي كالتخصص العلميمستول ج
 االنفعإب بالتوافق كعبلقتها ا٢بياة نوعية الٍب ىدفت ٤بعرفة (2006): الدين كمال منتصر دراسة 

( طالب، منهم 200من ) العينة كقد تكونت . اإلماـ ا٤بهدم طبلب لدل الدراسي كالتحصيل
( ٚبصص أديب، 112( إناث، ككفق التخصص اشتملت العينة على: )89)( ذكور، ك 111)
 كقاـ بيل أـ ىيو كضعو الذم االنفعإب التوافق مقياس الباحث كأستخدـ ( ٚبصص علمي.88ك)

 بإعداده قاـ الذم الطبلب لدل ا٢بياة نوعية كمقياس ٪باٌب، عثماف ٧بمد العربية على البيئة بتقنينو
 ا١بامعة، ككشفت عن كجود طبلب لدل ا٢بياة نوعية تائج إٔب: إٯبابيةالن توصلت كقد  .الباحث
 لصاّب ٤بتغّب النوع تعزل اإلماـ ا١بامعة طبلب لدل ا٢بياة نوعية ُب إحصائية داللة ذات فركؽ
 تعزل ٤بتغّب الطبلب لدل ا٢بياة نوعية ُب إحصائية داللة ذات فركؽ كتوصلت إٔب كجود .الذكور
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 كا٤بستول ا٢بياة نوعية بْب ارتباطيو عبلقة كجود كعدـ .األديب لصاّبعلمي،  - أديب التخصص
 الدراسي. 

 فروض الدراسة:
توجد فركؽ دالة إحصائيان بْب متوسط درجات طبلب ا١بامعة ُب أبعاد مقياس جودة  -

 .ا٢بياة
توجد فركؽ دالة إحصائيان بْب متوسطات درجات طبلب ا١بامعة كفق التخصص العلمي  -

 مقياس جودة ا٢بياة.ُب أبعاد 
توجد فركؽ دالة إحصائيان بْب متوسطات درجات الذكور كاإلناث على مقياس الصحة  -

 .بأبعاده ا٤بختلفة النفسية
يوجد ارتباط داؿ إحصائيان بْب درجات األفراد على مقياس الصحة النفسية كدرجاهتم على  -

 مقياس جودة ا٢بياة لدل عينة الدراسة.
 ة:ادلنهج وإجراءات الدراس

 :التحليلي ىو األنسب ٤بثل ىذه الدراسات. الوصفي استخداـ ا٤بنهج منهج الدراسة 
 :عينة الدراسة  

( طالب كطالبة بالسنة الرابعة من قسمي اللغة العربية 43تكونت عينة الدراسة من )
جامعة الزيتونة، حيث بلغ عدد طبلب قسم  -كالرياضيات بكلية الَببية فرع القصيعة 

(، كًب اختيار ىذه العينة ٣بربهتا ُب التفاعل مع عدة 22(، كقسم اللغة العربية )21الرياضيات )
مواقف اجتماعية كنفسية، كلديها فهم أفضل لظركؼ البيئة احمليطة كآليات التعامل معها، كقد 

( يوضح 1ـ. كا١بدكؿ رقم )2017 – 2016أجريت الدراسة ا٤بيدانية خبلؿ العاـ ا١بامعي 
 نة.توزيع أفراد العي
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 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب النوع التخصص العلمي. 1جدكؿ رقم ) 
التخصص               

 العلمي 

 النعععععععععععوع                  

 اجملموع اللغة العربية الرياضيات

 31 15 16 إناث

 12 7 5 ذكور

 43 22 21 اجملموع

 
 :أدوات الدراسة   
  .)أيعد ىذا ا٤بقياس هبدؼ قياس مقياس جودة احلياة: من إعداد )السيد كامل الشربيين

جودة ا٢بياة لدل طبلب ا١بامعة من ا١بنسْب، الذكور كاإلناث، كيشتمل على ستة أبعاد 
 –الرضا عن ا٢بياة  –الثقة كاالستمتاع با٢بياة  –رئيسية ىي: عبلقات إٯبابية مع األسرة 

فعالية األداء. كقاـ بإجراء عمليات الصدؽ  –الرضا األكادٲبي  –اآلخرين  عبلقات اٯبابية مع
كىي معامبلت صدؽ كثبات  0,01كالثبات ككانت ٝبيع معامبلت االرتباط دالة عند مستول 

 مرتفعة تؤكد قدرة ا٤بقياس ٤با كضع من أجلو.
 تقنني ادلقياس:

( طالب كطالبة من 20لغ قوامها )ًب تقنْب ا٤بقياس على عينة الدراسة االستطبلعية الٍب ب
 قسمي الرياضيات كاللغة العربية بفرع كلية الَببية جامعة الزيتونة، كجاءت نتائج التقنْب كاآلٌب:

 صدؽ ا٤بقياس: -
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( من ا٤بختصْب ُب ٦باؿ علم 4صدؽ احملكمْب: ًب عرض ا٤بقياس على عدد ) -1
كضعت  النفس، كذلك للحكم على مدل كضوح فقراتو كقدرتو على قياس ما

لقياسو، كقد ًب تفريغ ا٤ببلحظات ا٣باصة بالفقرات، كعلى ضوء ذلك أجريت 
 التعديبلت الضركرية البلزمة.

الصدؽ بطريقة االتساؽ الداخلي: ًب حساب معامبلت االرتباط لفقرات مقياس  -2
، كباحتساب 0,01جودة ا٢بياة مع درجات أبعاده ككانت دالة عند مستول 

جة الفقرات كالدرجة الكلية ًب ا٢بصوؿ على القيم التالية: معامبلت االرتباط بْب در 
 .0,01كىي دالة عند مستول  81 .0,54 .0,84 .0,78 .0,74 .0,67

 ثبات ا٤بقياس: -
إعادة تطبيق ا٤بقياس: ًب حساب معامل الثبات هبذه الطريقة بفاصل زمِب بلغ  -1

 . 0,01أسبوعاف، كجاءت النتائج دالة إحصائيا عند مستول 
 .0.01ٗبعامل كركنباخ، كجاءت معامبلت االرتباط دالة عند مستول  الثبات -2

 :من إعداد )عماد الدين إ٠باعيل، كسيد عبد ا٢بميد مرسي(، كىو  مقياس الصحة النفسية
مقتبس من اختبار كور نل، كقد قاـ بنقلو كإعداده للعربية عماد الدين إ٠باعيل، كسيد عبد 

بندان مقسمة على النحو التإب: انعداـ التوافق كما يعرب عنو  101ا٢بميد مرسي، كيشتمل على 
 –االستجابات الباثولوجية كعلى األخص االكتئاب  –ُب مشاعر ا٣بوؼ كعدـ التكافؤ 

استجابات  –األعراض السيكوسوماتية ا٣باصة بالتنفس كالدكرة الدموية  –العصبية كالقلق 
األعراض  –توىم ا٤برض كالوىن  –األعراض السيكوسوماتية األخرل  –االرتعاد الباثولوجي 

السيكوباتية الشديدة.  –ا٤بفرطة كالشك  ا٢بساسية –السيكوسوماتية ا٣باصة با٤بعدة كاألمعاء 
كيعترب ىذا ا٤بقياس أداة جيدة كمناسبة للدراسة ا٢بالية، حيث أهنا توفر ا١بهد كالوقت 
كا٤بعلومات ا٣باصة بالنواحي العصبية النفسية، كقد قاـ الباحث بتقنينو على البيئة الليبية من 

دؽ كالثبات البلزمة كتوصلت النتائج  خبلؿ عينة الدراسة االستطبلعية، كأجريت عمليات الص
 كما يلي:
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 .(0,79)طريقة التطبيق كإعادة التطبيق بعد فاصل زمِب بلغ أسبوعاف بلغ معامل الثبات  -
 .0,69طريقة التجزئة النصفية باستخداـ معادلة سبّبماف براكف، بلغ معامل الثبات  -
صدؽ االتساؽ الداخلي للمقياس حيث كانت معامبلت االرتباط بْب البنود كالدرجة  -

. كىي مؤشرات جيدة كمقبولة ٲبكن االعتماد عليها ُب 0,01الكلية دالة عند مستول 
 ا٢بصوؿ على معلومات كاقعية كمنطقية. 

 اإلحصائية ادلعاجلة
 :حصائية اآلتيةالدراسة ًب استخداـ الوسائل اإل لتحليل بيانات كمعلومات

 .Standard Deviationكاال٫براؼ ا٤بعيارم  Meanا٤بتوسط ا٢بسايب  -
 .One-Sample T-testاختبار "ت" لعينة كاحدة  -
 Three-way Multivariateٙبليل التباين الثبلثي متعدد ا٤بتغّبات  -

Analysis. 
 Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بّبسوف  -
 

 نتائج الدراسة:عرض ومناقشة 
توجد فركؽ دالة إحصائيان بْب متوسط درجات طبلب ا١بامعة ُب أبعاد مقياس  الفرض ااول:
 .جودة ا٢بياة

الختبار صحة ىذا الفرض ًب حساب ا٤بتوسطات كاال٫برافات ا٤بعيارية لدرجات الطبلب من    
 ا٢بصوؿ عليها.  ( يبْب القيم الٍب ًب2ا١بنسْب ُب أبعاد مقياس جودة ا٢بياة كا١بدكؿ )
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ادلتوسطات واالضلرافات ادلعيارية لدرجات الطالب )الذكور واإلناث( يف أبعاد  (2جدول )
 مقياس جودة احلياة وقيمة )ت(

 أبعاد مقياس جودة احلياة
 الذكور اإلناث

 قيمة)ت( 
 ع م ع م

 3,62•• 9,01 48,46 8,68 51,43 عالقات إجيابية مل ااسرة

 0,733 8,48 41,35 7,99 40,11 واالستمتاع باحلياةالثقة 

 1,45 6,28 27,56 6,13 28,37 الرضا عن احلياة

 •2,51 6,93 30,21 5,26 32,32 عالقات اجيابية مل اآلخرين

 ••5,36 6,49 21,28 5,19 25,48 الرضا ااكادميي

 0,124 3,57 15,06 2,74 16,33 فعالية ااداء

 •2,74 26,20 183,92 26,45 194,04 الدرجة الكلية

 
( كجود فركؽ دالة إحصائيان بْب متوسطات درجات اإلناث كالذكور 2يتضح من ا١بدكؿ رقم )   

ُب األبعاد التالية: عبلقات إٯبابية مع األسرة كمع اآلخرين كالرضا األكادٲبي، ككانت لصاّب 
 اإلناث، كما تبْب عدـ كجود فركؽ ُب األبعاد األخرل ٤بقياس جودة ا٢بياة. كتتفق ىذه النتيجة

(، كٚبتلف مع دراسة 2008(، كدراسة سليماف )2006مع نتائج دراسة كاظم كالبهادٕب )
(. كٲبكن تفسّب كجود فركؽ بْب اإلناث كالذكور 2006(، كدراسة العادٕب )2012نعيسة )

ُب العبلقات اإلٯبابية مع األسرة، كالٍب جاءت لصاّب اإلناث، من خبلؿ دكر الفتاة ُب اجملتمع 
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ة احمللية الليبية، الٍب تفرض قيود ٧بددة على خركجها كطبيعة عبلقاهتا ُب كخصوصية البيئ
اجملتمع، فبل يسمح ٥با با٣بركج إال لقضاء عمل معْب ك٧بدكد كٗبرافقة أحد أفراد األسرة، 
كبالتإب فإهنا أكثر قربان من األسرة، كأكثر بقاءن ُب البيت، الذم يوفر ٥با كل متطلبات حياهتا 

فسية كلعبلقات اجتماعية إٯبابية مع كافة أفراد األسرة، أما الذكور فإف ٥بم مساحة ا٤بادية كالن
من ا٢برية ُب ا٣بركج كالتنقل كقضاء أكقات طويلة خارج ا٤بنزؿ، لعدـ كجود القيود االجتماعية 
ا٤بفركضة على األنثى، أك بسبب الظركؼ االستثنائية الٍب ٛبر هبا ليبيا حاليان من خبلؿ األزمات 

القتصادية ا٣بانقة، كالبحث عن متطلبات ا٢بياة الضركرية اليومية، إٔب جانب عدـ توفر ا
السيولة النقدية ُب ا٤بصارؼ كارتفاع أسعار السلع كمتطلبات ا٢بياة، أك للعمل من أجل توفّب 
األمواؿ ٤بواجهة تكاليف ا٢بياة ا٤بعيشية، أما عن تفسّب الفرؽ ُب العبلقات اإلٯبابية مع 

ن كالذم كاف لصاّب اإلناث، فإف ذلك يرجع إٔب خركج الفتاة احملدكد كما أسلفنا كالذم اآلخري
يرجع ألسباب ٦بتمعية، إال أف التعليم أتاح الفرصة ٥با للخركج إٔب ا٤بؤسسات التعليمية أيسوة 
بالذكور، ٩با أعطاىا فرصة للتفاعل كالتواصل مع اآلخرين من زمبلئها أثناء أكقات الدراسة 

رسة األنشطة ا٤بختلفة االجتماعية كالثقافية كالتعليمية، كىذا ما ٯبعلها تشعر بالسعادة ك٩با
كمشاركة اآلخرين كمساعدهتم، كالتمتع بعبلقات جيدة مع البيئة احمليطة، كعن تفسّب الرضا 
األكادٲبي، فيأٌب ذلك من خبلؿ سعي الفتاة للحصوؿ على مستويات علمية متقدمة، 

مناسبة ُب ظل ما يعانيو اجملتمع من أزمات اقتصادية كارتفاع تكاليف للحصوؿ على كظيفة 
 ا٢بياة كنقص ا٤بوارد ا٤بالية، كىو ما قد يعطيها فرص حياتية أفضل من حيث العمل كالزكاج.   

توجد فركؽ دالة إحصائيا بْب متوسطات درجات طبلب ا١بامعة كفق التخصص  الفرض الثاين:   
 ودة ا٢بياة.العلمي ُب أبعاد مقياس ج

الختبار صحة ىذا الفرض فقد ًب حساب ا٤بتوسطات كاال٫برافات ا٤بعيارية لدرجات الطبلب ُب    
( يبْب القيم الٍب 3قسمي الرياضيات كاللغة العربية ُب أبعاد مقياس جودة ا٢بياة، كا١بدكؿ رقم )

 ًب ا٢بصوؿ عليها:
 (3جدكؿ )
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الب وفق التخصص العلمي يف أبعاد مقياس ادلتوسطات واالضلرافات ادلعيارية لدرجات الط
 جودة احلياة وقيمة )ت( لداللة الفروا

 أبعاد مقياس جودة احلياة
 قسم اللغة العربية قسم الرياضيات

 قيمة)ت(
 ع م ع م

 0,734 8,17 41,08 7,94 40,45 عالقات إجيابية مل ااسرة

 •1,51 6,06 29,69 5,77 30,29 الثقة واالستمتاع باحلياة

 0,768 6,35 28,70 5,88 27,33 الرضا عن احلياة

 0,819 6,87 39,25 7,17 38,47 عالقات اجيابية مل اآلخرين

 0,066 3,11 15,45 3,0 15,50 الرضا ااكادميي

 • 1,51 4,93 32,0 5,53 30,26 فعالية ااداء

 1,72 • 35,49 186,17 35,29 182,3 الدرجة الكلية

 
يف أبعاد مقياس  ( عدـ كجود فركؽ بْب متوسطات درجات ٦بموعٍب الدراسة3يوضح ا١بدكؿ رقم )   

( 2015( كدراسة حِب )2006، كتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة العادٕب )جودة احلياة
( 2006( كدراسة كماؿ الدين )2007(، كاختلفت مع دراسة عثماف )2016كدراسة ماضي )

اب االتفاؽ كاالختبلؼ ُب ىذا ا٤بتغّب، لطبيعة الظركؼ البيئية كاالجتماعية كيرجع الباحث أسب
 كاألسرية النسبية احمليطة بأفراد عينة الدراسة كخصوصية اجملتمعات احمللية الٍب أجريت عليها.
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كٲبكن تفسّب ذلك من خبلؿ شعور الطبلب بالسعادة ُب التفاعل كالتواصل كعقد صبلت متبادلة   

البعر ُب كافة األنشطة العلمية كالثقافية، كمقدرهتم على إ٪باز ا٤بهاـ ا٤بسندة ٥بم،  مع بعضهم
كالرضا عما كصلوا إليو ُب ٙبصيلهم كيستمتعوف بأكقاهتم، كما أهنم يشعركف بأف حياهتم ذات قيمة 

 بْب فرؽ يوجد كال ، متكافئة للطلبة ا٤بتاحة الفرص أف رغم الصعوبات الٍب تواجههم. إٔب جانب
 نتائجو الٍب حسب رغبتو لو ٛبنح طالب فكل الذكور كاإلناث ُب اختيار التخصص الذم يناسبو،

 الدراسة إٔب هبم يدفع الذم الشيء كاإلناث بْب الذكور متكافئة فالفرص عليها كقدرتو، يتحصل
  .ٝبيع التخصصات ُب أيضا كمتكافئ جيد بشكل

متوسطات درجات الذكور كاإلناث على مقياس يوجد فركؽ دالة إحصائيان بْب الفرض الثالث:   
 .بأبعاده ا٤بختلفة الصحة النفسية

للتحقق من ىذا الفرض ًب استخداـ ا            ٤بتوسطات كاال٫برافات ا٤بعيارية، كا١بدكؿ رقم     
 ( يبْب القيم الٍب ًب ا٢بصوؿ عليها:4)

 (4جدول رقم )
 قياس الصحة النفسية كالدرجة الكلية كقيمة )ت(. ا٤بتوسطات كاال٫برافات ا٤بعيارية على أبعاد م

 أبعاد مقياس الصحة النفسية
 الذكور اإلناث

 قيمة)ت( 
الداللة 
 ع م ع م اإلحصائية

 غري دالة 0,02 4,6 6,4 3,4 6,2 مشاعر اخلوف وعدم التكافؤ

 0,01دالة 3,8 2,3 2,4 2,5 3,4 االكتئاب

 0,01دالة 2,7 2,2 2,2 52. 2,9 العصبية والقلق
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أعراض التنفس والدورة 
 الدموية

1,1 1,0 0,69 1,1 1,05• 
 غري دالة

 غري دالة •0,25 1,8 1,5 1,9 2,6 ارتعاد باثولوجي

 0,05دالة •2,1 1,8 1,6 1,2 2,4 أعراض سيكوسوماتية

 0,05دالة •2,5 1,3 2,7 1,7 1,8 توىم ادلرض

 غري دالة •0,24 1,8 1,3 1,8 1,5 أعراض ادلعدة واامعاء

 0,01دالة •1,07 1,0 0,88 1,2 0,8 احلساسية والشك

 غري دالة 0,30 2,7 2,05 1,9 2,0 السيكوباتية الشديدة

 غري دالة 0,5 2,6 21,72 1,1 24,7 الدرجة الكلية

 
( أف الفرض قد ٙبقق جزئيان، فقد تبْب كجود فركؽ دالة إحصائيان بْب 4يتضح من ا١بدكؿ رقم )    

الذكور كاإلناث، ككاف لصاّب اإلناث ُب أبعاد مقياس الصحة النفسية بأبعاده ا٤بختلفة 
كا٤بستخدـ ُب ىذه الدراسة، حيث كانت الفركؽ دالة ُب االكتئاب كالقلق كاألعراض 

ة كتوىم ا٤برض، ُب حْب كانت الفركؽ دالة إحصائيان لصاّب الذكور ُب بعد السيكوسوماتي
ا٢بساسية كالشك، كٓب يكن ىناؾ فركؽ دالة بْب ا١بنسْب ُب الدرجة الكلية للمقياس، كُب أبعاد 
الصحة النفسية السلبية الٍب يتضمنها ا٤بقياس، كىي أعراض التنفس كالدكرة الدموية كاالرتعاد 

راض اضطرابات ا٤بعدة كاألمعاء كالسلوؾ السيكوباٌب، كتتفق ىذه النتيجة مع الباثولوجي كأع
 ( الٍب أكدت على كجود فركؽ ُب الدرجة ككانت لصاّب الذكور. 2006دراسة كماؿ الدين )



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

116 
 

كلتفسّب نتيجة ىذا الفرض الٍب بينت ا٬بفاض مظاىر الصحة النفسية السلبية لدل الذكور ُب    
ا٤برض، فإف الباحث يرجع السبب ُب ذلك إٔب مساحة ا٢برية الٍب  االكتئاب كالقلق كتوىم

ٲبنحها اجملتمع للذكور، ك٧بدكدية القيود ا٤بفركضة عليهم من قبل اجملتمع ُب ا٣بركج كالتنقل 
كاالختبلط كإقامة عبلقات باآلخرين، كُب ٩بارسة ا٤بناشط ا٤بختلفة ٗبسؤكلية اجتماعية كأخبلقية 

ما أنو يسمح ٥بم بالعمل ُب أم مهنة أك كظيفة، إٔب جانب أساليب أقل مقارنة باإلناث، ك
التنشئة االجتماعية ا٤بتبعة، كالٍب تتضمن تدريب الذكور على ٙبمل ا٤بسئولية كالتخطيط ٢بل 
ا٤بشكبلت ُب مواجهة أحداث ا٢بياة الضاغطة، ٩با ٯبعلهم قادرين على إعادة بناء ا٤بواقف 

 سلبية على حياهتم.بطرؽ اٯبابية لتبلُب أثارىا ال
يوجد ارتباط داؿ إحصائيان بْب درجات األفراد على مقياس الصحة النفسية  الفرض الرابل:   

 كدرجاهتم على مقياس جودة ا٢بياة لدل عينة الدراسة.
ًب حساب معامبلت االرتباط لبّبسوف بْب درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس معُب ا٢بياة    

( 5ة الكلية ٤بقياس الصحة النفسية ا٤بستخدـ بالدراسة، كا١بدكؿ رقم )كدرجاهتم على الدرج
  يوضح قيم معامبلت االرتباط:

 (5جدكؿ رقم )
معامبلت االرتباط ألفراد عينة الدراسة على مقياس جودة ا٢بياة كالدرجة الكلية ٤بقياس الصحة  

 النفسية
 لةمستوى الدال مقياس جودة احلياة أبعاد مقياس الصحة النفسية

 0,05دالة عند مستوى • 0,27 مشاعر اخلوف وعدم التكافؤ

 غري دالة 0,08 االكتئاب

 0,05دالة عند مستوى • 0,40 العصبية والقلق
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 0,01دالة عند مستوى •• 0,28 أعراض التنفس والدورة الدموية

 0,01دالة عند مستوى •• 0,34 ارتعاد باثولوجي

 0,01عند مستوىدالة  •• 0,33 أعراض سيكوسوماتية

 غري دالة 0,12 توىم ادلرض

 غري دالة 0,07 أعراض ادلعدة واامعاء

 غري دالة 0,18 احلساسية والشك

 0,01دالة عند مستوى •• 0,27 السيكوباتية الشديدة

 0,01دالة عند مستوى •• 0,37 الدرجة الكلية

 
( ٙبقق الفرض الرابع بشكل جزئي، حيث أكضحت النتائج كجود 5يوضح ا١بدكؿ رقم )    

ارتباط داؿ إحصائيان سالب بْب جودة ا٢بياة كا٣بوؼ كعدـ التكافؤ كالعصبية كالقلق، كأعراض 
التنفس كالدكرة الدموية كاالرتعاد الباثولوجي كأعراض السيكوسوماكتيك كالسلوؾ السيكوباٌب، 

تثبت النتائج أم ارتباط داؿ إحصائيان بْب معُب ا٢بياة ككل من االكتئاب كتوىم  ُب حْب ٓب
ا٤برض كا٢بساسية كالشك، كما بينت النتائج كجود ارتباط سالب داؿ إحصائيان بْب الدرجة 
الكلية ٤بقياس الصحة النفسية كمقياس جودة ا٢بياة. كتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كاظم 

( 2007(، كدراسة عثماف )2006(، كدراسة حسْب كاحملرزم كإبراىيم )2006كالبهادٕب )
الٍب أكدت على كجود عبلقة ارتباطيو سالبة بْب جودة حياة الطبلب كالضغوط كاالضطرابات 

 النفسية الٍب تواجههم.
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كيفسر الباحث ىذه النتيجة على أساس أنو كلما زادت جودة ا٢بياة لدل الفرد، ا٬بفضت      
السلبية للصحة النفسية، كيعِب ذلك التشابو ُب الظركؼ احمليطة بالعملية التعليمية لكبل ا٤بظاىر 

مواجهة  أساليب على تأثّبه يتضح ٓب ا١بنسي بالدكر ا٤برتبط النمطي ا١بنسْب، أم أف السلوؾ
 ٥بذه استخدامو لكيفية مؤشرنا الفرد نوع اعتبار ٰبتمل ال عليو كبناء كاألحداث، ا٤بواقف

 .األساليب
 التوصيات:

الَبكيز على تطوير القدرات كا٤بهارات لبناء شخصية متكاملة للطالب ا١بامعي، كالَبكيز على  -1
 ظل ُب ا٤بعرفة عن الذاٌب البحث آفاؽ تزكيده با٤بعلومات كا٤بعارؼ البلزمة، من خبلؿ توسيع

 ُب كىذا من شأنو ا٤بساٮبة الدراسة ا١بامعية، تطوير أماـ عائقا تقف كالٍب اإلمكانات، ٧بدكدية
 .ا١بامعية ا٢بياة جودة من أفضل مستول ٙبقيق

تنمية ركح العمل ا١بماعي كالعمل بركح الفريق، كغرس مفهـو التعاكف كثقافتو بْب الطلبة ُب  -2
 األكساط ا١بامعية.

استغبللو، ككضع برامج تسهم ُب  ككيفية الوقت إدارة مهارات على ا١بامعات طلبة تدريب -3
كتدريب الطبلب على حل ا٤بشكبلت الٍب تواجههم، كا٤بتعلقة بالنواحي العلمية تعليم 

 كاالجتماعية كالنفسية كاالقتصادية.
 ُب إدراؾ الطبلب ليساعد ا١بامعة ُب النفس علم مقررات بعر ُب ا٢بياة جودة مفهـو إدخاؿ -4

 ا٢بياة. جودة معايّب
 كالَببوم. االىتماـ بربامج ا٣بدمات اإلرشادية كالتوجيو النفسي -5

 ادلقرتحات:
 كضع برامج تستهدؼ تنمية ركح اإلقباؿ على ا٢بياة كاإلبداع كاإلنتاجية لدل طلبة ا١بامعة. -1

 األخرل. النفسية ا٤بفاىيم كبعر ا٢بياة جودة بْب للتعرؼ على العبلقة إجراء دراسات -2
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٤بقاكمة التفكّب  االٯبابية كتنميتها، ا١بوانب استثمار على للتدريب برامج إسَباتيجية كضع -3
 السليب كاالرتقاء ٗبستول جودة ا٢بياة كاالستمتاع هبا.

 
 ادلراجل:

النازحْب  ا٢بياة لدل بنوعية كعبلقتها النفسية (، الصحة2010أٞبد، أمنة يس موسى ) -1
، كلية )منشورة(مشاؿ دارفور، رسالة ماجستّب  كالية الفاشر ٗبدينة شوؾ أبو ٗبعسكر

 ،  السوداف.اآلداب، جامعة ا٣برطـو
(،قياس ا٤بناخ النفسي اإلبداعي ُب بعر منظمات العمل 2000االنصارم، بدر ٧بمد،) -2

( 4. الدراسات النفسية، العدد )65-43(، 1)10(. دراسات نفسيػػة، 2000الكويتية )
 مارس، دار ا٣بلدكنية للنشر كالتوزيع، ا١بزائر.

 ا٤بواجهة كدافعية مهارات لتنمية تعليمي (، فاعلية برنامج2013ا٤بعطي ) عبد التلوٕب، رفيق -3
 عينة األكادٲبي لدل كاألداء ا٢بياة كجودة النفسي التوافق على كأثرىا العزك كأساليب اإل٪باز
 .غزة، )منشورة( دكتوراه رسالة،  غزة على ا٢برب مصايب من

 جامعة رللة(، جودة ا٢بياة كعبلقتها بتقدير الذات، 2014ا١باجاف، بسماء أدـ )  -4
 (63اجمللد ) اإلنسانية كالعلـو اآلداب سلسلة ،العلمية والدراسات للبحوث تشرين
  (5). العدد

(، الدعم االجتماعي كعبلقتو ٗبستول الرضا عن 2011ا٥بنداكم، ٧بمد حامد إبراىيم ) -5
(، جامعة منشورةجودة ا٢بياة لدل ا٤بعاقْب حركيان ٗبحافظات غزة، رسالة ماجستّب )

 األزىر، غزة.
 طلبة لدل اإلرشادية با٢باجات كعبلقتها ا٢بياة (، جودة2016سليم )ٝباؿ، نغم  -6

 ، كلية الَببية، جامعة دمشق.منشورة(الثانوية، رسالة ماجستّب ) ا٤برحلة
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البيت  ُب للنمو تكاملي دينامي منظور النفسية (، الصحة2004حجازم، مصطفى ) -7
 .البيضاء الدار ا٤بغرب، العريب، الثقاُب ا٤بركز الثانية، الطبعة كا٤بدرسة،

 الدراسي لدل التخصص عن بالرضا كعبلقتها ا٢بياة (، جودة2015حِب، خدٯبة ) -8
 كاإلنسانية، جامعة االجتماعية العلـو (، كليةمنشورةا١بامعي، رسالة ماجستّب ) الطالب
 بالوادم، ا١بزائر. ٣بضر ٞبو الشهيد

بقلق  ا٤برتبطة البلعقبلنية باألفكار كعبلقتها ا٢بياة (، جودة2015داىم، فوزية ) -9
 العلـو (، كليةمنشورةثانوم، رسالة ماجستّب ) الثالثة السنة تبلميذ لدل االمتحاف

 بالوادم، ا١بزائر. ٣بضر ٞبو الشهيد كاإلنسانية، جامعة االجتماعية
 .الكتب عآب، القاىرة النفسي، كالعبلج النفسية الصحة(، 2003د )حام ٧بمد زىراف، -10
 تبوؾ با٤بملكة جامعة طبلب من عينة لدل ا٢بياة جودة خالد )د. ت( قياس شاىر سليماف، -11

           (.117اخلليج العريب ) رسالة رللة .عليها ا٤بتغّبات بعر كتأثّب السعودية العربية
 (.2(، اجمللد )93(، ٦بلة كلية الَببية، العدد )2013عبد ا٣بالق، أٞبد ) -12
الوالدة عند األمهات ُب احملافظات ا١بنوبية لقطاع (، قلق 2010عبدهللا، صاّب إ٠باعيل ) -13

 (، جامعة غزة.منشورةغزة، رسالة ماجستّب )
كالتوزيع،  للنشر صفاء دار للطفل، النفسية (، الصحة2006منصور ) غيث، سعاد -14

 .عماف،األردف
(، جودة ا٢بياة توجو قومي للقرف الواحد كالعشرين، 1999الغندكر، العارؼ باهلل ٧بمد ) -15

 (.88 – 66مشس. ) ، جامعة عْبالنفسي اإلرشاد ادلركز
(، جودة ا٢بياة لدل طلبة ا١بامعة 2006كاظم، علي مهدم، البهادٕب، عبدا٣بالق ٪بم) -16

، الد٭بارؾ، ص رللة ااكادميية العربية ادلفتوحةدراسة ثقافية مقارنة،  –العمانيْب كالليبيْب 
، 87 – 67ص 

http://www.ao_academy.org/docs/third_issueI.do 
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، (، مستول جودة ا٢بياة لدل طلبة جامعة ذم قار2016ماضي، عبدالبارم مايح ) -17
 (.1( العدد )11اجمللد )رللة جامعة ذي قار، 

رللة ٙبليلية(،  العريب )دراسة العآب ُب ا٢بياة جودة (، ٕبوث2015مسعودم، إ٧بمد ) -18
 ١بزائر.، كىراف، ا(20العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد )

 دراسة(اإلٯبايب  النفس علم منظور من ا٢بياة (، جودة2014مشرم، سبلؼ )  -19
، ص ص (8الوادي، العدد ) االجتماعية، جامعة والبحوث الدراسات رللة، )ٙبليلية

(215 – 237.) 
 رللةكتشرين،  دمشق جامعٍب طلبة لدل ا٢بياة (، جودة2012نعيسة، رغداء علي ) -20

 (.1) العدد- 28 اجمللد–دمشق جامعة
21- Anderson, S. (2003) : Quality of life Theory . The 

IQol Theory, the Quality of life Research center, 
Copenhagenk, Denmark , ventegodt@Livsk valitet.org. 

22- Argyl, M. (1999) : Causes and correl ates of happiness 
nD. Kahneman, E. Diener & N. Schwarz (Eds) , well – 
being : The foundations of hedonic psychology , pp.( (

353 – 371  
23- Argyle, M., Martin, M., & Lu. L. (1995). Testing for 

Stress and Happiness: The Role of Social and Cognitive 
Factors, In C. D. Spiel Berger L. & Sarason (Eds.), Stress 
and Emotion (Vol. 15, PP. 173-187). Washington, DC; 
Taylor& Francis. 
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Taylor& Francis. 

25- Ash, C .. & Huebner , E, s , (2001), Environment  
events  and  life  satisfaction reports  of adolescents , 
School Psychology International  .  22, (3)  320 – 
336. 

26- Diener, R, B, & Diener, E. (2001), Making the best, bad 
situation ;satisfaction in the slums of Calcutta, Social 
Indicators Research, 55 . 329 – 352. 

27- Ruff, C. and et al., (2006). Psychological well-Being and 
Ill-Being: Do they Have Distinct or Mirrored Biological 
Correlates? Psychotherapy Psychometrics, 75, 85-95. 
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 دور اإلرشاد النفسي يف الوقاية من تعاطي ادلخدرات يف ادلدارس

 جامعة سرت. /د. دليلة مصباح حامد 

 جامعة سرت./ د. سادلة مسعود موسى

 ادلقدمة:

بشرية ُب التوازم مع تقدـ الأمراض العصر، كتتعقد باستمرار ك تتنوع األمراض الٍب تدعى ب   
 ٨بتلف ٦باالت ا٢بياة األخرل.٦باالت التطور العلمي كاالجتماعي، ك 

 إدماف ا٤بخدرات.ك النفسية، ىناؾ مرض تعاطي  األمراض الفّبكسية كالعضوية ك فباإلضافة إٔب   

ت العقلية أصبح اليـو يهدد أمن ا٤بؤثراخطر اإلدماف على الكحوؿ ك  فٓب يعد خافيا على أحد أ
الذم ينتهي رحلتهم مع من شباهبا، ك يعرضها إٔب ضياع عدد كبّب كسبلمة العديد من دكؿ العآب، ك 

 ا١بنوف، أك ا٤بوت.أك إٔب التشرد ك  اإلدماف إما با٤برض،

اإلسبلمية،متفقة على أف اجملتمعات العربية ك كٕب ٗبا فيو كما نبلحظ ٝبيعا أف اجملتمع الدك      
د باتت ىاجسا مزعجا يهدك  ٤بشكبلت الٍب تواجو الدكؿ قاطبة،ا٤بخدرات أصبحت إحدل أكرب ا
 يتوعد األجياؿ القادمة منهم بأخطر األضرار.األجياؿ ا٤بعاصرة من الشباب، ك 

ك الٍب تنتشر بْب الطلبة، ارس، ستناكؿ ُب ىذه الورقة البحثية مشكلة ا٤بخدرات داخل ا٤بدك    
دكر االرشاد النفسي من خبلؿ ا٤برشدين النفسيْب ا٤بتخصصْب ُب كقاية ىؤالء الطبلب من ك 

 هتيئة الظركؼ البيئية احمليطة لتكوف صحية.ك  ُب عبلجهم مع األطباء النفسيْب، ا٤بساٮبةالتعاطي ك 

 أمهية الورقة:
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ا١بهود ا٤بوجهة من قبل ا٤بتخصصْب ُب ٦باؿ تكمن أٮبية ىذه الورقة ُب استعراض كافة        
التوجيو كاإلرشاد النفسي للوقاية من ىذه اآلفة، كالٍب تعترب من أخطر الظواىر الٍب اجتاحت 
اجملتمعات اإلنسانية، حيث تدؿ التقارير كاألٕباث العا٤بية؛ أف مشكلة الَبكيج للمخدرات كتعاطيها 

تبذ٥با كافة ا٤بؤسسات ا٤بعنية، األمنية كاإلعبلمية  ُب ازدياد مستمر على رغم من ا١بهود الٍب
كالتعليمية كالدينية، حيث أف ا١بهود ٓب تنجح ٛبامنا ُب منع التهريب كالَبكيج للمخدرات كالقضاء 
عليها ،كمع األسف أصبحنا يوميان نفاجئ بأساليب ككسائل جديدة كطرؽ مبتكرة لَبكيج 

م كقدراهتم، كٙبويلهم من طاقات منتجة إٔب ا٤بخدرات تستهدؼ شبابنا للفتك بإمكانيته
شخصيات معطلة غّب فاعلة، كال شك أف ىذا يتطلب تكامل ُب ا١بهود بْب ا٤بؤسسات ، كمنها 
ا٤بؤسسة الَببوية كالٍب يقع على عاتقها نشر الوعي كالتثقيف ا٤بستمر بأخطار ا٤بخدرات كطرؽ 

احملددات الٍب تربز ا١بهود االرشادية ا٤ببذكلة  الوقاية منها .كاشارة إٔب ذلك انطلقنا من ٦بموعة من
 ُب ٦باؿ الوقاية.

 واقل ادلخدرات يف مدارس ليبيا:

كشفت ندكة علمية نظمتها ٝبعية ا٥ببلؿ األٞبر اللييب بالتعاكف مع جهاز مكافحة      
أف ك  ا٤بخدرات، عن انتشار كبّب للمخدرات بْب الشباب اللييب كفق تصرٰبات ا٣برباء ك ا٤بختصْب.

قد تصبح منتجة إذا ٓب ك  ليبيا ٓب تعد دكلة عبور، مؤكدا أهنا أصبحت دكلة مستهلكة للمخدرات،
 تتضافر ا١بهود ٤بنع ذلك.

ا٤بؤثرات العقلية با٤بنطقة الشرقية، غلي( عضو جهاز مكافحة ا٤بخدرات ك كما أكد السيد)الكر    
جرٲبة اعتداء ٨بتلفة  1255ت بنحو ارتفاع مؤشر ا١برٲبة النا٘بة عن تعاطي ا٤بخدرات، الٍب قدر 

كفق االحصائيات الر٠بية الصادرة عن البحث ا١بنائي، كما ارتفعت مؤشرات  2005خبلؿ عاـ 
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ُب عاـ  487إٔب  2000جرٲبة خبلؿ عاـ  80القتل العمد ك السرقة باإلكراه الٍب زادت من 
2007. 

علي )األمراض النفسية الدكتور  بالنسبة ألسباب انتشار ا٤بخدرات فقد عزا مدير مستشفىك      
االضطرابات كاإلحباطات ك ا١بهل ك  ،الركيعي( ذلك إٔب ما ٠باه التفكك األسرم ُب اجملتمع اللييب

مدمن من ٨بتلف  1200( مشّبا إٔب أف ٫بو 2008رفقاء السوء ك البطالة) خالد ا٤بهّب،العقلية ك 
 مناطق الببلد يعا١بوف ُب مصحتو النفسية.

أكد ترتفع نسبة إدماف ا٤بخدرات بْب تبلميذ ا٤بدراس ُب ليبيا، خصوصا ا٢ببوب ا٤بهدئة، فقد 
 احمللل االسَباتيجي ُب ٦باؿ ا٤بخدرات بوزارة الداخلية،أنو ًب ا٬بفاض ُب)٧بمد الفيتورم( ا٤بستشار ك 

 ك خاصة ُب 2010سنوات، بدءا من عاـ  9سنة إٔب 16سن متعاطي ا٤بخدرات ُب ليبيا من 
 ا٤بدارس.

شار ا٤بخدرات يشّب إٔب أف ظاىرة تعاطي األطفاؿ للمخدرات تضاعفت خطورهتا مع انتك      
العقاقّب ا٤بخدرة، حيث أصبح من الصعب على األىل رصد أبنائهم ألهنا ال تَبؾ آثارا ا٤بصنعة ك 

ما،  عا 13على جسد ا٤بتعاطي مثل اإلبر أك التدخْب. فقد سجلت أكؿ حالة تعاطي لطفل عمره 
كاف يعمل على بسطة لبيع السجائر ُب أحد شوارع طرابلس، بدأ بتدخْب ا٢بشيش ٍب تطورت 

 حالتو حٌب أصبح يستنشق ا٥بّبكين ٍب ٰبقن نفسو باإلبر الٍب كانت سببا إلصابتو باإليدز.

اإلحصاء ٔبهاز مكافحة ا٤بخدرات) تقرير حوؿ ا٤بخدرات كُب دراسة أجراىا قسم البحوث ك    
، حجم العينة الٍب مشلتها ٫بو 2016( ُب مدارس التعليم األساسي بطرابلس عاـ 2013، ُب ليبيا
ْب أف نسبة من تناكلوا سنة، تب 17سنة إٔب  12طالبة، تَباكح أعمارىم بْب ك طالب  229
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ك %،0%، ك الكوكايْب0%،ك من يتعاطوف ا٥بّبكين1من يدخنوف ا٢بشيش ك ، %2الكحوؿ 
 .%1الَبامادكؿحبوب ا٥بلوسة ك 

كأكضحت الدراسة أف الفضوؿ ىو السبب الرئيسي ُب تورط التبلميذ بتعاطي ا٤بخدرات،       
 سنة. 16سنوات إٔب  8% تَباكح أعمارىم بْب 18حيث بلغت نسبة من جربوا ا٤بواد ا٤بخدرة 

بينما توضح دراسة أخرل من نفس ا٤بصدر السابق، قامت هبا إدارة مكافحة اإليدز با٤بركز    
مدرسة،  113، مشلت 2013-٤2012بكافحة األمراض ٗبدينة طرابلس ك ضواحيها عاـ الوطِب 

سنة، 18إٔب  14ارىم تَباكح بْب %، أعم1% ك اإلناث 16أف نسبة ا٤بتعاطْب من الذكور 
منها " ك اإلناث ىي األقراص ك أشارت الدراسة إٔب أف أكثر أنواع ا٤بخدرات الٍب يتعاطاىا الذكور ك 

 در" إكستاُب" ا٤بعركؼ ب)إكس ٌب( باإلضافة ٤بخدر ا٢بشيش للذكور.٨بك  حبة الفراكلة"

 ادلبحث ااول: ادلخدرات و أسباهبا و اآلثار النامجة عنها:

 تعريف ادلخدرات: -1

ا٤بخدر لغة_ أتت من اللفظ خدر، ك الٍب تعِب سَب، فيقاؿ ٚبدرت ا٤برأة_ أم استَبت،   
 (.27ا٤بخدرات ىنا يتسبب عنها السكوف ك الكسل ) ابن منظور،

أما ىيئة الرقابة الدكلية فتعرؼ ا٤بخدرات من الناحية القانونية، بأهنا) كل مادة خاـ  أك مستحضرة 
أك مهلوسة إذا ما استخدمت لغّب األغراض الطبية، فهي تؤثر على ٙبوم عناصر مهدئة أك منبهو، 

٘بعل ا٢بيوية، ك  ا١بهاز العصيب ا٤بركزم، ك تؤدم إٔب إحداث خلل كلي أك جزئي ُب كظائفو
ا٣بياؿ بعيدا عن الواقع، ك تؤدم كذلك إٔب إصابتو إما باإلدماف ك ا٤بتعاطي يصاب ٕبالة من الوىم 

 (.1996رقابة الدكلية،) تقرير ىيئة ال(.أك التعود
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أك بأخرل" أكل   ا٤بخدرات اجتماعيا ك طبيا ىي) تلك ا٤بواد الٍب يتعاطاىا الشخص بطريقةك    
ك آخر من التخدير ٱبتلف قوة   أك شرب أك تدخْب أك استنشاؽ...أك غّب ذلك، فتسبب لو نوعا 

ة أخرل، ٍب ناحي استعداداهتم من ناحية، ك اختبلؼ ا٤بواقف مناألشخاص ك  ك ضعفا باختبلؼ
 (.255، 2010كميتو من ناحية ثالثة(.) رشواف،باختبلؼ نوع ا٤بخدر ك 

من خبلؿ التعريفات السابقة، إذا ا٤بخدر ىو مادة طبيعية أك مصنعة، عندما يتناك٥با الشخص   
كذلك باختبلؼ بكميات معينة، يصبح ٥با مضار عليو، إما أف هتدئ ا١بهاز العصيب أك تنشطو، 

طويلة  لفَبةعلى مقدار ٧بدد أك نسبة معينة، ك الكمية الٍب تناك٥با. فاعتماد الفرد ر، ك نوع ا٤بخد
ة فهو يتابع بشكل متقطع، فهنا يسمى الفرد متعاطي، ك رغم تأثّبه على حياتو االجتماعيك 

 يظل قادرا على االمتناع عن التعاطي.ك  نشاطاتو االعتيادية

ال يكتفي ٩با أدمن عليو، بل كبشكل متكرر متواصل، ك تعلق ٗبادة ا٤بخدر لفَبة طويلة أما من 
تعَبم ا٤بدمن رغبة ك  ُب حالة فقداف ا٤بخدر قد يستبدلو بأم مادة أخرل،كثر، ك يرغب دائما باأل

قد يهدـ حياتو من ٨بتلف جوانبها للحصوؿ على ، ك ُب اإلمتناع عن اإلدماف لكنو يعجز عن ذلك
 ما أدمن عليو.

 أنوع ادلخدرات: -2

 ا٤بخدرات من حيث طبيعتها ك مصدرىا إٔب ثبلثة أقساـ ىي: تنقسم

ك ىي ٨بدرات من أصل نباٌب، ك ىي كل ما يؤخذ مباشرة من النباتات  أوال: ادلخدرات الطبيعية:
الطبيعية الٍب ٙبتوم على مواد ٨بدرة، سواء نبتت دكف زراعة، أك نباتات ٛبت زراعتها، منها:) 

 (.52، 2011ا٤بعايطة،
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 ون:اافي -أ 

" ألنو ٯبلب يطلق عليو أحيانا " أبو الناش، ك ك يستخرج األفيوف ا٣باـ من نباتات ا٣بشخ    ـو
ُب غالبا ما تكوف مشتقات األفيوف من ا٤بخدرات ا٤بسكنة ا٤بهدئة ، ك مشتقاتو النـو ٤بتعاطيو، كىو ك 

، ك مشتقاتو ُب شكل مضغ، ك التدخْبك يتعاطى األفيوف  شكل حبوب أك بودرة أك سائل، ك 
 ا٢بقن.

 احلشيش: -ب

ىو مادة مستخلصة من نبات القنب ا٥بندم، ك يعرؼ ُب بعر مشتقاتو با٤براجوانا ك ك    
ىي مادة خشنة ا٤بلمس نسبيا، صفراء داكنة، ك ىو عادة ما يتعاطى ُب شكل تدخْب، . ك ا٤باريهوانا

 كيؤكل ُب بعر األحياف بطريق ا٤بضغ.

 اجملموعة ادلستحضرة) ادلصنعة(: -2

 ك يستعير هبا متعاطوىا عن ا٤بخدرات الطبيعية ا٣باـ، ك ىي ٦بموعتاف:   

الباريتيورات مثل: الباربيتاؿ  ٦بموعةكتشمل ا٤بوركفْب كا٥بّبكين ك  العقاقري ادلهدئة: -أ
السيكوباربيتاؿ، كما تشمل ىذه اجملموعة بعر ا٤بركبات الصناعية مثل: ا٤بيثادكف، ك تضم ىذه ك 

 اجملموعة الكحوؿ.

الكوكايْب، كما تشمل كذلك ٦بموعة كتشمل الكافيْب كالنيكوتْب ك العقاقري ادلنشطة:  -ب
 االمفيتامينات.
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ىي النا٘بة من تفاعبلت كيميائية، ٛبت ٝبيع مراحل صنعها ُب : ك ادلخدرات التخليقية -3
ت ٙبدث ا٤بعامل، من مواد كيميائية ال يدخل فيها أم نوع من أنواع ا٤بخدرات الطبيعية، ك أف كان

آثارا مشاهبو للمخدرات الطبيعية، خاصة حالة اإلدماف، ك منها ا٤بهلوسات.) 
 (.2007،47مشاقبة،

 أسباب تعاطي و إدمان ادلخدرات: -3

ا٢بقيقة أف مشكلة تعاطي ا٤بخدرات ٛبثل مشكلة متعددة األبعاد ك ا٤بتغّبات، فبل توجد نظرية     
ُب ضوئو تفسّب أسباب تعاطي ا٤بخدرات. فهناؾ كاحدة أك عامل كاحد أك متغّب بعينو ٲبكن 

عوامل عديدة ىامة ك مؤثرة، ك تتباين أٮبيتها من ٦بتمع آلخر، بل ك من فرد إٔب آخر. ك سأحاكؿ 
 إٝبا٥با ُب النقاط التالية: 

كما أف ارتفاع مستول ا٤بعيشة ك البطالة، ك ما تَبكو من ضغوط كبّبة ُب   الفقر و البطالة: -1
اة، فضبل عن قلة فرص العمل ك توفر الفراغ لدل الشباب ك ازدياد متطلبات ا٢بياة، ك مواجهة ا٢بي

 (.28ازدياد النزعة االستهبلكية لدل الفرد.)سعيد،  

ضعف عبلقة اإلنساف بربو ك بأداء فرائضو، يبعد اإلنساف عن  ضعف الوازع الديين:  -2
الدينية، كلما كاف أقل ا٬براطا ُب تعاطي الصواب، فكلما كاف الفرد أكثر التزاما بأداء كاجباتو 

 ا٤بخدرات.

توجد عبلقة قوية بْب عدـ استقرار العبلقات األسرية ك بْب احتماؿ العالقات ااسرية:  -3
تعاطي الفرد للمخدرات، فعندما تضطرب العبلقات بْب األبوين أك تنهار، فإف احتماؿ تعاطي 
اإلبن ا٤بخدرات يصبح قويا، فاألسرة ىي حجر الزاكية ُب عملية الضبط االجتماعي، ك بالتإب فإف 
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(، ك 9، 2002سرة هبذا الدكر يؤثر سلبيا على سلوؾ اإلبن) ا٥بامشي، أم قصور يعَبض قياـ األ
بالتإب ُب قدرة كسائل الضبط على أداء كظيفتها بفاعلية ك إٯبابية. كما أف كجود ٭بوذج للتعاطي 
بْب أفراد األسرة لو تأثّب ال ٲبكن إغفالو ُب تيسّب تعلم الفرد ٥بذا السلوؾ، ك ُب تبكّب سن 

 ا٤بتعاطي.

تلعب ٝباعة الرفاؽ ك األصدقاء دكرا مهما ُب عملية تعاطي ا٤بخدرات) ثري مجاعة الرفاا: تأ -4
( ك تربز تلك األٮبية إذا علمنا أف ا٤بوقف االجتماعي الذم غالبا ما ٰبيط 452، 2009شحاتو، 

بأكؿ مرة ٤بمارسة التعاطي قد اتصف بأنو عادة ما يكوف جلسة أصحاب، فعضوية الفرد ُب 
بالفعل داخل ا١بماعة  تيح لو فرصة ٧باكلة ٘بربة ا٤بخدر، فضبل عن كجود متعاطْب آخرينا١بماعة ت

يصبح التعاطي ُب حد ذاتو مفتاح االستمرار ُب حيانا ما يدفعونو إٔب التعاطي. ك أيشجعونو، ك 
 عضوية تلك ا١بماعة.

ا٤بخدرات من كاقع إٔب كاقع أقل ىركهبا : كعدـ النضج الكامل للشخصية، ك أسباب شخصية -5
تعجز قدرات الشخص  الرغبة ُب اإلستقبلؿ عن العآب ا٣بارجي، كما أف اإلحباط الشديد الذمك 

الرغبة ُب خفر التوتر بالتإب تعاطي ا٤بخدرات كوسيلة للهركب من حقائق مؤ٤بة، ك عن مواجهتو، ك 
 (.115األٓب الذم يواجو الشخص يدفعو إٔب التعاطي.)شفيق،د.ت،كالقلق ك 

فتعاطي ا٤بخدرات بْب اجملرمْب يعد سلوكا طبيعيا، ك رٗبا يعد نتاجا طبيعيا ادلنحرف: السلوك  -6
لنمط ا٢بياة ا٤بنحرفة ذاهتا، فقد أظهرت دراسات عديدة أف تعاطي ا٤بخدرات يعد نتاجا لبل٫براؼ، 
ك أنو كلما زادت درجة االعتماد على ا٤بخدر، فكلما زاد معدؿ ارتكاب ا١برٲبة.) 

 (375،376 ،2010ا١بوىرم،
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ٮبا ٗبثابة ٛبهيد الطريق لتعاطي ا٤بخدرات، ٤بن يتوفر لديو  التدخني و شرب الكحوليات: -7
الدافع أك ا٢بافز للتعاطي. فالتدخْب ك شرب الكحوليات ٲبثبلف البداية األكٔب لكسر ا٢باجز 

 (6، 1438النفسي لدل الفرد ُب تعاملو مع ا٤بخدر فيما بعد.) عطية، 

 ات على الفرد و اجملتمل: آثار ادلخدر  -4

ا٢باالت، ٙبيط با٤بتعاطي اإلدماف عليها أضرار بالغة ُب كثّب من يؤدم تعاطي ا٤بخدرات ك    
، كتنعكس بالتإب بعر ا٤بقربْب من األصدقاءى احمليطْب بو من أفراد أسرتو، ك تنسحب علنفسو، ك 

 أمنو االجتماعي.على اجملتمع كاستقراره ك 

 أوال: اآلثار الصحية:

 على ا١بهازك  فا٤بخدرات حٌب أقلها ضررا تؤثر تأثّبا سلبيا على أجهزة ا١بسم ك أعضائو،    
نشاطو البدين،  د قدرا كبّبا من طاقتو ا١بسمية كقوتو ك لذا فإف ا٤بتعاطي يفقالعصيب خاصة الدماغ، ك 

د أف ( ك لذلك ٪ب308، 2012كما يتأثر ا٤بستول الوظيفي ألعضائو ك أجهزتو.      ) كفاُب، 
 ىناؾ عبلقة بْب الطلبة ا٤بتعاطْب للمخدرات ك بْب ضعف ٙبصيلهم الدراسي.

 ثانيا: اآلثار النفسية:

ك قد تكوف األضرار النفسية أخطر بكثّب من األضرار ا١بسدية، ك من ىذه األضرار نذكر    
 (14، 2012منها:) ٧بمد، 

 حدكث ا٥بلوسة.اإلصابة باألرؽ ك القلق، ك  -1

 ضعف القول العقلية ك تدىورىا لدرجة اإلصابة با١بنوف. -2
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 تقدير ا٤بسافات ك هتويل األػشياء ا٤برئية.اضطراب اإلحساس بالزمن ك  -3

 النطوائية ك العدكانية.االكسل ك ا٣بموؿ ك  -4

 ثالثا: اآلثار االقتصادية:

جهود مكافحة يبدؿ ُب  اآلثار االقتصادية للتعاطي آثار فادحة، فا١بهد ك ا٤باؿ ك الوقت الذم   
مبلحقة ا٤بتعاطْب، ك كذلك ُب ٧باكمة ا٤بقبوض عليهم، ك ايداع ا٤بذنبْب ُب التهريب ك اال٘بار ك 

السجوف، ُب ىذا كلو ىدر كبّب إلمكانات اجملتمع ك مقدراتو، ك كاف ٲبكن أف توجو ىذه 
ل ىذا كلو يضيع ( ك قب 236، 2003اإلمكانات كجهة استثمارية أك كجهة مفيدة.) أبو ىدمو، 
سواء من قبر عليو ك دخل السجن، على اجملتمع الطاقة البشرية ا٤بتمثلة ُب ٝبوع ا٤بتعاطْب، 

أصبح طاقة معطلة بالكامل، أـ من ٓب يقبر عليو، فهو قد يكوف مريضا ُب مصح أك ُب ك 
مستشفى يتحمل تكاليف باىظة ُب عبلج مشكلة صحية، أك يكوف عاطبل عن العمل ال يفيد 

تمع منو شيئا، أم يصبح عنصر مستهلك أكثر منو منتجا، ك عنصر تدمّب أكثر ٩با ىو عنصر اجمل
 بناء.

 رابعا: اآلثار االجتماعية.

حيث يقـو ا٤بتعاطي أك ا٤بدمن بشراء ا٤بواد ا٤بخدرة من قوت أكالده كأسرتو تاركا أسرتو للجوع  -1
قة كالتسوؿ، كما يؤدم التعاطي إٔب حرماف كا٢برماف، كاألمر الذم قد يؤدم بأفراد أسرتو إٔب السر 

األبناء من التعليم أك ا٢بصوؿ على العبلج أك ا٤بسكن ا٤ببلئم؛ كذلك ٤با يسببو ا٤بتعاطي من 
( ىذا باإلضافة إٔب اىتزاز النموذج الوالدم  76، 2007استنزاؼ ٤بوارد األسرة ا٤بالية،) مشاقبة، 
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عدـ تقديرىم للمسئولية الٍب تنعكس على أسلوب تنشئة أماـ األبناء كالذم قد يتمثل ُب إٮبا٥بم ك 
 األطفاؿ ُب األسرة.

نقل عادة التعاطي إٔب أفراد األسرة، فإذا تكرر تعاطي رب األسرة للمخدرات فهذا سوؼ   -2
يثّب فضوؿ أبنائو، كيدفعهم إٔب التعاطي، كما قد يرسل اآلباء أبنائهم ١بلب ا٤بخدرات من أماكن 

 كؼ أف األطفاؿ سريعي التأثر بآبائهم كتقليد أفعا٥بم.بيعها، كمن ا٤بعر 

التفكك األسرم، يؤدم تعاطي ا٤بخدرات إٔب سيادة التفكك األسرم ٤با يسببو من   -3
مشكبلت الطبلؽ أك ا٥بجر، باإلضافة إٔب ٛبيز سلوؾ اآلباء ا٤بتعاطْب للمخدرات بعدـ احَباـ 

( كما يتسم سلوؾ متعاطي  262، 2010زكجاهتم كاالعتداء عليهن أماـ األطفاؿ.)رشواف،
ا٤بخدرات بعدـ االلتزاـ بالقيم األخبلقية ا٤برعية ُب اجملتمع، كىذا ينعكس على بيوت ا٤بتعاطْب ُب 

 ظهور التفكك كاالنفصاؿ كالتنازع بْب الزكجْب.

التأخر الدراسي، أبرزت الدراسات كالكتابات أف تعاطي ا٤بخدرات لو آثار سلبية على  -4
ي التعليمية للطبلب الذين يتعاطوف ا٤بخدرات، كذلك ألهنم يهملوف كاجباهتم ا٤بدرسية النواح

كيتغيبوف عن حصصهم الدراسية، كما ٲبيل الطبلب إٔب ارتكاب أفعاؿ ال اجتماعية سواء مع 
 زمبلئهم أك مدرسيهم، كىذا يوقعهم ُب دائرة التأخر الدراسي.

ْب(، لوحظ أف ىناؾ نسبة كبّبة من أبناء متعاطي إفراز أطفاؿ منحرفْب )األحداث ا١با٫ب  -5
ا٤بخدرات قد أصبحوا أطفاال منحرفْب )أحداثا جا٫بْب( كقد أشارت الدراسات إٔب أف األسر الٍب 
يوجد فيها أفراد منحرفْب ىم ُب الغالب متأثركف بنحو أك آخر من أ٭باط اال٫براؼ داخل األسرة، 

 (.375، 2010خدرات   ) ا١بوىرم، كيتمثل ذلك ُب كوف األب مدمنا على ا٤ب
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فقداف األبناء للحب كا٢بناف داخل األسرة، حيث يؤثر تعاطي ا٤بخدرات على ٭بط العبلقات   -6
بْب الزكجْب، فيكثر الشجار بينهما ٩با يفقد الطفل الشعور باألمن ألنو ٱباؼ على مصّبه، كقد 

 ٱبشى أف يتحوؿ الشجار إليو فيضربو أبوه أك تضربو أمو كيقسواف عليو.  

 

 ور اإلرشاد النفسي ادلدرسي يف الوقاية  من ادلخدرات  ادلبحث الثاين: د

أخذت مواجهة مشكلة اإلدماف العديد من األشكاؿ، ك لعل شكل ا٤بواجهة باإلرشاد النفسي    
أساليب إرشاد ا٤بدمنْب ىو كاحد من أىم تلك الوسائل الٍب بدأت تظهر، ذلك نتيجة التساع 

و العبلج من اإلدماف، فالسجن كفيل بإجبار ا٤بدمن ا١بماعية، فإيقاؼ التعاطي ليس ىالفردية ك 
فور خركجو من السجن رٗبا ينتكس على التوقف عن التعاطي بسبب عدـ كجود ا٤بخدر،ك لكن 

ا٢بقيقي لئلدماف ىي فكرة الفرد كقناعتو يعود إٔب التعاطي من جديد، ك من ىنا فأف العبلج ك 
 عدة باإلرشاد النفسي.يتم ذلك من خبلؿ ا٤بساكإٲبانو بَبؾ ا٤بخدرات، ك 

لعل ىذا ما أثبتتو الدراسات الٍب ىدفت إٔب التعرؼ على مدل فاعلية برنامج ُب اإلرشاد ك    
اد النفسي معد للطلبة ا٤بدمنْب فاعلية برنامج ُب اإلرشعبلج اإلدماف للطلبة ا٤بدمنْب، ك النفسي ُب 

خلي ك االبتعاد عن سلوؾ اإلدماف ذلك ٤بساعدة الطبلب ا٤بدمنْب ُب الت، ك آبائهم ُب نفس الوقتك 
( ، بعد تطبيق ىذا الربنامج على عينة 54،  2001ك االندماج ُب ا٢بياة بصورة طبيعية ) ٧بمد، 

طبق على الثانية العبلج  الدراسة، قسمت بْب ٦بموعتْب األكٔب طبق عليها العبلج الطيب فقط، ك
ات داللة احصائية بْب اجملموعتْب لصاّب االرشاد النفسي، أظهرت النتائج أف ىناؾ فركؽ ذالطيب ك 

 اجملموعة الثانية.
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 مفهوم اإلرشاد النفسي: -1

يعرؼ اإلرشاد النفسي بأنو) ا٣بدمة ا٤بتخصصة الٍب يقدمها أخصائيو علم النفس اإلرشادم أك    
ا٤بتخصصوف ُب اإلرشاد النفسي، مستخدمْب مبادئ ك مناىج         ك إجراءات لتيسّب السلوؾ 

، 498، 2002اؿ لئلنساف من خبلؿ عمليات ٭بوه على امتداد حياتو كلها() رضواف، الفع
499.) 

نفسي ُب ٨بتلف مؤسسات من خبلؿ ىذا التعريف يتضح لنا مدل أٮبية كجود مراكز لئلرشاد ال
ة على حل مشكبلهتم ا٤بختلفة، باألخص داخل ا٤بؤسسات التعليمية؛ ٤بساعدة الطلباجملتمع، ك 

 ى ٙبصيلهم الدراسي كمشكلة تعاطي ا٤بخدرات،الٍب تؤثر علك 

وا٤بدمنْب على إدراؾ فوجود مراكز لئلرشاد النفسي داخل كل مدرسة يساعد الطلبة ا٤بتعاطين   
العمل على كإدراؾ الظركؼ البيئية ا٤بختلفة ك مشاكلهم بصورة كاقعية،إمكانياهتم كميو٥بم كدكافعهم ك 

مكانيات الذاتية، كاكتساب القدرة على مساعدة االك  ٙبديد أىدافهم بالشكل الذم يتناسب
 االبتعاد عن الظركؼ الٍب أكقعتو ُب التعاطي أك اإلدماف. أنفسهم ُب االقبلع عن التدخْب، ك 

 أىداف االرشاد النفسي داخل ادلدارس: -2

مصلحة الطالب بالدرجة يهدؼ االرشاد النفسي ُب ا٤بدارس إٔب ٙبقيق ٦بموعة أىداؼ، ٚبدـ    
 االجتماعية.اسي،  كصحتو ا١بسمية كالنفسية ك تضمن لو الظركؼ ا٤بناسبة لتحصيلو الدر ، ك األكٔب

 (155) فنطازم، د.ت، :ٰبقق االرشاد النفسي أىدافو كالتإبك 

 العمل مع طاقم ا٤بدرسة على خلق جو مدرسي، يتيح للطلبة أف يتطوركا كفقا لقدراهتم. -1
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يات الفردية ُب إطار ا٤بدرسة ، كلطبيعة ا٣بصوصك ل على رفع مستول الوعي للحاجات العم -2
 االجتماعية ا٣باصة ٗبراحل النمو الٍب ٲبر هبا الطالب.السلوكية ك  كا٤بشاكل العاطفية كاالنفعالية 

ككيفية مواجهة ا١بمعية للطبلب، من أجل ٙبقيق الوعي الذاٌب،الفردية ك تقدًن االرشادات  -3
 .اٚباذ القراراتالضغط كحل الصراعات ك 

 طرا اإلرشاد النفسي يف ادلدرسة: -3

اسَباتيجيات ك حٍب ٰبقق اإلرشاد النفسي أىدافو، فإف ا٤بمارسة اإلرشادية تقـو على طرؽ    
 (.48-46، 2000متنوعة. ك تنقسم طرؽ اإلرشاد حسب معيارين:) الرشيدم، السهل، 

 عدد األفراد ا٤بشاركْب ُب ا١بلسة اإلرشادية. ادلعيار ااول:

ٗبعُب أف مرشد ك مسَبشد فقط. ك ىذه الطريقة ىي األساس ُب معظم  اإلرشاد الفردي: -1
 برامج اإلرشاد

ك نعِب كجود أكثر من مسَبشد ُب جلسة كاحدة مع ا٤برشد،    ك غالبا ما  اإلرشاد اجلمعي: -2
 تستخدـ ُب بعر ا٤بشكبلت السلوكية.

 دكر ا٤برشد ك ا٤بسَبشد ُب العملية اإلرشادية ادلعيار الثاين:

ىو اإلرشاد ا٤ببكر، ك يسمى أحيانا باإلرشاد ا٤بتمركز حوؿ ا٢بقيقة، ك فيو اإلرشاد ادلباشر:  -1
 يكوف ا٤برشد أكثر اٯبابية، ك يقدـ للمسَبشد ا٤بساعدة ا٤بباشرة ،     ك ا٢بلوؿ ا١باىزة.

أكثر اٯبابية ك مشاركة، بينما يكوف دكر ا٤برشد تشجيع ا٤بسَبشد يكوف اإلرشاد غري ادلباشر:  -2
 ا٤بسَبشد.
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 دور ادلرشد النفسي يف الوقاية من تعاطي ادلخدرات:-4

 الوقائي النمائي ك  إف االرشاد النفسي يعمل كفق منهجية ك اسَباتيجية "   
ص عن ا٤بتخصك ( ك ٗبا أف ا٤برشد النفسي ىو عادة ا٤بسؤكؿ  14، 2006ا٥باجرم،)العبلجي"ك 

العمليات اإلرشادية، ك الربامج ا٤بعدة ٤بواجهة ا٤بشكبلت الٍب تواجو الطلبة، فأف دكره ُب ىذا اجملاؿ 
 للتصدم ٤بشكلة ا٤بخدرات ك تعاطيها بْب الطلبة دكر مهم ك رئيسي لوقايتهم من ىذه ا٤بشكلة.

جراءات الوقاية ( على التفرقة بْب مستويات إل280كٙبرص ىيئة األمم ا٤بتحدة) سعيد، د.ت،   
 ك ىي:

ك يقصد هبا ٦بموعة االجراءات الٍب تستهدؼ منع كقوع تعاطي ا٤بخدرات الوقاية ااولية:  -1
 أصبل.

ك يقصد هبا التدخل العبلجي ا٤ببكر الذم ٲبكن من خبللو كقف التمادم ُب الوقاية الثانوية:  -2
 تعاطي ا٤بخدرات، لكي ال يصل الفرد إٔب مرحلة االعتماد.

كالنفسي  توجو أساسا لوقاية ا٤بدمن من مزيد التدىور الطيبلوقاية من الدرجة الثالثة: ا -3
 االجتماعي.ك 

االجراءات لذلك فأف دكر ا٤برشد النفسي ُب ا٤بدرسة تقع على عاتقو مهمة الوقاية األكلية ك    
 ٌب:الطرؽ ك الربامج للوقاية، فعليو ما يألتحديد حجم ا٤بشكلة، كٙبديد أ٪بح السبل ك 

إجراء مسح شامل ُب ا٤بدرسة الٍب يعمل فيها؛ لتحديد ا٤بشكبلت الٍب تواجو الطلبة، ك ٙبديد  -1
ا١بماعات ا٥بشة، كىم الفئات الٍب تواجو ٝبلة من ا٤بشكبلت، كاالضطرابات النفسية، ك كجود 

 ا٤بدمن ُب األسرة أك أحد األقراف ك أصدقاء السوء،  ك الطلبة ا٤بدخنْب.
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إشراؾ ىؤالء ك فنيات االرشاد ا٤بختلفة، ك استخداـ أساليب رامج توعوية كقائية ك اد بيقـو بإعد -2
أف يراعي كأكلوية تلك ا٢باجات، ك حسب حاجات اجملاميع اإلرشادية،لربامج، ك الطلبة بإعداد تلك ا

 يشاركوف فيها بفاعلية، ك تليب حاجاهتم.جة كشاملة، كتقدـ للمسَبشدين ك أف تكوف متدر 

ذات ة ك ا٤بدرسة، حٌب تكوف شاملة ك األسر الوقاية لكل من ا٤بسَبشدين ك  تشمل السعي لكي -3
 جدكل ك فاعلية.

ركجي مستمرة ال أف تكوف منقطعة، كوف مف عملية الوقاية كفق خطة معدة، ك أف تكو  -4
 تعاطيها.ة؛ للَبكيج ك إشاعة ىذه ا٤بواد ك أساليب ٨بتلفا٤بخدرات يتخذكف طرقا عدة ك 

، كالكادر العامل ُب أفراد األسرةسَبشدين ك ا٤بعرفة ٗبصادر ىذه ا٤بواد  لكل من ا٤بتنمية الوعي ك  -5
 أف يشَبؾ ا٤بسَبشدين) الطلبة(  ُب اإلعداد ٥بذه النشاطات.ا٤بدارس، ك 

أنواعها،  أف يعمد ا٤برشد إٔب استخداـ كل الوسائل ا٤بتاحة، ٗبا فيها كسائل االعبلـ ٗبختلف -6
ناسبات أف يتم استثمار ا٤بؽ الوقاية كالعبلج، كمصادر ىذه ا٤بواد، ك ت خاصة بطر اجراء مسابقاك 

 ا٤بشاركة فيها.لئلعداد ٥بذه النشاطات ك 

 ادلبحث الثالث: النتائج و التوصيات:

 أوال: النتائج

 من خبلؿ ما ًب تناكلو من مواضيع ُب ىذه الورقة، نستطيع أف نصل إٔب ٝبلة من النتائج:   

اإلدماف عليها أصبحت تتفاقم خطرهتا، كلما قل عمر الشخص ك ا٤بخدرات كتعاطيها  -1
 ا٤بتعاطي.
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ا٤بدرسة ٥با الدكر الكبّب ُب ا٤بساٮبة ُب حلها، ٔبانب األسرة، ك يتمثل ىذا الدكر ُب كجود  -2
التعامل مع ا٢باالت ك  مراكز االرشاد النفسي  تقدـ التوعية بأنواعها للطلبة بشكل ٝباعي أك فردم،

 الٍب تتعاطى.

رات ك أنواعو ك يقع على عاتق ا٤برشد النفسي دكر كبّب ُب توجيو الطلبة ك تعريفهم با٤بخد -3
 النفسية ك االجتماعية.أضراراه الصحية ك 

 ثانيا: التوصيات

 العمل على فتح مراكز لئلرشاد النفسي ُب كل ا٤بؤسسات التعليمية ُب ليبيا. -1

و عنصرا من العناصر األساسية ُب العملية التعليمية تفعيل دكر ا٤برشد النفسي ُب ا٤بدارس، ألن -2
 ُب الوقت ا٢باضر.

مستمرة ُب كمتدرجة ك  على استخداـ برامج ارشادية منوعةحث ا٤برشدين النفسيْب ُب ا٤بدارس  -3
 كقاية طلبة ا٤بدارس من تعاطي ىذه ا٤بواد ا٣بطرة.

 بناء شخصياهتم.سلوؾ األفراد ك ٥با من تأثّب على توفّب القدكة ا٢بسنة ُب ا٤بدرسة، ٤با  -4

العبلج ا٤بعرُب االنفعإب؛ بدحر شاد ا١بمعي كاالرشاد السلوكي، ك استخداـ أساليب االر  -5
 منطقية.استبدا٥با بأفكار كاقعية ك األفكار ا٣باطئة ا٤بتعلقة با٤بخدرات، ك 
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 ادلصادر و ادلراجل

 .5، ـ4ابن منظور، معجم لساف العرب، ـ  -1

ة، عبد اللطيف ٧بمد، اال٘بار غّب ا٤بشركع ُب ا٤بخدرات ك كسائل مكافحتو دكليا، الدار أبو ىدم -2
 .2003الدكلية لبلستثمارات الثقافية، القاىرة، مصر، 

 .2011ا١بوىرم، ٧بمد ٧بمود، ا٤بشكبلت االجتماعية، دار ا٤بسّبة، األردف،  -3

باهبا،آثارىا، ك كيفية التعامل معها(، جامعة الدليمي، صاّب ٠بّب، ظاىرة اإلدماف على ا٤بخدرات) أس -4
 ا١ببل الغريب، ليبيا

الرشيدم، بشّب صاّب، ك السهل، راشد علي، مقدمة ُب االرشاد النفسي، مطبعة الفبلح، الكويت،  -5
2000. 

العازمي، مشكلة تعاطي ا٤بخدرات ك دكر ا٤بؤسسات التعليمية ُب الوقاية من ٨باطرىا، رسالة دكتوراه  -6
 .2006ورة، كلية الَببية، الكويت، منش

ا٤بعايطة، سآب خالد، دكر العبلقات العامة ُب ا٢بد من انتشار ا٤بخدرات، رسالة ماجستّب منشورة،   -7
 .2011جامعة الشرؽ األكسط، األردف، 

 ا٤بهّب، خالد، ندكة تزايد انتشار تعاطي ا٤بخدرات بْب الشباب بليبيا، -8

ا٢بميداف، دكر برامج التوعية ُب الوقاية من ا٤بخدرات، ا٤بؤٛبر اإلقليمي األكؿ ا٥باجرم، علي راشد  -9
مارس  27-٤15بكافحة ا٤بخدرات ٙبت عنواف: الواقع ك الطموح ُب قضايا ا٤بخدرات، الكويت، 

2006. 
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، 2002ا٥بامشي، ٞبيد، تعاطي ا٤بخدرات: حملة ك منظور اجتماعي،  -10
www.uluinsania.net. 

 www.abujanah.anhidrygs.mam9.comوؿ ا٤بخدرات ُب ليبيا تقرير ح -1

 .1996تقرير ىيئة األمم ا٤بتحدة،  -12

رشواف، حسْب عبد ا٢بميد، ا٤بشكبلت االجتماعية: دراسة ُب علم االجتماع التطبيقي، ا٤بكتب  -13
 .2010ا١بامعي ا٢بديث، مصر، 

 .2002ردف، رضواف، ٠بّب ٝبيل، الصحة النفسية، دار ا٤بسّبة، األ -14

سعيد، ناسو صاّب، دكر ا٤برشد النفسي ُب ا٤بؤسسات التعليمية لوقاية الشباب من آفة ا٤بخدرات،  -15
 ٦بلة البحوث الَببوية ك النفسية، كزارة التعليم العإب ك البحث العلمي، العدد السادس ك العشركف.

مركز الدراسات الَببوية ك األٕباث شحاتو، كالء السيد عبد السبلـ، االدماف ك الصحة النفسية،  -16
 .2009كانوف الثاين    16-15النفسية، جامعة بغداد، 

 شفيق، ٧بمد، ا١برٲبة ك اجملتمع، ا٤بكتب العلمي ا٢بديث، االسكندرية، مصر، د.ت. -17

عطية، سحر بنت عبد الرٞبن، برامج توجيو ك ارشاد الطالبات ُب التصدم آلفة ا٤بخدرات بْب  -18
 .8/9/1438-8ا٤بأموؿ، مؤٛبر االرشاد الطبليب ك دكره ُب الوقاية من ا٤بخدرات، الرياض، الواقع ك 

فنظازم، كرٲبة، االرشاد ا٤بدرسي با٤برحلة الثانوية ُب ظل ا٤بقاربة بالكفاءات، ٦بلة العلـو االنسانية  -19
 ا١بزائر.ك االجتماعية، عدد خاص ٗبلتقى التكوين بالكفايات ُب الَببية، جامعة عنابة، 

 .2011كفاُب، عبلء الدين، الصحة النفسية ك االرشاد النفسي، دار الفكر، عماف، األردف،   -20
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٦بيد، سوسن شاكر، ا٤بخدرات ك آثارىا النفسية ك االجتماعية ك الصحية على الشباب، مؤٛبر  -21
  .2006الشباب ا١بامعي ك آفة ا٤بخدرات، جامعة الزرقاء األىلية، األردف،

مد، أٞبد عبد العزيز، العيادات النفسية ك دكرىا ُب مكافحة ا٤بخدرات، كزارة الداخلية، ٧ب -22
 .2012االمارات العربية ا٤بتحدة، 

٧بمد، عبد الصبور منصور، مدل فاعلية االرشاد النفسي ُب عبلج اإلدماف، ٦بلة كلية الَببية  -23
 ، جامعة ا٤بنصورة.45با٤بنصورة، العدد 

أٞبد، اإلدماف على ا٤بخدرات: االرشاد ك العبلج النفسي، دار الشركؽ، األردف،  مشاقبة، ٧بمد -24
2007. 

معاشو، ٣بضر، تعاطي ا٤بخدرات األسباب ك اآلثار ك طرؽ الوقاية ك العبلج منها، جامعة  -25
 .2016ضاىرم، ا١بزائر، 
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 االحرتاا النفسي وعالقتو مبفهوم الذات لدى عينة من معلمي
 التعليم ادلتوسط مبدينة مصراتةمرحلة 

 الباحثتان: غزالة الطيف            سامية الفورتية

 كلية اآلداب /جامعة مصراتة

 ادلقدمة:
يوصف العصر ا٢بإب بعصر الضغوط النفسية حيث أصبحت الضغوط جزءنا ال يتجزأ من      

األكضاع االقتصادية كظهور  حياتنا اليومية؛ نتيجة لسرعة التغّبات الٍب ٙبدث ُب العآب كاضطراب
ثقافات جديدة غّب مألوفة لدل الكثّب من األفراد؛ ٩با يساىم ُب زيادة العبء كالضغوط على 
اإلنساف، ك٫بن ٭بر بظركؼ خاصة ُب ببلدنا ا٢ببيبة تزيد من حدة الضغوط النفسية قد ارتبطت 

من الظواىر الشائعة الٍب يعاين طبيعة حياتنا بزيادة ىذه  الضغوط، كتعترب ظاىرة االحَباؽ النفسي 
 منها اجملتمع ُب الوقت ا٢بإب.

كاالحَباؽ النفسي ال ٰبدث دفعة كاحدة؛ كلكنو ٰبدث بصورة تدرٯبية عرب فَبات زمنية ٩بتدة     
حيث ٲبر الفرد بسلسلة من الضغوط النفسية ال يستطيع التغلب عليها؛ فتؤدم بو إٔب االحَباؽ 

ٝبلة من األعراض البدنية كالعاطفية كالعقلية ا٤برتبطة بالطاقة ا٢بيوية  النفسي الذم ىو عبارة عن
٥با عبلقة ٗبفهـو الذات كاال٘باىات ٫بو العمل  الزملةللفرد كأدائها ُب األعماؿ الٍب يقـو هبا كىذه 

 كفقداف الثقة بالنفس كفقداف الشعور با٤بسئولية ٘باه اآلخرين. 

الفرد الذاتية ا٤بنسقة احملددة األبعاد عن العناصر ا٤بختلفة  كيعترب مفهـو الذات من أفكار     
لكينونتو الداخلية كا٣بارجية كالٍب بدكرىا ٥با تأثّب كبّب على سلوؾ الفرد كتعاملو مع معطيات ا٢بياة 
سواء كانت االجتماعية أك األسرية أك االقتصادية؛ لذلك يسعى الفرد دائمان لتأكيد كٙبقيق كتعزيز 

 تاج إٔب مفهـو موجب للذات. ذاتو كىو ٰب
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فا٤بعلم أصبح ىو العنصر األساسي ُب إ٪باح عملية التعليم كإصبلح النظاـ التعليمي كتتداخل 
 ظاىرة االحَباؽ  النفسي للمعلم مع ظواىر أخرل. 

فالضغوط ا٤بهنية ُب ٦باؿ الَببية كالتعليم تؤثر على مستول أداء ا٤بعلم كتؤثر ىذه الضغوط الٍب 
يتعرض ٥با ا٤بعلم سواء أف كانت ىذه الضغوط داخلية أك خارجية ُب استنزاؼ جسمي كانفعإب، 

للعمل كأىم ىذه ا٤بظاىر فقداف االىتماـ بالعمل كتبلد ا٤بشاعر كنقص الدافعية كاألداء النمطي 
كنقص القدرة على التكيف مع ما ٰبيط بو من أحداث كذلك لعدد من ا٤بشاكل الٍب  ترتبط 
بعملية تدريس الطلبة ذكم السلوؾ العدكاين أك التخرييب أك ذكم النشاطات ا٢بركية ا٤بفرطة أك 

دية ا٢بركات النمطية؛ كذلك لظركؼ كأكضاع ا٤بعيشة منها قلة الركاتب كعدـ توافر احملفزات ا٤با
كا٤بعنوية أثناء ا٣بدمة كعدـ الرضا الوظيفي كتدخبلت أكلياء األمور ُب عملو ككثرة عدد الطلبة 
الذين يشرؼ عليهم كفقداف األمن الوظيفي كعدـ العدالة بْب العاملْب كضغوط اإلدارة ىذا كلو 

 يؤدم إٔب  كقوع ا٤بعلم فريسة لبلحَباؼ النفسي. 

 -مشكلة الدراسة: -
الحَباؽ النفسي من ا٤بشاكل الرئيسية الٍب يعاين منها ا٤بعلموف أثناء أدائهم تعترب ظاىرة ا

لواجبهم ا٤بهِب ٩با قد يكوف لو أثر سليب على حياهتم النفسية كاالجتماعية كاألكادٲبية كقد 
استخدـ بعر الباحثْب مصطلح االحَباؽ للتعبّب عن ظاىرة الضغط النفسي باعتبار أف دكاـ 

 م لو يؤدم بالضركرة إٔب االحَباؽ النفسي. الضغط كعدـ التصد

كاالحَباؽ النفسي ُب عبلقتو ٗبفهـو الذات لو أثر كاضح ُب القدرات كاإلمكانيات 
ك٠بات ا٤بعلم كرضاه أك عدـ رضاه عن مهنتو كأيضا مستول دافعيتو كيؤدم افتقاد ا٤بعلم 

نسبة االحَباؽ إٔب الدعم االجتماعي كمهارات التكيف ٤بستول األحداث إٔب زيادة 
 النفسي.
كتعترب ظاىرة االحَباؽ النفسي من ا٤بشاكل الٍب يعاين منها ا٤بعلموف أثناء أدائهم لواجبهم 
ا٤بهِب؛ ٩با قد يكوف لو أثر سليب على حياهتم النفسية كاالجتماعية كاألكادٲبية كذلك 



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

136 
 

وف من االحَباؽ بالنظر إٔب كاقعنا اللييب ٪بد أف الكثّب من ا٤بعلمْب بشكل أك بآخر يعان
 النفسي نتيجة سوء التكيف أك ا٤بفهـو السليب ا٘باه الذات. 
  -كمن ىذا ا٤بنطلق ًب ٙبديد مشكلة الدراسة ُب التساؤؿ اآلٌب:

 *ما ىو مستول االحَباؽ النفسي ٤بعلمي مرحلة التعليم ا٤بتوسط كما عبلقتو ٗبفهـو الذات؟. 

 -أمهية الدارسة: -
ها من أٮبية التعليم كالدكر الذم يقـو بو ا٤بعلم ك٤با يتطلبو ىذا  الدكر تكتسب ىذه الدراسة أٮبيت

من اتصاؿ مباشر مع التبلميذ كاإلدارة كالزمبلء كأكلياء األمور كالبد أف يكوف ا٤بعلم يتمتع ٗبستول 
 -عاؿ من الصحة النفسية كٲبكن توضيحها ُب النقاط اآلتية:

سي كمفهـو الذات ألنو يؤثر على مستول أداء تسليط الضوء على مفهـو االحَباؽ النف -1
 ا٤بعلمْب ُب ٦باالت العمل. 

تعترب عملية االحَباؽ النفسي ٗبثابة توضيح لبلىتماـ بالصحة النفسية للمعلم الذم يعد  -2
 أىم األركاف الداعمة للعملية التعليمية.

ا٤بعلمْب ٤با ٥با من دكر مؤثر تزداد أٮبية الدراسة لقيامها على أىم فئة ُب اجملتمع كىي فئة  -3
 ُب إعداد كتوجيو الطبلب كٙبصيلهم العلمي كالَببوم .

توضيح للمختصْب ُب ميداف الَببية كالتعليم بأىم ا٤بؤثرات لبلحَباؽ النفسي كعبلقتو  -4
ٗبفهـو الذات من أجل ٙبسْب كهتيئة الظركؼ ا٤بناسبة الٍب تساعد ا٤بعلمْب على تنمية 

 كالَببوية.  خرباهتم العلمية

 -فروض الدراسة: -
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ىػػػػػػل توجػػػػػد عبلقػػة دالػػة إحصائيان بػْب االحَباؽ النفسػػػي كمفهػػػػػـو الػػػػػػػػػذات عند مستول  -1
 ؟  0.05داللة 

ىل توجد فركؽ ُب االحَباؽ النفسي كمفهـو الذات لدل أفراد العينة كفقان ٤بتغّب العمر            -2
 ؟  0.05داللة  عند مستول

ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب متغّبات الدارسة كفقان ٤بتغّب ا٣بربة  عند مستول  -3
 ؟ 0.05داللة 

ىل توجد فركؽ دالة إحصائيان ُب متغّبات الدراسة كفقان ٤بتغّب ا٢بالة االجتماعية عند  -4
 ؟ 0.05مستول داللة 

 -أىداف الدراسعة: -
 -هتدؼ  ىذه الدراسة إٔب ٙبقيق  األىداؼ التالية:  

التعرؼ على مستويي االحَباؽ النفسي كمفهـو الذات لدل معلمي مرحلة التعليم ا٤بتوسط  -1
 ٗبدينة مصراتو. 

التعرؼ على العبلقة بْب مفهـو الذات كاالحَباؽ النفسي لدل معلمي مرحلو التعليم  -2
 ا٤بتوسط.

ا٤بتغّبات ) العمر ، ا٣بربة ، ا٢بالة االجتماعية ( على مفهومي االحَباؽ التعرؼ على أثر  -3
 النفسي كمفهـو الذات.
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 -حدود الدراسة: -

 حتددت الدراسة مبا يأيت: 

 اقتصرت الدراسة على عينة من معلمي كمعلمات مدينة مصراتة.  -ا٢بدكد البشرية: -1

 ـ( 2017/2018أجريت ىذه الدراسة ُب العاـ الدراسي ) -ا٢بدكد الزمنية : -2

 اقتصرت الدراسة على بعر ا٤بدارس داخل مدينة مصراتة. -ا٢بدكد ا٤بكانية: -3

 -مصطلحات الدراسة: -

  -االحرتاا النفسي للمعلم: -1

 1990كتعرفو العضايلو 

ملوف ُب مهن يكوف ُب طبيعتها التعامل مع بأنو حالو نفسية أك عقليو تؤرؽ االفراد الذين يع
 اناس كثّبين كىؤالء العاملوف عادة يعطوف أكثر ٩با يأخذكف.

 (1990)عدناف العضايلو 

. 1994يعرفو عادؿ عبدهللا   
ىو ٭بط سليب من االستجابات لؤلحداث التدريسية الضاغطة كللتبلميذ كللتدريس كمهنة 
 باإلضافة إٔب إدراؾ أف ىناؾ نقصان ُب ا٤بساندة كالتأييد من قبل إدارة ا٤بدرسة. 

(1994) عادؿ عبدهللا ٧بمد   
 التعريف اإلجرائي لبلحَباؼ النفسي: -
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خبلؿ استجابتو على مقياس )ماسبلش (  ىو الدرجة الٍب يتحصل عليها ا٤بعلم من      
 لبلحَباؽ. 

 -مفهوم الذات: -2

  1980يعرفو زىراف 
على انو تكوين معرُب منظم كمتعلم للمدركات الشعوريو كالتصورات ك التقييمات ا٣باصة 
بالذات يبلوره الفرد كيعتربه تعريفا نفسيا لذاتو كيتكوف مفهـو الذات من افكار الفرد 

ة كاحملددة البعاده كمن العناصر ا٤بختلفة لكينونتو الداخلية ك ا٣بارجيو.الذاتية ا٤بنسق  
(1980) حامد زىراف   
2008يعرفو صفوت، سهّب   

ىو ذلك ا٤بكوف أك التنظيم اإلدراكي كاضح ا٤بعآب الذم يقف خلف كحدة أفكارنا كمشاعرنا 
كالذم يعمل ٗبثابة ا٣بلفية ا٤بباشرة  لسلوكنا أك ٗبثابة ا٤بيكانـز ا٤بنظم كا٤بوجو كا٤بوحد للسلوؾ كهبذا 

 يلعب مفهـو الذات دكر القوة الدافعة للفرد ُب كل سلوكو. 

(2008امل ) صفوت فرج، كسهّب ك  

 التعريف اإلجرائي ٤بفهـو الذات:-

ىو الدرجة الٍب يتحصل عليها ا٤بعلم من خبلؿ استجابتو على مقياس تنسي ٤بفهـو 
 الذات. 

 ادلعلم:  -3

ىو ا٤بقـو ا٥باـ ُب العملية التعليمية بأعتباره أساس ا٤بوقف التعليمي كأحد مكوناتو ا٥بامة 
ملْب با٤بدرسة ٤بواجهة الظواىر اال٫برافية أم كا٤بعلم ىو الذم يعمل مع كافة العا
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مشكبلت أخرل تواجو التبلميذ كيعتمد ىذا على كفاءة ا٤بعلم كيستدؿ عليها من قدرتو 
 على إ٪باز اىداؼ الَببية كالتعليم كمن خبلؿ خصائص شخصيتو كسلوكو. 

 مرحلة التعليم ادلتوسط:  -4

ىي ا٤برحلة الٍب تتوسط النظاـ التعليمي الر٠بي يبدأ بعد إٛباـ مرحلة التعليم 
 األساسي. 

 مدينة مصراتة:  -5

تعرؼ بأهنا ثالث اكرب ا٤بدف الليبية بعد طرابلس كبنغازم كتبعد مدينة طرابلس ٕبوإب 
ة كم غربان كتقع ُب الزاكية الشمالي  805كم شرقان كعن مدينة بنغازم ٕبوإب   210

 23،  22شرقان بدائرة عرض  15ك  ٣05بليج سرت أم عند التقاء خط الطوؿ 
مشاالن  كٰبدىا من الشماؿ البحر األبير ا٤بتوسط كمن الشرؽ خليج سرت كمدينة 

  70سرت كمن ا١بنوب ا١بفرة كمن الغرب زليًب كبِب كليد ك٥با ساحل ٲبتد أكثر من 
 كم. 

(2007) عبد الكرًن أبوعليم   

 -النظري:اإلطار 

 -مفهوم االحرتاا النفسي: 

يعد مفهـو االحَباؽ النفسي مفهومان حديثان حيث ظهر ُب أكائل السبعينات كيعتػػػػرب  ) فركيد 
بنرجر( أكؿ من استخدـ ىذا ا٤بصطلح كاالحَباؽ النفسي حالة نفسية تسبب اإلهناؾ كاالستنزاؼ 

ا ينعكس سلبان على العمل كالنظرة السلبية لدل االفراد نتيجة ألعباء العمل الٍب يتعرضوف ٥با ٩ب
 للذات. 
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 كىناؾ عدة تعاريف ٤بفهـو االحَباؽ النفسي سنعرض البعر منها :

كيعرؼ االحَباؽ النفسي بأنو حالة ناٝبة من التعب الشديد أك الضغط العصيب كقد يكوف  -
 ( 180ص 2002-نفسيان أك بدنيان.) شقّب 

هناؾ أك االستنزاؼ البدين االنفعإب نتيجة التعرض ا٤بستمر كيعرؼ أيضا بأنو حالة من اإل -
 (112، ص 2000بضغوط عالية. ) عسكر 

  -كيعرؼ االحَباؽ النفسي لدل ا٤بعلمْب: -

بانو حالة من االستنزاؼ االنفعإب اك االستنفاد البدين بسبب ما يتعرض لو الفرد من 
ان كىو حالو من فقداف الفرد الدافعية ضغوط كلقد كاف ىذا التعريف أكثر التعريفات انتشار 

كالرغبة ُب العمل متمثلة ُب انطفاء شعلة ٞباسو كا٬بفاض مستول أداء بشكل ملحوظ 
نتيجة ما يواجهو من ضغوطات نفسية كمهنية كاجتماعية ٩با يؤثر سلبا على ٙبقيق اىدافو 

 الشخصية ك االىداؼ العامة للمؤسسة الٍب يعمل فيها.

 (1995مد )عادؿ عبدهللا ٧ب

 مراحل تطور االحَباؽ النفسي لدل الفرد

 يتطور االحَباؽ النفسي عند الفرد عرب عدة مراحل ىي :

 -ا٤برحلة : -
حيث يشعر الفرد بضغوط العمل نتيجة عدـ التوازف بْب متطلبات العمل كالقدرة 
 الذاتية البلزمو ٤بواجهو تلك ا٤بتطلبات .
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 ا٤برحلة التانيو : -
االجهاد كالتوتر اللذاف ٮبا ردة فعل طبيعيو كمباشرة كعاطفية يعاين الفرد من 

 لضغوط العمل.
ا٤برحلة الثالثة :-  

تتكوف لدل الفرد ٦بموعو من التغّبات ُب اال٘باىات كالسلوؾ كا٤بيل أب معاملو 
ا٤بستفيد بطريقة الية ك االنشغاؿ باشباع ا٢باجات الشخصية كمايَبتب على ذلك 

سؤكلية .من عدـ االلتزاـ با٤ب  
(1991) ىند جرتاكم   

أف ظاىرة االنطفاء تعود أب  1980كيعتقد كل من أيدكش ك بركدسكي 
 معوقات العمل كٛبر ىذه الظاىرة عرب مراحل اربع ىي :

مرحلة فَبة ا٢بماس كتتمثل ُب زيادة جهد ا٤بعلم ك امالو كتوقعاتو العتقاده اف  -1
 لعمل .العمل يوعده با٢بصوؿ على كل مايريد من خبلؿ ا

مرحلة الركود كا١بمود كُب ىذه ا٤برحلة يقـو ا٤بعلم بعملو كلكن ٞباسو  -2
 كجهده يقل كثّبا .

مرحلة االحباط كُب ىذه ا٤برحلة ٰباكؿ ا٤بعلم اف يناقش مع نفسو جدكل  -3
العمل كفائدتو كخاصة اـ الطلبة ال يستجيبوف ك االدارة بّبكقراطية كاالىل ال 

 بح العمل هتديدا للمعلم.يهتموف كالراتب يسئ للذلك يص
مرحلة البلمباالة كُب ىذه ا٤برحلة يصبح ا٤بعلم ال يبإب اك ال يهتم ُب عملو  -4

كال ُب االدارة كحٌب بنفسو لذلك ٰبتقر مهنتو كيبث ىذا ُب نفوس الطلبة 
 كزمبلئو كيعاين نتيجو ذلك اضطرابات جسمية كنفسية .
(1996) عبد ٧بمد عساؼ   
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  -أسباب االحرتاا النفسي:
 -ىناؾ ثبلثة مستويات تدكر حوؿ أسباب كمصادر االحَباؽ النفسي:

 ادلستوى الفردي أو الشخصي. -1

 -من أسباب الشخصية كالفردية :  

مدل كاقعية الفرد ُب توقعاتو كامالو فزيادة عدـ الواقعية تتضمن ُب طياهتا ٨باطر الوىم  -1
 كاالحَباؽ.

 مدل اإلشباع الفردم خارج نطاؽ العمل فزيادة حصر االىتماـ بالعمل يزيد من االحَباؽ.  -2

 األىداؼ ا٤بهنية حيث أف ا٤بصلحْب االجتماعيْب ىم أكثر عرضة ٥بذه الظاىرة.  -3

 مهارات التكيف العامة. -4

 النجاح السابق ُب مهن ذات ٙبده لقدرات الفرد.  -5

 لنفسو.درجة تقييم الفرد  -6

 الوعي كالتبصر ٗبشكلة االحَباؽ النفسي. -7

  -ادلستوى االجتماعي: -2

  -ىناؾ عددان من العوامل االجتماعية الٍب تعترب مصادرا لبلحَباؼ النفسي منها: 
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التغّبات االجتماعية االقتصادية الٍب حدثت ُب اجملتمع كما ترتب عليها من ا٤بشكبلت قد  -1
 ة. تؤدم إٔب ىذه الظاىر 

طبيعة التطور االجتماعي كالثقاُب كا٢بضارم ُب اجملتمع الٍب تساعد على إٯباد بعر  -2
ا٤بؤسسات ا٥بامشية الٍب ال تقلى دعمان جيدان من اجملتمع فيصبح العاملوف هبا أكثر عرضة 

 لبلحَباؼ النفسي.

  -ادلستوى التنظيمي أو اإلداري: -3

فإف األسباب ا٤برتبطة با٤بستول التنظيمي أك على عكس ا٤بستويْب الشخصي كاالجتماعي 
 -اإلدارم ٥با عبلقة مباشرة بظهور ىذه ا٤بشكلة كقد ًب التوصل إٔب ثبلثة افَباضات ىي:

الفرضية األكٔب: أف فقداف االمكانات كالكفاءة من أىم أسباب الضغط كالقلق كأف  -1
عورا بانو عاجز عن استمرار ذلك يتطور إٔب ظاىرة تسمى العجز حيث يدخل الفرد ش

العمل حيث يفتقر الفرد إٔب ا٤بصادر كالنفوذ ٢بل ا٤بشاكل الٍب تواجهو ٩با يسبب لو 
 الشعور بالضغط ُب حالة استمرار ٰبدث االحَباؽ النفسي. 

الفرضية الثانية: إف نقص اإلثارة للفرد تؤدم إٔب نفس االثار السلبية الٍب تَبتب على فرط  -2
 االستثارة. 
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فرضية الثالثة: للمناخ الوظيفي ُب ا٤بؤسسة كالَبكيبة الوظيفية دخل ُب عملية االحَباؽ ال -3
النفسي كىنا تربز اٮبية دكر القيادة كاإلشراؼ كتظهر الصراعات بْب العاملْب كاإلدارة ٩با 

 يؤدم إٔب حدكث حالة االحَباؽ النفسي للعاملْب. 

 (1992) علي عبدالرٞبن 

  -أعراض االحرتاا النفسي:
 صنفت ىذه األعراض إٔب أربع فئات ىي 

 -األعراض الفسيولوجية ا١بسمية كتشمل: -1
ارتفاع ضغط الدـ كاآلالـ ُب الظهر كاإلهناؾ الشديد ٕبيث يفقد الفرد ٞباسو 
كنشاطو كقد يتحوؿ الشعور باإلهناؾ إٔب مرض حقيقي كما أف اإلحساس بالتعب 

كشديد كضعف عاـ ُب ا١بسم ٩با ينتج عنها خلل ُب بعر يؤدم إٔب صداع مستمر 
 أجهزة ا١بسم كمن ٍب التأثّب على سّب حياتو.

 -األعراض ا٤بعرفية اإلدراكية كتتمثل ُب: -2
عدـ القدرة على الَبكيز كا٤بزاج الساخر، القولبة أم تكرار النمط الواحد كتظهر ىذه 

حيث يتحوؿ الفرد من كونو األعراض بوضوح على شكل تغيّب ُب ٭بط إدراؾ الفرد 
 شخص متساىل كمتفاىم إٔب شخص عنيد ذك تفكّب متصلب كتشدد.

  -األعراض النفسية: -3
كىنا ٲبيل الفرد إٔب حالة من التغّبات ُب عواطفو كىذه التغيّبات تكوف سلبية 
كمزعجة كأكثرىا حدة للشعور باإلحباط كٛبتد ىذه األعراض من صدؽ العاطفة إٔب 

 كالقلق كاالكتئاب كالببلدة كاالنعزاؿ كالنسياف كالتذمر.الشعور با٣بوؼ 
  -األعراض السلوكية: -4
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كتبدأ بالشكول من العمل كالبطء ُب األداء كعدـ الرضى كاال٪باز ا٤بتدين كالتغيب 
ا٤بستمر عن العمل كترؾ ا٤بهنة كاالنسحاب من حياة األشخاص الذين يتعامل معهم 

 خرل.باإلضافة إٔب األعراض السلوكية األ
 ( أعراض االحَباؽ ُب ثبلث مستويات ىي:1979كقد صنف )سبانيوؿ ككابوتو 

تظهر حالة االحَباؽ النفسي ُب ىذا ا٤بستول بشكل قصّب متقطع  -ا٤بستول األكؿ:
 ٲبكن السيطرة عليو بسهولة.

 -ا٤بستور الثاين:
 عند ىذا ا٤بستول ظاىرة االحَباؽ النفسي تأخذ شكبل خاصا من ا٢بدة كالوضوح
كتستغرؽ كقتا أطوؿ من حيث دٲبومها إٔب درجة يصعب عبلجها أك العمل على 

 إزالة أعراضها.
 -ا٤بستول الثالث:

عند ىذا ا٤بستول تدـك األعراض كتنشأ مشكبلت نفسية كصحية ال ٲبكن ٥با أف 
تنتهي بسرعة بالعبلج الطيب أك النفسي كتبلحظ من الشخص شكرؾ دائما حوؿ 

ب كا٤بشاعر النفسية السلبية تصبح متفشية )يوسف ٪بى قدرتو كما أف االكتئا
1999.) 

أما أعراض االحَباؽ النفسي الٍب تظهر على ا٤بعلم بشكل خاص فتحددىا دراسة 
 ( كىذه األعراض ىي:1986فيجوؿ )
 فقداف ا٢بماس للعمل. -1
 فقداف االىتماـ بالطبلب. -2
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ُب  نقص الدافعية كالرغبة ُب البحث عن طرؽ جديدة للعمل كالرغبة -3
 االستمرار باستخداـ األساليب القدٲبة ُب التدريس.

 قلة الوقت الذم يقضيو ا٤بعلم ُب التدريس. -4
 الشعور ٖبيبة األمل كاالحباط. -5
النظر أب مهنة التدريس على أهنا ليس فيها ٦باال للَبقي الوظيفي  -6

 كليس فيها حوافز األىم فيما يتعلق بالنجاح الذم ٰبققو ا٤بدرس ُب التدريس.
 ـ تطور أساليب التدريس.عد -7
اال٘باه السليب ٫بو الطبلب الناجم عن عدـ إدراؾ ا٤بعلم لطبيعة  -8

 الطبلب كسلوكهم.
كيتضح من ذلك أف ىذه األعراض ٘بتمع لتشكل بالتإب ظاىرة االحَباؽ النفسي  
كما يؤدم إٔب تشكيل مفهـو ذات سليب لدل الفرد نتيجة شعوره بالتعب ا١بسمي 

بلقة االجتماعية كضعف قدرتو على اإل٪باز كالعطاء كٙبقيق كالنفسي كتدين الع
 األىداؼ ا٣باصة بو.

 (1995) زياد الطحانية 

  -مراحل االحرتاا النفسي: -
  -مثل أف يصل اإلنساف إٔب االحَباؽ النفسي البد أف ٲبر بعدة مراحل منها:

  -ا٤برحلة األكٔب: -
كتعرؼ ٗبرحلة االستثارة النا٘بة عن الضغوط أك الشد العصيب الذم يعايشو الفرد ُب عملو 

فَبات من ضغط الدـ العإب  –القلق الدائم  –كترتبط باألعراض التالية سرعة االنفعاؿ 
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كضربات القلب  –الصراع  –الصعوبة ُب الَبكيز  –النسياف  -ىرير األسناف –األرؽ  –
 غّب العادية. 

  -رحلة الثانية:ا٤ب -
كتعرؼ ٗبرحلة التوفّب أك ا٢بفاظ على الطاقة كتشمل استجابات سلوكية مثل التأخر عن 

التأخّب ُب ا٪باز  –الدكاـ تأجيل األمور، ا٢باجة ألكثر من يومْب العطلة هناية األسبوع 
االنسحاب  –البلمباالة  –ا٤بهاـ زيادة ُب استهبلؾ ا٤بشركبات كا٤بخدرات، ا٤بنبهات 

 الشك كالشعور بالتعب ُب الصباح.  –السخرية  –الجتماعي ا

 -ا٤برحلة الثالثة: -
كيطلق عليها االستنزاؼ أك اإلهناؾ كالٍب ترتبط ٗبشكبلت بدنية كنفسية مثل  االكتئاب 

تعب جسمي مزمن ، إجهاد دىِب مستمر ،  –اضطرابات مستمرة ُب ا٤بعدة  –ا٤بتواصل 
هنائي من اجملتمع كالرغبة ُب ىجر األصدقاء كرٗبا صداع دائم ، الرغبة ُب انسحاب 

 (2000 –العائلة. )علي عسكر 
 :مفهوم الذات-  

ـ  حيث قاؿ 1980ظهرت فكرت الذات بشكل جديد على يد الباحث كلياـ جيمس 
عن الذات " اآلنا العملية" أهنا ٦بموع ما يتملكو اإلنساف أك ما يستطيع أف يقوؿ أنو لو 

 و ، ٩بتلكاتو ا٤بادية ، أسرتو ، أصدقاؤه، أعداؤه، مهنتو. جسمو، ٠باتو، قدرات
كيرل ) ركجز( أف الذات يتحد ُب أنو تكوين معرُب منظم كمتعلم للمدركات الشعورية 

 كالتصورات كالتعميمات ا٣باصة بالذات يبلوره الفرد كيعتربه تعريفان نفسيان لذاتو. 
 و تثمْب الذات من جانب الفرد نفسو.كيعرؼ دسوقي مفهـو الذات بأنو تقييم الفرد لذات
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كتعرفو القاضي بانو فكرة الفرد عن نفسو كما يتصف بو من قدرات كإمكانيات كعن عبلقتو بغّبه 
  من الناس كعن نظرتو لذاتو كما ٯبب أف يكوف كمدل الرضا عنها. 

 (1981)يوسف القاضي كاخركف  
و اجملموع الكلي إلدراكات الفرد كا٘باىاتو من خبلؿ التعريفات السابقة نستنتج أف مفهـو الذات ى

كأفكاره الٍب تكونت لديو من خبلؿ التفاعل مع اآلخرين كىو الصورة الٍب يكوهنا الفرد عن نفسو 
سواءن إٯبابية أك سلبية تشمل صفاتو ا١بسمية كالعقلية كخصائصو كا٘باىاتو ٫بو نفسو كٲبثل الذات 

نستطيع اف نفهم الفرد إال من خبلؿ الصورة الٍب يكوهنا  متغّبان مهمان ُب شخصية الفرد ألننا ال
 الفرد عن نفسو.

 -أبعاد مفهوم الذات:
  -مفهـو الذات الشخصي: -1

كىو ٦بموعة الصفات الٍب يوصف هبا الشخص أك السمات السلوكية كما يرل من ا٤بنظور 
الشخصي للفرد كتلك السمات الشخصية  رٗبا تصطف من الصفات احملدكدة نوعان ما إٔب 
الصفات العامة كيبلحظ أف مفهـو الذات الشخصي اليتضمن الصفات الفيزيقية 

صائص ا١بنسية كاألخبلقية كالطبقة االقتصادية كالسلوكية كالداخلية فقط بدؿ تتضمن ا٣ب
 كاالجتماعية كمتغّب العمر. 

  -مفهـو الذات ا٣باص: -2
يعرؼ  حامد زىراف مصطلح مفهـو الذات ا٣باص بانو ا١بزء الشعور السرم الشخصي 
جدا اك العورم من خربات الذات كالذم يقع ُب ا٤بنطقة ا٢بدية بْب الشعور كالبلشعور 

خربات ٨بجلة أك مؤ٤بة اك ٧برمة  كتنشط الذات للحيلولة دكف خركج كىو ٰبتول على 
 ٧بتواىا لكوهنا ٗبثابة الصورة النفسية بالنسبة للفرد. 

 (1992) عبدالفتاح ركيدار، 
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  -مفهـو الذات األكادٲبي: -3
قد كشفت الدراسات أف ىناؾ عبلقة بْب معدالت التحصيل الدراسي كقدرات 

ي حيث تبْب اف بعر ٲبيلوف إٔب ا٤بغاالة ُب تقدير الفرد كمفهـو الذات األكادٲب
قدراهتم األكادٲبية  كبعضهم  اآلخر ٲبيل إٕب تقليل قدراهتم األكادٲبية كمفهـو 
الذات األكادٲبي يعرب عن اال٘باىات كمشاعر الفرد ٫بو التحصيل ُب مواضيع معينة 

يث قدرتو على يتعلمها كيشّب إٔب السلوؾ الذم يعرب فيو  الفرد عن نفسو من ح
 التحصيل كأداء الواجبات األكادٲبية. 

  -مفهـو الذات األساسي: -
يرل )ىودلوؾ( اف مفهـو الذات األساسي يشّب إٔب إدراؾ ا٤برء لنفسو على حقيقتها 
كليس كما يرغبها حيث يتضمن ىذا اإلدراؾ جسمو كمظهره كقدراتو كمركزه كدكره 

 و. ُب ا٢بياة كذلك قيمتو كمعتقداتو كطموحات

  -مفهـو الذات ا٤بؤقت: -
ىو مفهـو غّب ثابت ٰبملو الفرد كجيزه ٍب يتخلي عنو معتمدا أعلى ا٤بوقف الذم 
ٯبد ا٤برء نفسو فيو كيتأثر ىذا النوع ٗبزاج الشخص كحالتو العاطفية كخرباتو الذاتية 
كيسمى كذلك مفهـو الذات ا٤بدرؾ كيتكوف من ا٤بدركات  كيتكوف من ا٤بدركات 

ت الٍب ٙبدد خصائص الذات كما تنعكس اجرائيان على كصف الفرد لذاتو كالتطورا
كىو عبارة عن إدراؾ ا٤برء لنفسو على حقيقتها ككاقعها كليس كما يرغب كيشمل 
ىذا اإلدراؾ جسمو كمظهره كقدراتو كدكره ُب ا٢بياة ككذلك قيمتو كمعتقداتو 

 كطموحاتو. 
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  -مفهـو الذات ا٤بثالية: -
ة عبارة عن ا٢بالة الٍب يتمُب أف يكوف عليها سواء ما يتعلق منها إف الذات ا٤بثالي

با١بانب ا١بسمي اك النفسي أك كليهما معان كمنو ما كاف ٩بكن التحقيق أك غّب  
٩بكن معتمد على مدة سيطرة مفهـو الذات األساسي اك ا٤بدرؾ لدل الفرد كتسمى 

رد سواء ا١بانب النفسي أك  بذات الطموح أم ا٢بالة الٍب يتمُب أف يكوف عليها الف
 (2007كليهما معان )٧بمد جواد ا٣بطيب،

 -خصائص مفهـو الذات: -
 ٤بفهـو الذات عدة خصائص تتمثل فيما يلي :  

 مفهـو الذات منظم :
اف خربات الفرد تشكل بكل أنواعها ٦بموعو من ا٤بعلومات الٍب يؤسس عليها مفهومو لذاتو 

الفرد بوضعها ُب زمر كفئات ذات صيغ ابسط انو كمن اجل استيعاب ىذه ا٣بربات يقـو 
منظم الفئات الٍب يتبناىا ٕبيث تكوف أب حد ما انعكاسا لثقافتو ا٣باصة فعلى سبيل ا٤بثاؿ 
فقد تدكر خربة الطفل ُب ٧بور عائلتو ك اصدقائو كمدرسية كىذا يربد كجود الفئات ُب 

 تنظيم ا٣بربات كجعلها ذات معُب. احاديث االطفاؿ عن انفسهم الف ىذه الفئات ٛبثل طريقة
 مفهـو الذات متعدد ا١بوانب :

ىذه ا١بوانب تعكس التصنيف الذم يتبناه الفرد اك يشارؾ فيو العديدكف كنظاـ التصنيف ىذا 
 قد يتضمن ٦باالت كا٤بدرسة كالتقبل االجتماعي كالقابلية ا١بسيمة كالقدرة.

الذات ىرما قمتو مفهـو الذات العاـ  ٲبكن أف تشكل جوانب مفهـو مفهـو الذات ىرمي :
 كيقسم مفهـو الذات العاـ مكونْب :
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مفهـو الذات األكادٲبية الذم يتفرع أب ٦باالت كفقا للمواد ا٤بدرسية ا٤برتبة ٍب أب ٦باالت 
اضيق ضمن ا٤بواد ا٤بدرسية كمفهـو الذات غّب األكادٲبية الذم يتفرع أب مفاىيم اجتماعيو 

ذات كالٍب بدكرىا تنقسم أب جوانب اكثر ٙبديدا بطريقة مشاهبو ٤بفهـو كنفسيو كجسمية لل
 الذات األكادٲبية.

 مفهـو الذات ثابت :

إف مفهـو الذات العاـ يتسم بالثبات النسيب كذلك ضمن ا٤برحلة العمرية الواحدة اال اف ىذا 
الٍب ٲبر هبا الفرد   ا٤بفهـو قد يتغّب من مرحلة عمريو أب اخرل كذلك تبعا للمواقف ك االحداث

كما انو كلما ا٘بهنا ٫بو االسفل ُب ىـر مفهـو الذات كجدنا اف ا٤بفهـو يعتمد على ا٢بالة 
احملددة كبالتإب يصبح اقل ثباتا كعند قاعدة ا٥بـر ٪بد اف مفهـو الذات ٱبتلف بشكل كاضح 

 حسب اختبلؼ ا٢باالت .

 مفهـو الذات ٭بائي :

كضوحا لدل الفرد مع تطوره من مرحلة ٭بائية أب اخرل  حيث تزداد جوانب مفهـو الذات
فاألطفاؿ ٲبيزكف ُب بداية حياهتم انفسهم عن البيئة احمليطة هبم كىم غّب قادرين على التنسيق 
بْب االجزاء الفرعية للخربات الٍب ٲبركف هبا ككلما ٭با الطفل زادت خرباتو كمفاىيمو كيصبح 

  ىذه االجزاء الفرعية لتشكل إطارا مفاىيميا كاحدا.قادرا على اٯباد التكامل فيما بْب

 مفهـو الذات تقييمي: 

أم أنو ذك طبيعة تقيميو كىذا ال يفيد فقط ُب اف الفرد يطور كصفو لذاتو ُب موقف معْب من 
ا٤بواقف كا٭با يكوف كذلك تقييمات لذاتو ُب تلك ا٤بوقف كٲبكن اف تصدر تلك التقييمات 
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طلقو كا٤بقارنة مع الذات ا٤بثالية أك ٲبكن اف ٰبدد تقييماتو باإلشارة أب باإلشارة أب معايّب م
معايّب نسبيو مثل ا٤بقارنة مع الزمبلء اذ ٚبتلف اٮبيو كدرجة بعد التقسيم باختبلؼ االفراد 

 كا٤بواقف ايضا .

 مفهـو الذات متمايز

طو هبا عبلقو نظريو السمة األخّبة ٤بفهـو الذات انو متميز عن ا٤بفاىيم االخرل الٍب ترب
فمفهـو الذات للقدرة العقلية يفَبض انو يرتبط بالتحصيل االكادٲبي اكثر من ارتباطو با٤بواقف 
االجتماعية كا٤بادية ام ٲبكن ٛبيز مفهـو الذات عن البناءات االخرل مثل التحصيل 

 (2000االكادٲبي.)جهاد أسعد صبلح 

 الدراسات السابقة: 

ت السابقة ذات العبلقة ٗبوضوع الدراسة .سوؼ نستعرض بعر الدراسا  
 ، ٧1993بمود الدبابسة  -1

ىدفت الدراسة إٔب معرفة االحَباؽ النفسي لدل معلمي الَببية ا٣باصة باألردف على عينة 
( معلم كمعلمة من العاملْب مع ذكم االحتياجات كاظهرت  نتائج  الدراسة 308مكونة من )

أف معلمي الَببية ا٣باصة يعانوف بدرجة متوسطة من االحَباؽ النفسي أك معظم الفركؽ الدالة 
هرت ُب بعد اإلجهاد االنفعإب كتعزل ٤بتغّب ا٤بؤىل العلمي لصاّب ٞبلة الشهادة إحصائيان ظ

ا١بامعية ك٤بتغّب ا١بنس لصاّب ا٤بعلمْب الذكور ك٤بتغّب سنوات ا٣بربة لصاّب ا٤بعلمْب ذكم 
 ا٣بربات القصّبة ك٤بتغّب نوع اإلعاقة لصاّب ا٤بعلمْب من ذكم الدخل ا٤برتفع. 

 ، 1998دة دراسة يوسف حرب ٧بمد عو  -2
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كالٍب ىدفت إٔب التعرؼ على مدل انتشار ظاىرة االحَباؽ النفسي عبلقتها بضغوط 
العمل لدل معلمي ا٤بدارس الثانوية ا٢بكومية بالصفة الغريبة حيث طبقت الدراسة على 

( معلمان كمعلمة كتوصلت إٔب مستول االحَباؽ لدل ا٤بعلمْب كاف 558عينة قوامها )
ضغوط العمل كاف متوسطا ىو اآلخر.  معتدالن كما أف مستول  

 ،2003دراسة مهند عبدسليم عبدالعإب   -3
هتدؼ الدراسة إٔب دراسة مفهـو الذات كأثر بعر ا٤بتغّبات الدٲبوغرافية كعبلقتو بظاىرة 
االحَباؽ النفسي لدل معلمي ا٤برحلة الثانوية ا٢بكومية ُب ٧بافظٍب جنْب كنابلس 

كمعلمة كاستخداـ الباحث مقياس )تنسي( لقياس  ( معلمان 213كتكونت العينة من )
مفهـو الذات كمقياس )ماسبلش( لقياس االحَباؽ النفسي كاشارت النتائج إٔب أف 
مستول مفهـو الذات جاء بدرجة متوسطة على ابعاد الذات ) ا١بسمية كالشخصية 
 كاألسرية كاألخبلقية كالدرجة الكلية( بينما جاء بدرجة ضعيفة على بعد الذات

االجتماعية كاف مستول االحَباؽ النفسي جاء بدرجة مرتفعة على بعد اإلجهاد  
االنفعإب كبدرجة متدنية على بعد نقص الشعور باإل٪باز كبدرجة معتدلة على بعد تبلد 
الشعور كذلك أسفرت على كجود عبلقة طردية ذات ارتباط دالة احصائيان بْب مفهـو 

الثبلثة كعدـ كجود خركؽ دالة إحصائيان ُب مستول الذات كاالحَباؽ النفسي بأبعاده 
مفهـو الذات بْب الذكور كاإلناث على بعدل الذات ) ا١بسمية كالشخصية( بينما كانت 
الفركؽ دالة إحصائيا على ابعاد الذات األخبلقية كاالجتماعية كاألسرية فالدرجة الكلية 

فهـو الذات تعزل إٔب لصاّب اإلناث كعدـ كجود فرؽ دالة احصائيان ُب مستول م
ا٣بربة كا٤بؤىل العلمي ، كمستول الدخل كمكاف السكن(. –متغّبات ) العمر   

 ، 2006دراسة إبراىيم أمْب القويوٌب كفريد مصطفى ا٣بطيب  -4
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ىدفت إٔب التعرؼ على االحَباؽ النفسي لدل معلمي الطبلب العاديْب كذكم 
( معلمان كمعلمة كتوصلت 447من )االحتياجات ا٣باصة باألردف كتكونت عينة الدراسة 

الدراسة إٔب كجود احَباؼ نفسي لدل ا٤بعلمْب كا٤بعلمات مع عدـ كجود فريق تعزل إٔب 
 متغّبات أخرل. 

 ، 2007دراسة نشول كرًن عمار ابوبكر -5
ب( كعبلقتو -ىدفت إٔب التعرؼ على االحَباؽ النفسي للمعلمْب ذكم النمط )أ

طبقتها على عينة من معلمي كمعلمات ا٤براحل بأساليب مواجهة ا٤بشكبلت كالٍب 
( فرد كقد توصلت 24الثبلث االبتدائي كا٤بتوسط كالثانوم ٗبصر قدر عددىم اإلٝبإب )

الباحثة إٔب كجود احَباؼ نفسي لدل ٝبيع ا٤بعلمْب مع اختبلؼ يعود إٔب ٭بط 
 الشخصية بغر النظر عن ا٤برحلة التعليمية الٍب يشتغل هبا ا٤بعلم. 

 ، 2009ة بوبكر  دبايب، عقيل بن ساسي دراس -6
هتدؼ الدراسة إٔب الكشف عن مستول االحَباؽ النفسي لدل العاملْب ُب ٦باؿ 

( معلم مرحلة ابتدائية ك 201( معلمان كمعلمة منهم )425التدريس تكونت العينة من )
( أستاذ ثانوم كتوصلت ىذه الدراسة إٔب كجود احَباؼ 88( أستاذ متوسط ك )146)

سي منخفر لدل غالبية أفراد العينة ُب ٝبيع ابعاد ا٤بقياس.نف  
 ، 2011دراسة ٤بيعة ٧بسن ٧بمد الشيوخ  -7

ىدفت الدراسة إٔب الكشف عن مستول االحَباؽ النفسي لدل معلمات ا٤برحلة الثانوية 
( معلمة ٲبثلن عينة عشوائية من 100ُب مدراس التعليم الثانوم لئلناث كتكونت من )

ة.٦بتمع الدراس  
ككشفت الدراسة عن كجود مستول مرتفع من االحَباؽ النفسي لدل معلمات ا٤برحلة 

 الثانوية من اللواٌب يعملن ُب مدراس مدينة القطيف.
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 ، 2014دراسة مركرم ٲبينة  -8
هتدؼ ىذه الدراسة إٔب تقصى كجود عبلقة ارتباطية بْب االحَباؽ النفسي ككل من ا٭باط 

ك اثر بعر ا٤بتغّبات الدٲبوغرافية ا٤بهنية على االحَباؽ الشخصية أساليب ا٤بواجهة ككذل
( فرد عامل ، ٨بتارين من ٟبسة قطاعات مهنية ٨بتلفة كىي 345النفسي كتكونت من )

الصحة، التعليم ، الربيد ، اإلدارة كقطاع احملركقات كأشارت النتائج إٔب كجود عبلقة 
كأبعاده كدرجات اساليب التماس ارتباطية دالة إحصائيا بْب درجات االحَباؽ النفسي 

العوف كبْب االحَباؽ النفسي كتوجد فركؽ دالة ُب درجة االحَباؽ النفسي تبعان لنمط 
الشخصية كتوجد فركؽ دالة ُب مستول االحَباؽ النفسي لدل أفراد العينة حسب 

 تصنيفهم لطبيعة مهنتهم. 
 

 مناقشة الدراسات السابقة :
من خبلؿ االطبلع على الدراسات  السابقة اتضح اف اغلب الدراسات اتفقت من 

، كدراسة يوسف حرب 1993حيث أىدافها كنوع عيناهتا مثل دراسة ٧بمود الدبابسة 
 2006، كدراسة إبراىيم أمْب القربوٌب كفريد مصطفى ا٣بطيب، ٧1998بمد عودة 

 2003عبد سليم عبدالعلي  كدراسة مهند 2007كدراسة بشرل كرًن عمار أبوبكر 
 . 2011كدراسة ٤بيعة ٧بسن ٧بمد الشيوخ  2009كدراسة بوبكر بايب عقيل بن ساسي 

ىدفت إٔب تقصي كجود عبلقة ارتباطية بْب االحَباؽ  2014اما دراسة مركرم ٲبنية 
 -النفسي ككل من أ٭باط الشخصية لدل العاملْب ُب قطاعات مهنية ٨بتلفة التعليم  

 قطاع احملركقات.  –الصحة  –إلدارة ا –الربيد 
لقد أكضحت نتائج ىذه الدراسات إٔب تقرب ُب النتائج حيث توصلت دراسة ٧بمود 

باهنم يعانوف بدرجة متوسطة من االحَباؽ النفسي كدراسة يوسف  1993الدبابسة 
بأف مستول االحَباؽ لدل ا٤بعلمْب كاف معتدالن بينما  1998حرب ٧بمد عودة 

إٔب كجود احَباؼ  2006ابراىيم أمْب القريوٌب كفريد مصطفى ا٣بطيب  توصلت دراسة



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

157 
 

إٔب كجود احَباؼ  2007نفسي لدل ا٤بعلمْب كا٤بعلمات كذلك  دراسة بشرل كرًن 
نفسي لدل ٝبيع ا٤بعلمْب مع اختبلؼ يعود إٔب ٭بط الشخصية كذلك دراسة مهند 

جة مرتفعة كذلك مستول مستول االحَباؽ النفسي جاء بدر  2003عبدسليم عبدالعإب 
مفهـو الذات جاء بدرجة متوسطة على أبعاد كبل من ا٤بقاييس كدراسة مركرم ٲبنية 

اشارت نتائجها إٔب كجود عبلقة ارتباط دالة احصائيا بْب االحَباؽ  النفسي  2014
 كمفهـو الذات. 

كجود احَباؼ نفسي  2009كاختلفت نتائج دراسة ابوبكر بايب عقيل بن ساسي 
 ر لدل غالبية أفراد العينة. منخف

إٔب كجود مستول مرتفع من االحَباؽ النفسي  2011بينما كانت دراسة ٤بعية ٧بسن 
لدل معلمات ا٤برحلة الثانوية كاتفق ُب ذلك دارسة مهند عبدسليم عبدالعإب كدراسة 

 ابوبكر بايب عقيل بن ساسي ُب ارتفاع درجة االحَباؽ النفسي. 
 إجراءات الدراسة: 

هج الدراسة : اتبعت الباحثتاف ُب الدراسة ا٤بنهج الوصفي االرتباطي باعتباره ا٤بنهج من -
 الذم يتناسب مع طبيعة الدراسة. 

٦بتمع الدراسة : يتكوف ٦بتمع الدراسة ا٢بالية من معلمي مرحلة التعليم ا٤بتوسط ٗبدينة  -
 مصراتة. 

( 170لغ عدد افراد العينة )عينة الدراسة كًب اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية كب -
معلم كمعلمة موزعْب على ست مدارس كىي كاآلٌب: ) النهضة ، أـ سلمة بنات كثانونية 
الغّباف بنات كثانوية فاطمة الزىراء كثانوية أـ الشهيد كثانوية القرضابية كثانوية الوحدة 

 كثانوية سعدكف كثانوية القويرم. 
 -أدوات الدراسة: وتشمل كل من :

 االحَباؽ النفسي. مقياس -1
 مقياس مفهـو الذات.  -2
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 مقياس االحَباؽ النفسي. -1
( الذم كاف ُب 1986كصف ا٤بقياس: أعد ىذا ا٤بقياس من قبل ماسبلش )

مرات  –( فقرة اماـ كل فقرة ٦بموعة بدائل ) كل يـو 21صورتو النهائية من )
ال   -مرة اك أقل ُب الشهر  –ُب الشهر  –مرات قليلة  –قليلة ُب األسبوع 

ؽ كل فقرة مطلقان( يطلب من كل مفحوص قرأهتا جيدان أك ٰبدد مدل انطبا
 عليو. 

 : صدا ادلقياس  
للتحقق من صدؽ ا٤بقياس ًب استخداـ صدؽ ا٤بقارنة الطرفية على نفس عينة الثبات؛ كذلك بعد 

%( من الدرجات كا٤بقارنة بينهما كيوضح ا١بدكؿ التإب 25ترتيب األفراد تنازليان كأخذ أعلى )
 الفركؽ بْب درجات الربيع األعلى كاألدىن.

عددال اجملموعات  الداللة (Z)قيمة  رلموع الرتب متوسط الرتب 

4.99- 153.00 9.00 17 ادلنخفضني   0.00 

   442.00 26.00 17 ادلرتفعني 

 
( بْب ا٤برتفعْب كا٤بنخفضْب 0.00كمن ا١بدكؿ السابق ٲبكن القوؿ أف ىناؾ فركؽ عند مستول )

 ٩با يشّب إٔب قدرة ا٤بقياس على التميز كيعد ذلك مؤشر جيد على صدقو. 
 : ثبات ادلقياس -

( معلمان كًب استخداـ الفاكركبناخ 30للتحقيق من ثبات ا٤بقاس ًب تطبيقو على عينة مكونة من )
 ( كىي تشّب إٔب معامل ثبات جيد للمقياس.0.70ات كقد بلغت فيو الف )للثب
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 مقياس مفهـو الذات:  -
( كيشمل ىذا ا٤بقياس على 1965كصف ا٤بقياس: أعد ىذا ا٤بقياس من قبل تنسي )

( فقرة مقسمة على ستة أبعاد كىي الذات االخبلقية كالذات االجتماعية كالذات 100)
( 18ا١بسمية كالذات األسرية كالذات الدينية كالذات الشخصية ككل بعد ٰبتول على )

عة ابعاد كىي الذات االخبلقية كالذات االجتماعية فقرة كُب ىذه الدراسة ٍب اختيار ارب
(. 72كالذات ا١بسمية كالذات األسرية كبذلك يكوف ٦بموع الفقرات )  

: ٍب إجراء الصدؽ على نفس عينة الثبات باستخداـ أسلوب ا٤بقارنة صدا ادلقياس -
الطرفية كيوضح ا١بدكؿ التإب فيو اختيار كتبْب الفركؽ ُب الرتب بْب ا٤برتفعْب 

 كا٤بنخفضْب:

 العدد اجملموعات اابعاد
متوسط 
 الرتب

رلموع 
 الرتب

قيمة 
(Z) 

 الداللة

 الذات 
 األخبلقية 

 منخفضْب 
 مرتفعْب 

17 
17 

9 
26 

153.00 
442.00 

-5  0.00 

الذات 
 االجتماعية 

 منخفضْب 
 مرتفعْب

17 
17 

9 
26 

153.00 
442.00 

-4.99  0.00 

 منخفضْب  الذات ا١بسمية 
 مرتفعْب

17 
17 

9 
26 

153.00 
442.00 

-5.01  0.00 

 الذات 
 األسرية

 منخفضْب 
 مرتفعْب

17 
17 

9 
26 

153.00 
442.00 

-4.98  0.00 
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كمن ا١بدكؿ السابق ٲبكن القوؿ أف ىناؾ فركؽ دالة بْب مرتفعْب كمنخفضْب مفهـو الذات ٩با 
 على صدقو.يشّب إٔب قدرة  االختيار على التميز بْب اجملموعات كيعد ذلك مؤشر جيد 

( معلمان 30: للتحقق من ثبات ا٤بقياس ًب تطبيقو على عينة مكونة من )ثبات ادلقياس -
كًب استخداـ معادلة كركبناخ ألفا لتقدير الثبات لكل بعد من أبعاد مفهـو الذات كيوضح 

 ا١بدكؿ التإب قيم معامل الفا. 

 اجملموعات اابعاد

.87 الذات األخبلقية  

.67 الذات االجتماعية  

.80 الذات ا١بسمية  

.66 الذات  األسرية  

كمن ا١بدكؿ السابق ٲبكن القوؿ أف ٝبيع معامبلت الفا كانت دالة ٩با يشّب إٔب معامل ثبات جيد 
 للمقياس. 

 ااساليب اإلحصائية:  -
( كذلك (SPSS)لقد ًب استخداـ ُب األساليب اإلحصائية )الربنامج اإلحصائي 
 باستخداـ اإلحصائيات التالية: 

 ا٤بتوسطات ا٢بسابية كاال٫برافات ا٤بعيارية.  -1
 . (T-Test)اختبار   -2
 معامل االرتباط بّبسوف.  -3
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 ٢بساب الثبات لؤلداة. (KR)معادلة كركنباخ ألف   -4

 عرض نتائج الدراسة وحتليلها:  -
نتائج التساؤؿ األكؿ: ىل توجد عبلقة دالة احصائيا بْب االحَباؽ النفسي كمفهـو 

( لئلجابة على ىذا التساؤؿ ًب استخداـ معامل ارتباط 0.05الذات عند مستول داللة )
 بّبسوف كيوضح ا١بدكؿ التإب قيمة معامل االرتباط داللتها. 
 

 االحرتاا النفسي  

 الداللة االرتباط اابعاد

.17 الذات األخبلقية   0.05 

.11 الذات االجتماعية   غّب داؿ 

.19 الذات ا١بسمية   0.05 

.01 الذات  األسرية  غّب داؿ  

.15 الدرجة الكلية   0.05 

 

( بْب االحَباؽ 0.05من ا١بدكؿ السابق ٲبكن القوؿ بأف ىناؾ عبلقة إٯبابية كدالة عند مستول  )
 النفسي ككل من ) الذات األخبلقية كالذات ا١بسمية كالدرجة الكلية(. 
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بينما ٓب توجد فركؽ ُب ) الذات االجتماعية كالذات األسرية( كترل الباحثتاف أف الذات األخبلقية 
لفرد باهلل كإحساس الفرد بكونو شخصان سول  أك غّب سوم كرضا الشخص عن تشمل عبلقة ا

عقيدتو كدينو كعن ا٤ببادلء الٍب يؤمن هبا كالذات االخبلقية ٥با صلة كبّبة با٘باه ا٤بعلم ٭بو عملو 
ٗبعُب كل ما زادا اإلدراؾ األخبلقي لدل ا٤بعلم كلما قل االحَباؽ النفسي ك بناء الذات لدل ا٤بعلم 

 ع للمعايّب السائدة ُب اجملتمع الذم ٰبيا فيو كالعمل الذم ٲبارسو .ٱبض

فا٤بعلم يؤثر ُب اآلخرين داخل كخارج ٧بيط العمل  كيتأثر هبم كمن ىذا التأثّب فإنو يضع ذاتو 
كيكوف ميولو كا٘باىاتو حوؿ ما يقـو بو من عمل ككذلك الذات ا١بسمية تعرب عن مفهـو الفرد عن 

من اعضاء فعندما يكوف ا٤بعلم غّب راض على شكلو كل ما كاف أكثر عرضة جسده بكل ما فيو 
للضغوط النفسية كمن ىنا ٲبثل ُب دخولو إٔب بوابة االحَباؽ النفسي معِب ىذا أف كلما ىناؾ رضا 
نفسي عن الذات ا١بسمية كشكل ا١بسم فإف ىذا الرضا يساىم بشكل كبّب ُب خفر التوترات 

تقود إٔب ما يعرؼ باالحَباؽ النفسي كما تؤكد )كريستيناماسبلش( أف كالضغوطات كالٍب بدكرىا 
ا٤بعلم عندما يواجو معوقات ٙبوؿ دكف قيامو بدكره بشكل كامل فإف ذلك يؤدم إٔب إحساسو 
بالعجز كالقصور عن تأدية العمل ا٤بطلوب منو ٩با يَبتب عليو ض ضغط نفسي كتوثر عصيب 

ما ٰبدث ذلك تأخذ العبلقة الٍب تربط بْب ا٤بعلم كتلميذه بعدان يؤدياف إٔب تدىن مستول دافعيتو عند
سلبيان لو أثاره ا٤بدمرة  على العملية الَببوية ككل كيعترب فقداف ا٤بعلم لبلىتماـ بالعمل عمومان 

 كبتبلميذه خصوصان ىو السلوؾ السليب الناتج عن صالة االحَباؽ النفسي. 

 االحَباؽ النفسي كمفهـو الذات لدل أفراد العينة كفقان : ىل توجد فركؽ ُبنتائج التساؤل الثاين
 للعمر؟.
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لئلجابة على ىذا التساؤؿ  ًب تقسيم عينة الدراسة إٔب  ٦بموعتْب  اشتملت اجملموعة العمرية 
( سنة كاشتملت اجملموعة العمرية الثانية على األعمار األكثر من 30األكٔب على األعمار أقل من )

للمقارنة بْب اجملموعتْب ُب متغّبات الدراسة  (T-Test)اـ اختبار ( سنة كًب استخد31)
كداللتها للفركؽ ُب متغّبات الدراسة  T-testا٤بختلفة كما ُب ا١بدكؿ التإب يوضح فيو اختيار 

 كفقان للعمر. 

 

 الداللة قيمة )ت( االضلراف  ادلتوسط  العدد اجملموعات ادلتغريات  

 االحَباؽ
 (30اقػػػػل من )

 (31أكل من )

87 

83 

38.56 

36.64 

8.38 

9.57 
1.39 16. 

 الذات 
 األخبلقية 

 (30اقػػػػل من )

 (31أكل من )

87 

83 

44.89 

45.73 

9.25 

5.62 
-1.01 31. 

الذات 
 االجتماعية 

 (30اقػػػػل من )

 (31أكل من )

87 

83 

44.08 

45.52 

6.05 

7.86 
1.34 18. 

الذات 
 ا١بسمية 

 (30اقػػػػل من )

 (31) أكل من

87 

83 

43.55 

45.89 

7.02 

6.82 
-2.20 .02 

 .08 1.76- 7.38 45.45 87 (30اقػػػػل من ) الذات 
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 6.83 47.37 83 (31أكل من ) األسرية

الدرجة 
 الكلية 

اقععععل من 
(30) 

 (31أكل من )

87 

83 

177.97 

184.52 

18.74 

21.16 
2.14 03. 

( بْب 0.05كمن ا١بدكؿ السابق ٲبكن القوؿ أنو توجد فركؽ دالة احصائيا عند مستول أقل من )
اجملموعتْب العمريتْب فيما تعلق بالذات ا١بسمية كالذات الكلية من كجهة نظر الباحثتاف أف 
اإلنساف كلما تقدـ ُب العمر يكوف أكثر قدرة على التعامل مع ظركؼ ا٢بياة ٩با ٯبعل االحَباؽ 
النفسي أقل كما أف ألفة ا٤بواقف كالضغوطات كطريقة حلها ُب ا٤برات األكٔب ٘بعل منها امور سهلة 
فيما بعد كذلك لقدرة اإلنساف على التعامل معها كاتباع أسهل كأيسر الطرؽ ٢بلها كالتأقلم معها 

مستول  كٚبتلف ىذه النتيجة مع دراسة ) مهند عبد سليم( ال توجد فركقات دالة إحصائيان عند
 ( ُب مستول مفهـو الذات لدل معلمي كمعلمات ا٤برحلة الثانوية كفقان ٤بتغّب العمر. 0.05داللة )

 : ىل توجد فركؽ ذات داللة احصائية ُب متغّبات الدراسة كفقان للخربة. نتائج التساؤل الثالث

للمقارنة بْب اجملموعتْب  T-Testلئلجابة على ىذا التساؤؿ ًب استخداـ اختبار  -
سنوات  10كداللتها اإلحصائية للفركؽ بْب األقل من  (T)كيوضح ا١بدكؿ التإب قيمة 

 سنوات ُب متغّبات الدراسة كفقان للخربة.  10كاألكثر من 
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 الداللة قٌمة )ت( االنحراف  المتوسط  العدد المجموعات المتغٌرات  

 االحتراق

 11أقــــل من 

 سنوات 

 سنوات 11أكثر من 

115 

 

55 

38615 

36653 

9613 

8692 
1619 27. 

 الذات 
 األخالقٌة 

 11أقــــل من 

 سنوات 

 سنوات 11أكثر من 

115 

 

55 

45623 

45644 

56295 

56779 
225. 822. 

الذات 
 االجتماعٌة 

 11أقــــل من 

 سنوات 

 سنوات 11أكثر من 

115 

 

55 

44651 

45638 

66147 

86721 
771. 442. 

الذات 
 الجسمٌة 

 11أقــــل من 

 سنوات 

 سنوات 11أكثر من 

115 

 

55 

43685 

6645 

76221 

66241 
26293 123. 

 الذات 
 األسرٌة

 11أقــــل من 

 سنوات 

 سنوات 11أكثر من 

115 

 

55 

46617 

46685 

76232 

76159 
586- 559. 

الدرجة 
 الكلٌة 

 11أقــــل من 

 سنوات 

 سنوات 11أكثر من 

115 

 

55 

179675 

184613 

196522 

216343 
16327- 186. 

 

( بْب 0.05كمن ا١بدكؿ السابق ٲبكن القوؿ أنو توجد فركؽ دالة احصائيا عند مستول أقل من )
سنوات ُب متغّبات الدراسة كفقا للخربة فيما يتعلق  10سنوات كاألكثر من  10األقل من 

قية كالذات االجتماعية كالذات األسرية بالذات ا١بسمية  بينما ٓب توجد فركؽ ُب الذات األخبل
كالدرجة الكلية ٩با يشّب إٔب أف ا٣بربة تؤثر ُب مفهـو الذات ا١بسمية كمن كجهة نظر الباحثتاف أف 
ا٤بعلم األكثر خربة يستطيع التغلب على ا٤بشاكل ا١بسدية على سبيل ا٤بثاؿ أصبح أكثر كعى 

كاف ا٤بعلم أكثر خربة كل ما كاف اقل عرضة كتقبل لصورة  جسده من ذم قبل ٗبعِب أنو كل ما  
لبلحَباؼ النفسي ككذلك التحمس الشديد كالتوتر ا٤بصاحب للمهنة ا١بديدة كعدـ الدراية بكم 
ا٤بشاكل الٍب ستواجو ا٤بعلم سواء من قبل التبلميذ اك من ا٤بناىج اك إدارة ا٤بدرسة باإلضافة إٔب 
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العمل كتأخر ا٤برتبات كالٍب قد تستمر إٔب اكثر من ا٤بشاكل ا٤بصاحبة للمرتب الشهرم ُب بداية 
سنة كتشّب النتائج إٔب اف  ىناؾ عبلقة بْب االحَباؽ النفسي كالذات ا١بسمية حيث تؤثر صورة 
ا١بسد بشكل كبّب على حياة الشخص كخاصة ُب الفَبة العمرية ما قبل االربعْب حيث يركز ا٤بعلم 

ستو ٤بهنة التعليم كالذات ا١بسمية جزء ال يتجزا من مفهـو على شكلو كىندامو خاصة ُب بداية ٩بار 
الذات كلو مؤثرات الٍب قد تساىم ُب جلب القلق كالتوتر  بذلك قد تقود إٔب ما يعرؼ باالحَباؽ 

 النفسي .

٤بيعة ٧بسن ٧بمد الشيوخ( أنو ال كجود –ٚبتلف ىذه النتيجة مع دراسة )إبراىيم أمْب القريوٌب 
اىات ا٤بعلمْب ٫بو العمل كفقا ٤بتغّب ا٣بربة كىذا عكس توقعاهتم بأهنم كانوا فركؽ دالة بْب ا٘ب

يعتقدكف أف ا٤بعلموف األكثر خربة لديهم قدرة أكرب من التكيف مع ظركؼ العمل نتيجة لطوؿ 
 مدة ا٣بربة. 

: ىل توجد فركؽ ذات داللة احصائية ُب متغّبات الدراسة كفقان للحالة نتائج التساؤل الرابل  
 (. 0.05االجتماعية عند مستول داللة )
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للمقارنة بْب ٦بموعتْب كيوضح ا١بدكؿ  T-Testلئلجابة على ىذا التساؤؿ ًب استخداـ اختبار 
كداللتها اإلحصائية للفركؽ بْب ا٤بتزكجْب ُب متغّبات الدراسة كفقا للحالة  (T)التإب قيمة 
 االجتماعية.

قٌمة  االنحراف  المتوسط  العدد المجموعات المتغٌرات  
 )ت(

 الداللة

 االحتراق

 مـــــتــــــــزوجــــــــــٌن
 غٌر متزوجٌن

112 

 

58 

38654 

35686 

96661 

76357 
16848 1666. 

 الذات 
 األخالقٌة 

 مـــــتــــــــزوجــــــــــٌن
 غٌر متزوجٌن

112 

 
58 

46624 

43648 

56291 

56316 
36221 112. 

الذات 
 االجتماعٌة 

 مـــــتــــــــزوجــــــــــٌن
 غٌر متزوجٌن

112 

 

58 

45672 

42697 

66951 

66821 
26468 115.. 

الذات 
 الجسمٌة 

 مـــــتــــــــزوجــــــــــٌن
 غٌر متزوجٌن

112 

 
58 

45621 

43669 

66799 

76351 
16348 179. 

 الذات 
 األسرٌة

 مـــــتــــــــزوجــــــــــٌن
 غٌر متزوجٌن

112 

 

58 

46692 

45636 

76752 

56785 
16347 181. 

الدرجة 
 الكلٌة 

 مـــــتــــــــزوجــــــــــٌن
 غٌر متزوجٌن

112 

 

58 

184611 

175651 

196997 

196442 
26683 118. 

 

( بْب 0.05كمن ا١بدكؿ السابق ٲبكن القوؿ أنو توجد فركؽ دالة احصائيا عند مستول أقل من )
٦بموعتْب ا٤بتزكجْب كالغّب ا٤بتزكجْب فيما يتعلق بالذات األخبلقية كالذات االجتماعية كالدرجة 

الجتماعية الكلية بينما ٓب توجد فركؽ ُب الذات ا١بسمية كالذات األسرية ٩با يشّب إٔب أف ا٢بالة ا
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توجد ُب الذات األخبلقية كالذات االجتماعية كالدرجة الكلية ترل الباحثتاف اف الذات االجتماعية 
ىي أدراؾ الشخص لذاتو  كعبلقتو باألخرين تظهر ُب صور كأفكار كمعتقدات الٍب  يعتنقها الفرد 

 متزكجة كمن ىذه الوسائل  بعد انتشار مواقع التواصل االجتماعي غالبا تكوف اكثر تاثّب بالفئة الغّب
) الفيس بوؾ( ٲبثل تعوير الفرد على التواصل مع افراد األسرة كتغطية حاجاتو االجتماعية كمن 
خبلؿ ىذه الوسائل ٩با نتجو عليو كجود فركؽ دالة احصائيان بينها كبْب ا٤بتزكجْب نتيجة اختبلط 

١بوانب االخبلقية كالدينية من اجملموعة الغّب ىذه الفئة باجملتمع اكثر كالٍب تعترب أكثر انضباطان ُب ا
متزكجة كيرل كارؿ ركجرز أف مفهـو الذات يعترب ىو ا٤بسئوؿ األكؿ على سلوؾ الفرد كما أف 

 الذات جزء من كياف الفرد تعمل على ٙبقيق نفسها من خبلؿ ذلك النشاط .

فق النفسي أما تلك الٍب ال كعلى ذلك فإف ا٣بربات الٍب تتفق كتتطابق مع مفهـو الذات كمع التوا
تتفق مع مفهـو الذات اك تتعارض مع ا٤بعايّب االجتماعية تدرؾ على اهنا هتديد كعندما تدرؾ ا٣بربة 
هبذا الشكل تؤدم إٔب احباط كتوثر كقلق كسوء توافق لذا فأنو اعترب الطريقة ا٤بثالية إلحداث التغّب 

 و.ُب السلوؾ تستلـز اف يعدؿ الفرد مفهومو عن ذات

  -توصيات الدراسة: -
  -ُب ضوء نتائج الدراسة ا٢بالية توصى الباحثتاف ٗبا يلي:

 إعداد برنامج إرشادم لتوعية ا٤بعلمْب للتغلب على الضغوطات النفسية. -1
 االىتماـ بفئة ا٤بعلمْب من قبل اإلدارة ا٤بدرسية من خبلؿ التكرًن كا٤بكافأة. -2
ٙبسْب ا٤بكافأة ا٤بالية لدل ا٤بعلمْب ٤با ٥با من آثار رفع الدعم ا٤بادم؛ أم زيادة  -3

 إٯبابية عليهم.
 زيادة الدعم ا٤بعنوم للمعلمْب من خبلؿ التكرًن كا٤بكافآت.  -4
 إعطاء ا٤بعلمْب الفرصة ُب الراحة النفسية أك اإلجازة.  -5
ٚبفيف الضغوط على ا٤بعلمْب كا٤بتمثلة ُب الكم ا٥بائل من ا٢بصص الدراسية  -6
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 كتكليف ا٤بعلم با٤بادة ذات العبلقة بتخصصو. 
  -مقرتحات الدراسة: -

  
 إجراء دراسة ٩باثلة على عينة من معلمي مرحلة التعليم العإب.  -1
 النفسية.إجراء دراسة على االحَباؽ النفسي كعبلقتو با٤بشكبلت  -2
 إجراء دراسة تتناكؿ الضغوط النفسية كعبلقتو بالتوافق النفسي لدل ا٤بعلمْب.  -3
 إجراء دراسة تتناكؿ مفهـو الذات كعبلقتو بالضغوط النفسية. -4
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: ادلراجل  
، مقياس االحَباؽ النفسي للمعلمْب القاىره ، مصر ،  1994عادؿ عبد هللا ٧بمد  -1

 مكتبة اال٪بلو ا٤بصرية.
، مفهـو الذات بوصفو دالة لبعر متغّبات الشخصية 1992عبدالفتاح دكيدار  -2

لدل االطفاؿ " دراسة سيكومَبية استداللية" ا٤بؤٛبر السنوم الرابع للطفل ا٤بصرم 
 ،مركز دراسات الطفولة ، جامعو عْب مشس ، القاىرة .

–، مقياس تنسى ٤بفهـو الذات االسكندرية  2008صفوت فرج كسهّب كامل  -3
 االسكندرية الكتاب.–مركز –صر م

، القاىرة ، 2، الشخصية السوية ك ا٤بضطرية ، ط 2002زينب ٧بمود شقّب  -4
 ا٤بكتبو النهضة ا٤بعرفة.

، ضغوط ا٢بياة كاساليب معا١بتها الصحة النفسية كالبدنية ُب 2000علي عسكر  -5
 عصر التوتر ك القلق ، دار الكتب ا٢بديثة.

 1االرشاد النفسي كالتوصيو الَببوم ط 1981 يوسف القاضي ، لطفي ٧بمود عطا -6
 الرياض.–دار ا٤بريخ 

، ظاىرة االحَباؽ النفسي كعبلقتها بضغوط العمل  1998يوسف حرب عودة  -7
 –لدم معلمي ا٤بدارس الثانوية ا٢بكوميو ُب الضفة الغربيو جامعو النجاح الوطنية 

 فلسطْب.
بعر ا٤بتغّبات الدٲبغرافيو ، مفهـو الذات كاثر 2003عبدالعإب عبد سليم مهند  -8

 –كعبلقتو بظاىره االحَباؽ النفسي لدل معلمي ا٤برحلة الثانويو جنْب كنابلس 
 جامعو النجاح الوطنيو فلسطْب . –رسالو ماجستّب منشورة 

( االحَباؽ النفسي للمعلمْب ذكم النمط 2017نشوة كـر عماد أبوبكر دردير ) -9
ت رسالة ماجستّب غّب منشورة كلية الَببية )أ،]( كعبلقتو بأساليب مواجهة ا٤بشكبل

.  جامعة الفيـو
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، مقارنة مستول االحَباؽ النفسي عند كل  2009بوبكر دبايب عقيل بن ساسي -10
 من معلمي ا٤برحلة االبتدائية ا١بزائرية ، ٦بلة العلـو االنسانية كاالجتماعية.

ة األنا لدل ، االحَباؽ النفسي كعبلقتو ٗبركن ٧2007بمد جواد ا٣بطيب -11
.2007ا٤بعلمْب الفلسطينيْب ٗبحافظة غزة ، آب{ٛبر الَببوم ، الثالث بغزة   

، مستول االحَباؽ النفسي لدل معلمي األلعاب  1999يوسف ٪بي -12
 الرياضية ا١بماعية ، رسالة ماجستّب غّب منشودة جامعة النجاح الوطِب نابلس.

النفسي لدل معلمي الَببية  ، مستويات االستفادة ٧1993بمود الدبابسة -13
باألردف كعبلقتها ببعر ا٤بتغّبات ، رسالة ماجستّب غّب منشورة ، ا١بامعة األردنية ، 
 عماف.

، االستنفاد النفسي لدل مديرم ا٤بدارس الثانوية  1990عدناف العضايلة -14
 ا٢بكومية ُب األردف ، رسالة ماجستّب غّب منشورة ا١بامعة األردنية ، عماف.

، االحَباؼ النفسي لدل ا٤بعلمة كعبلقتو  2011يعة ٧بسن ٧بمد الشيوخ ٤ب-15
 باال٘باه ٫بو مهنة التعليم ، رسالة ماجستّب ، األكادٲبية العربية ا٤بفتوحة ُب الد٭بارؾ.

علم الكتب ، القاىرة  2، التوجيو كاإلرشاد النفسي ط  1980حامد زىراف -16
 ، مصر.

ـو الذات عند أبناء ا٤بعتقلْب كغّب ، مفه 2000جهاد أسعد صبلح ، -17
سنة( ُب ٧بافظة بيت ٢بم ، رسالة ماجستّب غّب  15-7ا٤بعتقلْب للفئة العمرية )

 منشورة ، جامعة القدس.
مستويات االحَباؽ النفسي لدل ا٤برشدين  1991ىند عبدهللا جرناكم -18

 الَببويْب ُب ا٤بدارس ا٢بكومية ُب األردف رسالة ماجستّب.
، مستويات االحَباؽ النفسي لدل معلمي  1995لطفي الطحاينة زياد -19

الَببية الرياضية ُب األردف كعبلقتها ببعر ا٤بتغّبات ، رسالة ماجستّب غّب منشورة ، 
 ا١بامعة األردنية عماف ، األردف.



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

172 
 

، مستويات ا٢بَباؽ النفسي لدل ا٤بشرفْب  1992علي أٞبد عبدالرٞبن -20
قتو ببعر ا٤بتغّبات ، رسالة ماجستّب غّب مباشرة ، جامعة الَببويْب ُب األردف كعبل

 الّبموؾ ، إدبد ، األداب.
السمات الشخصية كا١بنس كمدة ا٣بربة كأثرىا ُب درجة  1995عادؿ ٧بمد -21

 االحَباؽ النفسي لدل ا٤بعلمْب ٦بلة الدراسات نفسية ، القاىرة مصر.
اؽ الفسية لدل عينة معلمي ، االحَب  2006إبراىيم القريوٌب ، فريد ا٣بطيب -22

الطبلب العاديْب كذكم االحتياجات ا٣باصة باألردف ، ٦بلة كلية الَببية ، جامعة 
 االمارات العربية ا٤بتحدة.

.2007عبدالكرًن أبوعليم -23  
، مصادر االجهاد النفسي لدل معلمي ا١بامعات  1996عيد ٧بمد عساؼ -24

النجاح لؤلٕباث ، العلـو اإلنسانية جامعة ُب الوطن احملتل كالضفة الغربية ، ٦بلة 
.10عدد-11-9النجاح الوطنية   

االحَباؽ النفسي كعبلقتو بأ٭باط الشخصية بطبيعة  2014ٲبينو مركرم -25
 ا٤بمارسات ا٤بهنية؛ رسالة دكتوراه غّب منشورة ، كلية العلـو االنسانية ا١بزائر.
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 ينة من طالب كلية الرتبية جامعة مصراتةالتفكري اإلجيايب وعالقتو بفاعلية الذات لدي ع

 د. حاسم امحد اجلزار                       ا. محيدة  عمر حنيش

 جامعة مصراتة

ىػػدؼ البحػػث ا٢بػػإب أب اٯبػػاد العبلقػػة بػػْب التفكػػّب االٯبػػايب كالفاعليػػة الذاتيػػة ملخععص الدراسععة : 
( طالب كطالبة كاحتوت 39بلغت ) كذلك على عينة من طلبة كطالبات كلية الَببية جامعة مصراتة

ار ادكات الدراسػػػة علػػػى مقياسػػػْب االكؿ كىػػػو يقػػػيس الفاعليػػػة الذاتيػػػة كىػػػو مػػػن اعػػػداد حاسػػػم ا١بػػػز 
. 01، كاسفرت النتائج عػن اٯبػاد عبلقػة ارتباطيػة دالػة عنػد مسػتول ككذلك مقياس التفكّب االٯبايب

واالناا  وال باٍ  الػة احصػائيا بػْب الػذكور بْب فعاليػة الػذات كالتفكػّب االٯبػايب بينمػا ٓب توجػد فػركؽ د

 انتخصص انعهًً واالدبً فً انفاعهٍت وانتفكٍر االٌجابً 

 The study aimed to examine the relationship between positive thinking and self-

efficacy on a sample of the students of the Faculty of Education, Misurata 

University (39) male and female students. The tools of the study consisted of the 

self-efficacy test prepared by Hasem Ahmed Al-Jazzar as well as positive thinking 

test. Between positive self-efficacy and positive thinking, while there were no 

statistically significant differences between males and females, as well as between 

scientific and literary specialization in self-efficacy and positive thinking 
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 :ادلقدمة 

يشكل طلبة ا١بامعة اىم فئة من فئات اجملتمع فهم اكثر شرائح اجملتمع قدرة علػى البػذؿ كالعطػاء    
ٕبكػػم تكػػوينهم ا١بسػػمي الػػذم  ٯبعلهػػم ُب عنفػػواف ا٢بيويػػة كالنشػػاط لػػذا يفػػَبض اف ٯبػػرم التعامػػل 

طاقػػػػاهتم فهػػػم ا١بيػػػػل الػػػػذم سػػػػيحمل  بأقصػػػػىمعهػػػم بشػػػػكل يػػػػدفعهم ٫بػػػو الدراسػػػػة كالعمػػػػل البنػػػاء 
ا٤بختلفة كيواجو التحديات ُب ٝبيع مرافق ا٢بياة ٗبا ٲبتلك من قػدرة علػى اال٪بػاز.  بأعبائهاكلية ا٤بسؤ 
 (.142،ص2009،ا٤بشيخي)

ففي ىػذه ا٤برحلػة ينتقػل الفػرد مػن الوضػع الػذم كػاف فيػو معتمػدا  علػى الوالػدين ُب كثػّب مػن االمػور 
ا٤بسػػتقل، حيػػػث ٰبقػػق االبنػػاء ُب ىػػػذه أب الوضػػع الػػذم يتحمػػػل فيػػو مسػػؤكليات ككاجبػػػات الراشػػد 

ا٤برحلػػة االسػػتقبلؿ عػػن الوالػػدين كمػػا يتوقػػع مػػن االبػػن اف يتصػػرؼ كراشػػد ناضػػج مسػػؤكؿ ُب الوقػػت 
الذم تتسع فيو عبلقاتو االجتماعية كتتبلور لديو ا٤بفاىيم االجتماعية بصورة اكثر كاقعية عن ا٤براحل 

ول الػػذم يصػػبح فيػػو قػػادرا علػػى اف يبػػدع كينػػتج السػػابقة فينظػػر أب نفسػػو علػػى انػػو كصػػل أب ا٤بسػػت
 (.13،ص2000،االطرش)

( مرحلػة دقيقػة فهػي سػنوات ا٤بشػاكل حيػث  Hurlockلذا تعد ا٤برحلة ا١بامعية ُب نظر )ىرلوؾ 
يقػػف الشػػباب ا١بػػامعي علػػى مفػػَبؽ الطريػػق بػػْب ا٤براىقػػة ا٤بتػػأخرة كالرشػػد ا٤ببكػػر كيعمػػل جاىػػدا مػػن 

ماء ١بماعة الراشدين بعد اف كاف ُب نظر الكبار مراىقا كىنا يرل ليفْب اجل االستقبلؿ بذاتو كاالنت
 (lewin)  اف ىذه ا٤برحلة مرحلة انتقالية حرجة حيث ال خربة للطالب بعػد بػنمط ا٢بيػاة ا١بامعيػة

ا١بديػدة اك بكيفيػة مواجهػة مشػكبلهتا الػٍب قػد تػَبؾ اثارىػا السػلبية ُب حيػاهتم فا١بامعػة بالنسػبة ٥بػػم 
ب فسيح كخربة جديػدة ٚبتلػف ٛبامػا عػن مرحلػة الدراسػة الثانويػة حيػث تكثػر مشػكبلهتم ميداف رح

الناشػئة عػن ضػػعف اك خلػل ُب التوافػق النفسػػي كاالجتمػاعي كالدراسػي كاالسػػرم، كمػا يػزداد شػػعور 
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الشباب بالصراع بْب العادات كالتقاليد كالقيم القدٲبة الٍب يتمسك هبا االبػاء كاسػاليب ا٢بيػاة كالقػيم 
١بديػػدة الػػػٍب يفرضػػػها التطػػور ا٢بضػػػارم ُب ٦بػػػتمعهم، كمػػػن ا٤بشػػكبلت كالظػػػواىر السػػػلوكية السػػػلبية ا

لدل الطلبة ىي مشكلة الفشل الدراسي كالتنشئة االسػرية ا٣باطئػة الػٍب تقػـو علػى القسػوة الزائػدة اك 
اؿ كالسػػلبية اللػػْب اك الػػدالؿ اك بلػػوغ الرقابػػة فيهػػا حػػد التقييػػد الزائػػد للحريػػة اك حػػد التسػػيب كاالٮبػػ

( 1988نتيجة التصدع االسرم جراء ا٣ببلفات ا٤بستمرة بْب الوالػدين كىػذا مػا بينتػو دراسػة )طػاىر،
مشػػػكبلت اجملػػػاؿ الدراسػػػي كمشػػػكبلت اجملػػػاؿ النفسػػػي كاالسػػػرم ا٤براتػػػب ا٤بتقدمػػػة  سػػػاٮبتحيػػػث 
 (.2-1،ص1995،دسوقيفيها.) 

اسػَباتيجيات الػتعلم احيانػا تكػوف  : يسػتخدـ طػبلب ا١بامعػة ٦بموعػة مػن مشكلة البحث وامهيتعو
تقليدية كغّب مناسبة كرٗبا تكوف ىذه االسَباتيجيات غّب مبلئمة لنمط نوع ا٤بادة ا٤بػراد تعلمهػا نظػرا 
٤بػا يتمتػػع بػو طػػبلب ا١بامعػة مػػن خصػػائص معرفيػة كشخصػػية كعصػبية ٨بتلفػػة . االمػر الػػذم ٯبعلهػػم 

كثػر كفػاءة كفعاليػػة الػذات احػدل موجهػػات غػّب قػادرين عػن البحػػث عػن كسػائل ٙبفيزيػػة كاسػاليب ا 
السلوؾ كالٍب تشػمل ثقػة الفػرد كاٲبانػو بقدراتػو كالسػعي ٫بػو تطػوير مهاراتػو كتنظيمهػا ٫بػو مشػكبلت 
كمطالػػب ا٢بيػػاة .لػػذا فػػػاف البحػػث ا٢بػػإب تكمػػن اٮبيتػػػو ُب انػػو ٯبػػرم علػػى فئػػػة مهمػػة كىػػي شػػػباب 

ع يبػدأ بالشػباب كثانيػا اهنػا ٚبػتص بتطػوير ا١بامعة كىم عصب االمة كعمادىا كنواة تكوين أم ٦بتمػ
كتنظػػيم مهػػارات ىػػؤالء الذاتيػػة كاسػػتغبلؿ طاقػػاهتم ٗبػػا ٰبقػػق الصػػاّب العػػاـ كا٥بػػدؼ ا٤بنشػػود ُب بنػػاء 
اجملتمػع كمػػا اف للفاعليػة الذاتيػػة دكرا مهمػػا ُب اال٪بػاز الدراسػػي كاالكػػادٲبي كالػوظيفي حيػػث تعكػػس 

كم على معطيات البيئة كالثقة بالنفس ُب مواجهػة ٙبػديات معتقدات الفرد عن ذاتو كقدراتو ُب التح
 (2007ا٢بياة .)ا٤بزركع ،

 كتتحدد  مشكلة البحث ا٢بالية ُب االجابة عن التساؤالت التالية :
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ىل توجد عبلقة ارتباطية دالة احصائيا بْب التفكّب االٯبايب كفعالية الذات كما يػدركها طػبلب كليػة  -1
 الَببية جامعة مصراتة ؟ 

 توجد فركؽ بْب الطبلب الذكور كالطالبات االناث ُب فعالية الذات كالتفكّب االٯبايب ؟ ىل -2
 اىداؼ البحث : يهدؼ البحث ا٢بإب أب ما يلي :

ٙبديػػد عبلقػػة الفاعليػػة الذاتيػػة كأحػػد ا٤بتغػػّبات الدالػػة علػػى القػػول الشخصػػية ا٤بنظمػػة لػػدل الطػػبلب  -1
 السائدة .كبْب التفكّب االٯبايب كأحد ا٭باط التفكّب 

معرفة الفػركؽ بػْب ا١بنسػْب ُب كػبل مػن التفكػّب االٯبػايب كفعاليػة الػذات لػدل طػبلب كطالبػات كليػة  -2
 الَببية جامعة مصراتة .

اعػػػداد كتقنػػػْب ادكات نفسػػػية كمقػػػاييس تناسػػػب اجملتمػػػع الليػػػيب كهتػػػدؼ أب تقػػػدير التفكػػػّب االٯبػػػايب  -3
 كالفاعلية الذاتية .
 Self-Efficacy:فاعلية الذات

حيػث يعد مفهـو فاعلية الذات من أىم مفاىيم علم النفس ا٢بػديث الػذم كضػعو بانػدكرا          
يػرم أف معتقػدات الفػرد عػػن فاعليتػو تظهػر مػن خػػبلؿ اإلدراؾ ا٤بعػرُب للقػدرات الشخصػية كا٣بػػربات 

رالذم تتبعػػو  ا٤بتعػػددة ،سػػواء ا٤بباشػػرة أك غػػّب ا٤بباشػػرة ،كلػػذا فػػإف الفاعليػػة الذاتيػػة ٲبكػػن أف ٙبػػدد ا٤بسػػا
جراءات سػلوكية ،إمػا ُب صػورة إبتكاريػة أك ٭بطيػة ،كمػا أف ىػذا ا٤بسػار ٲبكػن أف يشػّب إٕب مػدم إك

،كثقتػػػػػػو بإمكاناتػػػػػػو الػػػػػػٍب يقتضػػػػػػيها Personal efficacy’sأقنػػػػػػاع الفػػػػػػرد بفاعليتػػػػػػو الشخصػػػػػػية 
لسػػػلوؾ ا٤بفتػػػاح الػػػرئيس للقػػػوم احملركػػػة لسػػػلوؾ الفػػػرد ألف ا تعػػػد ا٤بعتقػػػدات الشخصػػػية،تلػػػك ا٤بوقف

توقعاتػػو عػػن مهاراتػو السػػلوكية ا٤بطلوبػػة كعلػي اإلنسػاين يعتمػػد بشػكل أساسػػي علػػي مػا يعتقػػده الفػػرد 
  (Bandura,1982 )لتفاعل مع أحداث ا٢بياة.اثناء ا
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كيػػذكر سػػامي زيػػداف  إنػػو بػػالرجوع إٕب قػػواميس اللغػػة لتحديػػد الَبٝبػػة الصػػحيحة ٤بصػػطلح          
efficacy ن إليػاس كإدكار إليػاس كحسػن سػعيد الكرامػي كمنػّب البعلبكػػي كجػد أنػو يػرد عنػد كػل مػ

ٗبعػػػِب الكفايػػػة ،كجػػػدير بالػػػذكر أف قػػػواميس علػػػم Efficacyٗبعػػػِب فاعليػػػة ،ُب حػػػْب كرد مصػػػطلح 
 ٗبعػِب الكفايػػة.Efficiencyٗبعػػِب الفاعليػة ،كمصػػطلح  efficacyالػنفس قػد تناكلػػت مصػطلح

Bradley,1993)) 

-selfعلي أنو فاعليػة كيكػوف مصػطلح efficacyية تنظر ٤بصطلح لذلك فإف الدراسة ا٢بال      
efficacy ا٤بػػرادؼ لػػو باللغػػة العربيػػة "فاعليػػة الػػذات"، ذلػػك ا٤بصػػطلح يتكػػوف مػػن كلمتػػْب الفاعليػػة

 ،الذات سيتم توضيح كبل منهم فيما يلي:

األصػػػػل اللغػػػػوم للفاعليػػػػة ىػػػػو الفعػػػػل "فعػػػػل" الػػػػذم مشػػػػتقاتو "فاعػػػػل"  :يف اللغععععة الفاعليععععة       
٦بمع اللغة العربيػة بالقػاىرة، للداللػة علػى كصػف الفعػل  اختاره ، كالفاعلية مصدر صناعي،"ك"فٌعاؿ

 .بالنشاط كاالتقاف

"ذلػك الشػعور القػوم ُب اإلنسػاف الػذم تصػدر عنػو ٨بَبعاتػو      الفاعليػة ُب االصػطبلح:        
 (2002سآب ،.( راتو، كتبليغو لرسالتو، كقدرتو ا٣بفية على إدراؾ األشياءكتصو 

 تعبرعن والتى ، الفرد ـحكاأعن  الصادرة األحكام مجموعةيقصػػػػػػػػد بػػػػػػػػو بانػػػػػػػػدكرا بأنػػػػػػػػو         
 الصعبة المواقف مع ؿالتعام فى ومرونتو معينة بسلوكيات القيام على قدرتو ؿحو معتقداتو
 (.(ndura,1977 بها المكلف المهام إلنجاز مثابرتو ومدى الصعاب وتحدى ، والمعقدة
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كتشّب عواطف حسْب اف فاعلية الذات ترتبط بالدافعية ا٤بعرفية الٍب تقػـو اساسػا علػي نظػاـ         
االىػػداؼ الشخصػػية الػػٍب تتحػػدد بواسػػطة ثػػبلث نقػػاط رئيسػػة ىػػي التغذيػػة الراجعػػة للػػذات كالتقيػػيم 

 (.177:  2007)ا٤بزركع ،  الذات من االىداؼ الٍب ٙبققها . الذاٌب الوجداين كادراؾ فاعلية

كما يرم باندكرا ككد فاعلية الذات باهنا تشّب إب ا٤بعتقدات ُب ا٤بقدرة علي تعبئة الدافعية كا٤بواد 
  ا٤بعرفية كطرؽ االداء ا٤بطلوبة ٤بواجهة ا٤بتطلبات ا٤بوقفية.

Wood&bandura1998:805).) 

 perceivedالكفاءة ا٤بدركة  الذات يرتبط ٗبفاىيم اخرم مثل:ة يكيرم شنك اف مفهـو فاعل
competence كتوقعات النجاح expectation  كالثقة بالذاتself-confidence.  

كيرم ٕب كبوبكا اف الذين لديهم شعور قوم بفاعلية ُب كقت معْب يركزكف انتباىهم كيكرسوف 
كمواقف صعبو سيحاكلوف بذؿ  ىؤالء االفراد عقبات،٦بهودىم ٤بتطلبات ىذا الوقت كعندما يواجو 

ا١بهود كا٤بثابرة لوقت اطوؿ ،مثل ىؤالء االفراد ٲبيلوف إب عذر الفشل ُب ا٤بهاـ الصعبة إب اجملهود 
 ((Levin et al.,2004,p591غّب الكاؼ.

م يستمد كعرؼ فاسيل فاعلية الذات باهنا :"ادراؾ الفرد لقدرتو علي اداء سلوؾ ما بنجاح ،كالذ
 (Gattuso ,1992 ,p32)كيصاغ من خبلؿ ا٣بربات االجتماعية". 

كعػػرؼ عػػادؿ العػػدؿ فاعليػػة الػػذات باهنػػا :"ثقػػة الفػػرد الكامنػػة ُب قدراتػػو يعػػرب عنهػػا خػػبلؿ ا٤بواقػػف 
 (2007ا١بديدة ،اك ا٤بواقف ذات ا٤بطالب الكثّبة كغّب ا٤بألوفة ".)ا٤بزركع ، 
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ىي ميكانـز ينشا من خبلؿ تفاعػل الفػرد مػع البيئػة كاسػتخداـ  كيرم شيل كاخركف اف فاعلية الذات
المكاناتػػػو ا٤بعرفيػػػة كمهاراتػػػو االجتماعيػػػة كالسػػػلوكية ا٣باصػػػة با٤بهمػػػة كىػػػي تعكػػػس ثقػػػة الفػػػرد بنفسػػػو 

 (.(Gattuso,1992:91 كقدرتو علي النجاح ُب اداء ا٤بهمة.

 درةقف ٍب عبلقة تمساىما فم ؽتشت ةٍاللدستا ةٍعمل بأنهاكمػػا يشػػػّب ٞبػػدم الفرمػػػاكم           
 ةٍفاعل ستنعكك درة،لقا هذله ةٍتذالا تكادراإلا ىمهاأ فمك درة،بالق ؿتتص ال ؿمكاعك صلشخا
 ،هاٍف فلمتضما طلنشاكا للمهمة ئوأدا ةٍفٍك فع ىادرصٍ لتىا تقعاكلتا فى توذا فع ردلفا
 (308:  2002)سآب، .لبةطلمتا رةلمثابكا ـزلبلا كدبالمجه هؤتنب دلمك

 لنتائجا ؽحقٍ ذللا ؿلفعاا كؾلسلا سةرمماك طٍطلتخا على ردلفا درةق بأنها رؼتعك       
 تقعاكلتا دارصٕكا اتوٍح على رةثؤلما ؼقكالمكا داثألحا فى ـلتحككا ،ما ؼقكم فى بةكغرلما
 دلمك دلجها دلبم ؤلتنبكا نةٍمع ةطنشكأ ـبمها ـاٍلقا على ردلفا درةق فع حةٍلصحا ةٍتذالا
 (2002: 617 )عبد القادر،.  طلنشاأكا ؿلعما ؾلذ ؽٍلتحق بةكلطلما رةلمثابا

 ؿلمستقبا فى ئوأدا على درقا كفكٍ ما إزاء ردلفا دلل كفتكٍ دعتقاا نهاأ رلٍف 2004Hoyاما
 (Babak et. Al., 2008).هزنجكأ ؽسب ما على بنىٍ الك دد،مح ؼقكفى م

 فى كؾللسل ـئهأدا فع رادألفا فم درةلصاا تقعاكلتكا ـألحكاا فم عةكمجم بأنها رؼتعك
 هذى أف ثٍح كؾلسلا ذاى زإلنجا فعد كةق لىإ جتحتا قعةكمت رٍغ أك غامضة دكتب دق ؼقكام
.  لمختلفةا تالكلمحاكا ددةلمتعا ؼقكالما فى رادألفا أداء كراء لكامنةافعدكالا رٍلتفس مهمة كةلقا

 (1986: 35)صديق،
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لتى كؾ كالسلأداء اتو على درقكؿ حرد لفاىا درصٍلتى ت اقعاكلتاعة كضا بأنها مجمٍرؼ أتعك
لى ت إقعاكلتاه ذىكد تقكعنها رة معبدرة كلقاه ذلمتصلة بهـ األحكادات كاالعتقاا من خبلؿ تنشأ

 (2001: 197)زيداف،بة.كغرلمالنتائج اعلى كؿ للحصد لجهذؿ ابرة كلمثابدرة كالمباا

نػػػػػوركش مثػػػػػل دراسػػػػػة كف مػػػػػع بانػػػػػدكرا بتطػػػػػوير مصػػػػػطلح فاعليػػػػػة الػػػػػذات كقػػػػػد سػػػػػاىم بػػػػػاحثوف اخػػػػػر 
Norwich(1987) كبانػػػػػػدكرا ككد،bandura and wood(1989)، 

 ف، كارٛبػر كاخػرك (1994)(Mitchell,et al)،كميتشػل كاخػركف schunk(1990)كشػونك
,et al) (1994) Artmer .) 

 ىى صخصائ دةع على ؿتشتم ذاتلا ةٍفاعل أف كلها لسابقةا تفاٍرلتعا فم صستخلٍك
 :كاآلتى

٦بموعػة االحكػاـ  -توقعػات الطالػب لػؤلداء ُب ا٤بسػتقبل  -ثقة الطالب ُب النجاح ُب اداء عمل مػا
 كا٤بعتقدات كا٤بعلومات عن مستويات الطالب كامكاناتو كمشاعره.

ال اف فاعليػة الػػذات ليسػػت ٠بػة ثابتػػة اك مسػػتقرة ُب السػلوؾ الشخصػػي فهػػي ٦بموعػة مػػن االحكػػاـ 
تتصػػػل ٗبػػػا ينجػػػزه الطالػػػب فقػػػط كلكػػػن ايضػػػا بػػػا٢بكم علػػػي مػػػا يسػػػتطيع ا٪بػػػازه كاهنػػػا نتػػػاج للمقػػػدرة 

 الشخصية 

تنمػػػو فاعليػػػة الػػػذات مػػػن خػػػبلؿ تفاعػػػل الطالػػػب مػػػع البيئػػػة كمػػػع االخػػػرين ،كمػػػا تنمػػػو بالتػػػػدريب 
فسػية كاكتساب ا٣بربات ا٤بختلفة. كجػود قػدر مػن االسػتطاعة سػواء كانػت فسػيولوجية اـ عقليػة اـ ن

باإلضافة إب توافر الدافعية ُب ا٤بوقف. اف فاعلية الذات تػرتبط بػالتوقع كالتنبػؤ كلكػن لػيس بالضػركرة 
اف تعكس ىذه التوقعات قدرة الطالب كامكاناتػو ا٢بقيقيػة ،فمػن ا٤بمكػن اف يكػوف الفػرد لديػو توقػع 

 (2002بفاعلية ذات مرتفعة كتكوف امكاناتو قليلة. )توفيق ،
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الػذات بالعديػد مػن العوامػل مثػل صػعوبة ا٤بوقػف ،ككميػة ا١بهػد ا٤ببػذكؿ ،مػدم مثػابرة تتحدد فاعلية 
الطالب. اف فاعلية الذات ليست ٦برد ادراؾ اك توقػع فقػط ،كلكنهػا ٯبػب اف تػَبجم إب بػذؿ جهػد 
كٙبقيػػػق نتػػػائج مرغػػػوب فيهػػػا.  كىػػػذه ا٣بصػػػائص ٲبكػػػن تنميتهػػػا كذلػػػك مػػػن خػػػبلؿ زيػػػادة التعػػػرض 

٤بناسػػػبة. كيػػػرم الباحػػػث أف فاعليػػػة الػػػذات تعػػػِب ادراؾ الفػػػرد لقدراتػػػو كامكانياتػػػو للخػػػربات الَببويػػػة ا
 الشخصية من خبلؿ التعامل ُب ا٤بواقف ا٤بختلفة .

بالدرجػة الكليػة الػٍب ٰبصػل عليهػا الطالػب علػى مقيػاس فاعليػة الػذات الػذم  إجرائيعاً كٰبػدد ا٤بفهػـو 
 سيستخدـ ُب الدراسة ا٢بالية.

من ا٤بهارات ا٤بكتسبة ، الٍب ٛبكن  ة٦بموعكن تعريف التفكّب االٯبايب بانو ٲبالتفكري االجيايب : 
اإلنساف من التغلب على مشاكلو كتعديل عاداتو السيئة كا٭باط سلوكو غّب التكيفية ، كىو ايضا 
التفاؤؿ كالشعور بالرضا كٙبسْب جودة ا٢بياة ، أف التفكّب االٯبايب ىو بداية الطريق للنجاح، فحْب 

اإلنساف بإٯبابية، فإنو يربمج عقلو ليفكر إٯبابيان، كالتفكّب االٯبايب يؤدم إٔب األعماؿ  يفكر
 االٯبابية.

فهو تعريفو كأحد ا٭باط التفكّب الٍب هتدؼ أب حل مشكبلت اك مواجهة  التقليدمأما التعريف  
 ازمات كىو أسلوب العمل البلـز لتنفيذ ىذه ا٢بلوؿ ُب الواقع .

التفكّب االٯبايب : ٲبكن بإٯباز عرض بعر فنيات تنمية التفكّب االٯبايب كالتإب  كيف ٲبكن تنمية
 : 

 اختيار العبارات االٯبابية الٍب تساعد على النجاح، كتكرارىا ككتابتها. 



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

182 
 

مراقبة األفكار، كاستبعاد السلبية منها ، الف االستمرار ُب التفكّب فيها سيحو٥با إٔب عاده  
 با على التفكّب كالسلوؾ . ، كبالتإب تؤثر سال

ٙبديد األىداؼ، كترتيبها حسب أكلويتها ، كٙبديد كسائل ٙبقيقها ، كالتمييز بْب  
معارؼ كمهارات ُب ٦بإب فن النجاح كفن التفكّب  كا٤بستحيلة. اكتساباألىداؼ ا٤بمكنة 

 االٯبايب. 

 . عدـ االسَبساؿ مع االنفعاالت السالبة   -٘بنب االنطواء على الذات 

التخلص من األفكار السلبية ك ا٣بواطر التشاؤمية با٥بدكء كاالسَبخاء ، كالتأمل ا٤بوضوعي الذل 
 التفاؤؿ . -يلغى ا٤ببالغة 

، ابية، كعدـ تكرار ا١بمل السلبيةعلى التفكّب االٯبايب ، عن طريق تكرار ا١بمل اإلٯب العقلبر٦بو 
 الف العقل الباطن يتربمج عن طريق التكرار. 

 البحث عن ا١بوانب االٯبابية لكل أمر من أمور ا٢بياة حٌب لو كاف أمر سليب . -1

تفادل التأثّب الَباكمي ،الف التفكّب السليب يبدأ بالتفكّب ٔبملو بسيطة تذكر بأخرل كىكذا -2
حٌب تشكل انفعاؿ سليب مستمر ، لذا فاف *التغلب على التفكّب السليب يتم بالتغلب على ىذا 

 التأثّب الَباكمي. 

عينو ،كىو ما يؤثر إٯباد جذر ا٤بشكلة الف التفكّب السليب قد يكوف مصدره عدـ حل مشكلو م-3
 سلبا على تفكّب ك سلوؾ اإلنساف .

 البحث عن األدلة بدال من االستناد إٔب افَباضات ال أساس ٥با من الصحة.-4
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 عدـ استخداـ ا٤بطلقات مثل "دائما" ك"أبدا"، ألهنا ٘بعل ا٤بوقف يبدك أسوأ ٩با ىو عليو.-5

 االنفصاؿ عن األفكار السلبية كعدـ تتبعها.-6

أسلوب القطع ٤بكافحة االجَبار، فاالجَبار ىو الَبكيز ا٤ببالغ فيو على أحداث سلبية،  استخدـ-7
كىو ٭بط من أ٭باط التفكّب السليب، ألنو ليس منطقيا أك موجو ٢بل كلكنو ٦برد قلق زائد، لذا ٯبب 

 ٨بتلف ٛباما ك تغيّب البيئة . ءشيمقاطعتو بإجبار النفس على فعل 

 تساعد على ا٢بد منها ك تنظيمها كالسيطرة عليها.كتابو ا٤بشكبلت ألهنا -8

 التحدث إٔب اآلخرين، ٗبناقشة ا٤بخاكؼ كدكاعي القلق مع صديق اك شخص تثق بو.-9

 توسيع نطاؽ التفكّب كا٣بركج من الدكائر الضيقة.-10

 االبتعاد عن الفراغ كشغل النفس با٥بوايات ك تطوير ا٤بهارات .-11

 بأكؿ.التخلص من ا٥بمـو أكال -12

 (Levin et al.,2004)  االنتقاؿ من التقييم السليب أب التقييم االٯبايب.-13
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ىػػػػو كعػػػػي الفػػػػرد بإمكانػػػػات الفػػػػرد كإٯبابياتػػػػو كمهاراتػػػػو كقدراتػػػػو :  الععععذات بإمكانععععات الععععوعي -1
كخصائصو الشخصػية كا١بسػمية كالعقليػة . كيتضػمن ىػذا الػوعي ٝبيػع مػا ٲبتلكػو الفػرد مػن مهػارات 

 كميوؿ كىوايات متعددة ٘بعلو يتفرد هبا عن باقي االفراد .مكتسبة 

الوعي بالذات يشمل ادراؾ الفرد كػذلك ٤بشػاعره كافكػاره كٙبليلهػا كمعرفػة اسػباب حػدكثها كتوقعهػا 
 كضبطها كتفسّبىا منعا ٢بدكث تعارض اك اختبلؼ مع بعضها البعر .

حػػوؿ الػػذات كاالخػػرين كٙبسػػْب يتضػػمن ذلػػك اعػػادة ترتيػػب االفكػػار :  إعععادة تنظععيم الععذات -2
 صورة الذات ا٤بدركة من خبلؿ بناء افكار جديدة .

 اعادة اكتشاؼ الذات كعدـ التمركز حوؿ افكار ثابتو تقليدية 

 تنظيم ا٤بشاعر كاالفكار بصورة متسقة كعدـ االخبلؿ بالتوازف بْب االفكار كا٤بشاعر .

التفسػػّبم كتطبيقهػػا كنقػػدىا كلكػػن لػػيس بصػػورة ٙبليػػل االفكػػار بصػػورة دقيقػػة كفهػػم ٧بتواىػػا كمغزاىػػا 
 ىدامة النقد لؤلفضل كاٯباد بدائل اكثر سهولة ُب التطبيق .

 البحث عن الظواىر كاالسباب كعبلقتها بالنتائج:  جديدة معلومات اكتشاف-3

 معرفة اسباب اخطاء االخرين يسأؿ دائما ٤باذا ؟

 كغّب مباشرة؟ٙبليل النتائج ىل ىناؾ فوائد اك نتائج مباشرة 

 مساعدة االخرين على اكتشاؼ العبلقات كاالرتباطات 

 يبحث دائما عن أم فكرة جديدة كٰباكؿ صياغتها كٙبقيقها 



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

185 
 

ال يػػربىن دائمػػا انػػو علػػى صػػواب كرايػػو مسػػلم بػػو كا٭بػػا يبحػػث عػػن االفضػػل كادؽ صػػياغة كفكػػرة مػػع 
 . ا٤بركنة ُب تطبيقها

  الصواب الرام أب للوصوؿ دائما كيتناقش مبدأ اك فكرة اك لرام يتعصب الوادلرونة: التسامح-4

 جيػدا كيفهػم االعتػذار مػن بػا٢برج يشػعر كال كيعتػذر اخطػأ اف بالصػلح كيبػادر االخػرين مػع يتسػامح
 . ضعفا ليس االعتذار اف

  ٨بالفة نظر لوجهة عداء اك تكلف دكف ببساطة افكاره كيعرض االخرين اماـ ينفعل ال

 . رأيو ابداء عند السلبيات طرح قبل باإلٯبابيات يبدا

يشػػعر با١بمػػاؿ كالسػػركر كيعػػرب عنهمػػا بأسػػلوبو ا٣بػػاص ٩بكػػن اف يكػػوف منظػػرا  : التععنعم باحليععاة -5
قصػػػيدة شػػػعرية اك مقطعػػػا  –آيػػػة قرآنيػػػة  –موقفػػػا انسػػػانيا  –رائحػػػة ذكيػػػة  –كجػػػو طفػػػل  –طبيعيػػػا 

 (( Hirsch et. Al, 2012  موسيقيا ..

ة بػػالنعم كا٤بزايػػا كالكثػّب مػػن ا٣بصػاؿ االٯبابيػػة كيسػػتطيع اف يعػرب عنهػػا كتسػػتهويو  يػؤمن اف ا٢بيػػاة مليئػ
 كل ىذه النعم .

يعيػد اكتشػػاؼ الطبيعػة لديػػو حػػس جيػد بالطبيعػػة كا٤بوجػودات كينصػػح االخػػرين دائمػا بزيػػارة الطبيعػػة 
 كالتزكد هبا .يصطحب دائما الوركد كالزىور كيستخدمها ُب لغة تعبّبية 

 .اؿ كيكتنزه كيفضل االستمتاع بو كلما امكن ال يبخل با٤ب

 ىػو مػا كػل ُب كيفكػر كينقد كٰبلل كيستمع يقرأ جديد ىو ما كل : يطالع القراءة واالطالع -6
 . جديد ٕبثي موضوع اك جديد طريق ُب يفكر كأف متاح غّب جديد
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 كيدكنػو قػرأه مػا كػل كٰبلػل ضػجر اك ملل دكف دائما يقرأ الصوتية كغّب الصوتية بالقراءة شغف لديو
  معلوماتو كيوظف

 يقػػػـو بالشػػػيء ا١بهػػػل كعنػػػد( افػػػٌب فقػػػد اعلػػػم ال قػػػاؿ مػػػن) يعلمػػػو كىػػػو إال رأم أك فكػػػرة يعطػػػي ال
 . يتكلم ٩با أكثر كيفهم كيقرأ يستمع اف ٰباكؿ . جديد من عنو بالبحث

 ا٢بػظ تعػيس انػا – سأفشػل) اهنزاميػة فكػرة أم دائما يستبعدوالسلبية :  االلية االفكار رفض -7
 (  عمل أم ا٪باز استطيع ال – يكرىِب كلو العآب – بالنفس كالثقة الكفاءة منعدـ انا –

 اكثر بأفكار كابدا٥با ٥با  FORMAT لعمل ٛبهيدا االساسية عناصرىا أب السلبية افكاره ٰبلل
 فيػػؤمن افضػػل ٫بػػو علػى معتػػاد داخلػػي ضػبط لديػػو ا٣بارجيػػة كا٤بػػؤثرات ا٢بػظ علػػى يعتمػػد ال . اٯبابيػة
 كنبػذ اٯبابيػة افكػار لتبػِب كيػدفعهم االخػرين سػلوؾ يقػـو . ذاتيػة اسػباب مشكلة أم سبب اف دائما

 ((Hayes et.al, 2010التشاـؤ . 

 على انك أعَبؼ – ٠بحت لو – فضلك من»  جيدة بلغة ٰباكراالجيايب :  واحلوار ادلناقشة -8
 يفسػػد ال الػػرام ُب االخػػتبلؼ – ٬بتلػػف اف قبػػل نتفػػق دعنػػا – الفكػػرة ىػػذه ا١بميػػل مػػن – صػػواب

 ...« تتشابو تكاد افكارنا – كثّبا ٬بتلف ٓب ٫بن – قضية الود من

 اكثػػر حكػػم أب كالوصػػوؿ اجابتهػػا عػػن للبحػػث اسػػئلة يطػػرح كا٭بػػا فكػػرة أك رأم ينبػػذ كال يتعصػػب ال
 (( Bower, 1981 . كدقة مشولية

 ٥بػدـ عقوبػة فػرض اك االكامػر تنفيػذ بعػدـ يهػدد كال كا٤بناقشػة للحوار كيدعوىم باألخرين يصطدـ ال
 ا٤بوافقة عدـ اك فكرة
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...  اف اشعر»  مثبل تسا٧با اكثر تواصلية لغة يستخدـ بل القضائي احملقق بلغة ا٤بناقشة يستهويو ال
 (  ( Mohamed et. Al , 2014..« ا٤بمكن من ارل

 :لباندورا كأطار تفسريي  الذات فاعلية نظرية

 اساسػػيْب مكػػونْب بػػْب دقيػػق تػػوازف بتحقيػػق الػػذات فاعليػػة عػػن نظريػػة إب توصػػل قػػد بانػػدكرا إف    
 بنػوا الػذين كأدلػر كيػونج فركيػد عػن ٱبتلػف ،كىػو الدقيقػة ا٤ببلحظػة االبػداعي التأمػل ٮبا النظرية لبناء

 نظػػػراهتم الف كسػػػكنر كميلػػػر دكالر عػػػن ،كٱبتلػػػف االكلينيكيػػػة كخػػػرباهتم مبلحظػػػاهتم علػػػي نظريػػػاهتم
 عػل فتقػـو بانػدكرا ؿ الػذات فاعليػة نظرية ،بينما ا٢بيواف علي اجريت ك٘بارب دراسات علي أقيمت
 اصػػػحاب كبعػػػر كألػػػربت ماسػػػلو عػػػن ٱبتلػػػف ،كىػػػو االنسػػػاف دراسػػػة مػػػن بعنايػػػة مسػػػتمدة بيانػػػات
 ٖبطػػوة عليهػا متقدمػة تكػػوف ،كقػد بياناتػو عػػن تأمبلتػو تبتعػد أف ينػػدر انػو حيػث مػػن الػذات نظريػات
 (19900441:ا٢بميد جابر عبد.)كبعناية كاحدة

 : الذات لفاعلية ىامة جوانب ثبلثة علي الضوء بإلقاء كميتشل جيست من كل اشار كقد

 مهمة اداء علي لقدراتو الفرد الدراؾ حكم أك شامل تلخيص علي تشتمل الذات فاعليو أف :االكؿ
 .بو احمليطْب االفراد كمن ا٤بهمة طبيعة كمن الفرد من يأٌب االدراؾ ،كىذا خاصة

 .متفاعلة عناصر علي تشتمل الذات فاعليو اف: الثاين

 كا٤بعلومػػات للخػػربات نتيجػة آلخػػر كقػت مػػن يتغػّب دينػػاميكي بنػػاء عػن عبػػارة الػذات فاعليػػو :الثالػث
 (Gist&Mitchell:1992;183.)ا١بديدة



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

188 
 

 فيهػا ،كاكػد اسسػها الػٍب االجتماعيػة ا٤بعرفػة نظريػة مػن اشتقت الذات فاعلية نظرية بأف باندكرا كبْب
 يلػػي العوامػػل، كفيمػػا ،ك٨بتلػػف السػػلوؾ بػػْب ا٤بقابلػػة خػػبلؿ مػػن يفسػػر اف ٲبكػػن االنسػػاين االداء بػػاف

 : االجتماعي التعلم نظرية عليها تقـو الٍب ا٤بنهجية كاحملددات النظرية االفَباضات

 التفكػػّب علػػي القػػدرة طريػػق عػػن موجهػػة اهنػػا ،كمػػا معػػْب ىػػدؼ ذات السػػلوؾ انػػواع معظػػم اف-1
 .الرموز عمل علي القدرة علي كبّب بشكل تعتمد ،كىي التوقع اك ،كالتنبؤ ا٤بستقبلي

 يقلػػػل ا٤ببلحظػػة طريػػق عػػػن ،كالػػتعلم كنتائجهػػا االخػػػرين سػػلوؾ مبلحظػػة طريػػػق عػػن الفػػرد يػػتعلم-2
 السػػػريع االكتسػػػاب كا٣بطػػػأ، كيسػػػمح احملاكلػػػة طريػػػق عػػػن الػػػتعلم علػػػي االعتمػػػاد مػػػن كبػػػّب بشػػػكل

 .ا٤بمارسة طريق عن اكتساهبا ا٤بمكن من ليس ،الٍب ا٤بعقدة للمهارات

 فاعليػػة مػػن للتحقػػق داخليػػة ٭بػػاذج بإنشػػاء تسػػمح ،كالػػٍب الرمػػوز عمػػل علػػي القػػدرة الفػػرد ٲبتلػػك-3
 االفعػاؿ مػن اجملموعػة ٥بػذه ،كاالختيػار االفعػاؿ مػن مبتكػرة ٦بموعػة ،كتطػوير هبػا القياـ قبل التجارب

 .االخرين ك٘بارب ا٤بعقدة االفكار بْب ،كاالتصاؿ بالنتائج التنبؤ خبلؿ من

 ،كعػن سػلوكو ُب ا٤بباشػر الػتحكم علػي التػأثّب طريػق ،عػن الذاٌب التنظيم علي القدرة الفرد ٲبتلك-4
 شخصػػية معػػايّب االفػػراد يضػػع ،كمػػا السػػلوؾ علػػي تػػؤثر الػػٍب البيئيػػة الظػػركؼ تغيػػّب اك اختيػػار طريػػق

 كيرشػد يػدفع ذاٌب حػافز بنػاء مػن ٲبكػنهم ،كىػذا ا٤بعػايّب ىذه علي بناء سلوكهم ،كيقيموف لسلوكهم
 .السلوؾ

 كىػذه الذاتيػة كا٣بػربات االفكػار كتقيػيم ٙبليل علي كالقدرة الذاٌب التأمل علي القدرة الفرد ٲبتلك-5
 .السلوؾ ُب الذاٌب التحكم تتيح القدرات
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 مػع تتفاعػل الػٍب ا٤بعقػدة العصػبية النفسػية كاالبنيػة ا٤بيكانيزمات تطور نتيجة ىي الفرد قدرات اف-6
 ((Cooney, 1982 .البلزمة با٤بركنة كلتزكيده السلوؾ لتحديد بعضها

 يسػػػتجيبوف ،فػػػاالفراد متبادلػػػة بطريقػػػة السػػػلوؾ مػػػع الداخليػػػة كالعوامػػػل البيئيػػػة االحػػػداث تتفاعػػػل-7
 ُب الػػػػتحكم ٲبارسػػػػوف ا٤بعرفيػػػة القػػػػدرة خػػػبلؿ ،كمػػػػن البيئيػػػة االحػػػػداث إب كسػػػلوكيا كانفعاليػػػػا معرفيػػػا

 ا٤بتبادلػػة مبػػدأ ا٢بتميػػة يَبٝبػػو ،كىػػذا كاالنفعاليػػة ا٤بعرفيػػة ا٢بػػاالت علػػي يػػؤثر ،كالػػذم الػػذاٌب سػػلوكهم
(.Bandura,1986,pp:18-24) 

 :الذات فاعلية نظرية ُب ا٤بتبادلة ا٢بتمية ٭بوذج

 ا٢بتميػة ٭بػوذج ُب كالذاتيػة ا٤بعرفيػة العوامػل بػدكر هتتم الذات فاعلية نظرية اف التإب الشكل من يتبْب
 االنفعػػػػػاؿ علػػػػػي ا٤بعرفػػػػػة بتػػػػػاثّب يتعلػػػػػق فيمػػػػػا ،كذلػػػػػك االجتماعيػػػػػة ا٤بعرفيػػػػػة للنظريػػػػػة التػػػػػابع ا٤بتبادلػػػػػة

 ا٤بعرفػػػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػػػي البيئيػػػػػػػػػػػػػػة كاالحػػػػػػػػػػػػػػداث كاالنفعػػػػػػػػػػػػػػاؿ السػػػػػػػػػػػػػػلوؾ مػػػػػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػػػػػل كالسػػػػػػػػػػػػػػلوؾ،كتاثّب
(.Bandura,1986,p:24) 

 ،كسػػػػػلوكية شخصػػػػػية)ا٤بتفاعلػػػػػة العوامػػػػػل مػػػػػن عػػػػػدد إب ٰبتػػػػػاج ا٤بػػػػػتعلم فػػػػػإف النمػػػػػوذج ٥بػػػػػذا كطبقػػػػػا 
 السػلوكية العوامػل امػا كا٘باىاتػو قدراتػو حػوؿ الفػرد معتقػدات علػي الشخصػية العوامػل كتطلق(،كبيئية

 مػػن هبػػا يقػػـو الػػٍب االدكار تشػػمل البيئػػة ،كعوامػػل الفػػرد عػػن الصػػادرة االسػػتجابات ٦بموعػػو فتتضػػمن
 (Bieschke,1996 ,p:130 ,.) كاالقراف كا٤بعلمْب االباء كمنهم الطفل مع يتعاملوف

 التبادلية ا٢بتمية لنموذج ا٤بكونة الثبلثة العوامل من الم أفضلية كجود عدـ إب باندكرا كيشّب     
 معرفية متغّبات علي ٰبتوم العوامل ىذه من عامل كل ،كاف للسلوؾ النهائي الناتج اعطاء ُب

 اك"بالتوقعات" مايسمي بالسلوؾ الفرد قياـ قبل ٙبدث الٍب ا٤بتغّبات ىذه بْب ،كمن
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 ،كىو لو النهائي الناتج اك السلوؾ باجراء خاصة االحكاـ اك التوقعات ىذه كانت سواء"االحكاـ"
 تتسم مواقف ُب للسلوؾ ادائو عن توقعاتو اك الفرد احكاـ كتعِب الذات بفاعلية باندكرا ما٠باه

 ا٤ببذكؿ كاجملهود االداء ُب ا٤بتضمنة لبلنشطة الفرد اختيار علي التوقعات ىذه كتنعكس بالغموض
 ا٤بعلومات مصادر كدمج كتقدير ٗبعا١بة يقوموف االفراد كاف السلوؾ كا٪باز ا٤بصاعب كمواجهة
 كبالتإب القدرات ٥بذه البلـز ا٤ببذكؿ كٙبديد االختيارم سلوكهم كتنظيم بقدراهتم ا٤بتعلقة ا٤بتنوعة
 كاالحداث لؤلىداؼ احملدد كاالختيار ا٣ببلقة القدرات الذاتية بالفاعلية ا٤بتعلقة التوقعات ٛبتلك
 كا٣بربات الصعوبات مواجهة ُب كاالصرار االىداؼ لتحقيق ا٤ببذكؿ كا١بهد ا٤بوجهة االىداؼ ذات

 (Bandura1988:14-122. )االنفعالية

 علي قدرتو ُب الفرد اعتقاد اف علي تؤكد الذات فاعلية نظرية اف الباحثاف يرم سبق ما خبلؿ كمن
 ،بل فحسب ٲبتلكها الٍب با٤بهارات الهتتم ،فهي حياتو علي تؤثر الٍب االحداث ُب التحكم ٩بارسة

 .ٲبتلكها الٍب با٤بهارات عملو يستطيع ٗبا

 الدراسات السابقة :

(  ٕبػػػػػث بعنػػػػواف العبلقػػػػػة بػػػػػْب فاعليػػػػة الػػػػػذات األكادٲبيػػػػػة ,Smith 2004تنػػػػاكؿ ٠بيػػػػػث ) – 1
كمسػػتول ا٤بهػػارة ا٤بعرفيػػة البعػػدم لػػدل ا٤بػػراىقْب ، ىػػدفت الدراسػػة إٔب اختبػػار العبلقػػة بػػْب متغػػّبات 

 نظرية التنظيم الذاٌب للتعلم كىي " القدرة ا٤بعرفية ، القدرة ا٤بعرفية البعدية ، التحفيز " . 

ختبػار " فاعليػة الػذات كالنجػاح ا٤بدرسػي " ، كالفػركؽ بػْب ا١بنسػْب ، كما ىػدفت الدراسػة أيضػان ال
إنػاث(  -36ذكػور(،) -17( طالب كطالبة من التعلػيم الثػانوم : )54كتألفت عينة الدراسة من )

مػػػن ا٤بدرسػػػة الداخليػػػة ا٣باصػػػة للطػػػبلب ذكم الػػػدخل األسػػػرم ا٤بػػػنخفر . كمػػػا ًب قيػػػاس مسػػػتول 
( ككػػذلك ًب ,Rafoth 1995 داـ " ا٤بقابلػػة ا٤بعرفيػػة البعديػػة" )ا٤بهػػارة ا٤بعرفيػػة البعديػػة باسػػتخ
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قيػػػػػػػاس معتقػػػػػػػدات فاعليػػػػػػػة الػػػػػػػذات األكادٲبيػػػػػػػة باسػػػػػػػتخداـ ملػػػػػػػف "التصػػػػػػػور الػػػػػػػذاٌب للمػػػػػػػراىقْب " 
Harter(1985 كما ًب قياس القدرة ا٤بعرفية باستخداـ نتائج اختبػارات الػذكاء ، كقػد أسػفرت.)

بْب مستول ا٤بهارة ا٤بعرفية البعدية كمعتقدات فاعليػة الػذات النتائج عن كجود عبلقة ارتباطية موجبة 
األكادٲبيػػة ،كأف اخػػتبلؼ ا١بػػنس يػػؤثر علػػى ٙبليػػل اآلداء، كمػػا أظهػػرت نتػػائج الدراسػػة كجػػود فػػركؽ 
بػْب ا١بنسػْب ُب فاعليػػة الػذات األكادٲبيػة لصػػاّب الػذكور ككجػػود عبلقػة بػْب فاعليػػة الػذات كمسػػتول 

 ا٤بهارة ا٤بعرفية 

(ىػػدفت إٔب معرفػػة  ,2005IgIesia et.al ) دراسػػة قامػػت هبػػا اٯبليسػػيا كآخػػركف كُب  -2
العبلقة بْب فاعلية الذات ككل من القلق كالضغط النفسي لدل عينػة مػن طػبلب ا١بامعػة، كتكونػت 

(طالبػان كاسػتخدمت الدراسػة مقيػاس فاعليػة الػذات كمقيػاس القلػق كمقيػاس 136عينة الدراسة مػن )
هػرت نتػائج الدراسػة كجػود عبلقػة ارتباطيػة سػالبة بػْب فاعليػة الػذات ككػل مػن الضغط النفسػي ، كأظ

القلق كالضغط النفسي، كأف االسَبخاء العضػلي لػو دكر ُب خفػر مسػتول القلػق كالضػغط النفسػي 
 لدل طبلب ا١بامعة .

بدراسػػػػػة عنواهنػػػػػا العبلقػػػػػة بػػػػػْب فاعليػػػػػة الػػػػػذات Crockett 2006كقػػػػػاـ كرككيػػػػػت كآخػػػػػرين  -3
كػػػػل مػػػن األكضػػػػاع النفسػػػية كالتوافػػػػق لػػػدل ا٤بػػػػراىقْب كالعػػػبلج ا٤بتمركػػػػز حػػػوؿ الػػػػذات ، األكادٲبيػػػة ك 

كىدفت الدراسػة إٔب الكشػف عػن العبلقػة بػْب فاعليػة الػذات األكادٲبيػة ككػل مػن األكضػاع النفسػية 
(مراىقػػػػا تػػػػَباكح 606للمػػػػراىقْب كأشػػػػكاؿ التوافػػػػق النفسػػػػي لػػػػديهم .كتألفػػػػت عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػن )

(سنة كًب أخػذ بيانػاهتم عػن طريػق ا٤بسػح الشػامل مػن بدايػة الطفولػة كحػٌب 13 -12أعمارىم بْب )
الشػػباب ، كًب اسػػتخداـ ٙبليػػل مػػزدكج لتحديػػد ٦بموعػػات ٩بيػػزة مػػن الشػػباب قائمػػة علػػى أسػػاس  " 
تنظػػيم الػػذات ككػػل مػػن فاعليػػة الػػذات األكادٲبيػػة ، كفاعليػػة الػػذات ا٤بدركػػة " ،كقػػد ًب ٙبديػػد ٟبسػػة 

ا٤بتوسط كا٤بخاطرة السلوكية كالتنظيم الػذاٌب ك٦بموعػات ا٤بخػاطرة الشػعورية ،كىػذه أزكاج كتتبادؿ مع 
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األكاج كانت مرتبطة باألشكاؿ ا٤بميزة للتوافق النفسي ٤بدل أربعة سنوات ، كُب األعمار الٍب تَباكح 
 Optimal(عػػاـ ، ككشػػفت نتػػائج الدراسػػة إف الشػػباب ُب اجملموعػػة "ا٤بثاليػػة " الػػػ 17-16بػػْب )
ركا أداءن أكادٲبيػػان أفضػػػل كمشػػكبلت سػػػلوكية أقػػل كأيضػػان أعػػػراض اكتئػػاب أقػػػل مػػن الشػػػباب ُب أظهػػ

، كمػػا اختلفػػت اجملموعػػات الثبلثػػة ُب أعػػراض السػػلوؾ ا٤بضػػطرب ،  Averageاجملموعػػة ا٤بتوسػػطة 
كما اتضح أف ىناؾ بعر االختبلفات فيما بْب اجملموعات ا٣بمسة تأكػدت عنػدما ًب الػتحكم ُب  

الدٲبوجرافيػػػة كالتكوينيػػػة . كىػػػذه النتػػػائج قػػػد دعمػػػت كجػػػود اجملموعػػػات ا٤بختلفػػػة للشػػػباب  ا٤بتغػػػّبات
الػػػػػذين يتبعػػػػػوف األسػػػػػلوب ا٤بتقػػػػػدـ كرٗبػػػػػا يقومػػػػػوف باختبػػػػػار األشػػػػػكاؿ ا٤بختلفػػػػػة للتوافػػػػػق الشخصػػػػػي 

 كاالجتماعي .

 بعنػػػواف فاعليػػػة الػػػذات ا٤بدركػػػة بػػػْب آبػػػاء ا٤بػػػراىقْب با٤برحلػػػة 2006Grayكُب دراسػػػة جػػػرم   -4
الوسػػطى دراسػػة نوعيػػة ، ىػػدفت الدراسػػة إٔب الكشػػف عػػن معػػُب فاعليػػة الػػذات األبويػػة لػػدل أبػػاء 

(عامػػػػان. كًب اسػػػػتخداـ ا٤بػػػػنهج الوصػػػػفي لفحػػػػص 17 -14ا٤بػػػػراىقْب الػػػػذين تػػػػَباكح أعمػػػػارىم بػػػػْب )
معتقػػػدات فاعليػػػة الػػػذات األبويػػػة ، كأىػػػداؼ كمسػػػئوليات آبػػػاء ا٤بػػػراىقْب ، كفهػػػم كإدراؾ دكرىػػػم ُب 

(أبػػا ، كٝبيػػع أمهػػات ا٤بػػراىقْب )ا٤برحلػػة 14شخصػػية ا٤بػػراىقْب. كتألفػػت عينػػة الدراسػػة مػػن )تطػػوير 
الوسػػػطى(. كلقػػػد ًب إجػػػراء مقػػػاببلت مػػػع كػػػل مشػػػَبؾ ، كًب تسػػػجيل ا٤بقػػػاببلت صػػػوتيان ، كنسػػػخت 
حرفيان بواسطة الباحث ، كما ًب اسػتخداـ برنػامج البحػث النػوعي لتنظػيم كٙبليػل ا٤بػادة إٔب "بيانػات 

(موضػوعات رئيسػية " 5وضوعات ، موضوعات فرعية  " كيكشف ٙبليل البيانات عن كجػود )، كم
الفاعلية ، االتصاؿ ، النتائج ، التوافق ، التغػّبات " ،    كأشػارت نتػائج الدراسػة عػن أف ا٤بشػَبكوف 
قػػػد سػػػجلوا تصػػػوران عاليػػػان للفاعليػػػة ُب الػػػدكر األبػػػوم ، مسػػػتندين علػػػى كجهػػػات نظػػػرىم لسػػػلوكيات 

اىقْب كعبلقػاهتم ا٢باليػة معهػم ، شػعر ا٤بشػَبكوف بػدرجات كفػاءة مرتفعػة ُب السػيطرة علػى األداء ا٤بر 
األكادٲبي ألبنائهم ا٤براىقْب ككضع القيػود كمراقبػة أنشػطتهم، كذلػك با٤بقارنػة بفػاعليتهم ُب السػيطرة 
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لة جزءان ىامان من على نظائرىم . كيعترب االتصاؿ ا٤بفتوح عرب احملادثات ، كتعليم مهارات حل ا٤بشك
عبلقػة اآلبػاء بػػا٤براىقْب كيػنعكس ىػدؼ ا٤بشػػَبكْب علػى مسػاعدة ا٤بػػراىقْب للوصػوؿ إٔب مرحلػة سػػن 
الرشػػد بأمػػاف كأف يصػػبحوا أعضػػاء منتجػػْب ُب اجملتمػػع ، كمعرفػػة مسػػئولياهتم كأبػػاء ألداء دكرىػػم ُب 

يات األبويػة ، ترجػع الفػركؽ ُب تعليمهم ، كيعترب ا٢بفاظ على نتائج أفعاؿ ا٤براىقْب مػن أىػم ا٤بسػئول
اإلجابات على أسئلة ا٤بقابلة إٔب أف لدل األفراد تصورات فريدة كمتميزة ، كٚبتلف تصػورات فاعليػة 

 ، 2010الػػػػذات ا٤بدركػػػػة كفقػػػػان لَبكيػػػػب األسػػػػرة ، العمػػػػر ، الشخصػػػػية ، أك مػػػػزاج ا٤بػػػػراىقْب " 
Hayes) 

نػػواف الضػػغط اإلدراكػػي كفاعليػػة بع   Babak et al 2008كُب دراسػػة بابػػاؾ كآخػػركف   -5
الػذات كعبلقتهمػػا با٢بالػػة ا١بيػدة النفسػػية لػػدل طػبلب ا٤بػػدراس العليػػا بػإيراف ، كىػػدفت الدراسػػة إٔب 
ٕبػػث العبلقػػة بػػْب حالػػة الصػػحة النفسػػية كعبلقتهػػا بالضػػغط اإلدراكػػي كفاعليػػة الػػذات ا٤بدركػػة بػػْب 

طالبػان مػن طػبلب ا٤بػدارس  866ة الدراسػة ا٤براىقْب الذكور من الطبلب اإليرانيْب ، كقػد بلغػت عينػ
( كالػذم اشػتمل علػى Gold berg et al , 1997العيػا طبػق علػيهم مقيػاس الصػحة العامػة )

أبعاد تضمنت بعد األعراض ا١بسمانية ، القلق ، اضطراب الوظائف االجتماعيػة ، االكتئػاب ا٢بػاد 
قيػػػاس فاعليػػػة الػػػذات (كمCohen,1983ككػػػذلك اسػػػتخداـ البػػػاحثوف مقيػػػاس الضػػػغوط إعػػػداد )

( ، ككشػفت نتػائج الدراسػة Sohwarzer & Jerusalem ,1995لشػوارزر كجوركسػاليم )
 , Babakإٔب أف فاعلية الذات تؤثر على الصحة النفسية كاالستجابة للضغوط لدل ا٤بػراىقْب . 

2008)) 

ة الضػغوط كأكضحت نتػائج الدراسػة أف الػذين لػديهم فاعليػة ذات عاليػة كمرتفعػة يسػتطيعوف مواجهػ
كصحتهم النفسية جيدة بينما الذين لديهم فاعلية ذات اقل يصعب عليهم التعامل مع الضػغوط أك 

 ((Hirsch, 2012مواجهتها ٩با يؤدم إٔب زيادة التوتر كالتعرض للقلق كاالضطراب النفسي . 
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يػاة ( دراسة هتدؼ إٔب معرفػة العبلقػة بػْب فاعليػة الػذات كضػغوط ا٢ب1993أجرت صاّب ) -6    
األسػػرية كالدراسػػية كا٤باليػػة كالصػػحية كاالنفعاليػػة كضػػغوط العمػػل، كا٤بسػػتقبل ا٤بهػػِب كضػػغوط الػػزكاج، 
كالعبلقػػػة بػػػا١بنس اآلخػػػر، كاألحػػػداث الشخصػػػية الػػػٍب يتعػػػرض ٥بػػػا الشػػػباب ا١بػػػامعي مػػػن ا١بنسػػػْب، 

ذكػور(،  -114( طالبػا كطالبػة مػن الفرقػة الرابعػة بكليػة اآلداب )204كتألفت عينػة الدراسػة مػن )
إناث( كٝبيع أفراد العينة من مستويات اجتماعية كاقتصادية متوسطة، كاستخدمت مقياس  -90ك)

فعلية الذات، مقياس ضػغوط ا٢بيػاة، اسػتمارة ا٤بسػتول االجتمػاعي االقتصػادم إعػداد الباحثػة، كقػد 
لشػػباب أسػػفرت النتػػائج عػػن كجػػود عبلقػػة ارتباطيػػة سػػالبة بػػْب فاعليػػة الػػذات كضػػغوط ا٢بيػػاة لػػدل ا

 (2002:107)توفيق ،  ا١بامعي من ا١بنسْب.

( الػػػػٍب هتػػػػدؼ إٔب معرفػػػػة العبلقػػػػة بػػػػْب فاعليػػػػة الػػػػذات 1995كُب دراسػػػػة راكيػػػػة دسػػػػوقي ) -7     
كأحداث ا٢بياة الضاغطة كبعػر االضػرابات النفسػية لػدل ا٤براىقػات ُب اإلحسػاس بأحػداث ا٢بيػاة 

اعػل بػْب فاعليػة الػذات كمسػتول أحػداث ا٢بيػاة الضاغطة ككذلك ُب القلػق كاالكتئػاب، كمعرفػة التف
( طالبػػػة مػػػن ا٤برحلػػػة 60الضػػػاغطة ُب تأثّبىػػػا ا٤بشػػػَبؾ علػػػى القلػػػق كاالكتئػػػاب، تألفػػػت العينػػػة مػػػن )

( عػػػاـ، 18-16الثانويػػػة بالفرقػػػة الثانيػػػة كالثالثػػػة مػػػن ا٤برسػػػة الثانويػػػة بنػػػات تراكحػػػت أعمػػػارىن مػػػن )
س أحػػداث ا٢بيػػاة الضػػاغطة، قائمػػة القلػػق، مقيػػاس كاسػػتخدمت مقيػػاس فاعليػػة الػػذات العامػػة، مقيػػا

االكتئاب، كقد أسفرت النتػائج عػن كجػود فػركؽ دالػة إحصػائيا بػْب مرتفعػي كمنخفضػي الفاعليػة ُب 
إحساسهم بضغوط ا٢بياة لصاّب منخفضي الفاعلية، كما أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بْب مرتفعي 

)دسػػػػػوقي لصػػػػػاّب منخفضػػػػػي الفاعليػػػػػة الذاتية. كمنخفضػػػػػي الفاعليػػػػػة الذاتيػػػػػة ُب القلػػػػػق كاالكتئػػػػػاب
،1995) 

( بعنػػػػػػواف فاعليػػػػػػة الػػػػػػذات كاالكتئػػػػػػاب لػػػػػػدل 1999) Banduraكُب دراسػػػػػػة بانػػػػػػدكرا  -8     
ا٤براىقْب، كالٍب ىدفت إٔب ٙبديد ما إذا كانت فاعلية الذات تؤثر بشكل ماشر أك غّب مباشػر علػى 
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وعْب مػػن فاعليػػة الػػذات ٮبػػا "فاعليػػة الػػذات االكتئػػاب لػػدل ا٤بػػراىقْب، كقػػد افَبضػػت الدراسػػة أف نػػ
ا٤بدركػػػة"، ك"فاعليػػػة الػػػذات االكادٲبيػػػة"، سػػػوؼ يكػػػوف ٥بمػػػا تػػػأثّب علػػػى االكتئػػػاب لػػػدل ا٤بػػػراىقْب، 

أنثػى( مػن خلفيػػات اقتصػادية كاجتماعيػة أقػػل  -134ذكػر(، ) -148كتألفػت عينػة الدراسػة مػػن )
راىقْب الػػػذين لػػػديهم فاعليػػػة ذات اجتماعيػػػة مقارنػػػة بػػػا٤براىقْب الػػػذكور، كتوصػػػلت النتػػػائج إٔب أف ا٤بػػػ

عاليػػػة، كػػػاف لػػػديهم إ٪بػػػاز أكػػػادٲبي أعلػػػى، كسػػػلوؾ جػػػاف أقػػػل، كمسػػػتول مػػػنخفر مػػػن االكتئػػػاب، 
كذلػك مقارنػػة بػاآلخرين ذكم فاعليػػة الػذات االجتماعيػػة ا٤بنخفضػة، كمػػا كػاف لػػديهم مسػتول أعلػػى 

فاعليػة الػذات االجتماعيػة يسػهماف ُب من االكتئاب. كأف اال٬بفاض ُب فاعلية الػذات االكادٲبيػة، ك 
ظهػػور االكتئػػاب لػػدل ا٤بػػراىقْب، إمػػا بشػػكل مباشػػر أك مػػن خػػبلؿ التػػأثّب ُب اإل٪بػػاز األكػػادٲبي كُب 

 السلوؾ البناء اجتماعيا.

( دراسة بعنواف االستقبلؿ النفسي عن الوالدين كعبلقتو بفاعلية 1999كأجرل حسيب ) -9     
الكشػف عػن طبيعػة العبلقػة بػْب أبعػاد  أببة ا١بامعة، ىدفت الدراسة الذات كالسلوؾ التوكيدم لطل

االستقبلؿ النفسػي عػن الوالػدين، ككػل مػن فاعليػة الػذات كالسػلوؾ التوكيػدم لطلبػة ا١بامعػة، كأيضػا 
دراسة الفركؽ بْب ا١بنسْب ُب كل من االستقبلؿ النفسي، كفاعلية الذات، كالسلوؾ التوكيدم، كقد 

( طالبا كطالبة بالفرقة األكٔب من أقساـ ٨بتلفة بكلية الَببية بالعريش جامعة 146تألفت العينة من )
قنػػػػاة السػػػػويس، طبػػػػق علػػػػيهم مقيػػػػاس االسػػػػتقبلؿ النفسػػػػي لطػػػػبلب ا١بامعػػػػة: ترٝبػػػػة "٧بمػػػػد السػػػػيد 
عبدالرٞبن" ك"٧بمد ٧بركس الشناكم"، مقياس الفاعلية العامػة للػذات: ترٝبػة كتعريػب "٧بمػد السػيد 

مقيػػاس العبلقػػات الشخصػػية: إعػػداد "٧بمػػد السػػيد عبػػدالرٞبن"، كتوصػػلت النتػػائج إٔب عبػػدالرٞبن"، 
مػػا عػػدا االسػػتقبلؿ  -عػػدـ كجػػود عبلقػػة ارتباطيػػة دالػػة إحصػػائيا بػػْب أبعػػاد االسػػتقبلؿ عػػن الوالػػدين

كبْب الفاعلية العامة للذات، كتوجد عبلقة موجبة دالة إحصائيا بْب فاعليػة الػذات ككػل مػن  -ا٤بهِب
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قبللية كالتوجيهية، كما أظهرت نتائج الدراسػة كجػود فػركؽ دالػة إحصػائيا بػْب الػذكور كاإلنػاث االست
 (2001)حسيب ،ُب فاعلية الذات لصاّب الذكور.

( بدراسػػػػة بعنػػػػواف فاعليػػػػة الػػػػذات كعبلقتهػػػػا بػػػػبعر ا٤بتغػػػػّبات 2000كقػػػػاـ الشػػػػعراكم ) -10     
اسػػػة إٔب ٕبػػػث الفػػػركؽ بػػػْب ا١بنسػػػْب، كبػػػْب الدافعيػػػة لػػػدل الطػػػبلب با٤برحلػػػة الثانويػػػة، ىػػػدفت الدر 

الصػػفْب األكؿ كالثػػاين الثػػانوم ُب فاعليػػة الػػذات ككػػذا تػػأثّب تفاعػػل )ا١بػػنس  الصػػف الدراسػػي( ُب 
تبػػاين درجػػات الطػػبلب علػػى مقيػػاس فاعليػػة الػػذات كٙبديػػد عبلقػػة فاعليػػة الػػذات بالػػدافع لئل٪بػػاز 

ه ٫بػػو الػػتعلم الػػذاٌب، كتألفػػت عينػػة الدراسػػة األكػػادٲبي، كالتوجػػو الشخصػػي، كٙبقيػػق الػػذات، كاال٘بػػا
( من الطبلب بالصػفْب األكؿ كالثػاين الثػانوم، كاسػتخدـ الباحػث مقيػاس فاعليػة الػذات 467من )

 " كالدافع لئل٪باز األكادٲبي من إعداده، كاختبار التوجو الشخصي كقياس ٙبقيق الذات لػ "شوسَبـك
، كمقيػاس اال٘بػاه ٫بػو الػتعلم الػذاٌب لػػ "ججليلينمػو" ترٝبة كإعداد "طلعػت منصػور كفيػوال البػببلكم"

ترٝبة كإعداد "صبلح مراد"، ككشفت نتائج الدراسػة بعػدـ كجػود فػركؽ دالػة إحصػائيا بػْب ا١بنسػْب 
ككػػػذا الصػػػػفْب األكؿ كالثػػػاين الثػػػػانوم ُب متوسػػػػطات درجػػػات فاعليػػػػة الػػػذات، كال يوجػػػػد تػػػػأثّب داؿ 

 تبػاين درجػات الطػػبلب علػى مقيػاس فاعليػة الػػذات،  إحصػائيا لتفاعػل ا١بػنس  الصػػف الدراسػي ُب
كمػػػا توجػػػد عبلقػػػة موجبػػػة الػػػة إحصػػػائيا بػػػْب فاعليػػػة الػػػذات ككػػػل مػػػن اإل٪بػػػاز األكػػػادٲبي، كالتوجػػػو 

 (2000الشخصي كٙبقيق الذات كاال٘باه ٫بو التعلم الذاٌب.)الشعراكم ،

درييب ُب الكفػػػػاءة ( الػػػػٍب كانػػػػت بعنػػػػواف أثػػػػر برنػػػػامج تػػػػ2001كُب دراسػػػػة مػػػػُب بػػػػدكم ) -11    
األكادٲبية للطبلب على فاعلية الذات، حيث ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على تػأثّب برنػامج تػدرييب 

( 2000ُب الكفػػاءة األكادٲبيػػة للطػػبلب علػػى ٙبسػػْب فاعليػػة الػػذات، كتألفػػت عينػػة الدراسػػة مػػن )
م العينػة إٔب ٦بمػوعتْب، طالب كطالبة ٗبدرستْب من مدارس ا٤برحلػة الثانويػة بالقػاىرة، حيػث ًب تقسػي

(طالبػػػػػة، 50(طالبػػػػػا، ك)50(طالبػػػػػة، ك٦بموعػػػػػة ضػػػػػابطة )50( طالبػػػػػا، ك)٦50بموعػػػػػة التجريبيػػػػػة )
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لينػػوف  -( يومػػا كتضػػمنت الدراسػػة تطبيػػق ثبللثػػة أدكات ىػػي "اختبػػار أكتػػيس80كاسػػتغرؽ الربنػػامج )
ادٲبيػػػػة إعػػػػداد سػػػنة(، كمقيػػػػاس الكفػػػاءة األك 16-11للقػػػدرة العقليػػػػة العامػػػة للمسػػػػتول ا٤بتوسػػػػط )

)الباحثة(، كمقياس فاعلية الذات )إعداد الباحثة( كالذم يقيس قوة اعتقاد الطالػب للقيػاـ بالسػلوؾ 
الػػذم ٰبقػػق لػػو النجػػاح التحصػػيلي. كقػػد دلػػت نتػػائج القيػػاس )القبلػػي/ البعػػدم( علػػى تفػػوؽ طػػبلب 

موعػة الضػابطة، ٩بػا اجملموعة التجريبية ُب درجات مقيػاس فاعليػة الػذات مقارنػة بػدرجات طػبلب اجمل
يعػِب كجػػود تػػأثّب إٯبػػايب لربنػػامج الكفػػاءة األكادٲبيػػة ا٤بسػػتخدـ، كمػػا دلػػت النتػػائج أيضػػا علػػى تفػػوؽ 
اجملموعة التجريبية على درجات فاعلية الذات بعػد تطبيػق برنػامج مهػارات االسػتذكار، كقػد أسػفرت 

ج "تنظيم الذات للتعلم".)ا٤برجػع النتائج النهائية عن: ٙبسْب مستول فاعلية الذات بعد تطبيق برنام
 السابق(

( بدراسػػة عنواهنػػا العبلقػػة بػػْب فاعليػػة 2002) Willis & Hillكقػػاـ كيلػػز كىػػل  -12     
الذات كالتغذية الراجعة للمعلم كالدعم التقِب للمتعلمْب عرب االنَبنت، كىدفت الدراسػة إٔب فحػص 

كالػدعم التقػِب للمتعلمػْب، كًب اسػتخداـ مقيػاس  العبلقة بْب فاعلية الذات كالتغذية الراجعػة للمعلػم،
فاعليػة الػذات، كمػا ًب تطػوير "أداتػْب" مػن أدكات القيػاس لقيػاس "التغذيػة الراجعػة للمعلػم، كالػػدعم 
التقػػِب للمتعلمػػْب"، كمػػا ًب دراسػػة ا٤بفػػردات الػػٍب اسػػتخدمت لتقيػػيم التغذيػػة الراجعػػة للمعلػػم كالػػدعم 

( مػػػػادة علػػػػى االنَبنػػػػت، كًب قيػػػػاس 55ا٤بوضػػػػوع، كًب تػػػػوفّب )التقػػػػِب بواسػػػػطة مراجعػػػػاف ٤بػػػػدل دقػػػػة 
تصورات ا٤بتعلموف عّب االنَبنت فيما يتعلق بفعالية الذات، كالتغذية الراجعة للمعلػم، كالػدعم التقػِب 

( 72( طالػب مػن قسػم تنميػػة ا٤بػوارد البشػرية، كقػد أجػػرم )163للطػبلب، كقػد بلػغ حجػم العينػػة )
%(، كتوصلت نتائج الدراسػة إٔب عػدـ 44ذلك نسبة استجابة )طالب فقط االستطبلع كنتج عن 

كجػود فػركؽ ُب فاعليػة الػذات بػػْب الطػبلب كفقػا للخػربة كا١بػػنس، كالتصػنيف، كال يوجػد عبلقػة بػػْب 
فاعليػػػة الػػػذات كالتغذيػػػة الراجعػػػة للمعلػػػم كالػػػدعم التقػػػِب للطالػػػب ا٤بػػػتعلم، ككنتيجػػػة ٥بػػػذ الدراسػػػة، ًب 
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التبادليػة الثبلثيػة" لبانػدكرا ليفيػد ا٤بػتعلم، كيفيػد تطػوير ىػذه النمػوذج ُب  اقَباح توسػع ٭بػوذج "ا٢بتميػة
معرفة مدل تأثّب بيئة ا٤بتعلم علػى ٪باحػو عػرب االنَبنػت، باإلضػافة إٔب أنػو ٯبػب تػوفّب الػدع ا٤بسػتقل 

 ذاتيا للمتعلموف عّب االنَبنت. )ا٤برجع السابق(

ف مقارنػػػػػػػػة إدراؾ فاعليػػػػػػػػة الػػػػػػػػذات ( دراسػػػػػػػػة بعنػػػػػػػػوا2003) Alvordكاجػػػػػػػػرل ألفػػػػػػػػورد  -13   
االجتماعيػة كتقػػدير الػػذات بػػْب طلبػػة ا٤بنػػازؿ كطلبػة الكليػػات ا٤بتعلمػػْب التقليػػديْب، كىػػدفت الدراسػػة 
إٔب البحػػث ُب أف االتصػػاؿ العػػادم أثنػػاء حضػػور فصػػوؿ الدراسػػة ُب ا٤بػػدارس العامػػة بػػْب الطػػبلب 

ر الطػبلب لػذكاهتم، كمػا ال يتػيح التعلػيم يتيح فرصة تنمية فاعلية الػذات االجتماعيػة كيزيػد مػن تقػدي
ا٤بنزٕب تنوع االتصاؿ بْب طبلبو، كاقَبحت ىذه الدراسة أنو ٲبكن اكتساب السػلوؾ االجتمػاعي مػن 
خبلؿ االتصاؿ ا٤بباشر مع األشػخاص ا٤بتكيفػْب، كمػا اقَبحػت ىػذه الدراسػة كجػود اختبلفػات بػْب  

ا٤بػدارس التقليديػة ُب فاعليػة الػذات االجتماعيػة، كل من الطبلب ا١بامعيْب ا٤بنزليْب مقارنة بطػبلب 
كُب تقديرىم لذكاهتم، كتقارف ىذه الدراسة بْب فاعلية الذات االجتماعية كتقدير الذات بْب طبلب 

( مػػن طػػػبلب السػػػنة 179ا١بامعػػة با٤بنػػػازؿ كطػػبلب ا٤بدرسػػػة التقليديػػة كتألفػػػت عينػػػة الدراسػػة مػػػن )
طالبػػػة( كلقػػػد اشػػػَبكوا ُب فصػػػل  -112( طالػػػب، )67تػػػإب )األكٔب ا١بامعيػػػة كًب تقسػػػيم العينػػػة كال

إلزامي ٤بدة ستة أسػابيع هبػدؼ تغريػب الطػبلب ا١بػدد ُب ا٢بيػاة ا١بامعيػة، كًب تقيػيم الفاعليػة الذاتيػة 
االجتماعية باسػتخداـ ترتيػب الطػبلب بواسػطة ىيئػة التػدريس، كمقيػاس فاعليػة الػذات االجتماعيػة، 

( كمقيػػػاس لتقػػدير الػػػذات، Rosen- Bergر الػػذات لػػػػػػػ )كاسػػتخدمت الدراسػػة مقيػػػاس تقػػدي
كتوصػػػلت النتػػػائج إٔب كجػػػود فػػػركؽ بػػػْب الطػػػبلب با٤بنػػػازؿ كالطػػػبلب ا٤بتعلمػػػْب بطريقػػػة تقليديػػػة فيمػػػا 
يتعلػػق )باالتصػػاؿ االجتمػػاعي/ تقػػدير الػػذات/ فاعليػػة الػػذات(، كيقػػـو األسػػاتذة ا١بػػامعيوف بَبتيػػب 

درجات فيمػا يتعلػق بالكفػاءة االجتماعيػة مقارنػة بػالطبلب درجات الطبلب ا٤بنتسػبْب، كتػنخفر الػ
ا٤بتعلمْب تقليديا أك الطبلب با٤بنازؿ أثناء مستويات الصفوؼ األخرل، كمػا يوجػد فػركؽ اجتماعيػة 
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 Alvordبْب اجملموعتْب كل من فاعلي الذات االجتماعية كتقدير الذات لصاّب طبلب الكليات.
, 2003)) 

( بدراسػػة عنواهنػػا 2003) Bacchini & Maglialoكقػػاـ باكتشػػيِب كمػػاجليلو  -14   
صػػورة الػػذات كفاعليػػة الػػذات ا٤بدركػػة أثنػػاء فػػَبة ا٤براىقػػة، كىػػدفت الدراسػػة إٔب تقيػػيم الصػػورة الذاتيػػة 

عية كفاعلية الػذات ا٤بدركػة أثنػاء ا٤براحػل ا٤بختلفػة لفػَبة ا٤براىقػة، كقػاـ البػاحثوف بعمػل دراسػة اسػتطبل
( إنػػػػػاث 386( ذكػػػػػور، )289( مراىقػػػػػا ًب اختيػػػػػارىم كفقػػػػػا للجػػػػػنس )675لعينػػػػػة تكونػػػػػت مػػػػػن )

( عػػػاـ، ا٤بنطقػػة السػػكنية )ا٣بلفيػػػات االجتماعيػػة مػػن ا٤بػػػنخفر 19- 13تراكحػػت أعمػػارىم بػػْب )
، اللغػػات(، كا٤بدرسػػػة  للمتوسػػط، كمػػن ا٤بتوسػػػط للمرتفػػع(، كنػػػوع ا٤بدرسػػة )الفنػػػوف اإليطاليػػة، العلػػػـو

ية، ا٤بدرسة ا٤بهنية(، كما ًب تطبيق استفتاء على ا٤براىقْب لعرض الصورة الذاتيػة، كتقيػيم أبعػاد )الثانو 
ا١بسػػػم، كمقػػػاييس فاعليػػػة الػػػذات ا٤بدركػػػة، كأسػػػفرت نتػػػائج الدراسػػػة عػػػن كصػػػف ا٤براىقػػػوف أنفسػػػهم 
ة بصػػفات إٯبابيػػة، كأف الطػػبلب الػػذكور با٤بػػدارس ا٤بهنيػػػة لػػديهم تكػػوين أفضػػل عػػن صػػورهتم الذاتيػػػ

با٤بقارنػػة بطػػبلب ا٤بػػدارس الثانويػػة كمػػا يوجػػد تػػأثّب داؿ إٯبػػايب لكػػبلن مػػن العمػػر، كا٤بنطقػػة السػػكنية 
بشػػػكل سػػػوم، كػػػذلك كجػػػود فاعليػػػة ذات أكادٲبيػػػة لػػػدل الطالبػػػات با٤بػػػدارس الثانويػػػة أفضػػػل مػػػن 
الطػػبلب الػػذكور، كمػػا اتضػػح كجػػود فاعليػػة ذات مدركػػة للفتيػػات ككانػػت أقػػل مػػن الطػػبلب الػػذكور 

 ((٤Bacchini,2003بدارس الثانوية. با

( بعنػػػػواف فاعليػػػػة الػػػػذات كعبلقتهػػػػا باٚبػػػػاذ القػػػػرار لػػػػدل 2003كُب دراسػػػػة عبػػػػدالقادر ) -15    
ا٤براىقْب من ا١بنسْب، كقد ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على طبيعة العبلقة بْب فاعلية الذات كاٚبػاذ 

( طالػػب كطالبػػة مػػن طػػبلب 160اسػػة مػػن )القػػرار لػػدل ا٤بػػراىقْب مػػن ا١بنسػػْب، كتكونػػت عينػػة الدر 
مدرسػػػة الزىػػػرات التجريبيػػػة للغػػػات بالقػػػاىرة، كًب اختيػػػار العينػػػة مػػػن بػػػْب مرحلػػػة ا٤براىقػػػة كتراكحػػػت 

(، كقػػػد 1.33( كا٫بػػػراؼ معيػػػارم قػػػدره )15.18( سػػػنة ٗبتوسػػػط قػػػدره )19 -1أعمػػػارىم بػػػْب )
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مقيػاس سػػلوؾ اٚبػػاذ ا٤بخػػاطرة اسػتخدـ الباحػػث مقيػػاس فاعليػة الػػذات لػػدل ا٤بػراىقْب مػػن إعػػداده، ك 
لدل ا٤براىقْب من إعداده، كقد أسفرت النتػائج عػن كجػود عبلقػة موجبػة كدالػة إحصػائيا بػْب فاعليػة 
الذات كاٚباذ قرار با٤بخاطرة احملسوبة لدل أفراد عينػة الدراسػة، ككجػود عبلقػة موجبػة كدالػة إحصػائيا 

، ُب صػنع القػرار، كمػا كجػدت فػركؽ ذات بْب فاعليػة الػذات كأسػاليب التفكػّب ا٣بمسػة ا٤بسػتخدمة
داللػػػة إحصػػػائية بػػػْب الػػػذكور كإنػػػاث ُب فاعليػػػة الػػػذات كاٚبػػػاذ ا٤بخػػػاطرة كأسػػػاليب التفكػػػّب ا٣بمسػػػة 
ا٤بستخدمة ُب الدراسة ككانت الفػركؽ لصػاّب الػذكور، كمػا كجػدت فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػْب 

كالثانويػػػة( ُب أبعػػػاد متغػػػّبات الدراسػػػة )فاعليػػػة الػػػذكور كاإلنػػػاث ُب ا٤بػػػرحلتْب التعليميتػػػْب )اإلعداديػػػة 
الػػذات كأسػػاليب التفكػػّب كاٚبػػاذ ا٤بخػػاطرة( كايضػػا كجػػدت فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػْب الػػذكور 
كاإلنػػػػػاث منخفضػػػػػي كمرتفعػػػػػي فاعليػػػػػة الػػػػػذات علػػػػػى ابعػػػػػاد كمتغػػػػػّبات الدراسػػػػػة )أسػػػػػاليب التفكػػػػػّب 

 ( 2002كا٤بخاطرة(. ) عبد القادر ، 

( دراسػػػة بعنػػػواف العبلقػػػة بػػػْب ا٤بفػػػاىيم الذاتيػػػة 2003) Strelneksكقػػػاـ سػػػَبلينكس  -16    
جملاؿ معْب، كالفاعلية الذاتية، كاإل٪باز األكادٲبي لدل الطػبلب، كمعتقػدات فاعليػة الػذات كاإل٪بػاز 

ليػة الػذات األكادٲبي للطبلب ا٤براىقْب، ككفقا للدراسػة، فػإف كػبلن مػن ا٤بفهػـو الػذاٌب كمعتقػدات فاع
ٲبثبلف معتقدات ذاتية غاية ُب األٮبية عند إدراؾ الطبلب لئل٪باز األكادٲبي بشكل أفضػل، كترتكػز 
الدراسػػػة علػػػى كػػػل مػػػن "مفهػػػـو الػػػذات، كمعتقػػػدات فاعليػػػة الػػػذات"، كذلػػػك هبػػػدؼ ا٢بصػػػوؿ علػػػى 
معلومػػػػات حػػػػوؿ التصػػػػورات الذاتيػػػػة للطػػػػبلب ُب اجملػػػػاالت ا٤بختلفػػػػة، كعلػػػػى مسػػػػتويات التخصػػػػص 

( مػػن طػبلب ا٤بػػدارس ا٤بتوسػطة، كاسػػتخدمت الدراسػة مقيػػاس ٤1494بتعػددة، كتألفػت عينػػة مػن )ا
(: كذلػػك لتقيػػيم التصػػورات الذاتيػػة 1992) Brackenمفهػػـو الػػذات متعػػدد األبعػػاد لػػػ "بػػراكن" 
اإل٪بػػاز األكػػادٲبي"، كمقيػػاس  -القػػدرة -التػػأثّب -اجملتمػػع -للطػػبلب ضػػمن ٟبسػػة ٦بػػاالت "األسػػرة

(. كذلػػػك لتقيػػيم معتقػػػدات فاعليػػػة الػػػذات لػػػدل 1989) Banduraذات لػػػػ "بانػػػدكرا" فاعليػػة الػػػ
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الطػػبلب كمػػدل كفػػاءة إ٪بػػازىم األكػػادٲبي، كمعتقػػدات فاعليػػة الػػذات للػػتعلم كمػػدل كفػػاءة تنظػػيم 
فاعليػة  -الذات لدل ىؤالء الطبلب، كلقد استخدمت الدراسة ا٤بقياسػاف السػابقاف "مفهػـو الػذات

قػػػدات الطػػبلب بشػػػأف قػػػابليتهم إلتقػػػاف ا٤بوضػػوعات األكادٲبيػػػة كقػػػدراهتم علػػػى الػػذات"، لتقيػػػيم معت
تنظػيم أنشػػطة تعلمهػػم بػالطرؽ الػػٍب تعػػزز اإل٪بػاز األكػػادٲبي، كقػػد أسػفرت النتػػائج أف مفهػػـو الػػذات 
األكػػػادٲبي كمعتقػػػدات فاعليػػػة الػػػذات يعتػػػرباف مكػػػونْب ىػػػامْب للتحفيػػػز ا٤بطلػػػوب مػػػع مراعػػػاة األداء 

٤بفهػػـو الػػذات االكػػادٲبي، كمعتقػػدات فاعليػػة الػػذات لػػديهم قػػول تنبؤيػػة ٨بتلفػػة كفقػػا األكػػادٲبي كأف ا
 ((Bacchini,2003 للمجموعات البحثية ا٤بختلفة.

( بعنػػػػواف استكشػػػػاؼ العبلقػػػػة بػػػػْب معتقػػػػدات 2004) Dewitzeكأمػػػػا دراسػػػػة دكيتػػػػز  -17   
بلقػػػات ا٤بباشػػػرة بػػػْب فاعليػػػة الػػػذات كا٥بػػػدؼ مػػػن ا٢بيػػػاة، فقػػػد ىػػػدفت الدراسػػػة إٔب استكشػػػاؼ الع

األشػػػكاؿ العديػػػدة ٤بعتقػػػدات الفاعليػػػة الذاتيػػػة فيمػػػا يتعلػػػق بطػػػبلب ا١بامعػػػة كىػػػدؼ ا٢بيػػػاة، كقػػػد ًب 
( كذلػػك 1985ك 1988) Viktor Frnkl'sاسػتخداـ العػػبلج بػػا٤بعُب لػػػ " فيكتػور فرانكػػل " 

اع السػػلوؾ ( بتوضػػيح أنػػو 1988) ٤Frnklبسػاعدة األفػػراد علػػى مواجهػة ٨بػػاكؼ ا٢بيػػاة، كلقػػد قػاـ 
الػػػػبلـز للحصػػػػوؿ كا٢بفػػػػاظ علػػػػى ىػػػػدؼ ا٢بيػػػػاة كمثػػػػاؿ علػػػػى ذلػػػػك )مصػػػػادقة النػػػػاس، التعامػػػػل مػػػػع 

كبعر ا٤بمارسْب اآلخرين ٥بذه النظرية، أقػل  Frnklالضغوط(، كعلى أم حاؿ، فقد كاف فرانكل 
، كضػػوحا فيمػػا يتعلػػق بكيفيػػة ا٬بػػراط األفػػراد ُب السػػلوكيات البلزمػػة لتحسػػْب شػػعورىم هبػػدؼ ا٢بيػػاة

 -Bandura (1977كمػػػػن كجهػػػػة نظػػػػر أخػػػػرل اسػػػػتخدـ البػػػػاحثوف اآلخػػػػركف نظريػػػػة "بانػػػػدكرا" 
( للفاعلية الذاتيػة لفهػم كغػدراؾ آليػة السػلوكيات ا٤بختلفػة، كقػد توصػلت نتػائج الدراسػة إٔب 1997

 ,. Mohamed , et al)كجػود عبلقػة إٯبابيػة بػْب معتقػدات الفاعليػة الذاتيػة كىػدؼ ا٢بيػاة.
2014) 

 ق عام على الدراسات السابقة :تعلي   
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لقد اجتهد الدراسات ُب رصد ٦بموعة كبّبة من ا٤بتغّبات الٍب كجدت اهنػا مسػئولة عػن             
ديناميػػة الفعاليػػة الذاتيػػة لػػدل االفػػراد مػػن ىػػذه الدراسػػات ٦بموعػػة كبػػّبة كجػػدت اف ا١بانػػب ا٤بعػػرُب 

كمنها على سبيل ا٤بثاؿ االقتناع اللفظي كمفهـو كالتنظيمي للشخصية ٥با تأثّب كبّب ُب فعالية الذات 
الفػػرد عػػن ذاتػػو كتقػػديره لنفسػػو ككػػذلك ٭بػػط التفكػػّب السػػائد لػػدل ىػػذا الشػػخص كمػػن ىنػػا ٪بػػد اف 
الدراسػػات السػػابقة ٓب تطػػرؽ ٤باىيػػة التفكػػّب االٯبػػايب كأحػػد ا٤بفػػاىيم ا٢بديثػػة ُب ٦بػػاؿ طػػرؽ التفكػػّب 

لفػػرد كٙبسػػْب جػػودة ا٢بيػػاة مػػن خػػبلؿ التفػػاؤؿ كتقبػػل الػػذات كالػػٍب تعتمػػد علػػى تغيػػّب البنػػاء ا٤بعػػرُب ل
كىػػذا التجاىػػل ادل أب عػػدـ كجػػود دراسػػات فعليػػة ٛبػػت علػػى اٯبػػاد العبلقػػة بػػْب التفكػػّب االٯبػػايب 
كفعاليػة الػذات كالبحػػث ا٢بػإب اذ ٰبػػاكؿ رصػد عبلقػػة بينهمػا فهػػو يعػاِب ىػػذا القصػور االديب كنقػػص 

 الدراسات ُب ىذا ا٤بيداف .

 ج والعينة  واالدوات : ادلنه

يعتمد البحث ا٢بإب على ا٤بنهج الوصفي االرتباطي لتقدير العبلقة بْب الفاعلية الذاتية كالتفكّب 
 االٯبايب 

( طالبا كطالبة ٩بن يدرسوف بكلية الَببية  جامعة 40: اشتملت عينة البحث ا٢بإب على ) العينة
 لعملية كقد ًب اختيارىم بطريقة عشوائية .مصراتة كمن ٨بتلف االقساـ بالكلية النظرية كا

 تضمنت ادكات البحث على ما يلي :  االدكات : 

كترٝبو أب العربية    A.Hofman 2012اختبار التفكّب االٯبايب كالذم اعده الفريد ىوفماف 
حاسم اٞبد ا١بزار كاعده للتطبيق ُب العينة ا٤بصرية كقد ًب اعادة تقنينو ليناسب العينة الليبية كذلك 
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، كا٤بقياس يقيس ُب بقسم الَببية كعلم النفس بالكليةمن خبلؿ عرضو على ٦بموعة من ٧بكمْب 
 ىي :صورتو الكلية ابعاد التفكّب االٯبايب الٍب كضعها ىوفماف ك 

ا٤بركنة ا٤بعرفية ُب اكتشاؼ العبلقات  –اعادة كتنظيم الذات  -الوعي بإمكانيات الذات  -
االثارة ا٤بعرفية كاالطبلع كطرح االسئلة كا٢بوار  –التنعم با٢بياة كمزاياىا  –كا٤بفاىيم ا١بديدة 

 . رفر كامتعاض االفكار السلبية  كتغيّب اال٘باىات اآللية –االٯبايب غّب ا٤بشركط 

كقد ترٝبو أب العربية حاسم اٞبد  1997اختبار فعالية الذات كىو من اعداد باندكرا عاـ     -2
كلكي يناسب ىذا االختبار العينة الليبية فقد ًب عرضو  2003ا١بزار كقننو على البيئة ا٤بصرية ُب 

افادت تقديراهتم على قائمة من احملكمْب بقسم الَببية كعلم النفس بكلية الَببية جامعة مصراتة ك 
صبلحية ا٤بقياس للتطبيق ُب اجملتمع اللييب . كا٤بقياس ُب صورتو النهائية يقيس فعالية الذات كما 

 حددىا باندكرا ُب نظريتو ُب التعلم االجتماعي كيتناكؿ االختبار ا١بوانب االتية : 

انشطة الفرد كتنوع ا٪بازاتو ا٤ببادرة : كتشمل قياـ الفرد بالفعل كليس رد الفعل ػ ا١بهود : كىي تنوع 
 بْب الشدة كاالختبلؼ كالقدرة على القياـ باألنشطة كا٤بهمات ا٤بكلف هبا .

ا٤بثابرة كىي تعِب استمرارية ا١بهد كالدافع ٫بو التطوير ا٤بستمر لؤلداء . كقد ًب التحقق من 
 ا٣بصائص السيكومَبية لبلختبار كما يلي :

 صدا وثبات االدوات :

بإجراء التجربة  افد األسس العلمية )الصدؽ كالثبات كا٤بوضوعية( فقد قاـ الباحثلغرض إٯبا   
 طالبا( 15كالٍب بلغت ) من طالبات كطبلب كلية الَببية جامعة مصراتة االستطبلعية على عينة 

ككذلك اختبار التفكّب حيث قاـ الباحثاف بتوزيع استمارة االستبياف ا٣باصة بالفاعلية الذاتية 
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( 0‚82كأعيد االختبار على نفس العينة بعد أسبوع ككاف معامل الثبات للفاعلية الذاتية )  االٯبايب
( كمعامل الصدؽ 0‚87) للتفكّب االٯبايب(أما معامل الثبات 0‚90كمعامل الصدؽ الذاٌب )

 كىي معامبلت تشّب أب ٛبتع االختبار بالثبات ا٤برتفع .، ( 0‚88الذاٌب )

 الوسائل اإلحصائية

 االتية : الوسائل اإلحصائية افاستخدـ الباحث

 الوسط ا٢بسايب - 1
 اال٫براؼ ا٤بعيارم -2
  فبّبسو معامل ارتباط  -3

 عرض النتائج كٙبليلها كمناقشتها 
 نتائج الدراسة 

      لعينة البحث وحتليلها:  والتفكري االجيايب عرض نتائج مقياس الفاعلية الذاتية -1

يبني ااوساط احلسابية واالضلرافات ادلعيارية يف اختبار الفاعلية الذاتية  (1جدول رقم )
 لعينة البحث والتفكري االجيايب

 اال٫براؼ ا٤بعيارم الوسط ا٢بسايب  االختبار 

 5‚982 56‚625 الفاعلية الذاتية

 9‚012 71‚825 التفكّب االٯبايب
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( اظهرت النتائج كاألكساط ا٢بسابية كاال٫برافات ا٤بعيارية ٤بقياس الفاعلية 1من خبلؿ ا١بدكؿ رقم )
( 56‚625الذاتية كدافعية اال٪باز لعينة البحث. إذ بلغ الوسط ا٢بسايب للفاعلية الذاتية )

 (71‚825قد بلغ ) للتفكّب االٯبايب (، إما الوسط ا٢بسايب 5‚982كاال٫براؼ ا٤بعيارم )
 . (9‚012كاال٫براؼ ا٤بعيارم )

 لعينة البحث كٙبليلها كمناقشتها: كالتفكّب االٯبايبعرض نتائج العبلقة بْب الفاعلية الذاتية 4

          

 يبني قيمة )ر( بني اختبار الفاعلية ودافعية االصلاز لعينة البحث (2جدول )  

معامل ارتباط قيمة  ا٤بتغّبات
  بّبسوف

مستول 
 الداللة

كالتفكّب الفاعلية الذاتية 
 االٯبايب

623‚0 0.001 

كالتفكّب بْب الفاعلية الذاتية  معامل ارتباط بّبسوف( أظهرت النتائج قيمة 2من خبلؿ ا١بدكؿ )
كىذا  احصائية( كىي ذات داللة 0‚01( ٗبستول داللة )0‚623لعينة البحث إذ بلغت ) االٯبايب

 حقق ىدؼ كفرض البحث.

لديهم فاعلية ذاتية عالية ٫بو ٙبقيق  طبلب الكلية يعزك الباحثاف سبب ذلك أب انو اغلب  
 .تفكّبىم اٯبابيا ٫بو تعلم ا٤بواد الدراسية . ٩با زاد من تحصيلاال٪باز ُب ال
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  :الفركؽ بْب التخصصات العملية كاالدبية ُب التفكّب االٯبايب كفعالية الذات :عرض نتائج     
الفروا بني متوسطات التخصص الدراسي علمي واديب يف الفاعلية الذاتية والتفكري ( 3جدول )
 االجيايب

ت لداللة قيمة  التخصص ا٤بتغّبات
  الفركؽ

 مستول الداللة

 (21اديب)ف (18علمي )ف

 الفاعلية الذاتية 

 

 غّب داؿ احصائيا 0.203 65.90 66.33 ـ

 6.85 6.19 ع

 التفكّب االٯبايب

 

 77.90 77.22 ـ

 7.35 6.8 ع

 

يتضح من ا١بدكؿ السابق عدـ كجود فركؽ جوىرية دالة احصائيا بْب التخصصات االدبية كالعملية 
ُب كل من التفكّب االٯبايب كالفاعلية الذاتية رغم اف متوسط الطبلب ذكم التخصصات العلمية 

 الفارؽ ٓب يكن جوىريا .اعلى ُب الفاعلية كاقل ُب التفكّب االٯبايب اال اف ىذا 

 :الفركؽ بْب ا١بنس )ذكور كاناث( ُب التفكّب االٯبايب كفعالية الذات :عرض نتائج     
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( الفروا بني متوسطات التخصص الدراسي علمي واديب يف فعالية الذات والتفكري 4جدول)
 االجيايب

ت لداللة قيمة  ا١بنس ا٤بتغّبات
  الفركؽ

مستول 
 (19اناث)ف (20ذكور )ف الداللة

 الفاعلية الذاتية 

 

غّب داؿ  0.242 65.84 66.35 ـ
 6.38 6.71 ع احصائيا

 التفكّب االٯبايب

 

 76.95 78.20 ـ

 6.72 7.41 ع

يتضح من ا١بدكؿ السابق عدـ كجود فركؽ جوىرية دالة احصائيا بْب الذكور كاالناث ُب كل من 
االٯبايب كالفاعلية الذاتية رغم اف متوسط الطبلب  الذكور اعلى ُب الفاعلية ك ُب التفكّب التفكّب 

 االٯبايب اال اف ىذا الفارؽ ٓب يكن جوىريا .

 : مناقشة وتفسري النتائج    

يتضػػح مػػن نتػػائج البحػػث كجػػود عبلقػػة اٯبابيػػة دالػػة بػػْب التفكػػّب االٯبػػايب كالفاعليػػة الذاتيػػة كلعػػل    
تفسّب ىذه العبلقة اف الشخص ا٤برتفع ُب فعالية الػذات لديػو قػدرة عاليػة علػى تنظػيم ذاتػو كالبحػث 

نجػػػاح كاال٪بػػػاز ُب عػػن االٯبابيػػػات ك٧بػػو االفكػػػار السػػلبية ٛبهيػػػدا لزيػػػادة الدافعيػػة ا٤بطلوبػػػة لتحقيػػق ال
دكران كبػػػػّبان خػػػػبلؿ  كالتفػػػػاؤؿ كاالٯبابيػػػػة ( إف " للدافعيػػػػة1994كمػػػػا تؤكػػػػد دراسػػػػة )بنػػػػدكرا٢بيػػػػاة  .  
آلهنػػػا تسػػػتند علػػػى كضػػػع األىػػػداؼ التنافسػػػية فيكػػػوف ا٘بػػػاه ىػػػؤالء  التنافسػػػي كالتحصػػػيليالسػػػلوؾ 
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بوبكػػا اف الػػذين يػػرم ٕب ك . كمػػا  إٔب سػػلوؾ معػػْب ليػػدٲبوا جهػػودىم ٢بػػد إكمػػاؿ أىػػدافهم الطػػبلب
لديهم شعور قوم بفاعلية ُب كقت معْب يركزكف انتباىهم كيكرسوف ٦بهودىم ٤بتطلبػات ىػذا الوقػت 

كمواقػػف صػػعبو سػػيحاكلوف بػػذؿ ا١بهػػود كا٤بثػػابرة لوقػػت اطػػوؿ  كعنػػدما يواجػػو ىػػؤالء االفػػراد عقبػػات،
كاتفقػت ىػذه  غػّب الكػاؼ.،مثل ىؤالء االفػراد ٲبيلػوف إب عػذر الفشػل ُب ا٤بهػاـ الصػعبة إب اجملهػود 

النتيجة مع دراسة عبد القػادر ُب كجػود عبلقػة بيػت الفاعليػة كالدافعيػة االٯبابيػة كفهػم الػذات كتقبػل 
 الصراعات كحلها كالتفكّب بإٯبابيو كبشكل يضع اكلويات مسبقة حٌب يتم اال٪باز بفعالية .

أك ما يسمى الفاعلية  –و كقدراتو كذلك أكدت الدراسة األٮبية الٍب يؤديها اعتقاد الفرد بإمكانات
ُب توجيو نشاطو ا٤بعرُب. لذا يتوجب على القائمْب على العملية التعليمية مراعاة ذلك  –الذاتية 

خبلؿ عملية التعليم. كمن ا٤بستحسن االعتماد على بناء الفاعلية الذاتية أك األكادٲبية للطبلب من 
قدًن تغذية رجعية مشجعة تزيد من ا٤بعتقدات خبلؿ تعرير الطبلب ٣بربات تعليمية ناجحة، كت

كتفكّبىم   اإلٯبابية للطبلب عن قدراهتم كإمكاناهتم. كبالتإب تزيد من قدرهتم الفعلية على التعلم
 االٯبايب .

ا٤بعلموف ُب التعليم العاـ مطالبوف بضركرة تنمية مهارات الطبلب ُب ٙبديد فضبل عن ذلك    
لتعليمية الٍب يشاركوف فيها، كىم أيضا مطالبوف بتنمية مهارات األىداؼ ا٤بعرفية للمهمات ا

الطبلب على مراقبة كضبط عملية التعلم كتصحيح األخطاء، باإلضافة إٔب أهنم مطالبوف بتنمية 
مهارات الطبلب ُب تقوًن تقدـ األداء ُب عملية التعلم. كتنمية ىذه ا٤بهارات الثبلث ا٤بهمة قد 

 البداية حٌب يصبح الطالب قادران على أداء ىذه ا٤بهارات بصورة طبيعية يتطلب توجيهان مباشران ُب
 . دكف مساعدة من أحد

 ادلراجل :
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 طلبة لدل التوافق كاسَباتيجيات النفسي الضغط مصادر( 2000) حسْب شهبل األطرش، -1
 االردنية ا١بامعة منشورة غّب ماجستّب رسالة ، االردنية ا١بامعة ُب الرابعة السنة كطلبة األكٔب السنة

. 
 كادراؾ الذات فاعلية من بكل كعبلقتو الذكاء ،( 2007) الرٞبن عبد البندرم ا١باسر، -2

 منشورة غّب ماجستّب رسالة ، القرل اـ جامعة طبلب من عينة لدل الوالدم كالرفر القبوؿ
 . القرل أـ جامعة

 لدل الدافعية ا٤بتغّبات ببعر كعبلقتها الذات فعالية ،( 2000) ٧بمود عبلء الشعراكم، -3
 .146-123.  ص ص( 44) العدد. ا٤بنصورة جامعة الَببية كلية ٦بلة الثانوية، ا٤برحلة طبلب

 لدل الوجداين كالذكاء لئل٪باز الدافعية من بكل كعبلقتها الذات فاعلية 2007 ا٤بزركع، ليلى -4
 89-69 ص ص( 4)8 البحرين كالَببوية النفسية العلـو ٦بلة.  القرل اـ جامعة طالبات من عينة
 كمستول الذات فاعلية من بكل كعبلقتو ا٤بستقبل قلق( 2009) علي غالب ا٤بشيخي، -5

 . القرل اـ جامعة منشورة غّب دكتوراة رسالة الطائف جامعة طبلب من عينة لدل الطموح
 ُب ا٤بشكبلت حل على كالتدريب االسَبخاء أثر ،(2007) اجمليد عبد هبجت،  سليماف أبو -6

 دكتوراة رسالة القلقْب، العاشر الصف طبلب من عينة لدل الذاتية الكفاءة كٙبسْب القلق خفر
  عماف ااالردنية ا١بامعة.  منشورة غّب
 ماجستّب رسالة ، الذات فعالية على ا٤برتدة التغذية أثر ،( 1994) ٧بمد السيد ، ىاشم أبو -7
 . مشس عْب جامعة الَببية كلية ، منشورة غّب
 على للطبلب االكادٲبية الكفاءة ُب  تدرييب برنامج أثر( 2001) السيد حسن مُب ، بدكم -8

 عشر ا٢بادم اجمللد ، 29 العدد ، النفسية للدراسات ا٤بصرية باجمللة منشور ٕبث الذات، فعالية
 200 - 151:  ص ص فرباير
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 عند اال٪باز كدافعية الطموح ٗبستول كعبلقتها الذات فاعلية( 2002) ابراىيم ٧بمد توفيق، -9
 الدراسات معهد منشورة غّب ماجستّب رسالة ، الفِب التعليم كطبلب العاـ الثانوم طبلب

 . القاىرة جامعة:  الَببوية كالبحوث
 - النمو - الديناميات - البناء:  الشخصية نظريات( 1990) ، جابر ا٢بميد عبد ، جابر -10
 . العربية النهضة دار القاىرة.  التقوًن - البحث طرؽ
 ا١بامعة لطبلب الذات كفعالية االجتماعية ا٤بهارات( 2001) هللا عبد ا٤بنعم عبد ، حسيب -11

 -124:  ص ص( 59) العدد ، القاىرة ، النفس علم ٦بلة ، دراسيا كا٤بتأخرين كالعاديْب ا٤بتفوقْب
139 . 
 كبعر الضاغطة ا٢بياة بأحداث كعبلقتها الذات فاعلية( 1995) حسْب راكية ، دسوقي -12

 العدد ، االكؿ ا١بزء ، الزقازيق جامعة ، الَببية كلية ٦بلة ا٤براىقات لدل النفسية االضطرابات
 . 293 -269:  ص ص( 24)

 كالعاديْب االيتاـ التبلميذ لدل ا١بنس كدكر الذات فاعلية( 2001) ٧بمد سامي ، زيداف -13
 . ا٤بنصورة جامعة الَببية كلية ، منشورة غّب ماجستّب رسالة.  ا٤بتأخرة الطفولة مرحلة ُب
 اجمللة ، الذات فعالية دراسة ُب ا٢بديثة اال٘باىات( 2002) السبلـ عبد ٧بمد ، سآب -14

 . 105 - 89:  ص ص يوليو( 36) العدد ، عشر الثاين اجمللد ، النفسية للدراسات ا٤بصرية
 من قطاعات لدل النفسي بالتوافق كعبلقتها الفاعلية ،(1986) الفاركؽ عمر ، صديق -15

 . مشس عْب جامعة ، منشورة غّب ماجستّب رسالة ، ا٤بصرم الشباب
 من ا٤براىقْب لدل القرار باٚباذ كعبلقتها الذات فاعلية( 2002) سفينة صابر القادر، عبد -16

 . مشس عْب جامعة ، منشورة غّب ماجستّب رسالة ، ا١بنسْب
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 ادلهارات االجتماعية وعالقتها بادلشكالت السلوكية

 أطفال الرياض.لدى عينة من 

 جامعة مصراتة/ أ.سليمة مصطفى السنوسي زلجوب -أ.حنان زلمد سامل أبوفناس

 ملخص البحث : 

يهدؼ ىذا البحث إٔب ٧باكلة التعرؼ على  ا٤بهارات االجتماعية لدل طفل الركضة كعبلقتها 
ك على با٤بشكبلت السلوكية االنفعالية كفرط النشاط كنقص االنتباه ،كاضطراب ا٤بسلك  ،ك ذل

 .ية من بعر الرياض  ٗبدينة مصراتةطفل كطفلة ًب اختيارىم بطريق عشوائ 124عينة مكونة من 

كقد استخدمت الباحثتاف ا٤بنهج الوصفي االرتباطي باعتباره ا٤بنهج ا٤ببلئم لئلجابة على تساؤالت 
 البحث ، كالٍب ٙبددت ُب األسئلة اآلتية :

 ما مستول ا٤بهارات االجتماعية لدل األطفاؿ ُب البحث .     -     
  ىل توجد فركؽ ُب ا٤بهارات االجتماعية كفقان للجنس .-      

 ما مستول ا٤بشكبلت السلوكية لدل أطفاؿ الرياض ُب البحث . -
 ىل توجد فركؽ ُب ا٤بشكبلت السلوكية كفقا للجنس . -
 االجتماعية كا٤بشكبلت السلوكية .ما طبيعة العبلقة بْب ا٤بهارات  -

( فقرة ،كمقياس ا٤بشكبلت 15كمشلت أدكات البحث :مقياس ا٤بهارات االجتماعية كيضم )
( أبعاد، كحللت النتائج 4( فقرة موزعة على )28السلوكية )تقدير ا٤بعلم( كيتكوف من عدد )

 باستخداـ األساليب اإلحصائية اآلتية:

 .معامل ألفا كركنباخ .1
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 مل ارتباط بّبسوف ..معا2

 .ا٤بتوسط ا٢بسايب كاال٫براؼ ا٤بعيارم .3

 لداللة الفركؽ بْب ا٤بتوسطات . T. test.اختبار 4

كانتهى البحث بالتحقق من صحة تساؤالتو ،حيث أظهر امتبلؾ األطفاؿ للمهارات االجتماعية 
لنتائج كجود ٗبستويات مرتفعة كعدـ تأثّب ا١بنس ُب امتبلؾ ىذه ا٤بهارات ، كما أظهرت ا

مشكبلت سلوكية لدل عينة البحث مع عدـ تأثّب ا١بنس فيها ،مع كجود عبلقة اٯبابية كلكنها 
 غّب دالة بْب ا٤بهارات االجتماعية كا٤بشكبلت السلوكية لدل عينة البحث .

 مقدمة :

مػػػػن تعتػػػػرب مرحلػػػػة الطفولػػػػة ا٤ببكػػػػرة مػػػػن أىػػػػم ا٤براحػػػػل ُب حيػػػػاة اإلنسػػػػاف نظػػػػرا ٤بػػػػا تتميػػػػز بػػػػو        
مركنػػػػة كقابليػػػػة للػػػػتعلم كالنمػػػػو للمهػػػػارات كالقػػػػدرات ا٤بختلفػػػػة حيػػػػث تعػػػػد مرحلػػػػة ريػػػػاض األطفػػػػاؿ 
مػػػػػػػن ا٤براحػػػػػػػل األساسػػػػػػػية كُب ىػػػػػػػذه الفػػػػػػػَبة يػػػػػػػربز دكر الركضػػػػػػػة كمؤسسػػػػػػػة اجتماعيػػػػػػػة كدكر ا٤بعلػػػػػػػم 

 (. 197،ص2002كالوالدين من أجل التخطيط كالرعاية .)ملحم،

ة التكوينيػػػػة مػػػػن حيػػػػاة الفػػػػرد الػػػػٍب تتبلػػػػور كتظهػػػػر مبل٧بهػػػػا كتعػػػػد فػػػػَبة الطفولػػػػة ا٤ببكػػػػرة الفػػػػَب         
ُب مراحػػػػػل حياتػػػػػو ا٤بقبلػػػػػة ،لػػػػػذا فهػػػػػذه الفػػػػػَبة تعػػػػػد مػػػػػن أىػػػػػم فػػػػػَبات مراحػػػػػل النمػػػػػو ،حيػػػػػث تعػػػػػد 
خصػػػػػػائص ٭بػػػػػػو الطفػػػػػػل ُب ىػػػػػػذه ا٤برحلػػػػػػة ٗبثابػػػػػػة منبئػػػػػػات لشخصػػػػػػية لطفػػػػػػل كتطػػػػػػور مسػػػػػػار ٭بوىػػػػػػا 

ث فيهػػػػػا مػػػػػن ٭بػػػػػو يصػػػػػعب كىػػػػػي األسػػػػػاس الػػػػػذم ترسػػػػػى عليػػػػػو دعػػػػػائم الشخصػػػػػية ،ألف مػػػػػا ٰبػػػػػد
 (.271،ص2005تغيّبه كتعديلو فيما بعد.)٧بمد،
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كمػػػػػا أف ٪بػػػػػاح الطفػػػػػل ُب اكتسػػػػػاب كتنميػػػػػة مهاراتػػػػػو االجتماعيػػػػػة يسػػػػػاعد علػػػػػى ٙبسػػػػػْب قدراتػػػػػو 
ُب إقامػػػػػػػة العبلقػػػػػػػػات كالتفػػػػػػػػاعبلت االجتماعيػػػػػػػػة الناجحػػػػػػػة كالسػػػػػػػػليمة كاالنػػػػػػػػدماج مػػػػػػػػع ٝباعػػػػػػػػات 

نينػػػػػة كألفػػػػػة ،٩بػػػػػا يػػػػػؤدم علػػػػػى ا٤بزيػػػػػد مػػػػػن التقػػػػػدـ األقػػػػػراف كاالقػػػػػَباب مػػػػػن ٝباعػػػػػات الكبػػػػػار ُب طمأ
ُب اكتسػػػػػػػػػػاب ا٣بػػػػػػػػػػربات االجتماعيػػػػػػػػػػة كٙبقيػػػػػػػػػػق النمػػػػػػػػػػو االجتمػػػػػػػػػػاعي بصػػػػػػػػػػورة سػػػػػػػػػػليمة كصػػػػػػػػػػحية 

(.كٛبكػػػػػػن ا٤بهػػػػػػارات االجتماعيػػػػػػة الفػػػػػػرد مػػػػػػن إقامػػػػػػة عبلقػػػػػػات كثيقػػػػػػة 30ص 2007)األٞبػػػػػػدم ،
ؤشػػػػرات ا٥بامػػػػة مػػػع احمليطػػػػْب بػػػػو كا٢بفػػػػاظ عليهػػػػا ،مػػػػن منطلػػػػق أف إقامػػػػة عبلقػػػػات كديػػػػة مػػػػن بػػػػْب ا٤ب

للكفػػػػػػاءة ُب العبلقػػػػػػػات الشخصػػػػػػية .كمػػػػػػػا تسػػػػػػاعده علػػػػػػػى ٘بنػػػػػػب نشػػػػػػػوء صػػػػػػراعات بينػػػػػػػو كبػػػػػػػْب 
احمليطػػػػػْب بػػػػػو كحلهػػػػػا إف حػػػػػدثت كمواجهػػػػػة ا٤بواقػػػػػف احملرجػػػػػة كالػػػػػتخلص مػػػػػن ا٤بػػػػػأزؽ بكفػػػػػاءة كمػػػػػن 
ٍب الشػػػػػػعور بفعاليتػػػػػػو الذاتيػػػػػػة نتيجػػػػػػة لػػػػػػذلك كٚبفػػػػػػف مػػػػػػن التػػػػػػوتر الشخصػػػػػػي الزائػػػػػػد لبلسػػػػػػػتمتاع 

 (.18ص 2013ا،با٢بياة .)ناجاك

كمػػػػػا أف الطفػػػػػل يػػػػػرل العػػػػػآب كفػػػػػق البنيػػػػػة الػػػػػٍب يػػػػػدرؾ مػػػػػن خبل٥بػػػػػا العػػػػػآب احملػػػػػيط بػػػػػو . فلػػػػػو          
كانػػػػت نظرتػػػػو للعػػػػآب عدائيػػػػة ،فسػػػػّبل أف العػػػػآب يعاديػػػػػو كيضػػػػمر لػػػػو الشػػػػر .كقػػػػد يعػػػػادم ٧بيطػػػػػو 

 بدكره ٍب سيؤكؿ كل فعل ُب العآب على أساس أنو ضده ،كلو كاف ا٢بدث السيئ صدفة.

كقػػػػػػػد يتعػػػػػػػرض كثػػػػػػػّب مػػػػػػػن األطفػػػػػػػاؿ عػػػػػػػرب مراحػػػػػػػل ٭بػػػػػػػوىم لػػػػػػػبعر ا٤بشػػػػػػػكبلت السػػػػػػػلوكية        
كاالنفعاليػػػػػػة كقػػػػػػد يعػػػػػػَبم ىػػػػػػؤالء اآلبػػػػػػاء كثػػػػػػّبا مػػػػػػن مشػػػػػػاعر القلػػػػػػق كا٣بػػػػػػوؼ مػػػػػػن أف ينحػػػػػػرؼ أك 
يتغػػػػػػػػّب سػػػػػػػػلوؾ الطفػػػػػػػػل فيميػػػػػػػػل إٔب ا١بنػػػػػػػػوح أك إٔب اضػػػػػػػػطراب الشخصػػػػػػػػية كقػػػػػػػػد أظهػػػػػػػػرت نتػػػػػػػػائج 

 يتعػػػػػػػرض ٥بػػػػػػػا األطفػػػػػػػاؿ أف كػػػػػػػبل مػػػػػػػن البنػػػػػػػْب الدراسػػػػػػػات الػػػػػػػٍب أجريػػػػػػػت حػػػػػػػوؿ ا٤بشػػػػػػػكبلت الػػػػػػػٍب
مشػػػػػاكل ُب أم كقػػػػػت خػػػػػبلؿ مرحلػػػػػة ريػػػػػاض األطفػػػػػاؿ  6_5كالبنػػػػػات يعػػػػػانوف ُب ا٤بتوسػػػػػط مػػػػػن 

كا٤بدرسػػػػػػة االبتدائيػػػػػػة ،كتػػػػػػنخفر درجػػػػػػة انتشػػػػػػار ىػػػػػػذه ا٤بشػػػػػػكبلت مػػػػػػع تقػػػػػػدـ الطفػػػػػػل ُب العمػػػػػػر 
كح أعمػػػػػارىم بالنسػػػػػبة لؤلطفػػػػػاؿ ُب سػػػػػن ا٤بدرسػػػػػة ،كلػػػػػذا ٪بػػػػػد األطفػػػػػاؿ األصػػػػػغر عمػػػػػرا الػػػػػذين تػػػػػَبا
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 12_9سػػػػػػنوات يفػػػػػػوؽ األطفػػػػػػاؿ األكػػػػػػرب عمػػػػػػرا الػػػػػػذين تػػػػػػَباكح أعمػػػػػػارىم مػػػػػػابْب  8_6مػػػػػػابْب 
 (.27،ص 2009عاـ ُب عدد من ا٤بشكبلت السلوكية .)أبورياح 

كتػػػػػدعم ا٤بهػػػػػارات االجتماعيػػػػػة ا٤برتفعػػػػػة ٭بػػػػػو أفضػػػػػل للطفػػػػػل ُب عػػػػػدد مػػػػػن اجملػػػػػاالت ،ٗبػػػػػا ُب ذلػػػػػك 
(،اإل٪بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز e.g.,Denham,2006االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعداد للمدرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة )

(،كالعبلقػػػػػػػػات البػػػػػػػػْب شخصػػػػػػػػية ،كا٤بشػػػػػػػػكبلت السػػػػػػػػلوكية e.g.,Zsolnai,2002األكػػػػػػػػادٲبي)
(،CarterBriggs-Gowan,Jones,&Little,2003.) 

كتشػػػػػػػػػػّب نتػػػػػػػػػػائج دراسػػػػػػػػػػات سػػػػػػػػػػابقة أف ا٤بهػػػػػػػػػػارات االجتماعيػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػرتبط بقبػػػػػػػػػػوؿ األقػػػػػػػػػػراف        
رتفعػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػن ا٤بػػػػػػػػػرجح أف ،كالصػػػػػػػػػحة النفسػػػػػػػػػية،كما أف األطفػػػػػػػػػاؿ ذكك ا٤بهػػػػػػػػػارات االجتماعيػػػػػػػػػة ا٤ب

ٰبققػػػػػػػوا نتػػػػػػػائج جيػػػػػػػدة ُب اجملػػػػػػػاالت االجتماعيػػػػػػػة كاألكادٲبيػػػػػػػة كيظهػػػػػػػركف مركنػػػػػػػة نفسػػػػػػػية مرتفعػػػػػػػة 
(Ramos et al.,2013 ُب ا٤بقابػػػػل توصػػػػلت نتػػػػائج دراسػػػػات أخػػػػرل إٔب أف ىنػػػػاؾ .)

عبلقػػػػػػػػػػػػػػػػػة طرديػػػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػػػْب ضػػػػػػػػػػػػػػػػػعف الكفػػػػػػػػػػػػػػػػػاءة االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػة كبػػػػػػػػػػػػػػػػػْب السػػػػػػػػػػػػػػػػػلوؾ السػػػػػػػػػػػػػػػػػليب 
(Gouley,Brotman,Huang,& Shrout,2008.) 

كتشػػػػػّب نتػػػػػائج دراسػػػػػات عديػػػػػدة أف ٫بػػػػػو ثلػػػػػث أطفػػػػػاؿ مػػػػػا قبػػػػػل ا٤بدرسػػػػػة يعػػػػػانوف مػػػػػن مشػػػػػكبلت 
(،كتظهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه ا٤بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبلت Breitenstein,Hill,&Gross,2009سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلوكية )

السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلوكية ُب العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكاف ، كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ االلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاـ ، كاالنفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلبية 
Wakschlag&Danis,2004)ت ، (،كالقلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق كالبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ، النشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط الزائد،التشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت

(،كتعػػػػػػػػػػد ا٤بشػػػػػػػػػػكبلت السػػػػػػػػػػلوكية السػػػػػػػػػػبب الرئيسػػػػػػػػػػي ُب  Yoleri,2013كالكػػػػػػػػػػبلـ البػػػػػػػػػػذمء)
 االختبلؿ الوظيفي ،كالعامل األكؿ لتحويل األطفاؿ إٔب مؤسسات الصحة النفسية .
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كتػػػػػػػذىب األدلػػػػػػػة التجريبيػػػػػػػة إٔب أف ا٤بشػػػػػػػكبلت السػػػػػػػلوكية الصػػػػػػػفية ُب مرحلػػػػػػػة مػػػػػػػا قبػػػػػػػل ا٤بدرسػػػػػػػة 
 McClellandetal.,2007,Raver et)ءة كالكتابػػػػػػػةتػػػػػػػؤثر سػػػػػػػلبا علػػػػػػػى نتػػػػػػػائج تعلػػػػػػػم القػػػػػػػرا

al.,2008. ) 

 Raveretكتزيػػػػد مػػػػن تػػػػوتر ا٤بعلمػػػػْب ،كتضػػػػعف قػػػػدرات الَبكيػػػػز البلزمػػػػة للعمليػػػػة التدريسػػػػية)
al.,2008  كمػػػػػػػػػػن ا٤بلفػػػػػػػػػػت للنظػػػػػػػػػػر أف ا٤بشػػػػػػػػػػكبلت السػػػػػػػػػػلوكية للطفػػػػػػػػػػل تبػػػػػػػػػػدأ ُب الوضػػػػػػػػػػوح.)

% مػػػػػػػػػػن 60- 50 كالثبػػػػػػػػػات أيضػػػػػػػػػػاُب بدايػػػػػػػػػػة مرحلػػػػػػػػػة ا٤بشػػػػػػػػػػي ،حيػػػػػػػػػػث تشػػػػػػػػػّب الدراسػػػػػػػػػػات أف
سػػػػػػػنوات كتسػػػػػػػتمر  4-3األطفػػػػػػػاؿ يظهػػػػػػػركف معػػػػػػػدالت عاليػػػػػػػة مػػػػػػػن السػػػػػػػلوؾ التخػػػػػػػرييب ُب عمػػػػػػػر 

 Campbell, Pierce, Moore et alىػػػذه ا٤بشػػػكبلت حػػػٌب عمػػػر ا٤بدرسػػػة )
(.كىػػػػذا يعػػػػػِب أنػػػػو قػػػػػد يكػػػػوف ىنػػػػػاؾ تػػػػزامن بػػػػػْب ضػػػػعف ا٤بهػػػػػارات االجتماعيػػػػة كظهػػػػػور 1996,.

 ا٤بشكبلت السلوكية .

 مشكلة البحث :

 د مشكلة البحث ُب الشكل اآلٌب :تتحد

 ما مستول ا٤بهارات االجتماعية لدل األطفاؿ ُب البحث . -
 .جنسىل توجد فركؽ ُب ا٤بهارات االجتماعية كفقا لل -
 ما مستول ا٤بشكبلت السلوكية لدل أطفاؿ الرياض ُب البحث. -
 ىل توجد فركؽ ُب ا٤بشكبلت السلوكية كفقا للجنس . -
 ا٤بهارات االجتماعية كا٤بشكبلت السلوكية .ما طبيعة العبلقة بْب  -

 أىداف البحث :

 ٙبديد ا٤بهارات االجتماعية كمستواىا لدل أطفاؿ الرياض . -1
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 التعرؼ على الفركؽ بْب أطفاؿ الرياض ُب ا٤بهارات االجتماعية كفقان للجنس . -2
 ٙبديد ا٤بشكبلت السلوكية كمستواىا لدل أطفاؿ الرياض . -3
 طفاؿ الرياض ُب ا٤بشكبلت السلوكية كفقان للجنس .التعرؼ على الفركؽ بْب أ -4
  التعرؼ على العبلقة بْب ا٤بهارات االجتماعية كا٤بشكبلت السلوكية . -5

 أمهية البحث :

تػػػػػأٌب أٮبيػػػػػة البحػػػػػث مػػػػػن أٮبيػػػػػة ا٤بهػػػػػارات االجتماعيػػػػػة الػػػػػٍب تعػػػػػد مػػػػػن أىػػػػػم ا٤بنبئػػػػػات االجتماعيػػػػػة  .1
أهنػػػػػا تلعػػػػػب دكرا كاضػػػػػحا ُب ٙبديػػػػػد  بػػػػػاألداء االجتمػػػػػاعي كالنفسػػػػػي علػػػػػى ا٤بػػػػػدل الطويػػػػػل ،كمػػػػػن 

 التوافق السلوكي كاالنفعإب ُب الطفولة ا٤ببكرة .
تػػػػػأٌب أٮبيػػػػػة البحػػػػػث مػػػػػن أٮبيػػػػػة العينػػػػػة ا٤بسػػػػػتخدمة فيػػػػػو كىػػػػػم مػػػػػن أطفػػػػػاؿ مرحلػػػػػة الريػػػػػاض ،ككمػػػػػا  .2

ذكرنػػػػا ُب مقدمػػػػة البحػػػػث ىػػػػي مػػػػن ا٤براحػػػػل ا٥بامػػػػة ُب حيػػػػاة الطفػػػػل كىػػػػي الػػػػٍب تشػػػػكل شخصػػػػيتو 
ف التعػػػػػػػػرؼ علػػػػػػػػى ا٤بشػػػػػػػػكبلت ُب ىػػػػػػػػذه ا٤برحلػػػػػػػػة تسػػػػػػػػاعدنا ُب توجيػػػػػػػػو ُب ا٤بسػػػػػػػػتقبل كمػػػػػػػػن ٍب فػػػػػػػػإ

 األطفاؿ كإعدادىم مهنيا كتربويا .
يسػػػػػاعد ُب فهػػػػػم ا٤بشػػػػػكبلت السػػػػػلوكية لطفػػػػػل مػػػػػا قبػػػػػل ا٤بدرسػػػػػة داخػػػػػل السػػػػػياقات التعليميػػػػػة ُب  .3

،  ذه ا٤بشػػػػػكبلت ككيفيػػػػػة التعامػػػػػل معهػػػػػاتػػػػػوفّب معػػػػػارؼ مفيػػػػػدة ككاقعيػػػػػة للمعلمػػػػػْب عػػػػػن طبيعػػػػػة ىػػػػػ
٤بشػػػػاركة الفعالػػػػة ُب فػػػػرص الػػػػتعلم الػػػػٍب تعػػػػزز مهػػػػارات القػػػػراءة كالكتابػػػػة كا٤بهػػػػارات كمػػػػا يعػػػػزز مػػػػن ا

 اللغوية .
 ادلفاىيم والدراسات السابقة : 

  -أواًل :ادلفاىيم :

 ادلهارات االجتماعية :

تشػػػػػػّب ا٤بهػػػػػػارات االجتماعيػػػػػػة إٔب امػػػػػػتبلؾ الشػػػػػػخص ا٤بهػػػػػػارات كالسػػػػػػلوكيات الػػػػػػٍب تسػػػػػػمح         
موعػػػػػػػػة متنوعػػػػػػػػة مػػػػػػػػن ا٤بواقػػػػػػػػف االجتماعيػػػػػػػػة كا٢بفػػػػػػػػاظ علػػػػػػػػى العبلقػػػػػػػػات بالتفاعػػػػػػػل النػػػػػػػػاجح ُب ٦ب
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االجتماعيػػػػػػة ا٥بادفػػػػػػة، كمػػػػػػا ينظػػػػػػر إليهػػػػػػا علػػػػػػى أهنػػػػػػا ٦بموعػػػػػػة متنوعػػػػػػة مػػػػػػن ا٣بصػػػػػػائص كالسػػػػػػمات 
مثػػػػػػػػل، صػػػػػػػػورة ذاتيػػػػػػػػة إٯبابيػػػػػػػػة، تأكيػػػػػػػػد اجتمػػػػػػػػاعي، تكػػػػػػػػرار التفػػػػػػػػاعبلت، ا٤بهػػػػػػػػارات االجتماعيػػػػػػػػة 

  .ا٤بعرفية، شعبية بْب األقراف 

كٲبػػػػػر تطػػػػػور ا٤بهػػػػػارات االجتماعيػػػػػة لػػػػػدل طفػػػػػل مػػػػػا قبػػػػػل ا٤بدرسػػػػػة بأربعػػػػػة مراحػػػػػل ىػػػػػي            
مرحلػػػػػػة الرضػػػػػػاعة، مرحلػػػػػػة بدايػػػػػػة ا٤بشػػػػػػي، مرحلػػػػػػة هنايػػػػػػة ا٤بشػػػػػػي، مرحلػػػػػػة مػػػػػػا قبػػػػػػل ا٤بدرسػػػػػػة؛ كُب 
مرحلػػػػػػة بدايػػػػػػة ا٤بشػػػػػػي حيػػػػػػث السػػػػػػنة الثانيػػػػػػة؛ تكػػػػػػزف التفػػػػػػاعبلت االجتماعيػػػػػػة لؤلطفػػػػػػاؿ الصػػػػػػغار 

داخل؛ فيسػػػػػػػػػػػتطيع ٩بارسػػػػػػػػػػػة ألعػػػػػػػػػػػاب ا١بػػػػػػػػػػػرم كمطػػػػػػػػػػػاردة اآلخػػػػػػػػػػػرين، ذات بنػػػػػػػػػػػاء متكامػػػػػػػػػػػل كمتػػػػػػػػػػػ
-Semrud)كاالختبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء، كاالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقباؿ، كتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكراف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع األقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف 

Clikeman,2007)  . 

ك٤برحلػػػػػػة بدايػػػػػػة ا٤بشػػػػػػي أٮبيػػػػػػة خاصػػػػػػة بالنسػػػػػػبة للطفػػػػػػل لتطػػػػػػوير قدراتػػػػػػو سػػػػػػواء مػػػػػػن حيػػػػػػث        
صػػػػػػػداقات الطفػػػػػػػل كاسػػػػػػػتقرارىا؛ ا٤ببػػػػػػػادأة أك االسػػػػػػػتجابة . كمػػػػػػػا يػػػػػػػتم ُب ىػػػػػػػذه ا٤برحلػػػػػػػة تشػػػػػػػكيل 

كالػػػػٍب ىػػػػػي بدايػػػػػة العبلقػػػػػة العاطفيػػػػػة بػػػػػْب األقػػػػراف ، كتشػػػػػّب األدلػػػػػة التجريبيػػػػػة إٔب أف الصػػػػػداقة بػػػػػْب 
 Ramos  et)األقػػػراف ٲبكػػػن أف تػػػوفر الػػػدعم االجتمػػػاعي كالعػػػاطفي لؤلطفػػػاؿ الصػػػغار 

al.,2013) . 

ات اللغويػػػػػػػة ٩بػػػػػػػا يػػػػػػػؤدم إٔب كمػػػػػػػع مرحلػػػػػػػة هنايػػػػػػػة ا٤بشػػػػػػػي ُب السػػػػػػػنة الثالثػػػػػػػة تزيػػػػػػػد ا٤بهػػػػػػػار          
مسػػػػػػتويات أعلػػػػػػى مػػػػػػن االسػػػػػػتجابات كا٤ببػػػػػػادرات االجتماعيػػػػػػة ، كػػػػػػذلك ٗبجػػػػػػرد اجتيػػػػػػاز الطفػػػػػػل 
ىػػػػػذا العمػػػػػر تتطػػػػػور ا٤بهػػػػػارات االجتماعيػػػػػة بشػػػػػكل ملحػػػػػوظ ُب شػػػػػكل كمغػػػػػزل االتصػػػػػاؿ؛ حيػػػػػث 

-Semrud)يبػػػػػػػػػػػػدأ معرفػػػػػػػػػػػػة القواعػػػػػػػػػػػػد االجتماعيػػػػػػػػػػػػة ، التفػػػػػػػػػػػػاكض بطريقػػػػػػػػػػػػة تعاكنيػػػػػػػػػػػػة ... اْب 
Clkeman,2007) . 
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قػػػػػدرة األطفػػػػػاؿ علػػػػػى فهػػػػػم التواصػػػػػل ٛبكػػػػػنهم مػػػػػن ا٤بشػػػػػاركة ُب األلعػػػػػاب ا٤بختلفػػػػػة، فضػػػػػبل       
عػػػػػن تقػػػػػدًن أشػػػػػكاؿ أكليػػػػػة للتظػػػػػاىرات االجتماعيػػػػػة . كػػػػػذلك يكتسػػػػػب الطفػػػػػل ُب هنايػػػػػة ا٤بشػػػػػي 
ا٤بزيػػػػػد مػػػػػن ا٤بركنػػػػػة ُب اختيػػػػػار األصػػػػػدقاء، كالرفػػػػػاؽ، كنتيجػػػػػة ٥بػػػػػذا ييكػػػػػوف ا٤بزيػػػػػد مػػػػػن الصػػػػػداقات 

 . (Qin & Yong, 2002)ل القصّب أك الطويل    سواء على ا٤بد

 مفهوم ادلهارات االجتماعية :

تعػػػػػددت تعريفػػػػػات ا٤بهػػػػػارات االجتماعيػػػػػة نتيجػػػػػة اخػػػػػتبلؼ كجهػػػػػات النظػػػػػر حػػػػػوؿ مفهومهػػػػػا،     
ألهنػػػػػػػا مفهػػػػػػػـو مػػػػػػػرف لػػػػػػػو اسػػػػػػػتخدامات ٨بتلفػػػػػػػة كتضػػػػػػػمينات نظريػػػػػػػة كعمليػػػػػػػة عديػػػػػػػدة، كال يوجػػػػػػػد 

كػػػػن االعتمػػػػاد عليػػػػو أك قبولػػػػو بشػػػػكل كامػػػػل ، كمػػػػن اتفػػػػاؽ بػػػػْب البػػػػاحثْب علػػػػى تعريػػػػف موحػػػػد ٲب
 التعريفات العديدة نعرض ما يلي :

ا٤بهػػػارة االجتماعيػػػة بأهنػػػا:   Combs & Slaby عػػػرؼ كػػػل مػػػن كػػػومبس كسػػػبليب     
"القػػػػػػدرة علػػػػػػى التفاعػػػػػػل مػػػػػػع االخػػػػػػرين ُب البيئػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة بطػػػػػػرؽ معينػػػػػػة مقبولػػػػػػة اجتماعيػػػػػػا أك 

 (26، 1996ن يتعامل معو" . ) ٧بمود، للفرد ك٤ب ذات قيمة اجتماعية أك ذات فائدة

( بأهنػػػػػػػا " ٦بموعػػػػػػػة مػػػػػػػن األعمػػػػػػػاؿ كاألداءات كاالنشػػػػػػػطة 15، 1995كمػػػػػػػا يعرفهػػػػػػػا )حسػػػػػػػونو ،
كا٣بػػػػػربات الػػػػػٍب يتعلمهػػػػػا طفػػػػػل الركضػػػػػة كيكررىػػػػػا كيتػػػػػدرب عليهػػػػػا بطريقػػػػػة منتظمػػػػػة حػػػػػٌب تػػػػػدخل 

 ُب أسلوب تفاعلو االجتماعي مع األشخاص كاألشياء من حولو" .

( ا٤بهػػػػػػػػارات االجتماعيػػػػػػػػة بأهنػػػػػػػػا : " قػػػػػػػػدرة الطفػػػػػػػػل علػػػػػػػػى 16،  1998كيعػػػػػػػػرؼ )السػػػػػػػػيد ،    
ا٤ببػػػػػػادأة بالتفاعػػػػػػل مػػػػػػع االخػػػػػػرين ، كالتعبػػػػػػّب عػػػػػػن ا٤بشػػػػػػاعر السػػػػػػلبية كاالٯبابيػػػػػػة إزاءىػػػػػػم ، كضػػػػػػبط 

 انفعااليو ُب مواقف التفاعل االجتماعي كٗبا يتناسب مع طبيعة ا٤بوقف " .
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هػػػػػػػارة االجتماعيػػػػػػػة بأهنػػػػػػػا : "األ٭بػػػػػػػاط السػػػػػػػلوكية الػػػػػػػٍب ( ا٤ب199، 1992كيعػػػػػػػرؼ )ا٣بطيػػػػػػػب،    
ٯبػػػػػػب توافرىػػػػػػا لػػػػػػدل الفػػػػػػرد ليسػػػػػػتطيع التفاعػػػػػػل بالوسػػػػػػائط اللفظيػػػػػػة كغػػػػػػّب اللفظيػػػػػػة مػػػػػػع اآلخػػػػػػرين 

 كفقا ٤بعايّب اجملتمع".

كُب ضػػػػػوء مػػػػػا سػػػػػػبق ٲبكػػػػػن القػػػػػوؿ بعموميػػػػػػة بعػػػػػر التعريفػػػػػات السػػػػػػابقة كٖبصوصػػػػػية الػػػػػػبعر     
َبكيػػػػػػز علػػػػػػى السػػػػػػلوكيات االجتماعيػػػػػػة السػػػػػػوية للطفػػػػػػل. اآلخػػػػػػر. كلكنهػػػػػػا اتفقػػػػػػت ٝبيعػػػػػػا علػػػػػػى ال

كتفاعلػػػػػو االجتمػػػػػاعي ا٤بقبػػػػػوؿ مػػػػػع اآلخػػػػػرين ، كالػػػػػٍب يػػػػػتمخر عنهػػػػػا النتػػػػػائج اإلٯبابيػػػػػة ُب اجملتمػػػػػع 
 احمليط بالطفل .

 ادلشكالت السلوكية :

بػػػػػػػالرغم مػػػػػػػن أف الػػػػػػػبعر ال يعطػػػػػػػي أٮبيػػػػػػػة للمشػػػػػػػكبلت السػػػػػػػلوكية ُب مرحلػػػػػػػة الطفولػػػػػػػة          
ا٤ببكػػػػػػرة لصػػػػػػعوبة تشخيصػػػػػػها بسػػػػػػبب تػػػػػػداخلها مػػػػػػع االضػػػػػػطرابات النفسػػػػػػية، إال أف ىنػػػػػػاؾ أدلػػػػػػة 
متزايػػػػػػدة تشػػػػػػّب إٔب أنػػػػػػو ٲبكػػػػػػن ٛبييزىػػػػػػا بشػػػػػػكل كاضػػػػػػح كمعيػػػػػػارم ُب مرحلػػػػػػة مػػػػػػا قبػػػػػػل ا٤بدرسػػػػػػة، 

ا٤بشػػػػػكبلت دكف عػػػػػبلج فػػػػػإف نسػػػػػبة كبػػػػػّبة منهػػػػػا سػػػػػوؼ تبقػػػػػى  عػػػػػبلكة علػػػػػى أنػػػػػو إذا تركػػػػػت ىػػػػػذه
  (Campbell,2002)كٲبكػػػػن تتطػػػػور إٔب مشػػػػكبلت ا٫بػػػػراؼ كتعػػػػاطي ٨بػػػػدرات كجنػػػػوح 

. 

أف ا٤بشػػػػػػػػػػػػكبلت السػػػػػػػػػػػػلوكية  (Gardner&Shaw,2008)كيشػػػػػػػػػػػػّب جردنػػػػػػػػػػػػر كشػػػػػػػػػػػػاك       
فركؽ الفرديػػػػة لطفػػػػل مػػػػا قبػػػػل ا٤بدرسػػػػة تتػػػػأثر بكػػػػل مػػػػن العوامػػػػل البيئيػػػػة كالبيولوجيػػػػة، كمػػػػا تتػػػػأثر بػػػػال

 ُب خصائص الطفل كنوعية الرعاية البيئية .

 مفهوم ادلشكالت السلوكية :
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( ا٤بشػػػػػػػكبلت السػػػػػػػلوكية بأهنػػػػػػػا :" اضػػػػػػػطرابات كظيفيػػػػػػػة ُب 206،  2003يعػػػػػػػرؼ )٧بمػػػػػػػد ،     
الشخصػػػػػية، نفسػػػػػية ا٤بنشػػػػػأ تبػػػػػدك ُب صػػػػػورة أعػػػػػراض نفسػػػػػية كجسػػػػػمية ٨بتلفػػػػػة كيػػػػػؤثر ُب السػػػػػلوؾ 

ي كيػػػػػؤثر علػػػػػى ٩بارسػػػػػة حياتػػػػػو السػػػػػوية ُب اجملتمػػػػػع الػػػػػذم يعػػػػػيش الشخصػػػػػي فيعػػػػػوؽ توافقػػػػػو النفسػػػػػ
 فيو".

كيعرفهػػػػػػػا )أبػػػػػػػو دؼ( " باألخطػػػػػػػاء السػػػػػػػلوكية الصػػػػػػػادرة عػػػػػػػن األفػػػػػػػراد ُب أقػػػػػػػوا٥بم كأفعػػػػػػػا٥بم ُب    
 (33،  2006اجملاالت العقائدية كاالخبلقية كاالجتماعية ".    )أبو دؼ ،

بْب سػػػػلوكيا كانفعاليػػػػا بػػػػأهنم : يػػػػرل أف األطفػػػػاؿ ا٤بضػػػػطر   (Wood,1969)تعريػػػػف ككدم 
غػػػػػػّب قػػػػػػادرين علػػػػػػى التوافػػػػػػق كالتكيػػػػػػف مػػػػػػع ا٤بعػػػػػػايّب االجتماعيػػػػػػة ا٤بهػػػػػػددة للسػػػػػػلوؾ ا٤بقبػػػػػػوؿ ٩بػػػػػػا 
يػػػػػؤدم إٔب الَباجػػػػػع مسػػػػػتول الدراسػػػػػي، كالتػػػػػأثّب علػػػػػى عبلقاتػػػػػو الشخصػػػػػيةً مػػػػػع ا٤بعلمػػػػػْب كالػػػػػزمبلء 

تعلم ُب الصػػػػػػػف، كمػػػػػػػػا أنػػػػػػػػو يعػػػػػػػػاين مػػػػػػػػن مشػػػػػػػػكبلت تتعلػػػػػػػػق بالصػػػػػػػػراعات النفسػػػػػػػػية ككػػػػػػػػذلك الػػػػػػػػ
 (2000،17االجتماعي .)ٰبٓب،

( ا٤بشػػػػػػػػػػكلة السػػػػػػػػػػلوكية بأهنػػػػػػػػػػا : ط سػػػػػػػػػػلوؾ متكػػػػػػػػػػرر 23، 2006كمػػػػػػػػػػا يعػػػػػػػػػػرؼ )الفقيهػػػػػػػػػػي ،    
ا٢بػػػػػدث غػػػػػّب مرغػػػػػوب فيػػػػػو يثػػػػػّب اسػػػػػتهجاف البيئػػػػػة االجتماعيػػػػػة كال تتفػػػػػق مػػػػػع مرحلػػػػػة النمػػػػػو الػػػػػٍب 

كبلٮبػػػػػا كصػػػػػل إليهػػػػػا الطفػػػػػل، كٔبػػػػػدر تغّبىػػػػػا لتدخلػػػػػو ُب كفػػػػػاءة الطفػػػػػل االجتماعيػػػػػة كالنفسػػػػػية أك  
، ك٤بػػػػػا ٥بػػػػػا مػػػػػن أثػػػػػار تػػػػػنعكس علػػػػػى قبػػػػػوؿ الفػػػػػرد اجتماعيػػػػػا كعلػػػػػى سػػػػػعادتو كرفاىيتػػػػػو كيظهػػػػػر ُب 

 صورة عرض أك عدة أعراض سلوكية متصلة ظاىرة" .

كتػػػػػػػػرل الباحثتػػػػػػػػاف أف ىنػػػػػػػػاؾ تنػػػػػػػػوع كتبػػػػػػػػاين ُب ا٤بشػػػػػػػػكبلت السػػػػػػػػلوكية أدل إٔب عػػػػػػػػدـ كجػػػػػػػػود    
تعريػػػػػػػف كاحػػػػػػػد متفػػػػػػػق عليػػػػػػػو بشػػػػػػػكل عػػػػػػػاـ للمشػػػػػػػكبلت السػػػػػػػلوكية ، ككػػػػػػػذلك صػػػػػػػعوبة قيػػػػػػػاس 
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السػػػػػػػلوؾ كاالنفعػػػػػػػاالت كتبػػػػػػػاين السػػػػػػػلوؾ كالعواطػػػػػػػف ، كاخػػػػػػػتبلؼ كجهػػػػػػػات النظػػػػػػػر إزاء السػػػػػػػلوؾ 
 ة .ا٤بضطرب من ٦بتمع آلخر كمن ثقافة لثقاف

كىنػػػػا سنسػػػػتعرض بعػػػػػر ا٤بشػػػػكبلت السػػػػػلوكية ا٤بصػػػػاحبة لػػػػػبعر أطفػػػػاؿ مرحلػػػػػة الطفولػػػػة ا٤ببكػػػػػرة 
: 

 اضطراب نقص االنتباه مل فرط النشاط : .1
ىػػػػو اضػػػػطراب نفسػػػػي مػػػػن نػػػػوع تػػػػأخر النمػػػػو العصػػػػيب يبػػػػدأ ُب مرحلػػػػة الطفولػػػػة ا٤ببكػػػػرة ،كيسػػػػبب 

يطرة عػػػػال تصػػػػرفاتو أك ٭بػػػػوذج مػػػػن تصػػػػرفات ٘بعػػػػل الطفػػػػل غػػػػّب قػػػػادر علػػػػى أتبػػػػاع األكامػػػػر أك السػػػػ
أنػػػػػو ٯبػػػػػد صػػػػػعوبة بالغػػػػػة ُب االنتبػػػػػاه للقػػػػػوانْب كبػػػػػذلك ىػػػػػو حالػػػػػة إ٥بػػػػػاء دائػػػػػم باألشػػػػػياء الصػػػػػغّبة 

 ( . 32،2009.)أبو رياح،
يواجػػػػػو ا٤بصػػػػػابوف هبػػػػػذه ا٢بالػػػػػة صػػػػػعوبة ُب االنػػػػػدماج ُب صػػػػػفوؼ ا٤بػػػػػدارس كالػػػػػتعلم مػػػػػن مدرسػػػػػيهم 

داء ا٤بدرسػػػػػػي لػػػػػػدل ىػػػػػػؤالء األطفػػػػػػاؿ ، كال يتقيػػػػػػدكف بقػػػػػػوانْب الفصػػػػػػل ،٩بػػػػػػا يػػػػػػؤدم إٔب تػػػػػػدىور األ
بسػػػػبب عػػػػدـ قػػػػدرهتم علػػػػى الَبكيػػػػز كلػػػػيس ألهنػػػػم غػػػػّب أذكيػػػػاء لػػػػذلك يعتقػػػػد معظػػػػم النػػػػاس أهنػػػػم 

 مشاغبوف بطبيعتهم .
كمػػػػػػا أف ىػػػػػػذه ا٢بالػػػػػػة ال تعتػػػػػػرب مػػػػػػن صػػػػػػعوبات الػػػػػػتعلم كلكنهػػػػػػا مشػػػػػػكلة سػػػػػػلوكية عنػػػػػػد الطفػػػػػػل 

كاليسػػػػتطيعوف الَبكيػػػػز علػػػػى أمػػػػر مػػػػا كيكػػػػوف ىػػػػؤالء األطفػػػػاؿ عػػػػادة مفرطػػػػي النشػػػػاط كانػػػػدفاعيْب 
أكثػػػػر مػػػػػن دقػػػػائق فقػػػػػط ،يصػػػػػاب مػػػػن ثبلثػػػػػة إٔب ٟبسػػػػػة با٤بئػػػػة مػػػػػن طػػػػػبلب ا٤بػػػػدارس هبػػػػػذه ا٢بالػػػػػة 

 (.178كالذكور أكثر إصابة من األناث .)كفاُب،ب ت،
 اضطراب ادلسلك ) التصرف (: .2

 يعػػػػػػرب اضػػػػػػطراب ا٤بسػػػػػػلك عػػػػػػن ٦بموعػػػػػػة مػػػػػػن ا٤بشػػػػػػاكل السػػػػػػلوكية كالعاطفيػػػػػػة ُب مرحلػػػػػػة الطفولػػػػػػة
كا٤براىقػػػػػة ، كيصػػػػػعب علػػػػػى األطفػػػػػاؿ ا٤بصػػػػػابْب هبػػػػػذا االضػػػػػطراب أف يصػػػػػغو للقػػػػػوانْب كاألكامػػػػػر أك 
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أف يتصػػػػػرفوا بطريػػػػػق اجتماعيػػػػػة الئقػػػػػة ،كعػػػػػادةن مػػػػػا يػػػػػتم النظػػػػػر إلػػػػػيهم علػػػػػى أهنػػػػػم سػػػػػيئوف كليسػػػػػوا 
 (.63،2002مصابْب باضطراب نفسي .)ملحم،

 أعراض اضطراب ادلسلك: -
 العنف ضد ا٢بيوانات كاآلخرين . .1
 ر ٩بتلكات الغّب.إىدا .2
 الكذب، السرقة. .3
 (.120،2000انتهاؾ القوانْب.)بييب، .4

 -ثانياً : الدراسات السابقة :

بعنعععععععوان "ادلخعععععععاوف ادلرضعععععععية الشعععععععائعة بعععععععني أطفعععععععال ادلعععععععدارس يف ( : 1994دراسػػػػػػػة فػػػػػػػؤاد ) -1
 سنة " : 14-8ادلرحلة العمرية من 

بػػػػػػْب أطفػػػػػػاؿ ا٤بػػػػػػدارس ُب  ىػػػػػػدفت الدراسػػػػػػة إٔب التعػػػػػػرؼ علػػػػػػى ا٤بخػػػػػػاكؼ ا٤برضػػػػػػية الشػػػػػػائعة      
سػػػػػنة مقسػػػػػمة علػػػػػى  14-8سػػػػػنة حيػػػػػث كانػػػػػت عينػػػػػة الدراسػػػػػة ُب  14-8ا٤برحلػػػػػة العمريػػػػػة مػػػػػن 
( كقػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػتخدمت مقيػػػػػػػػػاس ا٤بخػػػػػػػػػاكؼ الشػػػػػػػػػائعة 8،10،10،12،12،14ثػػػػػػػػػبلث مراحػػػػػػػػػل )

أعػػػػػػػداد فػػػػػػػايزة يوسػػػػػػػف كمػػػػػػػن أىػػػػػػػم نتػػػػػػػائج أف اإلنػػػػػػػاث أكثػػػػػػػر خوفػػػػػػػا مػػػػػػػن الػػػػػػػذكور، كأف أطفػػػػػػػاؿ 
 أكثر خوفا من أطفاؿ ا٤بستول ا٤برتفع .ا٤بستول االقتصادم ا٤بنخفر 

بعنععععوان " العالقععععة بععععني اكتسععععاب ادلهععععارات االجتماعيععععة وبعععععض ( :  1995دراسػػػػة إبػػػػراىيم ) -2
 ادلتغريات لدى طفل الروضة " :

ىػػػػػػػدفت الدراسػػػػػػػة إٔب معرفػػػػػػػة العبلقػػػػػػػة الػػػػػػػٍب تػػػػػػػربط بػػػػػػػْب ا٤بهػػػػػػػارات االجتماعيػػػػػػػة كاكتسػػػػػػػاهبا        
( طفػػػػػػػػػل ًب  226تكونػػػػػػػػػت عينػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػن )لػػػػػػػػػدل طفػػػػػػػػػل الركضػػػػػػػػػة بدكلػػػػػػػػػة الكويػػػػػػػػػت ، ك 

اختيارىػػػػػػا عشػػػػػػوائيا، أداة الدراسػػػػػػة : اسػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػث مقيػػػػػػاس كػػػػػػوىن للمهػػػػػػارات االجتماعيػػػػػػة 
ا٤بكػػػػػػوف مػػػػػػن اختبػػػػػػار للكفػػػػػػاءة االجتماعيػػػػػػة كأخػػػػػػر ٤بواجهػػػػػػة ا٤بشػػػػػػكبلت، ا٤بعا١بػػػػػػة االحصػػػػػػائية : 
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متغػػػػػّبات الدراسػػػػػة اسػػػػػتخدـ الباحػػػػػث ا٤بتوسػػػػػط كالوسػػػػػيط كاال٫بػػػػػراؼ ا٤بعيػػػػػارم لكػػػػػل متغػػػػػّب مػػػػػن 
كاسػػػػػػتخدـ ٙبليػػػػػػل التبػػػػػػاين كمعامػػػػػػل االرتبػػػػػػاط، كتوصػػػػػػلت الدراسػػػػػػة أف ىنػػػػػػاؾ فػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػة 

بػػػػػػػػْب درجػػػػػػػػات العينػػػػػػػػة لصػػػػػػػػاّب االنػػػػػػػػاث فيتضػػػػػػػػح أف االنػػػػػػػػاث  0.01احصػػػػػػػػائية عنػػػػػػػػد مسػػػػػػػػتول 
 يعتربكف أفضل ُب اكتساب ا٤بهارات االجتماعية .

للمهععععععععارات االجتماعيععععععععة يف بعنععععععععوان " مععععععععدى فاعليععععععععة برنععععععععامج ( :1996دراسػػػػػػػػة ٧بمػػػػػػػػود ) -3
 ختفيف حدة السلوك العدواين لدى أطفال ادلدرسة االبتدائية " :

هتػػػػػػػدؼ الدراسػػػػػػػة إٔب الكشػػػػػػػف عػػػػػػػن فاعليػػػػػػػة برنػػػػػػػامج للمهػػػػػػػارات االجتماعيػػػػػػػة ُب ٚبفيػػػػػػػف        
حػػػػػػػػدة السػػػػػػػػلوؾ العػػػػػػػػدكاين لػػػػػػػػدل أطفػػػػػػػػاؿ ا٤بدرسػػػػػػػػة االبتدائيػػػػػػػػة ، كتكونػػػػػػػػت عينػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػة مػػػػػػػػن 

( سػػػػػنة ، كاتبعػػػػػػت الدراسػػػػػة ا٤بػػػػػػنهج التجػػػػػػرييب 12-9م مػػػػػػا بػػػػػػْب )( طفػػػػػبل تػػػػػػَباكح أعمػػػػػارى150)
كاسػػػػػػػػتعانت باختبػػػػػػػػار جودانػػػػػػػػف لرسػػػػػػػػم الرجػػػػػػػػل كمقيػػػػػػػػاس السػػػػػػػػلوؾ العػػػػػػػػدكاين )إعػػػػػػػػداد الباحثػػػػػػػػة( 
كبرنػػػػػػػامج للمهػػػػػػػارات االجتماعيػػػػػػػة )إعػػػػػػػداد الباحثػػػػػػػة( ، كتوصػػػػػػػلت الدراسػػػػػػػة إٔب : توجػػػػػػػد فػػػػػػػركؽ 

لتجريبيػػػػػة كمتوسػػػػػطات درجػػػػػات ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػْب متوسػػػػػطات درجػػػػػات أفػػػػػراد اجملموعػػػػػة ا
 أفراد اجملموعة الضابطة بعد تطبيق الربنامج لصاّب أفراد اجملموعة التجريبية .

بعنعععععععوان "العالقعععععععة بعععععععني ادلهعععععععارات االجتماعيعععععععة وتقديرالعععععععذات  ( :2002دراسػػػػػػػة عبػػػػػػػدهللا ) -4
 لدى عينة من ااطفال السوريني " :

ىػػػػػػدفت الدراسػػػػػػة لكشػػػػػػف عػػػػػػن مسػػػػػػتول ا٤بهػػػػػػارات االجتماعيػػػػػػة كتقػػػػػػدير الػػػػػػذات لػػػػػػدل         
( طفػػػػػبل مػػػػػن 225عينػػػػػة األطفػػػػػاؿ السػػػػػوريْب ، عينػػػػػة الدراسػػػػػة : اشػػػػػتملت عينػػػػػة الدراسػػػػػة علػػػػػى )

سػػػػػػػػػنة ، كًب االسػػػػػػػػػتعانة ٗبقيػػػػػػػػػاس  12إٔب  9مرحلػػػػػػػػػة الطفولػػػػػػػػػة ا٤بتػػػػػػػػػأخرة تػػػػػػػػػَباكح أعمػػػػػػػػػارىم بػػػػػػػػػْب 
مقيػػػػػػاس تقػػػػػػدير الػػػػػػذات لؤلطفػػػػػػاؿ ، كأظهػػػػػػرت النتػػػػػػائج كجػػػػػػود ا٤بهػػػػػػارات االجتماعيػػػػػػة لؤلطفػػػػػػاؿ ك 
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عبلقػػػػة ارتباطيػػػػة موجبػػػػة بػػػػْب درجػػػػات ا٤بهػػػػارات االجتماعيػػػػة كتقػػػػدير الػػػػذات لػػػػدل األطفػػػػاؿ كمػػػػا 
 ٓب تظهر فركؽ ذات داللة احصائية ُب متغّبم البحث الذكور كاالناث .

كالت بعنععععوان "العالقععععة بععععني مشعععع( FantuzzoetAi., 2005دراسػػػػة فػػػػانتزك كآخػػػػرين ) -5
 (:27،2014السلوك التكيفي والكفاءة االجتماعية االنفعالية" )شعبان،

ىػػػػػػػدفت إٔب فحػػػػػػػص العبلقػػػػػػػة بػػػػػػػْب مشػػػػػػػكبلت السػػػػػػػلوؾ التكيفػػػػػػػي كالكفػػػػػػػاءة االجتماعيػػػػػػػة       
طفػػػػػبل مػػػػػن أطفػػػػػاؿ ا٢بضػػػػػانة ، تػػػػػَباكح أعمػػػػػارىم بػػػػػْب  210االنفعاليػػػػػة لػػػػػدل عينػػػػػة مكونػػػػػة مػػػػػن 

السػػػػػلوؾ االجتمػػػػػػاعي السػػػػػليب كػػػػػاف منبئػػػػػا بػػػػػػالتوتر  شػػػػػهران، كتوصػػػػػلت النتػػػػػائج إٔب أف 76إٔب  42
العػػػػػػػاطفي ، كسػػػػػػػلوكيات تعلػػػػػػػم غػػػػػػػّب تكيفيػػػػػػػة كلعػػػػػػػب اجتمػػػػػػػاعي ٚبػػػػػػػرييب ُب ا٤بنػػػػػػػزؿ، كأف السػػػػػػػلوؾ 
االنسػػػػػػحايب كػػػػػػاف منبئػػػػػػا ضػػػػػػعيفا با٬بفػػػػػػاض االرتبػػػػػػاط العػػػػػػاطفي ُب الفصػػػػػػل كسػػػػػػوء االتصػػػػػػاؿ مػػػػػػع 

لعمػػػػػػػر علػػػػػػػى مقيػػػػػػػاس االقػػػػػػػراف . كػػػػػػػذلك توصػػػػػػػلت نتػػػػػػػائج الدراسػػػػػػػة إٔب أنػػػػػػػو ال توجػػػػػػػد فػػػػػػػركؽ ُب ا
 الكفاءة االجتماعية االنفعالية.

بعنعععععوان "ادلشعععععكالت السععععععلوكية العععععيت يععععععاين منهعععععا ااطفععععععال ( : 2007دراسػػػػػة آؿ سػػػػػعود )  -6
 يف مرحلة الطفولة ادلبكرة ":

ىػػػػػػدفت الدراسػػػػػػة إٔب التعػػػػػػرؼ علػػػػػػى ا٤بشػػػػػػكبلت السػػػػػػلوكية الػػػػػػٍب يعػػػػػػاين منهػػػػػػا األطفػػػػػػاؿ ُب       
( كتوصػػػػػلت الدراسػػػػػة 300ة العمريػػػػػة كذلػػػػػك علػػػػػى عينػػػػػة قوامهػػػػػا )مرحلػػػػػة الطفولػػػػػة ا٤ببكػػػػػرة ُب الفئػػػػػ

إٔب النتػػػػػػائج االتيػػػػػػة :٘بنػػػػػػػب اسػػػػػػتخداـ أسػػػػػػػاليب اإلسػػػػػػاءة البدنيػػػػػػػة العنيفػػػػػػة كوسػػػػػػػيلة ٤بنػػػػػػع ظهػػػػػػػور 
 االستجابة غّب مرغوبة .

بععععععععوان "مفهعععععععوم العععععععذات وعالقتعععععععو بالععععععععدوان لعععععععدى ( : 2011دراسػػػػػػػة احمليشػػػػػػػي كآخػػػػػػػركف ) -7
 أطفال الروضة " :
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لدراسػػػػػة إٔب التعػػػػػرؼ علػػػػػى العبلقػػػػػة بػػػػػْب مفهػػػػػـو الػػػػػذات كالسػػػػػلوؾ العػػػػػدكاين لػػػػػدل ىػػػػػدفت ا       
( طفػػػػػبل كقػػػػػد اسػػػػػتخدمت 26تبلميػػػػػذ مرحلػػػػػة ريػػػػػاض األطفػػػػػاؿ كذلػػػػػك علػػػػػى عينػػػػػة مكونػػػػػة مػػػػػن )

أداة الدراسػػػػػػة باالعتمػػػػػػاد علػػػػػػى مقيػػػػػػاس مفهػػػػػػـو الػػػػػػذات إعػػػػػػداد ) ٧بمػػػػػػد عمػػػػػػاد الػػػػػػدين إ٠باعيػػػػػػل 
 بْب مفهـو الذات كالعدكاف . ( كأشارت النتائج على كجود عبلمة عكسية1986

بعنعععععععوان "تنميعععععععة ادلهعععععععارات االجتماعيعععععععة لألطفعععععععال ( 2012دراسػػػػػػػة عكاشػػػػػػػة، عبػػػػػػػد اجمليػػػػػػػد )  -8
 ادلوىوبني ذوي ادلشكالت السلوكية ادلدرسية ":

ىػػػػػػػػػػدفت الدراسػػػػػػػػػػة لتنميػػػػػػػػػػة ا٤بهػػػػػػػػػػارات االجتماعيػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػدل األطفػػػػػػػػػػاؿ ا٤بوىػػػػػػػػػػوبْب ذكم           
تػػػػػػدريبهم علػػػػػػى الربنػػػػػػامج التػػػػػػدرييب ا٤بعػػػػػػد للدراسػػػػػػة ،  ا٤بشػػػػػػكبلت السػػػػػػلوكية ا٤بدرسػػػػػػية عػػػػػػن طريػػػػػػق

( تلميػػػػذان كتلميػػػػذة مػػػػن التبلميػػػػذ ا٤بوىػػػػوبْب الػػػػذين يعػػػػانوف مػػػػن 26كتكونػػػػت عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػن )
( سػػػػػػنة ، أدكات الدراسػػػػػػة : 12-10مشػػػػػػكبلت سػػػػػػلوكية مدرسػػػػػػية تػػػػػػَباكح أعمػػػػػػارىم مػػػػػػا بػػػػػػْب )

٤بصػػػػػػػػػػػور، مقيػػػػػػػػػػػاس ا٤بهػػػػػػػػػػػارات اختبػػػػػػػػػػار ا٤بصػػػػػػػػػػػفوفات ا٤بتتابعػػػػػػػػػػػة، اختبػػػػػػػػػػػار التفكػػػػػػػػػػػّب االبتكػػػػػػػػػػػارم ا
 االجتماعية، قائمة ا٤بشكبلت السلوكية .

كاعتمػػػػػدت الدراسػػػػػة ا٤بػػػػػنهج التجػػػػػرييب ذا اجملموعػػػػػة التجريبيػػػػػة الواحػػػػػدة ، كتوصػػػػػلت نتػػػػػائج         
الدراسػػػػػػة إٔب التحقػػػػػػق مػػػػػػن صػػػػػػحة فػػػػػػركض الدراسػػػػػػة، حيػػػػػػث ٙبسػػػػػػنت ا٤بهػػػػػػارات االجتماعيػػػػػػة ُب 

ميػػػػػذ علػػػػػى مقػػػػػاييس ا٤بشػػػػػكبلت السػػػػػلوكية طبقػػػػػا ٝبيػػػػػع أبعادىػػػػػا، كمػػػػػا لػػػػػوحظ ٙبسػػػػػن تقيػػػػػيم التبل
 لصورة التبلميذ .

بعنععوان "الفععروا الفرديعععة يف (Santos  et  Ai., 2014)دراسػػة سػػانتوس كآخػػركف  -9
 (:25،2014الكفاءة االجتماعية اطفال ما قبل ادلدرسة" )شعبان ،

 



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

229 
 

بلث ىػػػػػػدفت الدراسػػػػػػة لفحػػػػػػص الفػػػػػػركؽ الفرديػػػػػػة ُب الكفػػػػػػاءة االجتماعيػػػػػػة علػػػػػػى مػػػػػػدل ثػػػػػػ      
 \سػػػػنوات ألطفػػػػاؿ مػػػػا قبػػػػل ا٤بدرسػػػػة كالػػػػػٍب ًب تقييمهػػػػا ُب ثبلثػػػػة ٦بػػػػاالت : ا٤بشػػػػاركة االجتماعيػػػػػة

الػػػػػػػػػدافع، بركفيػػػػػػػػػل السػػػػػػػػػلوؾ، كالسػػػػػػػػػمات الشخصػػػػػػػػػية ا٤بميػػػػػػػػػزة للكفػػػػػػػػػاءة االجتماعيػػػػػػػػػة لؤلطفػػػػػػػػػاؿ 
طفػػػػػبلن ، مػػػػػن أطفػػػػػاؿ ا٢بضػػػػػانة ،  255الصػػػػػغار كقبػػػػػوؿ األقػػػػػراف. كذلػػػػػك لػػػػػدل عينػػػػػة مكونػػػػػة مػػػػػن 

تطػػػػػػور الكفػػػػػػاءة االجتماعيػػػػػػة لػػػػػػدل أطفػػػػػػاؿ مػػػػػػا قبػػػػػػل ا٤بدرسػػػػػػة مػػػػػػن عػػػػػػاـ  كتوصػػػػػػلت النتػػػػػػائج إٔب
 آلخر كأف معدؿ التطور ُب الكفاءة االجتماعية مستقر إٔب حد كبّب من سنة إٔب أخرل .

بعنععععععععوان "تقععععععععدير الععععععععذات وعالقتععععععععو بالتفععععععععاعالت ( : 2015دراسػػػػػػػػة أبػػػػػػػػو مػػػػػػػػرؽ )-10     
 االجتماعية لدى

 رج ادلنزل مبدينة اخلليل" :أطفال ما قبل ادلدرسة االبتدائية خا 

ىػػػػػػػػدفت الدراسػػػػػػػػة إٔب معرفػػػػػػػػة تقػػػػػػػػدير الػػػػػػػػذات كعبلقتػػػػػػػػو بالتفػػػػػػػػاعبلت االجتماعيػػػػػػػػة لػػػػػػػػدل        
( طفػػػػػػبل، 95أطفػػػػػػاؿ مػػػػػػا قبػػػػػػل ا٤بدرسػػػػػػة االبتدائيػػػػػػة خػػػػػػارج ا٤بنػػػػػػزؿ ٗبدينػػػػػػة خليػػػػػػل ، قػػػػػػواـ العينػػػػػػة )

( إنػػػػػػػػاث ، كأسػػػػػػػػفرت النتػػػػػػػػائج علػػػػػػػػى : عػػػػػػػػدـ كجػػػػػػػػود فػػػػػػػػركؽ دالػػػػػػػػة 43( ذكػػػػػػػػور ك)52مػػػػػػػػنهم )
ت االجتماعيػػػػػػة يعػػػػػػزل ٤بتغػػػػػػّب الػػػػػػذكور باإلنػػػػػػاث، ُب حػػػػػػْب احصػػػػػػائيا ُب تقػػػػػػدير الػػػػػػذات كالتفػػػػػػاعبل

 كجود فركؽ رجعت إٔب متغّب ا٤بستول التعليمي لؤلبوين .

بعنعععععععععوان "قصعععععععععور الكفعععععععععاءة االجتماعيعععععععععة وادلشعععععععععكالت ( : 2014دراسػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػعباف )-11
 السلوكية لدى عينة من أطفال مرحلة ما قبل ادلدرسة " :

علػػػػػػػػػػػػى العبلقػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػْب الكفػػػػػػػػػػػػاءة االجتماعيػػػػػػػػػػػػة  ىػػػػػػػػػػػػدفت الدراسػػػػػػػػػػػػة إٔب  التعػػػػػػػػػػػػرؼ             
كا٤بشػػػػكبلت السػػػػلوكية لػػػػدل عينػػػػػة مػػػػن أطفػػػػاؿ مػػػػا قبػػػػػل ا٤بدرسػػػػة، كتكونػػػػت العينػػػػة االسػػػػػتطبلعية 
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ُب عمػػػػػػر  24( ذكػػػػػػور )68( طفػػػػػػبل كطفلػػػػػػة مػػػػػػن أطفػػػػػػاؿ مػػػػػػا قبػػػػػػل ا٤بدرسػػػػػػة مػػػػػػنهم )180مػػػػػػن )
لثالثػػػػػػة ُب ا 46شػػػػػػهران ، كأنػػػػػػات )  46.3ُب عمػػػػػػر ا٣بامسػػػػػػة( ٗبتوسػػػػػػط عمػػػػػػر زمػػػػػػِب  44الثالثػػػػػػة 

شػػػػػػهرا ، كالعينػػػػػػة النهائيػػػػػػػة تكونػػػػػػت مػػػػػػػن  45.1ُب عمػػػػػػر ا٣بامسػػػػػػة ( ٗبتوسػػػػػػػط عمػػػػػػر زمػػػػػػػِب  66
( طفػػػػػػبل مػػػػػػن أطفػػػػػػاؿ مػػػػػػا قبػػػػػػل ا٤بدرسػػػػػػة ، أداة الدراسػػػػػػة : مقيػػػػػػاس الكفػػػػػػاءة االجتماعيػػػػػػة 203)

مػػػػن أعػػػػداد جػػػػوٕب كأخػػػػركف ًب قػػػػاـ الباحػػػػث برٝبتػػػػو كأعػػػػداده للبيئػػػػة العربيػػػػة ، مقيػػػػاس ا٤بشػػػػكبلت 
ت الدراسػػػػػػة إٔب النتػػػػػػائج اآلتيػػػػػػة : كجػػػػػػود عبلقػػػػػػة بػػػػػػْب الكفػػػػػػاءة االجتماعيػػػػػػة السػػػػػػلوكية ، كتوصػػػػػػل

كا٤بشػػػػكبلت السػػػػلوكية لػػػػدل أطفػػػػاؿ مػػػػا قبػػػػل ا٤بدرسػػػػة ، كمػػػػا ٲبكػػػػن التنبػػػػؤ با٬بفػػػػاض ا٤بشػػػػكبلت 
 السلوكية لدل أطفاؿ ما قبل ا٤بدرسة من زيادة معدالت الكفاءة االجتماعية . 

برنعععععععامج مقعععععععرتح يف االلععععععععاب الرتبويعععععععة بعنعععععععوان "فاعليعععععععة ( :2016دراسػػػػػػػة لقػػػػػػػوقي )-12  
 لتنمية بعض

 ادلهارات االجتماعية لدى أطفال الرتبية التحضريية مبدينة ورقلة" : 

ىػػػػػدفت الدراسػػػػػة إٔب التحقػػػػػق مػػػػػن فاعليػػػػػة برنػػػػػامج مقػػػػػَبح ُب االلعػػػػػاب الَببويػػػػػة لتنميػػػػػة            
 52نػػػػة الدراسػػػػة مػػػػن بعػػػػر ا٤بهػػػػارات االجتماعيػػػػة لػػػػدل أطفػػػػاؿ الَببيػػػػة التحضػػػػّبية ، تكونػػػػت عي

سػػػػػػنوات ، كاسػػػػػػػتخدمت الدراسػػػػػػة ٦بموعػػػػػػػة مػػػػػػن األدكات تتمثػػػػػػػل ُب :  6ك5طفػػػػػػبلن سػػػػػػنهم بػػػػػػػْب 
مقيػػػػػاس  جودإنػػػػػف ىػػػػػاربس للػػػػػذكاء، كاسػػػػػتمارة بيانػػػػػات الطفػػػػػل، كمقيػػػػػاس ا٤بهػػػػػارات االجتماعيػػػػػة 
ا٤بصػػػػػػور، بػػػػػػا الضػػػػػػافة إٔب الربنػػػػػػامج التػػػػػػدرييب، كاعتمػػػػػػدت الدراسػػػػػػة ا٤بػػػػػػنهج التجػػػػػػرييب، كتوصػػػػػػلت 

إٔب التحقػػػػػػػػق مػػػػػػػن فاعليػػػػػػػػة الربنػػػػػػػػامج ا٤بقػػػػػػػَبح ، حيػػػػػػػػث ٙبسػػػػػػػنت ا٤بهػػػػػػػػارات االجتماعيػػػػػػػػة  النتػػػػػػػائج
 ألطفاؿ اجملموعة التجريبية .

 العالقة بني متغريي البحث : -
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ٲبثػػػػػل تنظػػػػػيم االنفعػػػػػاالت أحػػػػػد ا٤بكونػػػػػات األساسػػػػػية لتقيػػػػػيم ا٤بهػػػػػارات االجتماعيػػػػػة ألطفػػػػػاؿ      
مػػػػا قبػػػػل ا٤بدرسػػػػة ، كمػػػػا يعػػػػد تنظػػػػيم الػػػػذات بالنسػػػػبة ألطفػػػػاؿ مػػػػا قبػػػػل ا٤بدرسػػػػة منبئػػػػا ىامػػػػا فيمػػػػا 

 بعد بالنجاح االجتماعي االنفعإب كالتوافق الشخصي .

إٔب أف  (Eisenberg  &  Spinrad , 2004)كيشػػػّب أيػػػزنربج كسػػػبينراد      
تنظػػػػػػػيم االنفعػػػػػػػاالت ينطػػػػػػػوم علػػػػػػػى عمليػػػػػػػات )معرفيػػػػػػػة ، كسػػػػػػػلوكية، كفسػػػػػػػيولوجية( ٲبكػػػػػػػن مػػػػػػػن 
خبل٥بػػػػػػػا التعػػػػػػػديل كالسػػػػػػػيطرة علػػػػػػػى ا٣بػػػػػػػربات كالتعبػػػػػػػّبات اإلٯبابيػػػػػػػة كالسػػػػػػػلبية لبلنفعػػػػػػػاالت. كمػػػػػػػا 

بػػػػػػاه يشػػػػػػّب إٔب الكيفيػػػػػػة الػػػػػػٍب يػػػػػػنظم هبػػػػػػا الفػػػػػػرد تػػػػػػأثّب العمليػػػػػػات األخػػػػػػرل مثػػػػػػل مشػػػػػػكبلت االنت
 كالسلوؾ .

 ,Kochanska, Cot, & Murray)ك٣بػػػص كوشنسػػػكا ككػػػول كمػػػوارم      
أف ا٤بشػػػػػػكبلت السػػػػػػلوكية لػػػػػػدل أطفػػػػػػاؿ ا٢بضػػػػػػانة يكمػػػػػػن كرائهػػػػػػا صػػػػػػعوبات ُب تنظػػػػػػيم  (2001

االنفعػػػػػاالت السػػػػػلبية؛ كمػػػػػػا أف االضػػػػػطراب أك ا٤بشػػػػػػكبلت السػػػػػلوكية ٰبتمػػػػػػل أف يعكػػػػػس كاحػػػػػػدة 
 من عمليتْب ٮبا :

 كافية على تنظيم ا٤بشاعر.عدـ كجود قدرة   - أ
٧بػػػػػػاكالت تنظػػػػػػيم االنفعػػػػػػاالت أك السػػػػػػلوؾ بأسػػػػػػلوب غػػػػػػّب تكيفػػػػػػي . كىػػػػػػذا يسػػػػػػلط الضػػػػػػوء علػػػػػػى  - ب

أٮبيػػػػػة العمػػػػػل مػػػػػع األطفػػػػػاؿ الػػػػػذين يعػػػػػانوف مػػػػػن مشػػػػػكبلت سػػػػػلوكية؛ لفهػػػػػم كيػػػػػف يصػػػػػعب علػػػػػى 
ىػػػػػػػؤالء األطفػػػػػػػاؿ إدارة احبػػػػػػػاطهم كمشػػػػػػػاعرىم السػػػػػػػلبية ا٤بسػػػػػػػهمة ُب ا٤بشػػػػػػػكبلت السػػػػػػػلوكية الػػػػػػػٍب 

 األطفاؿ ُب ا٤بواقف ا٤بختلفة . يظهرىا
كتتػػػػػػػػداخل كظػػػػػػػػائف ا١بهػػػػػػػػاز العصػػػػػػػػيب الفسػػػػػػػػيولوجية مػػػػػػػػع تطػػػػػػػػوير كتنظػػػػػػػػيم االنفعػػػػػػػػاالت ،        

حيػػػػػػث يسػػػػػػهم ا١بهػػػػػػاز العصػػػػػػيب ُب مرحلػػػػػػة الطفولػػػػػػة ا٤ببكػػػػػػرة ُب زيػػػػػػادة القػػػػػػدرة علػػػػػػى كػػػػػػف ردكد 
 ,Eisenberg, Fabes, & Guthrie)الفعػػػل غػػػّب ا٤بنظمػػػة ُب ا٤بواقػػػف العصػػػبية 
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. كمػػػػػػع نضػػػػػػجها أكثػػػػػػر يصػػػػػػبح األطفػػػػػػاؿ عمومػػػػػػا أكثػػػػػػر قػػػػػػدرة علػػػػػػى تنظػػػػػػيم تصػػػػػػرفاهتم  (1997
كانفعػػػػػاالهتم؛ كنتيجػػػػػة لػػػػػذلك ٛبيػػػػػل ا٤بشػػػػػكبلت السػػػػػلوكية ا٤بعياريػػػػػة إٔب اال٬بفػػػػػاض خػػػػػبلؿ مرحلػػػػػة 
مػػػػا قبػػػػل ا٤بدرسػػػػة. كلكػػػػن ُب بعػػػػر ا٢بػػػػاالت ٰبػػػػدث عجػػػػز ُب القػػػػدرة علػػػػى تنظػػػػيم االنفعػػػػاالت، 

 .  (Calkins & Fox , 2002)لوكية كبالتإب تستمر معها ا٤بشكبلت الس

٩بػػػػػػا سػػػػػػبق يتضػػػػػػػح أف حػػػػػػدكث أم قصػػػػػػػور أك صػػػػػػعوبات ُب ا٤بهػػػػػػػارات االجتماعيػػػػػػة لطفػػػػػػػل       
الركضػػػػػػػة سػػػػػػػوؼ يػػػػػػػؤدم إٔب اخػػػػػػػتبلؿ كصػػػػػػػعوبات ُب تنظػػػػػػػيم الػػػػػػػذات )أحػػػػػػػد مكونػػػػػػػات ا٤بهػػػػػػػارات 

وف االجتماعيػػػػػة األساسػػػػػية( كبالتػػػػػإب ال يسػػػػػتطيع الطفػػػػػل السػػػػػيطرة أك الػػػػػتحكم ُب انفعاالتػػػػػو كتكػػػػػ
 ىناؾ فرصة قوية لظهور ا٤بشكبلت السلوكية .

 ادلنهج واإلجراءات :

 ادلنهج: .1
اسػػػػػػػتخدمت الباحثتػػػػػػػاف ا٤بػػػػػػػنهج الوصػػػػػػػفي  االرتبػػػػػػػاطي باعتبػػػػػػػاره ا٤بػػػػػػػنهج ا٤ببلئػػػػػػػم لئلجابػػػػػػػة علػػػػػػػى 

 تساؤالت البحث .

 . العينة: 2

طفػػػػػػػل كطفلػػػػػػػو ًب اختيػػػػػػػارىم بطريقػػػػػػػة عشػػػػػػػوائية مػػػػػػػن بعػػػػػػػر  124تكونػػػػػػػت عينػػػػػػػة البحػػػػػػػث مػػػػػػػن 
 دينة مصراتو .الركضات ٗب

 اادوات:.   3

 استخدمت الباحثتاف األدكات التالية لئلجابة على تساؤالت البحث :
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 ( فقرة .15.مقياس ا٤بهارات االجتماعية كيضم )1

كللمقيػػػػػػػاس خصػػػػػػػػائص سػػػػػػػػيكومَبية جيػػػػػػػده ُب صػػػػػػػػورتو األصػػػػػػػػلية كلتحقػػػػػػػق مػػػػػػػػن صػػػػػػػػدؽ كثبػػػػػػػػات 
 ا٤بقياس ُب البحث استخدمت الباحثتاف الطرؽ اآلتية :

 االتساؽ الداخلي : صدؽ .1
يعتػػػػػرب االتسػػػػػاؽ الػػػػػداخلي مؤشػػػػػر جيػػػػػد لصػػػػػدؽ ا٤بقيػػػػػاس كمػػػػػا أشػػػػػارت )انسػػػػػتازم (كيػػػػػتم تقػػػػػديره 
ٕبسػػػػػاب معػػػػػامبلت االرتبػػػػػاط بػػػػػْب كػػػػػل فقػػػػػره مػػػػػن فقػػػػػرات االسػػػػػتبياف كالدرجػػػػػة الكليػػػػػة للمقيػػػػػاس، 

 كيوضح ا١بدكؿ اآلٌب قيم معامبلت االرتباط كداللتها اإلحصائية .
 ( يبني قيم معامالت الصدا دلقياس ادلهارات االجتماعية 1جدول رقم )

 المهارات االجتماعٌة

 االرتباط الفقرة

1 1657 

2 1661 

3 1631 

4 1627 

5 1631 

6 1658 

7 1672 

8 1663 

9 1663 

11 1671 

11 1668 

12 1669 

13 1673 

14 1668 

15 1671 
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قػػػػػػيم معػػػػػػامبلت االرتبػػػػػػاط  دالػػػػػػة بػػػػػػْب كػػػػػػل فقػػػػػػرة مػػػػػػن فقػػػػػػرات كمػػػػػػن ا١بػػػػػػدكؿ السػػػػػػابق يتضػػػػػػح أف 
 ا٤بقياس ٩با يشّب على معامل صدؽ جيد للمقياس .

 ثبات ادلقياس :

لتحقػػػػػػػق مػػػػػػػن ثبػػػػػػػات ا٤بقيػػػػػػػاس اسػػػػػػػتخدمت الباحثتػػػػػػػاف طريقػػػػػػػة التناسػػػػػػػق الػػػػػػػداخلي ٗبعادلػػػػػػػة ألفػػػػػػػا  
 كركمباخ ، كيوضح ا١بدكؿ اآلٌب قيم ألفا كداللتها اإلحصائية :

 بني قيمة معامل ألفا وداللتها دلقياس ادلهارات االجتماعية ( ي2جدول رقم )

 معامل ألفا  ا٤بتغّب

 0.78 ا٤بهارات االجتماعية 

  

كمػػػػػن ا١بػػػػػدكؿ السػػػػػابق يتضػػػػػح أف قيمومعامػػػػػل ألفػػػػػا كانػػػػػت دالػػػػػة كمرضػػػػػية ٩بػػػػػا يشػػػػػّب إٔب معامػػػػػل 
 ثبات جيد للمقياس .

 مقياس ادلشكالت السلوكية : .2
اسػػػػػتخدمت الباحثتػػػػػػاف  مقيػػػػػاس كػػػػػونرز لتقػػػػػػدير سػػػػػلوؾ الطفػػػػػػل ) لقيػػػػػاس ا٤بشػػػػػكبلت السػػػػػػلوكية  

(  2011تقػػػػػدير ا٤بعلػػػػػم ( كقػػػػػاـ بَبٝبػػػػػة ىػػػػػذا ا٤بقيػػػػػاس كنقلػػػػػو للعربيػػػػػة ) عبػػػػػد الرقيػػػػػب البحػػػػػّبم ، 
 ( أبعاد.4( فقرة موزعة على )28كيتكوف من عدد )

 الصدؽ : .1
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سػػػػػاب كلتحقػػػػػق مػػػػػن صػػػػػدؽ ا٤بقيػػػػػاس اسػػػػػتخدمت الباحثتػػػػػاف طريقػػػػػة االتسػػػػػاؽ الػػػػػداخلي كذلػػػػػك ٕب
معػػػػػامبلت االرتبػػػػػاط بػػػػػْب كػػػػػل فقػػػػػرة مػػػػػن فقػػػػػرات ا٤بقيػػػػػاس كالدرجػػػػػة الكليػػػػػة للبعػػػػػد الػػػػػذم تنػػػػػدرج 
ٙبتػػػػػو ىػػػػػػذه الفقػػػػػرة كيوضػػػػػػح ا١بػػػػػػدكؿ اآلٌب معػػػػػامبلت االرتبػػػػػػاط كداللتهػػػػػػا اإلحصػػػػػائية لكػػػػػػل بعػػػػػػد 

 من أبعاد ا٤بقياس لنسخة ا٤بعلم .
لتقععععدير  ( يبععععني قععععيم ومعععععامالت صععععدا االتسععععاا الععععداخلي دلقيععععاس كععععونرز3جععععدول رقععععم )

 سلوك الطفل نسخة ادلعلم .

 

 البعد الرابع البعد الثالث البعد الثانً البعد األول

 االرتباط الفقرة  االرتباط الفقرة  االرتباط الفقرة  االرتباط الفقرة

4 1652 1 1656 7 1643 1 1657 

5 1654 2 1666 9 1658 5 1654 

6 1647 3 1661 18 1663 7 1634 

11 1647 8 1662 21 1639 8 1658 

11 1656 14 1664 21 1661 11 1662 

12 1639 15 1667 22 1651 11 1645 

23 1646 16 1675 26 1651 14 1648 

27 1636   28 1665 15 1664 

      21 1644 

      62 1639 
 

كمػػػػػن ا١بػػػػػدكؿ السػػػػػابق يتبػػػػػْب كجػػػػػود معػػػػػامبلت ارتبػػػػػاط دالػػػػػة بػػػػػْب كػػػػػل فقػػػػػرة مػػػػػن فقػػػػػرات ا٤بقيػػػػػاس 
 كالدرجة الكلية للبعد الذم تندرج ٙبتو الفقرة كيعترب ذلك مؤشر جيد لصدؽ ا٤بقياس .
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 الثبات : .2
لتحقػػػػػق مػػػػػن ثبػػػػػات ا٤بقيػػػػػاس قامػػػػػت الباحثتػػػػػاف باسػػػػػتخداـ معادلػػػػػة ألفػػػػػا كركنبػػػػػاخ لكػػػػػل بعػػػػػد مػػػػػن 

 أبعاد ا٤بقياس ، كيوضح ا١بدكؿ اآلٌب قيم معامبلت ألفا كداللتها اإلحصائية .

يوضعععععح قعععععيم معامعععععل ألفعععععا وداللتهعععععا اإلحصعععععائية دلقيعععععاس كعععععونرز لتقعععععدير ( 4جعععععدول رقعععععم ) 
 سلوك الطفل نسخة ادلعلم .

 ألفا األبعاد

 1663 اضطراب المسلك 

 1676 فرط النشاط

 1662 عدم االنتباه _ السلبٌة

 1661 دلٌل فرط النشاط

إحصػػػػػائيان ٩بػػػػػا يتضػػػػػح مػػػػػن ا١بػػػػػدكؿ السػػػػػابق أف ٝبيػػػػػع قػػػػػيم معػػػػػامبلت ألفػػػػػا كانػػػػػت مرضػػػػػية كدالػػػػػة 
 يشّب إٔب معامبلت ثبات جيده للمقياس .

 ااساليب اإلحصائية :

 استخدمت الباحثتاف األساليب اإلحصائية اآلتية :

 معامل ألفا كركنباخ . .1
 معامل ارتباط بّبسوف . .2
 ا٤بتوسط ا٢بسايب كاال٫براؼ ا٤بعيارم . .3
 لداللة الفركؽ بْب ا٤بتوسطات .  T . testاختبار  .4

 التطبيق :إجراءات 
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 أواًل : نتائج التساؤل ااول :

كيػػػػػنص ىػػػػػذا التسػػػػػاؤؿ علػػػػػى مػػػػػا مسػػػػػتول ا٤بهػػػػػارات االجتماعيػػػػػة لػػػػػدل أطفػػػػػاؿ  الريػػػػػاض ُب عينػػػػػة 
كا١بػػػػدكؿ اآلٌب   T . testالبحػػػػث  لئلجابػػػػة علػػػػى ىػػػػذا التسػػػػاؤؿ ٍب اسػػػػتخداـ اختبػػػػار 

 كداللتها اإلحصائية . Tيوضح قيمة  

( لععععدى ااطفععععال Tواالضلععععراف ادلعيععععاري وقيمععععة )( يبععععني ادلتوسععععط الفرضععععي 5جععععدول رقععععم )
 يف مقياس ادلهارات االجتماعية . 

ادلتوسععععععععععععععععععععععععععععععععط  ادلتغري
 الفرضي

االضلععععععععععععععععععععععععععععععراف  متوسط العينة 
 ادلعياري

مسععععععععععععععععععععععععععععععععععتوى  Tقيمة 
 الداللة 

ادلهعععععععععععععععععععععععععععععععععارات 
 االجتماعية

15 19.596 5.212 9.820 0.00 

 

ا٤بتوسػػػػػػط الفرضػػػػػػي كمتوسػػػػػػط كمػػػػػػن ا١بػػػػػػدكؿ السػػػػػػابق يتضػػػػػػح كجػػػػػػود فػػػػػػركؽ دالػػػػػػة إحصػػػػػػائيا بػػػػػػْب 
العينػػػػة لصػػػػاّب متوسػػػػط العينػػػػة ٩بػػػػا يعػػػػِب أف االطفػػػػاؿ ُب ىػػػػذا البحػػػػث ٲبتلكػػػػوف مسػػػػتويات مرتفعػػػػة 

 من ا٤بهارات االجتماعية .

 ثانياً : نتائج التساؤل الثاين :

كيػػػػػػنص ىػػػػػػذا التسػػػػػػاؤؿ علػػػػػػى ىػػػػػػل توجػػػػػػد فػػػػػػركؽ ُب ا٤بهػػػػػػارات االجتماعيػػػػػػة لػػػػػػدل االطفػػػػػػاؿ كفقػػػػػػا 
 للجنس .
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للعينتػػػْب ا٤بسػػػتقلتْب كيوضػػػح  T . testىػػػذا التسػػػاؤؿ ٍب اسػػػتخداـ اختبػػػار كلئلجابػػػة علػػػى 
 ا١بدكؿ اآلٌب ىذا اإلجراء :

 ( يبني الفروا بني الذكور واإلناث يف ادلهارات االجتماعية6جدول رقم )

 الداللة T االضلراف ادلتوسط العدد اجلنس ادلتغري

ادلهععععععععععععععععععععععععارات 
 االجتماعية

 0.721 0.35 4.58 19.77 58 ذكور 

   5.73 19.43 66 إناث

 

كمػػػػػػػن ا١بػػػػػػػدكؿ السػػػػػػػابق يتضػػػػػػػح عػػػػػػػدـ كجػػػػػػػود فػػػػػػػركؽ دالػػػػػػػة إحصػػػػػػػائيا بػػػػػػػْب الػػػػػػػذكور كاإلنػػػػػػػاث ُب 
 .ا٤بهارات االجتماعية أم أف ا١بنس ليس لو دكر ُب اكتساب ا٤بهارات االجتماعية 

 ثالثا : نتائج التساؤل الثالث :

 الشائعة لدل أطفاؿ الرياض . كينص ىذا التساؤؿ على ما مستول ا٤بشكبلت السلوكية

للعينػػػػة الواحػػػػدة كيوضػػػػح ا١بػػػػدكؿ اآلٌب  Tكلئلجابػػػػة علػػػػى ىػػػػذا التسػػػػاؤؿ ًب اسػػػػتخداـ اختبػػػػار 
 كداللتها اإلحصائية لكل بعد من أبعاد ا٤بقياس . Tقيمة 

( لععععدى  ( T( يبععععني ادلتوسععععط الفرضععععي واالضلععععراف ادلعيععععاري وقيمععععة  7جععععدول رقععععم) 
 لسلوكية .ااطفال يف مقياس ادلشكالت ا

ادلتوسعععععععععععععععععععععععععععععععط  االبعاد
 الفرضي 

االضلعععععععععععععععععععععععععععععععراف  متوسط العينة
 ادلعياري

مسعععععععععععععععععععععععععععععععععتوى  Tقيمة 
 الداللة
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ادلشععععععععععععععععععععععععكالت 
 ادلسلكية 

12 5.814 4.847 -4.280 0.00 

 0.00 9.385- 4.574 6.145 10 فرط النشاط

عععععدم االنتبعععععاه   
 السلبية 

10 4.338 2.770 -22.759 0.00 

دليععععععععععععععل فععععععععععععععرط 
 النشاط

15 7.250 4.451 -19.387 0.00 

 0.00 20.383- 14.450 23.548 50 اجملموع الكلي

 

كمػػػػػػػن ا١بػػػػػػػػدكؿ السػػػػػػػػابق يتضػػػػػػػػح كجػػػػػػػػود فػػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػػػة احصػػػػػػػػائية بػػػػػػػػْب ا٤بتوسػػػػػػػػط الفرضػػػػػػػػي 
كمتوسػػػػػط العينػػػػػة ككانػػػػػت ىػػػػػذه الفػػػػػركؽ لصػػػػػاّب ا٤بتوسػػػػػط الفرضػػػػػي ُب ٝبيػػػػػع ا٤بشػػػػػكبلت السػػػػػلوكية 

. 

سػػػػػػلوكية إال أنػػػػػػو ٲبكػػػػػػن القػػػػػػوؿ أنػػػػػػا طريقػػػػػػة كتػػػػػػرل الباحثتػػػػػػاف بانػػػػػػو بػػػػػػرغم مػػػػػػن كجػػػػػػود مشػػػػػػكبلت 
 تقدير ا٤بعلمْب ينقصها الدقة ُب تقييم سلوؾ الطفل كقد يعَبيها التحيز .

 رابعاً: نتائج التساؤل الرابل :

كيػػػػػػنص ىػػػػػػذا التسػػػػػػاؤؿ علػػػػػػى ىػػػػػػل توجػػػػػػد فػػػػػػركؽ ُب ا٤بشػػػػػػكبلت السػػػػػػلوكية لػػػػػػدل األطفػػػػػػاؿ كفقػػػػػػا 
 للجنس .
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لعينتػػػػْب مسػػػػتقلتْب كيوضػػػػح   T. testلئلجابػػػػة علػػػػى ىػػػػذا التسػػػػاؤؿ ًب اسػػػػتخداـ اختبػػػػار 
 ا١بدكؿ اآلٌب ىذا اإلجراء :

 ( يبني الفروا يف ادلشكالت السلوكية  لدى ااطفال من اجلنسني8جدول رقم )

 الداللة T االنحراف المتوسط العدد الجنس المتغٌرات

المشكالت 
 المسلكٌة

 1682 1621 3636 5682 58 ذكور

   5687 5681 66 إناث

 1616 1639 4628 6624 58 ذكور فرط النشاط

   4684 6616 66 إناث

عدم 
 االنتباه_السلبٌة 

 1616 1641 2695 4671 58 ذكور

   2657 4611 66 إناث

دلٌل فرط 
 النشاط 

 1644 1677 4632 7684 58 ذكور

   4652 6672 66 إناث

المجموع 
 الكلً 

 1677 1677 13618 24662 58 ذكور

   15659 22661 66 إناث

 

كيتضػػػػػح مػػػػػن ا١بػػػػػدكؿ السػػػػػابق عػػػػػدـ كجػػػػػود فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػْب الػػػػػذكور كاإلنػػػػػاث 
فيمػػػػػا يتعلػػػػػق با٤بشػػػػػكبلت السػػػػػلوكية كتشػػػػػّب ىػػػػػذه النتيجػػػػػة إٔب أف ا١بػػػػػنس ال يػػػػػؤثر ُب ا٤بشػػػػػكبلت 

 السلوكية لدل األطفاؿ ُب ىذا البحث .

 نتائج التساؤل اخلامس :خامساً : 

كيػػػػنص ىػػػػذا التسػػػػاؤؿ علػػػػى مػػػػا طبيعػػػػة العبلقػػػػة بػػػػْب ا٤بهػػػػارات االجتماعيػػػػة كا٤بشػػػػكبلت السػػػػلوكية 
 لدل عينة البحث.
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( يبعععععني قعععععيم مععععععامالت االرتبعععععاط بعععععني ادلهعععععارات االجتماعيعععععة وادلشعععععكالت 9جعععععدول رقعععععم )
 السلوكية 

 االرتباط المتغٌر

المشكالت 
 السلوكٌة 

دلٌل فرط  عدم االنتباه  فرط النشاط 
 النشاط

المجموع 
 الكلً

المهارات 
 االجتماعٌة

16127- 16318- 16181- 16273- 16243- 

كيتضػػػػػػػػح مػػػػػػػػن ا١بػػػػػػػػدكؿ السػػػػػػػػابق كجػػػػػػػػود عبلقػػػػػػػػة إٯبابيػػػػػػػػة كغػػػػػػػػّب دالػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػائيا بػػػػػػػػْب ا٤بهػػػػػػػػارات 
 .االجتماعية كا٤بشكبلت السلوكية كاجملموع الكلي

 ادلراجل

 ادلراجل العربية : –أوال 

 .٧2006بفوظة،  الطبع ،حقوؽاإلسالمي الفكر الرتبوي يف دراساتأبودؼ،٧بمود، -1
،"تقععععدير الععععذات وعالقتععععو بالتفععععاعالت االجتماعيععععة لععععدى أطفععععال مععععا قبععععل أبػػػػو مػػػػرؽ ، ٝبػػػػاؿ  -2

،٨بػػػػرب تطػػػػوير  ٦بلػػػػة دراسػػػػة نفسػػػػية كتربويػػػػةادلدرسععععة االبتدائيععععة خععععارج ادلنععععزل مبدينععععة اخلليععععل "،
 .2015جواف  14ا٤بمارسات النفسية كالَببوية عدد 

 ادلتغععريات وبعععض االجتماعيععة ادلهععارات اكتسععاب بععني "العالقععةأٞبػػد، إبراىيم،معصػػومة -3
( 4( العػػدد )1،القاىرة،اجمللد )النفسػػي اإلرشػػاد ٦بلػػة،الكويععت" بدولععة الروضععة طفععل لععدى

،1995. 
 القابليعة ومنخفضعي مرتفععي  التالميعذ لعدى السعلوكية "ادلشعكالتأبػو رياح،عبػد الواحػد، -4

،كلية ماجستّب،جامعة ،رسالةاالستهواء"   .2009الَببية، الفيـو
 بيئععتهم مععن احملععرومني ااطفععال لععدى السععلوكية " ادلشععكالت يوسػػف، إ٠باعيل،ياسػػر -5

 . 2009الَببية،  كلية  -اإلسبلمية منشورة،ا١بامعة غّب ماجستّب رسالةااسرية"،
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 الدراسععي والتحصععيل بالععذكاء ادلعععريف وعالقتععو الوجععداين "الععذكاءبنعليثػػة، م،٧بمػػداألٞبد -6
 ،اجمللػػداالجتماعية العلػػـو ٦بلػػةادلنععورة "، بادلدينععة طيبععة جامعععة طععالب مععن عينععة لععدى

 .2007الرابع، كالثبلثوف،العدد ا٣بامس
 تععدركها كمععا االجتماعيععة التنشععئة يف الوالديععة " االجتاىععاتتركػػي، سػػعود،تغريد آؿ -7

 رسػػالةمسععقط"، مبحافظععة الروضععة لطفععل االجتمععاعي بالسععلوك وعالقتهععا اامهععات
 . 2001قابوس،  السلطاف جامعة –الَببية  منشورة،كلية غّب ماجستّب

 وادلعلععم للمععريب احلععديث الععدليل الرتبععوي اإلرشععاد يف ادلرجععلا٢بسػػيِب، بييب،ىػػدل -8
 .2000كالتوزيع، كالنشر للطباعة الفكر ،عماف،دار

 ادلهععارات بعععض الريععاض أطفععال إلكسععاب برنععامج " تصععميم٧بمػػد، حسػػونو،أمل -9
 عػػْب للطفولة،جامعػػة العليػػا الدراسػػات منشػػورة،معهد غػػّب دكتػػوراه رسػػالةاالجتماعيععة"،

 .1995مشس، 
 والععذكاء الوجععداين بالععذكاء وعالقتععو الشخصععي الععذكاءإبػػراىيم، أٞبػػد حسػػْب،فادية10

 .2011ا١بامعية، ا٤بعرفة ،داراالجتماعي

 األردف،دار -،عمػػافادلعععوقني ااطفععال سععلوك تعععديل٧بمػػد، ا٣بطيب،ٝبػػاؿ-11        
 إشراؽ

 .1992كالتوزيع،  للنشر

االسععععععععععععععس النفسععععععععععععععية للنمععععععععععععععو مععععععععععععععن الطفولععععععععععععععة إ  السػػػػػػػػػػػػػػيد،فؤاد البهػػػػػػػػػػػػػػى،  -12       
 ،القاىرة،الشيخوخة

 -.       1998دار الفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريب، 
لكفعععععععاءة االجتماعيعععععععة وادلشعععععععكالت السعععععععلوكية لعععععععدى "قصعععععععور اشػػػػػػػعباف،عرفات صػػػػػػػبلح،13
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، 1،العػػػػػػػدد الرابػػػػػػػع،ج٦بلػػػػػػػة العلػػػػػػػـو الَببوية،عينعععععععة معععععععن أطفعععععععال مرحلعععععععة معععععععا قبعععععععل ادلدرسعععععععة" 
2014. 

"ادلشععععععكالت السععععععلوكية لععععععدى ادلععععععراىقني احملععععععرومني مععععععن الرعايععععععة الفقيهي،٧بمػػػػػػد، -13      
 ااسرية

 جامعة نايف للعلـومنشورة،،رسالة ماجستّب غّب يف ادلملكة العربية السعودية " 

 .     2006السعودية،  –، الرياض األمنية

"تنميععععععععععة ادلهععععععععععارات االجتماعيععععععععععة عكاشػػػػػػػػػػة،عبداجمليد، ٧بمػػػػػػػػػػود فتحي،أمػػػػػػػػػػاين فرحػػػػػػػػػػات،14  
اجمللػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػة لتطػػػػػػػػػوير ( ،4،العػػػػػػػػػدد )لألطفعععععععععال ادلوىعععععععععوبني ذوي ادلشعععععععععكالت السعععععععععلوكية" 

 .2012جامعة دمنهور،  -،كلية الَببيةالتفوؽ

"مفهعععععوم العععععذات وعالقتعععععو بالععععععدوان لعععععدى احمليشػػػػػي ، فاطمػػػػػة، الفيتػػػػػورم ، عائشػػػػػة ، -15    
 أطفال 

 .2011" ، رسالة ماجستّب ، جامعة حلواف ، كلية اآلداب ، الروضة

،القػػػػػػػػػػػػاىرة،ىجر للطباعػػػػػػػػػػػػة كالنشػػػػػػػػػػػػر كالتوزيػػػػػػػػػػػػع الصحةالنفسععععععععععععيةكفػػػػػػػػػػػػاُب،عبلء الػػػػػػػػػػػػدين،-  16
 .  2000كاإلعبلف، 

امج مقععععععرتح يف االلعععععععاب الرتبويععععععة لتنميععععععة بعععععععض ادلهععععععارات "فاعليععععععة برنععععععلقوقي،ا٥بػػػػػامشي،17 
،رسػػػػػالة دكتػػػػػوراه غػػػػػّب منشػػػػػورة، االجتماعيعععععة لعععععدى أطفعععععال الرتبيعععععة التحضعععععريية مبدينعععععة ورقلعععععة"

 .2016جامعة قاصدم مرباح كرقلة _ ا١بزائر، 
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القػػػػػػاىرة، دار قبػػػػػػاء للطباعػػػػػػة ادلععععععنهج النبععععععوي يف تربيععععععة الطفععععععل، ٧بمد،عبػػػػػػد الباسػػػػػػط ،-18    
 .    2005كالتوزيع،  كالنشر

"العالقععععععععععة بعععععععععني تطبيععععععععععق برنعععععععععامج تععععععععععدرييب لألمهعععععععععات البععععععععععديالت ٧بمػػػػػػػػػد،ىناء أٞبػػػػػػػػػد،19
-13،العػػػػػدد بادلؤسسععععات اإليوائيععععة وتنميعععععة معععععارفهن ععععععن ادلشععععكالت السعععععلوكية لألطفععععال"

 . 2003،جامعة حلواف، ٦بلة كلية اآلداب،2،جزء 14

، عمػػػػػاف  التشعععععخيص والععععععالجمشعععععكالت طفعععععل الروضعععععة ملحػػػػػم ، سػػػػػامي ٧بمػػػػػد، -20      
 .2002، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع ، 

عمػػػػػػاف،دار الفكػػػػػػر للطباعػػػػػػة كالنشػػػػػػر  ،االضععععععطرابات السععععععلوكية واالنفعاليععععععةٰبٓب،خولػػػػػػة ،-21
 .2000كالتوزيع، 

 ادلراجل ااجنبية :
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2 – Calkins, S .D.,&Fox,N. A. (2002).Self-regulatory processes in early personality 

dersonality development : A multilevel approach to the study of childhood social 

withdrawal and aggression.Development and psychopathology,14(3),477-498 . 

3-Campbell, S. B., Pierce, E. W ., Moore, G., Marakovitz, S., and Newby, K. 

(1996). Boys' externalizing problems at elementary school: Pathways from early 
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Psychopathology 8(4), 701-719. 

4-  carter, A. S., Briggs-Gown, M. J., Jones, S. M., and Little, T. D. (2003). The 
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 أزمة اذلوية لدى طلبة كلية الرتبية جامعة مصراتو

 جامعة مصراتو/ وجدة ادلشهداين.د

  ادلقدمة :

يرل عدد من علماء الشخصية اف البحث عن ا٥بوية يشتد حْب يواجو الفػرد مشػكلة يصػعب       
ضى كاالسوياء من االفراد . كُب ىذا الصدد يقوؿ كػارؿ ركجػر عليو حلها كىذا ا٤ببدأ ينطبق على ا٤بر 

يبدك ٕب من خبلؿ تتبعي ٣بربة مرضى كثّبين ُب سياؽ العبلقة العبلجية الٍب نسعى أب خلقها ، اف 
كػػل مػػرير لديػػو ا٤بشػػكلة نفسػػها فتحػػت مسػػتول ا٤بوقػػف ا٤بشػػكل الػػذم يشػػكو منػػو الفػػرد أم كراء 

دراستو اك عملو ، اك سلوكو الشاذ اك الػذم ال ٲبلػك حيالػو قػدرة الصعوبات اك ا٤بشكبلت ا٤بتعلقة ب
عن ا٥بوية ، فيبػدك اف ُب  البحثعلى ضبطو اك ٗبشاعره الباعثة على ا٣بوؼ تكمن نزعة رئيسة أب 

القاع من البناء النفسػي للمػرير تػربز تسػاؤالت مثػل : مػن انػا حقيقػة ؟ كيػف اسػتطيع التوصػل أب 
:  1982ىذه الذات ا٢بقيقية الٍب تكمن كراء كل سلوكي الذم يطفو على السطح ؟ ) منصػور ، 

 ( . 107ص

لػػى اإلطػػبلؽ، لػػذلك تسػػعي ٨بتلػػف تعػػد مرحلػػة الشػػباب مػػن أىػػم ا٤براحػػل العمريػػة كأخطرىػػا ع     
الدكؿ للعناية هبذه الطاقة اإلسَباتيجية ا٥بامة ُب اجملتمع، كإعدادىا تربويا كثقافيػا كنفسػيا ٗبػا يهيئوىػا 

 لتحقيق تطلعاهتا، كاإلسهاـ ُب تنمية ٦بتمعاهتا كاثبات كجودىا ُب ٨بتلف احملافل العا٤بية.

ك٩با ال شك فيو أف ا٤برجعيات الثقافية ا٤بتعددة ٘بعػل اإلنسػاف ال يشػعر باالنتمػاء كال ٲبلػك ىويػة    
متميػزة، كمػػا أف ا٤باضػي يعجػػز عػن عػػبلج مشػكبلت ا٢باضػػر كال تسػمح العو٤بػػة أساسػا بػػالعودة إٔب 
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ريب ا٤باضػػػي بػػػل تػػػدفع اإلنسػػػاف قسػػػرا للسػػػّب إٔب األمػػػاـ كلػػػيس لػػػو مػػػن ملجػػػأ سػػػول خلػػػق عا٤بػػػو العػػػ
 كاإلسبلمي على األقل ُب مواجهة التكتبلت الدكلية األخرل.

كمن مؤشرات ا٣بطر الٍب تواجهو اجملتمعات العربية كاإلسبلمية انسياؽ الشباب خلػف معطيػات     
الثقافة العا٤بية كيدعم انسياقو ىذا ما يعانيو من فراغ كعدـ جػدكل ُب بػرامج اسػتثمار الوقػت، كزاده 

افػػات األجنبيػػة إٔب عقػػوؿ كأذىػػاف الشػػباب العػػريب كا٤بسػػلم ٩بػػا يسػػتدعي ضػػركرة ُب ذلػػك تغلغػػل الثق
شحذ ا٥بمم كإيقاظ الوعي ا٤بسَبخي لدل نصف ا٢باضر ككل ا٤بستقبل من ٦بتمعنػا للتعامػل العاقػل 
كالرشيد مع ٨بتلػف ا٤بوجػات ا٢بضػارية الػٍب هتػب مػن كػل حػدب كصػوب، كجعػل ىػذا التعػدد تعػدد 

د إلغاء كتشرذـ من خبلؿ االعتػداد بػذاتيتنا كاالنفتػاح ا٤بػدركس علػى اآلخػر ٗبػا إثراء كتنوع ، ال تعد 
 ( 7: 2006ٰبقق التواصل ا٤بثمر بْب ا٢بضارات ا٤بتجاكرة .)كىباف .

كٛبٌثل ىوية الفرد ٧بور ىذا التغّب من كجهة نظػر علمػاء الػنفس، حيػث تػرتبط بقػدرة الفػرد علػى      
ة، مػػن خػػبلؿ ٧باكلػػة الوصػػوؿ إٔب إجابػػات حػػوؿ تسػػاؤالت تصػػبح ٙبديػػد معتقداتػػو كأدكاره ُب ا٢بيػػا

ملحة عٌما أ٠باه أريكسوف)أزمة ىوية األنا( كخبلؿ التشكل يكوف الشباب على مفػَبؽ طػرؽ: فإٌمػا 
أف يتمٌكن من ٙبقيق ا٥بوية اإلٯبابيػة، أك أف يعػاين مػن اضػطراب كتشػتت ا٥بويػة، كبالتػإب الفشػل ُب 

٢بيػػاة ، كمػػا يػػؤثٌر ذلػػك ُب صػػقل شخصػػيتو كاعتمػػاده علػػى نفسػػو. )مػػراد ٙبديػػد أىدافػػو كأدكاره ُب ا
،2013 :26   ) 

 مشكلة الدراسة  : 

أحػػدثت التغيػػّبات السػػريعة كغػػّب ا٤بسػػبوقة ُب اجملتمعػػات ا٤بعاصػػرة بعػػر ا٤بشػػكبلت االجتماعيػػة    
طط ٥با ٚبطيطا كاالقتصادية كاف التغيّبات الٍب حدثت ماتزاؿ ٙبدث ٓب تكن متوازنة كمتدرجة كٓب ٱب

دقيقا كلذلك كاف ٥با االثػر السػليب ٛبثػل ُب زعزعػة االنتمػاء للػوطن كإضػعافو لػدل بعػر الناشػئة مػن 
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اجملتمع  ،كقػد اكػدت كثػّب مػن الدراسػات اف ىنػاؾ عبلقػة اٯبابيػة بػْب درجػة االنتمػاء لػدل الشػباب  
ة ىويػػة كانتمػػاء تتصػػف كبػػْب معػػدالت التنميػػة كتقػػدـ اجملتمػػع .اف بعػػر مػػن الشػػباب يعػػاين مػػن ازمػػ

بطػػابعي العمػػق كالشػػموؿ  كتعػػود ىػػذه األزمػػة أب كجػػود اإلنسػػاف العػػريب ُب ظػػل كيانػػات اجتماعيػػة 
 متعددة كمتعارضة تبدأ بالقبيلة حينا كتنتهي بالدين كالقومية احيانا .

ا٥بويػة كالدراسة ا٢بالية جاءت ٤بعرفة ا٣بلل ُب ىوية للطالب من خبلؿ الوقػوؼ علػى كاقػع ازمػة      
عنػػػد الطلبػػػة الشػػػباب كمعرفػػػة مسػػػبباهتا كالتوصػػػل أب بعػػػر ا٤بقَبحػػػات  ١بعػػػل الطالػػػب ٲبتلػػػك ىويػػػة 
اٯبابية تساعده ُب بناء مستقبلو كٲبكن اف ٰبدد مسببات ا٣بلل من خبلؿ اجابة عينة الدراسػة علػى 

 التساؤالت التالية:

 ما مستول أزمة ا٥بوية لدل طلبة كلية الَببية / مصراتو .  -1
 رفة اسباب أزمة ا٥بوية عند الطلبة .مع -2
 ما أسس عبلج تدين مستول ا٥بوية لدل الطلبة . -3

 أمهية الدراسة :

 إف اٮبية موضوع أزمة ا٥بوية كتأثّبىا على مستقبل الطلبة دفعِب ٥بذه الدراسة . -1
تعػػػد الدراسػػػة ا٢باليػػػة اضػػػافة علميػػػة للمكتبػػػة كالػػػَباث النظػػػرم للطالػػػب كالسػػػبب ُب شػػػح  -2

 ابقة ُب ٦بتمعنا .الدراسات الس
انصراؼ الشباب أب العلم كا٤بعرفة كالتفرغ للتغيّبات االجتماعية كا٤بهنية كاستيعاب ا١بديد  -3

 من العلـو .

 أىداؼ الدراسة :
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 ا٥بدؼ االكؿ : ماىي نسبة انتشار أزمة ا٥بوية لدل الطلبة  

 ا٥بدؼ الثاين :ىل اف الطلبة يعانوف من أزمة ىوية

 حدود الدراسة :

 .2017- 2016الدراسة ا٢بالية على طلبة كلية الَببية جامعة مصراتو  تقتصر

 ا٢بدكد ا٤بكانية :  كلية الَببية / جامعة مصراتة-   

 2017 –   2016ا٢بدكد الزمانية :-  

 ا٢بدكد البشرية :  طلبة كلية الَببية ذكور كاناث .-

 مصطلحات الدراسة:

 اوال  :اذلوية  

حساس باالستمرارية كالتطابق مع الذات كمع الصورة الٍب ٰبملها االخركف عرفها أريكسوف باهنا، اال
 ( 22: 2011عن الشخص. )٧بمود ،

كعرفها ا٢بنفػي: باهنػا اف يكػوف للفػرد باسػتمرار كيػاف متميػز عػن االخػرين كالػوعي بالػذات، كٲبكػن -
 ( 37:  1978اعتبارىا معادؿ االنا .)ا٢بنفي، 

 متميػز كيػاف ذك كاالسػتقبللية كأنػو كالتفػرد بالػذات الػوعي مػن الفػرد ٰبققػو مػا كا٥بوية ىي مقػدار -
 با٤بثاليات كالتمسك الزمن، عرب كالتماثل كاالستمرارية الداخلي بالتكامل كاإلحساس اآلخرين، عن

 (400  ، 1998 الرٞبن، )عبد ثقافتة. ُب السائدة كالقيم
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 تعريف ا٥بوية للطلبة اجرائيا : 

عليهػا الطالػػب مػػن خػػبلؿ اجابتػػو علػى االداة ا٤بصػػممة لقيػػاس ا٥بويػػة عنػػد ىػي الدرجػػة الػػٍب يتحصػػل 
 الطلبة .

 ثانيا : ازمة اذلوية 

عرفها اريكسوف على اهنا ٭بو االنا ُب نظريتو حيث قسم دكرة ا٢بياة االنساف أب ٜباف مراحل منها   
ب الػدكر نتيجػة التغيػّبات مرحلو ا٤براىقة الٍب يواجو فيها الفرد ازمػة لئلحسػاس با٥بويػة مقابػل اضػطرا

 ا١بسمية كالنفسية كمايرتبط هبذا التغيّب من توقعات اجتماعية .

( بأهنػػا درجػػة القلػػق كاالضػػطراب ا٤بخػػتلط ٗبحاكلػػة ا٤براىػػق ٙبديػػد معػػُب Mayerكيعرفهػػا )مػػاير     
لوجػػوده ُب ا٢بيػػاة مػػن خػػبلؿ اكتشػػافو مػػا يناسػػبو مػػن مبػػادئ كمعتقػػدات كاىػػداؼ كادكار كعبلقػػات 

 (189، 2001تماعية ذات معُب اك قيمة على ا٤بستول الشخصي كاالجتماعي ) الغامدم ،اج

كالتعريػػف االجرائػػي ألزمػػة ا٥بويػػة: درجػػة القلػػق كاالضػػطراب النفسػػي كاالجتمػػاعي الػػٍب تظهػػر ُب     
سػػػلوؾ طلبػػػة كليػػػة الَببيػػػة خػػػبلؿ سػػػعيهم لتحقيػػػق ىويػػػة مناسػػػبة كمػػػا تعػػػرب عنهػػػا اداة الدراسػػػة كىػػػي 

 ٤برتفعة ا٤بتحصل عليها الطالب ُب اداة الدراسة .الدرجة ا

ىػػم الطلبػػة ا٤بسػػجلْب  بالكليػػة هبػػدؼ إعػػدادىم خػػبلؿ سػػنوات الدراسػػة ثالثععا :طلبععة كليععة الرتبيععة : 
 األربعة لكي يكونوا مؤىلْب للعمل ُب مهنة التعليم.
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة : 

 أوال : مفهوم اذلوية:

 كرفع األمة ىذه شأف إٔب إعبلء يسعى ٗبقتضاىا كأمتو، الفرد بْب ضمّبية ركحية رابطة ا٥بوية ٛبثل   
 ىػي الػٍب أمتػو ذاتية ٤بقومات مدركنا أف يعيش الفرد على الرابطة ىذه ٙبتم كما األمم، بْب مكانتها

 تلػك علػى ا٢بفػاظ إٔب دكمنػا يسػعى كأف األمػم، غّبىػا مػن إزاء ٛبايزىػا عوامػل الوقػت ذات ُب
 كإجبل٥بػا أمتػو برمػوز الفػرد اعتػزاز جانػب إٔب كذلػك التحلل كاالهنيػار، أسباب مواجهة ُب ا٤بقومات
 ُب كالتػاريخ، كالسػبللة، كاللغػة، الػدين، ُب األمػة ىويػة مقومػات أبػرز تتمثػل ,٥بػا، كالػوالء كاحَبامهػا

 ( 79: 2007)كىباف ،  .ا٥بوية رموز أىم أحد العلم حْب يشكل

اهنا تعػِب اف يكػوف للمػرء باسػتمرار كيػاف متميػز عػن اآلخػرين كالػوعي بالػذات ، كٲبكػن اعتبارىػا     
معػػادؿ االنػػا. كاهنػػا  خػػربة الفػػرد علػػى انػػو ثابػػت جوىريػػا كال يتغػػّب باسػػتمرارية كيانػػو عػػرب الوقػػت كونػػو 

 نتيجة لوظيفة الذات الٍب تعمل على توحيد مثلو كسلوكو كادكاره االجتماعية .

فا٥بويػػػة ىػػػي احسػػػاس الشػػػخص ٗبػػػن ىػػػو كمػػػا ىدفػػػو ُب ا٢بيػػػاة اك ىػػػو احسػػػاس االنسػػػاف بذاتػػػو      
كشػػخص متميػػز اك ىػػو احسػػاس االنسػػاف بانػػو يفهػػم منهػػو كأب ايػػن يتجػػو كاالنسػػاف اف كػػاف لديػػو 
احسػػاس قػػوم با٥بويػػة ٯبػػد نفسػػو انسػػاف متميػػز متكػػامبل تتػػوافر لشخصػػيتو كسػػلوكو قػػدر معقػػوال مػػن 

 (71: 1978ؽ مع الزمن .) ا٢بفِب ، الثبات كاالتسا

لقد اثبتت الدراسات اف ا٥بوية تتكوف منذ الطفولة كىي مرحلػة مهمػة ُب جعػل الشػاب يتكػوف      
لديػو احسػاس كاضػح با٥بويػة كاف ثقػػة الطفػل بنفسػو كاحمليطػْب بػػو تتكػوف مػن خػبلؿ السػػنوات االكٔب 

لطفػػل فتبػػُب صػػػداقة بػػْب الطفػػل كالبيئػػػة كاذا مػػع احمليطػػْب بػػو ، فػػػاذا كانػػت العبلقػػة طيبػػػة بػػْب االـ كا
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فشػػلت ىػػذه العبلقػػة فيلجػػا مػػن خػػبلؿ النشػػاط العشػػوائي كمػػص االصػػبع كىنػػا يبػػدا اضػػطرابو كقػػد 
يشعر بالشك كا٣بجل بدال من احساسػو باالسػتقبلؿ كقػد ٛبػوت لديػو ركح ا٤ببػادأة كاالبػداع كيكػوف 

يػؤدم أب ظهػور االزمػة متمثلػة ُب درجػة مػن  غارقا بإحساسو بػاإلٍب كيفقػد قابليتػو علػى التخيػل  ٩بػا
القلػػق كاالضػػطراب كٲبكػػن القػػوؿ بػػاف تشػػكيل ا٥بويػػة يبػػدا كيسػػتمر التشػػكل تكثػػر كضػػوحا مػػع بدايػػة 
اختيػػاره ٤بػػا يناسػػب ميولػػو كقدراتػػو كاف عمليػػة ٙبديػػد ا٥بويػػة عمليػػة ديناميكيػػة تتوقػػف نتيجتهػػا علػػى 

 (  22: 2011. )غبارم ،شكل كنوع العوامل با٤باضي كا٢باضر كا٤بستقبل 

 ثانيا :أزمة اذلوية :

يرل آيرؾ فرـك اف أزمة ا٥بويػة مػن اىػم مشػكبلت الشػباب كيَبتػب عليهػا عػدـ اكتمػاؿ النضػج      
كعػػػدـ القػػػدرة علػػػى ٙبمػػػل ا٤بسػػػؤكلية .يقػػػوؿ بػػػوؿ جودمػػػاف  اف ازمػػػة ا٥بويػػػة تعػػػِب إحسػػػاس الشػػػاب 

يػػػد دكرىػػػم ُب ا٢بيػػػاة كعػػػدـ تػػػوفّب فػػػرص بالضػػػياع ُب ٦بتمػػػع ال يسػػػاعدىم علػػػى فهػػػم انفسػػػهم كٙبد
 تعينهم على اإلحساس بقيمتهم االجتماعية 

اف أزمة ا٥بوية تتناكؿ كجود الشاب برمتو كعبلقة ىذا الوجػود بتحػديات اجملتمػع فيشػعر الشػاب      
ُب بدايػػػة حياتػػػو بػػػالغموض كالتناقضػػػات كيػػػرل نفسػػػو امػػػاـ اسػػػرار غامضػػػة مػػػن التغيػػػّبات ا١بسػػػدية 

لتزامػػػات مهنيػػػة دراسػػػية  ككيػػػف يسػػػتطيع مواجهػػػو مشػػػاكلو؟ كمػػػاذا يقولػػػوف عنػػػو ؟ككيػػػف كالفكريػػػة كا
ينظركف اليو؟ كيبقى بصراع  مع ا٤بستقبل كصػراع اجتمػاعي كإيػديولوجي كيبػدأ يتسػائل عػن كػل ىػذه 
االسػػرار ككيػػف يتعامػػل مػػع اآلخػػرين كمػػاذا سػػيكوف دكره ُب ا٤بسػػتقبل .كػػل ىػػذه التسػػاؤالت تشػػكل 

الشػػاب كبدايػػة تشػػكل ا٥بويػػة كلكػػن اذا حػػاكؿ اف يهػػرب الشػػاب مػػن ىػػذا الواقػػع  ٧بػػور الوجػػود عنػػد
كتناقضػػاتو ا٤بختلفػػة فأنػػو يغػػامر بنفسػػو كيػػدفعها ٫بػػو العزلػػة كاالنطػػواء كالعنػػف كالتمػػرد كخاصػػة عنػػدما 

 يشعر انو اماـ ٙبدم كبّب ُب العآب ا٣بارجي .
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ذين يتعرضػػوف للصػراعات ا٣بطػػّبة ٗبػػا ُب كيؤكػد أريكسػػوف اف ازمػة ا٥بويػػة تكػوف عنػػد الشػػباب الػ     
ذلػػك الشػػعور بالضػػياع النػػاجم عػػن ا٤بعركػػة الداخليػػة كا٤بتمػػردين كالرافضػػْب العػػدائيْب للمجتمػػع فكػػل 
شاب يريد اف يكوف قويا  قادرا على التحرر من سلطة الكبار كيريد اف ٰبدد ىويتو كيردد دائما مػن 

 (. 134: 2011انا كمن اكوف . )غبارم ،

أزمػػة ا٥بويػػة ىػػي الكفػػاح كالنضػػاؿ الػػذم قػػد بفػػرض علػػى الشػػباب كىػػو ٰبػػاكؿ اف ٰبصػػل علػػى ف    
احساس اك شعور با٥بوية متصف بالثقة كاالطمئناف كتنشا عندما ٱبفق الفرد ُب ٙبديد ىويتو فيشعر 
بالتشػػتت كارتبػػاؾ الػػدكر كغمػػوض ا٥بػػدؼ كاالنعػػزاؿ عػػن االخػػرين كضػػعف العبلقػػات االجتماعيػػة . 

 ( 10:  2002، )الطرشاكم

فا٥بوية تعِب احساس الفرد ٗبكانتو بالعآب كا٤بعُب الذم ٰبصل عليو الشخص لنفسو من احملتول      
الواسع للحياة ، ك٥بذا يقوؿ اريكسوف اف ) ٙبديد ا٥بويػة للمراىػق يكػوف اشػبو با٤برسػاة الػٍب تسػاعده 

 (  42: 1983شلتز،على استكماؿ ا٤بسّبة ٫بو ٙبقيق اىدافو بطريقة مثمرة . )
كإف ادراؾ الفرد لنفسو شيئان منفصبل عمػا حولػو كإدراكػو لذاتػو ككأهنػا ذات اطػار مرجعػي ٧بػدكد     

كمرسػػـو يعػػد امػػرا ُب غايػػة االٮبيػػة إذ يسػػاعده ذلػػك علػػى اف ييصػػبح امكػػاف ٙبديػػد السػػلوؾ الػػوظيفي 
عتمػػػدة علػػػى أمػػػور ا٤بناسػػػب ُب كػػػل موقػػػف مػػػن ا٤بواقػػػف عمليػػػة نابعػػػة مػػػن داخػػػل الفػػػرد كليسػػػت م

 (26: 1982) شريف ،   خارجية.
ك٤با كاف اجملتمع ا٢بديث ٲبتاز بالتغّب السريع كمػا يتبػع ذلػك مػن تغػّب ُب نظػاـ القػيم كا٤بعػايّب ٩بػا     

يزيد من عدـ كضوح دكر ا٤براىق ، فقد يثور على عدد من القيم كا٤بعايّب السائدة ُب ٦بتمعو ، ليس 
لػذا تعػد مسػألة تعلػم االبنػاء جملرد عدـ اٲبانو هبا ، كلكن لعدـ قدرتػو علػى التبصػر كالتفضػيل بينهػا ، 

كتربيتهم كاالىتماـ ٗبشكبلهتم كقضػاياىم االخبلقيػة ُب اجملتمعػات ا٢بديثػة مػن اىػم ا٤بسػؤكليات الػٍب 
تقػػع علػػى عػػاتق كػػل مػػن األسػػرة كاجملتمػػع ُب اف كاحػػد ، فبقػػدر مػػا ينػػاؿ ىػػؤالء الناشػػئة مػػن اىتمػػاـ 

 (39:1986كماؿ ، ا . )كحسن تربية كتوجيو ينعكس ذلك على مستقبل االمة كتطورى
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كأثبتت األٕباث اف ىناؾ عددا من القضايا اك ا٤بشاكل الٍب ٲبكن اف تكوف مرتبطػة بازمػة ا٥بويػة     
: 

مشكلة ٙبديد ا٤بهنة : فالذم يعاين من أزمة ا٥بوية يكوف غّب مستقر ٥بويػو خاصػة بعملػو فيجػب  -
وف مسػػتقببل كاف اسػػلوب ا٢بيػػاة اف يعػرؼ مػػن ىػػو كػػي يػػتمكن مػػن ٙبديػػد مػن ىػػو كمػػا يتمػػُب اف يكػػ

 يصاحب ا٤بهنة فاف اختيار ا٤بهنة يعرب عن نوع االنساف الذم يطمح اف يكوف عليو ُب ا٤بستقبل .

النػػػزاع مػػػع اآلبػػػاء :يكونػػػوف الشػػػباب ىنػػػا ُب نػػػزاع مػػػع ابػػػائهم اذا شػػػعركا بػػػاف االىػػػل ال ٰبَبمػػػوف  -
لبية مع االىل يزداد شعورىم بأزمػة ا٥بويػة شخصياهتم كال ٲبنحوهنم االستقبللية فاذا كانت العبلقة س

 كالعكس صحيح .

االنتمػػاء أب ٝباعػػة االصػػدقاء : ٰبػػاكؿ الشػػباب مػػن خػػبلؿ اصػػدقائهم تكػػوين ىويػػاهتم فينػػدفعوا  -
للتوحػػػد مػػػع شخصػػػياهتم ُب ا٤بظهػػػر كاغلػػػب السػػػلوكيات فػػػذلك يعطػػػيهم شػػػعور بػػػاألمن كاالسػػػتقرار 

٤بشكلة كيكرب الشعور بعدـ الثقة بالنفس كٗبن حولو كىنا الداخلي كعندما ٰبصل سوء تفاىم تتأـز ا
 ا٣بطورة على الشخصية كستصاحبها مشاكل عديدة .

اقامػػة عبلقػػات مػػع ا١بػػػنس االخػػر ٧باكلػػة للوصػػػوؿ أب ا٥بويػػة مػػن خػػػبلؿ تسػػليط صػػورة االنسػػػاف  -
 . االخر كخاصة من خبلؿ احملادثة ككما نرل ىذا ُب ٦بتمعاتنا باستخداـ النت كالتواصل

استخداـ الكحوؿ كا٤بخدارات كىي ٧باكلة الثبػات الػذات كاهنػم ٯبػدكف بعػدا ألنفسػهم كقػد يقلػل -
لديهم الضغط النفسي الذم ياٌب من العمل ، فّبل السلوكيْب اف االنسػاف يولػد مػزكد باسػتعدادات 

لبيئػة اكلية تكوف االساس ُب بناء شخصيتو كىذه االستعدادات تتطور كتتغّب من خػبلؿ تفاعػل مػع ا
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. )شػػػػلتز  ك٦بتمعػػػػو كبنػػػػاءا علػػػػى مبػػػػادئ الػػػػتعلم  فيكتسػػػػب تنظيمػػػػات جديػػػػدة كتتشػػػػكل شخصػػػػيتو
،1983 :27) 

 أمهية اذلوية عند الشباب -ثالثا
تعد ا٥بوية حاجة إنسانية ضركرية ذلك أف أكؿ ما ٲبيز اإلنساف عن ا٢بيػواف ىػو ٭بػط احتياجاتػو      

معرفة ىػذه االحتياجػات أمػرا غػّب ميسػور. كأىػم ىػذه االختصاصية ٩با ٯبعل التعرؼ عليو بعيدا عن 
 " ا٢باجػػات ا٢باجػػة إٔب االنتمػػاء كا٢باجػػة إٔب ا٥بويػػة ذلػػك أف اإلنسػػاف علػػى حػػد تعبػػّب "إريػػك فػػرـك

 ٕباجة إٔب الشعور باالمتياز.
 عػن ا٤بأرب لتحقيق ىذا يسعى نبوغو طريق عن الشعور ىذا تلبية ُب فشل فإف الغّب عن كالتمايز  

 الفػرص أسػاس إنسػاف علػى كػل شخصػية تتبلػور كىكػذا.النػاس مػن غػّبه مػع التماثػل طريػق
 ا٤بعُب بناء عملية باعتبارىا "كاستلر" عند ا٥بوية تتحدد .كالثقافة اجملتمع لو يوفرىا الٍب كاإلمكانات

بػاقي  علػى األسػبقية تعطػي كالػٍب الثقافيػة السػمات مػن منظومػة أك مفػردة، ٠بػة ثقافيػة أسػاس علػى
 .للمعُب ا٤بنتجة ا٤بصادر

 التجديػد، معػو تقبػل تتعػايش اآلخػر علػى منفتحػة ىويػة إٔب ٕباجػة الػراىن فػالواقع ذلػك مػع لكػن  
 ٘بعل الراىنة اجملتمعات أف طبيعة ذلك .اآلخر ُب تذكب أك جذكرىا، من تقتلع أك تنجرؼ أف دكف

 مػع معػو كنتعػايش فيػو نعػيش العػآب ىػذا جػزء مػن فػنحن كالكػوكيب، احمللػي بػْب متػداخبل تكوينهػا
 ىويتنا كٯبذر ثقافتنا يقوم ٗبا األخرل ا٢بضارات من منتجات كاالستفادة األصيلة بقيمنا االحتفاظ
 .حياتنا كتطويرىا ٘بديد ُب كيساىم

 
 :اذلوية أزمة رابعا :مالمح  
 كفهػم دراسػة إٔب ٕباجػة األزمػة مفهػـو أف ىوسػن إٔب كيفػْب   Kevinhewisen يشػّب   

 كأطػره االجتماعيػة عػن سػياقاتو ٗبعػزؿ يػدرس كال حدكثػو، إٔب أدت الػٍب كالعوامػل ا٤بػدخل
 .اإليديولوجية
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 الكنػز مػن كانػت نوعػا الثقافيػة ا٥بويػة أف فػّبل    John Tomilson توملسػوف جػوف أما    
 بعد عليو، كا٢بفاظ إٔب ا٢بماية ٰبتاج ىش شيء كلكنو احمللية، ا١بماعات ٛبتلكو الذم االجتماعي

 (17:  2008العآب .)سآب ، العو٤بة اكتسحت أف
 عوامػل ُب ٦بموعهػا تشػكل آليػات ٝبلػة إٔب الشػباب ثقافػة تطػاؿ الػٍب التغػّبات الػبعر كيرجػع    

 ا٣بطورة أف غّب.ا٤باؿ ،االنَبنت، ا٥بجرة ،أسواؽ الدقة، الفضائيات العالية التقنية مثل العو٤بة انتشار
 إٔب هبا كاالنبهار الثقافة ىذه ُب االنغماس اآلخر، كإ٭با ُب ثقافة على ا٤بعقلن االنفتاح ُب تكمن ال

 الخػَباؽ آليػات إٔب ا٤بنبهػرين مػن الفئػات ىػذه تسػتحيل ٦بتمعػو كىكػذا ثقافػة علػى تفضػيلها درجػة
 التنػاقر مػن حالة ٱبلق ٩با.ا٤بغاير اآلخر ثقافة ُب بالذكباف كيهدده النسيج الثقاُب يستهدؼ ثقاُب

الشػباب  ثقافػة بػْب االنسػجاـ ضػعف بفعػل الواحػد اجملتمػع ُب االجتمػاعي النسػيج البنيػوم داخػل
 علػى الػٍب ترمػي ا٤بختلفػة ٗبنظوماهتػا العو٤بػة أىػداؼ أىػم أحػد ىػو ىػذا أف كالشػك.كاجملتمػع كثقافػة
 ٤بتطلبػات أفكػاره، ٗبػا يسػتجيب كقولبػة عاداتػو كتغيػّب اإلنسػاف سػلوؾ تشػكيل إٔب البعيػد ا٤بػدل

 ذاتػو عػن ا٤بسػلم العػريب اغػَباب اإلنسػاف مػن ذلػك يتضػمنو مػا بكػل.الغػريب االجتمػاعي النمػوذج
 عنػق ُب العػالق بػذلك أشػبو راىنػا العػريب اجملتمػع كاقػع كلعػل.ا٢بضػارية أصػالتو مػن كاسػتبلبو الثقافيػة
 األصػالة قػول كبريقهػا ،كاألخػرل هبرجهػا يشده الٍب العصرنة قول ،إحداٮبا تتجاذبو قوتاف الزجاجة

 ا٤براكحػة مكانػو فهػذه يػراكح عالقػا بقػي كا١بػذب الشػد كيانو، كبْب ُب ك٘بذرىا بعراقتها تشده .الٍب
 اجملتمػع ٯبعػل جديػدا مركبػا ٧بػدثا الَباثػي با٢بداثػة فيهػا تتفاعػل توليفػة إحػداث علػى اجملتمع أقعدت
 مػن تػآلف ٦بػرد إٔب اجملتمػع أحػاؿ الثقافيػة، ٩بػا ىويتػو كا٢بفػاظ علػى تراثػو باستحضػار عصػره يعػيش

 علػى األزمػات تػوإب مػع كاسػتدامتها التناقضػات ىػذه تعمػق كمػع.عػآب متنػاقر ُب التناقضػات
ٕبػاالت  يشػعر بػات الػذم العػريب الشػباب علػى ا٤بتأزمػة الوضػعية ىػذه انعكسػت اجملتمعػات العربيػة،

: 2006ثقػاُب.)الزيود ،ضػياع  حالػة مػن يعػاين ذلػك مػن كأكثػر كاجملتمػع، الػذات عػن االغػَباب من
105) 
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  الدراسات السابقة :

 (2001دراسة عسريي ) -1

أسػػتهدؼ البحػػث التعػػرؼ علػػى العبلقػػة بػػْب تشػػكل ىويػػة األنػػا ككػػل مػػن مفهػػـو الػػذات كالتوافػػق   
النفسػػػػي كاالجتمػػػػاعي لػػػػدل عينػػػػة مػػػػن طالبػػػػات ا٤برحلػػػػة الثانويػػػػة ٗبدينػػػػة الطػػػػائف للسػػػػنة الدراسػػػػية 

( طالبة من طالبات ا٤برحلة الثانوية ٗبدينة الطائف  146( بلغت عينة البحث ) 2000-2001)
 أىداؼ البحثكلتحقيق 

استخدمت األدكات التالية )مقياس ا٥بوية ا٤بوضوعي للغامدم(ك)كمقياس مفهـو الذات (ك )مقياس 
 -التوافق( ، أما أىم نتائج البحث ىي :

التوجػػد عبلقػػة دالػػة بػػْب درجػػات رتػػب ىويػػة االنػػا االيدلوجيػػة كدرجػػات مفهػػـو الػػذات بطػػرؽ  -ُ
 ٨بتلفة.

ة األنػػػا االجتماعيػػػػة كدرجػػػات مفهػػػػـو الػػػذات ُب حػػػػْب التوجػػػد عبلقػػػة بػػػػْب درجػػػات رتػػػػب ىويػػػ-ِ
ارتبطػػت درجػػات أبعػػاد التوافػػق النفسػػي كاالجتمػػاعي اٯبابيػػا بداللػػة بتحقيػػق ا٥بويػػة كسػػلبيا بداللػػة ُب 

 ٝبيع اإلبعاد كبتشتت ا٥بوية االجتماعية .

التوجػػد عبلقػػة بػػْب درجػػات رتػػب ىويػػة األنػػا الكليػػة كدرجػػات مفهػػـو الػػذات ُب حػػْب ارتبطػػت -ّ
 درجات أبعاد التوافق النفسي كاالجتماعي مع درجات رتب ا٥بوية الكلية بطرؽ ٨بتلفة .

 2007 أدلرشدي دراسة-2
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اسػػػتهدؼ البحػػػث التعػػػرؼ علػػػى فهػػػم ا٥بويػػػة لػػػدل الطلبػػػة ا٤بػػػراىقْب كعبلقتػػػو بالتفاعػػػل االجتمػػػاعي 
إنػػاث –ا١بػػنس ذكػػور كالتعػػرؼ علػػى داللػػة الفػػركؽ ُب فهػػم ا٥بويػػة لػػدل الطلبػػة ا٤بػػراىقْب تبعػػا ٤بتغػػّب 

 كالعبلقة ُب تطور فهم ا٥بوية كالتفاعل االجتماعي لدل عينة البحث .

اقتصر البحػث علػى طلبػة االعداديػة النهاريػة )ا٤بتوسػطة الصػفْب األكؿ كالثالػث ، كا٣بػامس إعػدادم  
 (. 2007- 6200ُب مركز مدينة بابل للسنة الدراسية ) 

Http;//www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges 

 
 (2010) دراسة عبد العزيز امحد االمحد -3

موقػف ٩بارسػات سػلوكية كقػيم للشػباب  43ًب اجراء الدراسة ا٤بيدانية بعد تصػميم اداة االسػتبانة ؿ 
كقػػد اسػػتخدمت لتجميػػع البيانػػات كمعا١بتهػػا احصػػائيا كٙبليلها.كتوصػػلت الدراسػػة أب اىػػم النتػػائج  

 كمنها :
احصػػائية بػػْب افػػراد العينػػة مػػن الشػػباب ا١بػػامعي الكػػويٍب  حػػوؿ ضػػعف التوجػػد فػػركؽ ذات داللػػة -

تقدبر الذات كاالحساس باالغَباب لكن توجػد فػركؽ ذات داللػة احصػائية بػْب افػراد العينػة حسػب 
 النوع  حوؿ صراع القيم لصاّب الذكور .

اب ا١بػػامعي التوجػػد فػػركؽ ذات داللػػة احصػػائية تعػػزل ٤بتغػػّب ا٤بنطقػػة السػػكنية الػػٍب يسػػكنها الشػػب-
 الكويٍب . 

توجد فركؽ ذات داللة احصائية بْب افراد العينػة مػن الشػباب ا١بػامعي الكػويٍب تعػزل ٤بتغػّب العمػر -
 حوؿ صراع القيم .

 (2011 وخلخال مظلوم ) دراسة-4
 لػدل كاألبويػة ا٤بدرسػية السػلطة علػى بػالتمرد كعبلقتهػا ا٥بويػة أزمػة علػى التعػرؼ البحػث اسػتهدؼ

 ا٤بػدارس مػن عشػوائيا اختػّبكا كطالبػة طالبػا  (100) البحػث عينػة بلغػت ، الثانويػة طلبػة ا٤بػدارس
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 السػلطة علػى التمرد كمقياس ا٥بوية أزمة مقياس ٮبا مقياسْب الباحثاف اعد ، ا٢بلة ُب مدينة الثانوية
 . الوالدية ا٤بدرسية كالسلطة

 -: الدراسة إليها توصلت الٍب النتائج أىم
ا٤بدرسػية  السػلطة علػى كالتمػرد الطلبػة لػدل ا٥بويػة أزمػة بػْب إحصػائية داللػة ذات عبلقػة ىنػاؾ أف-

ا٤بػدارس  ُب الَببػوم باإلرشػاد االىتمػاـ زيػادة منهػا التوصػيات مػن عػدد الباحثػاف كأكصػى . كاألبويػة
 . الفرد حياة ُب ا٢برجة النمو ٤بظاىر كاألمهات اإلباء كتوجيو

Http//www.uobabylon.edu.iq/cubcoleges 
 

 : مناقشة الدراسات السابقة

إنطبلقػػا مػػن الدراسػػات السػػابقة سػػاعدت الباحثػػة علػػى اقتحػػاـ مشػػكلة الدراسػػة بعمػػق كالتعػػرؼ    
 (1998على االدبيات ا٤برتبطة هبا كتفتح االفاؽ الواسعة لبلطبلع عليها كلينطلق منها .)صوا٢بة 

أكػػػدت الدراسػػػات السػػػابقة علػػػى صػػػياغة اىػػػداؼ الدراسػػػة بشػػػكل ٨بتلػػػف كػػػل حسػػػب اجتهػػػاده   
ككذلك دراستنا ا٢بالية حددت االىداؼ حوؿ ازمة ا٥بويػة كمػدل كجودىػا عنػد الطلبػة ،امػا بالنسػبة 

( طالب كطالبة لتطبيػق اداة البحػث عليها.)صػوا٢بة 146 -100لعينة الدراسة فقد تراكحت بْب )
،1998) 

قػػػد اسػػػتخدمت الدراسػػػات اسػػػتبانة ُب دراسػػػة عبػػػد العزيػػػز أمػػػا دراسػػػة مظلػػػـو فقػػػد اسػػػتخدمت ك    
مقياس ازمة ا٥بوية كاستخدمو دراسة عسّبم مقياس ا٥بوية كمفهـو الػذات كالتوافػق ُب حػْب الدراسػة 
ا٢باليػػػة اسػػػتخدمو اختبػػػار للشخصػػػية ُب تشػػػكيل ا٥بويػػػة عنػػػد الطلبػػػة ،٩بػػػا يػػػؤدم أب االنسػػػجاـ مػػػع 

 لدراسة .موضوع ا
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كا١بميع أكدكا على موضوع االحصاء للوصوؿ أب اىداؼ الدراسػة ككػذلك الدراسػة ا٢باليػة ايضػا   
 ىذه الدراسة .  . كاخّبا فاف استفادتنا من الدراسات السابقة كانت كاسعة كساعدتنا ُب اعداد

 إجراءات الدراسة
الدراسة كٙبديد عينتو كأداة يتضمن ىذا الفصل عرضا إلجراءات الدراسة فيبدأ ببياف منهج    

 الدراسة كاستخراج صدقها كثباهتا ككذلك الوسائل االحصائية .
 اوال : منهج الدراسة 

استخدمت الدراسة ا٢بالة ا٤بنهج الوصفي ا٤بناسب باعتباره ا٤بنهج الذم يعتمد على دراسة الظاىرة  
 كما توجد ُب الواقع كيتم كصفها بشكل مناسب .

 ثانيا :عينة الدراسة 
(طالب كطالبة من ا٤بتواجدين ُب الفصل االكؿ من اكثر أقساـ  120تكونت عينة الدراسة من )

 كلية الَببية كًب اختيارىم بالطريقة العشوائية كًب استبعاد الطلبة الراسبْب ُب الفصل االكؿ .
 ثالثا :أداة الدراسة 

 ة على :لغرض بناء اداة الدراسة ا٢بالية عملت الدراس
 ( طالب كطالبة ٤بعرفة مدل ادراكهم ألزمة ا٥بوية .20اجراء استبياف مفتوح كزع على) -1
ًب استحصاؿ بعر الفقرات من االستفتاء ا٤بفتوح بالدراسات السابقة كتكونت أداة الدراسة -2

 فقرة . 27من 
كعددىم ٟبسة   كًب الصدؽ كالثبات ًب عرضها على ٦بموعة من ا٣برباء ُب الَببية كعلم النفس -3

االتفاؽ على حذؼ بعر الفقرات لغرض التعرؼ على الصدؽ الظاىرم لؤلداة كاقر احملكمْب 
 االداة بعد حذؼ ثبلث فقرات كالفقرات احملذكفة ىي :
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 ( يبْب الفقرات الٍب حذفت 1جدكؿ ) 

تسلسلها ُب  ت
 االستبياف

 الفقرات احملذكفة

 ٤با استمريت ُب الدراسةلوال االىل  4   1

 لدم زمبلء ٨بلصْب  11   2 

 أحب التجمعات كابداء الرأم   22   3 

 

 ( عبارة .24كبعدىا اصبحت األداة جاىزة للتطبيق كعدد فقراهتا )

 ( كتطبيق اكٕب ٍب بعد اسبوعْب طبقت10ٍب ًب تطبيق األداة على ٦بموعة من الطلبة عددىم )

افراد العينة ا٤بسػتهدفة كبعػد التحليػل االحصػائي كجػد اف معامػل الثبػات األداة مرة اخرل على نفس 
( كتعتػػػرب ىػػػذه القيمػػػة مرتفعػػػة كمقبولػػػة ُب ىػػػذه الدراسػػػة ٍب طبقػػػت االداة علػػػى عينػػػة 0.86ىػػػو )  

 ( طالب كطالبة .120الدراسة ا٤بكونة من )

 رابعا :ادلعاجلة االحصائية:

 استخدمت الدراسة ا٢بالية :  

 بّبسوف ٢بساب الثبات .معامل ارتباط  -1
 الوزف ا٤بئوم . -2
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 القيمة ا١بدكلية كاحملسوبة . -3

 عرض النتائج وتفسريىا:

يتضمن ىذا الفصل عرضا للنتائج الٍب توصلت اليها الدراسة كذلك للتعرؼ على أزمة ا٥بوية بْب    
 الطلبة . كفيما يلي تبياف ذلك :

 شار أزمة اذلوية لدى الطلبة (أوال :النتائج ادلتعلقة باذلدف االول ) ما نسبة إنت

(طالب 120كلئلجابة على ىذا ا٥بدؼ طبقت اداة الدراسة على عينة الدراسة البالغ عددىا )
كطالبة كبعد تفريغ البيانات ،ًب التوصل أب التكرارات لكل فقرة حسب استجاباهتا الثبلثية )موافق 

ا٤برجح كالوزف ا٤بئوم لكل فقرة من ،موافق أب حد ما، غّب موافق(كبعد ذلك ًب استخراج الوسط 
 فقرات االستبانة نتج عن ذلك البيانات الٍب يوضحها ا١بدكؿ التإب :
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 (    2جدكؿ رقم )     

 يبْب قيم الوسط ا٤برجح كالوزف ا٤بئوم كترتيب الفقرات من أعلى أب ادىن 

ط الوس العبارة                   تسلسل
 المرجح

الوزن 
 المئوي

 
 الترتٌب

 17  1654666 1664 لدي شعور ان كل ماحولً غرٌب 1

ٌصعب علً التحدث الى من هم اكبر منً  2
 سنا ومركزا .

26166 166868 14 

ٌصٌبنً اإلحباط اذا لم ٌعاملنً الناس   3
 باحترام

26475 1682633 7 

 6 1684 2653 أشعر بالخجل وسط مجموعة الأعرفهم 4

 8 1681683 26425 الاحب ان اعترف بخطئ  5

 18 1654616 16625 اشعر ان زمالئً ال ٌحبوننً 6

 5 16841 26525 اشعر بالوحدة مع وجود الناس من حولً 7

 11 1675666 26258 أعانً من وقت الفراغ  8

 9 167866 26358 الحوار األسري مفقود فً العائلة  9

 4 168565 26566 المحاضراتاتجنب المشاركة فً  11

 2 168765 26625 أفكاري ال ٌقدرها اآلخرٌن  11

 16 1655 1618 المنطقة التً اسكن فٌها ال تعجبنً 12

 11 1691683 26725 أتمنى ان اكون محبوبا من االخرٌن 13

 3 168661 26583 ٌزعجنً تدخل االهل باختٌار الصدٌق 14

 21 1641693 16258 حٌاتً ملكً وعلى ان اتخذ قراري بنفسً  15

لدي الحرٌة الكافٌة ان اتصرف بالقٌام بما  16
 ارٌد

1618 1636 22 

 24 1628 1684 أتمنى ان اعرف اكثر كٌف سٌكون مستقبلً 17

 15 166866 26158 أجد صعوبة فً تغٌٌر اهتماماتً 18

 12 1671636 26141 منًاشعر ان اصدقائً لدٌهم حرٌة اكبر  19

 11 167866 26358 ثقتً بنفسً ضعٌفة 21

 23 1631656 .917 أشعر انً قوي وصحٌح جسمٌا  21

اظن ان من اتحدث الٌهم ٌصغون الً  22
 باستمتاع

1631 1643 21 

 13 1671 261 أحذر من االخرٌن النهم ٌحاولون استغاللً 23

وٌتابعوا إذا غبت عن زمالئً ٌسئلوا عنً  24
 إخباري

16425 1647 19 
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( السابق اف ىناؾ نسبة عالية من أزمة ا٥بوية عند الطلبة كاحتلت   االرقاـ 2يتضح من ا١بدكؿ)
 الفقرات :

1802080902301902003040507010014011013         

(  كعػدد 2.05-2.7%( كبػْب )86 -%90النسبة العالية كالٍب ٙبددت بػْب كسػط مػرجح )    
(  فقرة مػن ٦بمػوع الفقػرات كىػذا دليػل كاضػح علػى اف ىنػاؾ نسػبة كبػّبة مػن الطلبػة 15الفقرات ) 

الذين يعانوف ازمة ىوية ٩با يستدعي التعامل معهم بإٯبابية أكثر كااللتفات أب مشاكلهم كا٤بساعدة 
لػػى حلهػػا كٛبثلػػت ازمػػة ا٥بويػػة ُب اهنػػم يعتقػػدكف اهنػػم غػػّب ٧ببػػوبْب ،يشػػعركف بعػػدـ الثقػػة بػػالنفس ، ع

كافكػػػارىم ال يقػػػدرىا االخػػػػركف ، كعػػػدـ القػػػػدرة علػػػى ا٤بشػػػاركة ُب احملاضػػػػرات ، كتػػػدخل االىػػػػل ُب 
ركف اختيار الصديق ،كعدـ القدرة على االعَباؼ با٣بطػأ ،ٯبػدكف صػعوبة ُب تغيػّب اىتمامػاهتم كيشػع

 اف اصدقائهم لديهم حرية أكرب . 

(كعػػدد فقراهتػػا 17015016022ُب حػػْب أف الفقػػرات الػػٍب أحتلػػت نسػػبة انتشػػار ضػػعيفة ىػػي  )   
( كىػػذا دليػػل اخػػر 0.84 -1.31( ككسػػط مػػرجح قػػدره )0.28-0.43اربعػػة فقػػط بػػوزف مئػػوم )

ههم الوجو الصحيح للتعامل على كجود ازمة ىوية عند الطلبة ٙبتاج منا أب رفع ا٤بعاناة عنهم كتوجي
 مع انفسهم كمع ا٢بياة .

كىذه الفقرات ليس ازمة ىوية الف الطالب يعرؼ مستقبلو كيشعر بانو قوم كنشيط كلديػو ا٢بريػة    
الكافيػة كيتخػذ قراراتػو بنفسػو ،كنتيجػة لػذلك اف اغلبيػة العينػة تعػاين أزمػة ىويػة كٰبتػاجوف أب الػػدعم 

 النفسي كالَببوم .
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 نسبة للهدف الثاين والذي ينص على  :ىل ان الطلبة يعانون من أزمة ىوية.أما بال-

فقػرة ٛبثػل  24فقد ًب احتساب القيمة ا١بدكلية احملسوبة بعد اف ًب تطبيق اداة البحث ا٤بكونة من   
 أزمة ا٥بوية كاظهرت النتائج مايلي :

 النتائج التالية طالب كطالبة حصلنا على  120بعد توزيع االداة على عينة مكونة من 

 (1.96( كالقيمةالتائية ا١بدكلية ىي )18.47فقد كانت القيمة التائية ا١بدكلية احملسوبة )

كقػػػػد توصػػػػل  0.05( عنػػػػد مسػػػػتول داللػػػػة 53.73(ككػػػػاف متوسػػػػط العينػػػػة ) 119بدرجػػػة حريػػػػة )
نػة الػذم البحػث أب اف الطلبػة يعػانوف مػن أزمػة ىويػة كىػذا يعػِب اف النتػائج دالػة لصػاّب متوسػط العي

 ٲبثل أزمة ا٥بوية .

 ( 2جدول رقم )                                 

 ( التإب يبْب قيم التائية احملسوبة كا١بدكلية3ا١بدكؿ )

القيمة التائية  افراد العينة
 احملسوبة

القيمة التائية 
 ا١بدكلية

مستول  متوسط العينة درجة ا٢برية
 الداللة

  120  18.87 1.96 119 53.73 0.05 

 

( السابق يتضح اف الطلبة يعانوف من ازمة ىوية الف العملية االحصائية 3كمن خبلؿ ا١بدكؿ )
 اثبتت ذلك
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 التوصيات وادلقرتحات 

 التوصيات 

 -توصي الباحثة ُب ضوء ما توصلت اليو الباحثة من خبلؿ النتائج التالية :

 كالػٍب األنػا ٭بػو ضػعف يشػكل ٩بػا الطلبػة منهػا يعاين الٍب كالنفسية السلوكية للمشكبلت التصدم-
 كا٣بجل. كاالنطواء بالنفس الثقة كفقداف الذات ٙبقيق تعيق

 بنػاءة اجتماعيػة عبلقػات تكػوين ُب كمسػاعدهتم االجتمػاعي التواصػل ُب الطلبػة قػدرات تنميػة-
 . كىادفة

 ٰبتاج الطالب ا١بامعي أب توفّب الراحة النفسية داخل الكلية .-

 سية استشارية ٤بتابعة ا٢باالت كا٤بشكبلت ا٤بوجودة بْب الطلبة .فتح عيادة نف-

اقامػػة العديػػد مػػن النشػػاطات كالػػرحبلت الَبفيهيػػة للطلبػػة كاالىتمػػاـ با٤ببلعػػب ا٤بوجػػودة كتنظيهمػػا - 
 ك٘بهيزىا .

 عمل دكرات ك٧باضرات ثقافية ككرش عمل لرفع الركح ا٤بعنوية للطلبة كزيادة الثقة بأنفسهم .-

 ثانيا :ادلقرتحات 

 إجراء دراسة مشاهبة تطبق على طبلب كليات ا١بامعة .-

 إجراء دراسة بْب ازمة ا٥بوية عند طبلبنا كطبلب الدكؿ العربية اجملاكرة .-

 إجراء دراسة لربط ازمة ا٥بوية كتقدير الذات .-
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 . كاالجتماعي النفسي بالتكيف كعبلقتها الطلبة لدل ا٥بوية الزمة دراسة إجراء-

 .  الطلبة لدل ا٥بوية ٙبقيق ُب تعليمي برنامج ألثر دراسة إجراء-

كاالجتمػاعي  االقتصػادم ،ا٤بسػتول السػكن ,الدٲبوغرافيػة ا٤بتغػّبات بعػر ٤بعرفػة دراسػة إجػراء-
 . الطلبة لدل ا٥بوية بتحقيق كعبلقتها

 ادلراجل :
ا١بامعي الكويٍب ُب ظل التغيّبات (، أزمة ا٥بوية لدل الشباب  2010األٞبد ،عبد العزيز اٞبد،)-

 .1كالتحديات ا٤بعاصرة ،مركز دراسات ا٣بليج كا١بزيرة العربية، جامعة الكويت ط
(: موسوعة علم النفس كالتحليل النفسي ، ا١بزء الثاين ، مكتبة 1978ا٢بفِب ، عبد ا٤بنعم )-

 مدبوٕب ، القاىرة ، مصر .
 .  ،عماف الشركؽ متغّب ،دار عآب ُب كالقيم ( ،الشباب2006ماجد،)  ,الزيود-
( ،أزمة ا٥بوية لدل االحداث ا١با٫بْب مقارنة باألسوياء  2002الطرشاكم ،خليل عبد الرٞبن ، )-

ُب ٧بافظات غزة ُب ضوء بعر ا٤بتغّبات ، رسالة ماجستّب ،ا١بامعة االسبلمية ، كلية الَببية ،قسم 
 علم النفس ،غزة . 

(، تشكل أزمة ىوية األنا لدل عينة من ا١با٫بْب كغّب 2001الغامدم ،حسْب عبد الفتاح) -
ا١با٫بْب با٤بنطقة الغربية ُب ا٤بملكة العربية السعودية، اجمللة العربية للدراسات األمنية كالتدريب ك 

 أكادٲبية نايف للعلـو األمنية ،اجمللد ا٣بامس ، العدد الثالث .
 .العريب العآب دار القاىرة، إسبلمية، عربية قافيةث ىوية ٫بو 2008 ) . الزىراء،) فاطمة سآب، -
( األساليب ا٤بعرفية اإلدراكية كعبلقتها ٗبفهـو التمايز النفسي ، 1982شريف ، نادية ٧بمود )--

 ، الكويت .  2، العدد ٦13بلة عآب الفكر ، اجمللد 
لرٞبن القيسي ، ( نظريات الشخصية ، ترٝبة : أٞبد دٕب الكربوٕب كعبد ا1983شلتز ، داكف )-

  جامعة بغداد .
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(،مدل انتشار ا٤بشكبلت السلوكية ٦بلة العلـو االجتماعية 1998صوا٢بة ،٧بمد أٞبد ،)-
  االنسانية ، االردف ،عماف .

(، مقياس موضوعي لرتب ا٥بوية اإليديولوجية كاالجتماعية  1998عبد الرٞبن، ٧بمد السيد )  -
ا٤ببكر". كلية الَببية، جامعة الزقازيق، دار قباء للطباعة كالنشر  ُب مرحلٍب ا٤براىقة ا٤بتأخرة كالرشد

 كالتوزيع، القاىرة.

(، عبلقة تشكل ىوية األنا بكل من مفهـو الذات كالتوافق النفسي 2001عسّبم ،عبّب ،) -
 كاالجتماعي كالعاـ لدل عينة من طالبات ا٤برحلة الثانوية ٗبدينة الطائف .

(  ، التنمية كرعاية الشباب، مكتب ا١بامعي ا٢بديث   2011د ، ) غبارم ،٧بمد سبلمة ٧بم -
 اإلسكندرية .

  ، دار كاسط . 3(: ا١بنس كالنفس ُب ا٢بياة االنسانية ، ط1986كماؿ ، علي )-  
(، ازمة ا٥بوية لدل طلبة ا٤برحلة االعدادية ،٦بلة البحوث ٧2011بمود ،اٞبد ٧بمد نورم ، ) -

 . 228الَببوية كالنفسية ،اجمللد الرابع العدد 
(، الصبلبة النفسية كعبلقتها بإدراؾ األٓب على عينة من مرضى عيادات  2013مراد، آالء ،) -

 جامعة دمشق.مدينة دمشق، رسالة ماجستّب غّب منشورة، 
 مكتبة1 ط النفسي، لئلرشاد ا٢باجة ك ا٥بوية أزمة , (2002) ,مرسي ٧بمد ، بكر مرسي ،أبو-

 .مصر ، ،القاىرة العربية النهضة

 2، العدد 13(: الشخصية السوية ، ٦بلة عآب الفكر ، اجمللد1982منصور ، طلعت )-

 ك األقليات ُب دراسة :ا٤بعاصر العآب كاستقرار العرقية ( ،الصراعات 2007) كىباف، أٞبد-
  ا٣بامسة . الطبعة ، ا٤بعلومات، اإلسكندرية لتكنولوجيا أليكس ) العرقية ا١بماعات 
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 احلرمان من ااب بالوفاة أو الطالا وعالقتهما مبمارسة اانشطة ادلدرسية     
 لدى تالميذ ادلرحلة اإلعدادية                         

 إعداد                                       
 / جامعة مصراتةأ. لطفية عبدهللا زلمد الزعلوك  -إبراىيم سرور دسوقي د. أمحد    

 ملخص البحث 
ىدؼ البحث إٔب التعرؼ على العبلقة بْب ا٢برماف من األب بالوفاة أك الطبلؽ ٗبمارسة 

( تلميذان كتلميذة، كاستخدـ الباحثاف مقياس 33األنشطة ا٤بدرسية، كمشلت عينة الدراسة)
عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيان بْب األنشطة ا٤بدرسية من إعدادٮبا، ككشفت الدراسة عن 

 من األب بالوفاة، ك احملركمْب من األب بالطبلؽ على أبعاد مقياس األنشطة التبلميذ احملركمْب
ا٤بدرسية ، ك عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيان بْب الذكور ك اإلناث ُب ٦بموعٍب البحث على 
أبعاد مقياس األنشطة ا٤بدرسية عدا بعد نشاط التمثيل ، كما توصلت إٕب عدـ كجود فركؽ 

ميذ احملركمْب بالوفاة ك احملركمْب بالطبلؽ على أبعاد مقياس األنشطة دالة إحصائيان بْب التبل
 ا٤بدرسية كل بعد على حده. 
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ABSTRACT       
       The purpose of the study to identify the relationship 
between the denunciation of father's death or divorce exercise 
activities classroom, included sample (33) disciple and student, 
and use the researchers scale school activities of their 
preparation, revealed the results of the study to the lack of 
differences function statistically between students deprived of 
father's death, and deprived of the father in divorce on the 
dimensions of a measure of school activities, and there is no 
differences function statistically between males and females in 
my research on the dimensions of a measure of school 
activities except after activity representation, and found to the 
lack of differences function statistically between students 
aggravated death and disadvantaged divorce on the dimensions 
of a measure of school activities each after separately. 
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 ادلقدمة : 
لؤلسرة أٮبية بالغة ُب حياة األبناء نظرا ٤با يقـو بو األب كاألـ من ادكار ُب تربية األبناء ،كلكن      

قد  تتعرض الكثّب من األسر إٕب فقد العائل إما بسبب الوفاة أك الطبلؽ ك ىذه الصدمات تَبؾ 
 لدل األبناء آثاران سلبية ُب كل جوانب الشخصية 

ن أىم مراحل العمر ُب حياة اإلنساف. فهي مرحلة جوىرية كتأسيسية تعد مرحلة الطفولة مك    
تعتمد عليها مراحل النمو األخرل. حيث تعمل األسرة كالٍب تعترب من أىم ا٤بؤسسات االجتماعية 
على بناء شخصية األطفاؿ من ٝبيع النواحي كتوجيو كتعديل سلوكياهتم كتنمية قدراهتم، كللوالدين 

ىاـ كمكمل لبعضهما البعر حيث ٛبثل األـ ا٤بصلحة البيولوجية كالنفسية، ُب األسرة ٥بما دكر 
بينما ٲبثل األب القانوف كالنظاـ، كاالٙباد بينهما يؤدم إٔب شخصية سوية تؤىلهم أف يكونوا أفراد 

 نافعْب ألنفسهم كجملتمعهم الذين يعيشوف فيو.
أك نتيجة للطبلؽ أك االنفصاؿ أك  فحرماف الطفل من أسرتو لوفاة أحد الوالدين أك كليهما،   

األسر يَبتب عليو العديد من اآلثار السلبية الٍب تؤثر تأثّبان كاضحا على جوانب السلوؾ 
االجتماعي كاالنفعإب للطفل، كعلى مفهومو االٯبايب عن ذاتو الذم قد يتأثر هبذا ا٢برماف، فيصبح 

(. كبالتإب فا٢برماف قد 264: 2005، مفهومان سلبيان عن الذات)عويد ا٢بياف كفاطمة ا٤بشعاف
يؤثر بشكل كبّب على نفسية الطفل كعلى سلوكو كشخصيتو بصفو عامة كيشعر الطفل بالقلق 
كالتوتر بسبب ا٣بوؼ من فقداف األـ نتيجة ا٤بوقف الصادـ الذم مر بو ٩با يؤثر على ثقتو بنفسو 

 كباألخريْب. 
أف األطفاؿ  ( (Stanly , Barbara , k . et . al,1986باربارا كاخركف  ك تؤكد استنإب 

الذين يقيموف ُب اسر هبا الوالدين اظهركا ٙبسنان ُب توافقهم كتكيفهم االجتماعي عن األطفاؿ 
فمن ا٣بطأ أف ننظر إٔب حالة غياب األب عن (. 211: 2002غائيب األب)أٞبد أبو زايد، 
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الغياب يفقد األسرة نوعان من اإلشراؼ الطفل بأنو فقداف من مصدر مادم فقط ، بل أف ىذا 
العائلي الدقيق، كالقوة ا٤بوجو ٥با، ألنو يقـو بعملية التوجيو كالضبط ٥بذه األسرة، كذلك فاف غيابو 
ٰبـر الطفل من االتصاؿ النفسي كالذم يعترب من أحد ا٤بقومات الضركرية لنمو شخصيتو كاستقراره 

 .( 266 : 2005عماد عبد الرازؽ ، )النفسي
ك لؤلنشطة ا٤بدرسية أٮبية كبّبة ُب اليـو ا٤بدرسي ، إذ أهنا سبيل جيد للتبلميذ ٤بمارسة ىواياهتم     

، كتنميتها ، ك ٦باؿ للتنفيس االنفعإب ك ترابط  كل ٝباعات األنشطة ك شعورىم باالنتماء للكياف 
 ا٤بدرسي من خبلؿ ا٤بنافسات مع ا٤بدارس األخرل .

درسي ركيزة أساسية من ركائز ا٤بنهج ا٤بدرسي بل يعترب العمود الفقرم ُب حيث يعد النشاط ا٤ب   
بناء شخصية الطالب حيث أف كظيفة ا٤بدرسة تغّبت عرب ا٤بسّبة الَببوية ك التعليمية فهي ٓب تعد 
مكانان ٢بشو أذىاف الطلبة با٤بعلومات، بل أصبحت هتدؼ إٕب تنمية الفرد عقليان ك كجدانيان ك 

فعاليان ك اجتماعيان، إلعداده للحياة ك يتحقق ذلك من خبلؿ ا٤بمارسة الفعلية أللواف جسميان ك ان
األنشطة ا٤بدرسية ا٤بختلفة ، ك من ىذا ا٤بنطلق فإف النشاط ا٤بدرسي ىو ا٣بيار ا٤ببلئم للبدء ُب 

ُب  استيعاب التقنية ا٢بديثة ك العمل على توليد ك ابتكار النماذج ا١بديدة كفق متطلبات ا٢بياة
 اجملتمع .

ك األنشطة ا٤بدرسية متنوعة ٕبيث تكسب الطبلب مهارات ٨بتلفة ك متعددة ك تراعي الفركؽ    
الفردية ك ا٤بيوؿ لديهم، ك ٯبد كل طالب فرصة ٤بمارسة تلك األنشطة الٍب يرغب ُب ٩بارستها ك 

نشطة النشاط الرياضي يتعلم فيها أكثر ٙبقيقان ٤ببدأ تكافؤ الفرص ُب التعلم، ك من أشكاؿ ىذه األ
النشاط الثقاُب ك النشاط العلمي ك النشاط الفِب، لذلك تتنوع برامج النشاط ك ٦باالتو لتأٌب ملبية 

 (. 67: 2011لرغبات الطبلب، ك مساٮبة ُب بناء شخصياهتم )حسْب القطيش، 
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ر النظرم ك يشتمل البحث ا٢بإب على ا٤بقدمة ،كا٤بشكلة، كاألٮبية ، كاألىداؼ ، كاإلطا    
،كالدراسات السابقة ، كإجراءات البحث ، كالتوصيات ،ك ا٤براجع . كقد كاجو الباحثاف صعوبة 

 ضيق الوقت ، ك التطبيق العملي للدراسة . 
ك يتوجو الباحثاف بالشكر ك التقدير للقائمْب على تنظيم ا٤بؤٛبر إلتاحة الفرصة لنشر ىذه   

 ا٤بشاركة ا٤بتواضعة ، عسى أف تناؿ رضاكم
 مشكلة البحث:

تواجو الكثّب من األسر صدمة فقداف األب إما بالوفاة اك بالطبلؽ، ك ٥بذه الظركؼ نتائجها      
السلبية على األبناء نفسيان، ك اجتماعيان ، ك عقليان ، ك تربويان، ك قد أشارت العديد من الدراسات 

٢برماف من ( ك الٍب توصلت إٕب نقص ٙبصيل األبناء عند ا1973إٕب ىذه اآلثار، كدراسة ٤بلـو )
( حيث توصلت الدراسة إٕب ا٬بفاض التوافق الشخصي ك 1987األب، ك دراسة نبيلة ميخائيل)

( ك الٍب توصلت إٕب ا٬بفاض 2000االجتماعي لدل األبناء احملركمْب، كدراسة أٞبد سركر )
قة ( إٕب كجود عبل2009دافعية التواد عند ا٢برماف من الوالدين، ك توصلت دراسة ياسر إ٠باعيل )

ارتباطية بْب ا٢برماف من البيئة األسرية من جهة، ك العصاب ، كاالكتئاب ، ك األعراض العاطفية 
 من جهة . 

 وميكن صياغة مشكلة البحث يف السؤال التايل :
ما الفرؽ بْب التبلميذ احملركمْب من األب بالوفاة ،كاحملركمْب من األب بالطبلؽ ُب ٩بارسة   

 األنشطة ا٤بدرسية ؟
 ف البحث :أىدا
يهدؼ البحث ا٢بإب إٕب ا٤بقارنة بْب التبلميذ احملركمْب من األب بالوفاة ، ك التبلميذ     

 احملركمْب من األب بالطبلؽ ُب ٩بارسة األنشطة ا٤بدرسية .
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 أمهية البحث : 
 تتمثل أٮبية البحث ا٢بإب ُب اآلٌب :

 اامهية النظرية : -أ
تأثّب ا٢برماف من األب ك فقداف ا١بو األسرم الطبيعي، ك تنبع األٮبية النظرية من خطورة   

غياب دكر األب ُب األسرة ، كصعوبة قياـ األـ بدكرىا ك دكر األب معان. كما أف األنشطة 
ا٤بدرسية ٦باؿ ذك أٮبية بالغة ُب ا٢بياة ا٤بدرسية فهي تكتشف ك تنمي ا٤بواىب الٍب تفيد 

االنفعإب لطاقات التبلميذ خاصة األنشطة  التبلميذ ك ٦بتمعهم، ك ٦باؿ رحب للتفريغ
 الرياضية.

 اامهية التطبيقية : -ب
االستفادة من نتائج البحث ا٢بإب ُب عمل برامج إرشادية للتخفيف من تأثّب ا٢برماف  -

 األبوم على التبلميذ .
االستفادة من نتائج البحث ا٢بإب ُب عمل األخصائي النفسي ، ك االجتماعي من ناحية  -
 ذب التبلميذ لبلشَباؾ ُب ىذه األنشطة ا٤بتعددة . ج
للبحث ا٢بإب سؤاؿ رئيسي كىو " ما العبلقة بْب فقداف األب بالوفاة  تساؤالت البحث :  

 أك بالطبلؽ ك٩بارسة األبناء لؤلنشطة ا٤بدرسية " ؟
 ك يتفرع من ىذا السؤاؿ األسئلة الفرعية اآلتية :

ْب التبلميذ احملركمْب من األب بالوفاة، ك احملركمْب من ىل توجد فركؽ دالة إحصائيان ب -1
 األب بالطبلؽ على مقياس األنشطة ا٤بدرسية ؟ 

ىل توجد فركؽ دالة إحصائيان بْب الذكور ك اإلناث احملركمْب من األب بالوفاة، ك احملركمْب  -2
 من األب بالطبلؽ على مقياس األنشطة ا٤بدرسية ُب ٦بموعٍب البحث ا٢بإب؟ 
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ىل توجد فركؽ دالة إحصائيان بْب التبلميذ احملركمْب من األب بالوفاة، ك الطبلؽ على كل  -3
 بعد من أبعاد ا٤بقياس على حدة؟

 فروض البحث :
توجد فركؽ دالة إحصائيان بْب التبلميذ احملركمْب من األب بالوفاة، ك الطبلؽ على مقياس  -

 احملركمْب من األب بالوفاة.األنشطة ا٤بدرسية، كذلك لصاّب األطفاؿ 
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بْب الذكور ك اإلناث احملركمْب بالوفاة ، ك الطبلؽ لصاّب  -

 الذكور على مقياس األنشطة ا٤بدرسية ُب ٦بموعٍب البحث .
توجد فركؽ دالة إحصائيان بْب احملركمْب بالوفاة ، ك الطبلؽ على كل بعد من أبعاد ا٤بقياس كل  -
 عد على حدة . ب
 مصطلحات البحث : 
 الطفل احملروم من الوالدين أو احدمها :-1

ىو الطفل الذم فقد كالديو أك أحدٮبا ك انعداـ كجود بدائل شخصية ٥بما ٩با يفقد الطفل شكل 
 (.19: 2002ا٢بياة األسرية ) أنس قاسم،

 
 

 ادلفهوم اإلجرائي للحرمان ااسري : 
غياب الطفل عن أسرتو من أب ، ك أـ ، ك إخوة سواء كاف السبب ىو كفاة  أحد الوالدين  

 أك الطبلؽ .
 النشاط الطاليب : -2
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 لتكوف الَببوية، األجهزة تنظمها أك تضعها الربامج الٍب تلك ىي النشاط بأنو يعرؼ    
 تلقائي، كميل بشوؽ زاكلوهناكي رغبة، ُب عليها الطبلب يقبل الٍب التعليمي الربنامج ُب متكاملة
 اكتساب أـ الدراسية ا٤بواد بتعليم األىداؼ ىذه سواء ارتبطت معينة، تربوية أىدانفا ٙبقق ٕبيث
 أك الصف داخل عملي، ا٘باه اكتساب أـ ا٘باه علمي اكتساب أـ مهارة اكتساب أـ خربة

 الطالب، خربة ٭بو إٔب يؤدم أف على الدراسة، انتهاء بعد أك ا٤بدرسي، الدكاـ أثناء خارجو
    ا٤برغوبة )ياسر سبلمة،  اال٘باىات الَببوية ُب قدراتو تنمية ك ىواياتو، كتنمية

.(209:2005 
 حدود البحث :

 ا٢بدكد ا٤بنهجية : ًب استخداـ ا٤بنهج الوصفي .
تلميذان منهم  33ا٢بدكد البشرية : عينة من تبلميذ ك تلميذات ا٤برحلة اإلعدادية عددىم 

 (سنة .14 -12( من اإلناث تَباكح أعمارىم من )20ذكور ، ك )( 13)
ًب تطبيق مقياس البحث ا٢بإب على تبلميذ كتلميذات مدرسة نسيبة بنت   : ا٢بدكد ا٤بكانية

 كعب ك مدرسة النهضة ك مدرسة حطْب ٗبدينة مصراتة .
 .  2018 – 2017ا٢بدكد الزمنية : العاـ الدراسي 

 الدراسات السابقة :
 دراسات تناولت احلرمان من الوالدين :  -أوالً 
( بعنواف " البناء النفسي لشخصية الطفل اليتيم " 2000ىدفت سهى شتات بدراسة )    

إٕب الكشف عن مكونات النفس الشخصية ك العوامل ا٤بؤثرة ُب ذلك البناء، ك الفركؽ حسب 
( طفبلن يتيمان بينهم 194لعينة من )متغّبات ا١بنس، ك٭بط الرعاية ك الَبتيب ا٤بيبلدم. تكونت ا

( يعيشوف مع أسرىم، ك استخدـ الباحث اختبار 106( من أفراد العينة با٤بؤسسات ك )88)
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البناء النفسي، كقائمة مفهـو الذات ، ك توصلت الدراسة إٕب كجود فركؽ ذات داللة إحصائية 
ركؽ ذات داللة إحصائية بْب بْب الذكور ك اإلناث ُب البناء النفسي لصاّب الذكور، ك كجود ف

األطفاؿ احملركمْب بالطبلؽ، ك احملركمْب بالوفاة لصاّب احملركمْب بالطبلؽ على الدرجة الكلية 
 للبناء النفسي. 

( إٔب الكشف عن عبلقة ا٢برماف من الوالدين ك 2000كما ىدفت دراسة أٞبد سركر)    
ك طفلة قسموا لثبلث ٦بموعات :  ( طفبلن 128دافعية التواد ، كتكونت عينة الدراسة من )

( طفبلن ك طفلة من العاديْب يعيشوف مع أسرىم 41اجملموعة األكٔب أطفاؿ األسر العاديْب )
، ك اجملموعة الثالثة ك عددىم  (sos)( من أطفاؿ قرل األطفاؿ 43ا٤بكتملة، اجملموعة الثانية )

مقياس التواد )إلبراىيم ( من أطفاؿ دكر الرعاية االجتماعية ، ك استخدـ الباحث 44)
قشقوش( ، ك اختبار الذكاء ا٤بصور أٞبد زكي صاّب ، كتوصلت الدراسة إٕب كجود فركؽ دالة 
إحصائيان على أبعاد مقياس التواد بْب أطفاؿ األسر العادية كاألطفاؿ احملركمْب من الوالدين 

ك  (sos)رل األطفاؿ لصاّب أطفاؿ األسر العادية، ك كجود فركؽ دالة إحصائيان بْب أطفاؿ ق
ك ال  (sos)أطفاؿ دكر الرعاية االجتماعية على مقياس التواد لصاّب أطفاؿ قرل األطفاؿ 

 توجد فركؽ دالة إحصائيان بْب أطفاؿ كل ٦بموعة بسبب تأثّب متغّب ا١بنس .
( بدراسة بعنواف 2000) & Mukallid Nakadiُب حْب قامت ناكاديا ك موكاليد    

لذات ك عبلقتو بالتحصيل األكادٲبي ُب ضوء ا١بنس ك الصف لدل عينة من " مقارنة تصور ا
طبلب ا٤برحلة ا٤بتوسطة ُب دار األيتاـ بلبناف. ك ىدفت لعقد مقارنة ٤بفهـو الذات ك عبلقتو 
بالتحصيل األكادٲبي لدل عينة من األيتاـ ُب ضوء متغّبات ا١بنس، ك الصف، ك ٭بط الرعاية 

( من 85( من الذكور ك )90ن الوالدين ، ك تكونت العينة من )االجتماعية ك ا٢برماف م
اإلناث ُب ا٤برحلة االبتدائية ، ك استخدـ الباحث استبياف تصور الذات متعدد األكجو إعداد 
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shavelsm  ك توصلت الدراسة إٔب كجود فركؽ دالة إحصائيان ُب مفهـو الذات تعزل إٔب
صائيان ُب مفهـو الذات تعزل إٔب نوع ا٢برماف الصف ك ا١بنس ، ك عدـ كجود فركؽ دالة إح

 من )األـ( أك )األب( ، ك كجود عبلقة ارتباطية بْب مفهـو الذات ك التحصيل الدراسي .
( بعنواف " أثر فقداف أحد الوالدين ك تفكك الركابط العائلية 1999كىدفت دراسة ليندا)  

داف أحد الوالدين ك تفكك الركابط على األطفاؿ ك احتماؿ إصابتهم باألمراض ٤بعرفة أثر فق
العائلية على الصغار ك احتماؿ إصابتهم باألمراض، ك تكونت العينة من ٦بموعتْب : اجملموعة 

( سنة، ك اجملموعة الثانية 16( طالبان جامعيان فقدكا أحد الوالدين قبل سن )30األكٔب من  )
اس تقوًن نوعية الركابط األسرية ك ( طالبان ٓب يفقدكا كالديهم ، كاستخدـ الباحث مقي31من )

توصلت الدراسة إٕب قراءات عالية ُب ضغط دـ الشرياين خبلؿ مراحل الدراسة ا٤بختلفة لدل 
 طبلب الذين فقدكا كالديهم أك أحدٮبا . 

( بعنواف مفهـو الذات ك االضطرابات السلوكية 1994حيث ىدفت دراسة أنس قاسم )     
دين. ىدفت الدراسة إٕب التعرؼ على االضطرابات السلوكية ك لؤلطفاؿ احملركمْب من الوال

مفهـو الذات لدل األطفاؿ احملركمْب من الوالدين ك ا٤بودعْب با٤بؤسسات ك األسر البديلة ، 
( طفبلن ك طفلة من األسر البديلة 40( طفبلن ُب ثبلث ٦بموعات : )120تكونت العينة من )

( طفبلن من ا٤بؤسسات اإليوائية . كتوصلت 40يعية، )( طفبلن ك طفلة من األسر الطب40، ك )
الدراسة إٔب كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بْب أطفاؿ األسر البديلة ك األسر الطبيعية على 
مقياس مفهـو الذات لصاّب أطفاؿ األسر الطبيعية ، كما توصلت الدراسة إٔب كجود فركؽ 

أطفاؿ ا٤بؤسسات على مقياس مفهـو الذات  ذات داللة إحصائية بْب أطفاؿ األسر البديلة  ك
 لصاّب األسر البديلة.              

 دراسات تناولت اانشطة ادلدرسية : –ثانياً 
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( بعنواف " الدكر الَببوم لؤلنشطة الطبلبية ُب تنمية بعر ا٤ببادئ 2014دراسة مناؿ مزيو)   
عن دكر األنشطة الطبلبية ُب الَببوية لدل طالبات ا٤برحلة ا٤بتوسطة. ك ىدفت إٕب الكشف 

تنمية بعر ا٤ببادئ الَببوية لدل عينة من طالبات ا٤برحلة ا٤بتوسطة بتبوؾ ، كتكونت العينة من 
( طالبة من كل 50عينة عشوائية من مناطق السلمانية ك الوركد ك ا٤بدينة  العسكرية بواقع )

الباحثة ، كتوصلت الدراسة إٕب منطقة ، ك استخدمت الباحثة استبانة األنشطة الطبلبية إعداد 
كجود فركؽ دالة إحصائيان بْب القياس القبلي ك البعدم على مقياس ا٤ببادئ الَببوية لصاّب 

 القياس البعدم .
( إٕب التعريف با٤بهارات ا٢بياتية الواجب إكساهبا 2011ك ىدفت دراسة فايز أبو حجر )  

درسي ك ا٤بهارات ا٢بياتية ، كأشارت للطلبة ك الكشف عن جوانب العبلقة بْب النشاط ا٤ب
النتائج إٕب ٙبسن أداء طالبات الصف التاسع ُب ا٤بهارات ا٢بياتية ك ا٤بمارسات لؤلنشطة 

 الصفية .
( ك الٍب ىدفت إٔب معرفة دكر أنشطة اإلعداد الَببوم ُب 2011دراسة ىيثم عبدا٢بكيم )  

( فردان ك اعتمد 182بلغ حجم العينة )إشباع احتياجات الطبلب ا٤بعاقْب ٠بعيان ك بصريان ، ك 
الباحث على استخداـ االستبياف ُب ٝبع البيانات . ك توصلت الدراسة إٕب أف اإلعاقة 
السمعية ك البصرية ٓب ٛبنع أصحاهبا من التعرض ألنشطة اإلعبلـ الَببوم، ك أف خصائص كلتا 

ُب مدارس ذكم اإلعاقتْب قد تدخلت ُب ٙبديد كم ك كيف أنشطة اإلعبلـ الَببوم 
 االحتياجات ا٣باصة.            

 إجراءات البحث :
 عينة البحث : 
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( 33تتكوف عينة البحث من تبلميذ ا٤برحلة اإلعدادية  ٗبدينة مصراتة ، ك بلغ عددىا )     
تلميذان ك تلميذة من التبلميذ احملركمْب من األب بالوفاة ك احملركمْب من األب بالطبلؽ ، بواقع 

( من اإلناث، حيث بلغ عدد التبلميذ احملركمْب من األب بالوفاة 20( من الذكور، ك)13)
 (  ،11(، كعدد التبلميذ احملركمْب من األب بالطبلؽ )22)

 أداة البحث :
 مقياس األنشطة ا٤بدرسية ،    إعداد : الباحثْب . 

 خطوات بناء ادلقياس : 
 مر إعداد ا٤بقياس ٗبراحل عدة ، ٲبكن حصرىا فيما يلي:      

 مراجعة تراث البحث.    - 1
 تعريف مصطلحات البحث.    – 2
أبعاد مقياس األنشطة ا٤بدرسية موضع الدراسة ، كىى: نشاط اإلذاعة ا٤بدرسية ،  ٙبديد – 3

 النشاط الرياضي ، نشاط الرسم، نشاط التمثيل، نشاط الشعر.
  -أعضاء ا٥بيئة التدريسية ُب قسم الصحة النفسية  عرض ا٤بقياس ُب صورتو ا٤ببدئية على  -4

 كلية اآلداب .
موضع الدارسة،  طوات السابقة مقياس األنشطة ا٤بدرسيةأعد الباحثاف بناءن على ا٣ب - 5

( فقرة، موزعة على أبعاد، كىي: نشاط اإلذاعة ا٤بدرسية ، النشاط الرياضي ، 25كيشمل )
 نشاط الرسم، نشاط التمثيل، نشاط الشعر.

 : تصحيح ادلقياس  
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  (٤بقياس1، 2،  3من أجل ا٢بصوؿ على تساكم أكزاف فقػرات ا٤بقياس أعطيت تقديرات )  
( فقرات، 25" . ك٤با كاف عدد فقرات ا٤بقياس يتكوف من ) ثبلثي الدرجات " نعم ، أحيانان ، ال

 درجة . 75 –درجة  25تَباكح، الدرجة الكلية للمقياس تَباكح بْب
للمقارنة بْب   T.testنظران لطبيعة البحث ا٢بإب سيتم استخداـ   ااسلوب اإلحصائي :
 افة إٔب أسلوب االتساؽ.٦بموعٍب البحث باإلض

 نتائج البحث : 
 الفرض ااول : 

توجد فركؽ دالة إحصائيان بْب التبلميذ احملركمْب من األب بالوفاة ، ك التبلميذ احملركمْب األب -
( 1بالطبلؽ على أبعاد مقياس األنشطة ا٤بدرسية لصاّب احملركمْب بالوفاة ، ك ا١بدكؿ رقم )

 يوضح ىذه الفركؽ .
 ( يوضح الفركؽ بْب نوعي ا٢برماف 1ا١بدكؿ رقم )                

 مستوم الداللة درجات ا٢برية قيمة ت اال٫براؼ ا٤بتوسط ا٢برماف األبعاد

اإلذاعة 
 ا٤بدرسية

 1.967 11.18 بالوفاة
1.412 31 168. 

 2.793 10.00 بالطبلؽ

النشاط 
 الرياضي

- 1.468 9.18 بالوفاة
.296- 

31 .769 
 2.014 9.36 بالطبلؽ

نشاط 
 الرسم

 2.751 10.05 بالوفاة
.776 31 .443 

 2.573 9.27 بالطبلؽ

نشاط 
 التمثيل

 2.041 10.55 بالوفاة
1.177 31 .248 

 2.770 9.55 بالطبلؽ

نشاط 
 الشعر

 2.552 10.68 بالوفاة
.740 31 .465 

 2.366 10.00 بالطبلؽ

الدرجة 
 الكلية

 7.416 51.64 بالوفاة
1.133 31 .266 

 9.796 48.18 بالطبلؽ
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( عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيان بْب التبلميذ احملركمْب من األب 1يتضح من ا١بدكؿ رقم )
 بالوفاة، ك احملركمْب من األب بالطبلؽ على أبعاد مقياس األنشطة ا٤بدرسية .

ك يعزك الباحثاف ىذه النتيجة إٕب تأخر بدء الدراسة با٤بدارس العامة ك ضيق الوقت، فتم     
االىتماـ با٤بواد الدراسية على حساب ٩بارسة األنشطة لدل كل التبلميذ ، فقلت نسبة ٩بارسة 

 األنشطة لدل ا١بميع .  
شراء ا٤ببلبس ، ك األدكات ، ك نظران للظركؼ االقتصادية ك كوف ىذه األنشطة ٙبتاج ٤بيزانية ل  

 ك ا١بوائز ك التنظيم فلم يتم االىتماـ هبا .
 الفرض الثاين : 
توجد فركؽ دالة إحصائيان بْب الذكور ك اإلناث ُب ٦بموعة البحث على أبعاد مقياس  -  

 ( يوضح ىذه الفركؽ .  2األنشطة ا٤بدرسية لصاّب الذكور، ك ا١بدكؿ رقم )
 ( يوضح الفركؽ بْب الذكور ك اإلناث 2دكؿ  رقم )ا١ب                    

 مستوم الداللة درجات ا٢برية قيمة ت اال٫براؼ ا٤بتوسط ا١بنس
 2.646 11.00 ذكور

.421 31 .676 
 2.110 10.65 إناث
 1.683 9.00 ذكور

-.679- 31 .502 
 1.635 9.40 إناث
 3.406 10.54 ذكور

1.313 31 .199 
 2.029 9.30 إناث
 2.780 11.31 ذكور

2.340 31 .026 
 1.670 9.50 إناث
 2.483 11.00 ذكور

1.021 31 .315 
 2.469 10.10 إناث
 192. 31 1.334 10.040 52.85 ذكور
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 مستوم الداللة درجات ا٢برية قيمة ت اال٫براؼ ا٤بتوسط ا١بنس
 2.646 11.00 ذكور

.421 31 .676 
 2.110 10.65 إناث
 1.683 9.00 ذكور

-.679- 31 .502 
 1.635 9.40 إناث
 3.406 10.54 ذكور

1.313 31 .199 
 2.029 9.30 إناث
 2.780 11.31 ذكور

2.340 31 .026 
 1.670 9.50 إناث
 2.483 11.00 ذكور

1.021 31 .315 
 2.469 10.10 إناث
 192. 31 1.334 10.040 52.85 ذكور
 6.778 48.95 إناث

( عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيان بْب الذكور ك اإلناث ُب ٦بموعٍب 2يتضح من ا١بدكؿ )  
 البحث على أبعاد مقياس األنشطة ا٤بدرسية ، عدا بعد نشاط التمثيل . 

ك يعزك الباحثاف ىذه النتيجة باإلضافة لتفسّب الفرض األكؿ ؛ فإف اجملتمع اللييب كمجتمع  
ئم من ٩بارسة نشاط التمثيل من جانب اإلناث بصفة عامة ، شرقي لديو ٙبفظات ك ٚبوؼ دا

 باإلضافة لزيادة ا٣بجل ك ا٢بياء لدل اإلناث ُب اجملتمعات الشرقية أكثر من الذكور .
 الفرض الثالث : 
توجد فركؽ دالة إحصائيان بْب التبلميذ احملركمْب من األب بالوفاة ، ك احملركمْب بالطبلؽ - 

( 3بعاد مقياس األنشطة ا٤بدرسية كل بعد على حده ، ك ا١بدكؿ )داخل كل ٦بموعة على أ
 يوضح الفركؽ بْب التبلميذ احملركمْب بالوفاة كل بعد علي حده
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 ( يوضح مستوى النشاط العام للمحرومني من ااب بالوفاة 3اجلدول رقم )
 الداللة درجات ا٢برية قيمة ت متوسط الفر ؽ اال٫براؼ ا٤بتوسط األبعاد
اإلذاعة 
 ا٤بدرسية

11.18 1.967 1.182 2.818 21 .010 

النشاط 
 الرياضي

9.18 1.468 -.818- -2.614- 21 .016 

نشاط 
 الرسم

10.05 2.751 .045 .077 21 .939 

نشاط 
 التمثيل

10.55 2.041 .545 1.254 21 .224 

نشاط 
 الشعر

10.68 2.552 .682 1.253 21 .224 

الفركؽ بْب التبلميذ احملركمْب بالطبلؽ على أبعاد مقياس األنشطة ( يوضح 4ك ا١بدكؿ رقم )
 ا٤بدرسية كل بعد على حده .
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 ( يوضح مستول النشاط العاـ للمحركمْب بالطبلؽ 4ا١بدكؿ رقم )             

 الداللة درجات ا٢برية قيمة ت متوسط الفر ؽ اال٫براؼ ا٤بتوسط األبعاد
اإلذاعة 
 ا٤بدرسية

10.00 2.793 .000 .000 10 1.000 

النشاط 
 الرياضي

9.36 2.014 -.636- -1.048- 10 .319 

 371. 10 -938.- -727.- 2.573 9.27 نشاط الرسم
نشاط 
 التمثيل

9.55 2.770 -.455- -.544- 10 .598 

 1.000 10 000. 000. 2.366 10.00 نشاط الشعر

 
( عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيان بْب التبلميذ 4( ، ك ا١بدكؿ رقم )3يتضح من ا١بدكؿ رقم )

 احملركمْب بالوفاة ك احملركمْب بالطبلؽ على أبعاد مقياس األنشطة ا٤بدرسية كل بعد على حده. 
ة ك ك يعزك الباحثاف نتيجة ىذا الفرض إٔب النقص العاـ ُب االىتماـ ٗبمارسة األنشطة ا٤بدرسي  

ذلك للظركؼ االقتصادية للببلد ، ك ا٘باه االىتماـ با٤بواد الدراسية األساسية . باإلضافة لقلة 
الوعي بأٮبية ىذه األنشطة ُب اليـو الدراسي فهي ا٤بتنفس الوحيد للتبلميذ لكسر ا١بمود الذم 

 ٲبؤل ا١بدكؿ ا٤بدرسي .
 توصيات البحث : 

  ا٤بدارس جنبان إٕب جنب مع ا٤بواد الدراسية .االىتماـ ٗبمارسة األنشطة ا٤بدرسية ُب-1
 رصد ا٤بيزانية البلزمة لئلنفاؽ على األنشطة ا٤بدرسية . -2
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توعية األخصائي النفسي ا٤بدرسي بضركرة الَبكيز على التبلميذ احملركمْب من الوالدين أك  -3
بالفركؽ لدل أحدٮبا ألم سبب ك د٦بهم مع زمبلئهم ذكم األسر العادية ؛ إلزالة اإلحساس 

 احملركمْب .
فنية  –توفّب العدد البلـز من أخصائيْب األنشطة ا٤بدرسية على اختبلؼ أنواعها ) رياضية  -4
 ثقافية ( . –اجتماعية  –
 مقرتحات البحث :  
إقامة دكرات تدريبية لؤلخصائي النفسي ا٤بدرسي لئلطبلع على كل ما ىو جديد ُب ٦باؿ -1

 عملو .
وث ُب صورة برامج إرشادية ك تدريبية لتحفيز التبلميذ على ٩بارسة عمل دراسات ك ٕب -2

 األنشطة ا٤بدرسية .
عمل دراسات مقارنة عن األنشطة ا٤بدرسية بْب ا٤بناطق على مستول الدكلة للتوصل إٕب  -3

 ا٤بعوقات حٌب ٲبكن العمل على حلها . 
 ادلراجل : 

تو مبفهوم الذات ابناء شهداء وااسرى التوافق النفسي وعالق(:  2002أبو زايد، أٞبد )-1
، رسالة ماجستّب غّب منشورة، كلية الَببية، الربنامج ا٤بشَبؾ بْب جامعة عْب مشس كجامعة االنتفاضة
 األقصى.

، الطبعة األكٔب ، مركز اإلسكندرية للكتاب ، أطفال بال أسر "  "( : 2002أنس ٧بمد قاسم ) -2
 اإلسكندرية .

 من احملرومني لالطفال السلوكية واالضطرابات الذات مفهوم ( 1994 ) : أنسى قاسم-3
 . مشس عْب جامعة ، اآلداب كلية ، دكتوراه رسالة . " مقارنة دراسة الوالدين
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مدى شلارسة معلمي ادلرحلة ااساسية للنشاط ادلدرسي يف ( : 2011حسْب القطيش )-4
، ٦بلة جامعة األقصى )سلسلة العلـو اإلنسانية( ، مدارس مديرية تربية البادية الشمالية الشرقية 

 . 92 – 64، ص 2011اجمللد ا٣بامس عشر، العدد األكؿ، يونيو
 كلية ، ماجستّب رسالة ، اليتيم الطفل لشخصية النفسي البناء ( 2000 ) : سهى شتات -5

 .غزة ، اإلسبلمية ا١بامعة ، العليا الدراسات قسم ، الَببية
، ا٤بؤٛبر  دور اانشطة الرتبوية يف تنمية ادلهارات احلياتية( : 2011فايز ٧بمد أبو حجر) -6

 السنوم الثالث للمدارس ا٣باصة، آفاؽ الشراكة بْب قطاعي التعليم العاـ ك ا٣باص، األردف .
إدراك الغياب النفسي لألب وادلشكالت السلوكية لدى  (: 2005عماد عبد الرازؽ ) -7

 ، مركز اإلرشاد النفسي ، كلية الَببية ، جامعة عْب مشس.اابناء، ادلؤدتر السنوي الثاين عشر
الفروا يف مفهوم الذات والشخصية لدى أبناء (:  2005عويد ا٢بياف ك فاطمة ا٤بشعاف )  -8

، رابطة 2، ع15، دراسات فلسطينية، مج الشهداء وأقراهنم يف ااسر ااخرى ااسرى وأبناء
 األخصائيْب النفسية ا٤بصرية، القاىرة.

الرتبوي لألنشطة الطالبية يف تنمية بعض ادلبادئ (: الدكر 2014مناؿ بنت عمار مزيو ) -9
 567، ص 4، العدد 1جمللد ، ٦بلة العلـو الَببوية، ا الرتبوية لدى طالبات ادلرحلة ادلتوسطة بتبوك

– 602. 
دور أنشطة اإلعالم الرتبوية يف إشباع احتياجات (: 2010ىيثم ناجي عبدا٢بكيم ) -10

الطالب يف بعض مدارس ذوي االحتياجات اخلاصة دراسة مقارنة بني ادلعاقني مسعيًا و ادلعاقني 
 .49، العدد13، دراسات الطفولة، مصر، ٦بلد بصريا
 : األردف ،1 ط ،ادلدرسية والنشاطات الصحافة موسوعة : (2005 )خالد سبلمة  ياسر -11

 . كالتوزيع للنشر الثقافة دار عآب
-12  Nakadi , lena & mukallid ,samar (2000) . " comparison of 

self –concept of socially disadvantaged Orphans and its 
relationship to academic achievement " . the E.R.C. 
Journal ninth year , issue .17January 2000 PP. 29-42. 
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 12االعاقة البصرية واالعاقة احلركية وأثر كل منهما على السلوك التكيفي لألطفال من عمر 
 سنة فما دون مبدينة مصراتو.

 جامعة مصراتة/ أ: آمنة رمضان أبوشعالة -الصلأ : أنيس زلمد 

 ملخص البحث

 يهدؼ البحث ا٢بإب إٔب: 

التعرؼ علػي كجػود فػركؽ بػْب كػبلن مػن ا٤بعػاقْب حركيػان كا٤بعػاقْب بصػريان ُب متغػّب السػلوؾ التكيفػي  -
 ( فما دكف كلصاّب من ىذه الفركؽ.12للفَبة العمرية من )

التعػػرؼ علػػي كجػػود فػػركؽ بػػْب كػػبلن مػػن الػػذكور كاالنػػاث ُب متغػػّب السػػلوؾ التكيفػػي لػػدل العينػػة  -
 الكلية ك لصاّب من ىذه الفركؽ.

 كلتحقيق اىداؼ البحث قاـ الباحثاف بتطبيق مقياس السلوؾ التكيفي ا٤بطػور عربيػان كا٤بقػنن مػن قبػل
عبد هللا زيد الكيبلين، ٧بمػد كليػد الػبطش، كالػذم ًب تكييفػو ُب البيئػة احملليػة ٗبدينػة بنغػازم مػن قبػل 

ات االساسية ا٤برتبطة بأىداؼ البحػث كتسػاؤالتو، صندكؽ التضامن االجتماعي، كذلك ١بمع البيان
للكشػػػف عػػػن الفػػػركؽ، كمػػػن ٍب طبػػػق الباحثػػػاف  Tكباسػػػتخداـ الوسػػػائل االحصػػػائية االتيػػػة: اختبػػػار

( 21(اطفاؿ معػاقْب بصػريان مػن مدرسػة مصػراتو للكفيػف ك )6أدكات البحث كا٤بقياس على عدد )
 ع البيانات كمعا١بتها احصائيان.طفل معاؽ حركيان من مراكز العبلج الطبيعي، كبعد ٝب

ال توجد فركؽ دالة إحصائيان بْب ا٤بعاقْب حركيان كا٤بعاقْب بصريان كتوصل الباحثاف أب النتائج التالية:  
ال توجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػْب الػػذكور كاإلنػػاث لػػدم العينػػة  ُب متغػػّب السػػلوؾ التكيفػػي.

 الكلية.
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Abstract: 

Visual impairment and motor impairment and their effect on the adaptive 

behavior of children aged (12) years or less in Misurata city. 

The current research aims to: 

 To identify the differences between the physically disabled and the visually 

impaired in the adaptive behavior variable for the age of (12) and below 

and for the benefit of these differences. 

 To identify the differences between males and females in the adaptive 

behavior variable in the total sample and in favor of these differences.  

To achieve the research aims, the researchers applied the adaptive behavior scale 

developed by Arab and trained by Abdullah Zaid Al-Kilani, Mohamed Walid Al-

Batsh, which was adapted to the local environment in Benghazi by the Social 

Solidarity Fund. The study aims to collect basic data related to the research 

objectives and queries, The following: The researchers applied the research tools 

and the scale on the number of (6) visually impaired children from the Misurata 

School for the blind and (21) disabled children from physical therapy centers, and 

after collecting data and processing them statistically . 

The researchers found the following results:  

 There are no statistically significant differences between the physically 

disabled and the visually impaired in the adaptive behavior variable.  

 There were no statistically significant differences between males and 

females in the total sample. 
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 ادلقدمعععععة

لقػػد اسػػتخدمت العديػػد مػػن ا٤بصػػطلحات لئلشػػارة إب ا٤بعػػاقْب مػػن اإلفػػراد عػػرب الػػزمن ك ا٤ببلحػػظ    
كانػػػت تعػػػرب دائمػػػا عػػػن نظػػػرة القصػػػور ازاء ىػػػؤالء األفػػػراد، كبغػػػر النطػػػر عػػػن اف ىػػػده ا٤بصػػػطلحات  

ا٤بسميات الٍب يوصف هبا ا٤بعاقْب فأنو ٩بػا الشػك فيػو إف الطفػل ا٤بعػاؽ حركيػان كبصػريان ٲبثػل مشػكلة 
حياتيػػو كبػػّبه لؤلسػػرة، بػػدء مػػن ظهػػور اإلعاقػػة عليػػو، كمػػركر برعايػػة الطفػػل كتػػامْب متطلباتػػو العديػػدة، 

 على من حولو، كانتهاء ٗبسؤكليات مواجهة األسئلة ا٤بتعلقة ٗبستقبلو. كاعتماده

لذلك أبدت معظم ا٤بؤسسات االجتماعية اىتمامػا كاسػعا هبػم، سػواء بالتعػاكف مػع األسػرة أك ٗبعػزؿ 
عنها، لتنشئتهم كتربيتهم على الشكل الذم يضمن ٥بم األمػن كاالسػتقرار، كيعيػنهم علػى إف يكونػوا 

كالبناء جملتمعهم ُب ا٤بستقبل كالقدرة على استثمار كافة اإلمكانػات كالوسػائل ا٤بتاحػة سواعد العطاء 
( اال أف االطفػػاؿ ا٤بعػػاقْب ٓب ٥2008،43بػػم ُب العػػآب احملػػيط هبػػم بشػػكل اٯبػػايب كفعػػاؿ. )الظػػاىر،

عنوانػان  ٰبظو بنفس القدر من االىتماـ الذم نالو اقرأهنم من غّب ا٤بعاقْب العتبار اإلعاقة كمند لقدـ
لشقاء أصحاهبا كالشعور بالعزلة نتيجة ٤با ٥بػا مػن خصوصػية ُب طبيعػة التواصػل بيػنهم كبػْب اجملتمػع، 
ك مػػا يتسػػم بػػو سػػلوكهم التكيفػػي كتػػوافقهم االجتمػػاعي مػػن قصػػور ك ٧بدكديػػة ُب ضػػوء مػػا تفرضػػو 

و ا٤بعػػاؽ بصػػريا ىػػاتْب اإلعػػاقتْب علػػى أصػػحاهبا مػػن ٧بدكديػػة القػػدرات االتصػػالية إضػػافة إب مػػا يعانيػػ
كا٤بعاؽ حركيا على عدـ الرضى عن كاقعهم الشخصي، أك أساليب التعامل معهم ،كلقلة الدراسات 
الٍب هتتم بالسلوؾ التكيفي كتأثّب اإلعاقة ا٢بركية كالبصػرية عليػو فقػد ارتػأت الباحثػة أف تتنػاكؿ ٕبثهػا 

 ُب تأثّب اإلعاقة ا٢بركية كالبصرية على السلوؾ التكيفي.

 -ة الدراسة وتساؤالهتا:مشكل 

ييعٌد ا٤بعاقْب بصريان، كا٤بعاقْب حركيان من ضمن فئات اإلعاقػة الػٍب تتػأثر بػاجملتمع احملػيط بػيهم،        
نظػػػران لعػػػدـ اتصػػػا٥بم بػػػو حػػػٌب ُب ظػػػل مػػػا حظػػػي بػػػو ميػػػداف اإلعاقػػػة ا٢بركيػػػة، كالبصػػػرية مػػػن االىتمػػػاـ 

فسػػيْب كاالجتمػػاعيْب، كمػػع التأكيػػد علػػى السػػلوؾ كالرعايػػة مػػن األخصػػائيْب كالبػػاحثْب الَببػػويْب كالن
التكيفي كمالو من اٮبيو كاثر كاضح على دافعية ا٤بعاقْب بصريان، كا٤بعاقْب حركيان، كٗبا انو سلوؾ الفػرد 
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مػع نفسػو كبيئتػو ىػوا الػذم يلعػب دكران بػػارزان ُب عبلقتػو معهػا، فانػو أم اضػطراب فيػو قػد يتسػػبب ُب 
كلػذا فػػاف السػلوؾ التكيفػي كاٮبيتػػو كتػأثّبه علػػي ا٤بعػاقْب ٱبطػػي ُب  حػدكث خلػل علػػى تلػك العبلقػػة،

كقتنػػا ا٢باضػػر بعنايػػة كاىتمػػاـ بػػالغ، فػػاذا كانػػت االضػػطرابات السػػلوكية تلقػػي بضػػبل٥با السػػلبية علػػى 
توافق غّب ا٤بعاقْب سواء مع ذكاهتم أك بيئتهم، كذلك ُب ضوء ما يبلحػظ ُب الواقػع، كغػّبىم فكيػف 

نت إعاقتهم سببان ال حاطتهم بواقع من البلتقبل االجتمػاعي، امػا علػى ٫بػو مباشػر ىوا ا٢باؿ ٗبن كا
 (66، 2000بالرفر، أك غّب مباشر بالتهميش ك االٮباؿ على االغلب.)سليماف،

لػػذا فقػػط انصػػب ٧بػػور تركيػػز الباحثػػاف ُب البحػػث ا٢بػػإب علػػى االطفػػاؿ الػػذين يعػػانوف مػػن أم مػػن 
ة ، كاإلعاقػػة ا٢بركيػػة ك تأثّبٮبػػا علػػى السػػلوؾ التكيفػػي، كمػػن ذلػػػك ىػػاتْب االعػػاقتْب اإلعاقػػة البصػػري

ىػػػل توجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة  -1ا٤بنطلػػػق حػػػدد الباحثػػػاف مشػػػكلة البحػػػث ُب التسػػػاؤالت االتيػػػة :
 احصائية بْب ا٤بعاقْب حركيان ك ا٤بعاقْب بصريان ُب السلوؾ التكيفي كلصاّب من ىذه الفركؽ ؟

ة بْب الذكور ك االناث لدل العينة الكلية كلصػاّب مػن ىل توجد فركؽ ذات داللة احصائي -1
 ىذه الفركؽ ؟
 تتحدد أىداؼ البحث ُب التإب :اىداف البحث : 

التعرؼ علي كجود فركؽ بْب كبلن من ا٤بعاقْب حركيان كا٤بعاقْب بصػريان ُب متغػّب السػلوؾ التكيفػي  -1
 ( فما دكف كلصاّب من ىذه الفركؽ؟12للفَبة العمرية من )

علي كجود فركؽ بْب كبلن من الػذكور ك االنػاث ُب متغػّب السػلوؾ التكيفػي لػدل العينػة  التعرؼ -2
 الكلية ك لصاّب من ىذه الفركؽ ؟

 -أمهية البحث: 

تكمػػن االٮبيػػة فيمػػا ٰبتويػػو ىػػذا البحػػث مػػن  معلومػػات علػػى مػػن  -اامهيععة النظريععة:  -1
ة إٔب نسػػب االنتشػػار كبعػػر خػػبلؿ االطػػار النظػػرم حػػوؿ تعريفػػات ا٤بتغػػّبين كتصػػنيفهما، باإلضػػاف

 الدراسات الٍب تناكلت ا٤بعاقْب حركيان كا٤بعاقْب بصريان كربطها با٤بتغّبات االخرل.  .
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تتضػػػػح األٮبيػػػػة التطبيقيػػػػة مػػػػن خػػػػبلؿ تطبيػػػػق مقيػػػػاس السػػػػلوؾ  -اامهيععععة التطبيقيععععة:  -2
ث كدراسػػة التكيفػػي،  كا٤بعػػامبلت اإلحصػػائية الػػٍب ًب تطبيقهػػا، كمػػا ٲبكػػن االسػػتفادة مػػن ىػػذا البحػػ

سابقة ُب األٕبػاث ذات الصػلة هبػذا ا٤بوضػوع مػع إمكانيػة تطبيػق ا٤بقَبحػات كالتوصػيات الػٍب توصػل 
 اليها ىذا البحث.
ا٢بػػػدكد ا٤بوضػػػوعية: اإلعاقػػػة ا٢بركيػػػة ك اإلعاقػػػة البصػػػرية ك إثػػػر كػػػل منهمػػػا ُب  -حعععدود البحعععث: 
 السلوؾ التكيفي .

ة مػػن  االطفػاؿ ا٤بعػاقْب بصػػريان ٗبدرسػة  مصػػراتو ا٢بػدكد البشػرية: اقتصػػر البحػث ا٢بػإب علػػى عينػ -
للكفيػػػف، كا٤بعػػػاقْب حركيػػػان ك ا٤بػػػَبددين علػػػي مركػػػز العػػػبلج الطبيعػػػي ٗبراكػػػز الرعايػػػة الشػػػاملة ٗبصػػػراتو 

 سنة. 12كالذين ال تزيد أعمارىم عن 
ا٢بػػػدكد ا٤بكانيػػػة: اقتصػػػر البحػػػت ا٢بػػػإب علػػػى مدرسػػػة مصػػػراتو للكفيػػػف، كمركػػػز العػػػبلج الطبيعػػػي  -

 ٗبراكز الرعاية الشاملة ٗبدينة مصراتو. 
 ـ( 2017ا٢بدكد الزمنية: أجرم البحث ا٢بإب ُب العاـ ا١بامعي )  -

 أدوات البحث: 

الكيبلين، ٧بمػد كليػد الػبطش( ا٤بػَبجم ٍب استخداـ مقياس السلوؾ التكيفي من اعداد )عبد هللا زيد 
 كا٤بقنن عربيان، كالذم ًب تكيفو ٗبدينة بنغازم من قبل صندكؽ التضامن االجتماعي.

 استخدـ الباحثاف االساليب االحصائية االتية : 

للكشػػف عػػن الفػػركؽ بػػْب اجملمػػوعتْب غػػّب ا٤بَبابطتػػْب كغػػّب ا٤بتسػػاكيتْب ُب العػػدد حيػػث  Tاختبػػار  -
 2= ف1ف
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 مصطلحات البحث: اإلعاقة البصرية: 

ىو الشخص الذل يعترب كفيفان، كىو ذلك الشخص الذم ال يستطيع أف يقرأ أك يكتب إال بطريقة 
 (10، 2011برايل.)سبلمة،

قػػدرة الفػػرد علػػى : ىػػو حالػػة مػػن الضػػعف ُب حاسػػة البصػػر ٕبيػػث ٰبػػد مػػن عرفهععا الباحثععان إجرائيععا
اسػػتخداـ حاسػػة بصػػره بفعاليػػة ككفايػػة كاقتػػدار، األمػػر الػػذم يػػؤثر سػػلبان ُب ٭بػػوه كأدائػػو ٩بػػا ٰبتػػاج إٕب 

 طرؽ خاصة لتعليمو.

ا٤بعوقْب جسميا كصحيا ىم تلك الفئة من االفراد الدين يتشػكل لػديهم عػائق  ىماإلعاقة احلركية: 
ا١بسػػػمية كا٢بركيػػػة بشػػػكل عػػػادم ٩بػػػا يػػػؤدم أب عػػػدـ ٰبػػػرمهم مػػػن القػػػدرة علػػػى القيػػػاـ ك بوظػػػائفهم 

حضورىم للمدرسة مثبل اك انو ال ٲبكنهم من الػتعلم أب ا٢بػد الػدل يسػتدعي تػوفّب خػدمات تربويػة 
كطبيػػو كنفسػػيو خاصػػة. كيقصػػد بالعػػائق ىنػػا إصػػابة سػػواء كانػػت بسػػيطة اك شػػديدة تصػػيب ا١بهػػاز 

 (79، 2010اإلصابات الصحية. )القمش، العصيب ا٤بركزم اك ا٥بيكل العظمي اك العضبلت اك

: ىي تلك اإلعاقة الٍب تصيب الفرد حركيان أك جسميان نتيجػة لفقػداف أك خلػل بأنو الباحثان عرفها 
 أك عاىة ُب أحد أجهزة كأعضاء ا١بسم الٍب تؤثر على قدرتو ُب التعلم كأداء ا٤بهمات ا٢بياتية.  

ايّب االسػػػتقبللية الشخصػػػية كٙبمػػػل ا٤بسػػػؤكلية ىػػػو فاعليػػػة الفػػػرد مػػػن حيػػػث معػػػالسعععلوك التكيفعععي: 
 ( 109، 2001الشخصية ا٤بتوقعْب ٩بن ىم ُب عمره الزمِب ك٦بموعتو الثقافية.)ا٣بطيب،

ىػػػو مػػػدل كفػػػاء الطفػػػل ٤بتطلبػػػات ا٢بيػػػاة اليوميػػػة ُب (: 2017تعريعععف) الصعععل، الباحثعععان وتبععع  
صػػػاؿ، كا٤بعرفػػػة االساسػػػية، كالتكيػػػف اجملػػػاالت التاليػػػة السػػػلوؾ االجتمػػػاعي، كالعنايػػػة بالػػػذات، كاالت

االجتمػػاعي كالشخصػػي، أم الدرجػػة ا٣بػػاـ الػػٍب يتحصػػل عليهػػا الطفػػل مػػن خػػبلؿ مقيػػاس السػػلوؾ 
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التكيفي ا٤بطبق عليو من خبلؿ كٔب امر الطفل كاالخصػائي االجتمػاعي أك ٨بػتص الَببيػة ا٣باصػة أك 
 ا٤بعلم.

عاقػػػة البصػػػرية بعضػػػها ركػػػز علػػػى ا١بوانػػػب ظهػػػرت تعريفػػػات عديػػػدة لئلأواًل : اإلعاقعععععة البصريععععة: 
القانونيػػة كالػػبعر االخػػر ركػػز علػػى ا١بوانػػب الَببويػػة، كقػػد ظهػػر تعريػػف االعاقػػة البصػػرية مػػن الناحيػػة 

 القانونية قبل تعريف االعاقة البصرية من الناحية الَببوية.                                 

ذلػػك الشػػخص الػػذم ال تزيػػد حػػدة أبصػػاره علػػى ىػػو يركععز التعريععف القععانوين علععى حععدة البصععر: 
( قػدـ ُب أحسػػن العينػػْب أك حػػٌب ُب اسػػتعماؿ النظػارة الطبيػػة، كتفسػػّب ذلػػك أف ا١بسػػم 20/200)

( قػػػدـ،  ٯبػػػب إف يقػػػرب إٔب مسػػػافة 200الػػػذم يػػػراه الشػػػخص العػػػادم ُب إبصػػػاره علػػػى مسػػػافة )
 (83، 2003( قدـ حٌب يراه الشخص الكفيف. )كوافحة، كعبدالعزيز،20)

ىم األشخاص الػذين ال ٲبكػنهم إف يتعلمػوا مػن الكتػب ك الوسػائل ك األسػاليب التعريف الرتبوي: 
البصػػرية الػػٍب تسػػتخدـ مػػع أقػػراهنم االعتيػػاديْب ُب العمػػر الػػزمِب نفسػػو ك مػػن ٍب ٰبتػػاجوف إٔب طػػرؽ ك 

 (271،2000كسائل كأدكات تعليمية خاصة. )العزة،

ذلك الفرد الغّب قادر علػى ٩بارسػة عملػو بسػبب ضػعف أك عجػز : ا٤بعاؽ بصريان ىو التعريف ادلهين
ُب بصػػره األمػػػر الػػػذم يػػؤدم إب عجػػػزه االقتصػػػادم ٕبيػػػث ال يسػػتطيع كسػػػب عيشػػػو ك ا٢بقيقػػػة أف 
التعريفات ٚبتلف ُب تعريف ا٤بعاؽ بصريا على حسب شدة كدرجة اإلعاقة البصرية فهنػاؾ الكفيػف 

يػف ٯبػب أف يشػمل علػي ا١بوانػب التاليػة : القصػور كىنػاؾ ضػعيف البصػرم ك مػن الواضػح أف التعر 
عدـ قدرة علػى االعتمػاد علػى حاسػة البصػر  -( قدـ20/200أك عجز ُب ٦باؿ اإلدراؾ البصرم )

أنو ٕباجػة إٔب كسػائل معينػة كمػع كجودىػا فهػو  -ك االعتماد على حواسو األخرل كاللمس كالسمع
أنو ٕباجة إٔب برامج تربويػة ك  -إعاقتو ىذهأنو غّب قادر على كسب قوتو بسبب  -عاجز عن الرؤية

 (130، 2010طرؽ تعلم ٚبتلف عن العاديْب.)القمش، 
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اإلفػػراد ا٤بعػػاقْب بصػػريان قػػد يولػػدكف مصػػابْب هبػػذه اإلعاقػػات أك قػػد     تصععنيفات اإلعاقععة البصععرية:
يصػػػػػابوف باإلعاقػػػػػات البصػػػػػرية بشػػػػػكل كلػػػػػي أك جزئػػػػػي ُب أم كقػػػػػت الحػػػػػق ُب حيػػػػػاهتم كتنقسػػػػػم 

 ٔب: إفات التصني

( قدما، لكن يضيق 200/20ك ىو الذم حدة أبصاره تساكم، أك تقل عن )أوال: فئة الكفيف: 
أك يتحػػػػدد ُب إطػػػػار مفهػػػػومْب ٮبػػػػا حػػػػدة اإلبصػػػػار كتعػػػػِب مقػػػػدرة ا٤بػػػػرء علػػػػى رؤيػػػػة األشػػػػياء، كٛبيػػػػز 

ُب  خصائصها، ك٦باؿ الرؤية كىو احمليط الذم ٲبكن لئلنساف االبصار ُب حدكده، من دكف أف يغػّب
امتار( ما يراه 6قدـ ) 20ا٘باه رؤية، كما يتضح من التعريف أف الكفيف ىو من يرم على مسافة 

 (151، 2008مَبا. )الظاىر، 60قدما أم  200الشخص ا٤ببصر على مسافة 

الكلمػػات ا٤بكتوبػػة ٕبػػركؼ مكػػربة  كىػػي تلػػك اجملموعػػة الػػٍب تسػػتطيع أف تقػػرأثانيععاً: ادلعععاقني جزئيععاً: 
نظػػػػارة الطبيػػػػة أك أم كسػػػػيلو تكبػػػػّب، ك تػػػػَباكح حػػػػدة أبصػػػػار ىػػػػذه اجملموعػػػػة مػػػػا بػػػػْب باسػػػػتخداـ الك 
( قػػػػػػػدـ ُب أحسػػػػػػػن العينػػػػػػػْب أك حػػػػػػػٌب ُب اسػػػػػػػتعماؿ النظػػػػػػػارة الطبيػػػػػػػة. 200/20( إٕب )70/20)

 (.133، 2009)السيد،

 نسبة انتشار اإلعاقة البصرية:

تشّب التقديرات إب أف كف البصر موجود ٗبقدار العشرة لدم أطفاؿ ا٤بدارس ك كفقا للرابطة        
االمريكيػػػة للمكفػػػوفْب فإنػػػو يوجػػػد مليػػػوف امريكػػػي لديػػػو ضػػػعف بصػػػر كالغالبيػػػة العظمػػػي مػػػن ىػػػؤالء 

 %( من ا٤بكفوفْب ىم من بػْب األطفػاؿ كنسػبة انتشػار4( عاـ كحوإب )65كاالفراد ىم فوؽ سن )
%( لكػػػػل 4االعاقػػػػات البصػػػػرية بػػػػْب األطفػػػػاؿ ىػػػػي أصػػػػغر منهػػػػا مػػػػن بػػػػْب عامػػػػة النػػػػاس كحػػػػوإب )

( طفػػل ُب سػػن لديػػو إعاقػػات بصػػريو كيتلقػػى خػػدمات الَببيػػة ا٣باصػػة كتتػػأثر اليػػو ٙبديػػد 10000)
نسبة انتشار االعاقػات البصػرية بعوامػل مثػل أف العديػد مػن األطفػاؿ ا٤بعػاقْب بصػريا غػّب داخلػْب ُب 

لَببية ا٣باصة ك أكَب من النصف لديو أكَب من إعاقة كمصنفْب ضمن متعددم االعاقػات تصنيف ا
كلذلك فإف االعاقات البصػرية تقػدر بأهنػا أقػل انتشػار بػْب األطفػاؿ مػن بقيػة االعاقػات .)كوافحػة، 

 ( 83، 2003كمفلح،
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 ثانياً: االعاقة احلركية :

قات ا١بسمية كالصحية كا٥بائلة كاخػتبلؼ درجاهتػا نظران لتعدد االعاالتعرف العام لإلعاقة احلركية : 
كا٭باطهػػا كاسػػباهبا فإنػػو مػػن الصػػعب اٯبػػاد تعريػػف كاحػػد يغطػػي كػػل ىػػذه االعاقػػات بشػػكل دقيػػق، 
كلكن ٲبكن القػوؿ بشػكل عػاـ إف االطفػاؿ ا٤بعػاقْب حركيػا ىػم أكلئػك الػذين لػديهم قصػور جسػمي 

م، أك قػػػد تكػػػوف معرقلػػػة لػػػتعلمهم، أك مشػػػاكل صػػػحية ال ٘بعلهػػػم يسػػػّبكف بشػػػكل طبيعػػػي كػػػأقراهن
كالتحاقهم با٤بدرسة اال بتقدًن خػدمات خاصػة كمعػدات تدريبيػة كتسػهيبلت تتناسػب مػع إعػاقتهم. 

 (178، 2008)الظاىر،

أف التعريػػف الَببػػوم لئلعاقػػة ا٢بركيػػة للفػػرد ىػػو الػػذم يركػػز علػػى التحصػػيل الدراسػػي فتعريػػف ا٤بعػػاؽ 
صػػيلو الدراسػػي تػػأثّبا سػػلبيان بسػػبب االعاقػػة ا٢بركيػػة كالػػٍب تعيػػق حركيػػان ىنػػا: ىػػو الفػػرد الػػذم يتػػأثر ٙب

بػػدكرىا تفاعلػػػو مػػػع ا٤بنػػػاىج الدراسػػػية ا٤بقػػػررة علػػػى مػػػن ىػػػم ُب مثػػػل سػػػنو لػػػذا فتحصػػػيلو الدراسػػػي ال 
 (189، 2003يساكم ٙبصيل اقرانو.)كوافحة، كعبدالعزيز،

نسػػػبة حػػػدكث اإلعاقػػػة ر إف تقػػػدي نسػػػبة حػػػدكت اإلعاقػػػة ا١بسػػػمية ك الصػػػحية :نسعععبة االنتشعععار: 
الصحية ليس بػاألمر السػهل، كذلػك ألسػباب تتعلػق بتعريػف اإلعاقػة مػن ناحيػة، كالتبػاين ا١بسمية ك 

الكبّب بْب فئاهتا من ناحيػة أخػرل، كبنػاء علػى ذلػك ٲبكػن تقػدير النسػبة تقػديران كمػا قػدرىا ا٤بكتػب 
قارنػة بفئػات اإلعاقػة األخػرل  ( كىػي تعتػرب مػن االعاقػات القليلػة ا٢بػدكث، م0.5األمريكي للَببية )

كحاؿ اإلعاقة العقلية كصعوبات التعلم، كحوؿ نسبة انتشارىا ُب الػوطن العػريب فػبل ٲبكػن ٙبديػدىا 
البػػػػببلكم، .)لعػػػػدـ تػػػػوفّب بيانػػػػات كاحصػػػػائيات ٲبكػػػػن الوثػػػػوؽ هبػػػػا ٙبػػػػدد النسػػػػبة ُب البلػػػػداف العربيػػػػة

2006 ،256 ) 

ي ىدؼ إنساين كغاية ا٢بياة أف يتكيف اإلنساف مع إف السلوؾ التكيف  : ثالثاً: السلوك التكيفي
البيئة، كٍأف ينجح ُب التعامل مع الناس، ليتحقق لو التكيف الشخصي كراحة النفس، كينجح ُب 
ٙبقيق الذات، حيث يتعلم اإلنساف منذ كالدتو، إذ اف ىدؼ الكائن ا٢بي ُب ا٢بياة ىو القدرة 
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كالظركؼ ا٣بارجية، أم التكيف أك التكييف.  التامة على ا٤ببلئمة بْب الدكافع الداخلية
 (1999،219)الدبسي،

القدرة على التكيف مع ا٤بتطلبات البيئية ا٤بتمثلة ُب ثبلث أ٭باط  ىوتعريف السلوك التكيفي: 
سلوكية متمثلة بالوظائف االستقبللية، كا٤بسؤكلية الشخصية، كا٤بسؤكلية االجتماعية. )ا٤بالكي، 

2008 ،46) 

تكيفي عمليو ديناميكية لتفاعل الفػرد مػع احملػيط هتػدؼ أب ٙبقيػق التػوازف بػْب الفػرد مػن فالسلوؾ ال 
جهة كاحمليط مػن جهػة أخػرل كادا  امعنػا النطػر ُب ىػدا ا٤بفهػـو ٲبكػن  اف نسػتنتج جػانبْب أساسػيْب 

 ٮبا:

 احمليط النفسي الداخلي للفرد: كيتمثػل السػلوؾ التكيفػي ىنػا بػالفرد كمػا ينطػوم عليػو بنػاؤه -1
 النفسي من دكافع كخربات كقيم كميوؿ كقدرات كعواطف.

احمليط االجتماعي: كيتمثل السلوؾ التكيفي ىنا بتعامل الفرد مع بيئتػو االجتماعيػة كقدرتػو  -2
على اكتساب ا٤بعايّب كاحػتبلؿ ا٤براكػز ك األدكار االجتماعيػة ا٤بناسػبة لػو عػن طريػق تكػوين 

االجتمػػػػاعي ٗبسػػػػتول يتناسػػػػب مػػػػع عمػػػػره  ركابػػػػط شخصػػػػيو متبادلػػػػة كا٤بشػػػػاركة ُب النظػػػػاـ
كمػػػا اف ىػػػدين اجملػػػالْب يتفػػػاعبلف مػػػع بعضػػػهما أثنػػػاء عمليػػػو السػػػلوؾ التكيفػػػي. ’ كجنسػػػو

 (284، 2013)رٞبو، النعناع،
 -أمهيو السلوك التكيفي يف رلال الرتبية اخلاصة:  

مػػن القػػرف اكتسػػب مفهػػـو السػػلوؾ لتكيفػػي أٮبيػػو ُب ٦بػػاؿ لَببيػػة ا٣باصػػة منػػد أكاسػػط ا٣بمسػػينات 
  -ا٤باضي كالوقت ا٢باضر، كتبدك تلك األٮبية فيما يلي: 

  اعتبار السػلوؾ التكيفػي متغػّب أساسػيان ُب تعريػف عػدد مػن فئػات الَببيػة ا٣باصػة كخاصػة فئػات
 اإلعاقة العقلية، كاالضطرابات السلوكية، كصعوبات التعلم، كاالضطرابات اللغوية.
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  ٤بفهـو القدرة العقلية، كما أكدت ذلػك الدراسػات الػٍب اعتبار مفهـو السلوؾ التكيفي مكمبلن
 ٕبثت العبلقة ا٤بتبادلة للسلوؾ التكيفي كالقدرة العقلية للذكاء.

  ،اعتبػػار مفهػػـو السػػلوؾ التكيفػػي بعػػدا شػػامبل للمظػػاىر السػػلوكية االجتماعيػػة كاللغويػػة، كا٢بركيػػة
 كالتحصيلية الَببوية.

  إجرائيان ٲبكن قياسو، كتصحيحو، كتفسّب نتائجػو، بعػدد اعتبار مفهـو السلوؾ التكيفي مفهومان
مػػن مقػػاييس السػػلوؾ التكيفػػي بكػػل سػػهولو مػػن قبػػل معلػػم الَببيػػة ا٣باصػػة إضػػافة إٔب اسػػتخداـ 

 (100، 2011مقاييس الذكاء متل مقياس "ستانفورد بينيو  كمقياس ككسلر".)عبدالرحيم،
 مظاىر السلوك التكيفي: 

كالتضامن بْب شٌب األجهزة كالوظائف كٯبدد األنسجة التالفػة كمقاكمػة مظهر داخلي يكفل التعاكف  -1
 ا١براثيم كغّب ذلك من الوظائف التكيفية.

مظهر خارجي يتضمن التكيػف لشػٌب التغػّبات ا٣بارجيػة الطارئػة. ككػبل التكيفػْب يعمػبلف علػى دكاـ  -2
 ( 55، 1978ا٢بياة سليمة.)الشماع،

ف، كتتمثػػل عمليػػة التكيػػف ُب سػػلوؾ اإلنسػػاف الػػذم ٰبػػاكؿ كالتكيػػف عمليػػة أساسػػية لبقػػاء اإلنسػػا  
من خبللو االسػتجابة ٤بطالػب البيئػة كتغّباهتػا مػن جهػة كتلبيػة مطالبػو كحاجاتػو الشخصػية مػن جهػة 

 ( 209، 2004الرفوع، كاٞبد،  (ثانية، مع إقامة نوع من التوازف بْب األمرين
 الدراسات السابقة: 

فععععق النفسععععي واالجتمععععاعي لععععدى ادلكفععععوفني اليمنععععني ( )التوا2004دراسععععة أبععععو رجيلععععة ) -1
 وادلبصرين يف أمانة العاصمة وعالقتو ببعض ادلتغريات (

ىػػدفت الدراسػػػة أب الكشػػف عػػن التوافػػق النفسػػػي كاالجتمػػاعي لػػدل ا٤بكفػػػوفْب ىععدف الدراسععة: 
 اليمنيْب كا٤ببصرين ُب أمانة العاصمة كعبلقتو ببعر ا٤بتغّبات.

. أدوات ( سػػنو30( كفيػػف ككفيفػػة كالػػذين تراكحػػت اعمػػارىم )300مػػن)تكونػػت عينععة الدراسععة: 
 . الباحثة( -مقياس التوافق النفسي كاالجتماعي للمكفوفْب )اعداد: الدراسة: 
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توصػػلت جملموعػػة مػػن النتػػائج كالػػٍب بػػرز مػػن بينهػػا أف ا٤بكفػػوفْب يتمتعػػوف بػػالتوافق نتععائج الدراسععة: 
 العمر.النفسي كاالجتماعي تعزم لكل من النوع ك 

( )مهارات السلوك التكيفي عند معاىد وبعرامج الرتبيعة الفكريعة يف 2008دراسة العتييب ) -2
 مدينة الرياض(

مقارنػة السػػلوؾ التكيفػي لػػدم التبلميػذ ا٤بتخلفػػْب عقليػا ا٤بلتحقػػْب ٗبعاىػد كبػػرامج ىعدفت الدراسععة: 
: تكونػت عينػة  عينعة الدارسعة لعاديػة.الَببية الفكرية كالتبلميذ  ا٤بتخلفْب عقليان ا٤بلحقػْب با٤بػدارس ا

( تلميػػذا مػػن ذكم التخلػػف العقلػػي البسػػيط، الػػذين تراكحػػت أعمػػارىم الػػزمِب بػػْب 60الدراسػػة مػػن )
اسػػػػتخداـ مقيػػػػػاس فاينبلنػػػػػد أدوات الدراسعععععة: (.70-50( سػػػػنة كدرجػػػػػة ذكػػػػائهم مػػػػػن )9-12)

 للسلوؾ التكيفي.

متوسػط درجػات تبلميػذ ا٤بعاىػد كمتوسػػط توجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػػائية بػْب  -نتعائج الدراسعة 
تبلميػػذ بػػرامج الَببيػػة الفكريػػػة ا٤بلحقػػة با٤بػػدارس العاديػػة ُب الدرجػػػة الكليػػة للسػػلوؾ التكيفػػي كذلػػػك 

 لصاّب تبلميذ برامج الَببية الفكرية ا٤بلحقة با٤بدارس العادية.

امج توجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػْب متوسػػػط درجػػػات تبلميػػػذ ا٤بعاىػػػد كمتوسػػػطات بػػػر  -
الَببية الفكرية ا٤بلحقة با٤بدارس العاديػة ُب الدرجػة الكليػة لؤلبعػاد الرئيسػية بعػد مهػارات ا٢بيػاة  
اليومية بعػد التنشػئة االجتماعيػة ك ذلػك لصػاّب تبلميػذ بػرامج الَببيػة الفكريػة ا٤بلحقػة با٤بػدارس 

 العادية.
كمتوسػطات تبلميػذ  توجد فركؽ ذات داللػو إحصػائية بػْب متوسػطات درجػات تبلميػذ ا٤بعاىػد -

بػػرامج الَببيػػة الفكريػػة ا٤بلحقػػة با٤بػػدارس العاديػػة ُب األبعػػاد الفرعيػػة )ا٤بهػػارات الذاتيػػة، األنشػػطة 
ا٤بنزليػػػة، ا٤بهػػػارات العبلقػػػات الشخصػػػية ا٤بتبادلػػػة( كذلػػػك لصػػػاّب تبلميػػػذ بػػػرامج الَببيػػػة الفكريػػػة 

 ا٤بلحقة با٤بدارس العادية.
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ْب متوسػػػطات درجػػػات تبلميػػػذ ا٤بعاىػػػد كمتوسػػػط عػػػدـ كجػػػود فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػ -
 تبلميذ برامج الَببية الفكرية ا٤بلحقة با٤بدارس العادية ُب الدرجة الكلية لبعد التواصل .

() فاعليععة برنععامج السععلوك التكيفععي لألطفععال ادلتععأخرين ذىنيععا 2011دراسععة عبععدالرحيم ) -3
 القابلني للتعلم (.

لربنامج السلوكي ُب تنميػة السػلوؾ التكيفػي، لؤلطفػاؿ ا٤بتػأخرين أب معرفة فاعلية اىدف الدراسة : 
تكونت عينة الدراسة من ٦بموعتْب ٘بريبية كضابطة كعدد كل  عينة الدراسة: ذىنيا القابلْب للتعلم.

( كنسػػػػبة  12 – 10( اطفػػػاؿ مػػػن معهػػػد تنميػػػػة الفكريػػػة كتراكحػػػت اعمػػػارىم بػػػْب )٦10بموعػػػة )
 ( درجة. 70 - 50ذكاؤىم بْب ) 
كجػود فػركؽ ذات داللػة احصػائية بػْب متوسػطات درجػات اجملموعػة الضػابطة ُب  - نتائج الدراسة:

 مستول مهارات السلوؾ التكيفي )مهارات لغوية( قبل تطبيق الربنامج.
توجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة احصػػػػائية بػػػػْب متوسػػػػطات أفػػػػراد اجملموعػػػػة التجريبيػػػػة، كافػػػػراد اجملموعػػػػة  -

سػػػلوؾ التكيفػػػي ) ا٤بهػػػارات اللغويػػػة( ُب التطبيػػػق البعػػػدم الربنػػػامج الضػػػابطة ُب مسػػػتول مهػػػارات ال
 لصاّب اجملموعة التجريبية.

توجػػد فػػركؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػْب متوسػػطات أفػػراد اجملموعػػة التجريبيػػة، كدرجػػات افػػراد نفػػي  -
اجملموعػػػػة ُب مسػػػػتول مهػػػػارات السػػػػلوؾ التكيفػػػػي) ا٤بهػػػػارات اللغويػػػػة( بعػػػػد تطبيػػػػق الربنػػػػامج لصػػػػاّب 

 جملموعة التجريبية.ا

ال توجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة احصػػػائية بػػػْب متوسػػػطات درجػػػات اجملموعػػػة التجريبيػػػة، بػػػْب القيػػػاس  -
 البعدم، كالقبلي ُب مستول مهارات السلوؾ التكيفي ) ا٤بهارات اللغوية(.

)أثعر طريقعة ادلشعروع يف دراسعة السعلوك التكيفعي والنمعو  (2011دراسعة الععزاوي، علعي ) -4
 (لدى أطفال الرياضاحلركي 



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

312 
 

طريقػػػة ا٤بشػػػركع ُب دراسػػػة السػػػلوؾ التكيفػػػي كالنمػػػو ا٢بركػػػي لػػػدل أب معرفػػػة أثػػػر  ىعععدف الدراسعععة :
طفػػبلن كطفلػػة ًب اختيػػارىم بصػػورة  50عينػػة البحػػث مػػن  تكونػػت عينععة الدراسععة:. أطفػػاؿ الريػػاض

 قصدية من أطفاؿ الصف التمهيدم ُب ركضة البسمة.

 لوؾ التكيفي، كأداة لقياس النمو ا٢بركي من اعداد الباحثاف.أداة لقياس السأداة الدراسة: 

كجود فرؽ ذك داللػة إحصػائية بػْب متوسػط درجػات اجملموعػة التجريبيػة كمتوسػط  - نتائج الدراسة:
درجػػػات اجملموعػػػة الضػػػابطة ُب السػػػلوؾ التكيفػػػي كلصػػػاّب اجملموعػػػة التجريبيػػػة الػػػٍب درسػػػت بطريقػػػة 

 ا٤بشركع.

حصائية بْب متوسط درجات اجملموعة التجريبية كمتوسػط درجػات اجملموعػة كجود فرؽ ذك داللة إ -
 .الضابطة ُب النمو ا٢بركي كلصاّب اجملموعة التجريبية الٍب درست بطريقة ا٤بشركع

( التععأخر الععذىين واضععطراب التوحععد واثععر كععل منهمععا علععى 2017دراسععة: الصععل، أنععيس ) -5
 .دون مبدينة مصراتوسنة فما  12السلوك التكيفي لألطفال من عمر 

ا٤بتػأخرين ذىنيػان كبػْب اطفػاؿ اضػطراب التوحػد التعػرؼ علػى الفػركؽ بػْب االطفػاؿ : ىدفت الدراسة
عينػػة  تكونػػت عينععة الدراسععة: سػػنة فمػػا دكف. 12كاثػػر كػػل منهمػػا علػػى السػػلوؾ التكيفػػي مػػن عمػػر 

 الدراسعععة: أداة طفػػػبل يعػػػاين مػػػن اضػػػطراب التوحػػػد. 24طفػػػبلن متػػػأخر ذىنيػػػان، ك  24البحػػػث مػػػن 
 السلوؾ التكيفي ا٤بطور كا٤بقنن عربيان من قبل عبدهللا زيد الكيبلين. مقياس

توجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة احصػػػائية بػػػْب ا٤بتػػػأخرين ذىنيػػػان كاطفػػػاؿ التوحػػػد لصػػػاّب نتعععائج الدراسعععة: 
 ا٤بتأخرين ذىنيان.

لصػػاّب االنػػاث توجػػد فػػركؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػْب الػػذكور كاالنػػاث ُب متغػػّب السػػلوؾ التكيفػػي  -
 من ا٤بتأخرين ذىنيان.
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عػػػدـ كجػػػود فػػػركؽ ذات داللػػػة احصػػػائية بػػػْب الػػػذكور كاالنػػػاث ُب متغػػػّب السػػػلوؾ التكيفػػػي لػػػدل  -
 الطفاؿ التوحد.
 :إجراءات البحث

ٍب اسػػػػتخداـ ا٤بػػػػنهج الوصػػػػفي "دراسػػػػة مقارنػػػػة "نظػػػػرا ٤ببلئمػػػػة ىػػػػدا ا٤بػػػػنهج أوال: مععععنهج البحععععث: 
للبحػػػػػػػػث ا٢بػػػػػػػػإب ُب ٙبقيػػػػػػػػق األىػػػػػػػػداؼ كاإلجابػػػػػػػػة علػػػػػػػػى التسػػػػػػػػاؤالت، حيػػػػػػػػث يهػػػػػػػػدؼ البحػػػػػػػػث 

 ا٢بإب إب مقارنة بْب اإلعاقة البصرية ك اإلعاقة ا٢بركية ُب متغّب السلوؾ التكيفي. 

ا٤بعػػػػػاقْب حركيػػػػػػان  كا٤بػػػػػَبددين علػػػػػػى بعػػػػػػر  تكػػػػػوف ٦بتمػػػػػػع الدراسػػػػػة مػػػػػػنثانيعععععا: رلتمععععععل البحععععععث: 
( سػػػػػنة 12مراكػػػػػز العػػػػػبلج الطبيعػػػػػي ٗبدينػػػػػة مصػػػػػراتو ُب فػػػػػَبة البحػػػػػث ا٢بػػػػػإب كىػػػػػم ٙبػػػػػت سػػػػػن )

كاألطفػػػػػػاؿ ا٤بعػػػػػػاقْب ، أنػػػػػػات( 9ذكػػػػػػور، 12( مػػػػػػن كػػػػػػبل ا١بنسػػػػػػْب مػػػػػػنهم )21كالبػػػػػػالغ عػػػػػػددىم )
دينػػػػة مصػػػػراتو لؤلعمػػػػار بصػػػػريان ٗبدرسػػػػة مصػػػػراتو للكفيػػػػف التابعػػػػة ٤بكتػػػػب مراقبػػػػة الَببيػػػػة كالتعلػػػػيم ٗب

انػػػػاث( كمػػػػا ىػػػػو موضػػػػح ُب  2ذكػػػػور، 4( مػػػػنهم )6( سػػػػنو فمػػػػا أقػػػػل البػػػػالغ عػػػػددىم )12مػػػػن )
 ( التإب:                                                                                            1ا١بدكؿ رقم )

 ( يوضح رلتمل وعينة البحث1اجلدول رقم)

 المركز          
 الجنس    

اإلعاقة 
 الحركٌة

 المجموع المكفوفٌن

 ذكور
 

12 4 16 

 إناث
 

9 2 11 

 المجموع
 

21 6 27 
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( فقػػػػػد ٍب 1لصػػػػػغر حجػػػػػم اجملتمػػػػػع كمػػػػػا ىػػػػػو موضػػػػػحا ُب ا١بػػػػػدكؿ رقػػػػػم) ثالثعععععا: عينعععععة البحعععععث:
االعتمػػػػاد عليهػػػػا بالكامػػػػل حيػػػػث أصػػػػبح ٦بتمػػػػع البحػػػػث ىػػػػو نفسػػػػو عينػػػػة البحػػػػث أم اهنػػػػا العينػػػػة 

 ا٤بتاحة.

بعػػػػػػػػد االطػػػػػػػػبلع علػػػػػػػػى ٦بموعػػػػػػػػة مػػػػػػػػن ا٤بقػػػػػػػػاييس للسػػػػػػػػلوؾ التكيفػػػػػػػػي ًب رابعععععععععا: أداة البحععععععععث: 
 األردف مػػػػػن قبػػػػػل )عبػػػػػد هللا زيػػػػػد الكػػػػػيبلين، االعتمػػػػػاد علػػػػػى مقيػػػػػاس السػػػػػلوؾ التكيفػػػػػي ا٤بطػػػػػور ُب

٧بمػػػػػد كليػػػػػد الػػػػػبطش( ُب ىػػػػػدا البحػػػػػث، كًب تكيفػػػػػو ُب البيئػػػػػة احملليػػػػػة مػػػػػن قبػػػػػل صػػػػػندكؽ التضػػػػػامن 
( ٦بػػػػاالت لكػػػػل ٦بػػػػاؿ بعػػػػداف كلكػػػػل  6االجتمػػػػاعي ٗبدينػػػػة بنغػػػػازم، كيتكػػػػوف ىػػػػدا ا٤بقيػػػػاس مػػػػن)

 -االت االتية: ( فقرة تغطي اجمل96( فقرات أم أف ٦بموع فقرات ا٤بقياس )8بعد )

 اجملاؿ االكؿ: السلوؾ االجتماعي.

 اجملاؿ الثاين: العناية بالذات.

 اجملاؿ الثالث: االتصاؿ.

 اجملاؿ الرابع: ا٤بعرفة األساسية.

 اجملاؿ ا٣بامس: استعماؿ ا١بسم.

 اجملاؿ السادس: التكيف االجتماعي كالشخصي.

التعريػػػػػف العػػػػاـ للصػػػػػدؽ ىػػػػػو أنػػػػو يقػػػػػيس االختبػػػػار أك ا٤بقيػػػػػاس مػػػػا صػػػػػمم ألجلػػػػػو صععععدا ااداء: 
 (                                                     265، 2007كيعرؼ صدؽ التكوين "بأنو تشبع االختبار با٤بعِب . )صفوت فرج،.

سػػتخرج مػػن دراسػػة كيػػرل الباحثػػاف أٮبيػػة تعريػػف صػػدؽ التكػػوين ألنػػو ًب االعتمػػاد علػػى الصػػدؽ ا٤ب
( بعنػػواف التػػأخر الػػدىِب كاضػػطراب التوحػػد كاتػػر كػػبل منهمػػا علػػي السػػلوؾ التكيفػػي 2017)الصػػل ،
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حيػػػث قػػػاـ الباحػػػث باسػػػتخراج صػػػدؽ التكػػػوين كذلػػػك ٢بسػػػاب معػػػامبلت االرتبػػػاط بػػػْب ٦بػػػاالت 
 ا٤بقياس ككاف اقل معامل ارتباط = 

سػػة ٓب ٲبضػػي عليهػػا اكػػَب مػػن ٟبػػس ( الف الدرا0.01( كىػػو داؿ احصػػائيا عنػػد مسػػتوم )0.64) 
                                         سنوات ٍب االعتماد علي الصدؽ ا٤بستخرج منها.

ىو االتساؽ الداخلي ُب درجات االختبار كا٤بقياس أم مقارنة بنود اك فقرات ثبات ااداء: "
س مع بعضها االخر طريقة ا٤بقياس مع بعضها البعر اك مقارنة نصف بنود االختبار اك ا٤بقيا

( كقد اعتمد الباحثاف على الثبات ا٤بستخرج من دراسة 125، 2015التجزئة النصفية.)الصل 
( بعد التعديل ٗبعادلة 0.91 (  حيت كاف معامل االرتباط ا٤بستخرج = )47، 2017)الصل 

 سبّبماف براكف. 

 حتليل النتائج وعرضها وتفسريىا:

ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بْب ا٤بعاقْب حركيان كا٤بعاقْب بصريان ُب التساؤل ااول: 
 السلوؾ التكيفي كلصاّب من ىده الفركؽ؟ 

لعرض اإلجابة على ىدا التساؤؿ قاـ الباحثاف بتفريغ بيانات ا٤بقياس حسب كل فئة، حيث كاف 
٤بتوسطْب   Tبتطبيق اختبار  ( ٍب قاـ الباحثاف21( كاالعاقة ا٢بركية )6عدد األطفاؿ ا٤بكفوفْب )

 ككانت النتيجة كالتإب:  2ف≠1غّب مرتبطْب حيث ف
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 -( يوضح نتيجة التساؤالت ااول :2اجلدول رقم ) 

 البٌانات/المجموعة
 

 Tقٌمة  التباٌن المتوسط العدد
 المحسوبه

 

درجة 
 الحرٌة

 Tقٌمة 
 الجدولٌة

 القرار

 27768692 171681 21 اإلعاقة الحركٌة

 

1627 

 

غٌر داله  2616 25
 إحصائٌة

 518692 21265 6 المكفوفٌن

ا١بدكليػػة كىػػي)  T( أصػػغر مػػن قيمػػة  0.27ا٤بسػػتخرجة كىػػي) T كمػػن ا١بػػدكؿ يتضػػح أف قيمػػة
( كىػػػذا يعػػػِب انػػػو ال توجػػػد فػػػركؽ دالػػػة  0.05( ٙبػػػت مسػػػتوم )25( عنػػػد درجػػػة حريػػػة )  2.06

 إحصائيان بْب ا٤بعاقْب حركيان كا٤بعاقْب بصريان ُب متغّب السلوؾ التكيفي. 

ىناؾ اىتماـ من األسرة كا٤بؤسسات التعليمة كالَببويػة  -إب أف:  ويرجل الباحثان السبب يف ذلك
ُب تعلػػيم كتأىيػػل ا٤بعػػاقْب حركيػػان كبصػػريان فهػػم متسػػاكين ُب بعػػر مهػػارات السػػلوؾ التكيفػػي كعػػدـ 
تػػػأقلمهم بسػػػهولة ُب اجملتمػػػع كالبيئػػػة احمليطػػػة بػػػيهم ك إف العينػػػة البحثيػػػة مػػػن ا٤بعػػػاقْب حركيػػػا كا٤بعػػػاقْب 

العنايػة الطبيػة األسػرية كالطبيػة، البلزمػة كالػٍب تسػاعدىم ُب كيفيػة التكيػف مػع البيئػة  بصريا ٰبتػاجوف
 كاجملتمع احمليط بيو. 

كمػػا اف ا٤بشػػكبلت الػػٍب تواجػػو ا٤بعػػاقْب حركيػػان كا٤بعػػاقْب بصػػريان ىػػي كانػػت نفػػس ا٤بشػػكبلت الػػٍب  -
لوحػػدىم ُب بعػػر  يعػػانوف منهػػا كمشػػكلة عػػدـ ا٢بركػػة ٕبريػػة كعػػدـ القػػدرة علػػى العنايػػة بأنفسػػهم

األحيػػػاف فهػػػم ٕباجػػػة أب ا٤بزيػػػد مػػػن العنايػػػة إل٪بػػػاز ا٤بهػػػاـ ا٤بطلوبػػػة مػػػنهم، فيحتػػػاجوف إٔب تعػػػديل 
الػربامج التعليميػة كالَببويػػة حسػب نػوع اعػػاقتهم كالتػدريب علػى بعػػر ا٤بهػارات ا٢بياتيػة، لبلعتمػػاد 

٣بصػػائص النفسػػية علػػى انفسػػهم حػػٌب يسػػتطيعوا التعػػرؼ علػػى مػػا حػػو٥بم الهنػػم يتمتعػػوف بػػنفس ا
كاالجتماعيػػة ا٤بوجػػودة لػػدل العػػاديْب، كأف ا٤بشػػكبلت السػػلوكية كاالجتماعيػػة الػػٍب يواجهوهنػػا تعػػود 

 اساسان ٤بدل تقبل أك عدـ تقبل ذكيهم كأقارهبم كزمبلئهم. 
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أف ا٥بػػدؼ مػػن أم نػػوع مػػن ا٣بػػدمات الػػٍب تقػػدـ للكفيػػف ىػػو ٛبكينػػو مػػن االسػػتقبلؿ كاالعتمػػاد  -
و ا٤بعػػػاؽ حركيػػػا فا٣بػػػدمات الػػػٍب تقػػػدـ لػػػو أيضػػػا ٤بسػػػاعدتو كٛبكينػػػو مػػػن علػػػى نفسػػػو كيتفػػػق معػػػ

  ( يوضح نتيجة التساؤل الثاين3اجلدول رقم )  االستقبلؿ كاالعتماد على نفسو.

ىػػػل توجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػْب الػػػذكور كاالنػػػاث لػػػدم العينػػػة الكليػػػة التسعععاؤل الثعععاين: 
 كلصاّب من ىده الفركؽ؟

لئلجابة على ىدا التساؤؿ قاـ الباحثاف بتفريغ البيانات من ا٤بقياس حسب ا١بنس حيث كاف عػدد 
 ( لذا عينة البحث الكلية كبعد ذلك قاـ 11( كاإلناث )16الذكور )

لػػدرجات السػػلوؾ التكيفػػي  2ف ≠1( ٤بتوسػػطْب غػػّب مػػرتبطْب حيػػث فTالباحثػػاف بتطبيػػق اختبػػار)
 ( 3كالتإب ُب ا١بدكؿ رقم )بْب اجملموعتْب ككانت النتيجة  

 

ا١بدكليػػػة كىػػػي )  T( أصػػػغر مػػػن قيمػػػة  0.16ا٤بسػػػتخرجة كىػػػي )Tمػػػن ا١بػػػدكؿ يتضػػػح اف قيمػػػة 
( كىػػذا يعػػِب انػػو ال توجػػد فػػركؽ ذات 0.05( ٙبػػت مسػػتول ) 25( عنػػد درجػػة حريػػة = ) 2.06

إف  -:ا  ويرجععععل الباحثععععان السععععببداللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػْب الػػػػذكور كاإلنػػػػاث لػػػػدم العينػػػػة الكليػػػػة. 
االىتمػػػاـ با٤بعػػػاقْب حركيػػػان كبصػػػريان متسػػػاكم بػػػْب ا١بنسػػػْب كال يوجػػػد تفضػػػيل جهػػػة عػػػن اخػػػرم فهػػػم 

 يتلقوف نفس التأىيل كالعبلج كالتعلم. 

   
 البٌانات 

 
 المجموعة

 Tقٌمة  التباٌن المتوسط العدد
المحسو

 بة

درجة 
الحر
 ٌة

 Tقٌمة 
 الجدولٌة

 القرار

 الذكور
 

غٌر داله  2616 25 1616 2115629 182613 16
 إحصائٌة

 اإلناث
 

11 179 2892691 
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كما أف تقارب االعمار بْب ا١بنسْب جعلهم ٲبتلكوف نفس ا٣بصائص كنفس السمات، كما    -
كل متساكم لكبل ا١بنسْب ذكور كانوا أك أف توفّب ا٣بدمات الطبية كالتأىيلية كالعبلجية تقدـ بش

 إناث.
كما أف من ضمن األسباب إف األطفاؿ الذكور أك االناث ينتموف أب نفس البيئة االجتماعية   - 

كيتلقوف نفس التعلم كالتدريب سواء من داخل االسرة كمن احمليط أك من ا٤بؤسسات التعليمية، 
هارات السلوؾ التكيفي عند تبلميذ معاىد كبرامج ( م2008كتتفق ىذه نتائج مع )دراسة العتييب )

الَببية الفكرية( عدـ كجود فركؽ دالة احصائيان بْب متوسط درجات تبلميذ ا٤بعاىد كمتوسط تبلميذ 
 برامج الَببية الفكرية ا٤بلحقة با٤بدراس العادية ُب الدرجة الكلية لبعد التواصل.

 لتوصيات كا٤بقَبحاتم ضوء النتائج قاـ الباحثاف بوضع ٦بموعة من ا

 التوصيات  -أواًل: 

رفع الكفاءة الوظيفية للمعاقْب كإنشاء مراكز علميػة ٕبثيػة كعبلجيػة للمعػاقْب حركيػا كا٤بعػاقْب بصػريان  -1
 كالكشف عن ا٢باالت بوقت مبكر من اجل معا١بتها قبل أف تزداد سوءنا.

 مع االسوياء.توجيو أكلياء أمور التبلميذ ا٤بعاقْب بتشجيع اندماج أبنائهم  -2
االىتمػػاـ الكػػاُب لرفػػع مسػػتول الكفايػػة لتنشػػئة االجتماعيػػة للمعػػاقْب كالتعػػرؼ علػػى اىػػم ا٤بشػػكبلت  -3

 الٍب يعانوف منها كالعمل على معا١بتها
عقػػػد كرش عمػػػل التػػػدريب العػػػاقْب كا٤بختصػػػْب ُب ا٤براكػػػز التأىيليػػػة علػػػى األسػػػاليب ا٤بهنيػػػة الَببويػػػة  -4

 ٤بعاقْب.ا٤بتخصصة ُب كيفية التعامل مع ا
ضػػػركرة االىتمػػػاـ بالتػػػدخل ا٤ببكػػػر لتثقيػػػف أمهػػػات ا٤بعػػػاقْب حركيػػػان كبصػػػريان لتنميػػػة ا٤بهػػػارات ا٢بياتيػػػة  -5

 لديهم، كإقامة مركز أك كحدة متخصصة لثقافة االسرة ٫بو التشخيص ا٤ببكر.
ـ تشػػجيع ا٤بعػػػاقْب ا٤ببػػػدعْب ُب ٝبيػػع اجملػػػاالت، لبلرتقػػػاء ٗبسػػػتواىم كٙبقيػػق نتػػػائج متقدمػػػة كاسػػػتخدا -6

أسػػاليب كطرائػػق التدريسػػية كالػػتعلم ُب تػػدريس ا٤بعػػاقْب حركيػػان كبصػػريان باسػػتخداـ أسػػلوب اإلشػػارات 
 كالصور ا٤بتحركة الٍب ٘بدب انتباه ا٤بتعلم.
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ضركرة تكييف ا٤بباين ا٤بدرسية ٗبا يسهل حركة ا٤بعاقْب حركيان كا٤بعاقْب بصريان كاالنتقاؿ إب الصفوؼ  -7
 ٕبرية كيسر.

 قرتحاتثانياً: ادل    

إجػػػػراء دراسػػػػة ُب مشػػػػكلة الدراسػػػػة ا٢باليػػػػة ُب مػػػػدل أخػػػػرل كمقارنتهػػػػا بالدراسػػػػة ا٢باليػػػػة  -1
 إلمكانية تعميم النتائج.

إجػػراء دراسػػات عػػن ا٤بعاقػػات بصػػريا ا٤بعاقػػات حركيػػان كالكشػػف عػػن أىػػم الصػػعوبات الػػٍب   -2
 يوجهوهنا ُب التعليم كالتدريب.

اقْب حركيان كا٤بعػاقْب بصػريان ُب مراكػز إجراء دراسات عن مشكبلت تأىيل األشخاص ا٤بع  -3
 التأىيل كالعبلج الطبيعي .

إجػػراء دراسػػة عػػػن فاعليػػة برنػػػامج تػػدريس لتنميػػػة مهػػارات التفاعػػػل االجتمػػاعي ُب نقػػػر   -4
 السلوؾ العدكاين لدل ا٤بعاقْب بصريان.
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 قائمة ادلراجل وادلصادر

 أواًل: الكتب

 باإلعاقة، دار الزىراء للطباعة كالنشر الرياض.( توعية اجملتمع 2006البببلكم، إيهاب) -1
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 (.1( العدد)11، ٦بلة إباث كلية الَببية، اجمللد)أطفاؿ الرياض
( فاعلية برنامج سلوكي ُب تنميػة بعػر مهػارات السػلوؾ التكيفػي 2011عبدالرحيم، سامية ) -18

 (.27لؤلطفاؿ ا٤بعاقْب عقليا القابلْب للتعلم، ٦بلة جامعة دمشق، ٦بلد) 
( مهػػػارات السػػػلوؾ التكيفػػػي عنػػػد تبلميػػػذ معاىػػػد كبػػػرامج الَببيػػػة 2008ا٤بػػػالكي، حسػػػْب )  -19

  رسالة ماجستّب غّب منشورة، جامعة ا٤بلك سعود. .الفكرية ُب مدينة الرياض
 

  



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

312 
 

 ادلوىوبني )الواقل وادلأمول(االدارة ادلدرسية وعالقتها برعاية 

 جامعة مصراتة/ سليمان ساسيآمنة أ : 

 ملخص الدراسة

إف رعاية ا٤بوىوبْب كا٤بتفوقْب كاالىتماـ هبم ضركرة مهمة كملحة ٤بواجهة التحديات الراىنة      
كمقاكمة عوامل التهديد ا٤بوجهة ضد قوميتنا كثقافتنا كىويتنا عن طريق ٘بنيد العقوؿ ا٤بوىوبة 
كا٤بتفوقة، حيث تلعب ا٤بؤسسة االجتماعية دكرا مهما ُب الكشف عن ا٤بوىوبْب كا٤بتفوقْب 
كرعايتهم كمساعدهتم على التعامل مع ا٤بواىب كالقدرات اإلبداعية الٍب يتميزكف هبا كهتيئة احسن 
الفرص للنمو ا٤بتكامل كالوصوؿ هبم أب أقصى ما ٲبكن من تنمية كتوجيو ٥بؤالء الطبلب ٗبا يكفل 

ة ا٤بدرسية استغبلؿ طاقاهتم كمواىبهم، كقد قامت الباحثة بدراسة هتدؼ للٌتعرؼ على دكر اإلدار 
ماىي ا٤بوىبة  :ُب الكشف عن ا٤بوىوبْب كرعايتهم، كمن ىنا ٲبكن اإلجابة على التساؤالت اآلتية 

كما ىو دكر االدارة  –كما أساليب الكشف عليهم  –كماىي خصائصهم  –كمن ىم ا٤بوىوبوف  –
ج الوصفي ا٤بدرسية ُب رعاية ا٤بوىوبْب )الواقع كا٤بأموؿ ( استخدمت ُب ىذه الدراسة ا٤بنه

التحليلي. كمن خبلؿ االطبلع على الدراسات ذات العبلقة توصلت الباحثة أب النتائج اآلتية، إف 
لئلدارة ا٤بدرسية دكران كبّبان ُب اكتشاؼ ا٤بوىوبْب كما أهنا تسهم ُب ٙبقيق أىداؼ ٦بتمعية من خلق 

سفة إ٭با ىم ٭باذج لطبلب جيل من العلماء قادر على الوفاء ٥با، كإف العلماء كا٤بفكرين كالفبل
موىوبْب كمتفوقْب ٥بم اثر شخصي عميق كالعناية هبؤالء ييعٌد عناية بثركة بشريو ٲبكن اف تكوف 
ذات اثر فعاؿ ُب بناء اجملتمع. كتوصي الدراسة: بتأىيل اإلدارات ا٤بدرسية ُب ٦باؿ تشخيص 

تماـ بالريادة ا٤بدرسية كتوفّب ا٤بوىوبْب كمعرفة احتياجاهتم كمشكبلهتم كالعمل على حلها، كاالى
 الكادر الوظيفي الكفء.
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Abstract: 

The role of the school administration and its relation to the care of the gifted 

(reality and hope)  

The care of gifted and talented people and their attention is an important and 

urgent necessity to face the current challenges and to resist the threats against 

our nation, culture and identity by recruiting talented and talented minds and 

helping them to deal with the talents and creative abilities that characterize them. 

For the integrated growth and access to the maximum possible development and 

guidance for these students to ensure the exploitation of their energies and 

talents, and the researcher studied to identify the role of school management in 

the detection and care of gifted M, and from here can answer the following 

questions: What is talent? Who are the talented? What are their characteristics? 

What are the methods of washing them? What is the role of the school in caring 

for the talented and hopeful? The researcher used the analytical descriptive 

method to describe the phenomenon and its analysis. Through the study of the 

relevant studies, the researcher reached the following results: The school 

administration has a great role in the discovery of talented people. It also 

contributes to achieving societal goals of creating a generation of scientists 

capable of fulfilling them. Thinkers and philosophers are models of gifted and 

talented students with a profound personal impact and care for those who care 

about human wealth that can have an effective impact on community building. 

 The study recommends the following: To rehabilitate school administrations in 

the field of diagnosing talented people, to identify their needs and problems, and 

to work on solving them, to pay attention to school leadership, and to provide an 

efficient cadre capable of understanding students and directing their abilities. 
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 :ادلقدمة

زمبلئهم،  مع كتواصل نفسي استقرار من ٛبثلو ٗبا ا٤بوىوبْب الطلبة لرعاية بيئة أفضل ا٤بدرسة ٛبثل   
 من مستفيدان  الطالب لرعاية ا٤بوجهة ا١بهود ك٫برص على التكامل باالنتماء كشعورىم ا٤بدرسة كىيئة
 .مصادر ك إمكانات من با٤بدرسة كما يتوفر كقتو

 كال كمواىبو أكثر، قدراتو ٭بو فرص كانت كلما مبكران  ا٤بوىوب للطالب الرعاية تقدًن أمكن ككلما
 كإعداد ا٤بناشط قدرات طبلبو اكتشاؼ على قادر مؤىل معلم بوجود إال متميزة رعاية ٙبقيق ٲبكن

 ا٤بواىب بتلك للرقي إمكانات كمصادر من يتوفر ما كل كتوظيف لرعايتهم ا٤بناسبة كالربامج
 .كاالىتماـ بالعناية كتعهدىا

تعليما  خاص بشكل للموىوبْب كتقدـ أبنائها، بتعليم للرقي كيتطلب ذلك إدارة مدرسية كاعية    
  كطنهم، ٣بدمة لتقدمهم ا٤ببدعْب الرجاؿ لصناعة يطمح  -كإبداعاهتم مع قدراهتم يتناسب نوعيان 
 معلم ليساعد لئلدارة ا٤بدرسية  الطموح ىذا ٰبقق ما أىم من كاحدة اإلثرائية ا٤بوىوبْب برامج كتعترب

فيجب اف تعتمد  للطالب مناسبة، كعصرية تكوف ٕبيث اإلثرائية للربامج التخطيط ُب ا٤بوىوبْب
 من ا٤بوىوب اإلبداعي للطالب السلوؾ بناء على تركز كتعليمية تربوية أسس على ا٤بدرسيةاالدارة 
 الربامج عليو، كٯبب أف تتميز يفرض ٧بدد علمي ٧بتول خبلؿ من كليس كمواىبو قدراتو خبلؿ
 سلوؾ كبناء الشخصية كاالجتماعية السمات نواحي من ا٤بوىوب بالطالب كالعناية بالدقة اإلثرائية
 ا٢بلوؿ إٔب إبداعية ا٤بشكبلت بطرؽ حل أساليب كالوصوؿ بو إٔب ا٤ببدع، كالتفكّب العلمي، ثالبح

  ا٤ببدع الطالب شخصية األمور ىذه من كتتشكل اإلبداعية
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  مشكلة البحث :

 عليهم التعرؼ لعدـ كذلك مستثمرة كغّب مهملة ثركة اجملتمعات من كثّب ُب ا٤بوىوبْب إف    
 يعيش قد كبذلك ٗبواىبهم احمليطة البيئة اىتماـ عدـ بسبب األحياف من كثّب ُب كالكشف عنهم

 ٦بتمعاهتم تقدـ ُب ا٤بساٮبة فرص ٥بم تتاح أك قدراهتم تكتشف أف دكف طواؿ حياهتم ا٤بوىوبوف
 أهنم إال كٛبيزىم ا٤بوىوبْب قدرات من كبالرغم ، منتجة ٦باالت مواىبهم ُب بتوظيف كذلك

 ٢باجاهتم التنكر بسبب كذلك قدراهتم من ٙبد الٍب من ا٤بشكبلت عددان  ٦بتمعاهتم ُب يواجهوف
 التنكر بسبب كذلك قدراهتم من ٙبد الٍب الَببوية ا٤بشكبلت ا٣بدمات توفّب لعدـ أك ا٣باصة،
 من كالعزؿ لبلنتقاد تعرضهم أك ٥بم الَببوية ا٤بناسبة ا٣بدمات توفّب لعدـ أك ا٣باصة ٢باجاهتم
 كالعقلية النفسية مع احتياجاهتم التعامل على ٱبالطوىم من قدرة لعدـ أك هبم احمليطْب

 إبراز خطوات أكٔب الذات ىي كتقدير الشخصية كبناء بالنفس الثقة إعطاء كإف كاالجتماعية،
تلعب نفس الدكر)  ا٤بنزؿ من السوية كا٤بعاملة كاالىتماـ ا٢بب أف كما األطفاؿ لدل ا٤بواىب
 (17، 2006أبونواس،

 ُب التقدـ ٙبقيق طريقهم عن ٲبكن البشرية من الطاقات متميزة نوعية كا٤بتفوقوف ا٤بوىوبوف ٲبثل
 تفرضها ضركرة هبم االىتماـ ٍب فإف كمن العصر، متغّبات تفرضها الٍب التحديات اجملتمع كمواجهة

 ككسيلة البشرية، مطلبا رئيسيا للتنمية ا٤بواىب تعد حيث العا٤بية كا٤بتغّبات كالظركؼ ا٤بستجدات
 كاكتشافهم ا٣باصة ا٤بوىوبْب االحتياجات بذكم أف االىتماـ كما كتطويره اجملتمع لتحديث فعالة
 تلك استغبلؿ أجل من مطلبا حيويا يعد اجملتمع كد٦بهم كرعايتهم كتنميتهم تأىيلهم كإعادة

 (2008ينفع اجملتمع. )فرٰبات،  فيما الطاقات
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 كاالجتماعية كالنفسية العلمية ا٤بوىوبْب الطلبة حاجات أف ا٤بتتابعة العلمية الدراسات أثبتت فلقد
 للفئات ا٢باؿ ىو كما كحاجاهتا تتناسب رعاية تستحق خاصة فئة فهم .غّبىم عند ٚبتلف عنها

 للطبلب ليس ظلم ىو حقوقها من الفئة ىذه حرماف أف فيو شك األخرل. ك٩با ال ا٣باصة
 عن ٘بزئتو ٲبكن ال مهم جزء با٤بوىبة العناية األمة كمستقبلها إف ٢باضر كإ٭با فحسب ا٤بوىوبْب
 كظائف أ٠بى من كقدراهتم الطلبة العناية ٗبواىب أف جازما أعتقد بل الَببوية، ا٤بدرسة كظيفة
 إف ا٤بهمة. ىذه إل٪باح أعضاء ا٤بدرسة ٝبيع من كتعاكف تكاثف يستدعي الذم األمر كىو ا٤بدرسة
ا٤بدرسي  الَببوم احملضن داخل الطلبة مواىب لتنمية كموجهة خاصة رعاية تقدًن مرحلة إٔب الرقي
 أال االدارة التعليمية ُب ا٤بوىوبْب رعاية األ٠بى ُب ا٥بدؼ ٙبقيق ٫بو كاثقة كقفزة رئيسة خطوة يعد
العالية كيتوجب على إدارة ا٤بدرسة العناية  البشرم ذم القدرات العنصر ُب االستثمار كىو
تبلميذىا كحسن الصلة كالتعاكف بْب ا٤بدرسة كاألىل، كاثراء ا٤بكتبة ا٤بدرسية بالكتب كأمهات ب

ا٤براجع، ككذلك كجب أف يتسم ا٤بناخ العاـ ُب ا٤بدرسة بالتسامح كالعٌدالة كا٢برية كالدٲبقراطية 
إٔب أف كثّبان كاالحَباـ ألف ُب ذلك ما يسمح بنمو ا٤بواىب بالشكل السليم، كىنا البد من اإلشارة 

من التبلميذ ا٤بوىوبْب كا٤بتفوقْب قد فشلوا ُب دراستهم كأخفقوا فيها ككونوا ا٘باىات سلبية ٫بو 
االدارة  ( كمن ىنا جات فكرة ىذا البحث 2007ا٤بدرسة بسبب عدـ العناية هبم.) مصّبم،

 .ا٤بدرسية كعبلقتها برعاية ا٤بوىوبْب )الواقع كا٤بأموؿ(

 :تساؤالت البحث

 ُب ىذا البحث اإلجابة على األسئلة التالية:  سنحاول كَب ضوء ما سبق  

 ىي ا٤بوىبة؟ كمن ىم ا٤بوىوبوف؟  ما  
 ما الطرؽ كاالساليب ُب الكشف عن ا٤بوىوبْب؟ 
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 ؟دكر االدارة ا٤بدرسية ُب رعاية ا٤بوىوبْب ما 
 يهدؼ البحث ا٢بإب إٔب:أىداف البحث: 

 ا٤بوىوبْب الطلبة خصائص على التعرؼ . 
 ..التعرؼ على ا٤بشكبلت الٍب تواجو الطلبة ا٤بوىوبْب 
 التعرؼ على ٘بارب بعر الدكؿ العربية ُب رعاية ا٤بوىوبْب. 

 :البحث أمهية

 من كا٤بتفوقْب ا٤بوىوبْب الطلبة كاقع إٔب العإب كالتعليم الَببية كزارة انتباه جذب ُب يسهم 1-
 .كا٤بناىج كاإلدارة كا٤بعلمْب ا٤بدرسية البيئة :حيث

 ٤بمارساهتم مسمياهتم ٨بتلف على كا٤بتفوقْب ا٤بوىوبْب مدارس ُب العاملْب مراجعة ُب يفيد 2-
 .كمهامهم

 .حلها كسبل كا٤بتفوقْب ا٤بوىوبْب الطلبة تواجو الٍب ا٤بشكبلت على الوقوؼ ُب يفيد البحث  3-

 أثرىا ٥با يكوف أف ٲبكن بشرية بثركة استثماران  يعد كا٤بتفوقْب ا٤بوىوبْب الطلبة رعاية أف يؤكد 4-
 اجملتمع. بناء ُب الفعاؿ

 حدكد كا٤بتفوقْب ُب ا٤بوىوبْب رعاية ٦باؿ ُب للبحوث العلمية نوعية إضافة البحث ىذه يعد 5-
 ُب الثمْب البشرم العنصر هبذا االرتقاء أجل من ا٢بيوم؛ ا٤بوضوع ىذا تناكلت كالٍب الباحثة، علم

 ٦بتمعنا.
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 البحث:منهجية 

يعتمد البحث على ا٤بنهج الوصفي التحليلي لدراسة كٙبليل أىم ما كرد ُب الكتب كا٤براجع العربية 
كالدكريات كاإلحصائيات كالنشرات الر٠بية، كالدراسات السابقة ا٤بتخصصة ُب ٦باؿ البحث هبدؼ 

كا٤بمارسات اإلدارية الَببوية البلزمة الكتشاؼ كرعاية  للسياسات كبناء تصور مقَبح إثراء البحث
كمن ٍب ا٣بركج بأفضل النتائج  ،ُب ضوء بعر خربات الدكؿ العربيةا٤بوىوبْب ُب ا٤بدارس 

  كالتوصيات.

 :خطوات البحث

سوؼ يسّب البحث على النحو التإب، سيتم أكالن تناكؿ إشكالية تعريف ا٤بوىبة كا٤بوىوب، يلي 
كالتعرؼ على كاقع السياسات  ،رعاية كاكتشاؼ ا٤بوىوبْب ُب ا٤بدارس قعذلك عرض لوا

 ، ٍبكا٤بمارسات اإلدارية الَببوية ا٢بالية َب اكتشاؼ كرعاية الطبلب ا٤بوىوبْب َب مدارس التعليم
َب ا٤بمارسات اإلدارية الَببوية البلزمة الكتشاؼ كرعاية الطبلب  بعر خربات الدكؿ ا٤بتقدمة

البلزمة  الَببويةتصوران مقَبحان للسياسات كا٤بمارسات اإلدارية  خّبا يقدـ البحث، كأا٤بوىوبْب
 الكتشاؼ كرعاية الطبلب ا٤بوىوبْب ُب ا٤بدارس.

 مصطلحات البحث:

ىي ا٤بمارسات اإلدارية كالفنية الٍب يقـو هبا فريق مكوف من مدير ا٤بدرسة، اإلدارة ادلدرسية: 
 النشاط، كالعاملْب ُب ا٤بدارس ا٤بلحق هبا برامج رعاية ا٤بوىوبْب. كالنائب،  كا٤برشد الطبليب كرائد

 تعريف ادلوىبة: 
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( "أف ا٤بوىبة ىي حيازة ا٤برء أك امتبلكو ٤بيزة ما" كذكر كلنًب 34، 2005يرل القريطي )
( أف ا٤بوىبة ىي أحد التصريفات اال٠بية للفعل )كىب( كمعناىا اللغوم: أم أعطى 3، 1997)

 ي الشيء الذم ال ٲبلكو اإلنساف.دكف مقابل كى

 ( )رىبًٌ ىىٍب ٕب حيٍكمان كىأى٢ٍبًٍقًِب بًالصَّا٢ًبًْبى(.83قاؿ تعأب ُب سورة الشعراء آية )

حيث اختلف الباحثوف ُب تعريفهم للموىبة اختبلفنا كاضحنا، كيعود ذلك إٔب اختبلفهم ُب 
ُب ٙبديد ٦باالت ا٤بوىبة، فرأل القريوٌب اال٘باىات النظرية كا٣بربات العملية الٍب ينطلقوف منها 

 ( أف االختبلفات تعود إٔب األسباب التالية:408، 1997كآخركف )

 االختبلؼ حوؿ ٙبديد خصائص الطفل ا٤بوىوب. -

 االختبلؼ حوؿ ٙبديد طرؽ كاكتشاؼ الطفل ا٤بوىوب. -

 االختبلؼ حوؿ ٙبديد ٦باالت ا٤بوىبة. -

 وؽ البلـز لتحديد ا٤بوىبة. االختبلؼ حوؿ ٙبديد مستول التف -

 التميز(. –االبتكار  –اإلبداع  –ا٤بصطلحات ا٤بختلفة ٤بفهـو ا٤بوىبة منها )التفوؽ  -

: للموىبة كالٍب تتضمن إشارة كاضحة للحاجة ا٤باسة إٔب مشركعات أك برامج التعريفات الرتبوية
ات األطفاؿ ا٤بوىوبْب كتندرج تربوية متغايرة ٗبا ُب ذلك ا٤بنهج كأسلوب التدريس لتلبية احتياج

( بأف األطفاؿ Clark ،1992،76أشهر التعريفات ا٤بقبولة عا٤بينا ضمن ىذه اإلطار تعريف )
ا٤بوىوبْب ىم أكلئك الذين يعطوف دليبلن على قدرهتم على األداء الرفيع ُب اجملاالت العقلية 
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 ا٤بدرسة تقدمها ال كأنشطة خدمات إٔب كٰبتاجوف كاإلبداعية كالفنية كالقيادية كاألكادٲبية ا٣باصة
  (35، 2003)الزغيب، كأكد  ."االستعدادات ىذه ٤بثل الكامل أجل التطوير من كذلك عادة

 تعريف ادلوىوبني:

 للدراسات القومية األمريكية ا١بمعية تعريف ( إٔب14، 2003الزىراين) كيشّب

 قيمة(. ٦باؿ لو أم ُب أدائو ُب دائمان  امتيازنا يظهر من ىو ا٤بوىوب الطفل بأف (ـ1985 الَببوية

 يوجد الذين" بأهنم ا٤بوىوبْب الطبلب (4، 2004ا٤بوىوبْب ) لرعاية العامة اإلدارة تعرؼ كما -
 من أكثر أك ٦باؿ أفرادىم ُب بقية عن متميز أداء أك العادية فوؽ كقدرات استعدادات لديهم

 العادية الدراسة منهج ُب تتوافر خاصة ال تعليمية رعاية إٔب كٰبتاجوف يقدرىا اجملتمع، الٍب اجملاالت
". 

 بقية عن أداء متميز أك غّب عادية، كقدرات استعدادات لديهم يوجد الذين الطلبة ادلوىوبون:
 التفوؽ العقلي، ٦باالت ُب كٖباصة ، اجملتمع ييقٌدرىا الٍب من اجملاالت أكثر أك ٦باؿ ُب أقراهنم

 تعليمية رعاية إٔب ا٣باصة، كٰبتاجوف كا٤بهارات كالقدرات العلمي، كالتحصيل االبتكارم، كالتفكّب
)اؿ شارع  .العادية الدراسة برامج ُب متكامل بشكل ٥بم ال تتوافر قد خاصة،
 (1997،56كاخركف،

 خصائص ادلوىوبني وادلتفوقني

يبلحظ ا٤بتتبع لتطور حركة تعليم األطفاؿ ا٤بوىوبْب  منذ بداية العقد الثالث من القرف العشرين     
أف موضوع ا٣بصائص السلوكية لؤلطفاؿ ا٤بوىوبْب عقليان كاف كال يزاؿ على رأس قائمة ا٤بوضوعات 

الركاد ُب ٦باؿ الٍب ٙبظى باىتماـ كبّب ُب مراجع علم نفس ا٤بوىبة. كقد تركزت دراسات ككتابات 
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الكشف عن ىؤالء األطفاؿ كرعايتهم على ٘بميع ا٣بصائص السلوكية كا٢باجات ا٤برتبطة هبا 
لدراستها كفهمها. كتعود أٮبػية التعرؼ على ا٣بصائص السلوكية لؤلطفاؿ ا٤بوىوبْب كحاجاهتم 

 لسببْب رئيسْب:

على ضركرة استخداـ قوائم ا٣بصائص اتفاؽ الباحثْب كا٤بربْب ُب ٦باؿ تعليم األطفاؿ ا٤بوىوبْب .1
السلوكية كأحد احملكات ُب عملية التعرؼ أك الكشف عن ىؤالء األطفاؿ كاختيارىم للربامج 

 الَببوية ا٣باصة.

كجود عبلقة قوية بْب ا٣بصائص السلوكية كا٢باجات ا٤بَبتبة عليها، كبْب نوع الربامج الَببوية .2
األمثل ٣بدمة ا٤بوىوب ىو ذلك الذم يوفر مطابقة بْب كاإلرشادية ا٤ببلئمة. ذلك أف الوضع 

عناصر القوة كالضعف لديو، كبْب مكونات الربنامج الَببوم ا٤بقدـ لو، أك الذم يأخذ باالعتبار 
 (15، 2014حاجات ىذا ا٤بوىوب  ُب اجملاالت ا٤بختلفة.) جركاف ، 

 :وادلتفوقني ادلوىوبني عن الكشف طرا وأساليب

 الرئيس كا٤بدخل األٮبية غاية ُب عملية كا٤بتفوقْب ا٤بوىوبْب عن الكشف عملية تعد

 إٔب موىوبْب الطلبة تصنيف ٗبوجبها يتم حيث آثارىا ٥با قرارات عليها يَبتب ألنو رعايتهم؛ لربنامج
 ُب استعداداهتم كقدراهتم عن تكشف الٍب ا٤بقاييس استحداث على الدكؿ ٙبرص لذا متفوقْب؛ أك

 على الرتبويون أكد كقد .قدراهتم كتنمي حاجاهتم تليب الٍب الربامج تصميم أجل من مبكر؛ كقت
 الركضة مرحلة ُب بسهولة ٓب تتم فإذا مبكرة، مرحلة ُب ا٤بواىب عن الكشف عملية تتم أف ضركرة
 (1998،111 )السركر،.الثالث االبتدائي الصف مرحلة ُب بوضوح ظهرت قد تكوف أف فيجب
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( ك 119، 2002 )جركاف، كا٤بتفوقْب ا٤بوىوبْب عن للكشف تستخدـ الٍب كاحملكات الطرؽ كمن
 (.37، 1989) حواشْب، 

 ا٤بوىوبْب كا٤بتفوقْب الطلبة على التعرؼ ُب ا٤بوضوعية األساليب أكثر من كتعترب :الذكاء اختبارات
 األدائية بينيو، ككسلر ستانفورد مقياس كمنها عليهم التعرؼ ُب كفاعليتها لدقتها ذلك كيرجع
 .كاللفظية

بقدرة  ٲبتازكف الذين ا٤بتفوقْب الطلبة على احملك ىذا كيشمل :الدراسي التحصيل اختبارات -2
 ىذا كيعرب عن مرتفع، مستول إٔب الدراسي ٙبصيلهم ُب الوصوؿ على ساعدهتم ٩بتازة عامة عقلية

 كالٍب ُب ا٤بدارس تعقد الٍب االختبارات ُب التلميذ عليها ٰبصل الٍب الدرجات ضوء ُب ا٤بستول
 كأشار التحصيلي، مستواه عن تعرب كالٍب ا٤بدارس : يعد التلميذ أف ،التحصيلي مستواه عن تعرب

 كذلك(90 %) عن  ٙبصيلو نسبة زادت إذا ( اف التلميذ الذم يعد موىوبان؛2003،61 )الزغيب،
 .التحصيل ُبالتبلميذ  من  (3 %)أفضل ضمن يضعو

 األطفاؿ الذين من كا٤بوىوبْب ا٤ببدعْب إظهار إٔب احملك ىذا كيستند االبتكاري: التفكري زلك -3
 ا٤بميز الفرد الكشف عن يتم ٕبيث أفكارىم ُب كاألصالة كا٤بركنة الطبلقة من عالية بدرجة يتميزكف
 للفرد العقلي بدراسة التكوين االىتماـ احملك ىذا كيتطلب غّبه، عن تباينو مدل بياف مع كالفريد

 .االبتكار عملية ُب تسهم الٍب القدرات تلك على التعرؼ ٧باكلة مع

٦باالت  ُب ا٤بوىوبْب الطلبة مواىب إظهار إٔب احملك ىذا كيستند :اخلاصة ادلوىبة زلك 4-
 الفنوف كالعبلقات ٦باؿ مثل: اجملاالت تلك ُب مرتفعة أداء مستويات إٔب يصلوا كي أىلتهم خاصة

 .االجتماعية
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 كاإلنتاج ا٤بتفوؽ األداء يعطوا أف ا٤بوىوبْب الطلبة من احملك ىذا ُب كيتوقع :ادلنتوج ااداء زلك-5
 .عمرىم مثل ُب كاف من مستول ُب كخاصة ٨بتص ٦باؿ ُب

حكم  يعد كلذلك بالطبلب كمعرفة التصاقان  األشخاص أكثر من ا٤بعلم يعترب :ادلعلم ترشيح 6-
 ُب الطرؽ ا٤بستخدمة من كىي كا٤بتفوقْب ا٤بوىوبْب انتقاء ُب بكثرة تستخدـ الٍب احملكات من ا٤بعلم
 اللذين الطالبة الطالب أك ترشيح كمعلمة معلم كل من الطلب يتم حيث ا٤بوىوبْب على التعرؼ
 كيطلب الَبشيح، كصفو كمربرات التلميذ اسم كتابة منهم يطلب كما موىوبْب أك متفوقْب يعترباف
 .فيها يدرس الٍب الدراسية كا٤بدرسة كا٤برحلة ا٣بدمة كسنوات اختصاصو ٙبديد مدرس كل من

االختبارات  طريق عن عليها ا٢بصوؿ يتوفر ال قد قيمة معلومات تقدـالتقدير:  مقاييس 7-
 أشكاؿ متنوعة كىناؾ االختبارات أك الَبشيح مرحلة ُب تستخدـ كقد ا٤بختلفة، بأنواعها ا٤بوضوعية
 ا٤برحلة إذا كانت نفسو الطفل أك الرفاؽ أك األىل أك ا٤برشدين أك ا٤بعلمْب :قبل من يعبأ بعضها
 حوؿ معلومات مقاييس التقدير طريق عن ٘بميعها يتم الٍب ا٤بعلومات كتشمل مناسبة، العمرية

 .مبدعْب كعباقرة حياة سّب من أك الشخصية السلوكية كالسمات ا٣بصائص

 عن الكشف ُب خاصة أٮبية ذات ألبنائهم الوالدين مبلحظات تعترب :اآلباء مالحظات -8
كالتحيز  با٤بغاالة األحياف من كثّب ُب بو تتصف ٩با الرغم على مبكر كقت ُب األطفاؿ ا٤بوىوبْب

متعلمْب كمثقفْب .)  كانوا إذا ا٤بوىوبْب؛ عن الكشف ُب الوالدين قدرة كتزداد األحكاـ، إصدار ُب
 (66، 2003الزغيب ، 

ٲبكن  الذم زميلهم يذكركا أف الدراسي الفصل ُب األقراف من الطلب يتضمن :ااقران تقدير 9-
 من الذم أك ٧بدد، أكادٲبي موضوع ُب ا٤بتميز من أك ا٤بشاريع أك ا٤بهاـ بعر ُب يساعدىم أف
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موقف ك٧بدد )سليماف،  ُب ا٤بساعدة لطلب سيذىبوف زميل أم إٔب أك أصيلة؟ أفكار لديو
2004 ،139.) 

 
 :ادلوىوبني الطلبة تواجوالٍب ادلشكالت 

يتعرض ا٤بوىوب ٤بشكبلت متعددة سواء أكانت البيئة األسرية أـ البيئة ا٤بدرسية، فا٤بشكبلت الٍب 
تواجو ا٤بوىوبْب تتعدد كتتنوع بتنوع البيئات ا٤بختلفة الٍب يعيش فيها ا٤بوىوبوف، كما أف تلك 

ذات ا٤بوىوب، كقد تكوف خارجية ا٤بنشأ نابعة من:  ا٤بشكبلت قد تكوف داخلية ا٤بنشأ نابعة من
 الثقافة ا٤بدرسية كاألسرة كٝباعة الرفاؽ كتوقعات اآلخرين كمن أىم تلك ا٤بشكبلت ما يلي:

: يشعر ا٤بوىوب با٤بلل كالسأـ من ا٤بنهاج الدراسي العادم بسبب قدرتو  ادلدرسية ادلشكالت - أ
ذلك فهو ٰبتاج إٔب تقدًن برامج دراسية تعتمد على على التعلم بسهولة كيسر قياسا بالعاديْب؛ ل

التسريع كالتكثيف، كما لو قدرة على: اإل٪باز ُب العمل، كقدرة على استنباط النتائج، كالوصوؿ إٔب 
ا٢بلوؿ قبل ا٤بعلم، ك٤با لو من قدرة على القفز السريع من فكرة إٔب أفكار أخرل، فا٤بناىج العادية 

كااللتزاـ كاالنصياع كىو ما ال يشجع النمو ألكلئك الطلبة الذين يتمتعوف تركز على ا٢بفظ كالتلقْب 
 بالتفكّب الناقد كاإلبداعي كٲبتازكف بثراء االىتمامات كتنوعها كاالستعدادات العالية. 

إٔب  يقوده قد با٤بلل كشعور بسرعة، كالتذكر كالتعلم ا٢بفظ على بقدرتو شعوره الكسل: - ب
 . ا٤بدرسية االمتحانات بعر ُب التقصّب ٍب كمن الكسل،

 هتجمية، بألفاظ بالسخرية يقوموف أكلئك إف حيث: الرفاا أو ااقران ضغط مشكلة - ت
 ال لكي بالغباء؛ للتظاىر ا٤بوىوب يلجأ لذلك ا٤بدرسة؛ ُب كارتباكات كإحداث مشكبلت
 (. 82، 2002يشاكسو. )العزة، 
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مثل  كسائل تستخدـ فغالبنا ادلوىوبني: عن للكشف كافية غري وزلكات أساليب استخدام - ث
 الوسائل رغم هبذه فاالكتفاء الدراسي، التحصيل كاختبارات الذكاء كمقاييس ا٤بعلمْب، تقديرات
 با٤بواىب كاالستعدادات يتمتعوف ٩بن كبّب عدد على التعرؼ دكف ٰبوؿ منها لكل كجو الذم النقد
  (44، 1989كغّبىا. )القريطي،  كا٤بوسيقية كا٤بيكانيكية كالفنية اإلبداعية ا٣باصة العقلية
 :وادلتفوقني للموىوبني الدراسية الربامج

 جانب إٔب للمتفوقْب إضافية مناىج تقدًن على الربامج تلك اسَباتيجية كتعتمد :اإلثراء برامج
 مواىب الطالب تنمي ٕبيث ا٤بوضوع للربنامج النشاط أكجو بعر إضافة :أم العادية، ا٤بناىج

 (2004،231 البواليز،  كقدراتو. )ا٤بعايطة،

 بعمر ا٤بختلفة الدراسية ا٤براحل بإكماؿ للطالب بالسماح الربامج تلك كتتلخص :اإلسراع برامج
 ُب ا٤ببكر القبوؿ :أشكا٥با كمن ا٤بختلفة، األكادٲبية ا٤بناىج مركنة طريق عن ا٤بعتاد من أقل زمِب
 أك اإلعدادية ا٤بدرسة ا٤ببكر ُب كالقبوؿ الصفوؼ، كقفز االبتدائي، األكؿ الصف أك األطفاؿ رياض

 بصفوؼ بااللتحاؽ ا٤بواد قفز كتسريع يضم الذم ا١بزئي بالتسريع ا٤بواد كقفز كتسريع الثانوية،
 كاللغات الرياضيات مثل سلسلة شكل تكوف على الٍب ا٤بواد كتناسب أعلى مواد دراسة أك أعلى،
 (.71، 1998خاص )السركر،  بشكل

 :وادلتفوقني ادلوىوبني رعاية يف ادلدرسية اإلدارة دور

 ا٤بوىوبْب كمدرسة العمـو كجو على العادية ا٤بدرسة ُب ا٤بدرسية اإلدارة تضطلع

 تساعد الظركؼ الٍب هتيئة :رأسها على تأٌب الوظائف من ٗبجموعة ا٣بصوص كجو على كا٤بتفوقْب
 أداء ٗبستول ا١بوانب، كاالرتقاء كافة ُب الشامل النمو ٰبقق ٗبا كتعليمهم الطلبة تربية على
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 كصقل الطلبة عن استعدادات الكشف إٔب يؤدم ٗبا كتطويره كإثرائو ا٤بنهاج تنفيذ كحسن ا٤بعلمْب،
 على العمل كا٤بتفوقْب الطلبة ا٤بوىوبْب رعاية على القائمة ا٤بدرسية اإلدارة على ٯبب لذا مواىبهم؛

 (1 ،2001يلي )العمرم،  ما

 كضعها ٍب ا٤بوىوبْب رعاية ٦بلس ُب ا٤بعلمْب مع تدارسها ٍب ا٤بوىوبْب الطلبة لرعاية خطة كضع -
 سيقدـ كما ا٤بواىب حصر كتتضمن كعناية بدقة متابعتها مع الدراسي العاـ خبلؿ التنفيذ موضع

 .للموىوبْب
 ا٥بمم كحفز كتشجيعهم ا٤بوىوبْب طبلبو إلفادة اجملاؿ؛ ىذا ُب جديد كل على االطبلع -

 .الطبلب بعر لدل كتعأب سبحانو ا٣بالق أكدعها الٍب ا٤بواىب تلك كتنمية لديهم الستمرار
 كأٮبيتهم كأهنم ٗبكانتهم ا٤بوىوبْب الطبلب إشعار مع ا٤بوىبة لنمو ا٤ببلئم الَببوم ا١بو توفّب -
 الطبلب؛بأكلئك  منتظمة دكرية لقاءات عقد خبلؿ من كذلك مشرؽ، مستقبل ُب األمة أمل
 الطبليب مع ا٤برشد بالتعاكف االجتماعية مشكبلهتم حل ُب كاإلسهاـ كأفكارىم احتياجاهتم ٤بعرفة

 .با٤بدرسة

 تطويرىا. ٍب كتنميتها ا٤بواىب ٤بعرفة األنشطة؛ ٩بارسة كأماكن كالتجهيزات األدكات توفّب -

 كأف الفئة، بتلك عنايتهم مدل كمعرفة ا٤بواد كمعلمي األنشطة مشرُب خطط على االطبلع  -
 ، ٩بارسة األنشطة كأماكن الفصوؿ ُب ا٤بيدانية الزيارات ُب خاصة أٮبية ا٤بوىوبوف الطبلب يعطى
 .٥بم ا٤بادية كا٤بعنوية ا٢بوافز كتقدًن إليهم كاإلرشاد النصح كتوجيو أعما٥بم على االطبلع مع

قنوات  كفتح ا٤بوىوبْب الطبلب مع التعامل كيفية على ا٤بعلمْب تدريب تتضمن خطة كضع -
 بالتقارير تزكيدىم مع ا٤بوىوبْب رعاية عن التعليم إدارة ُب كا٤بسئولْب الَببوم ا٤بشرؼ لبلتصاؿ مع
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 النهوض أجل من ؛ كمادية بشرية إمكانات من توفّبه ٲبكن ما لتوفّب كاالحتياجات؛ البلزمة
 .مواىبهم على كا٢بفاظ ا٤بوىوبْب بالطبلب

 كدكر األسرة دكر بْب التكامل ليتحقق أبنائهم؛ ٗبواىب كتعريفهم األمور بأكلياء االتصاؿ -
 .رعايتهم ُب ا٤بدرسة

 موىبة لكل ملزمة كضع مع كمشوقة، فعالو تدريسية أساليب استخداـ إٔب ا٤بعلمْب توجيو -
 هبا، أساليب االستعانة للطالب ٲبكن الٍب كا٤براجع رعايتها، كأساليب با٤بوىبة تعريفان   تتضمن 
 ا٤بوىوبْب، أبرز الطبلب ا٤بوىبة، تلك ٦باؿ ُب كا٤ببدعْب العلماء إ٪بازات السليم، العلمي البحث
 .التعلم كالبحث مصادر من االستفادة ككيفية العمل، كفرص االختصاص ٦باالت

 كالرحبلت كالزيارات كالثقافية العلمية للمسابقات خطة كضع إٔب االجتماعي الرائد توجيو -
 كتنميتها الطبلب مواىب ٤بعرفة نتائجها؛ تقوًن مع دقة بكل تنفيذىا ٍب كالعلمية الفنية كا٤بعسكرات

 موىبتو. ٦باؿ ُب كلن 

 تتضمن تربوية دكرية نشرة مدرسة كل ُب تكوف كأف با٤بدرسة، الَببوم اإلعبلـ دكر تفعيل -
 .التعليمية كاإلدارة ا٤بدرسة مستول على كمنجزاهتم كأخبارىم ا٤بوىوبْب إنتاج

مستول  على ا٤بواىب ٨بتلف من كغّبىا األدبية كاألمسيات كالفنية العلمية ا٤بعارض إقامة -
 الطالب ا٤بوىوب معنويات من للرفع األمور؛ كأكلياء ا٤بسئولْب دعوة مع التعليمية كاإلدارة ا٤بدرسة
 .موىبتو كإبراز

اكتشاؼ ا٤بوىوبْب اٮبية دكر اإلدارة ا٤بدرسية ُب وىناك رلموعة من الدراسات اليت اكدت 
كرعايتهم ُب ا٤بدارس كدكرىا ا٢بيوم ُب االىتماـ بالفرد كتنمية قدراتو باعتبارىا كسيلة لكل تقدـ 

 عليهم التعرؼ حيث كسائل من االىتماـ اقتصادم كاجتماعي، فوجب على االدارة ا٤بدرسية
 . داعيةاإلب كطاقاهتم مواىبهم لتنمية ا٤بتواصلة الَببوية الرعاية برامج كتقدًن
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ـ، دكر ا٤بدرسة ُب رعاية الطلبة ا٤بتفوقْب كا٤بوىوبْب كالتخطيط لربامج خاصة 1998 دراسة اجلاسم
 تبدأ مناسبة مدرسية بيئة إٔب ٙبتاج كا٤بتفوقْب ا٤بوىوبْب الطلبة هبم. كتوصلت الدراسة أب اف رعاية

 تكوف أف ٯبب كلذا كا٤بعدات، األجهزة بكافة ٘بهيزه على العمل ٍب للمكاف، ا١بيد من االختيار
الزكايا  من ٦بموعة إٔب تقسيمها يتم ٕبيث كاإلضاءة، التهوية جيدة ا٤بساحة، كاسعة غرؼ ا٤بدرسة

من  كاسعة ٦بموعات على ٙبتوم مكتبة كزاكية الطلبة، لعمل كزاكية للمعلم، زاكية مثل ا٤بختلفة
 أجهزة على لؤلجهزة ٙبتوم كزاكية ، كا٤بعرفة العلم فركع شٌب ُب كالقواميس كا٤بوسوعات الكتب
 كغّبىا. كتلفاز ككمبيوترات ككامّبات عرض

  1998 عام سيف آل دراسة

 إٔب كهتدؼ الدراسة –" كا٤بأموؿ الواقع بْب ا٤بوىوبْب الطبلب رعاية ُب ا٤بدرسية اإلدارة دكر "بعنواف
 ا٤بوىوبْب، إضافة الطبلب كرعاية كشف ُب ا٤بدرسية لئلدارة كا٤بأموؿ الواقعي الدكر على التعرؼ

الطبلب ا٤بوىوبْب  ٘باه بدكرىا ا٤بدرسية اإلدارة قياـ فاعلية من ٙبد الٍب ا٤بعوقات على التعرؼ إٔب
 اختبارات ىي: االبتدائية ا٤برحلة ُب تطبيقان  ا٤بوىوبْب اكتشاؼ طرؽ أكثر أف: إٔب الدراسة كتوصلت
 أٮبيةن  االكتشاؼ طرؽ االنشطة البلصفية، كأكثرا٤بشاركة ُب  –ا٤بدرسْب   تقديرات – التحصيل

 -تقديرات ا٤بدرسْب  –االنشطة البلصفية   ُب ا٤بشاركة ىي عينة الدراسة أفراد من  كجهة نظر
كبذلك ٲبكن القوؿ اف طرؽ االكتشاؼ االكثر اٮبية من كجهة نظر افراد عينة  التحصيل، اختبارات

ا٤بوىوبْب  الطبلب الكتشاؼ الدراسة أفراد طلعات الدراسة ال تطبق ُب ا٤بدارس ٩با يدؿ أف ت
 عبلقة – ا٢بوافز تطبيقان  ا٤بوىوبْب رعاية طرؽ الطبلب ا٤بوىوبْب، كأكثر اكتشاؼ كاقع عن ٚبتلف
 – النفسية الرعاية -االنشطة البلصفية – البيئة ا٤بدرسية هتيئة – األمور بأكلياء ا٤بدرسية اإلدارة
 رعاية كأكثر انواع ، ا٤بوىوبْب تدريس طرؽ -مهنيان  ا٤بعلمْب تطوير – ا٤بوىوبْب برامج ٚبطيط
 ا٤بدرسية اإلدارة عبلقة – ا٢بوافز الدراسة ىي عينة كجهة نظر أفراد من أٮبية ا٤بوىوبْب الطبلب
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 من أٮبيةن  األكثر الرعاية طرؽ بأف القوؿ ٲبكن كبذلك -ا٤بوىوبْب نفسيان  رعاية – األمور بأكلياء
 الدراسة عينة أفراد تطلعات أف على يدؿ ا٤بدارس ٩با ُب تطبق ال الدراسة عينة أفرادكجهة نظر 

 توصلت ما بأف القوؿ الطبلب ا٤بوىوبْب، كٲبكن رعاية كاقع عن ٚبتلف ا٤بوىوبْب الطبلب لرعاية
 االسَباتيجيات تعديل ٦بملها تستدعي ُب ا٤بوىوبْب رعاية كمعوقات عقبات من الدراسة إليو

 للطبلب ا٤بوىوبْب.   كالرعاية الكشف لربامج ا٤بنظمة

ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على درجة ٩بارسة ا٤بهاـ ا٤بعتمدة من قبل (: 2007دراسة مصريي ) 
كزارة الَببية كالتعليم السعودية ُب اكتشاؼ كرعاية ا٤بوىوبْب ٗبدارس التعليم العاـ. كأكدت نتائج 

وىوبْب تقـو أحيانا بوضع ا٣بطط كتتابع تنفيذىا، ككضع الدراسة أف اإلدارة العامة لرعاية ا٤ب
التشريعات ا٤بنظمة لتطبيق كافة أساليب اكتشاؼ كرعاية ا٤بوىوبْب، كتأىيل الكوادر البشرية 
الكتشاؼ كرعاية ا٤بوىوبْب، كتتوسع ُب إنشاء مراكز ا٤بوىوبْب، كتتبادؿ ا٣بربات مع ا١بهات ا٤بعنية 

نو نادرا ما تقـو اإلدارة العامة لرعاية ا٤بوىوبْب بإنشاء قاعدة معلومات ُب ٦باؿ رعاية ا٤بوىوبْب، كأ
 للموىوبْب، كتنسيق العبلقة بْب مراكز ا٤بوىوبْب كمؤسسة ا٤بلك عبد العزيز للموىبة كاإلبداع.

 أدوار ومسئوليات مدير ادلدرسة: 

تنمية ا١بانب اإلبداع لدل ا٤بعلمْب حٌب تكوف لديهم القدرة على اكتشاؼ كتنمية اإلبداع لدل  -
 ا٤بتعلمْب كٲبكن ٙبقيق ذلك من خبلؿ: 

 عقد دكرات لتأىيل ا٤بعلمْب ألف يكونوا مبدعْب.  •
 تشجيع كتعزيز كمكافأة األعماؿ اإلبداعية للمعلمْب ماديا كمعنويان.    •
حرص اإلدارة  ا٤بدرسية على التنمية ا٤بهنية ا٤بستدامة للمعلمْب كذلك من خبلؿ: تشجيع   •

ا٤بعلمْب على ا٤بشاركة ُب الندكات كا٤بؤٛبرات الٍب تنمى اإلبداع لديهم، كتشجيعهم على إجراء 
البحوث اإلجرائية ٤با يقابلهم من مشكبلت تعليمية، باإلضافة إٔب تنظيم رحبلت كمسابقات 
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ة ترفيهية لتنمية اإلبداع لدل ا٤بعلمْب، فضبل عن تدريب ا٤بعلمْب على استخداـ علمي
 االسَباتيجيات ا٢بديثة ُب التدريس. 

ا٢برص على توفّب ا٤بناخ ا٤بشجع للمعلمْب على إظهار إبداعاهتم، كمنح ا٤بعلمْب صبلحيات  •
 العمل الَببوم.تساعد ُب تنمية إبداعاهتم، ك٠باحها ٥بم با٢بوار كا٤بناقشة فيما ٱبص 

 تنظيم لقاءات مفتوحة بْب ا٤بعلمْب ا٤ببدعْب  لتبادؿ ا٣بربات. •
 توزيع األعباء الدراسية على ا٤بعلمْب بشكل عادؿ يعزز اإلبداع. •
 ربط ا٤بنهج الدراسي باألنشطة الصفية كالبلصفية كٚبصيص ميزانية ٥با.  -
تشكيل ١بنة مشرفة على برنامج رعاية ا٤بوىوبْب برئاسة مدير ا٤بدرسة كعضوية ا٤بتميزين من  -

 ا٤بعلمْب. 
 تقسيم األدكار كا٤بسؤكليات بشكل سليم على أعضاء اللجنة. -
كضع خطة سنوية تشمل صياغة األىداؼ بشكل كاضح مع ٙبديد ٦باالت العمل ا٤بختلفة مع  -

 م االستفادة منها كطرؽ ا٤بتابعة كالتقوًن.ٙبديد أدكار كل الفئات الٍب سيت
 تقوًن االحتياجات ا٣باصة للطبلب ا٤بوىوبْب للتعرؼ على الثغرات الٍب ٓب تلب ُب الربنامج. -
 .االىتماـ بتطوير مركز مصادر التعلم ٗبا ٰبقق احتياجات ا٤بعلم كالطالب -
 وبْب.الىتماـ باختيار الربامج كاألنشطة الٍب تليب حاجات الطبلب ا٤بوىا -
 تفعيل دكر أكلياء األمور كاجملتمع احمللي فيما ٱبص الربنامج. -
 االطبلع على مهاـ ككاجبات معلم الَببية ا٣باصة إف كجد للتنسيق بْب ذلك كاإلدارة ا٤بدرسية. -
تنفيذ السياسات كالتأكد من أف ا٤بعلومات ا٤بتعلقة ٗبخرجات كنتائج التبلميذ ا٤بوىوبْب  -

 (. 2014،61من نظاـ ا٤بعلومات اإلدارم للمدرسة )حامد كآخركف، كا٤بتفوقْب ٛبثل جزءان 
 بعض جتارب الدول العربية يف رعاية ادلوىوبني:

لقى ا٤بوىوبوف كا٤بتفوقوف ُب مصر اىتماما ن كبّبا ن منذ بدايات القرف التاسع عشر، عندما قاـ     
لدراسة العلـو ا٢بديثة كالتزكد "٧بمد علي" بتجميعهم كإرسا٥بم ُب بعثات خارجية إٔب أكركبا 

كقاـ "إ٠باعيل  با٣بربات ا٤بتقدمة ُب ٨بتلف الفنوف كالصنائع، كاألخذ بأسباب ا٢بضارة الغربية.
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ـ بإنشاء بعر الفصوؿ التجريبية ا٤بلحقة ٗبعهد الَببية كالٍب ٙبولت فيما 1932القباين" ُب عاـ 
يق مبادئ الَببية ا٢بديثة كمراعاة الفركؽ الفردية، بعد إٔب مدرسة ٭بوذجية ٕبدائق القبة عُب فيها بتطب

على التدريس بطريقة ا٤بشركع، كما أنشأ "القباين" بعر األندية الصيفية  ككاف التعليم فيها قائما ن
كفنيان. كرياضيا ن كاجتماعيا ن ـ حظيت فئات 1952كبعد قياـ ثورة يوليو  للموىوبْب كا٤بتفوقْب ثقافيا ن

تفوقْب بالرعاية التعليمية، كىم ٕبسب ترتيب أسبقية ا٢بصوؿ على ا٣بدمات ثبلث من ا٤بوىوبْب كا٤ب
التعليمية الٍب تتناسب كاستعداداهتم: ا٤بتفوقوف ٙبصيليان، كا٤بتفوقوف ُب الفنوف األدائية "الباليو 

  (.271، 2011)العدؿ،كا٤بوسيقى"، كا٤بتفوقوف رياضيان. 

سائدا ُب غّبه من الدكؿ العربية، إذ بدأ اىتماـ ر٠بي  ٓب ٱبتلف ا٢باؿ كثّبان ُب السوداف عما كاف
ـ برعاية متأخرة نسبيان من حيث االعمار الزمنية  ٧1982بدكد با٤بوىوبْب ُب السوداف عاـ 

كا٤بستويات الدراسية، ألعداد قليلة من التبلميذ ا٤بتفوقْب دراسيان، كذلك عندما انشات الدكلة 
ككاف يتم فيها قبوؿ ا٤بتفوقْب دراسيان ُب ا٤برحلة ا٤بتوسطة،  مدرسة خور عمر النموذجية الثانية،

كلكن قبل ىذا التاريخ كانت ىناؾ مؤشرات تارٱبية كنداءات ك٧باكالت للكشف عن االطفاؿ 
 (2، 2008ا٤بوىوبْب كرعايتهم، ٍب تلت ذلك التاريخ العديد من اال٪بازات. )عطاهلل، 

فتتحت مدرسة اليوبيل للموىوبْب كا٤بتفوقْب ُب ا 1993( أنو ُب عاـ 2004،129كأكد جركاف) 
األردف كىي أكؿ مدرسة ر٠بية ُب العآب العريب كىي مدرسة ثانوية ٨بتلطة، كتعُب ا٤بدرسة بتقدًن 
مناىج خاصة إثرائية، كمقررات إضافية طبقنا الحتياجات طبلهبا كبرامج أنشطة تربوية شاملة ُب 

الرياضية كاالجتماعية، تشرؼ عليها مؤسسة ا٤بلك حسْب اجملاالت العلمية الثقافية كالفنية ك 
 بالتعاكف مع كزارة الَببية كالتعليم ٗبوجب اتفاقية كأىم أىداؼ ا٤بدرسة ما يلي:
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تقدًن برنامج تربوم متوازف يرتكز على قاعدة علمية متينة كيوفر فرصنا لتطوير مهارات التفكّب  -1
 العليا كحل ا٤بشكبلت كاٚباذ القرار.

 زكيد الطلبة ٖبربات تعلم فريدة خارج اإلطار الصفي.ت -2

 مساعدة الطلبة ُب االنتقاؿ من مرحلة اكتشاؼ ا٤بعرفة إٔب مرحلة توظيفها ُب حل ا٤بشكبلت. -3

تقدًن خدمات تربوية متنوعة للمؤسسات التعليمية ا٢بكومية كا٣باصة من خبلؿ الربامج  -4
 . كالتعليمية التدريبية للهيئات اإلدارية

كتعترب أيضا ا٤بملكة العربية السعودية من الدكؿ العربية الٍب أكلت فكرة االىتماـ با٤بوىوبْب      
 على 1995 كا٤بتفوقْب من أبنائها، حيث نصت سياسة التعليم با٤بملكة العربية السعودية ُب عاـ

 خاصة، أما كمواد عامة ضمن مواد 779 رقم الوزراء ٦بلس قرار ُب كرعايتهم ا٤بوىوبْب اكتشاؼ
 العربية ا٤بملكة كبنات أبناء بل كٝبيع كالطالبات الطبلب ٝبيع رعاية إٔب تشّب فهي العامة ا٤بواد

 .كا٣باصة للرعاية العامة كتلميحات إشارات كفيها هبا، كا٤بقيمْب السعودية

 كقد اىتمت الدكؿ العربية حديثنا بإنشاء الركابط كا٤بنظمات كا٤بؤسسات القومية

ة الٍب تعُب بشئوف ا٤بوىوبْب كا٤بتفوقْب كبإجراء البحوث كعقد الندكات كا٤بؤٛبرات حوؿ كاإلقليمي
 العديد ( أب اف ىناؾ34، 2005( كالقريطي )114، 2003الزىراين ) ٨بتلف قضاياىم فأشار

 البحوث طريق إجراء عن ا٤بوىوب كتعليم كتربية رعاية ٦باؿ ُب ساٮبت الٍب ا٤بؤسسات من
 ا١بمعيات ٥بذه العلمية ا٤بتخصصة، ككانت كالندكات ا٤بؤٛبرات كعقد ا٤بطبوعات كنشر كالدراسات
ا٤بوىوبْب،  ٕباجات اجملتمع كعي رفع درجة ُب فعاؿ دكر كاإلقليمية كالدكلية الوطنية كا٤بؤسسات

 برامج ُب للعمل كا٤بشرفْب ا٤بعلمْب إعداد العليا لتأىيل الدراسات كبرامج كالنشرات البحوث كدعم
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 األطفاؿ من ا٤بوىوبْب برعاية جزئينا أك كلينا كغدت برا٦بها العآب، من ٨بتلفة أ٫باء ُب وىوبْبا٤ب
 كاألدبية العلمية ا٤بواىب تنمية برامج خدماهتا بْب ا٤بختلفة كتَباكح ا٤بيادين ُب كالكبار كالشباب
 العقدين خبلؿ أنشئت كقد كا٤بتنوعة، الشاملة الرعاية كبرامج كالشباب كالكبار لؤلطفاؿ كالفنية

 يلي: ما ا٤بؤسسات أبرز ىذه كمن ا٤باضيْب

 . الرياض / ا٣بليج لدكؿ العريب الَببية مكتب  -

 .الشرقية ا٤بنطقة / ا٤بوىوبْب لرعاية كرجالو العزيز عبد ا٤بلك مؤسسة  -

 . القاىرة / كالتنمية للطفولة اجمللس العريب -

 .عماف / كا٤بتفوقْب للموىوبْب العريب اجمللس  -

 . اإلمارات / ا٤بوىوبْب لرعاية اإلمارات ٝبعية  -

 .تونس  /كالعلـو كالثقافة للَببية العربية ا٤بنظمة  -

 . األردف / ا٢بسْب نور مؤسسة  -

 التوصيات وادلقرتحات

 ٲبكن كضع التوصيات كا٤بقَبحات اآلتية:

ككضع اسَباتيجية فعالة تبٌُب القائمْب على كضع السياسات التعليمية إصدار تشريعات،  -1
 ٚبطيطنا كتنفيذنا كمتابعة الكتشاؼ كرعاية ا٤بوىوبْب ماديا كمعنويان.

إعداد دليل إرشادم ٤بديرم ا٤بناطق التعليمية كمديرم ا٤بدارس كا٤بعلمْب يوضح فيها  -2
 ا٤بمارسات اإلدارية الَببوية البلزمة الكتشاؼ كرعاية الطبلب ا٤بوىوبْب.
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لتعريف مدراء ا٤بدارس با٤بمارسات اإلدارية البلزمة الكتشاؼ كرعاية عقد دكرات تدريبية  -3
 الطبلب ا٤بوىوبْب.

عقد برامج تنمية مهنية للمعلمْب  تساعدىم على التعرؼ على ا٤بوىوبْب،  ككيفية رعايتهم  -4
ككيفية تصميم كتنفيذ األنشطة كالربامج اإلثرائية ٥بم، باإلضافة إٔب مراعاة ذلك كلو ُب الربنامج 

 األكادٲبي للمعلمْب ُب كليات الَببية.  
نشر ثقافة اإلبداع بْب أعضاء اجملتمع ا٤بدرسي طبلبا كمعلمْب كإداريْب كعاملْب، عن طريق  -5

 الندكات كاالجتماعات.
العمل على تبٌِب الدكلة اسَباتيجية كاضحة يفعل من خبل٥با ٦بالس تنظيمية يتم إنشائها  -6

 تول الدكلة، مركرا بالوزارة، فا٤بؤسسات التعليمية.الكتشاؼ كرعاية ا٤بوىوبْب على مس
قياـ كحدة خاصة بعملية التعرؼ على ا٤بوىوبْب، تتوفر فيها الكوادر ا٤بؤىلة للعمل ُب ىذا  -7

اجملاؿ، كيرأسها خبّب متخصص ُب اجملاؿ مع تبادؿ ىذه الوحدة ا٣بربات مع جهات أخرل 
 متخصصة ُب التميز كرعاية ا٤بوىوبْب.

ظيفة معلم الطبلب ا٤بوىوبْب _ كىذه مهمة كليات الَببية_ كٱبوؿ إليو ا٤بشاركة استحداث ك   -8
 ُب ١بنة رعاية ا٤بوىوبْب ُب ا٤بدرسة.

القبوؿ ا٤ببكر ُب مرحلة رياض األطفاؿ كمرحلة التعليم األساسي، كذلك بإتاحة الفرصة  -9
كران برياض األطفاؿ، لؤلطفاؿ الذين يتفوقوف ُب عمرىم العقلي على عمرىم الزمُب بااللتحاؽ مب

 كبالصف األكؿ من ا٤بدرسة االبتدائية، كىذا الشكل تأخذ بو ٝبيع الدكؿ ا٤بتقدمة.
إجراء تقييم دكرم كمراجعة منتظمة للسياسات كاالسَباتيجيات الٍب يتم تطبيقها للتعرؼ  -10

 علي الطبلب ا٤بوىوبْب كا٤بتفوقْب كرعايتهم مع مراجعة لكل ما ىو جديد ُب ىذا اجملاؿ.
اٚباذ قرارات من شأهنا توجيو العناية ا٤ببلئمة بالطبلب ا٤بوىوبْب على ا٤بستويات اإلدارية   -11

ا٤بختلفة كإنشاء مراكز كإدارات تتؤب اكتشافهم كمتابعتهم كإعداد الربامج ا٣باصة هبم، باإلضافة 
 تاج إليها ا٤بوىوبوف. إٔب العمل على توفّب ا٤بيزانية كاإلنفاؽ البلـز لتوفّب األجهزة كا٤بعدات الٍب ٰب
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تسليط الضوء اإلعبلمي لنشر الوعى الثقاُب ُب اجملتمع كبياف أٮبية االكتشاؼ ا٤ببكر كرعاية  -12
 فئة ا٤بوىوبْب ُب مراحلهم العمرية ا٤بختلفة.

االىتماـ بإرساؿ الطبلب ا٤بوىوبْب ُب لقاءات علمية مع أقراهنم ُب الدكؿ ا٤بتقدمة لتبادؿ  -13
 ة الٍب بينهم كبْب أقراهنم. ا٣بربات كتقريب الفجو 

 ادلقرتحات:

 وتقرتح الباحثة اآليت:
إجراء إٔباث كدراسات تتناكؿ الطرائق كاالسَباتيجيات ا٢بديثة ُب التدريس كبلن على  حدل  -1

 كتأثّبىا ُب رعاية ا٤بوىوبْب.
إجراء إٔباث كدراسات عن مدل تطبيق ا٤بعلمْب للطرائق كاالسَباتيجيات ا٢بديثة ُب تدريس  -2

 ا٤بقررات الدراسية كمدل إ٤بامهم هبا.
إجراء إٔباث كدراسات حوؿ الفركؽ ُب ٙبصيل الطلبة ا٤بوىوبْب الذين يتعلموف كفق الطرائق  -3

 كاالسَباتيجيات ا٢بديثة ُب التدريس كبْب الطلبة ا٤بوىوبْب الذين يتعلموف بالطرائق التقليدية.
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 قائمة ادلراجل وادلصادر:

 أواًل: الكتب.

( دكر ا٤بدرسة ُب رعاية الطلبة ا٤بتفوقْب كا٤بوىوبْب كالتخطيط 1998اٞبد) سم، فاطمةا١با -1
 .ا٤بعلومات الَببوية، البحرين لربامج خاصة هبم.

( أساليب الكشف عن ا٤بوىوبْب كرعايتهم، دار الفكر، 2002جركاف، فتحي عبد الرٞبن ) -2
 عماف.

االسَباتيجيات كاإلجراءات ا٤بركز  –( رعاية ا٤بوىوبْب 2014جركاف، فتحي عبدالرٞبن ) -3
 العريب للتدريب الَببوم الدكحة/قطر.

، دار الفكر 2( تعليم األطفاؿ ا٤بوىوبْب، ط 1989حواشْب، زيداف، كحواشْب، مفيد) -4
 للطباعة كالنشر كالتوزيع، عماف. 

 ( مقدمة ُب الَببية ا٣باصة، القاىرة: دار الفكر العريب.2003الزغيب، ٧بمد سيد ) -5
( اسَباتيجيات الكشف عن ا٤بوىوبْب كا٤ببدعْب كرعايتهم بْب 2003الزىراين، مسفر ) -6

 األصالة ا٤بعاصرة، مكة ا٤بكرمة : دار طيبة.
( مدخل إٔب تربية ا٤بتميزين كا٤بوىوبْب، دار الفكر للطباعة كالنشر 1998السركر، ناديا ىايل ) -7

 كالتوزيع، األردف.
 -تربيتهم  -اكتشافهم  -قوف عقليان خصائصهم( ا٤بتفو 2004سليماف، عبد الرٞبن ) -8

 مشكبلهتم، مكتبة زىراء الشرؽ، مصر.
 كدار الثقافة، الدكلية العلمية الدار كا٤بتفوقْب ا٤بوىوبْب تربية (2002) حسُب سعيد العزة، -9

 .األردف عماف،
 مصر. .األكٔب ا٤بوىوبْب الطبعة أبنائنا رعاية 2008)حسن ) أٞبد فرٰبات، -10
( ا٤بوىوبوف كا٤بتفوقوف خصائصهم كاكتشافهم كرعايتهم، 2005ا٤بطلب ) القريطي، عبد -11

 القاىرة: دار الفكر العريب.
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ديب : دار القلم للنشر  2( ا٤بدخل إٔب الَببية ا٣باصة ط 1997القريوٌب، يوسف كآخركف ) -12
 كالتوزيع.

اية ا٤بوىوبْب ( دليل اإلدارة العامة لرع2004اإلدارة العامة لرعاية ا٤بوىوبْب كا٤بوىوبات، ) -13
 برا٦بها( ، الرياض: مؤسسة ا٤بلك عبد العزيز كرجالو. -أىدافها -كا٤بوىوبات )نشأهتا

(. ٨بلص التقرير النهائي لربنامج الكشف عن 1997آؿ شارع ، عبد هللا كآخركف ) -14
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 اجتاىات الطالب العاديني ضلو أقراهنم ادلدرلني من ادلكفوفني

 بكلية اآلداب جامعة مصراتة يف العملية التعليمية  

 جامعة مصراتة /أ .كوثر عبد الرحيم التائب -ام يوسف شاحوت أ . إذل

 ملخص الدراسة باللغة العربية

 اآلتية:تتحدد مشكلة الدراسة ُب التساؤالت 

 التعليمية؟عملية الماىي ا٘باىات الطبلب العاديْب ٫بو أقراهنم ا٤بد٦بْب من ا٤بكفوفْب ُب . ػ1

ػػػػ ىػػػل ىنػػػاؾ فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية ُب ا٘باىػػػات الطػػػبلب العػػػاديْب ٙبػػػو دمػػػج ا٤بكفػػػوفْب ُب 2
  ا١بنس؟العملية التعليمية كفقان ٤بتغّب 

كهتدؼ ىذه الدراسة إٔب التعرؼ عن ا٘باىات الطبلب العػاديْب ٫بػو أقػراهنم ا٤بػد٦بْب مػن ا٤بكفػوفْب 
ىنػاؾ فػركؽ ذات داللػة إحصػائية ُب ا٘باىػات  كذلك الكشف عمػا إذا كانػت  التعليمية،ُب العملية 

ًب اسػػػتخداـ قػػػد ك  ؛الطػػػبلب العػػػاديْب ٫بػػػو أقػػػراهنم ا٤بػػػد٦بْب مػػػن فئػػػة ا٤بكفػػػوفْب ُب العمليػػػة التعليميػػػة
 ا٤بنهج الوصفي للتعرؼ على ا٘باىات الطبلب العاديْب ٫بو أقراهنم ا٤بد٦بْب من فئة ا٤بكفوفْب .

الطػبلب العػػاديْب ٫بػو أقػراهنم ا٤بػػد٦بْب مػن فئػة ا٤بكفػػوفْب  كأظهػرت نتػائج ىػذه الدراسػػة أف ا٘باىػات 
(، ككانت النسب  7ٯبابية عدا الفقرة السابعة)إحيث كانت ٝبيع فقرات االستبياف  إٯبابية،كانت 

(، 0.05% ( ككانػت دالػة عنػد مسػتول )98.8% ػ 66.3)  مػا بػْبا٤بئوية ٥بذه الفقػرات تػَباكح 
% ( عنػػػد مسػػػػتول داللػػػػة 53.8( بنسػػػبة مئويػػػػة )7لفقػػػػرة )بينمػػػا كانػػػػت اال٘باىػػػات سػػػػلبية علػػػى ا
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بػْب  ا( . كما بينت أنو ال توجد فركؽ دالة إحصائي0.05( كىي غّب دالة عند مستول )0.502)
 ا٘باىات الذكور كا٘باىات اإلناث ٫بو دمج ا٤بكفوفْب ُب العملية التعليمية. 

 

 ملخص الدراسة باللغة االنجليزية 

       The study problem is determined by the following questions:  

1-What are the attitudes of ordinary students towards their integrated peers of the 

blind in the educational process? 

  2-Are there statistically significant differences in the attitudes of ordinary students 

that integrate the blind in the educational process according to the gender variable? 

The aim of this study is to identify the attitudes of ordinary students towards their 

blind peers in the educational process, as well as to detect whether there are 

statistically significant differences in the attitudes of ordinary students towards 

their blind peers in the educational process. The descriptive approach was used to 

identify the attitudes of ordinary students towards their integrated peers in the blind 

category.  

The results of this study showed that the average students' attitudes toward their 

blind peers were positive. All the paragraphs of the questionnaire were positive 

except for the seventh paragraph. The percentages were (66.3% to 98.8%), While 

the trends were negative on paragraph (7) percentage (53.8%) at the level of 

significance (0.502) and is not significant at the level (0.05). It also showed that 

there are no statistically significant differences between male attitudes and female 

attitudes toward the integration of the blind in the educational process. 
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 ادلقدمة : 

تعد عملية تعليم األطفاؿ ذكم ا٢باجات ا٣باصة من القضايا األساسية الٍب ٙبظى باىتماـ متواصل 
ْب على العملية الَببويػة ُب أ٫بػاء العػآب كافػة ، ٤بػا ٥بػا مػن أٮبيػة ُب تلبيػة احتياجػات ىػؤالء من القائم

الطلبة ، كٲبثل دمج األطفاؿ ذكم االحتياجات ا٣باصة أحد ا٤بفػاىيم الَببويػة ا٢بديثػة الػٍب أصػبحت 
تياجات ا٣باصػة جزءان من السياسات التعليمية ُب الكثّب من الدكؿ ا٤بتقدمة ُب ٦باؿ تربية ذكم االح

، فقػػػد شػػػهدت العقػػػود ا٤باضػػػية تطػػػورات متبلحقػػػة ُب تعلػػػيم الطػػػبلب مػػػن ذكم اإلعاقػػػة ، السػػػيما 
الطبلب ا٤بعاقْب بصريان . كىذا التطور بالنظر إٔب األشخاص ا٤بعاقْب كتربيتهم يعكس تطوران آخػر ُب 

ة إٔب ا٤بنػاداة كاالعػَباؼ ا٘باىات اجملتمع ٫بوىم ، كاالنتقاؿ ُب أسلوب التعليم من ا٤بؤسسات ا٣باصػ
،  2016) الزيععودي ، مصععطفى ، ادلهععريي ، الزيععودي ، ٕبقهػػم ُب التعلػػيم با٤بؤسسػػات العامػػة . 

 ( 24ص 

عػػن قػػدراهتم  كعمليػػة الػػدمج تقػػـو علػػى أٮبيػػة حصػػوؿ األفػػراد علػػى حقهػػم ُب التعلػػيم بغػػر النظػػر 
للقػػانوف األمريكػػي ا٣بػػاص بػػاألفراد  كتػػوفّب مبػػدأ  تكػػافؤ الفػػرص ، كيؤكػػد مبػػدأ التعلػػيم للجميػػع كتبعػػان 

ذكم االحتياجات ا٣باصة  على أٮبية حصوؿ الطلبة على التعليم ا٤ببلئم      ُب البيئة األقػل تقييػدان 
بعد حصػو٥بم علػى التقيػيم الَببػوم ا٤بناسػب كإٔب إشػراؾ الوالػدين ُب عمليػة التقيػيم كتػوفّب ا٣بػدمات 

 طبلب .الٍب تليب االحتياجات الفردية ١بميع ال

 (44، ص2008) ادلهريي ،

كتعكس عملية الدمج فلسفة إنسانية كٛبثل نقلو أخبلقية ٫بو توفّب الَببية ا٤بناسب لرعاية ىذه الفئة 
ضمن البيئة ا٤بناسبة ، كتبنت الكثّب من اجملتمعات ا٤بتقدمة كا٤بهتمة با١بوانب اإلنسانية مبدأ دمج 

تحدة بإعبلهنا عاـ ذكم االحتياجات ا٣باصة مع أقراهنم العاديْب ، الذم أكدتو ىيئة األمم ا٤ب
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( سنة دكلية للمعوقْب ٙبت شعار )ا٤بساكاة كا٤بشاركة الكاملة ( ، ًب جاء اإلعبلف العا٤بي 1981)
للَببية للجميع ، ليحث ا١بميع على ضركرة ٞباية ذكم االحتياجات ا٣باصة ُب التمييز كإعطائهم 

  .ا٢بقوؽ نفسها ُب التعليم مثل العاديْب

 (45، ص  2004) اخلطيب ، 

حيث إف نسب ا٤بعاقْب ُب أم ٦بتمع ٚبتلف من ٦بتمع آلخر ، كىذا العدد من ا٤بعاقْب بصريان      
ال ٲبكن ٘باىل متطلباتو كٲبكن االستفادة من القدرات ا٤بتبقية لديهم إذا مػا ًب قبػو٥بم  ُب اجملتمػع ، 

ا٤بهػم أف يػتم التعامػل مػع كتلعػب نظػرة اجملتمػع إلػيهم دكران مهمػا ُب د٦بهػم كتقػبلهم فيػو ، كعليػو مػن 
. ) ىػػذه الفئػػة بطريقػػة تتناسػػب مػػع طبيعػػتهم ، ليػػتم تنفيػػذ الػػدمج األكػػادٲبي مػػع الطػػبلب العػػاديْب 

   (786، ص 2010الصمادي ، 

كتػػػرل الباحثتػػػاف أف ا٘باىػػػات الطػػػبلب العػػػاديْب ٥بػػػا دكر ىػػػاـ ُب ٙبديػػػد ٪بػػػاح عمليػػػة الػػػدمج حيػػػث 
لبية من قبل الطػبلب العػاديْب ا٘بػاه دمػج ا٤بكفػوفْب ُب العمليػة ىناؾ دائمان اال٘باىات اإلٯبابية كالس

التعليمية ، حيث أف التعرؼ على ا٘باىات الطبلب العاديْب ٫بو دمج الطبلب ا٤بكفوفْب يعترب أمران 
 ىامان لوضع ا٣بطط ا٤بناسبة إل٪باح العملية التعليمية ٘باه الطلبة ا٤بكفوفْب .

 مشكلة الدراسة :  

ال٘باىات ٫بو ا٤بعاقْب بصريان من العوامل ا٤بهمػة كالػٍب تػؤثر ُب فاعليػة بػرامج الػدمج ، يعترب موضوع ا
كالسيما ا٘باىات الطلبة العاديْب ٫بو أقػراهنم ذكم اإلعاقػة البصػرية ، ذلػك بسػبب التفاعػل ا٤بسػتمر 

و الطلبػػة كا٤بباشػػر بػػْب ىػػؤالء الطلبػػة . إضػػافة إٔب أٮبيػػة اال٘باىػػات سػػواء أكانػػت إٯبابيػػة أـ سػػلبية ٫بػػ
ذكم االحتياجات ا٣باصة عامة  كالطلبة ا٤بكفوفْب بصفة خاصػة ، كأٮبيػة تػوفّب الػدعم ٥بػم ألدائهػم 
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األكادٲبي كدعمهم للتكيف االجتماعي ك االنفعػإب للطلبػة ذكم اإلعاقػة، كتعتمػد ا٘باىػات األفػراد 
ة ُب ا٤بواقػف ا٤بختلقػػة . ٫بػو بعضػهم بعضػان  علػى نوعيػة العبلقػات فيمػا بيػنهم، كُب تعػامبلهتم اليوميػ

  ( 37، ص  2010)حزام، 

فاال٘باىات اإلٯبابية أك السلبية ما ىػي إال تنظيمػات نفسػية يكتسػبها الفػرد  مػن خػبلؿ تفاعلػو مػع 
اآلخػػػرين، كتعمػػػل كػػػدكافع تػػػؤثر ُب سػػػلوكو أك ردكد فعلػػػو ٘بػػػاه ا٤بواقػػػف ك األفػػػراد، كمػػػا تعمػػػل ىػػػذه 

كيػػة ك االنفعاليػػة حػػوؿ بعػػر األمػػور ُب حيػػاة الفػػرد، ٕبيػػث اال٘باىػػات علػػى تنظػػيم العمليػػات اإلدرا 
) يكوف قادران على اٚباذ القرارات ا٤بناسبة ُب ا٤بواقف الٍب تتطلب نوعان من الثبات ك الثقة بالنفس.  

 (  168، ص  2013القحطاين، 

ة مػػن أجػػل فالَببيػػة ا٣باصػػة هتػػدؼ إٔب تعػػديل ا٘باىػػات األفػػراد العػػاديْب ٫بػػو األفػػراد مػػن ذكم اإلعاقػػ
زيػػادة التقبػػل االنفعػػإب ك االجتمػػاعي ٥بػػم، مػػا يػػنعكس اٯبابيػػان علػػى ا٣بػػدمات ا٤بقدمػػة ٥بػػم كٙبسػػْب 
الربامج الَببوية ك االجتماعية، كيساعد ُب صور القوانْب ك التشريعات الٍب ٙبفظ للمعاقْب حقػوقهم 

 ُب اجملتمع ك الٍب تسهم ُب إشباع حاجاهتم. 

 (240ص  ، 2016) الزيودي وآخرون، 

كعنػػد التعامػػل مػػع ا٤بعػػاقْب البػػد مػػن أف نأخػػذ ُب االعتبػػار عػػددان مػػن ا٣بصػػائص ا٤بهمػػة الػػٍب يتميػػزكف 
هبػػػا، باإلضػػػافة إٔب مراعػػػاة مشػػػاعرىم كنقػػػاط الضػػػعف ك القػػػوة عنػػػدىم، فقػػػد يعػػػانوف مػػػن ا٘باىػػػات 

لديػو مشػاعر اآلخرين ٫بوىم ك الٍب تقلب عليها مشاعر الشػفقة ، حيػث ينشػأ ا٤بعػاؽ بصػريان كينمػو 
) القريطعععي، الػػػرفر لئلعاقػػػة ، الػػػٍب ٘بعلػػػو غػػػّب متوافػػػق شخصػػػيان أك اجتماعيػػػان مػػػع أقرانػػػو العػػػاديْب. 

2011  ) 
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لذا تلعب ا٘باىات الطبلب العاديْب دكران ىامان ُب ٙبديد ٪باح عملية الدمج حيث ىناؾ دائمان      
ه دمػػج ا٤بكفػػوفْب ُب العمليػػة التعليميػػة، اال٘باىػػات االٯبابيػػة كالسػػلبية مػػن قبػػل الطػػبلب العػػاديْب ا٘بػػا

حيث أف التعرؼ على ا٘باىات الطبلب العاديْب ٪بو الػدمج يعتػرب أمػران ىامػان لوضػع ا٢بلػوؿ ا٤بناسػبة 
 للنجاح ُب العملية التعليمية ٘باه الطلبة ا٤بكفوفْب.
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 وتتحدد مشكلة الدراسة يف التساؤالت التالية:

 أقراهنم ا٤بد٦بْب من ا٤بكفوفْب ُب العملية التعليمية؟ما ا٘باىات الطبلب العاديْب ٫بو  -1
ىل ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا ُب ا٘باىات الطلبة العاديْب ٫بو أقػراهنم ا٤بػد٦بْب مػن ا٤بكفػوفْب ُب  -2

 العملية التعليمية كفقان ٤بتغّب ا١بنس؟
 أىداف الدراسة:

ة ا٤بكفػػػوفْب ُب العمليػػػة التعػػػرؼ علػػػى ا٘باىػػػات الطػػػبلب العػػػاديْب ٫بػػػو أقػػػراهنم ا٤بػػػد٦بْب مػػػن فئػػػ -1
 التعليمية.

الكشػػف مػػا إذا كانػػت ىنػػاؾ فػػركؽ دالػػة إحصػػائيا ُب ا٘باىػػات الطػػبلب العػػاديْب ٫بػػو أقػػراهنم  -2
 ا٤بد٦بْب من فئة ا٤بكفوفْب ُب العملية التعليمية كفقان ٤بتغّب ا١بنس.

 تكمن أٮبية الدراسة ُب اآلٌب: أمهية الدراسة: 

٫بو الدمج بصفة عامة ك٫بو دمػج ا٤بكفػوفْب بصػفة خاصػة معرفة ا٘باىات الطبلب العاديْب  -1
تساعدنا ُب إعداد الربامج الَببوية النفسية الٍب تعد ىؤالء الطبلب العػاديْب ٕبيػث يصػبحوف أكثػر 
تقببلن لذكم االحتياجات ا٣باصة بصفة عامة كا٤بكفوفْب بصفة خاصة كىو أمر ضركرم مػن جهػة 

تعلػػيم كالَببيػػة لػػذكم االحتياجػػات ا٣باصػػة بصػػفة عامػػة نظػػر الباحثتػػاف لتحقيػػق أفضػػل نػػوع مػػن ال
 كا٤بكفوفْب بصفة خاصة ُب الصفوؼ العادية كمع أقراهنم العاديْب.

التعػرؼ علػػى ا٘باىػات الطػػبلب العػػاديْب ٫بػو ا٤بعػػوؽ بوجػػو عػاـ ك٫بػػو الكفيػػف بوجػو خػػاص ىػػو  -2
 تمع.جزء ىاـ من برامج ٚبطيط كتنفيذ كتطوير ا٣بدمات با٤بعوقْب بصريان ُب اجمل

ٲبكن أف تفيد نتائج الدراسػة البػاحثْب ألجػراء ا٤بزيػد مػن الدراسػات ك اال٘باىػات لتقليػل الفجػوة  -3
 بْب الطبلب العاديْب ك ا٤بعاقْب كتعديل اال٘باىات ٫بو د٦بهم بطريقة اٯبابية ُب ا٤بؤسسات العامة.
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معيػػة )ذكػػور ك إنػػاث( أجريػػت الدراسػػة ا٢باليػػة علػػى الطلبػػة العػػاديْب با٤برحلػػة ا١باحععدود الدراسععة: 
لكليػػػػة اآلداب قسػػػػمي )الَببيػػػػة ، التػػػػاريخ( ك٩بػػػػن يدرسػػػػوف مػػػػع الطػػػػبلب ا٤بكفػػػػوفْب هبػػػػذه األقسػػػػاـ 

 (.2018-2017سنة)

 مفاىيم الدراسة:

" بأنو حالة ميل الفرد للعمػل ٫بػو موضػوع مػا تبعػان لصػفاتو الػٍب تعلمهػا كيطلػق علػى  تعريف االجتاه:
 عة( بينما يطلق على اال٘باه )القوم الفعاؿ( عاطفة أك كجداف".اال٘باه الذم ال يعمل )ميل أك نز 

كيعػػػرؼ أٞبػػػد زكػػػي صػػػاّب اال٘بػػػاه بأنػػػو "٦بموعػػػة اسػػػتجابات القبػػػوؿ أك الػػػرفر إزاء موضػػػوع جػػػدٕب 
 ( 405، ص  1974)زكي ، معْب". 

عػػاديْب تعػػرؼ الباحثتػػاف اال٘بػػاه إجرائيػػان بأنػػو ٦بموعػػة اسػػتجابات الطػػبلب ال تعريععف االجتععاه إجرائيععاً:
بػػػالقبوؿ أك الػػػرفر ا٘بػػػاه دمػػػج ا٤بكفػػػوفْب مهػػػم ُب ا٤بؤسسػػػات العامػػػة، كيقػػػاس ىػػػذا اال٘بػػػاه إجرائيػػػان 

 ٗبتوسط درجات استجاباهتم على مقياس اال٘باه.

" ىػػػو أسػػػلوب تربػػػوم يػػػتم مػػػن خبللػػػو إ٢بػػػاؽ الفػػػرد ا٤بعػػػاؽ مػػػع الطػػػبلب العػػػاديْب  تعريعععف العععدمج:
٨بتلػػف األنشػػطة الَببويػػة ٗبػػا فيهػػا التعليميػػة كاالجتماعيػػة". با٤بػػدارس العامػػة الػػٍب ٛبػػارس مػػن خبل٥بػػا 

 (788، ص  2010)اذلمادي ، 

"بأنو عملية مشاركة الطػبلب العػاديْب كذكم االحتياجػات ا٣باصػة  تعرف الباحثتان الدمج إجرائياً:
اسػب مػع من فئة ا٤بكفوفْب ُب بيئة صفية كاحػدة كتلبيػة متطلبػات ا١بميػع الَببويػة كاالجتماعيػة ٗبػا يتن

 قدراهتم كإمكانياهتم". 
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يعػػرؼ علػػى أنػػو " الشػػخص الػػذم يعجػػز عػػن اسػػتخداـ بصػػرة ُب ا٢بصػػوؿ علػػى ا٤بعرفػػة ، الكفيععف: 
 كيعتمد على االستفاذه على حواسو األخرل ُب عملية التعليم " .

 ،ص1982) عبعد العرحيم ، بشعاي ،                                                             
54) 

ىػػم األفػػراد الػػذين يعػػانوف مشػػكبلت بصػػرية ٙبػػوؿ دكف اعتمػػادىم  التعريععف اإلجرائععي للمكفععوفني:
علػػى حاسػػة األبصػػار ُب عمليػػة الػػتعلم كىػػم الطلبػػة ا٤بكفػػوفْب بكليػػة اآلداب جامعػػة مصػػراتة  كالػػذين 

 ٰبتاجوف إٔب دعم تربوم.

 اإلطار النظري:

 االجتاىات:

الػذم  ( Sartion, 1967) كقد ظهرت ٦بموعة من التعريفات لبل٘باه كتعريف سارتن        
) يعػػرؼ اال٘بػػاه علػػى أنػػو نزعػػة الفػػرد أك ميلػػو لبلسػػتجابة بطريقػػة سػػلبية أك إٯبابيػػة ٫بػػو موضػػوع مػػا.  

  ( 1998اجلاسم ، 

كاال٘بػػاه يعػػرؼ ُب الغالػػب بأنػػو اسػػتعداد أك نػػزكع مسػػبق لبلسػػتجابة بطريقػػة معينػػة ٫بػػو ا٤بوضػػوع      
إٔب أف اال٘بػاه  Stotlendك ) اسػتوتلند (  Katzا٤بعطى أك ا٤بوقف فقد عػرؼ كػل مػن ) كػاتز ( 

 ىو ميل الفرد لتقييم موضوع، أك رمز بطريقة معينة. 

 ( 25،26، ص  2010) شتا ،                                                          
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  كتتمثل ُب األٌب :خصائص االجتاىات: 

 اال٘باىات مكتسبة كليست كراثية. -1
 يعتمد اال٘باه على معرفة كخربة الشخص. -2
 يعتمد اال٘باه على العمليات السيكولوجية للفرد مثل ا٢باجات ك الدكافع ك ا٢بوافز . -3
 بة أم ىو سابق على السلوؾ.اال٘باه استعداد لبلستجا -4
 إف ا٤بعلومات ك ا٣بربات الٍب نكتسبها ٙبدد االرتباطات ا٤بوجبة أك السالبة ٫بو اال٘باه. -5
 اال٘باىات ثابتة نسبيان. -6
اال٘باىػػات تتكػػوف كتػػرتبط ٗبثػػّبات كمواقػػف اجتماعيػػة، كيشػػَبؾ عػػدد مػػن األفػػراد أك ا١بماعػػات  -7

 فيها.
 ت الٍب ترتبط هبا.اال٘باىات تتعدد كٚبتلف حسب ا٤بثّبا -8
اال٘باىػػات ال تتكػػوف ُب فػػراغ كلكنهػػا تتضػػمن دائمػػان عبلقػػة بػػْب فػػرد كموضػػوع مػػن موضػػوعات  -9

 البيئة.
 اال٘باىات ٥با خصائص انفعالية. -10
 اال٘باه تغلب عليو الذاتية أكثر من ا٤بوضوعية من حيث ٧بتواه. -11
اال٘باه يقع دائما بْب طرفْب متقػابلْب احػدٮبا موجػب كاآلخػر سػالب ٮبػا التأييػد ا٤بطلػق ك  -12

 ( 174،ص  2003)زىران ، ا٤بعارضة ا٤بطلقة. 
اتفقػػػت اآلراء علػػػى أف اال٘بػػػاه مكػػػوف مػػػن ثبلثػػػة عناصػػػر أساسػػػية تتفاعػػػل مػػػع  مكونعععات االجتعععاه: 

بعضػها الػبعر مػن أجػل إعطػاء الشػكل النهػائي لبل٘بػاه، كىػذه العناصػر كإف كانػت افَباضػية نظريػػة 
فإف معظم الدراسات التجريبية الٍب أجريت ك٘برم ُب ميداف اال٘باىات حٌب اآلف تؤكػد صػحة ىػذه 

 ي عرض ٥بذه ا٤بكونات:االفَباضات كفيما يل

 أواًل/ ادلكونات ادلعرفية:
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 كىي ا٤بكونات الٍب تَباكم عند الفرد أثناء احتكاكو، بعناصر البيئة كٲبكن تقسيمها إٔب:

 ا٤بدركات ك ا٤بفاىيم أم ما يدركو الفرد حسيان أك معنويان. -1
 د.ا٤بعتقدات كىي ٦بموعة ا٤بفاىيم ا٤بتبلورة الثابتة ُب احملتول النفسي للفر  -2
 التوقعات كىي ما ٲبكن أف يتنبأ بو الفرد بالنسبة لآلخرين أك يتوقع حدكثو منهم. -3
إف ا٤بػػدركات السػػابقة ككػػذلك ا٤بعتقػػدات ك التوقعػػات ىػػي أسػػاس ا٤بعػػرُب لبل٘بػػاه ا٤بتكػػوف عنػػد      

 الفرد بغر النظر عن كوف اال٘باه موجبان أك سلبان.

 ثانياً/ ادلكونات االنفعالية:

ع العواطػػف كا٤بشػػاعر الػػٍب تظهػػر لػػدل صػػاحب اال٘بػػاه ُب تعاملػػو مػػع موضػػوع معػػْب ىػػي ٦بمػػو      
 متعلق باال٘باه، كىي تظهر مدل حبو لذلك ا٤بوضوع أك نفوره منو. 

 ثالثاً/ ادلكونات اإلجرائية:

يتمثػػػل ىػػػذا ا٤بكػػػوف ُب نػػػزكع أك ميػػػل صػػػاحب اال٘بػػػاه إٔب القيػػػاـ بأ٭بػػػاط مػػػن السػػػلوؾ تتصػػػل      
، كذلػك حػْب تػدعو ا٢باجػة إٔب مثػل ذلػك اإلجػراء أك يتػوافر ا٤بوقػف أك اجملػاؿ الػذم ٗبوضوع اال٘بػاه

 يقع فيو الشخص كموضوع ا٘باىو.

( Moghaddam , 1998 : 101 and Sears et  al,1991 : 137 – 
138 )               

 تصنف اال٘باىات على عدة أسس كىي:أنواع االجتاىات:   

 على أساس ادلوضوع: -1
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ىو اال٘باه الذم ينصب على الكليات كقد دلت األٕباث التجريبية على كجود  العام:االجتاه 
، كيبلحظ أف اال٘باه  اال٘باىات العامة، فأثبتت أف اال٘باىات ا٢بزبية السياسية تتسم بصفة العمـو

 العاـ ىو أكثر شيوعان كاستقراران من اال٘باه النوعي.
ى جزء من تفاصيل ا٤بوضوع، دكف جزء آخر، كاال٘باه ىو اال٘باه الذم ينصب عل االجتاه النوعي:

 ا٤بوجب ٫بو الشعر األسود فقط، كىنا الشعر جزء من ا١بسد.
 على أساس اافراد: -2

ىو اال٘باه ا٤بشَبؾ بْب عدد كبّب من الناس، فإعجاب الناس باألبطاؿ ا٘باه  االجتاه اجلماعي:
 ٝباعي.

 ىو اال٘باه الذم ٲبيز فردان عن أخر، فإعجاب اإلنساف بصديق لو ا٘باه فردم. االجتاه الفردي:
 على أساس الوضوح: -3

 ىو اال٘باه الذم ال ٯبد الفرد حرجان ُب إظهاره كالتحدث عنو أماـ اآلخرين. االجتاه العلين:
نفسو بل  ىو اال٘باه الذم ٰباكؿ الفرد إخفائو عن اآلخرين كٰبتفظ بو ُب قراره االجتاه السري: 

 يذكره أحيانان حْب يسأؿ عنو.
 على أساس القوة: -4

يبدك اال٘باه القوم ُب موقف الفرد من ىدؼ اال٘باه موقفان حادان ال رفق فيو كال  االجتاه القوي:
 ىوادة، فالذم يرل ا٤بنكر فيغضب كيثور كٰباكؿ ٙبطيمو إ٭با يفعل ذلك ألف لديو ا٘باىان قويان.

ع من اال٘باه يتمثل ُب الذم يقف من ىدؼ اال٘باه موقفان ضعيفان رخوان ىذا النو  االجتاه الضعيف:
 خانعان مستسلمان، فهو يفعل ذلك ألنو ال يشعر بشدة اال٘باه كما يشعر هبا الفرد ُب اال٘باه القوم.

 على أساس اذلدف:  -5
 ىو اال٘باه الذم ينجو بالفرد ٫بو شيء ما )أم إٯبايب(. االجتاه ادلوجب:
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 1996)عويضة ، ىو اال٘باه الذم ٯبنح بالفرد بعيدان عن شيء آخر )أم سليب(. يب:االجتاه السل
 :116- 119 ) 

مػػن التطػػورات ا٥بامػػة ُب ٦بػػاؿ الَببيػػة ا٣باصػػة مػػا يطلػػق عليػػو أسػػلوب الػػدمج، الػػذم يقػػـو  الععدمج :  
فْب عػن على فكرة مفادىا أنو ال ينبغي فصل التبلميذ ذكم االحتياجات ا٣باصة، كخاصة فئة ا٤بكفو 

 أقراهنم األسوياء، بل ينبغي ا٤بضي ُب تعليمهم معهم إٔب أبعد مدل ٩بكن.

جاء ىذا ا٤بفهـو كػرد فعػل مضػاد للممارسػة الػٍب سػادت العػآب قػدٲبان كلفػَبات طويلػة مفهوم الدمج: 
كالٍب ٛبثلت ُب عزؿ ا٤بعاقْب ُب مؤسسات داخلية ُب أماكن نائية ، حيث انبثق توجو فلسفي إنساين 

الػػدكؿ االسػػكندنافية، عػػرؼ بتطبيػػع حيػػاة ا٤بعػػاقْب، ككػػاف ىدفػػو تزكيػػد ا٤بعػػاقْب بػػالظركؼ كالفػػرص  ُب
كالربامج الٍب تشبو إٔب أكرب حد ٩بكن تلك ا٤بتوفرة للجميع ُب اجملتمػع كالتوقػف عػن معػاملتهم بطػرؽ 

 (1997)اخلطيب واحلديدي، ٨بتلفة. 

ا٤بدارس العادية مع أقراهنم العاديْب كإعػدادىم للعمػل كيشّب مفهـو الدمج إٔب تعليم ا٤بعاقْب ُب      
ُب اجملتمػػع مػػع العػػاديْب، كقػػد شػػغل ىػػذا ا٤بفهػػـو الكثػػّب مػػن ا٤بهتمػػْب كا٤بتخصصػػْب ُب تربيػػة كتأىيػػل 

(، الذم نص 1975( لسنة ) 142.  94ا٤بعاقْب ُب أمريكا، كظهر بظهور القانوف األمريكي رقم)
عاية الَببوية كا٤بهنية للمعاقْب مع أقراهنم العاديْب، كيػرل كوفمػاف على ضركرة توفّب أفضل أساليب الر 

(Kauffman) أف الػػدمج أحػػد اال٘باىػػات ا٢بديثػػة ُب الَببيػػة ا٣باصػػة، كيتضػػمن كضػػع األطفػػاؿ ،
ا٤بعاقْب عقليان بدرجة بسيطة ُب ا٤بدارس االبتدائية العادية مع اٚباذ اإلجراءات الٍب تضمن استفادهتم 

، أف (Slanin)، كسػبلنن (Madden)َببوية ا٤بقدمة ُب ىذه ا٤بدارس. كيػرل مػادف من الربامج ال
الػػدمج يعػػِب ضػػركرة أف يقضػػي ا٤بعػػاقوف أطػػوؿ كقػػت ٩بكػػن ُب الفصػػوؿ العاديػػة مػػع أقػػراهنم كإمػػدادىم 

 (2003)كوافحة وعبدالعزيز ، با٣بدمات ا٣باصة إذا لـز األمر.                   
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 ىي:  أربعة للدمج أشكاالن  Warnock  1978وارنوك حدد تقرير مج:  الدل شكاأ 

ق ػث يلتحػحيالعامة العادية، لرياض باخاصة ملحقة ؿ يقصد بو إنشاء فصوالمكاني: الدمج  -1
ى ػػػػػػػم ويتلقػػػػػػػخاصة بهؿ مع الطلبة العاديين في بناء الروضة لكن في فصوف ة المعوقوػػػػػػػالطلب
وبرامج ، ةػػػػػة الخاصػػػػػدارس التربيػػػػػمؿ قبمػػػػن مية لبعض الوقت برامج تعليكف المعوقاؿ األطف

 النشاط العادية .قاعات في كياء تعليمية مشتركة مع أقرانهم األس
ؿ العاديين في الفصوؿ لمعوقين مع األطفاؿ األطفااالتحاق يقصػػػػػػػػد الععععععععدمج ااكععععععععادميي:   -2

ن ػػػػػػالنوع م٥بػػػػػذا ويشترط كػػػػػة، حيث يتلقون برامج تعليمية مشتر،  الوقتؿ واػػػػػػة طػػػػػػالعادي
ومنها توفير مدرس التربية ، على إنجاحوعػػػػػػد التي ُتساؿ الظروف والعوامفػػػػػػر واػػػػػػػدمج تػػػػػػػال

على كالتغلػػػب النشاط قاعػػػات في يعمػػػل جنبػػػان إٔب جنػػػب مػػػع ا٤بػػػدرس العػػػادم الخاصة الذي 
ات ػػاالمتحانء راػػة وإجػػات االجتماعيػػاالتجاىالٍب تواجػو ا٤بعػوقْب ُب الفصػل مثػل صعوبات ػال

 عليمية المبلئمة.التؿ وتوفير الوسائ
ة ػػػػػػػالمعوقون في البرامج التعليميؿ األطفاأف يشػػػػػػارؾ ويتطلب ىذا النوع الععععععدمج الععععععوظيفي:  -3

من  قاعات ؿ األطفاء ُثم يتم سحب ىؤال، العاديين لبعض الوقتؿ األطفامػػػػػػػػػػػػػع سها ػػػػػػػػػػػػػػنف
ا٤بسػػػػػاعدة مػػػػػن ا٤بعلػػػػػم من التعليم الفردي المتخصص  أو نوعػػػػػان النشاط العادية حيث يتلقون 

 ا٤بختص.
ي ػػػػػػػػػفء األسوياؿ لؤلطفاقػػػػػػػػْب المعوؿ  األطفاكػػػػػػػػة بو مشاريقصػػػػػػػػد و الععععععععدمج االجتمععععععععاعي: -4

سهيبلت واألنشطة الرياضية واالجتماعية وغيرىا مما يمارس في الروضة ػػػػػػػدمات والتػػػػػػػالخ
 االجتماعي.  التفاعل يؤدي إلى زيادة فرص ٗبا 

 ( 22، ص 2000)ديان براديل وآخرون،

اح علػى أرض الواقػع العديػد مػن ا٤بتطلبػات لعػل أبرزىػػا ٰبتػاج ٘بسػيد الػدمج بنجػ متطلبعات العدمج:
 فيما يلي:
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 كضع فلسفة عامة كخطة منظمة. -1
 توافر قيادات تربوية ذات كفاية عالية مؤمنة بأٮبية الدمج. -2
 توافر بيئة مدرسية تساعد على إستيعاب ا٤بعوقْب. -3
 إعداد ا٤بعلمْب للتدريس ُب مدارس الدمج. -4
 (82، ص 2005رشي ، )القتعديل ا٤بنهاج كتكييفو.    -5

 كترل الباحثتاف أف فوائد الدمج تتلخص ُب ما يلي:
تعديل ا٘باىات اجملتمع بشكل عاـ كا٘باىات األسرة كا٤بعلمْب كالطلبػة ُب ا٤بػدارس العاديػة  -1

 بشكل خاص كتوقعاهتم ٫بو الطلبة ا٤بكفوفْب.
كاالحتكػػاؾ ا٤بباشػػر التعػػرؼ إٔب الطلبػػة ا٤بكفػػوفْب كا٤بعلمػػْب ُب ا٤بػػدارس العاديػػة عػػن قػػرب،  -2

هبػػػم األمػػػػر الػػػذم يػػػػؤذم إٔب تقػػػدير أفضػػػػل كأكثػػػر موضػػػػوعية ككاقعيػػػة لطبيعػػػػة مشػػػػكبلهتم 
 كمواجهتها، كتفهم احتياجاهتم ا٣باصة ككيفية تلبيتها.

 ٚبفير الكلفة االقتصادية ا٤بَبتبة على خدمات الَببية ا٣باصة ُب ا٤بؤسسات. -3
توسيع قاعدة ا٣بدمات الَببوية للطلبة ا٤بكفوفْب األمر الذم يَبتب عليو التوسع ُب قاعػدة  -4

بػػػا٤براكز ا٤بتخصصػػػة لؤلسػػػباب  االلتحػػػاؽقبػػػوؿ الطلبػػػة خصوصػػػان الػػػذين ٓب تػػػتح ٥بػػػم فػػػرص 
 ٨بتلفة.

5-  

 الدراسات السابقة:

 :(AFROOZ : 1978)دراسة )أفروز(  -1
دارس العامػػة ذك ا٤بعػػاقْب مػػن الصػػم ك ا٤بكفػػوفْب ىػػدفت الدراسػػة إٔب قيػػاس ا٘باىػػات معلمػػي ا٤بػػ

( Facetكا٤بتخلفػػْب عقليػػان، كاسػػتخدمت الدراسػػة ثبلثػػة مقػػاييس تقػػـو علػػى نظريػػة )فاسػػت()
لقياس  اال٘باىات ذك الصم ك ا٤بكفوفْب كا٤بتخلفْب عقليان، كمتغّب تابع ككل من ا١بنس كالعمر 
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متغػػػػػّبات مسػػػػػتقلة، أظهػػػػػرت النتػػػػػائج أم كا٤بسػػػػػتول التعليمػػػػػي كالكفػػػػػاءة كاالتصػػػػػاؿ كالعقيػػػػػدة ك
 ا٘باىات ا٤بعلمْب كانت أكثر إٯبابية ٫بو الصم كا٤بكفوفْب عنها ٘باه ا٤بتخلفْب عقليان.

، 2000ع دراسة كوك وآخرون )2 Cook,Etal:) 
هتدؼ إٔب قياس ا٘باىات ا٤بعلمْب ٫بو الطلبة ذكم ا٢باجات ا٣باصة ُب ا٤بػدارس العاديػة، ككػاف 

( معلمػػػان مػػػن معلمػػػي الطلبػػػة العػػػاديْب الػػػذين يعلمػػػوف الصػػػفوؼ 70الدراسػػػة )عػػػدد أفػػػراد عينػػػة 
األساسية، كأظهرت نتائج الدراسة أف ا٘باىػات ا٤بعلمػْب ٫بػو الطلبػة ا٤بعػوقْب اٯبابيػة، كخصوصػان 
إذا كانت درجة اإلعاقة بسيطة ككذلك أظهرت النتائج أنو كلمػا زادت خػربة ا٤بعلػم ُب التػدريس  

إٯبابية. كانت ا٘باىاتو أكثر  

 (:2010ع دراسة الصمادي، على )3

ىػػػدفت الدراسػػػة إٔب التعػػػرؼ علػػػى ا٘باىػػػات معلمػػػي الصػػػفوؼ الثبلثػػػة األكٔب ٫بػػػو دمػػػج الطلبػػػة 
ا٤بعػاقْب مػع الطلبػة العػاديْب ُب الصػفوؼ الثبلثػة األكٔب ُب مدينػة عرعػر ٔبامعػة ا٢بػدكد الشػػمالية 

( لقيػػاس ا٘باىػػات ا٤بعلمػػْب ٫بػػو 1989ا٥بنيػػِب ) ٗبملكػػة العربيػػة السػػعودية كًب اسػػتخداـ اسػػتبانة
( معلمان، كأشػارت النتػائج 142دمج ا٤بعاقْب ُب ا٤بدارس العادية كتكونت عينة الدراسة حوإب )

إٔب كجود ا٘باىات إٯبابية لدل ا٤بعلمْب ٫بو الدمج كإف ىناؾ فركؽ ُب اال٘باىات على األبعػاد 
ؽ ٓب تكن دالة إحصائيا.ىذه الفرك   الٍب ٙبتويها األستبانة إال أف  

 (:2013ع دراسة القحطاين، ىنادي ) 4
الػػٍب ىػػدفت إٔب تقيػػيم ا٘باىػػات معلمػػي ا٤برحلػػة االبتدائيػػة ٫بػػو دمػػج ا٤بعػػاقْب بصػػريان ُب ا٤برحلػػة 
االبتدائيػػة ُب مدينػػػة الريػػاض مػػػع أقػػراهنم العػػػاديْب، أشػػارت النتػػػائج إٔب كجػػود فػػػركؽ ذات داللػػػة 

تغػػّب العمػػر ٤بصػػلحة األعمػػار األصػػغر الػػٍب تػػَباكح أعمػػارىم بػػْب إحصػػائية بػػْب ا٤بعلمػػْب تعػػزل ٤ب
( سنة كذلك ٓب تظهر النتائج كجود فركؽ تعزل إٔب متغّبم ا٤بؤىػل العلمػي كمتغػّب 30 - 20)
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ا٣بربة، كأكدت النتائج أنو ٲبكن دمج األفػراد ا٤بكفػوفْب ُب ا٤بػدارس العامػة مػع أقػراهنم العػاديْب، 
  إٯبابية ٫بو دمج األفراد ا٤بكفوفْب.كذلك ألف ا٘باىات ا٤بعلمْب

 :(Tonnesen & Hahn.2015 )ع دراسة تونسون وىان  5
ىػػػدفت الدراسػػػة إٔب معرفػػػة ا٘باىػػػات الطلبػػػة العػػػاديْب ٫بػػػو أقػػػراهنم مػػػن ذكم التوحػػػد كإٔب معرفػػػة 
فاعليػػة برنػػامج قػػائم علػػى ٦بموعػػة مػػن االنشػػطة ُب تعػػديل اال٘باىػػات ٫بػػو ىػػؤالء الطلبػػة، فقػػد 

ائج الدراسة إٔب أف اال٘باىات اإلٯبابية كانػت مرتبطػة بشػكل أساسػي بالعوامػل األتيػة اشارت نت
)عمػػر الطفػػل، ا١بػػنس(، كمػػا أشػػارت النتػػائج إٔب أنػػو ٲبكػػن تكػػوين ا٘باىػػات إٯبابيػػة ٫بػػو ذكم 
اإلعاقة من خبلؿ تقدًن ا٤بعلومػات ا٣باصػة بػذكم اإلعاقػة كمػن خػبلؿ األنشػطة االجتماعيػة مػا 

عاديْب كأقراهنم من ذكم اإلعاقة.بْب األطفاؿ ال  

 إجراءات الدراسة:

كنظػػػران لطبيعػػػة موضػػػوع الدراسػػػة، كٙبقيقػػػان ألىػػػدافها الػػػٍب تتمثػػػل ُب التعػػػرؼ علػػػى  معععنهج الدراسعععة:
ا٘باىػػػات الطلبػػػة العػػػاديْب ٫بػػػو دمػػػج الطلبػػػة ا٤بػػػد٦بْب مػػػن فئػػػة ا٤بكفػػػوفْب ُب العمليػػػة التعليميػػػة ككليػػػة 

 ستخداـ ا٤بنهج الوصفي.اآلداب جامعة مصراتة، فقد ًب ا

 رلتمل الدراسة:

يتكوف ٦بتمع الدراسة ا٢باليػة مػن ٝبيػع طػبلب كليػة اآلداب جامعػة مصػراتة باألقسػاـ )الَببيػة ك     
(، حيث بلغ عدد الطبلب ذكورا كإناثا 2018 – 2017التاريخ ك اللغة العربية ( للعاـ ا١بامعي )

 ( طالبا كطالبة. 112حوإب )



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

356 
 

إف االختبػػار ا٤بناسػػب للعينػػة خطػػوة مهمػػة ُب الدراسػػة، ألهنػػا تتوقػػف عليهػػا نتيجػػة  عينععة الدراسععة:
الدراسػػة الػػٍب ستصػػل إليهػػا الباحثتػػاف، كٍب اختيػػار عينػػة الدراسػػة بطريقػػة العينػػة القصػػدية، كالػػٍب بلػػغ 

 ( طالب كطالبة. 80عددىا )

( فقػػرة، إٔب 26مػػن )(، الػػذم يتكػػوف 2016ًب اسػػتخداـ مقيػػاس الزيػػودم كأخػػركف ) أداة العينععة: 
 جانب كل فقرة تدرج ٟباسي .

 اخلصائص السيكومرتية للمقياس اليت قامت هبا الباحثتان:

 صدا ادلقياس: 

لتحقػػػق مػػػن صػػػدؽ األداء ًب عرضػػػها علػػػى ٦بموعػػػة مػػػن احملكمػػػْب ا٤بتخصصػػػْب ُب ٦بػػػاؿ علػػػم      
وح صػياغة الفقػػرات الػنفس، كالصػحة النفسػية مػػن أجػل االسػتفادة مػػن مبلحظػاهتم فيمػا يتعلػػق بوضػ

كانتمائها إٔب اجملاؿ الذم تقيسو كقد أبػدل احملكمػوف ٦بموعػة مػن ا٤ببلحظػات تتعلػق بصػياغة بعػر 
الفقرات، حيث ًب االتفاؽ بْب احملكمْب على حذؼ فقرة كاحدة ك تعػديل بعػر فقػرات ا٤بقيػاس ، 

 ك ىو ما يشّب إٔب أف األداة تتمتع بصدؽ جيد .

أداة الدراسػػػػة باسػػػػتخداـ معامػػػػل االتسػػػػاؽ الػػػػداخلي بطريقػػػػة التجزئػػػػة  ًب إسػػػػتخراج ثبػػػػاتالثبععععات:  
النصفية عػن طريػق معادلػة الرتػب لسػبّبماف ، كًب تصػحيحها عػن طريػق معادلػة سػبّبماف _ بػراكف ، 

 ( كيعترب الثبات مقبوال كصا٢با للتطبيق .0.6ككانت قيمة الثبات )
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 عرض النتائج وحتليلها وتفسريىا : 

" ما ىي اجتاىات الطالب العاديني ضلو أقراهنم ادلدرلني من الفئة  : كينص على التساؤل ااول
 ادلكفوفني يف العملية التعليمية ؟ "

كلئلجابة على ىذا التساؤؿ ًب حساب التكرارات كالنسب ا٤بئوية لبدائل اإلجابة على االستبياف 
 ." كداللتها للفركؽ، كا١بدكؿ التإب يوضح ذلك  2كحساب قيمة " كا
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 2يوضح التكرارات والنسب ادلئوية لبدائل االستبيان وقيمة كا (1جدول)

 
 ت

 
 الفقــــــرات 

 

  بدائل االستبٌان 
 

 2كا

 
 

 الداللة 
 ال أوافق أوافق 

 النسبة المئوٌة التكرار النسبة المئوٌة  التكرار

ٌحق لزمالئً من فئة المكفوفٌن الدراسة  1
 معً فً القاعة نفسها.

79 9868% 1 163% 76615 1611 

أشارك زمالئً من فئة المكفوفٌن فً  2
 األنشطة التً تقوم بها الكلٌة.

74 9265% 6 765% 57681 1611 

ٌزٌد من تدرٌس المكفوفٌن معً فً القاعة  3
 قدرتهم األكادٌمٌة

72 9161% 8 1161% 51621 1611 

تدرٌس المكفوفٌن معً فً القاعة ال ٌقلل  4
 من كمٌة المعلومات التً أتلقاها.

68 8561% 12 1561% 39621 1611 

وجود زمالئً من المكفوفٌن فً القاعة ال  5
ٌؤثر فً إتمام المهام المطلوبة منً فً 

 القاعة.

72 9161% 8 1161% 51621 1611 

 1611 42621 %1368 11 %8663 69 معظم الطلبة من المكفوفٌن أذكٌاء. 6

لدى معرفة باألجهزة الخاصة و الوسائل  7
التعلٌمٌة التً ٌستخدمها المكفوفٌن فً 

 القاعة.

37 4663% 43 5368% 451. 512. 

تدرٌس زمالئً من المكفوفٌن معً فً  8
 معً.القاعة ال ٌزٌد من تفاعلهم 

73 9163% 7 868% 54645 1611 

 .114 8645 %3368 27 %6663 53أمارس أنشطة مع زمالئً من المكفوفٌن  9
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 فً وقت الفراغ.

أدعو زمالئً من المكفوفٌن إلى منزلً فً  11
 المناسبات االجتماعٌة. 

65 8163% 15 1868% 31625 1611 

ال أتضاٌق من الجلوس  بجانب زمالئً  11
 داخل القاعة.المكفوفٌن 

75 9368% 5 663% 61625 1611 

ٌمكننً التعامل مع زمالئً من المكفوفٌن  12
 داخل القاعة وخارجها.

77 9663% 3 368% 68645 1611 

ال أمانع من مشاركة زمالئً المكفوفٌن فً  13
 األنشطة الرٌاضٌة والترفٌهٌة.

76 9561% 4 561% 64681 1611 

المكفوفٌن معً فً تدرٌس زمالئً من  14
القاعة ال ٌؤثر فً عالقاتً االجتماعٌة مع 

 زمالئً العادٌٌن.

78 9765% 2 265% 72621 1611 

أقوم بمساعدة زمالئً المكفوفٌن عند  15
 الحاجة.

78 9765% 2 265% 72621 1611 

أكون صدقات مع زمالئً فً القاعة، ومن،  16
 ضمنهم زمالئً من المكفوفٌن.

78 9765% 2 265% 72621 1611 

سأنضم إلى الجمعٌات و الهٌئات التً تهتم   17
 بشؤون المكفوفٌن.

53 6663% 27 3368% 8645 1611 

أعتقد أنه من حق زمالئً المكفوفٌن  18
 الترشٌح بأي منصب ٌتعلق بالطالب.

66 8265% 14 1765% 33681 1611 

وجود زمالئً من المكفوفٌن معً فً نفس  19
 ٌسبب لً قلقا .القاعة ال 

79 9868% 1 163% 76615 1611 

أشعر باألمان و االطمئنان عند تدرٌس  21
 المكفوفٌن فً القاعة.

73 9163% 7 868% 54645 1611 
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تدرٌس زمالئً من المكفوفٌن معً فً  21
 القاعة ٌزٌد من ثقتهم بأنفسهم.

77 9663% 3 368% 68645 1611 

فً  تدرٌس زمالئً من المكفوفٌن معً 22
 القاعة نفسها ٌزٌد من فهمً وتقبلً لهم.

77 9663% 3 368% 68645 1611 

ال أشعر أمانع من وجود المكفوفٌن معً فً  23
 القاعة.

77 9663% 3 368% 68645 1611 

ال أشعر بالغٌرة إذا اهتم األستاذ داخل  24
 القاعة بزمالئً المكفوفٌن.

74 9265% 6 765% 57681 1611 

الطلبة فً القاعة الدراسٌة تؤثر  كثرة أعداد 25
 فً زمالئً المكفوفٌن .

58 7265% 22 2765% 16621 1611 

كيتضح من ا١بدكؿ السابق أف ا٘باىات الطبلب العاديْب ٫بو دمج ا٤بكفوفْب كانت اٯبابية ، حيث كانت ٝبيع فقرات االستبياف اٯبابية عدا 
(، بينما  0.05% ( ككانت دالة عند مستول )98.8% ػ 66.3الفقرات تَباكح مابْب ) ( ، ككانت النسب ا٤بئوية ٥بذه  7الفقرة السابعة )

( ) لدل معرفة باألجهزة ا٣باصة كالوسائل التعليمية الٍب يستخدمها ا٤بكفوفْب ُب القاعة الدراسية ( بنسبة 7كانت اال٘باىات سلبية على الفقرة )
 ( .0.05الة عند مستول )( كىي غّب د0.502% ( عند مستول داللة )53.8مئوية )
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( الٍب أظهرت أف Afrooz,1978حيث اتفقت نتائج الدراسة ا٢بالية مع دراسة أفركز )         
ا٘باىات ا٤بعلمْب كانت أكثر اٯبابية ٫بو الصم كا٤بكفوفْب عنها ا٘باه ا٤بتخلفْب عقليان ، كذلك 

( الٍب أظهرت نتائجها كجود  C00k , et al ,2000اتفقت مع دراسة كوؾ كآخركف )
ا٘باىات اٯبابية لدل ا٤بعلمْب ٫بو الطلبة ا٤بعاقْب ، كذلك اتفقت مع نتائج دراسة زامبوؾ 

(Zambok ,2010 الٍب أكدت أف االفراد الذين يعيشوف ُب ٦بتمع الدمج كانت ا٘باىاهتم )
ن األفراد الذين يعيشوف ُب ٦بتمع ليس فيو اٯبابية ٫بو دمج ا٤بعاؽ مع الطبلب العاديْب أكثر م

 دمج .

كترل الباحثتاف من ذلك أف ا٘باىات أفراد العينة لديهم ا٘باىات اٯبابية ٫بو دمج ا٤بكفوفْب ُب    
العملية التعليمية ، كتفاعلهم ا٤بباشر مع ا٤بكفوفْب ُب القاعات الدراسية أك خارجها رفع من 

كالنظر إليهم بشكل اٯبايب ،إضافة إٔب أف ىذه اال٘باىات مستول الدافعية لديهم ٤بشاركتهم 
االٯبابية ٫بو ا٤بكفوفْب يؤكد على أف أفراد العينة لديهم معرفة كافية باألبعاد النفسية الٍب تَبكها 
اإلعاقة بالكفيف كمدل تأثّبىا فيو كلديهم كعي تاـ با٤بمارسات ا٣باطئة الٍب من ا٤بمكن أف تسئ 

لى ٦برل حياتو كخاصة جانبها األكادٲبي كاالجتماعي كاالنفعإب، لذلك تعترب إٔب الكفيف كتؤثر ع
اال٘باىات ٫بو الطبلب ا٤بعاقْب )ا٤بكفوفْب( من العوامل ا٤بهمة كالٍب تؤثر ُب فاعلية برامج الدمج 
كالسيما ا٘باىات الطلبة العاديْب ٫بو أقراهنم ذكم اإلعاقة البصرية كذلك  كذلك بسبب التفاعل 

اشر بْب ىؤالء الطلبة . لذلك تشّب الباحثتاف أٮبية اال٘باىات االٯبابية أـ سلبية ألداء الطلبة ا٤بب
ذكم اإلعاقة كمن ىنا تربز ا٢باجة إٔب دراسة فاعلية الربامج الٍب تعمل على تطوير برامج دمج 

االجتماعي  ا٤بكفوفْب ُب ا٤بؤسسات التعليمية العامة كتوفّب الدعم ألدائهم األكادٲبي كتوافقهم
 كاالنفعإب . 
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أف ا٘باىات الطبلب العاديْب ٫بو ا٤بكفوفْب ذات  (2011) القريطي : سنة كىذا ما أشار لو 
أٮبية ُب حياهتم فقد تكوف مصدران لبلستقرار االنفعإب أك مصدر إلحباط ا٤بعاؽ كبالتإب تؤثر ُب 

بل أك رفر ا٤بعاؽ بصريان ما يؤثر بدكره الَبتيبات التعليمية للمعاؽ بصريان  كتؤدم دكران مهما ُب تق
 ُب ٪باح أك فشل مشركع أك ٨بطط  لد٦بهم مع الطبلب العاديْب ُب ا٤بؤسسات التعليمية العامة . 

أف من أىم التحديات الٍب تواجو الطلبة ا٤بكفوفْب ىي  (2008)ادلهريي ، سنة كذلك يؤكد   
ؤسسات العامة ، لذلك البد من توفّب الظركؼ اال٘باىات السلبية من قبل أقراهنم العاديْب ُب ا٤ب

كالعوامل الٍب من شأهنا إ٪باح عملية ا٤بدمج من خبلؿ تقبل الطلبة العاديْب للطلبة ا٤بعاقْب بصريان 
فكلما كانت ا٘باىات الطلبة العاديْب اٯبابية كانت ٥بم أثر فعاؿ ُب ٙبقيق الفوائد ا٤برجوة من 

 عملية الدمج .

ىل ىنالك فروا ذات داللة إحصائية يف اجتاىات الطالب ينص على " ك التساؤل الثاين : 
 العاديني ضلو دمج ادلكفوفني يف العملية التعليمية وفقاُ دلتغري اجلنس ؟ "

كلئلجابة على ىذا التساؤؿ ًب حساب ا٤بتوسطات كاال٫برافات ا٤بعيارية كقيمة " ت " ٢بساب 
 يوضح ذلك .الفركؽ بْب الذكور كاإلناث .كا١بدكؿ التإب 
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 ( يوضح الفروا بني الذكور واإلناث يف اجتاىات أفراد العينة2جدول )

 ضلو دمج ادلكفوفني يف العملية التعليمية 

 
 االتجاهات
نحو دمج 
 المكفوفٌن

نوع 
 الجنس

 العدد
 

المتو
 سط

االنحراف 
 المعٌاري

الخطأ 
المعٌار

 ي

قٌمة 
 "ت"

درجات 
 الحرٌة

مستوي 
 الداللة

 الداللة

4761 22 ذكور 
1 

3611 

 

661.  
154. 

 
78 

 
957. 

 
غٌر 
 إناث داله

 
58 4669

6 
2632 315. 

 

( كقيمة " ت" 46.96( كمتوسط اإلناث )47.00يتضح من ا١بدكؿ السابق متوسط الذكور )  
( ، ٩با يشّب إٔب أنو   ال 0.05.( كىي غّب دالة عند مستول )957.( كمستول الداللة )054)

توجد فركؽ دالة إحصائية بْب ا٘باىات الذكور كا٘باىات اإلناث ٫بو دمج ا٤بكفوفْب ُب العملية 
ة ، أم أنو ال ٚبتلف اال٘باىات ٫بو دمج ا٤بكفوفْب باختبلؼ ا١بنس .    حيث اتفقت التعليمي

( الٍب ٓب تظهر نتائجها كجود فركؽ تعزل 2013نتائج الدراسة ا٢بالية مع نتائج دراسة القحطاين )
( ,Hahn,2015&Tonnesnإٔب متغّب ا١بنس ، كاختلفت مع نتائج دراسة تونسوف كىاف )

الٍب أظهرت كجود فركؽ بْب الذكور كاإلناث ُب اال٘باىات الٍب يكونوىا ا٘باه دمج ا٤بعاقْب من 
 ذكم التوحد . 

كتعزل الباحثتاف عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا بْب الذكور كاإلناث ٫بو دمج ا٤بكفوفْب إٔب       
ء كاف ذكر أك أنثى ، أف حالة كف البصر تدعو إٔب الشفقة كالَباحم كالعطف من أم فرد سوا

كخاصة أف أفراد عينة الدراسة ىم طبلب ُب ا٤برحلة ا١بامعية  لديهم إدراؾ كاُب أف الكفيف إنساف 
ُب حاجة إٔب معونة اآلخرين ُب كثّب من ا٤بواقف الٍب يتشاركوف معهم فيها ، كىذا ليس باألمر 
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راقب ربو كٲبتثل لتعاليم الدين ا٢بنيف الغريب ُب ٦بتمع مثل اجملتمع اللييب ا٤بسلم الذم يرعى دينو كي
الٍب تدعو إٔب الَباحم كالتواد كالشفقة مع غّب العاديْب، مع تأكيدىم أف ٝبيع القيم كا٤بعايّب 
االجتماعية كالدينية ا٤بوجودة ُب اجملتمع اللييب تؤكد على التعامل اإلنساين ا١بيد مع ىؤالء ا٤بعاقْب 

امل القول العقلية كقادرين على التعلم كاإلنتاج ، كذلك من خاصة إذا كاف ا٤بعاقْب يتمتعوف بك
حق ىؤالء ا٤بكفوفْب أف ينالوا الرعاية كالتعليم كما ينالو غّبىم من األسوياء على أساس العدؿ 
كا٤بساكاة كتكافؤ الفرص ، كذلك إدراكهم أف ا٤بعاؽ ال ٱبتلف عن غّبه من األسوياء ُب ٝبيع 

من الناحية الٍب يقع فيها العجز كاإلعاقة ، كرٗبا يكوف تشاهبو مع النواحي بل ٱبتلف عنهم فقط 
 غّبه من العاديْب األسوياء أكثر من اختبلفو عنهم .

 انطبلقان من النتائج الٍب توصلت إليها ىذه الدراسة، توصي الباحثتاف ٗبا يلي: التوصيات: 

ة رياض األطفاؿ كاالبتدائي ٍب ػ التدرج ُب تطبيق برامج الدمج بصورة ا٤ببسطة كلتكن ُب مرحل 1
 بعد ذلك تنتقل إٔب ا٤برحلة الٍب تليها . 

ػ إصدار التشريعات ُب كزارة الَببية كالتعليم كالعمل هبا لتوفّب الظركؼ ا٤بناسبة لتنفيذ برامج  2
 الدمج ُب ٝبيع ا٤براحل التعليمية .

توعية ٝبيع العاملْب فيها  كالٍب  ػ هتيئة ا١بامعات )الكليات( الٍب سيتم فيها الدمج كالعمل على 3
ُب مقدمتهم ا٤بعلمْب كالطبلب العاديْب لقبوؿ فكرة اإلدماج بصورة أفضل ككل ما يتعلق بنجاحها 

. 

ػ توفّب أجهزة ككسائل معينة للمكفوفْب تسهل ٥بم عملية التواصل ُب ا٤بنهاج األمر الذم يربز ما  4
 العاديْب . ٲبتلكونو من قدرات كإمكانات مقارنة بالطبلب
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 ُب ضوء نتائج الدراسة تقَبح الباحثتاف بعر الدراسات منها  :    ادلقرتحات :

ػ إجراء دراسة شاملة ٤بعرفة ا٘باىات الطبلب العاديْب ٫بو دمج ا٤بكفوفْب ُب العملية التعليمية  1
 ُب ا٤برحلة ا١بامعية ٔبميع ٚبصصاهتا ، ا٤برحلة الثانوية .

لى ا٘باىات ا٤بعلمْب كا٤بعلمات حوؿ دمج الطلبة ا٤بكفوفْب مع الطلبة ػ إجراء دراسة للتعرؼ ع2
 العاديْب ُب ا٤برحلة ا١بامعية  .

ػ إجراء دراسات كٕبوث تتضمن برامج إرشادية  لتعديل ا٘باىات الطبلب العاديْب ٫بو أقراهنم  3
 ا٤بد٦بْب من فئة ا٤بكفوفْب .

 ادلراجل
تغيير اتجاىات العاملين نحو زمبلئهم  (. أثر بعض أساليب1998ا١باسػػػػػػػػػػػػػػػػم ، طػػػػػػػػػػػػػػػػارؽ ) -1

 العراق.، بغداد، الجامعة المستنصرية، رسالة ماجستير غير منشورة،المعوقين
(. ا٤بػػدخل إٔب الَببيػػة ا٣باصػػة ، مكتبػػة الفػػبلح 1997ا٣بطيػػب ، ٝبػػاؿ ك ا٢بديػػدم، مػػُب. ) -2

 للنشر كالتوزيع، الكويت.
 ة ُب ا٤بدارس العادية . عماف.(. تعليم ذكم االحتياجات ا٣باص2004ا٣بطيب ، ٝباؿ ) -3

(. ا٘باىػػػػات ا٤بعلمػػػػْب حػػػػوؿ دمػػػػج الطلبػػػػة ا٤بعػػػػاقْب ُب 2010الصػػػػمادم ، علػػػػي ٧بمػػػػد ) -4
الصػػػفوؼ الثبلثػػػة األكٔب مػػػع الطلبػػػة العػػػاديْب ُب ٧بافظػػػة عرعػػػر ، كليػػػة الَببيػػػة ، جامعػػػة ا٢بػػػدكد 

لدراسات االنسانية ( ، الشمالية ، ا٤بملكة العربية السعودية ، ٦بلة ا١بامعة اإلسبلمية ) سلسلة ا
 .     804،  785، العدد الثاين ، ص  18اجمللد 

(. دراسػػػػة تقوٲبيػػػػة لتجربػػػػة دمػػػػج األطفػػػػاؿ ذكم االحتياجػػػػات 1999الكاشػػػػف ، إٲبػػػػاف ) -5
ا٣باصة مع األطفػاؿ العػاديْب ُب ا٤بػدارس العاديػة ، ا٤بػؤٛبر الػدكٕب ا٢بػامس ٤بركػز األرشػاد النفسػي 

 .813،  855ٔبامعة عْب مشس ، القاىرة ، 
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(. تقييم ا٘باىات معلمي ا٤برحلة األبتدائية ٫بو دمج ا٤بعاقْب 2013القحطاين ك ىنادم ) -6
 .189،  165،  33بصريان ُب ا٤برحلة األبتدائية ، ٦بلة كلية الَببية ، جامعة الرياض ، 

ي ػػػػػػػػػفؿ ا٤بعػػػػػػػػوقْب ٠بعيػػػػػػػػان لؤلطفاؿ (: متطلبات الدمج الشام2005القرشػػػػػػػػي ، أمػػػػػػػػّبة ) -7
 ة حلوان.ػشر    جامعػالمؤتمر العلمي السنوي الثالث ع،  التعليم العام  ؿمدارس وفصو

(. ا٘باىات ا٤بعلمْب ٫بو دمػج الطلبػة ا٤بعػاقْب ٠بعيػان، ٦بلػة كليػة 2008ا٤بهّبم ، عويشة ) -8
 .200،  215،  25الَببية. 

ات          ػػػػػػػػػػػػذوي االحتياجػػػػػػػػػػػػلؿ شامػػػػػػػػػػػػ(: الدمج ال2000ديان وآخرون ترجمة )بػػػػػػػػػػػرادٕب ،  -9
دار ، العْب ، رون ػترجمة زيدان أحمد السرطاوي وآخ، صة مفهومو وخلفيتو النظرية الخا

 الكتاب الجامعي .
(. مػػػػدخل الػػػدمج إٔب الَببيػػػػة ا٤بد٦بيػػػػة االحتوائيػػػة ، ٕبػػػػوث مػػػػؤٛبر 2010خػػػزاـ ، ٪بيػػػػب ) -10

 كاجب اجملتمع ٘باه الطفل ذكم االعاقة ، اجمللس العريب للطفولة كالتنمية ، القاىرة.
 ، القاىرة ، عآب الكتب. 6(. علم النفس االجتماعي ، ط2003حامد ) زىراف ، -11
، ا٤بكتبػػػػة ا٤بصػػػػرية 1(. قيػػػػاس اال٘باىػػػػات االجتماعيػػػػة ، ط 2010شػػػػتا ، السػػػػيد علػػػػي ) -12

 للنشر كالتوزيع ، القاىرة.
 (. علم النفس الَببوم ، القاىرة ، مكتبة النهضة ا٤بصرية.1974صاّب ،أٞبد زكي ) -13
 ، بّبكت ، دار الكتب. 1. علم النفس االجتماعي ، ط(1996عويضة ، كامل ) -14
(. مقدمػة ُب الَببيػة ا٣باصػة ، دار ا٤بسػّبة 2003كوافحة ، تيسػّب ك عبػد العزيػز ، عمػر ) -15

 للنشر كالتوزيع ، عماف ، األردف.
الزيودم ، ٧بمد ٞبزة ، مصطفى ،اشرؼ ٧بمد ، ا٤بهّبم ،عويشػة أٞبػد  ، الزيػودم، عبػد  -16

. فاعليػػػة برنػػػامج ارشػػػادم ُب تعػػػديل ا٘باىػػػات الطػػػبلب العػػػاديْب ٫بػػػو (2016السػػػبلـ ٞبػػػزة .)
أقػػراهنم ا٤بػػد٦بْب مػػن فئػػة ا٤بكفػػوفيْب ُب دكلػػة االمػػارات العربيػػة ا٤بتحػػدة ، ٦بلػػة جامعػػة الشػػارقة ، 

 . 1العدد  -13دكرية علمية ٧بكمة ، للعلـو اإلنسانية ك االجتماعية ، اجمللد 
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, 115 , 135 

 18- Moghaddam, Fathali  M. (1998) Social Psychology Exploring universal 

acrosscultures.1st  ed. New York:     W. H. Freeman and company.  

19- Tonnesen,B., & Hahn, E (2015). Middle school students' attitudes 
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كتئاب لدي عينة من التعرض للعنف اجملتمعي كمنبئ باضطراب الضغوط التالية للصدمة واال 
 طالب ادلرحلة الثانوية مبدينة مصراتو

 ةجامعة مصرات  /د. أنور عمران الصادي-د. أمحد حسانني أمحد زلمد     

يعترب التعرض للعنف اجملتمعي مشكلة من مشكبلت الصحة العا٤بية الٍب زاد االىتماـ هبا 
الصحة ا١بسمية كالعقلية ٤بن يتعرضوف لو ُب تسعينيات القرف ا٤باضي ٤با يَبتب عليو من آثار علي 

. كيهدؼ البحث ا٢بإب إٕب ٧باكلة التعرؼ علي طبيعة العبلقة بْب التعرض للعنف اجملتمعي )  
كشاىد ككسامع ككضحية ( كاضطراب الضغوط التإب للصدمة كاالكتئاب ، ككذلك التعرؼ علي 

كانية التنبؤ باضطراب الضغوط التإب الفركؽ بْب ا١بنسْب ُب مظاىر التعرض ا٤بختلفة كمعرفة إم
(   250للصدمة كاالكتئاب ُب ضوء مظاىر التعرض للعنف ، كذلك علي عينة مكونة من ) 

( إناثا    100( ذكورا ك )  150طالب كطالبة من طبلب ا٤برحلة الثانوية ٗبدينة مصراتة منهم ) 
الباحثْب مقياس التعرض ( كأستخدـ   1.02( كا٫براؼ معيارم .)  15.11ٗبتوسط عمرم ) 

( ككذلك قائمة  Richters and Soltzman  1990للعنف اجملتمعي من إعداد )
( كاستبياف مركز الدراسات الوبائية لتقدير weathers et al ;1993الضغوط التإب للصدمة  )
(، كباستخداـ برنامج ا٢بـز اإلحصائية للعلـو  Radloff , 1977االكتئاب من إعداد )

ًب ٙبليل نتائج الدراسة كالٍب أشارت إٕب كجود عبلقة إٯبابية كدالة بْب  spss)اعية ) االجتم
التعرض للعنف اجملتمعي كأعراض اضطراب الصدمة كاالكتئاب لدم الذكور كاإلناث كما كجدت 
فركؽ ُب معدالت التعرض للعنف لصاّب الذكور كتنبأ التعرض للعنف كضحية باالكتئاب 

الذكور كاإلناث كالعينة الكلية   .كُب ضوء النتائج الٍب ًب التوصل إليها  كاضطراب الصدمة لدم
يوصي الباحثاف بضركرة االىتماـ بآثار التعرض للعنف اجملتمعي كاٚباذ إجراءات ُب ا٤بدارس كغّبىا 

 من مؤسسات التعليم للحد من ىذه ا٤بشكلة كتقدًن خدمات طارئة لضحايا العنف .
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The current research aims to identify the nature of the relationship 

between exposure to community violence (as witness, hearing and victim), 

post-traumatic stress disorder and depression, as well as to identify gender 

differences in different type of exposures and to predict of post-traumatic 

stress disorder and depression in light of violence. A sample of 250 male 

and female secondary school students in Misurata, war chosen (150) males 

and (100) females with mean age (15.11) and standard deviation (1.02). The 

researchers used the measure of exposure to community violence (Richters 

and Soltzman 1990) , List of post traumatic stressors (Wathers et al., 1993) 

and the Epidemiological Center for Epidemiological Assessment of 

Depression (Radloff, 1977). Using the Spss program, the results of the 

study were analyzed indicating a positive and relevant relationship between 

exposure to community violence and symptoms of trauma and depression 

Males and females also found differences in violence rates for males and 

predicted exposure to violence as a victim of depression and trauma disorder 

in males and females and overall sample. In the light of the findings, the 

researchers recommend that attention should be paid to the effects of 

community violence, Education institutions to reduce this problem and 

provide emergency services to victims of violence. 
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 البحث مقدمة

يشكل اجملتمع مصدرا للحماية كالتطامن مع األطفاؿ كا٤براىقْب كلكن ٲبكن أف يكوف أيضا       
مصدرا للتهديد كالتعرض للعنف ،ٗبا فيو عنف األقراف كالعنف ا٤برتبط با٤بسدسات كاألسلحة 
األخرل ،كعنف العصابات كعنف الشرطة كالعنف ا١بنسي كاالختطاؼ كاال٘بار ،كقد يرتبط 

إلعبلـ كتكنولوجيا ا٤بعلومات كاالتصاالت ا١بديدة ،كبالنسبة لبعر األطفاؿ العنف بوسائل ا
كا٤براىقْب قد تكوف الرحلة من ا٤بدرسة كإليها أكؿ تعرض مستقل للمجتمع كقد تكوف أكؿ تعرض 
٤بخاطرة كما قد يتعرض الكثّب من األطفاؿ للعنف اجملتمعي كىم يضطلعوف ٗبهاـ للمنزؿ مثل 

 د أك الطعاـ .جلب ا٤باء أك الوقو 

كيعرؼ العنف اجملتمعي بأنو العنف الذم ٰبدث بْب أشخاص ال قرابة بينهم كقد يعرفوف     
بعضهم أك ال كيقع بشكل عاـ خارج ا٤بنزؿ كيشمل عنف العصابات كاإلعماؿ العشوائية كاالعتداء 

رقة كغّبىا ا١بنسي كاالغتصاب كالعنف ُب ا٤بدارس كأماكن العمل كٞبل السبلح كا٤بخدرات كالس
 من ا٤بظاىر الٍب ٲبكن أف يتعرض ٥با الفرد سواء كضحية أك كشاىد أك كسامع.

 (2، 2002)منظمة الصحة العا٤بية ، 
كتشّب التقارير كنتائج الدراسات الٍب تناكلت معدالت التعرض للعنف اجملتمعي لدم ا٤براىقْب     

 Bell)العنف على امتداد حياهتم ُب ا٤بناطق ا٢بضرية إٔب أف معظمهم قد تعرض لبعر أشكاؿ 
& Jenkins, 1993;Fowler, Tompsett, Braciszewski, Jacques-
Tiura, & Baltes, 2009; Fredland, Campbell, & Han,2008; 
Gorman-Smith, Henry, & Tolan, 2004; Martinez & Richters, 
1993; Miller, Wasserman,Neugebauer, Gorman-Smith, & 
Kamboukos, 1999; Overstreet & Braun, 2000; 
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Salzinger,Rosario, Feldman, & Ng-Mak, 2008; Suglia, Ryan, 
& Wright, 2008; Weist, Acosta, &Youngstrom, 2001; Stein, 

Jaycox, Kataoka, Rhodes, & Vestal, 2003, )  

كخاصة ُب األحياء كبا٤بقارنة بصغار السن يتعرض ا٤براىقْب ٤بعدالت  عنف مرتفعة 
ا٢بضرية كلكن ال يعِب ىذا أف األطفاؿ ال يتعرضوف للعنف حيث أشارت دراسات عديدة إٕب 
كجود معدالت مرتفعة أيضا لتعرض األطفاؿ ٤بظاىر العنف ا٤بختلفة كمنها العنف 

 ,Briggs-Gowan, Carter, & Ford, 2012; Briggs-Gowan)اجملتمعي..
Ford, Fraleigh,McCarthy, & Carter, 2010; Farver, Natera, & 
Frosch, 1999; Farver, Xu, Eppe, Fernandez, &Schwartz, 
2005; Kennedy, Bybee, Sullivan, & Greeson, 2010; Miller et 
al., 1999; Richters &Martinez, 1993; Shahinfar, Fox, & 

Leavitt, 2000). 

% من األطفاؿ كا٤براىقْب ُب ا٤بناطق ا٢بضارية قد 90 كعلى سبيل ا٤بثاؿ كجد أف أكثر من        
تعرضوا لسماع إطبلؽ النار ُب أحيائهم، كأكثر من النصف قد شاىد اعتداءات جسمية ، كما 

% شاىد عمليات اعتداء بالطعن 35% إٔب 10% شاىد إطبلؽ نار ،كما بْب 40يقرب من 
من أربع مرات كما يصل إٔب الربع على آخرين ككانت ىذه ا٤بشاىدات ما بْب ثبلث إٔب أكثر 

 & Bell & Jenkins; Fitzpatrick)%( قد شاىد بشكل مباشر عمليات قتل.25)
Boldizar, 1993; Fredland et al.; Gorman-Smith et al.,2004; 
Lambert, Nylund-Gibson, Copeland-Linder, & 

Ialongo,2010; Miller et al.; Schwab-Stone et al., 1999). 
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كقد لوحظت ىذه النتائج أيضا ُب دراسات قومية على ا٤براىقْب الذين يعيشوف ُب أحياء 
 % منهم قد شاىد عنفا ٦بتمعيا.40غّب حضارية حيث كجد أف ما يقرب من 

 (Turner et al., 2006; Zinzow et al., 2009) 
العنف ُب اجملتمع فضبل عن ذلك فقد أشارت دراسات كثّبة أيضا إٔب أنو باإلضافة إٔب مشاىدة 

% من الشباب ُب ا٤بناطق ا٢بضارية قد تعرض كضحية لبعر أشكاؿ العنف 50احمللى فإف نسبة 
 ;Aisenberg, Ayón, & Orozco-Figueroa, 2008)ُب ا٢بي الذم يقطن فيو

Overstreet & Braun, 2000; Salzinger, Rosario,Feldman, & 
Ng-Mak, 2008; Weist et al., 2001) قد عانوا من ضرر 14إٔب  2بْب ،كما %

-Gorman)شديد بسبب العنف اجملتمعي مثل التعرض للضرب أك الطعن أك إطبلؽ نار.
Smith et al., 2004;Kennedy & Ceballo; Lambert et al., 2010) 

كال تقتصر ىذه النسب على دكؿ ك٦بتمعات بعينها فقط كلكنها شائعة ُب معظم 
( ُب اجتماعها 1996ُب عاـ ) 1لفة كىذا ما دعا ٝبعية الصحة العا٤بيةاجملتمعات كالثقافات ا٤بخت

( كالٍب أشارت فيو إٔب أف العنف  25/ 49التاسع كاألربعوف إٕب إصدار القرار رقم ) ج ص ع 
مشكلة صحية ُب العآب كلو كلفتت ا١بمعية من خبلؿ ىذا القرار إٔب العواقب ا٣بطّبة للعنف 

ر كاجملتمعات على ا٤بدل القصّب أك البعيد كطلبت ا١بمعية من الدكؿ الواقع على األفراد كاألس
األعضاء االىتماـ البالغ كا٤بلح ٗبشكلة التعرض للعنف كدراسة أسباهبا كحجمها كعوامل الوقاية 

 منها .

                                                           
 عاو كم فً يرة انجًعٍت تهك وتجتًع. انعانًٍت انصحت ينظًت فً انقرار التخار جهاز أعهى هً انعانًٍت انصحت جًعٍت1

 وهً. انًنظًت سٍاساث تحذٌذ هً نهجًعٍت انرئٍسٍت وانىظٍفت. انًنظًت فً األعضاء انذول جًٍع ي  وفىد وتحضرها

 .انًنظًت تنتهجها انتً انًانٍت انسٍاساث ويراقبت انعاو انًذٌر تعٍٍ  أٌضا   تتىنى
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التقرير "( تقريرىا األكؿ 2002ككاستجابة ٥بذا القرار أصدرت منظمة الصحة العا٤بية )
كالذم ٛبثلت أىدافو ُب رفع الوعي كالتنبيو ٘باه مشكلة العنف عا٤بيا " الصحةالعا٤بي حوؿ العنف ك 

كجعل ىذه القضية قابلة للوقاية كإف ٤بنظمات كمكاتب الصحة العامة دكرا حا٠با عليها أف تقـو بو 
ُب التصدم ألسباب كعواقب ىذه ا٤بشكلة ،كما أىتم كثّبا من الباحثْب ُب ظل تنامي خطر 

لو بإجراء دراسات عن أثر التعرض للعنف على األطفاؿ كا٤براىقْب كالراشدين العنف كالتعرض 
كتنوعت ا٤بوضوعات كا٤بتغّبات الٍب تناكلتها ىذه األٕباث كمن كا٤بوضوعات الٍب نالت قدرا كبّبا 
من االىتماـ االكتئاب كالقلق كاضطراب الصدمة كا١بنوح كالعدكاف كالتحصيل الدراسي كإساءة 

 Cooley-Strickland et al., 2009,Fowler)اد كاألعراض ا١بسمية .استخداـ ا٤بو 
et al., 2009, Lynch, 2003, and Margolin & Gordis, 2004, 
Horowitz, McKay, & Marshall, 2005; Jaycox et al.,2002; 
Lambert et al., 2010; Scarpa, Hurley,Shumate, & Haden, 
2006; Turner et al., 2006; Zinzow et al., 2009Aisenberg et al., 
2008; Allwood & Bell, 2008;Cooley-Quille, Boyd, Frantz, & 
Walsh, 2001; Denson, Marshall, Schell, & Jaycox, 2007; 
Jaycox et al., 2002; Overstreet & Braun, 2000;Scarpa et al., 
2006Allwood & Bell,2008; Bingenheimer, Brennan, & Earls, 
2005; Briggs-Gowan et al., 2012; Gorman-Smith et al.,2004; 
Guerra, Huesmann, & Spindler, 2003; Moses, 1999; Salzinger 

et al., 2008; Scarpa et al.,2006; Turner et al., 2006)  كقد أشارت،
ي الصحة العقلية كا١بسمية نتائج ىذه الدراسات إٕب كجود تأثّب سليب للتعرض للعنف اجملتمعي عل
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لؤلطفاؿ كا٤براىقْب ، كما تنبأ التعرض للعنف كبشكل داؿ إحصائيا بأعراض اضطراب الضغوط 
 التالية للصدمة كاالكتئاب كا١بنوح.

كباإلضافة إٕب اآلثار السيئة للتعرض للعنف علي الصحة العقلية كا١بسمية للمراىقْب فإف      
كغّب ا٤بباشرة للرعايا الصحية كالتكاليف القانونية تقدر بالببليْب .ففي التكلفة االقتصادية ا٤بباشرة 

الواليات ا٤بتحدة يقدر العبء ا٤بادم النتاج عن اإلنفاؽ ُب ٦باؿ الرعاية ا٤بباشرة كغّب ا٤بباشرة 
( بليوف دكالر سنويا ، كُب دراسة لست دكؿ ُب أمريكا البلتينية أجريت بواسطة بنك تنمية 425)

مريكية كجد أف تكلفة اإلنفاؽ علي الرعايا الصحية الناشئة عن التعرض للعنف بلغت الدكؿ األ
% ُب السلفادكر  4.3% ُب كولومبيا ك  5.0% من الناتج الوطِب اإلٝبإب ُب الربازيل ك 1.9
% ُب فنزكيبل. ) منظمة الصحة العا٤بية ، 0.3% ُب البّبك ك  1.5% ُب ا٤بكسيك ك1.3ك

2002 ،12) 

 ضوء ىذه النتائج سواء ا٤بتعلقة باآلثار النفسية كا١بسمية للتعرض للعنف علي ا٤براىقْب أك كُب     
للتكلفة االقتصادية الباىظة للرعاية الصحية ُب ىذا اجملاؿ ٭با لذىن الباحث ضركرة إجراء دراسة 

وقت ا٢بإب تلقي الضوء علي ىذا ا٤بوضوع كخاصة ُب ظل الظركؼ الٍب ٲبر هبا اجملتمع اللييب ُب ال
من غياب ا٤بظاىر السيادية للدكلة كانتشار السبلح كعليو كانت مشكلة البحث ا٢بإب بدراسة 
العبلقة بْب التعرض للعنف اجملتمعي كأعراض اضطراب الضغوط التالية للصدمة كاالكتئاب لدم 

 عينة من ا٤براىقْب ُب ا٤برحلة الثانوية . 

 مشكلة الدراسة :
 ا٢بإب ُب اإلجابة علي التساؤالت التالية :تتحد مشكلة البحث 

ما معدالت انتشار التعرض للعنف اجملتمعي لدم عينة البحث من الذكور كاإلناث كالعينة   .1
 ككل.
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 ما طبيعة الفركؽ بْب الذكور كاإلناث ُب معدالت التعرض للعنف اجملتمعي. .2
 ما طبيعة الفركؽ بْب الذكور كاإلناث ُب االكتئاب كاضطراب الصدمة .3
ما طبيعة العبلقة بْب التعرض للعنف اجملتمعي )كشاىد ،ككضحية ،ككسامع ( كاالكتئاب  .4

 كاضطراب الضغوط التالية للصدمة .
ىل يتنبأ التعرض للعنف اجملتمعي)كشاىد ،ككضحية ،ككسامع ( بأعراض االكتئاب  .5

 كاضطراب الضغوط التالية للصدمة لدم الذكور كاإلناث كالعينة الكلية .

 بحث:أٮبية ال

 تتحدد أٮبية البحث ا٢بإب ُب النقاط التالية :

ُب ضوء ما ًب عرضو سابقا عن معدالت انتشار التعرض للعنف اجملتمعي كما أشارت إليو  -1
منظمة الصحة العا٤بية باعتباره مشكلة صحية عا٤بية ٲبكن أف نتبْب أٮبية دراسة ىذا 

اصة ُب ظل الظركؼ السياسية ا٤بوضوع ُب اجملتمع اللييب كتقدير معدالت انتشاره كخ
 كاالقتصادية الٍب ٛبر هبا ليبيا ُب الوقت ا٢باضر .

تأٌب أٮبية البحث ا٢بإب من أٮبية العينة الٍب ًب إجراء البحث عليها كىم من طبلب  -2
ا٤برحلة الثانوية كىم من أكثر الشرائح تعرضا للعنف اجملتمعي ُب ضوء ما أشارت إليو 

 فإف دراسة ىذا ا٤بوضوع لدم ىذه الشرٰبة سوؼ يساعد العديد من الدراسات كمن ٍب
بشكل كبّب ُب معرفة أثره علي الصحة العقلية لديهم كتقدًن معلومات عن حجمها كأكثر 

 أ٭باط التعرض للعنف لديهم.
ٲبكن أف تفيد ىذه الدراسة ُب التعرؼ علي مدم تطابق ا٤بعلومات  الٍب ًب التوصل إليها  -3

يعة كخصائص اجملتمع اللييب أـ أف ىناؾ عوامل آخرم ترتبط ُب دراسات سابقة مع طب
 بتعميم النتائج ُب ىذا اجملاؿ.
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ٲبكن أف تفيد نتائج البحث ا٢بإب ُب توجيو األنظار حوؿ ىذه الظاىرة سواء من  -4
القائمْب علي العملية الَببوية أك من مقدمي خدمات الصحة العقلية من ضركرة تقدًن 

التعرض للعنف اجملتمعي ككضع سياسات ٧بلية كقومية للحد من الرعايا كالدعم لضحايا 
 أثار ىذه ا٤بشكلة.

تفتح الدراسة ا٢بالية اجملاؿ حوؿ موضوع من ا٤بوضوعات الٍب ٙبتاج ٤بزيد من الدراسة  -5
كالبحث حوؿ التعرؼ علي عوامل ا٣بطر كعوامل الوقاية ا٤برتبطة بالتعرض للعنف 

 اجملتمعي.

 نظرية ا٤بفسرة ٥با .مفاىيم البحث كاألطر ال
 العنف اجملتمعي :  -1

قبل تقدًن تعريف للعنف اجملتمعي ٯبب التعريف ٗبفهـو العنف كأ٭باطو حٌب يسهل إدراؾ 
مفهـو العنف اجملتمعي ، فقد عرفت منظمة الصحة العا٤بية العنف بأنو االستعماؿ ا٤بتعمد للقوة 

ا٤بادم ا٢بقيقي ضد الذات أك ضد شخص آخر أك الفيزيائية )ا٤بادية( سواء بالتهديد أك االستعماؿ 
ضد ٦بموعة أك ٦بتمع ؛ٕبيث يؤدم إٔب حدكث )أك احتماؿ حدكث( إصابة أك موت أك إصابة 

 نفسية أك سوء النمو أك ا٢برماف.

كىناؾ أشكاؿ كأ٭باط تصنيفية عديدة للعنف كلعل التصنيف الذم تبنتو منظمة الصحة  
( من التصنيفات الٍب ٲبكن االعتماد 2002كالصحة ُب عاـ  )العا٤بية ُب تقريرىا حوؿ العنف 

 عليها عند دراسة موضوع العنف كينمط ىذا التصنيف العنف إٔب ثبلثة أصناؼ رئيسية :

 .العنف ا٤بوجهة للذات 
 .العنف ا٤بوجو لؤلشخاص 
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 .العنف ا١بماعي 

األشخاص(  كيندرج التعرض للعنف اجملتمعي ُب التصنيف ٙبت النوع الثاين )العنف بْب
كيعرؼ بأنو ذلك ا٤بظهر من العنف الذم يقع بْب أفراد ال قرابة بينهم كقد يعرفوف بعضهم أك ال 
يعرفوف كيقع بشكل عاـ خارج ا٤بنزؿ كيشمل عنف العصابات كاألعماؿ العشوائية كاالعتداء 

 ا١بنسي كالعنف ُب مواقع ا٤بؤسسات كا٤بدارس كأماكن العمل .

 
للعبلقة بْب التعرض للعنف اجملتمعي كالصحة العقلية اإلطار النظرم ا٤بفسر  

تعددت التوجهات النظرية ا٤بفسرة للعنف ُب ضوء تعدد كتنوع التوجهات النظرية ا٤بختلفة 
للباحثْب كيتبُب الباحث النموذج االيكولوجي )نظرية النظم البيئة ( كإطار لتفسّب العبلقة بْب 

( (Bronfenbrenner,1979ككفقا لربكنفنربنر , التعرض للعنف كالصحة العقلية للمراىقْب
صاحب ىذا النموذج يتأثر ٭بو ا٤براىق كظيفيا بشبكة من العوامل تشمل األسرة كا٤بدرسة كالقرناء 
كا١بّباف كاجملتمع بشكل عاـ باإلضافة إٕب العوامل الشخصية للمراىقْب أنفسهم ، كٱبتلف تأثّب 

ب مستوياهتا أك بعدىا من ا٤براىق كتشمل أربعة ىذه الشبكة متعددة األبعاد علي حسب قر 
 مستويات ىي : 

ا٤بستوم الفردم كالذم يتضمن العوامل البيولوجية كالتاريخ الشخصي كا٣بلفية التعليمية  -1
كاالجتماعية كخربات الطفولة كسوابق التعرض لبلنتهاؾ كالعدكاف  كطبيعة كخصائص اآلباء 

ئص الفردية الٍب تزيد من احتماؿ توجو كبشكل خاص يركز ىذا ا٤بستوم علي ا٣بصا
 الشخص ألف يكوف ضحية أك جاف ُب العنف .

مستوم العبلقات كالذم يعكس البيئة األكثر قربا للطفل كتشمل األسرة كا٤بدرسة كعبلقات   -2
كعبلقات –األصدقاء ، كيستكشف ىذا ا٤بستوم كيف ٲبكن للعبلقات االجتماعية ا٢بميمة 

أف تزيد من التعرض من التعرض ٣بطر سلوؾ  –الصلة كأعضاء العائلة الزمبلء كالقرناء كثيقي 
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العنف كضحية أك كجاف كقد أظهرت الدراسات ُب حالة العنف بْب األشخاص أف الصغار 
األكثر سنا أكثر استعداد كميبل للدخوؿ ُب أنشطة سلبية إذا ما ًب تشجيعهم من قبل 

 أصدقائهم 
–تمعية الٍب تظهر ُب سياقها العبلقات االجتماعية ا٤بستوم اجملتمعي كيتضمن النظم اجمل -3

كيبحث ىذا ا٤بستوم ُب طبيعة خصائص ىذه  –كا٤بدارس كأماكن العمل كطبيعة ا١بوار 
ا٤بواقع الٍب ترتبط بتعيْب ا٘باه الفرد فيما يتعلق بالتعرض للعنف ،كمن أمثلة ىذا ا٤بستوم 

ة البطالة أك متميزة ٗبشاكل كتجارة العيش ُب أماكن عالية الكثافة السكانية ،أك مرتفع
 ا٤بخدرات كغّبىا .

ا٤بستوم االجتماعي كيتحرم ىذا ا٤بستوم العوامل االجتماعية كالثقافية  األكرب الٍب تؤثر  -4
علي معدالت حدكث العنف كتدخل ىنا ا٤بعايّب الثقافية الٍب تدعم العنف كطريقة ٢بل 

ة خيار فردم ،كا٤بعايّب الٍب تدعم استخداـ الصراعات ، كا٤بواقف الٍب تشّب لبلنتحار كقضي
 القوة ا٤بفرطة بواسطة الشرطة ضد ا٤بدنيْب كا٤بعايّب الٍب تدعم االشتباكات السياسية .
ككفقا ٥بذا النموذج يعترب التعرض للعنف اجملتمعي عامل من عوامل االستهداؼ للخطر 

غّب ا٤بباشر داخل البيئة الٍب يعيش من خبلؿ تأثّبه ا٤بباشر علي ٭بو الطفل أك من خبلؿ التأثّب 
فيها مثل ا٤بدرسة أك العائلة أك مع ا١بّباف فعلي سبيل ا٤بثاؿ قد يتسبب العنف اجملتمعي ُب حدكث 
اضطراب ُب النظاـ األسرم مثل أساليب الَببية االستبدادية كالتغّبات ُب التفاعبلت بْب الوالدين 

إٕب شعور األطفاؿ بعدـ الدعم ٩با يؤدم إٕب مزيد من كالطفل كزيادة الصراعات األسرية ٩با يؤدم 
 العجز كاالكتئاب .

 االكػتػئػاب 
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يعترب االكتئاب كاحدا من أقدـ ا٤بشكبلت النفسية كأكثرىا شيوعا كانتشارا ُب العآب كأشدىا      
خطورة علي الصحة ا١بسدية كالنفسية كال ينحصر ضمن فئات اجتماعية معينة فهو موجود عند 

س ُب ٝبيع األقاليم كالدكؿ كُب اجملتمعات كلها ، ككفقا لتقارير منظمة الصحة العا٤بية النا
مليوف شخص من ٝبيع األعمار من االكتئاب .كقد يصبح  300(، يعاين أكثر من 2017)

االكتئاب حالة صحية خطّبة، السيما عندما يكوف طويل األمد كبكثافة معتدلة أك شديدة. 
بب معاناة كبّبة للشخص ا٤بصاب بو، كتردم أدائو ُب العمل أك ُب ا٤بدرسة كٲبكن لبلكتئاب أف يس

أك ُب األسرة. كٲبكنو أف يفضي ُب أسوأ حاالتو إٔب االنتحار. كُب كل عاـ ٲبوت ما يقارب 
شخص من جراء االنتحار الذم ٲبثل ثاين سبب رئيسي للوفيات بْب الفئة العمرية  800000

 .عامان  15-29

٭باط عديدة كتصنيفات ٨بتلفة لبلكتئاب ٪بد أف ىناؾ صعوبة ُب الوصوؿ كنظرا لوجود أ
إٕب تعريف ٧بدد لبلكتئاب لذلك تبِب الباحث ُب البحث ا٢بإب التعريف الذم قدمتو ٝبعية الطب 

( حيث عرفت APA. 2013النفسي األمريكية ُب دليلها ا٣بامس لبلضطرابات النفسية ) 
ف كاليأس يكوف مصحوب بعدـ االىتماـ باألنشطة كنقص االكتئاب بأنو "شعور عميق با٢بز 

االستمتاع هبا كنقص الوزف ا٤بلحوظ أك زيادتو كاألرؽ أك النـو ا٤بفرط كنقص الطاقة كعدـ القدرة 
علي الَبكيز كمشاعر انعداـ القيمة أك الذنب ا٤بفرط كتكرار أفكار ا٤بوت أك االنتحار كتتحد 

بلحظة احمليطْب بو كٲبكن أف يكوف ا٤بزاج ُب األطفاؿ األعراض من خبلؿ شكول ا٤برير أك م
كا٤براىقْب متهيجا يتميز بسرعة الغضب .كتسبب ىذه األعراض اضطرابا كاضحا ُب اجملاالت 

 االجتماعية كا٤بهنية" . 

 اضطراب الضغوط التالية للصدمة 
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كتوصيفها يعد اضطراب الضغوط التالية للصدمة كاحدان من االضطرابات الٍب ًب تصنيفها  
( كٰبدث ىذا االضطراب 1994،  1987،  1980من قبل ٝبعية الطب النفسي األمريكية )

عندما يتعرض اإلنساف ٢بدث مؤٓب يتخطى حدكد التجربة اإلنسانية ا٤بألوفة ٕبيث يظهر على الفرد 
عدد من األعراض ٲبكن عرضها ُب ضوء الدليل التشخيصي ا٣بامس ١بمعية الطب النفسي 

 ( على النحو التإب :DSM -5) األمريكية
. أف يكوف الشخص قد تعرض أك كاجو حادثان أك حوادث تضمنت ا٤بوت الفعلي أك التهديد بو  أ

 أك اإلصابة ا٣بطّبة أك العنف ا١بنسي بطريقة أك أكثر ٩با يلي :

 التعرض ا٤بباشر للحادث الصادـ  -1
 ا٤بشاىدة الشخصية للحادث الصادـ لدل اآلخرين . -2
معرفة أف ا٢بادث الصادـ حدث ألحد أفراد األسرة ا٤بقربْب ، أك األصدقاء  -3

ا٢بميمْب . كُب حالة الوفاة الفعلية أك التهديد هبا لدل أفراد األسرة ػواألصدقاء 
 ،كٯبب أف يكوف ا٢بدث عنيفان كخارج ا٣بربة الطبيعية .

الستجابة األكٔب التذكر ا٤بتكرر لتفاصيل ا٢بادث الصادـ )على سبيل ا٤بثاؿ: ا -4
لتجميع األشبلء البشرية( ، "ال يشمل ىذا احملك التعرض الذم يتم عرب كسائل 

 األعبلـ إال إذا كاف التعرض يرتبط با٣بربة الصادمة" .
كجود كاحد أك أكثر من أعراض اقتحاـ ا٣بربة ا٤برتبطة با٢بادث الصادـ تبدأ بعد كقوع  -ب

 ا٢بادث الصادـ كتشمل :

 ذكريات ا٤بؤرقة كا٤بزعجة للحدث الصادـ )الصور،األفكار،التصورات( . معاكدة ال - 1
 أحبلـ مؤ٤بة كمتكررة عن ا٢بادث . - 2
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ردكد أفعاؿ انشقاقية )يشعر الفرد أك يتصرؼ كما لو كاف ا٢بادث الصادـ يعاكد  - 3
ا٢بدكث مرة أخرل ( كٙبدث ىذه الردكد على ىيئة متصل من الشدة ٲبكن أف 

 داف كامل للوعي ٗبن حولو .تصل إٔب حد فق
الشعور بالضغط النفسي الشديد عند التعرض للتهديدات الداخلية كا٣بارجية ترمز  - 4

 ألحد جوانب ا٢بدث الصدمي أك تشبهو 
٘بنب مستمر للمنبهات ا٤برتبطة بالصدمة أك ا٢بادث الصدمي يبدأ بعد كقوع ا٢بادث  - جػ

 الصادـ كيظهر ذلك من خبلؿ :

جهود لتجنب الذكريات كاألفكار كا٤بشاعر ا٤برتبطة بشكل كثيق با٢بادث ٘بنب أك  -1
 الصادـ.

٘بنب أك جهود لتجنب األنشطة كاألماكن كاألشخاص الذين يتسببوف ُب تذكر  -2
 الصدمة أك ا٤برتبطْب با١بدث الصادـ .

دث الصادـ تغّبات سلبية ُب ا٤بزاج كا٤بعارؼ ا٤برتبطة با٢بادث الصادـ تبدأ بعد كقوع ا٢ب -د 
 كتظهر ُب:

 عدـ القدرة على تذكر جوانب مهمة ُب ا٢بادث الصادـ . - 1

 معتقدات سلبية مبالغ فيها ٫بو الذات كاآلخرين كالعآب . - 2

معارؼ مشوىة حوؿ أسباب كنتائج ا٢بدث الصادـ تقود الفرد ٫بو لـو نفسو  -3
 كاآلخرين .

 غضب ، ذنب( . حالة انفعالية سلبية كمستمرة )خوؼ ، رعب ، - 4
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 تناقص ملحوظ ُب االىتمامات أك ا٤بشاركات ُب األنشطة ا٤بهمة . - 5

 شعور باالنفصاؿ أك الغربة عن اآلخرين .  - 6

 عدـ القدرة على الشعور ٗبشاعر اٯبابية )السعادة كالرضا( . - 7

تغّب ملحوظ ُب درجة اإلثارة كالتفاعل ا٤برتبطْب با٢بادث الصادـ ، كتبدأ كتتفاقم بعد كقوع  -ىػ  
 ا٢بادث كما يتضح ذلك من خبلؿ اثنْب أك أكثر ٩با يلي :

 السلوؾ ا٤بتهيج كانفجارات الغضب . -1

 السلوؾ ا٤بتهور أك سلوؾ تدمّب الذات . -2

 التيقظ الزائد . -3

 كر .مشاكل ُب التذ  - 4

 اضطرابات ُب النـو . -5

كيستمر االضطراب ٤بدة تزيد عن شهر ُب احملكات " ب ، جػ ، د " كيؤدم االضطراب 
إٔب كرب أك ضيق نفسي كاضح ، ٰبدث خلل ُب أداء الفرد الوظيفي ذات األٮبية ، ىذا كٯبب أال 

 حالة طبية أخرل .يكوف االضطراب راجعان إٔب تأثّب فسيولوجي أك إساءة استخداـ ا٤بواد أك 

ٯبب ٙبديد ما إذا كاف االضطراب ٰبدث مع أعراض انشقاقية كفيو تستوُب األعراض 
٧بكات اضطراب الصدمة باإلضافة إٔب ذلك ٱبرب الفرد أعراض مستمرة كمتكررة ُب كاحدة ٩با يلي 

: 
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د اختبلؿ اآلنية : خربة متكررة كمستمرة من الشعور بالتغّب ُب الشخصية أك ُب جزء ٧بد -1
من ا١بسم ، كرٗبا يشعر ا٤برير ككأنو ٓب يعد ىو نفسو مع إحساس مركع باالغَباب 
كالربكد كالفتور ، كقد يشعر ا٤برير بانفصالو عن خرباتو كما لو كاف ينظر لذاتو ، بيعد أك  

 كما لو كاف ميتان.
بالواقع اختبلؿ الشعور بالواقع : خربة متكررة كمستمرة من األفكار الزائفة الٍب ال ترتبط  -2

أك ىي نوع من ا٣بياؿ الزائف  فكل شيء مر ُب خربة ا٤برير يبدك ٨بتلفان ٛبامان )العآب ، 
الشوارع األصدقاء( . كٯبب الستخداـ ىذا التشخيص الفرعي أال تكوف األعراض 
االنشقاقية راجعة إٔب تأثّبات فسيولوجية نا٘بة عن إساءة استخداـ ا٤بواد النفسية أك حالة 

، مع كجود تأخر ُب الظهور إذا ٓب يتم استيفاء ا٤بعايّب التشخيصية الكاملة  طبية عامة
 (.V, 2013- DSM( أشهر على األقل بعد كقوع ا٢بدث )6حٌب )

 الدراسات السابقة:
أجريت العديد من الدراسات الٍب تناكلت التعرض للعنف اجملتمعي لدم ا٤براىقْب كذلك 

كالعقلية لؤلفراد كخاصة ُب ظل تنامي ظاىرة التعرض  للتعرؼ علي أثاره علي الصحة ا١بسمية
( لدراسة أبعاد ىذه الظاىرة باعتبارىا مشكلة صحة 1996للعنف كدعوة منظمة الصحة العا٤بية )

عا٤بية كتنوعت ىذه الدراسات من حيث ا٥بدؼ كالعينات ا٤بستخدمة فيها كسنعرض ُب السياؽ 
 دراسة ا٢بالية .التإب لبعر الدراسات الٍب ترتبط ٗبوضوع ال

ففيما يتعلق بالعبلقة بْب التعرض للعنف اجملتمعي كاالكتئاب أجرم  ديورينت كجيتس 
 ,.DuRant, R. H., Getts, A., Cadenhead, C)كجودنيهد كاٲبينز ككدز  

Emans, S. J., &Woods, E. R., 1995)  دراسة هبدؼ التعرؼ على العبلقة بْب
( 55كاليأس كالتوجو ٫بو ا٢بياة كذلك على عينة مكونة من )التعرض للعنف كضحية كاالكتئاب 
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مراىقا من مدارس التعليم العاـ كقد أشارت النتائج إٔب كجود عبلقة إٯبابية بْب التعرض للعنف  
 كضحية كالشعور باليأس كاالكتئاب كا٬بفاض التوجو ٫بو ا٢بياة.

ىق أمريكي من ( مرا 1538كُب نفس السياؽ كعلي عينة أكرب حجما مكونة من ) 
 , Fitzpatrick , Piko)أصل أفريقي أجرم كل من  فيدزباترؾ كبيكيو كريت كالجورم 

Wright , LaGory ;2005)   دراسة ىدفت إٔب التعرؼ على العبلقة بْب األعراض
االكتئابية كالتعرض للعنف اجملتمعي كقد أشارت النتائج إٔب أف ا٤براىقْب الذين تعرضوا إٔب خربات 

ت مرتفعة من االكتئاب ، كما أشارت بيئية مهدده ) ا٤بدرسة ، ا٢بي ، ا٤بنزؿ( أظهركا مستويا
 النتائج أيضا إٔب أف رأس ا٤باؿ االجتماعي ارتبط عكسيا باالكتئاب كتأكيد الذات.

 ,aadatmand ,Bronson)كأىتم سييدٛبيند كبركنسوف ككركس كىلريسوف كسوف
Crouse, ,Harrison, Jackson ;2017)  بالتعرؼ على أثرر التعرض للعنف اجملتمعي

ض االكتئابية كعادات النـو ،ككذلك معرفة الفركؽ ا١بنسية ُب ىذه ا٤بتغّبات لدل عينة ُب األعرا
عاما ،كقد أشارت نتائج الدراسة إٔب أنو  25 – 15فردا ُب ا٤برحلة العمرية من  440مكونة من 

ىناؾ تأثّب داؿ إحصائيا للتعرض للعنف اجملتمعي ُب االكتئاب كعادات النـو لدل الذكور كاإلناث 
العينة الكلية ،كما كجدت فوؽ جنسية بْب الذكور كاإلناث ُب التعرض للعنف ككانت ىذه ك 

الفركؽ لصاّب اإلناث فيما يتعلق بالعنف ا٤بباشر بينما كانت ىذه الفركؽ لصاّب الذكور فيما يتعلق 
 بالعنف غّب ا٤بباشر.

ت الداخلية كللتعرؼ على مدل أسهاـ األنواع ا٤بختلفة من التعرض للعنف علي ا٤بشكبل
كا٣بارجية لدل عينة من ا٤براىقْب من جنوب أفريقيا أجرم ديو بليزيز ككامنّب كىاردم كبنجامْب  

(du Plessis B, Kaminer D, Hardy A, Benjamin ;2015)  دراسة علي

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fitzpatrick%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15839763
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Piko%20BF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15839763
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wright%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15839763
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=LaGory%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15839763
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منهم  12.8عاـ ٗبتوسط عمرم  15 – 12مراىقا ُب ا٤بدل العمرم من  616عينة مكونة من 
بلب ا٤بدارس ٗبدينة كيب توف ٔبنوب إفريقيا ،كقد أشارت نتائج الدراسة إٔب % إناثا من ط45.6

أف التعرض للعنف كشاىد ارتبط كبشكل داؿ بالسلوؾ العدكاين ،كما أف التعرض للعنف كشاىد 
ككضحية ارتبط كبشكل داؿ با٤بشكبلت الدراسية ،كما ٓب يرتبط التعرض للعنف كشاىد ككضحية 

 بأعراض االكتئاب.

بالتعرؼ على العبلقة بْب  (Bach JM, Louw D. ;2010)كليو  باش كأىتم
تلميذا كتلميذة ٔبنوب  337التعرض للعنف كبعر ا٤بشكبلت النفسية لدل عينة مكونة من 

إفريقيا ،كأشارت نتائج الدراسة إٔب عدـ كجود فر كؽ دالة إحصائيا بْب ا١بنسْب ُب التعرض للعنف  
عرض للعنف كضحية لصاّب الذكور ،كما كجدت فركؽ كؽ ُب كشاىد ،بينما كجدت فركؽ ُب الت

األعراض االكتئابية لصاّب اإلناث ككجدت أيضا عبلقة إٯبابية كدالة إحصائيا بْب التعرض للعنف 
اجملتمعي كاالكتئاب ،كقد أشارت نتائج ىذه الدراسة إٔب خطر التعرض للعنف اجملتمعي لدل 

 ا٤براىقْب.

لعبلقة بْب التعرض للعنف اجملتمعي كاضطراب الضغوط كما تناكلت بعر الدراسات ا
التإب للصدمة كمن ىذه الدراسات الدراسة الٍب أجراىا أكدينيل كركبرتيس كسكوب ستوف 

(O'Donnell DA, Roberts WC, Schwab-Stone,2011)   هبدؼ
 التعرؼ على أثر التعرض للعنف اجملتمعي على األحداث الصدمية لدل عينة من الشباب ُب

إناثا  48.7منهم  17.76مراىقا ٗبتوسط عمرم  653جاميبيا ، تكونت عينة الدراسة من عدد 
كقد أشارت نتائج الدراسة إٔب أف التعرض للعنف كشاىد ككضحية ارتبط كبشكل داؿ باألعراض 

عليو  الصدمية كما اعترب ا٤بناخ ا٤بدرسي متغّبا كسيطيا ُب العبلقة بْب التعرض للعنف كاآلثار ا٤بَبتبة
 ،كما ٓب يرتبط الدؼء الوالدم باضطراب الضغوط التالية للصدمة.
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كللتعرؼ علي أثر التعرض للعنف اجملتمعي ا٤برتبط بالصراعات العرقية أجرم نيوجيبورا 
 ,Neugebauer R, Fisher PW)كفيشّب كتومر كيامابا كسارسفيلد كستيلينج  

Turner JB, Yamabe S, Sarsfield JA, Stehling-Ariza T ;2009)  
دراسة ىدفت إٕب التعرؼ على أثر التعرض للعنف اجملتمعي على ردكد األفعاؿ الصدمية لدل 

تلميذا با٤برحلة  1547ا٤براىقْب بعد أحداث العنف ُب ركاندا ،كذلك على عينة مكونة من 
ة %منهم إناث ،كقد أشارت نتائج الدراسة إٔب كجود عبلق50عاما منهم  19 – 8العمرية من 

إٯبابية كدالة بْب التعرض ألحداث العنف كردكد األفعاؿ الصدمية لدل األطفاؿ ،كما أف 
 الدرجات ا٤برتفعة للتعرض ارتبطت كبشكل داؿ بالدرجات ا٤برتفعة الضطراب الصدمة.

 ,Kaminer, Grimsrud)كتناكؿ كمينارا كجّبمسركد كمّب كستْب ككيليامس 
Myer, Stein, Williams ;2008)  العبلقة بْب التعرض أل٭باط العنف ا٤بختلفة

ٗبتوسط  21 – 14مراىقا ُب ا٤برحلة العمرية من  230كاضطراب الصدمة لدل عينة مكونة من 
% إناثا من طبلب ا٤بدارس بكيب تاكف ُب جنوب إفريقيا ،كقد أشارت 60منهم  17.45عمرم 

كاالغتصاب يزيد من أعراض النتائج إٔب أف التعرض للعنف اجملتمعى كضحية لدل اإلناث 
اضطراب الصدمة بينما ٓب يؤدم التعرض للعنف اجملتمعي كشاىد ٥بذه الزيادة ُب أعراض الصدمة 
أما لدل الذكور ،فقد ارتبط التعرض للعنف كضحية باضطراب الصدمة أما التعرض للعنف  

 كشاىد ٓب يرتبط باضطراب الصدمة.

 ,.Duckworth M.P., Hale D.D)كما أىتم  دككوكرث كىإب ككلّب  
Clair S.D., et al ;2000)   بالتعرؼ على أثر العنف البْب شخصي كالفوضى اجملتمعة

 15- 11طفبل ُب ا٤برحلة العمرية من  181على ردكد األفعاؿ الضاغطة لدل عينة مكونة من 
تعرض % إناثا ،كقد أشارت نتائج إٔب كجود عبلقة إٯبابية كدالة إحصائيا بْب ال68عاـ منهم 
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للعنف كشاىد ككضحية كاضطراب الصدمة كالفوضى االجتماعية كارتبطت ا٤بشكبلت السلوكية 
بالتعرض للعنف كشاىد ككضحية كتنبأ التعرض لعنف كضحية با٤بشكبلت السلوكية كما أف 
الفوضى االجتماعية تنبأت باضطراب الصدمة ،كما توسطت العبلقة بْب التعرض للعنف كشاىد 

 .كاضطراب الصدمة

كُب دراسة عن أثر التعرض للعنف اجملتمعي على اضطراب الصدمة كا١بنوح لدل عينة 
% 49% إناثا ،51عاـ منهم  17إٔب  12تلميذا ُب ا٤برحلة العمرية من  1245مكونة من 

 ,.McCart M.R., Smith D.W)ذكورا توصل ماكّبد ك٠بيث كساكنيدرز كأخركف 
Saunders B.E., et al ;2007)   التعرض للعنف اجملتمعي ارتبط إٯبابيا  إٔب أف

باضطراب الصدمة كا١بنوح كتنبأ التعرض للعنف اجملتمعي كبشكل داؿ با١بنوح لدل الذكور 
 كاإلناث كالعينة الكلية.

كتناكلت بعر الدراسات العبلقة بْب التعرض للعنف اجملتمعي ككل من االكتئاب 
( 2004وسَب ككيوبرمينك كبريس )كاضطراب الصدمة كمن ىذه الدراسات  كما أجرم  ف

(Foster, J. D., Kuperminc,G. P., & Price, A. W. ;2004)  دراسة
هبدؼ التعرؼ على أثر التعرض للعنف اجملتمعي علي اضطراب الصدمة كبعر األعراض ا٤برضية 

(عاـ منهم  16 – 11( طفبل ُب ا٤برحلة العمرية من )146األخرل لدل عينة مكونة من) 
% ذكورا كقد أشارت النتائج إٔب أف التعرض للعنف كضحية ارتبط بشكل دالؿ 57ا ك% إناث43

بالقلق كاالكتئاب كالغضب كاألعراض االنشقاقية كاضطراب الصدمة لدل الذكور كاإلناث كما أف 
التعرض للعنف كشاىد تنبأ بالغضب كاألعراض االنشقاقية كالقلق كما توسط ا١بنس العبلقة بْب 

 كشاىد كاألعراض االكتئابية كالقلق.التعرض للعنف  
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،   (Ozer E.J. & McDonald K.L. 2006)كأجرم أكزيرا كماكدكنالد
دراسة ىدفت إٔب التعرؼ على طبيعة العبلقة بْب التعرض للعنف اجملتمعي كالتقارير الذاتية 

طة تلميذا با٤برحلة ا٤بتوس 71لبلكتئاب كالقلق كاضطراب الصدمة كذلك على عينة مكونة من 
% ذكورا كقد أشارت نتائج الدراسة إٔب أف 45% إناثا ك55عاما منهم  12ٗبتوسط عمرم 

التعرض للعنف اجملتمعي ارتبط بالتقارير الذاتية لبلكتئاب كاضطراب الصدمة كاالستهداؼ للعنف 
ب ،كأشارت نتائج ٙبليل اال٫بدار إٔب أف التعرض للعنف تنبأ كبشكل داؿ بالتقارير الذاتية لبلكتئا

 كاضطراب الصدمة كالعدكاف.

كللتعرؼ علي مدم إسهاـ التعرض للعنف اجملتمعي ُب التنبؤ باضطراب الصدمة 
دراسة    (Ozer E.J. &Weinstein R.S. ;2004)كاالكتئاب أجرم أكزيرا ككينستْب

% إناثا 48عاما منهم  12( طفبل با٤برحلة ا٤بتوسطة ٗبتوسط عمرم 349على عينة مكونة من )
كورا كقد أشارت النتائج إٔب أف التعرض للعنف اجملتمعي ارتبط باالكتئاب كالصدمة % ذ 52،

،كما أف نتائج ٙبليل اال٫بدار أشارت إٔب أف التعرض للعنف اجملتمعي تنبأ كبشكل داؿ إحصائيا 
بالتقارير الذاتية لبلكتئاب كاضطراب الصدمة كما أف درجة ا٤بساندة من قبل األـ كاألـ توسطت 

 ة بْب التعرض للعنف اجملتمعي كاالكتئاب كاضطراب الصدمة .العبلق

كحملاكلة التحقق من فرضية ما إذا كانت اآلثار السيئة النا٘بة عن التعرض للعنف ُب ا٤بدف 
الكبّبة ٲبكن تعميمها علي اجملتمعات الصغّبة  أجرم  أٞبد كميدر كجيسكي كتيلور كمارجليت  

(Ahmad,  Medder,  Geske,  Taylor,  Margalit  ;2017)   دراسة ىدفت
إٔب التحقق من أثر التعرض للعنف اجملتمعي ُب الصحة العقلية لدل القاطنْب ُب ا٤بدف الصغّبة 

(  طفبل من مدينة نبّباسكا كقد أشارت نتائج الدراسة إٔب 126كذلك علي  عينة مكونة  من) 
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طراب الضغوط التإب للصدمة كجود عبلقة إحصائية كدالة بْب التعرض للعنف اجملتمعي كاض
 كأعراض القلق ،كما ٓب توجد عبلقة بْب التعرض للعنف كاالكتئاب.

تقارير ، مقاببلت "كباستخداـ كسائل قياس متنوعة كإجراءات منهجية متعددة 
 Cooley-Quille)اكللينيكية ، قياسات سيكوفسيولوجية " اىتم كؤب كويل كبويد كفرانتز 

M., Boyd R.C., Frantz E., et al ;2001)     بدراسة التأثّب االنفعإب كالسلوكي
طالبا من طبلب ا٤برحلة الثانوية ُب  185للتعرض للعنف اجملتمعي كذلك على عينة مكونة من 

% 90% إناث ك44منهم  15.4عاـ ٗبتوسط عمرم  18إٔب  13ا٤برحلة العمرية  من 
أف األطفاؿ الذين حصلوا على درجات أمريكيوف من أصوؿ أفريقية ،كقد أشارت النتائج إٔب 

مرتفعة للتعرض للعنف اجملتمعي قد حصلوا على درجات مرتفعة من القلق كا٣بوؼ كا٤بشكبلت 
الداخلية كخربات حياتية سلبية مقارنة بالذين حصلوا على درجات منخفضة ،كما ٓب تظهر بينهم 

سيكوفسيولوجي كجد أف ا٤براىقْب فركؽ ُب االكتئاب كالسلوؾ ا٣بارجي ،كفيما يتعلق بالتقييم ال
الذين تعرضوا ٤بستويات مرتفعة من العنف اجملتمعي حصلوا على مستويا خط أساس منخفضة 
٤بعدؿ ضربات القلب مقارنة ٗبنخفضي التعرض ،كما ال توجد فركؽ ُب اجملموعات ُب التنشيط 

معي يتنبأ باضطراب الفسيولوجي ،كأشارت نتائج ٙبليل اال٫بدار إٔب أف التعرض للعنف اجملت
الضغوط التإب للصدمة كأعراض القلق ا٤بعمم ،كما كجدت عبلقة بْب التعرض للعنف كاضطراب 

 الصدمة.

كما اىتم عدد من الباحثْب بدراسة العوامل الٍب تزيد من اآلثار السيئة للتعرض للعنف 
ماف ٠بيث كتولوف اجملتمعي كالعوامل الٍب ٙبمى األطفاؿ من ىذه اآلثار كىذا ما قاـ بو جور 

(1998 )(Gorman-Smith D. & Tolan ;1998)   كذلك بدراسة العبلقة بْب
التعرض للعنف اجملتمعي ك٭بط العبلقات األسرية كأساليب الَببية كالعدكاف كاالكتئاب كذلك على 
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طفبل أمريكيا من أصل أفريقي كالتيِب كمقدمي الرعاية ٥بم من أحياء فقّبة  254عينة مكونة من 
ن مدينة شيكاغو ،كأشارت النتائج إٔب أف التعرض للعنف اجملتمعي ارتبط بزيادة السلوؾ العدكاين م

كاألعراض االكتئابية، كأشارت النتائج إٔب أف معدالت التعرض للعنف كانت مرتفعة كبشكل داؿ 
% 50% من أفراد العينة أهنم تعرضوا ٤بظهر ما من مظاىر العنف خبل حياهتم ،80،حيث أشار 

% تعرضوا إٔب أكثر من ثبلث مرات ٣بربة عنف 30أخربكا أنواع ٨بتلفة من العنف ،كما أف 
 خبلؿ العاـ ا٤باضي.

 ,Ward CL, Martin E)كما توصل كبل من ككرد كمارتْب كثورف كديستبلر 
Theron C, Distiller GB,2007)  ( 377ُب دراسة ٥بم  على عينة مكونة من )

عاـ إٔب كجود عبلقة إٯبابية كدالة  بْب التعرض للعنف   15إٔب  11ن طفبل ُب ا٤برحلة العمرية م
كشاىد كاالكتئاب كأعراض القلق كا٤بشكبلت السلوكية كما كجد تأثّب داؿ إحصائيا للمساندة 
ا٤بدرسية ُب التقليل  من أثار االكتئاب كالقلق كا٤بشكبلت السلوكية لدم الطبلب كبالتإب ٲبكن 

 ي يعد من العوامل الٍب ٲبكن أف ٙبد من أثار التعرض للعنف اجملتمعي .القوؿ أف الدعم ا٤بدرس

كالختبار فرضية أف التعرض للعنف اجملتمعي يعترب من عوامل ا٣بطر ُب اإلصابة باضطراب 
 Fincham DS, Altes)الضغوط التإب للصدمة أجرم فينشاف كالتس كستْب كسيديت 

LK, Stein DJ, Seedat S.2009)  دراسة ىدفت إٔب التعرؼ على عوامل ا٣بطر ا٤برتبطة
إٔب  13مراىقا ُب ا٤برحلة العمرية من  787بالصدمة لدل ا٤براىقْب كذلك على عينة مكونة من 

إناثا من طبلب ا٤بدارس ٗبدينة كيب تاكف ٔبنوب  58.6منهم  16.37ٗبتوسط عمرم  21
جملتمعي كاإلساءة كاإلٮباؿ ُب الطفولة ارتبطا إفريقيا ،كقد أشارت النتائج إٔب أف التعرض للعنف ا

بزيادة أعراض اضطراب الصدمة ،كما أف ا٤بستويات ا٤برتفعة من الصبلبة كاف ٥با آثار كقائية من 
 سوء معاملة األػطفاؿ كإٮبا٥بم.
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كللتعرؼ علي دكر الصراعات األسرية كمتغّب كسيط ُب العبلقة بْب التعرض للعنف 
  Holtzman , Robertsكتئابية  أجرم ىيلتز ماف كركبّبتساجملتمعي كاألعراض اال 

 16إٔب  11مراىق ُب ا٤برحلة  العمرية من  233( دراسة علي على عينة مكونة من (2012;
عاـ ،كقد أشارت النتائج إٔب أف العنف األسرم يتوسط كبشكل داؿ إحصائيا العبلقة بْب التعرض 

العبلقة بْب التعرض للعنف اجملتعى كاألعراض  للعنف كضحية كاألعراض االكتئابية ،كما أف
 االكتئابية كانت دالة إحصائيا.

بالتعرؼ على اسَباتيجيات التغلب السلبية   (Dempsey,2002)كما أىتم دٲببسي 
كمتغّب كسيط ُب العبلقة بْب التعرض للعنف اجملتمعي كاآلثار ا٤بَبتبة عليو كذلك على عينة مكونة 

% إناثا ،كقد أشارت النتائج إٔب 55عاـ منهم  11- 10لة العمرية من تلميذا ُب ا٤برح 120من 
أف التعرض للعنف اجملتمعي ارتبط باالكتئاب كاضطراب الصدمة ك٠بة القلق ،كما أشارت نتائج 
ٙبليل اال٫بدار إٔب أف التعرض للعنف اجملتمعي تنبأ كبشكل داؿ باالكتئاب كاضطراب الصدمة 

ت التغلب السلبية العبلقة بْب التعرض للعنف اجملتمعي كالقلق كالقلق ،كتوسطت اسَباتيجيا
 كاالكتئاب كاضطراب الصدمة.

كما تناكلت دراسات أخرم معدالت التعرض للعنف اجملتمعي لدم ا٤براىقْب كا٤بقارنة 
بْب الذكور كاإلناث ُب ىذا السياؽ كمن ىذه الدراسات كُب دراسة علي اجملتمع الفلسطيِب أجرم 

  (Haj-Yahia, Leshem, Guterman ;2013)ليشيم كجيَب ماف  حاج ٰبي ك 
دراسة ىدفت إٔب التعرؼ على معدالت التعرض للعنف اجملتمعي لدل عينة من الشباب 

تلميذ كتلميذه  1930الفلسطيِب بالضفة الغربية كالقدس الشرقية كتكونت عينة الدراسة من عدد 
عاـ ٗبتوسط  19إٔب  12دس تراكحت أعمارىم ما بْب ُب ا٤بدارس الثانوية كاإلعدادية بالضفة كالق

 87،كقد أشارت النتائج إٔب أف نسبة  16.4عمرم 
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% مركا ٖبربات تعرض 72.8% من أفراد العينة شاىدكا أحداث عنف خبلؿ حياهتم كأف 4.
% من أفراد العينة قد تعرضوا على األقل ألحد أشكاؿ العنف خبلؿ 99.1للعنف كضحية كأف 

 ا أظهر الذكور معدالت تعرض للعنف أكثر من اإلناث.حياهتم ،كم

كللتعرؼ علي معدالت التعرض للعنف اجملتمعي كعبلقتها باضطراب الضغوط التإب 
 Aisenberg , Orozco-Figueroaللصدمة أجرم  إيزف بّبج كأكرزكؾ فيجيورا  

طفل أمريكي من أصل أفريقي كالتيِب ،كقد أشرت  137( دراسة علي عينة مكونة من  (2008;
% من الطبلب أخربكا مستويات مرتفعة من العنف ،كما ٓب توجد فركؽ 70نتائج الدراسة إٔب أف 

إلناث ُب مستويات التعرض للعنف كضحية أك كشاىد ،كما كجدت عبلقة إٯبابية بْب الذكور كا
 كدالة إحصائيا بْب التعرض للعنف اجملتمعي كاضطراب الضغوط التإب للصدمة

( طفبل ُب فبلدلفيا ٤بعرفة معدالت التعرض للعنف اجملتمعي 119كُب دراسة تتبعيو لعدد )
 Hurt H, Malmud E, Brodsky)توصل ىارت كما٤بيود كبركدسكي كجانييت  

NL, Giannetta J. ;2001)    من األطفاؿ ُب 75سنوات تعرض  7إٕب أنو ُب عمر %
% تعرض للركل ُب ا٤بنزؿ 10% قد شاىد شخصا متوَب ك18الدراسة لسماع طبلقات نارية ك

 % كاف قلقا أحيانا كبعر الوقت الحتماؿ أف يقتل.61

ابة آلثار التعرض للعنف اجملتمعي أجرم  ماكجي كلدراسة الفركؽ ا١بنسية ُب االستج
 .McGee Z.T., Davis B.L., Brisbane T., et al)كديفيز كبريسبوف كآخركف 

 18 – 12تلميذا كتلميذة ُب ا٤برحلة العمرية من  360دراسة  على عينة مكونة من  (2001;
ناث كانوا  أكثر قابلية % ذكورا كقد أشارت نتائج الدراسة إٔب أف اإل51% إناثا ،49عاـ منهم 

 للشعور بالقلق كاالكتئاب مقارنة بالذكور الذين تعرضوا لنفس الدرجة من العنف .

https://www.researchgate.net/profile/Eugene_Aisenberg
https://www.researchgate.net/profile/Araceli_Orozco-Figueroa
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كأخّبا كُب زخم ىذا الكم من الدراسات الٍب اىتمت بأثر التعرض للعنف اجملتمعي علي 
الصحة العقلية  حاكؿ بعر الباحثْب الوصوؿ إٕب استنتاجات عامة حوؿ نتائج ىذه الدراسات 
بإجراء ٙبليبلت بعدية كمن ىذه الدراسات الدراسة الٍب أجراىا فوستّبا كبرككس جونب  

(Fostera & Brooks-Gunnb ;2015)   20حيث قاـ بتحليل بعدم لنتائج عدد 
دراسة أجريت ُب ٟبسة أقطار أفريقية ىي : جنوب إفريقيا كسّباليوف كجامبيا كركاندا كقد أشارت 
نتائج التحليل البعدم إٕب كجود عبلقة بْب التعرض للحرب كالعنف اجملتمعي كأعراض اضطراب 

دكاف كما توسط ا٤بناخ ا٤بدرسي كالدعم العائلي العبلقة بْب الضغوط التإب للصدمة  كاالكتئاب كالع
 التعرض للعنف كاضطراب الصدمة كالقلق كاالكتئاب .

 & ,.Wilson, W. C)كُب نفس السياؽ أيضا أجرم كيلسوف كركزينسيل  
Rosenthal, B. S. ;2003)    ٙبليبل بعديا للدراسات الٍب تناكلت أثر التعرض للعنف

صحة العقلية لدل ا٤براىقْب ،كقد أشارت نتائج التحليل إٔب كجود مؤشرات قوية اجملتمعي على ال
تدعم العبلقة اإلٯبابية بْب التعرض للعنف اجملتمعي كالكدر النفسي ،كمنا أف ا٤بستويات ا٤برتفعة 
من التعرض للعنف اجملتمعي ارتبطت كبشكل داؿ بالعديد من ا٤بتغّبات مثل االكتئاب كاضطراب 

 لعدكاف ا١بنوح.الصدمة كا

 .Mcdonald C. C. & Richmond T. Rكأجرم مكدكنالد كريتشموند 
( ٙبليبل بعدل لتقييم نتائج الدراسات الٍب تناكلت العبلقة بْب التعرض للعنف اجملتمعي (2008;

دراسة ُب  26كاألعراض النفسية لدل ا٤براىقْب ُب ا٤بناطق ا٢بضرية كاشتمل التحليل على عدد 
كقد أشارت نتائج التحليل البعدل إٔب كجود تأثّب داؿ  2007إٔب  1997نية من الفَبة الزم

 إحصائيا للتعرض للعنف اجملتمعي على االكتئاب كإضراب الصدمة كالسلوؾ العدكاين.
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 تعليق علي نتائج الدراسات السابقة
من خبلؿ العرض السابق لنتائج الدراسات السابقة ٲبكن القوؿ أف ىناؾ دعم إمربيقي 

وم للتأثّب السليب للتعرض للعنف اجملتمعي علي الصحة العقلية كا١بسمية للمراىقْب كيعترب ق
اضطراب الضغوط التالية للصدمة كاالكتئاب من أكثر اإلضرابات النفسية تأثرا بالتعرض للعنف 
اجملتمعي كما أشارت نتائج الدراسات إٕب أف معدالت التعرض للعنف اجملتمعي تعترب مرتفعة 

ل داؿ كخاصة بْب  ا٤براىقْب ُب ا٤بناطق ا٢بضرية كما كجدت فركؽ دالة إحصائيا ُب كبشك
معدالت التعرض للعنف بْب الذكور كاإلناث لصاّب الذكور كخاصة التعرض للعنف كضحية كما 

 تعد ا٤بساندة العائلية كا٤بدرسية من عوامل الوقاية من اآلثار السيئة للتعرض للعنف اجملتمعي.

 سة كإجراءاهتا  منهج الدرا
 منهج الدراسة : -

استخدـ الباحث ا٤بنهج الوصفي االرتباطي ا٤بقارف كذلك ٤ببلئمتو لطبيعة كأىداؼ  
الدراسة ا٢بالية ؛حيث ٙباكؿ بعر الدراسات الوصفية أال تقتصر على الكشف عن ماىية الظاىرة 

كاالختبلؼ بْب الظواىر )فاف  ، كالعبلقة بْب ا٤بتغّبات ا٤بتضمنة فيها ، بل تقارف بْب جوانب الشبو
 (.  2010دالْب ، 

 التصميم البحثي :   -

استخدـ الباحث التصميم البحثي االرتباطي ا٤بستعرض كيندرج ىذا التصميم ٙبت 
 الظاىرة تغيّب دكف من القياسات بإجراء فيو الباحث يقـوالتصميمات البحثية غّب التجريبية حيث 

 . للقياس ٱبضع الذم ا٤بوقف أك
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( مشاركان من طبلب 250نة البحث : أجريت الدراسة ا٢بالية على عينة قوامها )عي  -
( إناثا ٗبتوسط عمرم )  100( ذكورا ك )  150ا٤بدارس الثانوية ٗبدينة مصراتة منهم ) 

( كيوضح ا١بدكؿ التإب أ٠باء ا٤بدارس الٍب ًب   1.02( كا٫براؼ معيارم .)  15.11
 الٍب ًب اختيارىا من كل مدرسة . التطبيق هبا كعدد افراد العينة
( توصيف عينة الدراسة 1جدول رقم )    

 النسبة التكرار المدرسة

 28 70 ثانوية سعدون لمبنين

 32 80 ثانوية أحمد بن غمبون لمبنين

 24 60 ثانوية مصراتة لمبنات

 16 40 ثانوية خولة بنت األزور لمبنات

 
 أدكات الدراسة:

 مقياس التعرض للعنف اجملتمعي 

استخدـ الباحثْب قائمة مسح التعرض للعنف اجملتمعي كالٍب أعدىا ريكَبز كسولتيزماف 
(Richters and Soltzman  1990) ٭بطا من أشكاؿ  20كالٍب تقيس تكرار التعرض ؿ

بلؿ العنف اجملتمعي من خبلؿ السماع أك ا٤بشاىدة أك التعرض كضحية ٥بذه ا٤بظاىر كذلك خ
( فقرة موزعة على ثبلث أ٭باط من مظاىر العنف منهم  52العاـ ا٤باضي ، كتتكوف القائمة من) 
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( 16( فقرة لقياس التعرض للعنف كشاىد ك) 22( فقرة تقيس التعرض للعنف كضحية ك)14)
فقرة لقياس التعرض للعنف كسامع كيتم اإلجابة على بنود القائمة على متصل مكوف من تسع 

كح ما بْب أبدا إٔب تقريبا كل يـو ،كتشّب الدرجة ا٤برتفعة على ا٤بقياس إٔب التعرض ا٤برتفع نقاط تَبا
للعنف . كيعترب ىذا ا٤بقياس كاحدا من أكثر ا٤بقاييس استخداـ علي الصعيد العا٤بي ُب قياس 
 التعرض للعنف اجملتمعي ،  كلو خصائص سيكومَبية جيدة ُب صورتو األصلية كُب دراسات أجنبية

 ,.Richters,Martinez 1993, Kliewer, 2006; Kliewer et al)عديدة 
2004; Overstreet & Braun, 2000; Taylor & Kliewer 

2006;Wilson,Kliewer, Teasley,Plybon,Sica,2002,), 

كقد صممت القائمة ُب األساس كمقابلة مقننة تستخدـ لقياس التعرض للعنف لدم األطفاؿ ُب 
( كلكن أجريت علي القائمة تعديبلت ليتم تطبيقها علي  10إٕب   6ية من ) ا٤برحلة العمر 

األطفاؿ كا٤براىقْب كمقياس للتقدير الذاٌب كقاـ هبذا التعديل كل من" أكفّب سيت كبراكف" "كتايلور 
 & Overstreet & Braun, 2000; Taylor)ككليوير" "ككيلر كاخركف"  

Kliewer 2006; Kliewer et al., 2004)  كيتم تقدير اإلجابات عليها كفقا
( كيشّب إٕب عدـ التعرض للموقف مطلقا 1للتكرارات علي متصل مكوف من تسع نقاط يبدأ من )

( كتشّب إٕب التعرض للموقف تقريبا بشكل يومي كقد استخدـ الباحثْب النسخة ا٤بعدلة  9ك ) 
 كالٍب تناسب ا٤براىقْب .

 ا٢بالية :ترٝبة ا٤بقياس كإعداده ُب الدراسة 

قاـ الباحثْب بَبٝبة ا٤بقياس إٔب اللغة العربية الستخدامو ُب الدراسة ا٢بالية ، كقد ًب عرض    
الَبٝبة على متخصص يتقن العربية كاإل٪بليزية لتقييم الَبٝبة كقد أقر بصبلحية الَبٝبة مع إجراء 
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الثقافة الليبية كًب تعديل بعر التعديبلت، كما ًب حذؼ عدد ثبلثة عبارات لعدـ مبلئمتها لطبيعة 
صياغة بعر الفقرات كإضافة فقرات آخرم كخاصة إٕب بعد التعرض كضحية حيث أصبح عدد 

( فقره للتعرض   17( فقره للتعرض كضحية ك ) 20( فقره منهم ) 49الفقرات الكلي للقائمة) 
 ( فقره للتعرض كسامع . 12كشاىد ك )

الدراسة ا٢بالية قاـ الباحث بعرض القائمة على عدد  ك٢بساب ا٣بصائص السيكومَبية للقائمة ُب 
من ا٤بتخصصْب ُب علم النفس كطلب منهم تقدير مدل صبلحية كل فقرة من فقرات القائمة  10

،كحساب نسب االتفاؽ بْب احملكمْب كمؤشر للصدؽ كيوضح ا١بدكؿ التإب نسب االتفاؽ حوؿ 
 صبلحية فقرات ا٤بقياس.
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 االتفاؽ حوؿ صبلحية فقرات ا٤بقياس( نسب 2جدكؿ رقم )

 التعرض كسامع الفقرة التعرض كشاهد الفقرة التعرض كضحٌة الفقرة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

2 11 111 3 11 111 1 9 91 

4 11 111 8 11 111 5 9 91 

7 11 111 11 11 111 6 8 81 

11 8 81 13 8 81 9 11 111 

12 11 111 16 8 81 14 11 111 

15 9 91 19 9 91 17 11 111 

18 9 91 22 8 81 21 11 111 

21 8 81 25 8 81 23 8 81 

24 11 111 28 11 111 34 9 91 

26 9 91 31 11 111 43 9 91 

29 9 91 33 11 111 46 9 91 

31 9 91 38 9 91 49 11 111 

32 11 111 41 9 91    

35 11 111 42 11 111    

37 9 91 44 8 81    

39 8 81 48 11 111    

41 8 81 51 11 111    

45 11 111      

47 11 111       

51 11 111       
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 ثبات القائمة :

( طالب كطالبة من طبلب ا٤برحلة  ٢60بساب ثبات القائمة قاـ الباحث بتطبيقها على عدد )
( إناثا كًب حساب معامل الثبات باستخداـ معادلة ألفا   30ك) ( ذكورا  30الثانوية ٗبدينة مصراتة مهم )

كركنباخ ،كيوضح ا١بدكؿ التإب قيم معامل ألفا للذكور كاإلناث للعينة الكلية على كل بعد من أبعاد 
 ا٤بقياس ككذلك الدرجة الكلية.

المقياس وكذلك الدرجة ( قيم معامل ألفا لمذكور واإلناث لمعينة الكمية عمى كل بعد من أبعاد 3جدول رقم )
 الكمية.

 مقٌاس التعرض للعنف
 معامل ألفا

 العٌنة الكلٌة إناث ذكور

 1688 1684 1687 التعرض كشاهد

 1671 1671 1673 التعرض كضحٌة

 1691 1686 1691 التعرض كسامع

 1692 1691 1692 الدرجة الكلٌة للتعرض

ألفا كانت دالة كمرضية سواء بالنسبة  كمن ا١بدكؿ السابق ٲبكن القوؿ أف ٝبيع قيم معامل
 للذكور أك اإلناث أك العينة الكلية ٩با يشّب إٕب معامبلت ثبات جيدة للقائمة .

 قائمة اضطراب الضغوط التالية للصدمة )النسخة ادلدنية(:
لقياس الضغوط التالية للصدمة استخدـ الباحث النسخة ا٤بدنية ا٤بعدلة لقائمة اضطرابا ضغوط 

 NCV)ما بعد الصدمة كالٍب ًب تطويرىا ُب ا٤بركز القومي األمريكي الضطراب ضغوط ما بعد الصدمة 
PTSD)  من قبل فرانك كيزر كآخرركف(weathers et al ;1993) ، ( 17كتتكوف القائمة من )

ارة تقيس أعراض اضطراب ما بعد الصدمة طبقا ٤بعايّب التشخيص األمريكي اإلحصائي الرابع عب
( كيتم اإلجابة علي بنود القائمة كفقان ٤بتصل مكوف من ٟبسة بدائل Iv- DSMلبلضطرابات النفسية )

( ، 3درجة )( ، كأحيانان كتعطى ال2( ، ك)نادران( كتعطى الدرجة )1تَباكح بْب )أبدان( كتعطى الدرجة )
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( ، كٲبكن تشخيص الفرد على أنو مصاب 5( ، كدائمان كتعطى الدرجة )4ك)غالبان( كتعطى الدرجة )
باضطراب ما بعد الصدمة إذا اختار دائما أك غالبا أك أحيانان على األقل على فقرة كاحدة من الفقرات الٍب 

قرات من الفقرات الٍب تقيس ( ، كعلى ثبلث ف5إٔب  1تقيس أعراض استعادة ا٢بدث )الفقرات من 
( ، كعلى فقرتْب من الفقرات الٍب تقيس أعراض 12إٔب  6أعراض التجنب كالتبلد االنفعإب )الفقرات من 

( ٗبثابة درجة قطع ٲبكن على 50(  ،كتعد الدرجة )17إٔب  13فرط اإلثارة كالتيقظ )الفقرات من 
ما بعد الصدمة ، كللقائمة خصائص  أساسها ا٢بكم على الشخص بأنو يعاين من أعراض اضطراب

 ,Weathers, et. al., 1993 ; Blanchard)سيكومَبية جيدة ُب النسخة األصلية
Alexander, Buckley &Forneris, 1996 ; Norris & Hamblen, 2004)  

د ،كتعد القائمة كاحدة من أكثر األدكات شيوعا كاستخداما لتقييم اضطراب الضغوط التالية للصدمة ،كق 
قاـ الباحث ا٢بإب بَبٝبة القائمة كحساب ثباهتا كصدقها  ُب دراسة سابقة )حسانْب كالعشرل ، 

( حيث أشارات نتائج الصدؽ باستخداـ احملكمْب إٕب أف القائمة تتمتع ٗبستوم مرضي من 2016
عادلة الفا  الصدؽ أما فيما يتعلق بالثبات فقد ًب تقديرة ُب نفس الدراسة باستخداـ التناسق الداخلي ٗب

( كللذكور كاإلناث 0073( ، كلعينة اإلناث )0079)كركنباخ كقد بلغت قيمة معامل الفا لعينة الذكور
 ( كىي قيم دالة كمطمئنة كتشّب إٔب معامل ثبات جيد ٲبكن الوثوؽ بو .0072معا)

 صدا وثبات القائمة يف الدراسة احلالية:
اـ الباحث باستخداـ صدؽ االرتباط باحملك للتحقق من صدؽ القائمة ُب الدراسة ا٢بالية ق

حيث قاـ الباحث بتطبيق قائمة اضطراب الضغوط التالية للصدمة  مع مقياس اإلحداث الصدمية )القسم 
( 60( علي عينة مكونة من) 2000ا٣باص بقياس اضطراب الضغوط التالية للصدمة ( ) عبد ا٣بالق ،

ن طبلب ا٤برحلة الثانوية ٗبدينة مصراتة كًب حساب معامل ( إناثا م30( ذكورا ك)30طالب كطالبة منهم )
االرتباط بْب درجات الطبلب علي قائمة اضطراب الضغوط التالية للصدمة كدرجاهتم علي مقياس 
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( 0.78( كبالنسبة لئلناث )0.75األحداث الصدمية كقد بلغت قيمة معامل االرتباط بالنسبة للذكور )
 كىي قيم دالة كمرضية كتشّب إٕب معامبلت صدؽ جيدة للقائمة . (0.81كبالنسبة للعينة الكلية )

أما فيما يتعلق بالثبات فقد ًب تقديره علي نفس عينة الصدؽ السابقة باستخداـ طريقة التناسق الداخلي 
( 0.87( كللعينة الكلية )0.85( كلئلناث )0.88ٗبعادلة ألفا كركنباخ كقد بلغت قيمة ألفا للذكور )

 دالة كتشّب إٕب معامل ثبات مرضي للقائمة .كٝبيعها قيم 

 استخبار مركز الدراسات الوبائية لالكتئاب 
يعد ىذا ا٤بقياس كاحدان من أشهر ا٤بقاييس الٍب تستخدـ لقياس االكتئاب لدل عينات غّب  

ف ا٤بقياس مرضية ، كقد ًب إعداده من ًقبل مركز الدراسات الوبائية با٤بنظمة العا٤بية للصحة العقلية ، كيتكو 
( عبارة تقيس األعراض ا٤بختلفة لبلكتئاب ، كٯباب على ىذه الفقرات على متصل مكوف من 20من )

( ، ك)بعر الوقت( 1أربعة بدائل كىي :)نادران( كتيعطى الدرجة )صفر( ، ك)قليبلن( كتيعطى الدرجة )
بحوث على ا٤بقياس ما بْب ( ،كتَباكح درجة ا٤ب3( ، ك)معظم الوقت( كتيعطى الدرجة )2كتيعطى الدرجة )

( ٗبثابة درجة قطع ٲبكن ُب ضوئها 16( ، كتيعد الدرجة الٍب تساكم أك تزيد عن الدرجة )60 - 0)
كللمقياس بنية عامليو جيدة حيث أشارت  (Radloff , 1977)ا٢بكم على كجود أعرض اكتئابية 

ا٤بزاج الكئيب ، كا٤بزاج االٯبايب ،  نتائج التحليل العاملي للمقياس إٔب كجود أربعة عوامل أساسية ىي :
كاألعراض ا١بسمية ، كالعبلقات البْب شخصية . كللمقياس خصائص قياسية جيدة ُب ٦بتمعات ٨بتلفة 

 , Radloff , 1977, Cho, Nam &Suh, 1998).كعلى عينات كمراحل عمرية ٨بتلفة
Robert, Vernan& Rhoades 1989, Morin, Moullec, Maiano, 

Layet, Just &Ninit ,2011)   
كقد قاـ الباحث ا٢بإب بَبٝبة ا٤بقياس كحساب ثباتو كصدقو  ُب دراسة سابقة )حسانْب 

( حيث أشارات نتائج الصدؽ باستخداـ احملكمْب إٕب أف ا٤بقياس يتمتع ٗبستوم 2016كالعشرل ، 
خلي ٗبعادلة الفا كركنباخ مرضي من الصدؽ أما فيما يتعلق بالثبات فقد ًب تقديره باستخداـ التناسق الدا
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( كىي قيم دالة 0070( كللذكور كاإلناث )0074( ، كلئلناث )0070" جملموعة الذكور )كقد بلغت 
 كمطمئنة كتشّب إٔب معامل ثبات جيد ٲبكن الوثوؽ بو .

 صدا وثبات االستخبار يف الدراسة احلالية
باستخداـ صدؽ االرتباط باحملك للتحقق من صدؽ االستخبار ُب الدراسة ا٢بالية قاـ الباحثْب 

حيث قاـ بتطبيق االستخبار مع مقياس االكتئاب ا٤بشتق من قائمة األعراض ا٤برضية  )البحّبم ، 
( إناثا من طبلب ا٤برحلة 30( ذكورا ك) 30طالب كطالبة منهم ) 60( علي عينة مكونة من 1984

الطبلب علي ا٤بقياسْب  كقد بلغت قيمة  الثانوية ٗبدينة مصراتة كًب حساب معامل االرتباط بْب درجات
( 0.80( كبالنسبة للعينة الكلية ) 0.81( كبالنسبة لئلناث )0.76معامل االرتباط بالنسبة للذكور )

 كىي قيم دالة كمرضية كتشّب إٕب معامبلت صدؽ جيدة للقائمة .

ـ طريقة التناسق أما فيما يتعلق بالثبات فقد ًب تقديره علي نفس عينة الصدؽ السابقة باستخدا
( كللعينة الكلية 0.73( كلئلناث )0.79الداخلي ٗبعادلة ألفا كركنباخ كقد بلغت قيمة ألفا للذكور )

 ( كٝبيعها قيم دالة كتشّب إٕب معامل ثبات مرضي للقائمة .0.79)

 إجراءات البحث وأخالقياتو 

( 2017-١2016بامعي ) ًب تطبيق أدكات الدراسة ا٢بالية خبلؿ فصلي ا٣بريف كالربيع للعاـ 
. كًب التطبيق بشكل ٝباعي حيث كاف يتم االستئذاف من ا٤بعلمْب أثناء ا٢بصص إلجراء التطبيق ، ككاف 
االشَباؾ ُب التطبيق من ًقبل الطبلب يتم بشكل اختيارم أم برغبة الطالب ُب ا٤بشاركة  كذلك لضماف 

ىذا التطبيق هبدؼ البحث العلمي كأف  جدية االستجابات ، كما أكد الباحثاف على ا٤ببحوثْب أف
 البيانات االستجابات ا٣باصة با٤ببحوثْب سرية .
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 ااساليب اإلحصائية ادلستخدمة 

( لتحليل البيانات ا٣باصة SPSSًب استخداـ برنامج ا٢بـز اإلحصائية للعلـو اإلنسانية ) 
 بالبحث ، كاستخدمت األساليب اإلحصائية التالية :

 اختبار"ت" لداللة الفركؽ بْب ا٤بتوسطات.  - ٫2برافات ا٤بعيارية.         ا٤بتوسطات كاال-1

 اختبار كام للفركؽ ُب النسب . – 4       ٙبليل اال٫بدار . - 3

  معامل الفا كركنباخ -6معامبلت االرتباط                         -5

 نتائج الدراسة :
 نتيجة التساؤل ااول :

طبيعة العبلقة بْب التعرض للعنف اجملتمعي كاضطراب الضغوط  ينص ىذا التساؤؿ علي " ما
 التالية للصدمة كاالكتئاب لدم عينة البحث "؟

لئلجابة علي ىذا التساؤؿ ًب استخداـ معامل ارتباط بّبسوف بْب درجات الطبلب علي مقياس 
ط التإب للصدمة التعرض للعنف اجملتمعي كأبعاده ا٤بختلفة كدرجات الطبلب علي مقياس اضطراب الضغو 

 كاالكتئاب كيوضح ا١بدكؿ التإب ىذا اإلجراء.
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( قيم معامل االرتباط وداللتها اإلحصائية للعالقة بني التعرض للعنف اجملتمعي واضطراب 4جدول رقم )
 الصدمة والقلق واالكتئاب لدي عينة البحث

 ادلتغريات اجلنس

 التعرض للعنف

التعرض للعنف 
 كضحية

 التعرض للعنف
 كشاىد

التعرض للعنف 
 بالسماع

الدرجة الكلية 
 للتعرض

 الذكور

اضطراب الضغوط 
 التالية للصدمة

**0.43 **0.26 *0.20 **0.29 

 0.26** 0.20* 0.25* 0.30** االكتئاب

 اإلناث

اضطراب الضغوط 
 التالية للصدمة

**0.53 **0.40 **0.39 **0.45 

 0.29** 0.28** 0.26** 0.30** االكتئاب

 العينة الكلية

اضطراب الضغوط 
 التالية للصدمة

**0.46 **0.32 **0.31 **0.36 

 0.14* 0.13* 0.11 0.17** االكتئاب

 0.05، * دالة عند مستوم داللة   0.01**دالة عند مستوم داللة 

كمن ا١بدكؿ السابق ٲبكن القوؿ أف ىناؾ عبلقة إٯبابية كدالة إحصائيا عند مستوم داللة 
( بْب التعرض للعنف كضحية ككشاىد ككسامع كالدرجة الكلية للتعرض ككبل من 0.05( ك)0.01)

ة اضطراب الضغوط التالية للصدمة كاالكتئاب لدم عينة الذكور كاإلناث كالعينة الكلية فيما عدا العبلق
بْب التعرض للعنف كسامع  كاالكتئاب لدم العينة الكلية كانت غّب دالة إحصائيا كتتفق ىذه النتيجة مع 

 DuRant, et al , 1995, Fitzpatrick ,et al)نتائج الدراسات السابقة ُب ىذا اجملاؿ 
2005; Saadatmand ,et al ,2017, Bach et al 2010) O'Donnell et al, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fitzpatrick%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15839763
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-Fostera & Brooks) ؛حيث أشارات ىذه الدراسات كالتحليبلت البعدية ,2011
Gunnb,2015, Mcdonald & Richmond, 2008)  إٕب كجود عبلقة إٯبابية كدالة

تعرض للعنف اجملتمعي كاضطراب الصدمة كاالكتئاب كيرم الباحث أف ىذه النتيجة ٲبكن إحصائيا بْب ال
تفسّبىا ُب ضوء النموذج األيكلوجي الذم ًب عرضو ُب السياؽ السابق حيث أف التعرض للعنف ُب 
  السياؽ البيئي ٯبعل البيئة تدرؾ علي أهنا مهددة كغّب أمنو ٩با ينعكس علي ا٣بصائص النفسية للمراىق
كما أف ىذا التهديد ٰبدث خلل ُب النظاـ األسرم للمراىق كٯبعل البيئة الداخلية ُب حالة صراع ٩با يولد 

( فإدراؾ    Beck, A. T. 1987القلق كاالضطراب الداخلي كيتفق ذلك مع النموذج ا٤بعرُب لبلكتئاب )
ن التشوه ا٤بعرُب الذم يرتبط بدكرة الفرد كتفسّبه للمثّبات البيئة باعتبارىا مهددة كغّب أمنو ٰبدث نوعا م

بنشوء أعراض القلق كاالكتئاب . فضبل عن ذلك فإنو ٲبكن اعتبار ا٤بظاىر ا٤بختلفة للتعرض للعنف 
اجملتمعي ٗبثابة أحداث صدمية " هتديد للتكامل ا١بسمي للشخص أك هتديد التكامل الشخصي 

١بسمي أك التعرض كضحية ألحداث ( علي سبيل ا٤بثاؿ: االعتداء اAPA,2000,P.463لآلخرين) 
العنف اجملتمعي كبالتإب فإف ىذه األحدث ترتبط بردكد أفعاؿ صدمية تساىم ُب نشؤ أعراض اضطراب 

 الضغوط التالية للصدمة . 

 نتيجة التساؤل الثاين :
ينص ىذا التساؤؿ علي " ىل توجد فركؽ بْب الذكور كاإلناث ُب معدالت التعرض للعنف 

( لداللة الفركؽ بْب متوسطات (T .Testابة علي ىذا التساؤؿ ًب استخداـ اختبار اجملتمعي لئلج
 الذكور كاإلناث علي مقياس التعرض للعنف اجملتمعي كأبعاده ا٤بختلفة كيوضح ا١بدكؿ التإب ىذا اإلجراء.
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 التعرض للعنف اجملتمعي ( وداللتها اإلحصائية للفروا بني الذكور واإلناث يف( T .Test( قيم إختبار5جدول رقم )

 ادلتوسط اجلنس ادلتغريات
االضلراف 
 ادلعياري

قيمة 
 )ت(

درجات 
 احلرية

مستوي 
 الداللة

حجم 
 ااثر

 التعرض كضحية
 11.32 15.00 إناث

5.51 248 0.00 0.10 
 13.89 24.81 ذكور

 التعرض كشاىد
 20.30 35.19 إناث

6.08 248 0.00 0.13 
 27.04 54.50 ذكور

 التعرض كسامل
 23.05 42.23 إناث

5.14 248 0.00 0.10 
 29.64 60.31 ذكور

الدرجة الكلية 
 للتعرض

 51.01 93.02 إناث
5.93 248 0.00 0.12 

 66.63 139.62 ذكور

( بْب 0.01من ا١بدكؿ السابق يتبْب كجود فركؽ دالة إحصائيا عند مستوم داللة أقل من )
كاإلناث ُب التعرض للعنف كضحية ككشاىد ككسامع ككانت ىذه الفركؽ ُب ا٘باه متوسطات الذكور 

ارتفاع متوسطات الذكور مقارنة باإلناث كما أشارت قيم معامل إيتا إٕب تأثّب مرتفع للجنس علي مستوم 
( كتتفق ىذه النتيجة مع  0.13إٕب  0.10التعرض للعنف اجملتمعي حيث تراكحت درجة التأثّب ما بْب )

 &Bureau of Justice Statistics, 2003, Scarpa  راسة كل مند
Haden, 2006  )Haj-Yahia et al , 2013,Saadatmand,et al 

,2017)،McGee et al,2001  ؛حيث أشارت نتائج ىذه الدراسات إٕب أف ىناؾ فركؽ دالة
إحصائيا بْب الذكور كاإلناث ُب التعرض للعنف كخاصة فيما يتعلق بالتعرض للعنف كضحية ، كما 
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 Cooley-Quille& Lorion,1999; Foster)ٚبتلف مع نتيجة دراسات كل من 
et al., 2004; Giaconia et al., 1995; Slovak & Singer, 2002; 

Springer &Padgett, 2000)  ؛حيث أشارت ىذه الدراسات إٕب عدـ كجود فركؽ دالة
إحصائيا ُب التعرض للعنف اجملتمعي بْب الذكور كاإلناث ، كيرم الباحث أنو ٲبكن تفسّب ىذه النتيجة ُب 

رضها اجملتمع كالثقافة ضوء ا٣بصوصية الٍب تتمتع هبا الفتاه ُب اجملتمع اللييب فحدكد ا٢بركة كقيودىا الٍب يف
ٙبد من معدالت التعرض للعنف اجملتمعي بالنسبة للفتاه فضبل عن ذلك فإف ٙبرؾ الفتاة من البيت كإليو 
أك من ا٤بدرسة كإليها أك من السوؽ كإليو كىي األماكن الٍب ٲبكن التعرض فيها ٤بظاىر العنف اجملتمعي 

 من التعرض ٤بظاىر العنف ا٤بختلفةبشكل كبّب جدا تكوف مصحوبة ُب أغلب األحياف ٗبقربْب كىذا ٰبد 

 نتيجة التساؤل الثالث :
ينص ىذا التساؤؿ علي " ىل توجد فركؽ بْب الذكور كاإلناث ُب إضطراب الضغوط التإب 

 للصدمة كاالكتئاب "
( لداللة الفركؽ بْب متوسطات     ( T .Testلئلجابة علي ىذا التساؤؿ ًب استخداـ اختبار 

كاإلناث علي مقياس اضطراب الضغوط التإب للصدمة كمقياس االكتئاب كيوضح ا١بدكؿ التإب الذكور 
 ىذا اإلجراء. 

 ( وداللتها اإلحصائية للفروا بني الذكور واإلناث يف اضطراب الضغوط التايل للصدمة واالكتئاب( T .Test( قيم اختبار6جدول رقم )

اال٫براؼ  ا٤بتوسط ا١بنس ا٤بتغّبات
 ا٤بعيارم

قيمة 
 )ت(

درجات 
 ا٢برية

مستوم 
 الداللة

قيمة 
 إيتا

اضطراب الضغوط التإب 
 للصدمية

 10.54 22.46 إناث
0.41 248 0.67 0.001 

 11.56 21.86 ذكور

 االكتئاب
 8.26 42.93 إناث

5.05 248 0.00 0.10 
 8.54 37.42 ذكور
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( بْب 0.01من ا١بدكؿ السابق يتبْب كجود فركؽ دالة إحصائيا عند مستوم داللة أقل من )
متوسطات الذكور كاإلناث  ُب االكتئاب  ككانت ىذه الفركؽ ُب ا٘باه ارتفاع متوسطات اإلناث مقارنة 

دت فركؽ بالذكور كما أشارت قيم معامل )إيتا( إٕب تأثّب مرتفع للجنس علي مستوم االكتئاب بينما كج
كتتفق ىذه النتيجة مع ، كلكنها كانت غّب دالة إحصائيا فيما يتعلق باضطراب الضغوط التالية للصدمة 

نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلق باالكتئاب  لكنها ٚبتلف مع الدراسات فيما يتعلق  باضطراب 
كاضطراب الصدمة لصاّب الصدمة حيث أف الَباث العلمي السابق يشّب إٕب كجود فركؽ ُب االكتئاب 

 ,.Charak R., Armour C)اإلناث ك٤بزيد من ا٤براجعة ُب ىذا السياؽ ٲبكن الرجوع إٕب  
Elklit A., Angmo D., Elhai J. D., & Koot H. M. 2014 van der 
Meer C. A. I., Bakker A., Smit A. S., van Buschbach S., den 

Olff, M., M. 2017  Dekker M., Westerveld G. J., … Olff
Olff, M  Langeland, W., Draijer, N., & Gersons, B. P. R. 2007.

J. D., Kuperminc,G.2004, Bach JM, Louw D. 2010  Foster,  2017
. كٲبكن تفسّب ىذه الفركؽ ُب الدراسة ا٢بالية  إٕب طبيعة الفركؽ بْب الذكور كاإلناث ُب استجاباهتم (

ث تشّب الدراسات إٕب أف الذكور يظهركف مشكبلت خارجية مثل العنف كا١بنوح  لؤلحداث الضاغطة حي
كرد فعبل لؤلحداث الضاغطة بينما تستجيب اإلناث لنفس ىذه الضغوط بإظهار ا٤بشكبلت الداخلية 
مثل القلق كاالكتئاب كأعراض الصدمة كذلك يفسر الفركؽ بينهم ُب ىذه األعراض فضبل عن ذلك فإف 

وف إسَباتيجيات تغلب مرتكزة علي ا٤بشكلة ٩با يساعد بشكل كبّب ُب التخفيف من أثار الذكور يستخدم
الضغوط بعكس اإلناث حيث استخدمن اسَباتيجيات تغلب مرتكزة علي االنفعاؿ ٩با يفاقم من أثار 

) Seedat S, van Nood E, Vythilingum B, Stein DJ, Kaminerالضغوط
Song LY, Lunghofer L 1995, D, 2000 Singer MI, Anglin TM, 

 Berton MW, Stabb SD,1996, Govender K, Killian BJ 2001) 



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

419 
 

 نتائج التساؤل الرابل : 
" ىل يتنبأ التعرض للعنف اجملتمعي ) كضحية ككشاىد ككسامع( ينص ىذا التساؤل علي :

كالعينة الكلية ُب البحث باضطراب الضغوط التالية للصدمة كاالكتئاب لدم عينة الذكور كعينة اإلناث 
 ا٢بإب.

لئلجابة علي ىذا التساؤؿ ًب استخداـ ٙبليل اال٫بدار ا٤بتعدد باعتبار التعرض للعنف اجملتمعي 
)كضحية ككشاىد ككسامع( متغّب مستقل كاضطراب الضغوط التالية للصدمة كاالكتئاب كمتغّبات تابعة 

 كتوضح ا١بداكؿ التالية نتيجة ىذا اإلجراء.

 حتليل االضلدار بالنسبة للعينة الكلية .نتائج 
( نتائج حتليل االضلدار ادلتعدد للتنبؤ باضطراب الضغوط التالية للصدمة واالكتئاب يف ضوء التعرض للعنف اجملتمعي بالنسبة 7جدول رقم )

 للعينة الكلية 

 
 

 المتغٌر المنبئ
المعامل 
 البائً

الخطأ 
 المعٌاري

 بٌتا
قٌمة  )  ت 

) 

مستو
ي 

 الداللة

االرتبا
 ط

مربع 
 االرتباط

اضطرا
ب 

 الصدمة

 1615 14618 ثابت االنحدار
164
6 

12626 1611 

التعرض للعنف  1621 1646
 كضحٌة

1637 1614 8615 1611 

 االكتئاب

 1612 37629 ثابت االنحدار
161
7 

36666 1611 

التعرض للعنف  1613 1617
 كضحٌة

1611 1614 2673 1611 

 **ا٤بتغّبات ا٤بستبعدة من ٭بوذج )اضطراب الضغوط التالية الصدمة ( :التعرض للعنف كشاىد كالتعرض للعنف كسامع كالدرجة الكلية للتعرض
 **ا٤بتغّبات ا٤بستبعدة من ٭بوذج )االكتئاب ( :التعرض للعنف كشاىد كالتعرض للعنف كسامع كالدرجة الكلية للتعرض

 بالنسبة لعينة الذكور .نتائج حتليل االضلدار 
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( نتائج حتليل االضلدار ادلتعدد للتنبؤ باضطراب الضغوط التالية للصدمة واالكتئاب يف ضوء التعرض 8جدول رقم )

 للعنف اجملتمعي بالنسبة بالنسبة لعينة الذكور

المتغٌر 
 التابع

 المتغٌر المنبئ
المعامل 
 البائً

الخطأ 
 المعٌاري

 قٌمة ) ت( بٌتا
مستوي 
 الداللة

 االرتباط
مربع 

 االرتباط

اضطراب 
 الصدمة

 1663 16619 ثابت االنحدار

1643 

9692 1611 

التعرض للعنف  1618 1643
 كضحٌة

1641 1618 4673 1611 

 االكتئاب

 1635 39641 ثابت االنحدار

1631 

29621 1611 

التعرض للعنف  1611 1631
 كضحٌة

1622 1617 3621 1612 

 **ا٤بتغّبات ا٤بستبعدة من ٭بوذج )اضطراب الضغوط التالية الصدمة( :التعرض للعنف كشاىد كالتعرض للعنف كسامع كالدرجة الكلية للتعرض
 **ا٤بتغّبات ا٤بستبعدة من ٭بوذج )االكتئاب ( :التعرض للعنف كشاىد كالتعرض للعنف كسامع كالدرجة الكلية للتعرض

 بالنسبة لعينة اإلناث  .نتائج حتليل االضلدار 
( نتائج حتليل االضلدار ادلتعدد للتنبؤ باضطراب الضغوط التالية للصدمة واالكتئاب يف ضوء التعرض للعنف اجملتمعي بالنسبة 9جدول رقم )

 لعينة اإلناث  

المتغٌر 
 التابع

 المتغٌر المنبئ
المعامل 
 البائً

الخطأ 
 المعٌاري

 بٌتا
قٌمة   )  

 ت (

مستو
ي 

 الداللة

االرتبا
 ط

مربع 
 االرتباط

اضطرا
ب 

 الصدمة

 1664 11691 ثابت االنحدار

1653 

6662 1611 

التعرض للعنف  1628 1653
 كضحٌة

1644 1615 7661 1611 

 االكتئاب

 1636 32628 ثابت االنحدار

1631 

23697 1611 

التعرض للعنف  1611 1631
 كضحٌة

1618 1615 3684 1611 

 **ا٤بتغّبات ا٤بستبعدة من ٭بوذج )اضطراب الضغوط التالية الصدمة ( :التعرض للعنف كشاىد كالتعرض للعنف كسامع كالدرجة الكلية للتعرض
 **ا٤بتغّبات ا٤بستبعدة من ٭بوذج )االكتئاب ( :التعرض للعنف كشاىد كالتعرض للعنف كسامع كالدرجة الكلية للتعرض

(  ٲبكن القوؿ أف التعرض للعنف  8( ك )7( ك)6ا١بدكؿ رقم ) من خبلؿ النتائج الواردة ُب
كضحية تنبأ كبشكل داؿ إحصائيا باضطراب الصدمة كاالكتئاب لدم الذكور كاإلناث كالعينة الكلية  
بينما ٓب يتنبأ التعرض للعنف كشاىد ككسامع إحصائيا باضطراب الصدمة كاالكتئاب لدم الذكور 
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كانت نسبة التأثّب أكرب لدم عينة اإلناث فيما يتعلق باضطراب الصدمة   كاإلناث كالعينة الكلية  كقد
-Cooley)( كتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كل من 0.28حيث بلغت قيمة معامل التحديد )

Quille M. et al 2001; Dempsey,2002 ;Aisenberg, Orozco-Figueroa 
2008 ;Fostera & Brooks-Gunnb,2015 ;Ozer E.J. &Weinstein R.S. 

2004 ;Ozer E.J. & McDonald K.L. 2006)  ؛حيث أشارت نتائج ىذه الدراسات
بأ كبشكل داؿ إحصائيا بأعراض االكتئاب كاضطراب الضغوط التإب للصدمة إٕب أف التعرض للعنف يتن

،كيتفق ذلك مع ما ًب اإلشارة إليو ُب التساؤؿ األكؿ ؛حيث أف التعرض ٤بظاىر العنف ا٤بختلفة كخاصة 
الوقوع ضحية ٥بذا العنف يعترب مظهرا من مظاىر التهديد للتكامل ا١بسمي كالذم يولد بدكره ردكد أفعاؿ 

 بية تؤثر علي الصحة العقلية لضحايا ىذا العنف.سل

 نتائج التساؤل اخلامس : 
 ما معدالت التعرض للعنف اجملتمعي لدي عينة البحث؟".ينص ىذا التساؤؿ علي  " 

لئلجابة علي ىذا التساؤؿ ًب تقسيم الدرجات علي مقياس التعرض للعنف اجملتمعي كأبعاده 
%( كالدرجات الٍب تَباكح 25الدرجات الٍب تقل عن الربع األكؿ )أقل  الفرعية كفقا لؤلرباع كتقدير تكرار

% باعتبارىا 75% باعتبارىا الدرجات الوسيطية كالدرجات الٍب تزيد عن 75% إٕب اقل من 25ما بْب 
 الدرجات ا٤برتفعة كيوضح ا١بدكؿ التإب ىذا اإلجراء .

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/profile/Eugene_Aisenberg
https://www.researchgate.net/profile/Araceli_Orozco-Figueroa
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 كاي للفروا يف النسب بني الذكور واإلناث يف معدالت التعرض للعنف اجملتمعي( التكرارات والنسب ادلئوية وقيمة  10جدول رقم )

المتغٌرا
 ت

مستوٌات 
 التعرض

 العٌنة الكلٌة ذكور إناث
الفروق بٌن الذكور 

 واالناث

التكرا
 ر

النس
 بة

التكرا
 ر

النس
 بة

التكرا
 ر

النس
 بة

 كاي
الدالل

 ة
 اٌتا

التعرض 
 كضحٌة

المنخفضٌ
 ن

39 39 28 
186
7 

67 
266
8 

2363
3 

1611 
163
1 

المتوسطٌ
 ن

51 51 69 
466
1 

119 
476
6 

 53 11 11 المرتفعٌن
356
3 

64 
256
6 

التعرض 
 كشاهد

المنخفضٌ
 ن

41 41 26 
176
3 

66 
266
4 

1169
1 

1611 
162
1 

المتوسطٌ
 ن

47 47 74 
496
3 

121 
486
4 

 51 13 13 المرتفعٌن
336
3 

63 
256
2 

التعرض 
 كسامع

المنخفضٌ
 ن

37 37 26 
176
3 

63 
256
2 

2662
2 

1611 
163
2 

المتوسطٌ
 ن

53 53 69 
466
1 

122 
486
8 

 55 11 11 المرتفعٌن
366
1 

65 
266
1 

الدرجة 
الكلٌة 

 للتعرض

المنخفضٌ
 ن

38 38 24 
166
1 

62 
246
8 

2963
6 

1611 
163
3 

المتوسطٌ
 ن

53 53 72 
486
1 

125 
516
1 

 54 9 9 المرتفعٌن
366
1 

63 
256
2 

كمن ا١بدكؿ السابق يتبْب أف معدالت التعرض للعنف كانت مرتفعة لدم أفراد العينة كخاصة 
لصاّب الذكور  0.05لدم الذكور كما كجدت فركؽ بْب بْب الذكور كاإلناث عند مستوم داللة أقل من 

ة سواء كضحية أك كشاىد أك كسامع كتتفق ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة كتقارير منظم
( كالٍب اعتربت التعرض للعنف اجملتمعي مشكلة كبائية ٙبتاج لدعم دكٕب للتعامل 2002الصحة العا٤بية )



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

413 
 

معها  كما أف الغالبية العظمي من الدراسات الٍب أجريت ُب ىذا اجملاؿ أشارت إٕب معدالت تعرض 
مرتفعة مع كجود تباين ُب للعنف كخاصة لدم الشباب كا٤براىقْب ُب ا٤بناطق ا٢بضرية كغّب ا٢بضرية تعترب 

نتائج ىذه الدراسات حوؿ ىذه النسب كفقا الختبلؼ طريقة القياس حوؿ ا٤بفهـو ك٤بزيد من ا٤برجعو 
 (2002حوؿ معدالت االنتشار ٲبكن الرجوع إٕب تقرير منظمة الصحة العا٤بية حوؿ العنف كالصحة )

 ;Bell & Jenkins, 1993; Fowler,et al, 2009)ككذلك نتائج الدراسات التالية:
Fredland, et al ,2008; Gorman-Smith, et al, 2004; Martinez & 
Richters, 1993; Miller, et al, 1999; Overstreet & Braun, 2000; 
Salzinger, et al , 2008; Suglia, et al, 2008; Weist, et al, 2001; Stein, 

et al, 2003, )  

البحث ا٢بإب كفقا للظركؼ الٍب ٲبر هبا اجملتمع اللييب ُب الوقت كٲبكن تفسّب ىذه النتيجة ُب 
ا٢بإب من غياب مؤسسة الدكلة كانتشار السبلح بشكل كبّب كىذا بدكرة يؤدم إٕب الفوضى اجملتمعية كالٍب 

 تعترب عامل مفجر ٤بظاىر العنف اجملتمعي .

 التوصيات والبحوث ادلقرتحة :
 إليها يوصي الباحثْب ٗبا يلي :ُب ضوء النتائج الٍب ًب التوصل 

ضركرة توجيو االنتباه ُب مؤسسات التعليم إٕب تقييم مظاىر التعرض للعنف اجملتمعي للوقوؼ   -1
 علي حجم ا٤بشكلة كتقدير أثارىا.

ُب ضوء ما أشارت إليو نتائج البحث ا٢بإب كالعديد من الدراسات السابقة إٕب كجود عبلقة   -2
كالصحة العقلية للمراىقْب يوصي الباحثاف بضركرة إعداد برامج بْب التعرض للعنف اجملتمعي 

إنشاء خطة عمل تدخل مبكر تستهدؼ الطبلب األكثر تعرضا ٤بظاىر العنف اجملتمعي ك 
 .للوقاية من العنف كتنفيذىا داخل مدارس التعليم

 إدماج الوقاية من العنف ُب السياسات االجتماعية كالثقافية للدكلة . -3
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الجتماعي كبرامج الوقاية كا٣بدمات األخرل ٢بماية األسر ا٤بعرضة ٣بطر التعرض تقدًن الدعم ا -4
 للعنف اجملتمعي .

إدخاؿ كدمج ٭باذج عن الوقاية من العنف ُب مناىج الطبلب ُب أقساـ علم النفس ككليات  -5
 الطب كالتمرير . 

ة العقلية كطرؽ القياـ ٕبمبلت إعبلمية كاسعة للتوعية ٖبطورة التعرض للعنف كأثره علي الصح -6
 الوقاية من ىذه اآلثار .

 دعم األٕباث العلمية الٍب تتناكؿ األسباب كا٢بلوؿ كالتكاليف كالوقاية من العنف. -7
إجراء مزيد من الدراسات حوؿ العبلقة بْب التعرض للعنف كالتحصيل الدراسي كالتوافق   -8

 النفسي 
إجراء دراسات تتناكؿ عوامل الوقاية كعوامل االستهداؼ ألثار التعرض للعنف اجملتمعي علي  -9

 األطفاؿ كالشباب كا٤براىقْب 
إجراء دراسات تتناكؿ اختبار فعالية العبلجات النفسية ُب التخفيف من اثأر التعرض  -10

 للعنف اجملتمعي  .

 ادلععععععراجعععععععل:

( دكر أعراض اضطراب الضغوط التإب للصدمة ُب 2016د السبلـ )حسانْب ، اٞبد، العشرم،حسن عب
فرباير  17التنبؤ بكل من القلق كاالكتئاب لدم عينة من طبلب جامعة مصراتة الليبية بعد احداث ثورة 

 . 183-153( صص2) 4.اجمللة ا٤بصرية لعلم النفس االكلينكي كاإلرشادم ، 

ا٤بقررات ذات األٮبية إلقليم شرؽ ا٤بتوسط كالٍب أصدرهتا ( القرارات ك 1996منظمة الصحة العا٤بية .)
ٝبعية الصحة العا٤بية التاسعة كاألربعوف كاجمللس التنفيذم ُب دكرتو السابعة كالتسعْب كالثامنو كالتسعْب. 

 القاىرة ،ا٤بكتب اإلقليمي لشرؽ ا٤بتوسط .
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 االحرتاا النفسي للمعلمني الرتبية اخلاصة )اسبابو وطرا عالجو(

 د. خالد مفتاح زلمد قزيط،/ جامعة مصراتة

 

 ملخص البحث:
يعترب ا٤بعلػػم القاعدة األساسػػية فػػي العمليػػة التعليميػػة، كأىػػم عناصػػرىا؛ ٤بػػا لو مػػن دكر مهم ُب 
تعليم التبلميػػذ، كإكسػػاهبم ا٤بهػػارات كالسػػلوكيات، ك٭بػػوىم معرفيػػا كنفسػػيا كاجتماعيػػا، كىػػذا التأثّب 

ػر هبػا التلميػذ. كالػدكر الػذم يقػـو بػو ا٤بعلػم يكػاد ال ٲبتد ليشمل ٝبيع ا٤براحل التعليمية التػي ٲب
يضػاىيو أم دكر ألم ٨بػتص أك مهِب، ُب أم ٦باؿ من ٦باالت ا٢بياة ألنػو يتعامػل مػع أفػراد ٥بػم 

ستوجب أف يتمتع ا٤بعلم يخصائصهم الفردية الٍب يتميزكف هبا، ُب ٦باالت النمو ا٤بختلفة. ك بتإب 
دافعية، كحب، كإخبلص ٤بهنتو كللمتعلمْب، كيؤمن بالرسالة الٍب ٰبملها، كيشعر بتوازف نفسي، ك 

بالراحة كالرضا أثناء ٩بارستو لعملو. إال أف ا٤بعلم قد يتعرض ٤بشكبلت عديدة إذا كاف يعاين من 
ضغوط نفسية كإهناؾ، كشعور بعدـ القدرة على العطاء، كالقياـ بدكره داخل ا٤بدرسة ك ىذا ما 

ىرة االحَباؽ النفسي ك٤با ٥با من آثار سلبية على الصحة النفسية للمعلم، كالٍب قد نصفو بظا
تنعكس بصورة سلبية على ا٤بسّبة التعليمية كمستول أداء التبلميذ، ك٨برجات العملية التعليمية. ك 
ك  من ىذا ا٤بنطلق يهدؼ ىذه البحثلؤلثراء الدارسات األدبية لتعريف بأىم ٨باطر االحَباؽ النفسي

اثاره السلبية علي مستوم عطاء ا٤بعلم . كما هتدؼ البحثإب رسم اسَباتيجية علمية منظمة 
 للتخفيف من ظاىرة االحَباؽ النفسي.
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 : ادلقدمة

 يعتػػرب مفهػػـو الَببيػػة ا٣باصػػة ىػػي ٧بطػػة اىتمػػاـ الكثػػّب مػػن البػػاحتْب ك ذلػػك ٤بػػا تقدمػػو مػػن خػػدمات
تعليميػػػة كاجتماعيػػػة كاقتصػػػادية لؤلفػػػراد ذكم صػػػعوبات الػػػتعلم حيػػػث تسػػػاعدىم ىػػػذه ا٣بػػػدمات ُب 
ٙبقيق ا٤ببادئ ا٤بتعلقة بالتعليم للجميع كتساكم الفػرص كحقػوؽ اإلنسػاف كا٤بشػاركة ُب حيػاة اجملتمػع 

 يق.كالعدالة االجتماعية كما تساعدىم ُب اكتساب مهارات كانت تعد فيما مضى غّب قابلة للتحق
كلكن مع كل ىذان االىتماـ بالفئات ذكم صعوبات التعلم اال اف الفئة القائمة على تعليم ىذه      

الفئػػػات ٓب تنػػػل نفػػػس الدرجػػػة مػػػن االىتمػػػاـ كذلػػػك مػػػن حيػػػث ا٤بشػػػكبلت كالضػػػغوط النفسػػػية الػػػٍب 
 يتعرضوف ٥با كما ٥با من اثار سلبية ُب ا٬بفاض مستوم ا٪بازىم ككفاءهتم التدريسية.

كٗبا اف ا٤بؤسسات التعليمية كا٤بدرسة يعدكف مػن أىػم ا٤برافػق التعليميػة نظػران للػدكر الكبػّب الػذم      
تقـو بو ُب اسػتثمار الطاقػات البشػرية كيعػد معلػم الَببيػة ا٣باصػة أىػم ركػائز ىػذه ا٤بؤسسػة كألسػباب 

و بػالعجز عػػن شػٌب تػربز معوقػات ٙبػوؿ دكف قيػاـ ا٤بعلػم بػدكره كػامبلن األمػر الػذم يسػهم ُب إحساسػ
القياـ بواجبو با٤بستول الذم يتوقعو منو اآلخركف كإذان حدث ذلك فإف العبلقة الٍب تربط بػْب ا٤بعلػم 
كتلميذه تأخذ بعدان سلبيان لو آثار مدمرة ُب العملية الَببوية كلهػا كيػؤدم ىػذان االحسػاس بػالعجز مػع 

 (.2004اينة كا١بوارنة،استنفاد ا١بهد أب حالة من اإلهناؾ كاالحَباؽ النفسي )البط
اف الضغوط النفسية تعترب ٠بة من ٠بات ا٢بيػاة فهػي ُب بعػر مسػتوياهتا قػد تكػوف مطلوبػة اف      

ٓب تكػػػن ضػػػركرية كذلػػػك ٢بفػػػز الفػػػرد كدفعػػػو أب اال٪بػػػاز كٙبقيػػػق النجػػػاح غػػػّب اف زيادهتػػػا عػػػن ا٢بػػػد 
الصػػحة العقليػػة كالبدنيػػة ا٤بناسػب قػػد تفضػػي أب مشػػاكل يصػػعب حلهػػا ٤بػػا ٥بػػا مػػن آثػػار سػػلبية علػػى 

ذلػػػك اف عػػػدـ االىتمػػػاـ ٕبػػػاالت الضػػػغوط النفسػػػية بشػػػكل مناسػػػب قػػػد يػػػؤدم أب تفػػػاقم الوضػػػع 
كقد أشارت نتائج بعر الدراسات أف معدالت التسرب لػدل كحدكث حاالت االحَباؽ النفسي. 
كما أف %( لدل معلمي التعليم العاـ،  13%( مقارنةن ب )20معلمي الَببية ا٣باصة كصلت إٔب )

معػػدالت االحػػػَباؽ النفسػػي لػػػدل معلمػػي الَببيػػػة ا٣باصػػة ٚبتلػػػف بػػاختبلؼ فئػػػة اإلعاقػػة كدرجتهػػػا، 
فمعلمػػػي التبلميػػػذ ذكم االضػػػطرابات االنفعاليػػػة كالسػػػلوكية ىػػػم األكثػػػر عرضػػػة لبلحػػػَباؽ النفسػػػي ، 
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سػتول كىناؾ متغّبات عدة ٥با تػأثّب كاضػح ُب ارتفػاع أك ا٬بفػاض مسػتول االحػَباؽ النفسػي منهػا م
التأىيػػل العلمػػي للمعلػػم، كسػػنوات ا٣بػػربة، كا٢بػػوافز ا٤باديػػة، كالػػدعم الػػذم ٯبدكنػػو مػػن إدارة ا٤بدرسػػة 

 .(2005كزمبلئهم ا٤بعلمْب، كمدل توفر الوسائل كاألدكات التعليمية . العتييب )
ة. كمػػػن ىػػػذان ا٤بنطلػػػق فػػػإف االحػػػَباؽ النفسػػػي ينظػػػر إليػػػو باعتبػػػاره احملصػػػل النهػػػائي للضػػػغوط النفسػػػي 

(. إذ تشػػػػّب كلمػػػػة االحػػػػَباؽ إٔب ٦بموعػػػػة ردكد الفعػػػػل العضػػػػوية للعوامػػػػل الفيزيائيػػػػة 1999)البتػػػػاؿ،
 كالنفسية كعوامل التهديد كالعدكاف الٍب تؤثر على التوازف العضوم الداخلي.

مػػػػن ىػػػػذا ا٤بنطلػػػػق يػػػػرم الباحػػػػث بػػػػاف ىنػػػػاؾ حاجػػػػة ملحػػػػة ُب تسػػػػليط  الضػػػػوء علػػػػى موضػػػػوع      
يعد إحدل نتائج االزمات النفسية ا٣بطّبة علػى الكػوادر البشػرية العاملػة ُب  االحَباؽ النفسي الذم

مؤسسػػػػات التعلػػػػيم كبػػػػا٣بص معلمػػػػي الَببيػػػػة ا٣باصػػػػة، كالػػػػٍب تػػػػؤثر سػػػػلبيان ُب ا١بانػػػػب االجتمػػػػاعي، 
كالصػػحي، كالنفسػػي لؤلفػػراد الػػذين يعػػانوف منهػػا ك الػػذين يفػػَبض فػػيهم القيػػاـ بعملهػػم بطرائػػق تتسػػم 

 (.2003إب،بالفاعلية )ا١بم
  

 مشكلة البحث
تؤدم مشكلة االحَباؽ النفسي الٍب يتعرض ٥با معلم الَببية ا٣باصة إٔب استنزاؼ جسػمي كانفعػإب، 
كأىػػم مظػػاىره فقػػداف االىتمػػاـ بالتبلميػػذ كتبلػػد ا٤بشػػاعر، كنقػػص الدافعيػػة، كاألداء النمطػػي للعمػػل، 

إٔب الػػدعم االجتمػػاعي كمهػػارات التكيػػف  كمقاكمػػة التغػػّب كفقػػداف االبتكاريػػة. كيػػؤدم افتقػػاد ا٤بعلػػم
٤بستول األحداث إٔب زيادة احتمػاؿ كقػوع ا٤بعلػم فريسػة لبلحػَباؽ النفسػي كتعػدد مصػادر االحػَباؽ 
النفسػػػي ا٤بسػػػببة لبلحػػػَباؽ النفسػػػي للمعلػػػم بػػػْب سػػػلوؾ التبلميػػػذ، كعبلقػػػة ا٤بعلػػػم با٤بوجػػػو، كعبلقتػػػو 

٤بعلػػػم بػػاإلدارة، كاألعبػػػاء اإلداريػػة، كضػػػيق الوقػػػت، العلميػػة بزمبلئػػػو، كالصػػراعات ا٤بدرسػػػية، كعبلقػػة ا
 كغياب التفاىم بْب ا٤بعلم كاإلدارة، كا٤بعلم كأكلياء األمور.

تنطلػػق مشػػكلة البحػػث ا٢بػػإب مػػن خػػبلؿ مػػا التمسػػو الباحػػث ُب ا٤بيػػداف الَببػػوم ك مػػن  
واجهػوف بعػر خبلؿ مقابلتو ٗبجموعة  من معلمػي الَببيػة ا٣باصػة ك الػٍب اتضػح مػن خبل٥بػا بػاهنم ي

ا٤بشػكبلت الػٍب ٛبثػل عائقػان حقيقيػػان ٥بػم، ك٤بػا ٥بػذه ا٤بشػكبلت مػػن اثػار نفسػية ك بتػإب جػاءت أٮبيػػة 
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دراسة ىذا ا٤بوضوع كونو يبحث ُب ا٤بشكبلت الٍب تواجو معلمي الَببية ا٣باصة ك مسػاعدهتم علػى 
فر أم إٯبػػػاد حلػػػوؿ مناسػػػبة للمشػػػكبلت بشػػػكل جػػػذرم ال بشػػػكل كقػػػٍب خاصػػػة ُب ظػػػل عػػػدـ تػػػو 

دراسػػات مػػن ىػػذا النػػوع ُب دكلػػة ليبيػػا ُب حػػْب إجرائهػػا ُب بعػػر الػػدكؿ اجملػػاكرة كالػػٍب سػػاعدت ُب 
ىنػا رأل الباحػث  ٙبديد تلك ا٤بشكبلت ككضع ا٢بلوؿ ا٤بمكنة بناءن على اإلمكانيات ا٤بتاحة ك مػن

 أٮبية دراسة ىذا ا٤بوضوع ك الٍب صاغ اىدافو كما يلي 
 للحد من مشكلة االحَباؽ النفسي اعداد اسَباتيجية منظمة -1
 التعرؼ على أىم الضغوطات النفسية للمعلم ا٤بسببة لبلحَباؽ النفسي . -2
 التعرؼ علي اىم الطرؽ العبلجية للتخفيف من حدة االحَباؽ النفسي. -3
 

نستعرض ُب ىذه الورقة البحثية اىم ملخصات الدارسات األدبية الٍب كاف ٥با  : الدراسات اادبية
  االثر ُب ٚبفيف من حدة االحَباؽ النفسي  كىي

 : دراسة ساندرز ككاتكنز -1 
هتدؼ دراسة ككاتكنز إٔب بياف عبلقة "ضغوط ا٢بيػاة كأسػلوب حيػاة ا٤بعلػم" بضػغوط مهنػة التػدريس 

 ( معلم با٤برحلتْب االبتدائية كاإلعدادية بوالية لينويا األمريكية ٗبقياس1400، حيث طبقت على )
(clark) للضغط ا٤بهِب كاستبياف(everly)   ألسلوب حياة ا٤بعلم كقد أكضحت أف ا٤بعلػم الػذم

يعاىن من ضغوط ُب حياتو العامة ىو أكثر أحساسىا بضغوط ا٤بهنة كأف ضغوط ا٤بهنة ترجػع ٤بصػادر 
 (.2004)البطاينة كا١بوارنة، أٮبها العائد االقتصادم للمهنة كعبلقة ا٤بعلم بطبلبو كتبلميذه

                                   : اسة بوؿ بوردفدر  - 2 
ككاف ىدفها دراسة العوامل ا٤بؤثرة على النمو ا٤بهِب للمعلم ؛ فقد استخدـ بوردف أسلوب ا٤بقابلة 

سنة ، حيث  28:  4( معلم با٤برحلة االبتدائية تَبكاح مدة ا٣بربة لديهم بْب 15ا٤بتعمقة مع )
 سنة فأكثر( ، كمن 11( ، ) 10-6( ، )  5 -1قسمت سنوات ا٣بربة إٔب ثبلثة مستويات ) 

خبلؿ ا٤بقاببلت ا٤بكثفة كالطويلة مع ا٤بعلمْب تبْب التأثّب اإلٯبايب على النمو ا٤بهِب للمعلم لكل من 
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: سنوات ا٣بربة ، خصائص شخصية ا٤بعلم ، ا٘باىاتو ٫بو مهنة التدريس ، العبلقة بالزمبلء 
                                     كالطبلب

                                        : ادكارددراسػة سػكوب ريتشػارد كلونسػكى  - 3
كقػد ىػدفت إٔب اإلجابػة علػى التسػاؤؿ : ىػل الراتػب عامػل ضػغط أـ دفػع للمعلػم ؟ حيػث أجريػت 

( معلػػػم مػػػن مقاطعػػػة نيوىامبشػػػّب األمريكيػػػة ، 165( مػػػن قيػػػادات التعلػػػيم ك )24الدراسػػػة علػػػى )
ػػػا ، كرضػػا ا٤ب ػػػا ككيفن علػػػم عػػػن البيئػػػة ا٤بدرسػػػية بكػػػل ٧بتوياهتػػػا مػػػن كذلػػك مػػػن خػػػبلؿ كفػػػاءة العمػػػل كمن

طػػبلب كزمػػبلء كإدارة العمػػل اليػػومي كا٘باىػػات ا٤بعلػػم ٫بػػو التػػدريس كضػػغوط العمػػل ، كقػػد ًب ذلػػك 
من خبلؿ ا٤بقاببلت مع أفراد العينة ، ككذلك اإلجابة على استبياف ا٘باىات ا٤بعلم ٫بو : الطبلب، 

ئج أف مػػن أىػػم أسػػباب النمػػو ا٤بهػػِب للمعلػػم كا٘باىاتػػػو البيئػػة ا٤بدرسػػية، التعلػػيم كقػػد أكضػػحت النتػػا
ا٤بوجبة ٫بو مهنػة التعلػيم ىػو الراتػب الكػاُب كأيضنػا اال٘باىػات االٯبابيػة كا٤بسػاندة مػن اجملتمػع احملػيط 

 (.2004)البطاينة كا١بوارنة،  با٤بدرسة
                                      : دراسة ىيبس كىابلْب    - 4 

هبدؼ دراسة ضغوط مهنة التدريس كعبلقتها ٗبركز الضبط كمستول اإل٪بازات ا٤بتوقعة من ككانت 
( مشرفنا 85( معلم كمعلمة با٤برحلة الثانوية ك)219على عينة مكونة من )-ا٤بعلم ، حيث طبق 

مقياس الضغوط ا٤بهنية كمقياس ركتر ٤بركز الضبط كمقياس مستول اإل٪باز، فأكضحت  -تربوينا
٤بطلوبة كجود عبلقة ارتباطية سالبة بْب درجات ا٤بعلم كالضغوط ا٤بهنية كمستول إ٪بازاتو ، النتائج ا

                             . كبْب ذكم مركز الضبط الداخلي
                               : دراسة ىيبس كمالنب -5

بظاىرة االحَباؽ النفسي حيث كىدفت إٔب دراسة عبلقة مهنة التدريس كمركز الضبط لدل ا٤بعلم 
( مشرفنا تربوينا مقاييس : االحَباؽ النفسي 65( معلمنا با٤برحلة الثانوية ك )242طبقت على )

٤باسبلش كجاكسوف كمركز الضبط لركتر كضغوط العمل ، فأكضحت النتائج أف ا٤بعلمْب األكثر 
اؾ العصيب ، كتبلد ا٤بشاعر، كنقص إحساسنا بضغوط العمل ىم األكثر احَباقنا نفسينا بأبعاد : اإلهن

   دراسة دنيهاـ ستيف  -6                      اإل٪بازات ، كىم أيضنا ذكك مركز ضبط خارجي.
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 :                                         
كقد ٕبث فيها أسباب استقالة ا٤بعلمْب من مهنة التدريس حيث أف االستقالة ىي استجابة كاضحة 

( معلم حديثي االستقالة من التعليم 57ضغوط قوية جدان كقد أجريت الدراسة على )للتعرض ل
االبتدائي ٗبقاطعة نيوككيلز باسَباليا كٛبت ُب ا٤بقاببلت الشخصية سؤاؿ ىؤالء ا٤بعلمْب عن رؤيتهم 
لؤلسباب الٍب أدت هبم إٔب ترؾ ا٤بهنة كقد بينت النتائج أف من أىم أسباب االستقالة كاف كصوؿ 

٤بعلم إٔب نقطة حرجة ُب ا٘باىات ٫بو مهنة التدريس تلك الٍب يعجز ا٤بدرس فيها عن مسايرة ا
التغّبات ُب العملية التعليمية كمقاكمتها ، كأيضنا معاناتو من اال٘باىات السلبية للمجتمع ٫بو مهنة 

                      التدريس كنقص العائد ا٤بادم كسوء أخبلؽ الطبلب كسوء العبلقة مع الزمبلء
             

                                       : دراسة فيلدنج كجل -7
ككانت هبدؼ دراسة ضغوط مهنة التدريس كاالحَباؽ النفسي كعبلقة ا٤بعلم بطبلبو لدل ا٤بعلمْب 

( معلم كمعلمة با٤برحلتْب اإلعدادية كالثانوية 162من ا١بنسْب ، حيث طبقت على عينة من )
قاييس االحَباؽ النفسي لسبلش جاكسوف كضغوط ا٤بهنة كعبلقة ا٤بعلم بطبلبو، فأكضحت م

النتائج أف ا٤بعلمات أكثر من ا٤بعلمْب إحساسنا بضغوط ا٤بهنة كأكثر احَباقنا نفسينا كأف ا٤بعلمْب 
من ا١بنسْب ذكم اال٘باىات السالبة ٫بو الطبلب ىم األكثر معاناة من ضغوط ا٤بهنة كأكثر 

 اقنا نفسينا.احَب 
                                  : دراسة كاد فيد كلوننربج -8

ىدفت إٔب دراسة العبلقة بْب ضغوط ا٤بهنة كمركز الضبط لدل ا٤بعلم ، حيث طبقت على عينة 
( معلمنا با٤برحلة الثانوية مقاييس مركز الضبط ) داخلي / خارجي( كضغوط مهنة 191من )

النتائج كجود فركؽ دالة إحصائينا بْب ا٤بعلمْب ذكم مركز الضبط الداخلي التدريس فأكضحت 
  . كذكم مركز الضبط ا٣بارجي كُب ضغوط ا٤بهنة كىي لصاّب ذكم مركز الضبط ا٣بارجي

                          : دراسة شوقيو إبراىيم -9
العاـ ُب ضوء جنس كانت هبدؼ دراسة الضغط النفسي لدل الفئات ا٣باصة كمعلمي التعليم 
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( معلم 80على )-ا٤بعلم كمدة خربتو كعبلقتو بتبلميذه كبزمبلئو كحاجاتو اإلرشادية، حيث طبقت 
مقاييس اإلهناؾ النفسي  -( معلم بالتعليم العاـ با٤بنصورة 100من معلمي الفئات ا٣باصة ، ك)

ارة مدرستو ، فأكضحت للمعلم، العبلقات الشخصية ٗبدرستو كيشمل عبلقتو بتبلميذه كزمبلؤه كإد
النتائج أف معلمي الَببية ا٣باصة أكثر ضغوطنا من معلمي التعليم العاـ كما أكضحت ارتباطنا سالبنا 
بْب مدة خربة ا٤بعلم كالضغوط النفسية ٤بهنة التدريس كبالنسبة لنوعية ا٤بعلمْب فا٤بعلموف األكثر 

مبلئهم كبإدارة ا٤بدرسة ، كقد أكضحت ضغوطنا ىم األكثر اضطرابنا ُب عبلقاهتم بتبلميذىم كبز 
الدراسة أف أىم مصادر ضغوط مهنة التدريس ىي : عبلقة ا٤بعلم بطبلبو كبزمبلئو كبإدارة مدرستو، 

                                  . كصراع كعبء الدكر كا٘باىات اجملتمع ٫بو ىذه ا٤بهنة
                                        : دراسة يوسف نصر مقابلة -10

كقد ٕبث فيها عن العبلقة بْب مركز الضبط كسمة للمعلم كظاىرة االحَباؽ النفسي كنتيجة 
( من 309حيث أجريت على عينة من ) -للتعرض لضغوط ا٤بهنة كعدـ القدرة على التوافق معها 

م مقياس كقد طبق عليه -( معلمة 110(معلم ك )199معلمي ا٤برحلة الثانوية باألردف منهم )
االحَباؽ النفسي ٤باسبلش كقد أكضحت النتائج أف ا٤بعلمْب من ا١بنسْب ذكم الضبط ا٣بارجي  

  . كانوا أكثر احَباقنا نفسينا من غّبىم
                                        : دراسة عزت عبد ا٢بميد -11

، كضغوط مهنة التدريس برضائو كىدفت إٔب ٕبث العبلقة االجتماعية السائدة الٍب يلقاىا ا٤بعلم 
( معلم كمعلمة با٤برحلة االبتدائية منهم 187عن عملو حيث أجريت الدراسة على عينة من )

( إناث ، كطبق عليهم استبياف ضغوط العمل ٥بامل كبراكن كمقياس ا٤بساندة 90( ذكور ك)97)
 . االجتماعية كالرضا عن العمل لًلٍستػىرٍ 

ا٤بعلمْب أكثر ضغوطنا من ا٤بعلمات ُب بعد استغبلؿ ا٤بهارات ، كٓب كأكضحت نتائج الدراسة : أف 
توجد فركؽ بْب ا١بنسْب ُب الدرجة الكلية لضغط العمل، كما كجد ارتباط سالب بْب ضغوط 
العمل كرضا ا٤بعلم عن عملو لدل ا١بنسْب ، كا٤بعلمات كنَّ أكثر رضا عن العمل من ا٤بعلمْب، 

ٯبابينا برضا ا٤بعلم عن عملو أما ا٤بساندة االجتماعية فبل ٚبفف من كسنوات ا٣بربة أيضنا ترتبط إ
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                                ضغط العمل إال ُب بيعدىٍم : ا٤بساندة ا٤بالية كمساندة أسرة ا٤بعلم لو
 .               

                                          : دراسة فوقية ٧بمد راضى -12
دؼ دراسة اإلهناؾ النفسي ٤بعلمي الفئات ا٣باصة من ا١بنسْب ُب ضوء بعر ا٤بتغّبات ككانت هب

مثل : نوع إعاقة الطفل ، إعداد ا٤بعلم ، سنوات ا٣بربة مع ا٤بؤسسة ) حكومية / خاصة ( ، كثافة 
الفصل، ك٠بات شخصية ا٤بعلم ؛ كما يقيسها اختبار شخصية ا٤بعلم كما يقيسها االختبار متعدد 

معلمة ) ـ =  60( ك33.89( معلم متوسط أعمارىم ) ـ = 60و أجريت الدراسة على )األكج
( با٤بنصورة كالقاىرة كالزقازيق كقد طبق عليهم : مقياس اإلهناؾ النفسي ٤بعلمي الفئات 30.86
كمقياس ٭بط السلوؾ للباحثة كمقياس ا٘باىات ا٤بعلم ٫بو الطبلب  -ا٣باص بالباحثة-ا٣باصة 

حثة كاختبار الشخصية متعدد األكجو تعريب لويس كاؿ كعطية ىنا كعماد الدين ا٤بعاقْب للبا
  (62:  2005إ٠باعيل )٧بمد األنوار ،

                                                        : كقد أكضحت النتائج اآلٌب
                                              أف ا٤بعلمات كن أكثر إهناكنا نفسينا من ا٤بعلمْب 1- 
                                       . ارتباط سالب بْب مدة خربة ا٤بعلم كاإلهناؾ النفسي 2- 

                . معلمي ا٤بؤسسات ا٢بكومية أكثر إهناكنا نفسينا من معلمي ا٤بؤسسات ا٣باصة 3- 
                             . الفصلاإلهناؾ النفسي للمعلم يرتبط اٯبابينا بكثافة  4- 
 –االكتئاب  –اإلهناؾ النفسي للمعلم يرتبط إٯبابيا بأبعاد شخصية ا٤بعلم : توىم ا٤برض  5- 

                     . االنطواءاالجتماعي–ا٥بستّبيا
 

                                                  : االحرتاا النفسي للمعلم العريب
« تأمبلت ُب مستقبل البشرية»كم فدريكو مايور ثاراجوتا مدير عاـ منظمة اليونسكو ُب كتابو ير 

ىذه الواقعة لدل زيارتو لواحدة من أفقر الدكؿ األفريقية، فعند زيارتو إلحدل ا٤بدارس الريفية دخل 
يح ا٤بعرفة، ٓب أحد الفصوؿ بصحبة ناظرىا ككاف ا٤بعلم مشغوالن بتعليم الطلبة أسرار األٔبدية كمفات
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ٯبد مايور ُب الفصل سبورة أك طباشّب، كانت ببل إمكانيات تقريبان، كقدمو الناظر إٔب ا٤بعلم 
 . كالتبلميذ، قائبلن أقدـ لكم الربكفسور مايور

قبل دخوٕب إٔب ىذه ا٢بجرة كنت الربكفسور  فما كاف من مايور إال أف التفت إليو، معَبضان كقائبلن 
فأنت األستاذ ٕبق، بل أنت البطل، ككجو عبارتو إٔب ىذا ا٤بعلم اجملهوؿ الذم مايور، أما اآلف 

                                ٲبارس مهنتو ُب مثل ىذه الظركؼ.
نتحدث إذان عن مئات األلوؼ من أبطالنا الذين يقـو العمل الَببوم على أكتافهم، كالذين يعملوف 

فة، لكنهم ٰبملوف على كاىلهم، كيضعوف ُب قلوهبم أحيانا ُب ظركؼ صعبة، كإمكانات ضعي
 . آماؿ اجملتمع كثقتو ُب إ٪باز ىذه الرسالة النبيلة ٫بو تبلميذىم

كإذا كانت ىذه ا٤بداخلة تتناكؿ إحدل الظواىر الشائعة ُب ا٤بدرسة العربية كىي ظاىرة االحَباؽ 
رؤية شبكية للتعليم يدعم  فإننا نشّب إٔب أف دكر ا٤بعلم يقع ضمن  Burnoutالنفسي للمعلم

إف للتعليم بعدين رئيسيْب: »فيها السياسي كالفِب، كىو ما يشّب إليو ا٤بفكر الَببوم حامد عمار: 
أحدٮبا ىو البعد السياسي ٗبفهومو الشامل الذم ٰبكم حركة اجملتمع داخليان كخارجيان ُب فَبة زمنية 

القواعد كالعلـو الَببوية كالتنشئة االجتماعية كغّبىا معينة، كالبعد الثاين ىو البعد الفِب الذم ٙبكمو 
 من العلـو االجتماعية، حيث يتشابك ىذاف البعداف كيتفاعبلف مع ٨بتلف أنشطة النظاـ التعليمي

 (.2016)عماد، 
من مظاىر االحَباؽ النفسي فقداف ا٢بماس لبلىتماـ   مظاىر ومسببات االحرتاا النفسي

كالبلمباالة، كيعيش ا٤بعلم العريب ُب مناخ تنظيمي معقد كبارد: فصوؿ مكدسة بالعمل كبعمبلئو 
بتبلميذ ينتموف إٔب مستويات كأسر ٨بتلفة، يفتقد أغلبهم االىتماـ بالتعليم، كيظهر ذلك ُب 
 . ٧باكالهتم ا٣بركج على النظاـ، كتكبلو سلطات بّبكقراطية مَببصة بو كبعملو

ا٤بساندة، كالتجريد من السلطات، كالنظرة ا٤بتشككة إٔب كالئو كأدائو، كيشعر ا٤بعلم بالعزلة، كغياب 
كاالستهتار بآرائو كخرباتو عند إدخاؿ تغيّبات ُب العملية التعليمية، كيفتقد مؤازرة النقابات 
كالتنظيمات ا٤بهنية كغّبىا من نقابات ا٤بهن األخرل، كتطارده الصورة ا٤بهزكزة الٍب يكرسها اإلعبلـ 

                                   .                         م عنو.ا١بماىّب 
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  :مسبباتو
إف البحث عن أسباب االحَباؽ النفسي ال ٱبتلف عن البحث ُب أسباب الضغوط ا٤بهنية . كذلك 
من منطق تشابو الظركؼ كا٣بلفية الٍب ينمو فيها كل منهما . علما بأف شعور الفرد با٤بضغوط 

الضغوط النفسية ُب ٦باؿ العمل ال يعُب بالضركرة إصابتو باالحَباؽ النفسي كلكن إصابة  ا٤بهنية أك
           الفرد باالحَباؽ ىو حتما نتيجة ٤بعاناتو من الضغوط النفسية الناٝبة عن ظركؼ العمل.

ثّب من كمن بْب العوامل ا٤بسببة إلحباط ا٤بعلم كإجهاده النفسي تدخل اآلباء ُب عمل ا٤بعلمْب. فك
اآلباء ٯبادلوف ا٤بعلمْب ُب عملهم، كٱبطئوهنم ُب أساليب تعاملهم مع أبنائهم، كيتشككوف ُب 
قدراهتم ككفاءهتم، ٩با يهز ثقة ا٤بعلم ُب نفسو، كيقلل من كوف التعليم مهنة مغلقة كٰبولوهنا إٔب 

غّب  مهنة مكشوفة يتزاحم فيها غّب ا٤بؤىلْب سواء من اآلباء أك من معلمي الضركرة
كتؤدم ىذه الضغوط إٔب سلب ا٤بعلم ىويتو ا٤بهنية ا٤بتخصصة دكف غّبه من ا٤بهن . ا٤بؤىلْب

 (. 33:  1999األخرل ُب اجملتمع )عدناف الفرح ، 
« ١بنة ىو٤بز»كما يتصل بالظاىرة نفسها ا٬بفاض ا٤بكانة االجتماعية للمعلم، فيبلحظ تقرير 

على دراسة الَببية ليعملوا بالتدريس، كٓب تعد تلك الدراسة األمريكية أف الطبلب ٓب يعودكا يقبلوف 
تلقى إقباالن ٲباثل اإلقباؿ على الدراسات األخرل الٍب تؤىل الطالب ٤بمارسة مهن تتمتع بقدر أكرب 
من ا٤بكانة االجتماعية، أضف إٔب ىذا أف التدريس مهنة ال ٰبظى ٩بارسوىا بالتقدير ا٤بادم 

   . ا٤بناسب
باالحَباؽ النفسي ُب ظل العوائق الٍب ٙبوؿ دكف قيامو ٗبهمتو ا٤بهنية بشكل كامل  فا٤بعلم يصاب

كُب ىذا الصدد ذكرت إحدل . ( 64: 1999ٗبا يصيبو باإلحباط كضعف الدافعية.) البتاؿ ،
الدراسات من خبلؿ استعراض أربعة عشر دراسة ٕبث عن أسباب كأعراض االحَباؽ النفسي 

 : أسباب رئيسية لئلجهاد النفسي كىيكتبْب فيها كجود ٜبانية 
  . العمل لفَبات طويلة دكف ا٢بصوؿ على قسط كاؼ من الراحة- 1- 
 . غموض الدكر- 2- 
 . فقداف الشعور بالسيطرة على ٨برجات العمل أك اإلنتاج -3- 
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 . الشعور بالعزلة ُب العمل كضعف العبلقات ا٤بهنية- 4- 
 . ا٤بهاـ ا٤بطلوبةالزيادة ُب عبء العمل كتعدد - 5- 
 . الرتابة كا٤بلل ُب العمل -6- 
 . ضعف استعداد الفرد للتعامل مع ضغوط العمل- 7- 

كعن أعراض كمؤشرات االحَباؽ النفسي تؤكد إحدل الدراسات بأنو ٲبكن أف نستدؿ على كجود 
  : االحَباؽ النفسي بواسطة ثبلثة مؤشرات أك إعراض بارزة ىي

اؾ ا١بسمي كالنفسي ٩با يؤدم إٔب شعور الفرد بفقداف الطاقة النفسية أك شعور الفرد باإلهن- 1- 
  ا٤بعنوية كضعف ا٢بيوية كالنشاط كبالتإب إٔب فقداف الشعور بتقدير الذات

اال٘باه السليب ٫بو العمل كالفئة الٍب يقدـ لو ا٣بدمة )طبلب، مرضى، مسَبشدين( كفقداف  -2- 
 . الدافعية ٫بو العمل

 .) 54، 1999السلبية للذات ك اإلحساس باليأس كالعجز كالفشل. )السرطاكم، النظرة- 3- 
 

 : الضغوطات النفسية ادلسببة لإلجهاد النفسي
لقد استخبلص الباحث أىم الضغوطات النفسية ا٤بسببة لئلجهاد النفسي من خبلؿ دراستو 

على كل من ا٤بعلم ك الوصفية ك عرض لبعر الدراسات السابقة ك الٍب سيتيح فيها عرض أثارىا 
 : الطالب ك ا٤بدرسة. ك٥بذا الضغط النفسي عبلمات، منها

 . الشعور بالنفور من التدريس كا٤بلل من الفصل كالطبلب  .1
 . ا٬بفاض الدافعية للمشاركة ُب أنشطة ا٤بدرسة  .2
 . عدـ االىتماـ باإلعداد للدرس، كأداؤه بأقل قدر من ا١بهد كالوقت  .3
 . الذىاب للفصل كعدـ متابعة كاجبات الطبلبالتأخر ُب   .4
 . اإلكثار من ذـ الطبلب كاهتامهم بالكسل كعدـ الفهم  .5
 . كثرة التذمر من أكضاع ا٤بدرسة كأكضاع التعليم بشكل عاـ  .6
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  : أثارىععا
ىذه ا٢بالة إذا ٓب يسارع ُب عبلجها فقد يكوف ٥با أثر سيء على الطبلب كعلى جو ا٤بدرسة العاـ 
بل قد يتعدل أثرىا إٔب مستقبل ا٤بعلم التعليمي نفسو، ٕبيث تَبسخ ىذه النظرة فتؤثر على نظرة 

 (.2016)عماد،  ا٤بعلم للطبلب كالتعليم بشكل عاـ
 : أسبابععها

  األسباب الٍب تتعلق بالطالب:
 . إٮباؿ الواجبات  -4بطء التعلم   -3ا٬بفاض الدافعية للتعلم  -2سوء السلوؾ ُب الصف  -1

 : األسباب الٍب تتعلق با٤بعلم
عدـ إ٤بامو بالقواعد الصحيحة للتعلم. فمن ا٤بعلمْب من يرل أف إلقاء الدرس كاؼ إلفهاـ  - 1

 . الطبلب فيصاب بإحباط عند عدـ ٙبقق ذلك
عدـ إ٤بامو با٣بصائص النفسية للطبلب. فمن ا٤بعلمْب من ٯبهل خصائص ا٤برحلة الٍب يعلم   .2

خصائص فَبة ا٤براىقة ا٤ببكرة، مثبل، كما يصاحبها من سلوكيات. فيفسر تصرفات  فيها. فبل يعلم
كيقيس قدراهتم ُب التعليم كالتذكر كالتصور اجملرد على  الطبلب بقياسها على تصرفات الراشدين

 كىذا ما ٯبعلو يتوقع أشياء كثّبة من الطبلب فيفاجأ بالقليل.. قدرات الراشدين
بالفركؽ الفردية بْب ا٤بتعلمْب كاختبلؼ أساليب الطبلب ا٤بفضلة ُب  عدـ اإل٤باـ ا٤بعلم  -3

التعلم. فمنهم ػ مثبل ػ من يفضل األساليب الفردية، كمنهم من يفضل ا١بماعية كمنهم من يفضل 
أسلوب الشرح من ا٤بعلم كمنهم من يفضل أسلوب ا٤بناقشة كاالستنتاج أك أسلوب التجريب 

 . العملي
رب. من أىم صفات ا٤بعلم الصرب. فالتعلم ٰبتاج إٔب كقت حٌب ٰبدث عدـ التحلي بالص- 4

كافَباض أف كل الطبلب ٯبب أف يتعلموا بنفس ا٤بستول ٗبجرد انتهاء الدرس أمر غّب   كتظهر آثاره
كاقعي بل البد من التكرار كتنويع أساليب التعليم كا٤براجعة. كمع ذلك توقع اختبلؼ مستويات 

 . التعلم
ف إٔب أسلوب كاحد ُب التدريس، كعدـ التجديد كاإلبداع. كىذا ٯبعل الفصل يسّب الركو  -  .4
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بطريقة رتيبو، كيساىم ُب إمبلؿ الطبلب، كقد يعيق تعلم بعضهم، كىو أيضا يساىم ُب خفر 
، الزىّبم) مستول الدافعية للمشاركة ككل ذلك ٯبعل ا٤بعلم يرل عملية التعليم ٩بلة أك ميتو

2005.) 
 : تتعلق بادلدرسةأسباب 

كجود مشاكل داخل ا٤بدرسة بْب ا٤بعلم كزمبلئو أك ا٤بعلم كمدير ا٤بدرسة أك ا٤بعلم   .1
 . كاالختصاصي االجتماعي

عدـ توفّب ا١بو ا٤بدرسي األخوم كأنشطة ا٤بدرسية الٍب تستحث ا٤بعلم كتدفعو للمشاركة،   .2
 . كتوجد لو قنوات ٤بناقشة مشاكلو ُب الفصل أك ُب ا٤بدرسة

عدـ كجود البيئة ا٤بدرسية الٍب تساعد ا٤بعلم على حل مشاكلة. كمن ذلك عدـ اىتماـ مدير   .3
 . عراضوا٤بدرسة هبذا ا١بانب كالتنبو لو كأل

عدـ طرح ا٤بوضوعات الٍب تتعلق با١بانب النفسي للمعلم ُب ا٤بدرسة كجانب العبلقة بينو كبْب   .4
 . عناصر ا٤بدرسة األخرل، ُب اللقاءات الَببوية على مستول ا٤بدرسة أك على مستويات أعلى

 . الضغط ُب عبء الدركس اليومية على ا٤بعلم  .5
درس كتفعيلو، مثل غرؼ األنشطة كا٤بختربات كالصاالت ا٤بناسبة عدـ توفر متطلبات إ٪باح ال  .6

 .أك الوسائل ك٫بو ذلك
 

 :- الععععالج
من ا٤بنطقي ُب العبلج تتبع األسباب ك٧باكلة القضاء عليها. إال أنو ينبغي التنبو إٔب أف األسباب 

ب ىو ٧بور العملية الٍب تتعلق بالطالب ينبغي أف ال ٫بمل الطالب فيها ا٤بسئولية كاملة. فالطال
التعليمية، كينبغي أف نقبلو كما ىوكمن كاجب ا٤بعلم كا٤بدرسة تقبلو كتعديل سلوكو غّب ا٤برغوب 

 :- فيو. كفيما يلي بعر ا٣بطوات العملية للعبلج
رفع الركح ا٤بعنوية للمعلمْب بشكل عاـ، كإشعارىم دائما بقيمة ما يبذلونو من جهد. كىذه  - 1

  ديرا٣بطوة يقـو هبا م
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ا٤بدرسة كا٤بوجو. كتذكّبىم دائما بأهنم بعملهم ىذا يقوموف ٖبدمة عظيمة لدينهم كألمتهم كأهنم إذا 
 . أحسنوا النية ُب عباده يثابوف عليها

توعية ا٤بعلمْب كتذكّبىم بالقواعد األساسية ُب التعلم، كالتعامل مع الطبلب، كبياف أٮبية  - 2
 . الصرب ُب ىذا كلو

ٙبسس حاجات ا٤بعلمْب النفسية، كمراعاة ا١بوانب اإلنسانية ُب التعامل معهم، كإشعارىم  -  3
 . بالدعم ُب ا٤بواطن ا٢برجة

السعي لئلبداع كاالبتكار ُب جو ا٤بدرسة العاـ، كالبعد عن الرتابة، مع مراعاة قواعد عملية  - 4
اء أحيانا. فعدـ االنتباه إٔب ىذه التغيّب كأساليبو كما يصاحبها من ردكد أفعاؿ أك إحجاـ أك عد

 . القواعد قد يولد ضغوطا نفسية ايضا
السعي لتنمية ا٤بعلمْب كتطوير أدائهم كإكساهبم كسائل كطرؽ تدريس جديدة، با٤بشاركة ُب  - 5

 . الدكرات الَببوية خاصة ما يتعلق منها ٔبانب إدارة الصف كأساليب كطرؽ التدريس
 . رة ا٤بػػػثالية للطػػبلبضركرة االبتعاد عن النظ - 6

كفقا للدارسات السابقة ا٤بتعلقة ٗبوضوع   االجتاىات احلديثة يف إعداد معلمي الرتبية اخلاصة:
 االحَباؽ النفسي ٤بعلمي الَببية ا٣باصة يستنتج الباحث ٦بمل اال٘باىات ا٤بتفق عليها ما يلي

 االجتاه ضلو التدريب ادلعتمد على الكفايات: أوالً:       
لقد ارتبطت تنمية الكفايات التدريسية للمعلم ٕبركة كربل ُب ٦باؿ إعداد ا٤بعلم ٠بيت ٕبركة      

إعداد ا٤بعلم القائمة على الكفايات، كتعترب ىذه ا٢بركة من أبرز اال٘باىات ُب بداية السبعينيات، 
 كمن العوامل الٍب ساعدت على ظهورىا:

الٍب ٓب تكن مرتبطة ٕباجات اإلنساف ا٤بعاصرة كتنمية قدراتو  النقد ا٤بوجو لربامج اإلعداد التقليدية - أ
 على ٦باهبة كطع العصر.

تطور تكنولوجيا الَببية كالذم يتطلب تقسيم التعليم إٔب كفايات ٧بددة يتم التدريب عليها  - ب
 كاالنتقاؿ من كفاية إٔب أخرل بعد إتقاهنا.
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يتكوف من ٦بموعة من األنظمة الفرعية  التأثّب ٗبدخل النظم، كذلك باعتبار التعليم نظاـ رئيس - ت
 ا٤بتداخلة يؤثر بعضها ُب اآلخر كاف ىناؾ مدخبلت كعمليات ك٨برجات.

ظهور فكرة التعليم باألىداؼ السلوكية كاف لظهور ىذه الفكرة كصياغتها على شكل نتاجات  - ث
 تعليمية أثر كبّب ُب ظهور حركة تربية ا٤بعلم القائمة على الكفايات.

 لتعلم حٌب التمكن.ظهور مدخل ا - ج
 

 معايري إعداد معلم ذوي االحتياجات اخلاصة.  -1
٦بموعة من ا٤بعايّب ا٣باصة باعداد  1922( عاـ CECحددت ٝبعية األطفاؿ غّب العاديْب )

 ا٤بعلمْب ُب الَببية ا٣باصة، كتتمثل ىذه ا٤بعايّب فيما يلي:
التعليمية كالظركؼ ا٢بياتية لؤلشخاص ذكم يلتـز العاملوف ُب ميداف الَببية ا٣باصة بتطوير القدرات  - أ

 ا٢باجات ا٣باصة أب ا٢بدًٌاألقصى.
ٰبرص العاملوف ُب ميداف الَببية ا٣باصة على بلوغ مستول عاؿو من الكفاية ا٤بهنية كالتكامل ُب  - ب

 ٩بارستهم ا٤بهنية.
م ا٢باجات يساىم العاملوف ُب الَببية ا٣باصة ُب األنشطة الٍب تعود بالفائدة على األشخاص ذك  - ت

 ا٣باصة كأسرىم كالزمبلء ُب العمل كالطلبة.
 ٰبرص العاملوف ُب ميداف الَببية ا٣باصة على الدفاع عن األشخاص ذكم ا٢باجات ا٣باصة. - ث
أف اليشارؾ العاملوف ُب ميداف الَببية ا٣باصة ُب ٩بارسات غّب أخبلقية أك غّب قانونية كالٱبالف  - ج

 ا٤بعايّب ا٤بهنية ا٤بتفق عليها.
 يعمل العاملوف ُب ميداف الَببية ا٣باصة تبعان ٤بعايّب كسياسات مهنتهم.أف  - ح

كما حددت  اللجنة القومية ا٤بتحدة لتعليم الفئات ا٣باصة ُب الواليات ا٤بتحدة األمريكية ثبلثة 
معايّب لتحديد القدرات كا٤بهارات الٍب ٯبب أف يكتسبها الطالب/ ا٤بعلم ُب معاىد اإلعداد 

 كتقييمها، ىي:



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

443 
 

معايّب خاصة بالنتائج كىي الٍب تستخدـ ُب تقوًن قدرتو على التدريس،  تتضمن امتحانان ٤بقدار ما  - أ
 حصلو التبلميذ الذين درس ٥بم

 معايّب خاصة باألداء كىي الٍب تستخدـ ُب تقوًن أنواع السلوؾ الٍب يستخدمها ُب التدريس. - ب
 لطالب/ا٤بعلم ا٤بعرفية.معايّب خاصة با٤بعرفة كىي الٍب تستخدـ لتقوًن مفاىيم ا  - ت

كفقا للدارسات االدبية ا٤بتعلقة ٗبوضوع االحَباؽ النفسي لعلمي   :أفكار للحد من ادلشكلة -2
 الَببية ا٣باصة يستنتج لباحث ٦بمل ا٢بلوؿ ا٤بتفق عليها 

النظرية تعظيم قدرة ا٤بعلم على التأثّب كالتغيّب الَببوم كذلك بإهناء االنفصاؿ ا٤بؤسسي بْب ا٤بعرفة  -1
كا٤بمارسة ُب الَببية، نتيجة تقسيم العمل التقليدم بْب منتج ا٤بعرفة ك٩بارسها، كذلك ببناء مفهـو 
نقدم جديد ٤بعُب مهنية التعليم، كبناء عبلقات بنيوية بْب كليات الَببية ا١بامعية كبْب ا٤بدارس 

خبل٥با إنتاج النظرية كأداء  كمؤسسات التعليم ا٤بختلفة، كذلك لتفسّب الظركؼ البيئية الٍب يتم من
ا٤بمارسة بإدخاؿ مشركع للتدريب الدائم للمعلمْب داخل ا٤بدرسة ليخلق مدرسة متمركزة حوؿ 
التدريب ا٤بستمر ُب أثناء ا٣بدمة ٕبيث يكوف تدريبان متصبلن بواقع ا٢بياة اليومية ُب ا٤بدرسة، كبناء 

ا١بامعية العمل داخل ا٤بدارس بعر الوقت   مشاريع تتيح لؤلساتذة األكادٲبيْب ُب كليات الَببية
كخرباء أك مستشارين كمشرفْب، أك ُب ا١بماعات ا٤بهنية أك ُب ا٤بشركعات البحثية للمعلمْب داخل 

 . مدارسهم
كيتم ىذا عن طريق اإلصبلح التعليمي الشامل، كزيادة التدقيق  تطوير نظم اإلعداد بكليات الَببية  -2

الزبائن ا٤بلتحقْب با٤بهنة، كرٗبا أقل قليبلن ٩با يطمح إليو تقرير ١بنة ىو٤بز )ال ُب ٛبهْب التعليم كفرز 
ينبغي بأف يسمح بأف ينضم إٔب ىذه ا٤بهنة سول األذكياء كا٤بتفوقْب( كرفع ما يسمى باحملتول 

، أم ا٤بعرُب ك٧بتول التقنيات الٍب تيًتم ىذه ا٤بهنة داخل كليات الَببية كاالىتماـ بالَببية العملية
فبلبد من تغيّب اإلعداد كالتغيّب بتطوير نظم إعداد ا٤بعلم العريب كتدريبو . تطوير إعداد معلم ا٤بعلم

 . ٫بو مزيد من اإلبداع، كالكفاءة، كا٤بكانة االجتماعية
كيبلحظ تعدد اال٘باىات ا٤بعاصرة ُب إعداد ا٤بعلم كتدريبو بْب ا٘باىات قائمة على أساس 

ر ا٤بعلم، كا٘باىات قائمة على أساس استخداـ النماذج )تنموم/ سلوكي/ الكفايات كتطوير أدكا



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

444 
 

إنساين( كا٘باه قائم على أسلوب ٙبليل النظم كا٘باه قائم على أسلوب التدريس ا٤بصغر، كا٘باه قائم 
على أساس التعليم من بعد، كٯبب أال يقتصر التجديد على برامج إعداد ا٤بعلمْب قبل ا٣بدمة، بل 

 . امج التدريب ُب أثناء ا٣بدمة أيضان بالنسبة لرب 
أم ا٤ببادرة بالتطور الَببوم ا٤بعقوؿ، ك٘بديد ا٤بوقف  : تشجيع ا٤بعلم على أداء دكره النقدم  -3

التعليمي، كنقد الطريقة كاحملتول كمواصلة دراساتو العليا كربطها بَبقياتو، كىذا النوع من العلميْب 
عاف ٯبعل ا٤بعلم ركيزة كل تغيّب ك٘بديد، ككما يشّب تقرير ١بنة ا٤بسؤكلْب كالناقدين كا٤بتعاكنْب كالشج

من ا٤بهم أف تتيح ىذه ا٤بهنة اجملاؿ للمربزين كا٤بتفوقْب ُب ا٤بمارسة حٌب يقودكا مسّبة التطور »ىو٤بز 
كحٌب يكوف ٥بم دكرىم ُب إدخاؿ كل جديد كفعاؿ، كيساٮبوا ُب تدريب زمبلئهم كتطوير أدائهم 

  . الَببوم
بلقان من مبدأ اعتبار التعليم قضية أمن قومي، كربط ا٢بق ُب التعليم ٕبقوؽ اإلنساف كالدٲبوقراطية انط

كإطار أكسع، فإف تطوير ا٤بدارس لكي تكوف مكانان أفضل للعمل كالتعلم تصب ُب ىذا اال٘باه، 
ة، كٚبفيف  كمن ىنا فإف دعم ا٤بعلمْب، كٙبسْب ظركؼ عملهم كُب مقدمتها توسيع ا٢برية األكادٲبي

كثافة الفصوؿ، كدعم تنظيماهتم ا٤بهنية، كٙبسْب أكضاعهم ا٤بادية تظل شركطان مهيأة لتخفيف 
ىل ٲبكن أف »احَباقهم النفسي، كإحباطاهتم ا٤بتزايدة. كتلخص خّبية قدكح ىذا ا٤بسعى بقو٥با: 
ائمان، كذلك من نتوصل إٔب أف نقدـ للمعلمْب فعبلن ال قوالن مستلزمات احَباـ الذات ا٤بنشودة د

خبلؿ تأمْب الشركط االقتصادية كالثقافية البلزمة ٤بثل ىذا اإلحساس أك ما ينتج عنو من مواقف أك 
 (.2005، الزىّبم) سلوكيات؟

 برنامج مقرتح إلعداد دلعلم الرتبية اخلاصة  -3
يستنتج الباحث كفقا للدارسات السابقة ا٤بتعلقة ٗبوضوع االحَباؽ النفسي لعلمي الَببية ا٣باصة 

 مقَبح لكيفية اعداد معلم الَببية ا٣باصة.
 يتكوف ىذا الربنامج من ثبلثة أبعاد ىي:

 أىداؼ الربنامج البعد ااول: -1
 يهدؼ الربنامج إٔب إعداد ا٤بعلم ثقافيان، كمهنيان كٚبصصيان كذلك كفق األبعاد التالية:
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 عامة إٔب:اإلعداد الثقاُب العاـ:  يهدؼ ىذا اإلعداد بصفة  أواًل:
تنمية مدركات ا٤بعلم حوؿ كظيفة الَببية ُب تنمية اجملتمع، كأٮبية دكره ُب النظاـ االجتماعي   - أ

 كتطويره.
 تنمية إحساس ا٤بعلم باالنتماء كا٤بواطنة، - ب
 تنمية كعي ا٤بعلم بالظركؼ اجملتمعية ا٤بختلفة - ت
 تكوين ا٤بواطن كا٤بريب.ا٤بعرفة ا٤بتنوعة لفهم اإلنساف كعا٤بو، كإثراء معلوماتو األساسية ل - ث
إكساب ا٤بعلم اال٘باىات العلمية كاالجتماعية، كتنمية مهارات اإلطبلع على التطور الفكرم  - ج

 للمواد العلمية كا٤بهنية ُب ٦باالت التخصص ا٤بختلفة لَببية كرعاية ذكم االحتياجات ا٣باصة.
دريب على األسلوب العلمي ُب تنمية مهارات التعلم الذاٌب، كالقدرة على مواكبة التطورات كالت   - ح

 التفكّب، كُب مواجهة ا٤بشكبلت االجتماعية ُب ٦باالت اإلعاقات ا٤بختلفة.
 اإلعداد ا٤بهِب )الَببوم(:  يهدؼ ىذا اإلعداد إٔب ما يلي: ثانياً:

 اإل٤باـ التاـ بأىداؼ الَببية ا٣باصة، كمبادئها التعليمية ا٤بقدمة إليو.   -1
 ا٤بعاؽ بطريقة سوية.اإل٤باـ بطرؽ بناء شخصية  -2
 االىتماـ بالعمل ُب ميداف اإلعاقة. -3
 التمكن من طرؽ التواصل الَببوم بْب ا٤بدرسة، كاألسرة ٤بساعدة ا٤بعاؽ كرعايتو. -4
التميز بالقدر الواُب من القيم العاطفية، كالوجدانية الٍب تساعد الطالب/ ا٤بعلم على إكساب ا٤بعاؽ  -5

 ا٤بهارات ا٤برغوبة.
 ات التعامل مع برامج إعداد ا٤بعاقْب لفظيان كحركيان.التمكن من مهار  -6
 امتبلؾ القدر الكاؼ من الصرب كا٤بثابرة كالتحمل ُب نقل ا٣بربة للمعاقْب دكف إرىاؽ أك تعب. -7
 استطاعتو تعويد ا٤بعاؽ على ٙبمل ا٤بسئولية كفق مستول اإلعاقة ٘باه نفسو كاحمليطْب بو. -8
 بربامج إعداد ا٤بعاؽ للحياة اجملتمعية كا٤بهنية.استيعاب األنشطة ا٤بختلفة ا٤بتصلة  -9

 التمكن من تعويد ا٤بعاؽ على إدراؾ العبلقات بْب ا١بزئيات كالكليات. - 10
 القدرة على تصميم كسائل تعليمية تتناسب مع نوع كدرجة اإلعاقة.  11
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 ية.القدرة على ربط الكلمات الٍب يتعلمها ا٤بعوؽ ٗبدلوالهتا ا٢بسية إلثراء حصيلتو اللغو   12
 حسن استغبلؿ ا٤بهارات اليدكية لدل ا٤بعاؽ.  13
 القدرة على التقوًن ا٤بوضوعي ٗبا يناسب نوع اإلعاقة كشدهتا.  14
 القدرة على فهم الطفل ا٤بعاؽ، كتقييم مدل اكتسابو للمهارات التعليمية ا٤بقدمة إليو.  15

 ثالثا: اإلعداد التخصصي:  وينقسم إ  نوعني من التخصص
 ص علمي:: ٚبصااول       

يهدؼ ىذا الربنامج إٔب إكساب الطالب/ا٤بعلم ٧بتول ا٤بقررات العلمية الٍب سوؼ يتخصص ُب 
، الدراسات  تدريسها،) اللغة العربية،اللغة اإل٪بليزية، الرياضيات، الَببية اإلسبلمية، العلـو

امل مع االجتماعية( كذلك كفقا الختيارات الطبلب ُب التخصص العلمي مع مبلحظة ضركرة التك
كزارة الَببية كالتعليم ككليات الَببية ٤براعاة احملتول العلمي كمستواه كعمقو ٗبا يتناسب مع نوع 

 اإلعاقة كشدهتا.
 : ٚبصص ُب ٦باؿ اإلعاقة:الثاين       

حيث يتخصص الطالب/ا٤بعلم ُب التدريس لنوع معْب من ا٤بعاقْب طبقا لنوع كشدة اإلعاقة، ) 
معاقْب ذىنيان( كذلك كفقان الختيار الطالب ٦باؿ  -صم كضعاؼ ٠بع -مكفوفْب، كضعاؼ بصر

ٚبصصو، مع مبلحظة أف يكوف أعضاء ىيئة التدريس من التخصصْب ا٢باصلْب على درجة 
الدكتوراة ُب أحد ٦باالت الَببية ا٣باصة، ُب التخصصات ا٤بختلفة ) أصوؿ الَببية ا٣باصة، نظم 

مؤسسات الَببية ا٣باصة، علم نفس الفئات ا٣باصة،  تعليم ذكم االحتياجات ا٣باصة، غدارة
مناىج كطرؽ التدريس لذكل االحتياجات ا٣باصة، تكنولوجيا تعليم ذكم االحتياجات ا٣باصة( 

 (.2005، الزىّبم)
 ا٤بتطلبات الَببوية إلعداد معلم ذكم االحتياجات ا٣باصة: البعد الثاين:

ة، كاألىداؼ الٍب يسعى ا٤بعلم إٔب ٙبقيقها، كما ينبغي تنبثق ىذه ا٤بتطلبات من فلسفة الَببية ا٣باص
 أف يقـو بو من أنشطة، كاألدكار الٍب يقـو هبا من أجل ٙبقيق ىذه األىداؼ، كىذه ا٤بتطلبات ىي:
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تكامل ا٤بعلومات حيث يعتمد ٙبقيق أىداؼ الَببية ا٣باصة على تقدًن مناىج تتسم بالتكامل،  -1
يكمن ُب تكاملها ضماف ٪باح ا٤بعلم ُب تنفيذىا بالدرجة كالبعد عن التخصص الضيق، حيث 

 ا٤بنشودة.
إعداد معلم يتفهم أبعاد الَببية ا٣باصة كيستطيع أداء أدكاره بكفاءة، كيتم ذلك با٤بزج بْب العملي  -2

كالنظرم، كيشكل ٧بوران رئيسان يستند إليو تعليم ذكم االحتياجات ا٣باصة، حيث يتلقى الطبلب 
 يب البلـز على استخداـ األجهزة كالوسائل التعليمية لرفع مستول أدائهم ككفاءهتم/ا٤بعلمْب التدر 

إعداد معلم يتفهم البيئة كتنمية اجملتمع، كيكوف قادران على ا٤بشاركة الفعالة ُب األنشطة االجتماعية،  -3
٩با يتطلب أال تقف ا٤بناىج عند حد تقدًن ا٤بقررات بشكل نظرم، بل تتيح لطبلهبا الفرص 

تدريب عليها عمليان كجانب أساسي من جوانب إعدادىم ٤بهنة التدريس ُب مدارس كمعاىد لل
 الَببية ا٣باصة.

إعداد معلم يتفهم جيدان مدخبلت نظاـ تعليم ذكم االحتياجات ا٣باصة، ك٨برجاتو، كذلك بأف  -4
سيقـو بو من يكوف متفهما لفلسفة ىذا التعليم، كأىدافو، كأبعاده االجتماعية، من أجل هتيئتو ٤با 

 أدكار، كىذا يتطلب ما يلي:
 فهم فلسفة كأىداؼ الَببية ا٣باصة ككيفية تطبيقها عمليان. - أ

فهم فلسفة تربية الطفل ا٤بعوؽ، كخصائص ٭بوه، ككيفية التعامل معو ٗبا ٲبكن ا٤بعلم من  -ب     
 تقييم الصفات الشخصية للتبلميذ.

توافر الشخصية القيادية القادرة على التأثّب ُب األطفاؿ ا٤بعاقْب ككسب حبهم،  -ج     
 كتقديرىم، حٌب يتمكن من بناء شخصياهتم بناءنا سليمان متكامبلن.

اإلقبلؿ من دكر ا٤بعلم ٤بقدـ كناقل للمعرفة، كزيادة دكره كمشرؼ، كموجو، كمرشد،  -د     
 ك٨بطط للعملية التعليمية.

 القدرة على تقوًن الطفل ا٤بعاؽ سلوكيان، ككجدانيان، كتشخيص أسباب القصور لديو. -ىػ      
 القدرة على اإلرشاد النفسي لؤلطفاؿ ا٤بعاقْب. -ك     
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القدرة على التعلم الذاٌب، كبناء اال٘باىات اإلٯبابية لدل ىؤالء األطفاؿ ُب ٭بو اكتساب  -ز     
 القدرة على التعلم الذاٌب.

القدرة على ٩بارسة بعر ا٤بهارات اليدكية كالعملية الٍب ٲبكن أف يستخدمها أف  -ط     
 (.2005، الزىّبميستخدمها ُب تعليم ىؤالء األطفاؿ )

 نظاـ اإلعداد: البعد الثالث:
 ٲبكن استخداـ أحد األسلوبْب التاليْب أك كبلٮبا معا:

 ية العامة.سنوات، للحاصلْب على الثانو  4اإلعداد التكاملي: ٤بدة  - أ
 اإلعداد التتابعي: )دبلـو ُب الَببية ا٣باصة( ٤بدة عاـ للحاصلْب على درجة البكالوريوس.  - ب

كذلك بعد عقد اختبار قبوؿ للكشف عن ميو٥بم كا٘باىاهتم ٫بو العمل ُب ىذا ا٤بيداف من ناحية، 
 ك٫بو أنواع اإلعاقات كا٤بعوقْب من ناحية أخرل.

 ادلقررات الدراسية ادلقرتحة:
مواد ٚبصصية: ترتبط بطبيعة التخصص العلمي الذم ٱبتاره الطالب من بْب التخصصات ا٤بختلفة  - أ

، ا٢باسوب.  مثل: اللغة العربية، كاللغة اإل٪بليزية، كالدراسات اإلسبلمية، كالرياضيات، كالعلـو
فيها  مواد ٚبصصية كفق نوع اإلعاقة ) السمعية، كالبصرية، كالذىنية( الٍب يريد الطالب التخصص - ب

 مثل:
 أساليب التواصل مع ا٤بعاقْب كىي: -أ
 الصم ) لغة اإلشارة الوصفية كغّب الوصفية، ا٥بجاء اإلصبعي، لغة الشفاة، االتصاؿ الشامل(. -1
 ا٤بكفوفْب ) طريقة برايل ا٤بطورة، كطريقة تيلر(. -2
ب ديكركللي، ا٤بعاقْب ذىنيان ) أسلوب إيتارد، كأسلوب دنكاف، كأسلوب منتسورم، كأسلو   -ا

 كأسلوب ديسكودر(.
 أساليب االكتشاؼ ا٤ببكر ألنواع اإلعاقات ا٤بختلفة. -ب
 األسباب الطبية لئلعاقات ا٤بختلفة.) يسند تدريسها ألطباء متخصصْب( -ج
 مواد تربوية مرتبطة بالَببية ا٣باصة: -3
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 مناىج كطرؽ تدريس التخصصات ا٤بختلفة. - أ
 ا٣باصة.كسائل تعليمية كتكنولوجيا الَببية  - ب
 أصوؿ الَببية ا٣باصة. - ت
 إدارة مؤسسات تعليم ذكل االحتياجات ا٣باصة. - ث
 نظم تعليم كتربية ذكم االحتياجات ا٣باصة. - ج
 اقتصاديات الَببية ا٣باصة. - ح
تاريخ تربية كتعليم ذكم االحتياجات ا٣باصة) تطور الفكر الَببوم ُب تربية ذكم االحتياجات  - خ

 ا٣باصة(.
 التعليم العبلجي. - د
 الفئات ا٣باصة.علم نفس  - ذ
 صعوبات التعلم. - ر
 اإلرشاد النفسي للفئات ا٣باصة. - ز
 فنوف األطفاؿ. - س
 أساليب االكتشاؼ ا٤ببكر لئلعاقات ا٤بختلفة. - ش
 الصحة النفسية لذكم االحتياجات ا٣باصة. - ص
 صعوبات الكبلـ كالنطق. - ض

 مواد ثقافية عامة مثل: -4
 لغة إ٪بليزية -ج        مصر عرب العصور.  -ب   تاريخ مصر ا٤بعاصر. -أ

 اال٘باه ٫بو التدريب غّب التصنيفي ُب الَببية ا٣باصة: ثانياً:
تستند برامج اإلعداد غّب التصنيفية ُب الَببية ا٣باصة إٔب افَباض أف أكجو الشبو بْب فئات اإلعاقة 
ا٤بختلفة أكثر من أكجو االختبلؼ كلذلك فليس ىناؾ حاجة إٔب تصنيف اإلعاقات فعلى برامج 
التدريب أف تزكد ا٤بعلمْب للتعامل مع كافة فئات الَببية ا٣باصة، كا٥بدؼ ليس إلغاء التصنيفات 

 (.2005، الزىّبمكإ٭با ا٢بد منها )
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  :التوصيات
  :- ُب ضوء ما ًب عرضو ُب الورقة البحثية يوصي الباحث بالتوصيات االتية

كالشكر ، كاالعَباؼ بفضلهم . كٲبكن ػ تنمية احَباـ الذات لدل ا٤بعلمْب كذلك بالتشجيع  1
  . ٙبقيق ذلك من خبلؿ إبراز النواحي اإلٯبابية ُب عملهم ، كإرساؿ رسائل شكر كتقدير ٥بم

ػ إحداث بعر التغّبات من أجل النمو كالتطوير ا٤بهِب ، مثل منحهم تفرغا علميا بغرض . 2
  . ٘بديد فعالياهتم كطاقاهتم

للمعلمْب مع أىداؼ الربامج كاألىداؼ ا٤بدرسية مثل : جعل ػ دمج األىداؼ الشخصية  3
  ا٤بعلمْب يشاركوف ُب التخطيط للنشاطات كالربامج

  . ػ تنمية العبلقات الفعالة بْب ا٤بعلمْب ، مثل : تشجيع ٦بموعات ا٤بساندة كالدعم ا٤بعنوم4- 
الة مثل ا٤بشاركة ُب األعماؿ ػ إعطاء ا٤بعلمْب فرصة ٤بمارسة ا٤بهارات القيادية كاإلدارية الفع5- 

  ا٤بكتبية ، جدكلة االجتماعات ، كاإلشراؼ عليها ، كاٚباذ القرارات ا٥بامة
 : ادلقتعععرحات

ػ إقامة دكرات تدريبية إضافية للمعلمْب حوؿ االحَباؽ النفسي ، كالعنف ، داخل ا٤بدرسة ، 1
  . كأفضل الطرؽ للتعامل معها

  . دخلها لوقف مشاكل الطبلب كعنفهمػ استجابة إدارة ا٤بدرسة كت2- 
  . ػ إحساس أكرب من قبل إدارة ا٤بدرسة ٗبشاكل ا٤بعلمْب ، كالعمل على حلها3- 
  . ػ االشَباؾ ُب أداء التمارين الرياضية كاألنشطة ا٣بارجية4- 
  . ػ تغّب مهاـ ا٤بعلمْب بصورة دكرية5- 
  . ا٤بعلمْب كأٮبيتهم ػ رفع مستويات الوعي بْب أفراد اجملتمع حوؿ دكر6- 
  . ػ إٯباد فرؽ تدخل ٢بل مشاكل ا٤بدارس7- 
ػ بناء اتصاالت كعبلقات جيدة بْب ا٤بعلمْب ، كا١بهاز اإلدارم ، كأكلياء األمور ، كالقياديْب 8- 

 .ُب ا٤بنطقة
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 ادلراجل
فلسفي كخربات ( تربية ا٤بعاقْب كا٤بوىوبْب كنظم تعليمهم: إطار   2005إبراىيم عباس الزىّبم)- .1

 .عا٤بية، دار الفكر العريب، القاىرة
( مستويات االحَباؽ النفسي لدل معلمي الَببية 2004أسامة بطاينة، ا٤بعتصم باهللا ا١بوارنة، ) .2

ا٣باصة كمعلماهتا ُب ٧بافظة إربد كعبلقتها ببعر ا٤بتغّبات، ٦بلة اٙباد ا١بامعات العربية للَببية 
 العدد الثاين، ٛبوز.كعلم النفس، اجمللد الثاين، 

(:االحَباؽ النفسي لدل ا٤بعلمْب العاملْب ُب معاىد الَببية الفكرية "دراسة 2005العتييب، بندر) .3
 ،ا١بزء األكؿ.129مقارنة".٦بلة كلية تربية عْب،العدد 

ٕبث مقدـ ُب ندكة ( "االحَباؽ النفسي لدل معلم الَببية ا٣باصة  1999البتاؿ ، زيد ٧بمد ) .4
" . فسي كا٤بهِب من أجل نوعية أفضل ٢بياة األشخاص ذكم االحتياجات ا٣باصةاإلرشاد الن

 .جامعة ا٣بليج العريب . البحرين
 

االحػػَباؽ النفسػػي لػػدل العػػاملْب مػػع األشػػخاص ذكم االحتياجػػات  (1999) الفػػرح ، عػػدناف .5
٢بيػػاة مقػػدـ ُب نػػدكة اإلرشػػاد النفسػػي كا٤بهػِب مػػن أجػػل نوعيػػة أفضػػل  ٕبػػثا٣باصػة ُب دكلػػة قطػػر . 

 .. جامعة ا٣بليج العريب . البحرين  االحتياجات ا٣باصة األشخاص ذكم
("االحػػػػَباؽ النفسػػػػي كمصػػػػادره لػػػػدل معلمػػػػي الَببيػػػػة ا٣باصػػػػة :دراسػػػػة 1997السػػػػرطاكم ،زيػػػػداف ) .6

 .96-57ص1العدد21،جامعة عْب مشس اجمللد  ٦بلة كلية الَببيةميدانية" ،
( االحَباؽ النفسي لدل معلم الَببية ا٣باصة . ٕبث مقدـ ُب ندكة 1999زيد ٧بمد البتاؿ ) .7

اإلرشاد النفسي كا٤بهِب من أجل نوعية أفضل ٢بياة األشخاص ذكم االحتياجات ا٣باصة . جامعة 
 .ا٣بليج العريب . البحرين 

بية ا٣باصة. ٦بلة العلـو ( مستوم االحَباؽ النفسي ٤بعلمي الَب 2016صاّب ٪بيب العريضة عماد ) .8
 .227-197(. 1) 2النفسية ك الَببوية 
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 ليبيا -جامعة مصراتة-تصوٌُّر مقرتٌَح لتطوير )برنامج الرتبية العملية( بكلية الرتبية أمنوذجا

 / جامعة مصراتة  أ. عمر زلمد أبوشعالة.        د. حسن سامل الشهويب. 

 
 ملخص البحث:

-مقَبح لتطوير برنامج الَببية العملية بكلية الَببية أ٭بوذجا ىدؼ البحث إٔب كضع تصور 
جامعة مصراتة، كاعتمد البحث على ا٤بنهج الوصفي التحليلي لتحقيق ىدفو؛ كذلك ٗبراجعة ما 
ٲبكن من األدب الَببوم؛ كبعر الدراسات السابقة ا٢بديثة ُب ٦باؿ تطوير برامج الَببية العملية 

 أىم نتائجو ُب تطبيق ٧بورين: بالكليات الَببوية، كٛبثلت
 ( خصوصا، كا٤بعلم عموما.لطالب الرتبية العملية: ٧بور الكفايات البلزمة )ااول
: ٧بور العمل كفق اال٘باىات العا٤بية ا٢بديثة كا٤بعاصرة؛ من خبلؿ نتائج كتوصيات الثاين

أٮبها إدراج ٧بور الدراسات السابقة لؤللفية الثالثة، كقدـ الباحثاف بعر التوصيات؛ لعل من 
الكفايات ُب دليل برنامج الَببية العملية؛ لتكوف دائما بْب ناظرم طالب الَببية العملية كمعيار 
يقيس بو مدل تقدمو ُب تدريباتو العملية، ككذلك األخذ بالتوجيهات ا٤بتوافقة مع اال٘باىات 

 العا٤بية ا٢بديثة كا٤بعاصرة ُب الَببية كالتعليم.
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Abstract: 

 

Title: An imaginative proposal (teaching practice program) Faculty of 

Education as a model- University of Misurata- Libya. 

  By: Dr. Hasan Salem Al-shuhoubi & Mr. Omar Mohamed Abushaala. 

    

The aim of the research was to develop a proposed scenario for the 

development of the teaching practice program as a model at the Faculty of 

Education - Misurata University. The research was based on analytical 

descriptive approach to achieve its goal. This was done by reviewing what is 

possible of education literature and some previous modern studies in the 

field of developing teaching practical programs in educational colleges. 

The results of the application are represented by applying two axes: 

The first is the focus of the necessary competencies (for students of teaching 

practice) in particular, and the teacher in general. 

Second, the focus of the work according to the modern and contemporary 

world trends; through the findings and recommendations of the previous 

studies of the third millennium. The researchers made some 

recommendations; perhaps the most important is implying the focus of 

competencies in the manual program of practical education; always be 

among the students of practical education as a standard measuring the extent 

of progress in his training practical process, as well as putting in 

consideration the compatible guidelines which goes with modern and 

contemporary global trends in education. 
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 البحث:  مقدمة
إف أحد عوامل تأصيل الَببية كا٥بوية الثقافية يعتمد اعتمادا كبّبا على كيفية إعداد ا٤بعلم 

بْب ا٤بمارسة احمللية كاحملك الدكٕب، كإف األلفية الثالثة من ا٢بياة البشرية قد شهدت إعدادا جيدا 
٦بموعة من التحوالت االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية؛ كىذه بدكرىا قد أدت إٔب تغّبات ُب 
األنظمة السياسية كالتعليمية، ككذلك أ٭باط ا٤بعيشة كالعبلقات، كتطورت على إثرىا الكثّب من 

 لنظريات كاألساليب كاإلجراءات كاالسَباتيجيات ُب األنظمة الَببوية؛ ٩با انعكس على ٨برجاهتا.ا
كبناء على ما سبق ذكره أعادت كثّب من الدكؿ النظر ُب مواصفات ا٤بناىج الدراسية كأساليب 

ا١بديدة،  التعليم كالتعلم كالتقوًن الَببوم، كاسَباتيجيات التدريس كتطويرىا ٗبا يستجيب للتغّبات
كيؤىل ٤بواجهة التحديات ا٤بتواصلة كا٤بتبلحقة ُب اجملاالت ا٤بختلفة؛ كىو األمر الذم حدا بكليات 
الَببية ُب ا١بامعات إٔب تطوير برا٦بها ُب ا٘باه ما ٰبقق التناغم مع ا٤بتغّبات، كيليب االحتياجات 

تقنيات ا٢بديثة، ٩بتلكْب للكفايات ا٤بتزايدة إٔب معلمْب مؤىلْب تربويا، قادرين على التعامل مع ال
، كساب كآخركف)البلزمة للتدريس ُب مدارس تتجو ٫بو التعليم اإللكَبكين بوتّبة متسارعة.

 .(17ـ، ص2009

إف ٪باح عملية الَببية يتوقف على العديد من العناصر كاألبعاد الٍب تتكوف منها كل من  
ة ا٤ببلئمة كالكتب ا٤بدرسية كالوسائل ا١بيدة كا٤بباين عمليٍب التعليم كالتعلم؛ إال أف ا٤بناىج الدراسي

ا٤بدرسية جيدة التجهيز، كاإلدارة ا٤بدرسية ا٢بكيمة الناجحة إٔب غّب ذلك من األبعاد ا٤بهمة؛ 
كبالرغم من أٮبيتها؛ فإهنا ال تعادؿ ُب رأم البعر دكر ا٤بعلم ا١بيد ا٤بخلص القادر على القياـ 

ة، كيكاد يتفق الَببويوف على أٮبية ا٤بعلم ُب العملية الَببوية كالتعليمية؛ بوظيفتو بطريقة فعالة كمتقن
 فا٤بعلم ىو حجر الزاكية ُب العملية الَببوية التعليمية.

كلقد ظلت للمعلم مكانتو ا٤بعركفة على مر العصور كاألزماف؛ ففي تراثنا اإلسبلمي يعترب 
األكؿ كالقدكة لكل ا٤بعلمْب، كرسالتو الَببوية  الرسوؿ الكرًن ٧بمد صلى هللا عليو كسلم ىو ا٤بعلم

ىي رسالة اإلسبلـ ا٣بالدة، كيكفي ا٤بعلم فخرا أف كصف الرسوؿ صلى هللا عليو كسلم نفسو هبذه 
 الوظيفة النبيلة: "إ٭با بعثت معلما".
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كمن ىنا تأٌب أٮبية، بل كضركرة اإلعداد العلمي كالَببوم كا٤بهِب كالثقاُب للمعلم أثناء 
سنوات إعداده كسنوات عملو، كىي مهمة الكليات الَببوية كمعاىد ا٤بعلمْب؛ كلعل أىم برامج 
إعداد ا٤بعلم كتأىيلو ىو برنامج الَببية العملية؛ فهو البوتقة الٍب تنصهر فيها خربات )طالب الَببية 

درسو من علـو  العملية( ُب ٨بتلف اجملاالت، كفيو ٘بتمع خرباتو ُب احملك التطبيقي ا٤بيداين ٤با
كمعارؼ علمية كتربوية كنفسية نظرية، كالَببية العملية هبذا ا٤بفهـو ىي ا٤بعيار ا٢بقيقي للحكم على 
مدل ٪باح برنامج اإلعداد؛ حيث يتم من خبل٥با الربط بْب النظرية كالتطبيق؛ كعن طريق ذلك 

س ا٤بختلفة؛ فالَببية العملية بأساليب كطرؽ التدري طيتحصل ا٤بعلم على الكفايات البلزمة الٍب ترتب
ىي ا١بسر بْب الدراسة النظرية ُب ا٤بعاىد كالكليات الَببوية كا٤بمارسة الفعلية للتدريس كالتعليم بعد 

 .(45-43ص ص ـ، 2009، علي)التخرج.
 :مشكلة البحث

إٔب بالرغم من أٮبية برنامج الَببية العملية ُب إ٪باح تأىيل كإعداد ا٤بعلمْب؛ إال أنو ٰبتاج 
تطوير مستمر يتوافق مع مستجدات العصر كتطوره ُب ضوء التحديات كاال٘باىات ا٤بعاصرة، كُب 
ظل األلفية الثالثة كما ٛبتاز بو من انفجار معرُب كبّب كمذىل، كأيضا ُب ظل ما يتطلبو اجملتمع 

حي ا٢بياة كمنها ا٤بتغّب، كما تتطلبو برامج ا١بودة الشاملة الٍب اجتاحت برا٦بها كمتطلباهتا كل منا
 الَببية كالتعليم.

كقد أجريت ٕبوث كدراسات سابقة حوؿ تطوير برامج الَببية العملية؛ إال أهنا شأف كثّب 
من الدراسات السابقة تظل ُب أغلبها رىينة األدراج كا٤بكتبات، كال ترل النور؛ كذلك لغياب 

ا ُب الواقع العملي؛ كىذا البحث اىتماـ ا١بهات ا٤بسؤكلة بوضع برامج لتطبيقها كاالستفادة منه
ٰباكؿ أف يوجو أنظار الباحثْب كا٤بهتمْب بالشأف الَببوم؛ كباألخص ا١بهات ا٤بعنية باالستفادة من 
تلك الدراسات، كمن نتائجها؛ كمن خبلؿ النظرة الكلية للَببية كالتعليم عموما، كبرنامج الَببية 

 التإب:العملية خصوصا؛ ٙبددت مشكلة البحث ُب السؤاؿ 
كيف يستفاد من الدراسات السابقة ا٢بديثة ُب تطوير برنامج الَببية العملية بكلية الَببية 

 أ٭بوذجا جامعة مصراتة؟
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 :أمهية البحث
تكمن أٮبية البحث ُب أنو ٰباكؿ أف يضع تصورا مقَبحا لكيفية تطوير برنامج الَببية  

 لسابقة ا٢بديثة.العملية من خبلؿ االستفادة من نتائج بعر الدراسات ا
 :ىدف البحث

يهدؼ ىذا البحث إٔب كضع تصور مقَبح لتطوير برنامج الَببية العملية بكلية الَببية 
 أ٭بوذجا جامعة مصراتة.

 :حدود البحث
يقتصر البحث ا٢بإب على ٙبليل نتائج بعر الدراسات السابقة ا٢بديثة كمقَبحاهتا، 

 -لتطوير برنامج الَببية العملية بكلية الَببية أ٭بوذجا كاالستفادة منها للخركج برؤية كتصور مقَبح 
 ـ، كما يليو، ٍب ا٣بركج بتوصيات عامة.2018-2017جامعة مصراتة للعاـ ا١بامعي: 

 :منهج البحث
اعتمد البحث على ا٤بنهج الوصفي التحليلي لتحقيق ىدفو؛ كذلك ٗبراجعة ما ٲبكن من 

ديثة ُب ٦باؿ تطوير برامج الَببية العملية بالكليات األدب الَببوم؛ كبعر الدراسات السابقة ا٢ب
 الَببوية؛ كىذا ا٤بنهج مبلئم لطبيعة البحث كىدفو.

 :مصطلحات ومفاىيم البحث
؛ يتيح ككلياهتم الَببية العملية: أحد ا٤بقررات العملية ا٤بيدانية بالكليات الَببوية؛ كمعاىد ا٤بعلمْب

الفعلي ُب إحدل مدارس التعليم العاـ؛ ابتداء من رياض لطالب الَببية العملية الفرصة للتدريس 
 .(80-79ـ، ص2004)صاّب عبد هللا، .األطفاؿ كانتهاء بالثانويات

كالَببية العملية لبعر األقساـ العلمية ا٣باصة: كالَببية ا٣باصة؛ كاإلدارة كالتخطيط الَببوم،    
 ٤بؤسسات ا٣باصة بتلك اجملاالت.كا٣بدمة االجتماعية؛ تعِب التطبيق العملي ا٤بيداين ُب ا
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طالب الَببية العملية: ىو طالب كلية الَببية الذم يتدرب على فن التدريس؛ تأىيبل لو؛ ليكوف 
الطالب ا٤بتدرب ُب اجملاالت األخرل ا٣باصة ٙبت إشراؼ الكلية الٍب يدرس ىو معلم الغد؛ أك 

 (.9ـ، ص 2017، دليل الَببية العملية )هبا.

من  طالب الَببية العمليةا٤بدرسة أك ا٤بؤسسة ا٤بتعاكنة: ىي ا٤بدرسة أك ا٤بؤسسة الٍب ينٌسب إليها 
قبل الكلية هبدؼ التدرب على التدريس؛ أك اجملاالت ا٣باصة األخرل ٤بدة سنة أك فصلْب دراسيْب 

 (.9ـ، ص 2017)أبوشعالة، كحدات دراسية. 4من فصوؿ التعليم العاـ؛ كىو ما يعادؿ 

ا٤بشرؼ العلمي: ىو أستاذ جامعي أكادٲبي متخصص ُب ٦باؿ علمي معْب؛ يتؤب اإلشراؼ 
ٚبصصهم العلمي اإلرشادم على عدد من طبلب الَببية العملية، كُب ا٣بتاـ يقٌوـ أداءىم ُب 

 (.9ـ، ص 2017، دليل الَببية العملية  العلمي.)

لـو الَببوية؛ كعلى رأسها علم ا٤بناىج ا٤بشرؼ الَببوم: ىو أستاذ جامعي أكادٲبي متخصص ُب الع
كطرؽ التدريس، كالتقنيات الَببوية، ككذلك علم النفس الَببوم؛ كيتؤب اإلشراؼ الَببوم اإلرشادم 

دليل الَببية  )على عدد من طبلب الَببية العملية، كُب ا٣بتاـ يقٌوـ أداءىم الَببوم ُب فن التدريس.
 (.10-9ـ، ص ص 2017، العملية 

٤بادة ا٤بتعاكف: ىو ا٤بعلم ا٤بتعْب كا٤بكلف من إدارة ا٤بدرسة بتدريس بعر الفصوؿ الدراسية معلم ا
ُب ٚبصصو، كالذم يسلم بعر حصصو لطالب الَببية العملية بناء على ا٣بطة التدريبية ا٤بتفق 

العوف  عليها بْب الكلية كمراقبة شؤكف الَببية كالتعليم با٤بنطقة؛ كىو العنصر ا٤بباشر الذم سيقدـ
ـ، ص 2017، دليل الَببية العملية  )الَببية العملية ُب أداء بعر ا٢بصص بشكل جيد. لطبلب
10.) 

ىو  ؛الَببية العملية: كفق ا٤براجع العلمية العديدة ُب ٦باؿ الَببية العمليةأك مركز مكتب أك قسم 
يشرؼ على تنفيذ برنامج الذم  -ُب بعر الكليات الَببوية العا٤بية  -ا٤بكتب أك القسم أك ا٤بركز 

الَببية العملية خبلؿ العاـ ا١بامعي؛ كيَبأسو أك يديره أستاذ جامعي متخصص ُب ا٤بناىج كطرؽ 
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موقع ):كذلك  (، كينظر79ـ، ص2004التدريس، أك الَببية بشكل عاـ. ينظر:)صاّب عبد هللا، 
موقع كلية الَببية ك  ؛ة الَببيةكموقع جامعة تعز، كلي ؛جامعة أـ القرل، كلية اآلداب كالعلـو اإلدارية

 (.األساسية

جامعة مصراتة اإلشراؼ  -كلية الَببية-كيتؤب )مكتب الَببية العملية( بقسم الَببية كعلم النفس   
فقرة ) ك( من  21على برنامج الَببية العملية بالتنسيق مع األقساـ العلمية؛ كما كرد ُب ا٤بادة 

 ـ.2012/2013جامعة مصراتة للعاـ  –البلئحة الداخلية لكلية الَببية 

 (Teaching Practice) مفهـو الَببية العملية:
" أهنا هـو الَببية العملية لعل مفادىا:صاغت مراجع عديدة مؤلفة ُب الَببية العملية عدة صيغ ٤بف 

متخصص ُب  تربوم أستاذ جامعي يديرهبرنامج سنوم يعد خطتو مكتبه أك قسم أك مركز ٨بتص 
ا٤بناىج كطرؽ التدريس؛ كيهدؼ ىذا الربنامج السنوم إٔب إعداد كتأىيل طبلب الَببية العملية 
ليكونوا معلمْب مؤىلْب للتدريس ٗبدارس التعليم العاـ، كيتم تدريبهم على القياـ بوظيفة ا٤بعلم 

امعيوف داخل الصف كخارجو، كٱبصص لئلشراؼ على تنفيذ ىذا الربنامج السنوم أساتذة ج
عادة كفق األقساـ العلمية بالكليات الَببوية، ككذلك أساتذة جامعيوف تربويوف  علميوف

ـ، ص 2001؛ كنصر هللا، 14ـ، ص 2002متخصصوف ُب ا٤بناىج كطرؽ التدريس".)ا٣بطايبة، 
-100ـ، ص ص 2003كاللقاين كا١بمل، ؛ 11-10 ص ، صـ2017، كأبوشعالة؛ 22

 خرل(.كالعديد من ا٤براجع األ؛ 101

 ملخص واقل برنامج الرتبية العملية بكلية الرتبية جامعة مصراتة:
ٲبكن تلخيص كاقع برنامج الَببية العملية بكلية الَببية جامعة مصراتة من خبلؿ التوضيح 
ا٤بفصل بدليل برنامج الَببية العملية بالكلية، كالذم يوزع كل عاـ على طبلب الَببية العملية 

ض االسَبشاد بو ُب تطبيق الربنامج؛ كىذا الدليل يعترب الدليل األكؿ ا٤بطبوع كا٤بشرفْب؛ كذلك لغر 
لكلية الَببية على نفقة جامعة مصراتة؛ إذ كاف سابقا عبارة عن بعر التوجيهات ا٤بطبوعة على 
أكراؽ توزع أك يشرح العمل هبا للطبلب ُب ٧باضرات إرشادية قبل االنطبلؽ إٔب تنفيذ الربنامج ُب 
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ـ، كيوضح الدليل برنامج الَببية 2017-2016، كيعترب الدليل حديثا ُب طبعتو األكٔب ا٤بدارس
 العملية ملخصا كما يلي:

ال ٰبق للطالب أف يسجل ُب مقرر الَببية العملية كفق البلئحة الداخلية للكلية؛ إال  -1
بعد أف يدرس الطالب ما يقارب ستة فصوؿ دراسية بالكلية، كبعد أف يصل إٔب إ٪باز 

دد ٧بدد من الوحدات الدراسية كفقا للقسم العلمي الذم يدرس بو؛ شريطة أف ع
طرؽ  -ينجح ُب ا٤بقررات الضركرية ذات األسبقية لتطبيق الَببية العملية، كىي: أ

 طرؽ التدريس ا٣باصة. -التقنيات الَببوية. ج -التدريس العامة. ب
  ٮبا:الَببية العملية بكلية الَببية مقسمة إٔب فصلْب عمليْب -2

 الفصل اإلرشادم: بواقع يـو كاحد ٧بدد باألسبوع طيلة فصل دراسي كامل.
الفصل التقوٲبي: كىو أيضا بواقع يـو كاحد ٧بدد باألسبوع طيلة فصل دراسي كامل؛ كال يوجد 

جامعة مصراتة حاليا تربية عملية متصلة منذ سنوات؛ كذلك بسبب اعَباض كثّب من -بكلية الَببية 
رس؛ نظرا لشكول معلمي ا٤بواد الدراسية من عدـ رغبتهم ُب انقطاعهم عن طبلهبم مديرم ا٤بدا

مدة أسبوعْب كاملْب؛ إضافة إٔب انشغاؿ األساتذة ا٤بشرفْب باحملاضرات ا٤بكلفْب هبا ُب أياـ 
 األسبوع األخرل.

يبدأ برنامج الَببية العملية بالكلية مع بداية فصل ا٣بريف؛ كفيو يتم تسجيل طبلب  -3
الَببية العملية ُب مقرر الَببية العملية، كيسلم إٔب كل طالب تربية عملية أثناء التسجيل 
 دليل برنامج الَببية العملية، كبطاقة متابعة تسجل هبا مبلحظات كتوجيهات ا٤بشرؼ.

توضيح بعر -1يتضمن دليل برنامج الَببية العملية كل البنود اإلرشادية منها:  -4
-4مسؤكليات طالب الَببية العملية. -3أىداؼ الربنامج. -2. مفاىيم الَببية العملية

 كيفية التخطيط للتدريس مع ٭بوذج عاـ لتحضّب الدركس.
 خطة سنوية ٤براحل تطبيق برنامج الَببية العملية للعاـ ا١بامعي تتضمن:  -5

أسابيع قبل  3مرحلة احملاضرات ككرش العمل اإلرشادية مدة  -مرحلة التسجيل. ب - أ
مرحلة االنطبلؽ إٔب مدارس التدريب العملي  - تنفيذ الربنامج ميدانيا. جاالنطبلؽ إٔب
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بعد التنسيق مع مراقبة التعليم ٗبدينة مصراتة، كاالستمرار ُب التدريب العملي على 
التدريس كالتدريب ا٤بيداين بواقع يـو كاحد ٧بدد باألسبوع طيلة الفصل الدراسي األكؿ، 

مرحلة الفصل الدراسي الثاين )كىو  -للدرجات(. ق)كىو فصل إرشادم فقط دكف رصد 
فصل تقوٲبي يتم فيو رصد درجات طالب الَببية العملية(، كيستمر طالب الَببية العملية 

 ُب تدريباتو ا٤بيدانية حٌب هناية الفصل التقوٲبي.
زيارات صفية،  3كُب الفصل التقوٲبي يتم تقوًن طالب الَببية العملية غالبا كفق آخر 

خرج متوسط درجات الزيارات الثبلث كفق بنود الصحيفة ا٤بعدة لذلك؛ كمن خبلؿ كيست
متوسط الدرجات يتبْب ٪باح الطالب ُب ا٤بقرر من عدمو، كبإدخاؿ درجات طالب الَببية 
 العملية إٔب ا٤بنظومة يكوف قد انتهى طالب الَببية العملية من تنفيذ برنامج الَببية العملية.

رنامج الَببية العملية بكلية الَببية جامعة مصراتة؛ من خبلؿ ما ىو ىذا ىو ملخص كاقع ب
(.38، 19ـ ص ص 2017موثق بالدليل ا٣باص بذلك. ينظر الدليل: )أبوشعالة   

 :الدراسات السابقة
يعرض الباحثاف فيما يلي بعر الدراسات السابقة الٍب اىتمت بتطوير الَببية العملية كفق 

 ٍب استنتاج التصور ا٤بقَبح من خبلؿ برا٦بها كنتائجها.اال٘باىات ا٤بعاصرة؛ كمن 
ـ: "مقَبح تطويرم لربامج الَببية 2009الدراسة األكٔب: دراسة كساب، زينب ٧بمد، كآخركف 

 العملية بكلية الَببية جامعة ا١بزيرة السوداف":
 ىدفت الدراسة إٔب:

حيث ٙبقيقو ألىدافو من التعرؼ على التقديرات التقوٲبية لربنامج الَببية العملية من  -1
 كجهة نظر الطالبات ا٣برٯبات ككجهة نظر األساتذة ا٤بشرفْب.

ٙبديد أىم الكفايات البلزمة لطالب الَببية العملية ُب ضوء النظاـ القائم على  -2
 الكفايات من كجهة نظر خرباء الَببية ُب ا١بامعات السودانية.
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تائج أبرزىا: ا٢بصوؿ على قائمة كاستخدمت الدراسة ا٤بنهج الوصفي، ٍب توصلت إٔب ن
بأىم الكفايات البلزمة للطالب ُب ضوء النظاـ القائم على الكفايات من كجهة. نظر خرباء الَببية 

 (.17ـ، ص 2009ُب ا١بامعات السودانية. )كساب، كآخركف، 
عداد "رؤل معاصرة للَببية العملية ُب برنامج إ: ـ2009علي ٞبود، ، الدراسة الثانية: دراسة علي

 ا٤بعلمْب ُب ضوء التحديات ا٤بعاصرة":
عاصرة للَببية العملية ُب برنامج إعداد ا٤برؤل ىدفت الدراسة إٔب إلقاء الضوء على بعر ال

، كاستخدمت الدراسة ا٤بنهج الوصفي التحليلي، ٍب توصلت ا٤بعلمْب ُب ضوء التحديات ا٤بعاصرة
 العملية يتسم بعدد من ا٣بصائص أبرزىا:إٔب نتائج أبرزىا: استخبلص ٭بوذج معاصر للَببية 

 سد الفجوة بْب النظرية كالتطبيق ُب برامج إعداد ا٤بعلم. -1
تطوير برامج الَببية العملية من حيث التنظيم كاإلعداد كاإلشراؼ كا٤بمارسة كالتقوًن.  -2

 (.43ـ، ص 2009)علي، 
الَببوية ُب تطوير برنامج  "٘بربة كلية العلـو: ـ٧2009بمد بكر، ، الدراسة الثالثة: دراسة نوفل

 الَببية العملية ُب ظل األلفية الثالثة الواقع كاآلفاؽ":
ككالة الغوث الدكلية ُب إعداد برنامج -ىدفت الدراسة إٔب تقدًن ٘بربة كلية العلـو الَببوية

 الَببية العملية ُب ظل األلفية الثالثة، كاستخدمت الدراسة ا٤بنهج الوصفي النظرم.
ئج الدراسة ُب كصف برنامج الَببية العملية ا٤بكوف من ٧بورين أساسيْب ٮبا: كتلخصت نتا 

ا١بانب النظرم، كا١بانب العملي؛ مع التوصية ُب ضوء معطيات نتائج الدراسة بأف يستمر ٦باؿ 
البحث كالتطوير ُب برنامج الَببية العملية هبدؼ مواكبة ما يستجد ُب األدب الَببوم من ٘بديدات 

ود بالنفع على الطلبة ا٤بعلمْب ٤بواجهة األلفية الثالثة بكل ما ٙبملو من ٙبديات ٥بذا ٲبكن أف تع
 (.75ـ، ص 2009ا١بيل.)نوفل، 

ـ: "برامج إعداد ا٤بعلم قبل ا٣بدمة كاثناءىا 2009الدراسة الرابعة: دراسة عزيز، نادم كماؿ، 
 كا١بودة الشاملة":



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

462 
 

كتأىيل ا٤بعلم حديث التخرج با٤بدارس  ىدفت الدراسة إٔب كضع خطة اسَباتيجية إلعداد
ُب ضوء التنسيق بْب كليات الَببية ككزارة الَببية كالتعليم، كاستخدمت الدراسة ا٤بنهج النظرم 
الوصفي، ٍب توصلت إٔب نتائج أبرزىا: كضع جدكؿ مفصل با٣بطة االسَباتيجية إلعداد كتأىيل 

عزيز، )ليات الَببية ككزارة الَببية كالتعليم.ا٤بعلم حديث التخرج با٤بدارس ُب ضوء التنسيق بْب ك
 (. 118-111ـ، ص ص 2009

ـ: "الَببية العملية 2009الدراسة ا٣بامسة: دراسة ا٢براحشة، ٧بمد عبود، كالنوباين، مصطفى طو، 
 ُب ٦بتمع متغّب":

 ىدفت الدراسة إٔب اإلجابة عن بعر األسئلة كا٤بفاىيم ا٤بتعلقة بالَببية العملية منها: ما
مفهـو الَببية العملية؟ كما أىدافها؟، كاستخدمت الدراسة ا٤بنهج النظرم الوصفي، ٍب توصلت إٔب 
نتائج أبرزىا: توضيح ا٤بتغّبات العا٤بية ا٤بعاصرة الٍب أثرت على اجملتمعات بصورة مباشرة، كانعكس 

جار ا٤بعرُب، كالتقدـ تأثّبىا على الَببية، كمن ٍبى على ا٤بعلم؛ كمن ىذه ا٤بتغّبات: التقدـ كاالنف
 (.131ـ، ص 2009ا٢براحشة، كالنوباين، )التكنلوجي، كغّبىا.

 :جامعة مصراتة-التصور ادلقرتح لتطوير برنامج الرتبية العملية بكلية الرتبية أمنوذجا
 ٲبكن توضيح التصور ا٤بقَبح لتطوير برنامج الَببية العملية من خبلؿ احملورين التاليْب:

 الكفايات البلزمة لطالب الَببية العملية: احملور ااول: 
يعترب النظاـ القائم على الكفايات من أحدث اال٘باىات ا٢بديثة ُب إعداد ا٤بعلم؛ كقد 

(، "كالكفاية ُب 33ـ، ص 2009أثبت جدكاه ُب كثّب من دكؿ العآب.)كساب، كآخركف، 
سلوؾ ا٤بعلم، كتظهر ُب أ٭باط  التدريس تعِب: ٝبيع ا٣بربات كا٤بعارؼ كا٤بهارات الٍب تنعكس على

كتصرفات مهنية خبلؿ الدكر الذم ٲبارسو ا٤بعلم عند تفاعلو مع ٝبيع عناصر ا٤بوقف 
ـ، ص ص 2009)كساب، كآخركف، -(، كا١بدكؿ اآلٌب52ـ، ص 2003التعليمي")زيتوف، 

تصور يقدـ قائمة بالكفايات البلزمة )لطالب الَببية العملية(؛ كذلك من أجل تقدًن  -(34-36
 جامعة مصراتة:-مقَبح لتطوير برنامج الَببية العملية بكلية الَببية أ٭بوذجا
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رقم 
محور 
الكفا
 ٌة

محور الكفاٌات 
 الالزمة

رقم 
 الكفاٌة

 الكفاٌة الالزمة:

كفاٌات تخطٌط  1
 التدرٌس

 القدرة على: 1
 توزٌع مفردات المقرر على الزمن المحدد. 

 مكوناته الجزئٌة المعرفٌة. ىتحلٌل المحتوى إل 2  

 مكوناته الجزئٌة المهارٌة. ىتحلٌل المحتوى إل 3  

 مكوناته الجزئٌة الوجدانٌة. ىتحلٌل المحتوى إل 4  

صٌاغة األهداف السلوكٌة فً المجال المعرفً  5  
والمهاري والوجدانً بطرٌقة ٌمكن مالحظتها 

 وقٌاسها.

لخصائص مراعاة مدى مناسبة األهداف  6  
 الطالب.

مراعاة خطة الدرس لإلمكانات التعلٌمٌة  7  
 بالمدرسة.

اختٌار الوسٌلة التعلٌمٌة المناسبة لتحقٌق  8  
 الهدف.

 تحدٌد األنشطة المناسبة لتحقٌق أهداف الدرس. 9  

االستفادة من اإلمكانات المحلٌة فً تحقٌق  11  
 أهداف الدرس.

التً تتالءم مع قدرات التنوع فً مصادر التعلم  11  
 التالمٌذ والطالب.

كفاٌات تنفٌذ  2
 التدرٌس

 القدرة على: 1
 استخدام المدخل المناسب فً الموضوع.

 إثارة اهتمام التالمٌذ بأسلوب مشوق. 2  

استخدام طرائق التدرٌس المناسبة لتحقٌق  3  
 أهداف الدرس.

 استخدام الوسٌلة المناسبة فً الوقت المناسب. 4  

ربط عناصر الموضوع بخبرات التلمٌذ  5  
 السابقة.

مراعاة الفروق الفردٌة من خالل تنوع طرائق  6  
 التدرٌس.
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توجٌه التالمٌذ على القٌام باألنشطة التً تحقق  7  
 أهداف الدرس.

 ربط عناصر الموضوع بالبٌئة المحلٌة. 8  

 استخدام أسالٌب التعزٌز المناسبة. 9  

 عالقات إنسانٌة مع الطالب.تكوٌن  11  

تقبل آراء الطالب وتوجٌهها نحو الحوار  11  
 المثمر.

الربط بٌن عناصر الدرس وربطها بالدروس  12  
 السابقة.

 إشراك التالمٌذ فً المناقشة والحوار. 13  

 ربط الدرس باهتمام التالمٌذ. 14  

كفاٌات تقوٌم  3
 عملٌة التدرٌس

 القدرة على: 1
 أسالٌب متنوعة فً التقوٌم. استخدام

 استخدام أسالٌب تنمً مهارة التفكٌر. 2  

 تطوٌر أسالٌب فً ضوء نتائج التقوٌم. 3  

 استخدام األسئلة الصفٌة المناسبة. 4  

 توزٌع األسئلة حسب الفروق الفردٌة. 5  

 تحدٌد مواطن الضعف من خالل نتائج القوٌم. 6  

 فً مدى تحقق األهداف.استخدام نتائج التقوٌم  7  

استخدام األسالٌب اإلحصائٌة فً تحلٌل نتائج  8  
 التقوٌم.

 إعداد نماذج اإلجابات الصحٌحة ألسئلة التقوٌم. 9  

 الكشف عن اهتمامات التالمٌذ من خالل التقوٌم. 11  

 االهتمام بتصحٌح الواجبات المنزلٌة. 11  

كفاٌات النمو  4
األكادٌمً 
 والمهنً

 القدرة على: 1
 اإللمام بالمفاهٌم والحقائق األساسٌة للمادة.

 متابعة المستجدات فً المادة العلمٌة. 2  

 االطالع على المؤلفات والدورٌات المواكبة. 3  

استخدام التقنٌات الحدٌثة فً الحصول على  4  
 المعارف المتعلقة بالمادة.

اإللمام بنظرٌات التربٌة فً المناهج وطرائق  5  
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 التدرٌس وعلم النفس.

 تطوٌر الذات بالمشاركات العلمٌة. 6  

الكفاٌات  5
 الشخصٌة

 القدرة على: 1
 أداء العمل بأمانة وصدق.

حسن التصرف فً التعامل مع التالمٌذ  2  
 والطالب فً المواقف المختلفة.

 الحٌوٌة والنشاط داخل الصف. 3  

 الحماس والرغبة فً مادة التخصص. 4  

 القدوة فً السلوك. 5  

كفاٌات اإلرشاد  6
 والتوجٌه

 القدرة على: 1
 تفهم مشكالت التالمٌذ والطالب.

 بناء عالقات إنسانٌة مع التالمٌذ. 2  

 العمل على حل مشكالتهم وفق رؤى تربوٌة. 3  

 التالمٌذ.إشاعة روح التعاون والتكامل بٌن  4  

العناٌة بالفئات الخاصة بٌن التالمٌذ من  5  
 موهوبٌن وبطٌئً التعلم.

االستفادة من نتائج التقوٌم فً حل مشكالت  6  
 التالمٌذ.

كفاٌات العالقة  7
 مع أولٌاء األمور

 القدرة على: 1
بناء عالقات إٌجابٌة مع أولٌاء األمور 

 وإشراكهم فً تقوٌم التالمٌذ.

 االهتمام بالسجل التتابعً مع أسر التالمٌذ. 2  

الحرص على حضور اجتماعات أولٌاء األمور  3  
 وإشراكهم فً تقوٌم التالمٌذ.

كفاٌات ضبط  8
 الصف

 القدرة على: 1
 االنضباط داخل الصف.

تعدٌل السلوك غٌر السوي إلى سلوك ٌشجع  2  
 التنافس التعاونً.

األنشطة توزٌع فرص المشاركة فً  3  
 المصاحبة.

 االهتمام بمكونات البٌئة المادٌة للصف. 4  

 االهتمام بمكونات البٌئة النفسٌة للتالمٌذ. 5  

 تعزٌز السلوك اإلٌجابً بٌن التالمٌذ والطالب. 6  
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العمل كفق اال٘باىات ا٢بديثة كا٤بعاصرة؛ من خبلؿ نتائج كتوصيات الدراسات  احملور الثاين:
 السابقة لؤللفية الثالثة، كمن ىذه التوصيات:

 ُب برامج إعداد ا٤بعلم. قسد الفجوة بْب النظرية كالتطبي-1
 تطوير برامج الَببية العملية من حيث التنظيم كاإلعداد كاإلشراؼ كا٤بمارسة كالتقوًن.-2
ىداؼ التدريب ُب فَبة الَببية العملية ُب صورة كفايات ٧بددة لطالب الَببية العملية، ٙبديد أ-3

كللمشرؼ مسبقا؛ ٕبيث يتم تقوًن أداء طالب الَببية العملية على أساس مدل ٛبكنو من ىذه 
 الكفايات احملددة.

كمتعاقبة من تنظيم ا٣بربات ا٤براد لطالب الَببية العملية أف يكتسبها على ىيئة سلسلة متصلة -4
 ا٣بربات.

تعدد أساليب ككسائل تقوًن أداء طالب الَببية العملية ُب فَبة الَببية العملية ٤بزيد من ا٤بوضوعية -5
 كالدقة ُب التقوًن.

توفّب أكرب قدر من االتصاؿ كاالستمرارية بْب التدريب قبل ا٣بدمة كالتدريب أثناءىا.)علي، -6
 (.71ـ، ص 2009

كالعملي لتطوير برنامج الَببية العملية، كتقسيمو إٔب ثبلث مراحل:  االىتماـ با١بانب النظرم-7
ا٤برحلة األكٔب: مشاىدة مدرسية كصفية عامة، كتستهدؼ الطبلب الذين أهنوا السنة األكٔب  -أ

ا٤برحلة الثانية: خربة بدء العاـ الدراسي،  -)الفصلْب: األكؿ كالثاين( من كلية الَببية. ب
 -لذين أهنوا السنة الدراسية الثانية)الفصلْب: الثالث كالرابع(. جكتستهدؼ طلبة الكلية ا

ا٤برحلة الثالثة: ا٤بشاركة العملية ا٤بيدانية با٤بدارس كا٤بؤسسات ا٤بعنية، كتستهدؼ طلبة الكلية 
 الذين أهنوا السنة الثالثة)الفصلْب: ا٣بامس كالسادس(.

الَببية العملية ُب كليات الَببية  إبقاء ٦باؿ البحث كالتطوير مستمرين فيما ٱبص برنامج-8
كمثيبلهتا من كليات إعداد ا٤بعلمْب؛ كذلك هبدؼ مواكبة ما يستجد ُب األدب الَببوم من 
٘بديدات ٲبكن أف تعود بالنفع على طبلب الَببية العملية ٤بواجهة األلفية الثالثة بكل ما ٙبملو 

 (.108ـ، ص 2009من ٙبديات ٥بذا ا١بيل.)نوفل، 
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برامج إعداد كتأىيل كتدريب ا٤بعلم قبل ا٣بدمة كأثناءىا التنمية ا٤بهنية ا٤بستدامة أف ٙبقق -9
عزيز، )للمعلم كللمؤسسة التعليمية ٙبقيقا للجودة الشاملة للتعليم كصوال لبلعتماد الَببوم.

 (.118ـ، ص 2009
جار ا٤بعرُب، على ا٤بعلم ا٤بعاصر أف يضع ُب اعتباره ا٤بتغّبات ا٤بعاصرة كمنها: التقدـ كاالنف-10

 كالتقدـ التكنلوجي، كاالتصاالٌب، كثورة التكتبلت االقتصادية، كدٲبقراطية التعليم، كالعو٤بة.
أف يربط ا٤بعلم بْب تعليمو كبْب تنمية الشخصية ا٤بتكاملة للطالب كالتلميذ؛ بتنمية ا٘باىاتو -11

 كمعتقداتو، كحاجاتو.
عضوم من عمل مؤسساٌب؛ ال ٦برد كظيفة  أف ينظر ا٤بعلم إٔب عملو ُب ا٤بدرسة على أنو جزء-12

 يؤديها كمصدر رزؽ.
مفكرا عمليا، كداعية نشطا يلتـز بقضايا حقوؽ الطفل، كقضايا ا٢برية  مأف يكوف ا٤بعل-13

 كا٤بساكاة، كالعدالة االجتماعية، كا٢بوار الدٲبقراطي.
ك البنائي الذم أف يبتعد ا٤بعلم عن ا٤بنحُب التلقيِب، كاالنتقاؿ إٔب ا٤بنحُب االستقصائي أ-14

 يػىٍنصىبُّ على تعليم الطبلب كيفية االتصاؿ با٤بصادر ا٤بعرفية االلكَبكنية.
أف يطور ا٤بعلم مهاراتو ا٤بهنية؛ ليقدـ نوعية ٩بيزة من التعليم لطلبتو عن طريق االستقصاء -15

 (.145ـ، ص 2009ا٢براحشة، كالنوباين، )كالبحث كالتجريب.
 :النتائج كالتوصيات كا٤بقَبحات

تتلخص نتائج البحث ُب تقدًن التصور ا٤بقَبح لتطوير برنامج الَببية العملية بكلية الَببية 
 جامعة مصراتة؛ كيتمثل ُب تطبيق ٧بورين: -أ٭بوذجا

 األكؿ: ٧بور الكفايات البلزمة لطالب الَببية العملية خصوصا كا٤بعلم عموما.
الدراسات من خبلؿ نتائج كتوصيات  العمل كفق اال٘باىات ا٢بديثة كا٤بعاصرة؛ الثاين: ٧بور

 .الثالثة لؤللفية السابقة
 أما التوصيات كا٤بقَبحات؛ فهي كما يلي:
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تضمْب دليل برنامج الَببية العملية بكلية الَببية جامعة مصراتة ُب طبعات الحقة  -1
بالكفايات البلزمة لطالب الَببية العملية؛ حٌب تكوف نصب عينيو باستمرار؛ كلتكوف 

ـي على ضوئو أداءه.لو معيار   ا يقوًٌ
العمل بتوصيات الدراسات السابقة لؤللفية الثالثة كفق اال٘باىات العا٤بية ا٢بديثة  -2

 كا٤بعاصرة.
االستمرار ُب عمل ٕبوث كدراسات متجددة حوؿ الَببية العملية؛ من أجل االستمرار  -3

 ُب تطويرىا إٔب األفضل ٗبا ٰبقق األىداؼ ا٤برجوة منها.
ت ا٢بديثة، كالتعليم كالتعلم اإللكَبكين كالذاٌب كا٤بربمج ُب برامج الَببية تسخّب التقنيا -4

 العملية من أجل ٙبسينها؛ لتحقق األىداؼ ا٤برجوة منها.
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 :ا٤براجع كا٤بصادر
 أكال: الكتب:

، )ط جامعة مصراتة-دليل برنامج الَببية العملية بكلية الَببية: عمر ٧بمد، أبوشعالة -1
 .ـ2017، جامعة مصراتة -كلية الَببية: ليبيا، مصراتة(، 1
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 نظام ادلؤسسات التعليمية التعمريية 
 )تصور مقرتح لنظام تعليمي يستند إ  ىدف الرتبية اإلسالمية يف حتقيق عمارة اارض( 

  / اجلامعة اامسريةد. حسني علي عون
 البحث:قدمة م

ا٢بمػػػد هلل رب العػػػا٤بْب كالصػػػبلة كالسػػػبلـ علػػػى أشػػػرؼ األنبيػػػاء كا٤برسػػػلْب كعلػػػى آلػػػو كصػػػحبو كمػػػن 
 اىتدل هبديو كاقتدل بسنتو إٔب يـو الدين .

 عد :كب
فا٤بتأمػػل ُب كاقػػع عا٤بنػػا اإلسػػبلمي اليػػـو ٯبػػده يعػػاين الكثػػّب مػػن التخلػػف ا٤بفػػركض عليػػو مػػن قبػػل   

أعدائو الذين استعمركه سنْب طويلػة ، كحػاربوه كال يزالػوف ٰباربونػو بعملهػم علػى تغريبػو كغػزكه فكريػا 
لتحػديات الػٍب ككػل ذلػك يعتػرب مػن أكػرب ا كإذابتو ُب بوتقػة العو٤بػة لطمػس ىويتػو اإلسػبلمية

 .الفبلح ُب الدنيا كاآلخرة يواجهها ليبقى تابعا بعد أف كاف رائدا يقود الشعوب إٔب
كمػػا أف ا٤بتأمػػل ُب أنظمتنػػا التعليميػػة اليػػـو ٯبػػدىا تعػػاين الكثػػّب مػػن ا٤بشػػكبلت،     

كىػػػػي ال تواكػػػػب العصػػػػػر ُب تقدمػػػػو كرقيػػػػػو، كمػػػػا أهنػػػػػا تفصػػػػل بػػػػػْب العلػػػػـو النظريػػػػػة 
نسانية كالتعليمية،كما أهنا ال تليب رغبات ا٤بتعلمْب كطموحػاهتم، كالتطبيقية كبْب اإل

مػػع الكثػػّب الكثػػّب مػػن ا٤بشػػكبلت الػػٍب مػػن الصػػعب حصػػرىا، كالسػػبب ُب كػػل ىػػذه 
ا٤بشػػػكبلت عػػػدـ كجػػػود رؤيػػػة كاضػػػحة للرسػػػالة ا٢بضػػػارية الػػػٍب دعػػػا إليهػػػا اإلسػػػبلـ، 

 كعدـ بلورة آلية تطبيقية لتحقيق ىذه الرسالة. 
التحديات ٰبتاج عا٤بنػا اإلسػبلمي إٔب نظػاـ تربػوم تعليمػي ينبثػق مػن  ك٤بواجهة ىذه

الرؤيػػػة اإلسػػػبلمية الشػػػاملة للكػػػوف كاإلنسػػػاف كا٢بيػػػاة كا٤بصػػػّب الػػػٍب أتػػػى هبػػػا الػػػوحي 
ا٤بتمثػػػل ُب الكتػػػاب كالسػػػنة ، كالػػػٍب مػػػن خبل٥بػػػا تبلػػػورت النظريػػػة الَببويػػػة اإلسػػػبلمية 

 كٙبددت أبعادىا .
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ظػاـ يعتػرب مػػن ا٤بسػلمات الػٍب ال ٱبتلػف عليهػا عػػاقبلف ، كحاجػة األمػة إٔب ىػذا الن 
فبل ٱبفى على أحد ما للنظػاـ التعليمػي مػن أٮبيػة كبػّبة ُب تقػدـ الشػعوب كرقيهػا ، 
فعلػػػػى ىػػػػذا النظػػػػاـ التعليمػػػػي تنبػػػػِب كػػػػل مؤسسػػػػات الدكلػػػػة ، فهػػػػو الػػػػذم ٲبػػػػد ىػػػػذه 

أٌب  ا٤بؤسسػػػات ٗبخرجاتػػػو كػػػل سػػػنة ، كعلػػػى قػػػدر كفػػػاءة ىػػػذه ا٤بخرجػػػات كقوهتػػػا تػػػ
كفػػاءة ىػػذه ا٤بؤسسػػات كقوهتػػا كبالتػػإب تتحػػدد مكانػػة الدكلػػة كقوهتػػا ، فقػػوة الدكلػػة 

 بقوة أفرادىا .
كلتحديػػد معػػآب ىػػذا النظػػاـ التعليمػػي ٫بتػػاج إٔب ٙبديػػد ىدفػػو أكال، ألنػػو بتحديػػدنا 
للهػدؼ سػػنحدد مسػػار ىػػذا النظػاـ ككجهتػػو كسنسػػتطيع تقييمػػو كفػق مػػا حػػدده مػػن 

االىتمػاـ باألبعػاد األخػرل الػٍب ال يسػتغِب ا٥بػدؼ عنهػا ، ىذا ا٥بدؼ ، مع ضػركرة 
فللهدؼ أصولو الٍب ىي أصوؿ النظرية الَببوية ، كلو مكانو كزمانو الٍب يتحدد هبما 

 ، كلو عناصر لتطبيقو .
كُب ىػذه الورقػػة سػػيحاكؿ الباحػث ترٝبػػة البعػػد الغػائي للنظريػػة الَببويػػة اإلسػػبلمية ُب 

لتحقيقػػو كتنبػػِب عليػػو مناىجػػو كطرقػػو كآليػػة تطبيقػػو ، ىػػدؼ يسػػعى النظػػاـ التعليمػػي 
ليصلح أف يكوف سػببا ُب أف يتحػوؿ اجملتمػع اإلسػبلمي مػن ٦بتمػع اسػتهبلكي تػابع 
٤بػػن ٲبػػده ٗبػػواد اسػػتهبلكو إٔب ٦بتمػػع منػػتج يصػػدر انتاجاتػػو الفكريػػة كا٤باديػػة إٔب كػػل 

 شعوب العآب .
ا٤بقػػَبح، كالتصػػور ا٤بقػػَبح  كسػػتتم بيػػاف ذلػػك مػػن خػػبلؿ ٧بػػورين ٮبػػا : ىػػدؼ النظػػاـ

 للنظاـ التعليمي الذم ٰبقق ىذا ا٥بدؼ .
 -احملور ااول: ىدف النظام ادلقرتح :
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من ا٤بهػم جػدا أليػة نظريػة تربويػة أف ٙبػدد أىػدافها بشػكل كاضػح ، ٕبيػث تسػتطيع 
من خبلؿ ٙبديػد ىػذا ا٥بػدؼ أف ٙبػدد ا٣بطػوات البلزمػة لتحقيقػو ، كبالتػإب يكػوف 

 مي كاضح ا٤بعآب ٧بدد الغايات يسهل تقييمو كتقوٲبو .نظامها التعلي
 -حتديد اذلدف والتأصيل لو: -1
إف ا٤بتأمل ُب األىػداؼ العامػة للَببيػة اإلسػبلمية ٯبػد أنػو ٲبكػن حصػرىا ُب ىػدفْب  

أساسػػيْب ٮبػػا إعػػداد العبػػد الصػػاّب كإعػػداد األمػػة الصػػا٢بة ، إال أننػػا ُب ىػػذا العصػػر 
داؼ ك إعادة صياغتها بشكل ٰبقق رقي األمػة كسػيادهتا ٕباجة إٔب ترٝبة ىذه األى

كقيادهتػػا للعػػآب أٝبػػع ، كلػػن يتحقػػق ىػػذا إال إذا ٙبقػػق لؤلمػػة اسػػتقبل٥با كٙبػػررت مػػن 
تبعيتهػػا لغّبىػػا ، كذلػػك بتحػػوؿ اجملتمػػع اإلسػػبلمي مػػن ٦بتمػػع اسػػتهبلكي إٔب ٦بتمػػع 

دؼ الػػذم منػػتج كىػػذا ىػػو موضػػوع السػػؤاؿ الػػذم سػػينطلق منػػو الطالػػب لَبٝبػػة ا٥بػػ
ينبغػػي أف تتوجػػو إليػػػو ا١بهػػود الَببويػػػة كمػػن خبللػػو يػػػتم كضػػع تصػػػور لنظػػاـ تعليمػػػي 

 ٰبققو .
كٲبكننػػا صػػياغة ىػػذا ا٥بػػدؼ علػػى النحػػو التػػإب ، كىػػو إعػػداد الفػػرد ا٤بػػؤمن  الػػذم  

يسػػػػتطيع عمػػػػارة األرض قػػػػدر جهػػػػده ، لينػػػػتج ُب اجملػػػػاؿ الػػػػذم ٲبيػػػػل إٔب عمارتػػػػو ، 
ات خبلفتػػػو ُب األرض، كيصػػػبح بػػػذلك عبػػػػدا فيحقػػػق بػػػذلك مقتضػػػى مػػػن مقتضػػػي

صػا٢با هلل تعػأب ، كٗبجمػػوع ىػؤالء األفػػراد تتكػوف األمػػة ا٤بسػلمة الػػٍب قػاؿ هللا تعػػأب 
ػػػًر فيهػػػا  ػػػٍوفى عىػػػًن اٍلميٍنكى هى ػػػٍت لًلنَّػػػاًس تىػػػٍأميريكفى بًػػػاٍلمىٍعريكًؼ كىتػىنػٍ ػػػرى أيمَّػػػةو أيٍخرًجى يػٍ ٍنػػػتيٍم خى كي

 ًَّّ  كالػػٍب تسػػتطيع برقيهػػا أف تقػػود العػػآب فتكػػوف كمػػا قػػاؿ تعػػأب  (2) كىتػيٍؤًمنيػػوفى بًػػا

                                                           
  -

2
 . 111اآلٌة سورة آل عمران : من  
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ػًر كىأيكلىئًػكى  ػٍوفى عىػًن اٍلميٍنكى كىٍلتىكيٍن ًمٍنكيٍم أيمَّةه يىٍدعيوفى ًإٔبى ا٣ٍبىٍّبً كىيىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهى
 (3) ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى 

مػػػن خػػػبلؿ اآليػػػات الػػػٍب  كٲبكػػن التأصػػػيل ٥بػػػذا ا٥بػػػدؼ مػػػن كتػػػاب هللا العزيػػز كذلػػػك
تػػػتكلم عػػػن ا٢بكمػػػة مػػػن خلػػػق اإلنسػػػاف كىػػػي خبلفػػػة اإلنسػػػاف ُب األرض ، يقػػػوؿ  

ػا مىػٍن   تعأب  ًليفىةن قىاليوا أى٘بىٍعىػلي ًفيهى ًة ًإيٌنً جىاًعله ُب اأٍلىٍرًض خى ًئكى كىًإٍذ قىاؿى رىبُّكى لًٍلمىبلى
ػػبًٌ  ػػا كىيىٍسػػًفكي الػػدًٌمىاءى كى٫بىٍػػني نيسى حي ًٕبىٍمػػًدؾى كىنػيقىػػدًٌسي لىػػكى قىػػاؿى ًإيٌنً أىٍعلىػػمي مىػػا الى يػيٍفًسػػدي ًفيهى

ػػػػوفى  تػىٍعلىمي
نٍػػػػسى ًإالَّ لًيػىٍعبيػػػػديكفً كعبػػػػادة هللا يقػػػػوؿ تعػػػػأب   (4) لىٍقػػػػتي ا١ٍبًػػػػنَّ كىاإٍلً   كىمىػػػػا خى


َّّى كعمػارة األرض يقػوؿ تعػأب  (5) ػاىيٍم صىػا٢بًنا قىػاؿى يىػا قػىػٍوـً اٍعبيػديكا ا كىًإٔبى ٜبىيػودى أىخى

ػػا فىاٍسػػتػىٍغًفريكهي ٍبيَّ تيوبيػػوا  ػػأىكيٍم ًمػػنى اأٍلىٍرًض كىاٍسػػتػىٍعمىرىكيٍم ًفيهى ػػريهي ىيػػوى أىٍنشى ػػٍم ًمػػٍن إًلىػػوو غىيػٍ مىػػا لىكي
يػبه   إًلىٍيًو ًإفَّ رىيبًٌ قىرًيبه ٦بًي

ن أف ٪بمػع بػْب مػا سػبق مػن كا٢بقيقػة أنػو مػن ا٤بمكػ (6)
، كذلػػػك ألف" الغايػػػة العليػػػا الػػػٍب مػػػن أجلهػػػا خلقنػػػا ىػػػي التكليػػػف بالعبػػػادة اآليػػػات 

ٗبعناىا الواسع ، كا٣ببلفة عن هللا ُب األرض ٗبعُب إصػبلحها كنشػر ا٣بػّب فيهػا جػزءا 
" ا٣ببلفػػػػة تكليػػػػف إ٥بػػػػي لئلنسػػػػاف كٗبػػػػا أف  (7)مػػػػن العبػػػػادة ككظيفػػػػة مػػػػن كظائفهػػػػا "

مهمػػػػة اإلعمػػػػار كالبنػػػػاء ُب األرض كفػػػػق إرادة هللا لتتحقػػػػق بػػػػذلك العبوديػػػػة ليباشػػػػر 
لػػػذلك "ٲبكػػػن أف نقػػػوؿ أف  (8)الكاملػػػة هلل ُب ىػػػذا الكػػػوف بقيػػػاـ ا٢بضػػػارة العادلػػػة "

مواصػػػػفات الوظيفػػػػة إٝبػػػػاال ٲبكػػػػن أف تنضػػػػبط ُب تعمػػػػّب األرض علػػػػى أكمػػػػل كجػػػػو 
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ليػنهر اإلنسػاف بالقيػاـ  ليتحقق لئلنساف أكػرب قػدر مػن االسػتفادة مػن ىػذه ا٤بػوارد
كقػػد ٍب ٙبديػػد ذلػػك كهػػدؼ تربػػوم ألنػػو  (9)بعبػػادة هللا كمعرفتػػو علػػى أحسػػن كجػػو "

ألف" ٩بارسػػػػة ا٣ببلفػػػػة ُب األرض علػػػػى سػػػػبيل تنميػػػػة الػػػػذات يػػػػَبجم ىػػػػذه الغايػػػػة ، 
اإلنسػػػػانية كتكميلهػػػػا ٗبنهػػػػاج العبػػػػادة يقتضػػػػي التعامػػػػل مػػػػع ىػػػػذه األرض ٗبػػػػا يػػػػدفع 

يقػػػا لتعظػػػيم هللا كإكبػػػاره ، كا٣بضػػػوع لػػػو كالسػػػعي ُب ٧ببتػػػو باإلنسػػػاف إٔب اٚباذىػػػا طر 
كنػػواؿ رضػػاه ٗبػػا ينالػػو مػػن التػػدبر فيهػػا كاالعتبػػار بأحوا٥بػػا مػػن معرفػػة بػػاهلل كبكمػػاؿ 
صفاتو ، كعظمة سطوتو كسعة رٞبتو ٗبا يكتشف من أسرارىا كقوانينهػا ، كمػا يقػيم 

رادتػو ، كقػد ٝبػع هللا فيها من عمراف ك٘بهيز ٰبكم من سيطرتو عليها كإخضػاعها إل
ػػا فىاٍسػػتػىٍغًفريكهي  ىػػذه ا٤بعػػاين ُب قولػػو تعػػأب  ػػأىكيٍم ًمػػنى اأٍلىٍرًض كىاٍسػػتػىٍعمىرىكيٍم ًفيهى ىيػػوى أىٍنشى

يبه   (10)"(11) ٍبيَّ تيوبيوا إًلىٍيًو ًإفَّ رىيبًٌ قىرًيبه ٦بًي
 -ضرورة اعتماد النظام التعليمي ىذا اذلدف: -2

التعلػيم كبػْب الغايػة الػٍب خلػق مػن أجلهػا اإلنسػاف حيػث أف ىناؾ ارتبػاط كثيػق بػْب 
الغايػة مػن إٯبػاد ىػذا  "اإلنساف ىو موضػوع الَببيػة ك٧بػط اىتمػاـ التعلػيم كذلػك ألف

النػػوع اإلنسػػاين ا٤بتميػػز ُب قدراتػػو كطاقاتػػو كمواىبػػو الػػٍب أنعػػم هللا هبػػا عليػػو ، إ٭بػػا ىػػي 
بعبػػادة هللا كالتػػزاـ حػػدكده ٕبيػػث إبػػراز ىػػذه القػػدرات كالطاقػػات كا٤بواىػػب كتنميتهػػا 

يكػػوف ىػػذا ا٤بخلػػوؽ الفػػذ ُب كػػل ٢بظػػة مػػن حياتػػو عبػػدا لػػرب النػػاس ملػػك النػػاس ، 
كيكوف ىذا الفرد السوم ا٢بر ا٤بختار بْب خلق هللا ٝبيعا ُب عبادتو ٭بوذجػا فريػدا ، 
يسػػػػتخدـ نعمػػػػة عقلػػػػو ُب اسػػػػتثمار نعػػػػم هللا ُب الكػػػػوف ، فتنطلػػػػق طاقاتػػػػو كتتفجػػػػر 
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كوف ٩با أكدع هللا فيػو مػن نعػم ظػاىرة ك باطنػة قػاؿ تعػأب ) سػنريهم آياتنػا طاقات ال
ُب اآلفاؽ كُب أنفسهم حٌب يتبْب ٥بم أنو ا٢بق أكٓب يكف بربك أنػو علػى كػل شػيء 

لػذلك ٪بػد ضػركرة أف يعتمػد النظػػاـ التعليمػي ىػذا ا٥بػدؼ ألنػو" ٗبثػػل  (12)شػهيد ("
٢بياتػػػو كللعػػػآب مػػػن حولػػػو كتقػػػيم  ىػػػذا ا٤بفهػػػـو الغػػػائي للوجػػػود ٯبػػػد اإلنسػػػاف مغػػػزل

ا٢بضػػػارة أصػػػو٥با كأ٭باطهػػػا الفرديػػػة كاالجتماعيػػػة ، علػػػى فكػػػرة ا٤بقاصػػػد كالغايػػػات ، 
كتػػزداد ثقػػة اإلنسػػاف بتقػػدـ البشػػرية عػػرب التػػاريخ ٫بػػو اإلٲبػػاف مػػن جهػػة كا٤بعرفػػة مػػن 

 . (13)جهة أخرل بازدياد كشفها من أسرار الوجود حو٥با يوما بعد يـو "
 -ذلدف و موافقتو لفطرة ادلتعلم :فاعلية ا -3
إننػػا عنػػدما نقػػرر ىػػذا ا٥بػػدؼ للنظػػاـ التعليمػػي فإننػػا نكػػوف قػػد حققنػػا رغبػػة فطريػػة  

متأصلة ُب اإلنساف ألنو " ىناؾ ارتباط كثيق بْب كظيفة اإلنساف الٍب قلنا عنها إهنا 
 تعمّب األرض على أكمل كجو هبدؼ ٙبقيػق أكػرب قػدر مػن عبػادة هللا ، كبػْب فطػرة
اإلنسػػػاف حيػػػث أف جانػػػب الػػػركح ُب فطرتػػػو ٯبعلػػػو ينشػػػد عبػػػادة هللا ، كيػػػنهر إٔب 
القيػػػاـ بكػػػل مػػػا يسػػػتلزمو ذلػػػك ، كجانػػػب ا٤بػػػادة ٯبعلػػػو يقبػػػل علػػػى التعمػػػّب إلشػػػباع 
مطالػػػب جسػػػمو ىػػػذا مػػػن ناحيػػػة كمػػػن ناحيػػػة أخػػػرل فػػػإف جانػػػب الذاتيػػػة ا٤بسػػػتقلة 

كيعكػس ُب الوقػت ذاتػو  يعكس ا٤بزيد من اإلبداع حسب ميػوؿ األفػراد كمػواىبهم ،
التنوع ُب األنشػطة ، فمادامػت ميػوؿ األفػراد متنوعػة فمجػاالت ا٢بيػاة ا٤بختلفػة ٘بػد 
مواىب تطوقها كتعمل فيها ، كيعكس جانب االجتماعية ُب فطرة اإلنساف تضػافر 
ا١بهػػود النػػػابع مػػن منطػػػق الفطػػرة لتعمػػػّب األرض كاالسػػتفادة مػػػن مواردىػػا  ، كمعػػػُب 
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بػػْب كظيفػػة اإلنسػػاف كبػػْب فطرتػػو فالوظيفػػة تلػػيب مطالػػب الفطػػرة  ذلػػك أنػػو ال تنػػاقر
 كالفطرة تنشد القياـ بالوظيفة بل إذا أمعنا النظر ٪بد بْب االثنْب تكامبل كتبلزما .

من ذلك ٬برج بأف لئلنساف احتياجات فطرية البد إلسعاده من إشباعها ، كٙبتوم 
ديػػة ، كمػػن ناحيػػة أخػػرل ىػػذه االحتياجػػات علػػى احتياجػػات ركحيػػة كاحتياجػػات ما

 .( 14)على احتياجات ذاتية كاحتياجات اجتماعية "
 
 

 -احملور الثاين : التصور ادلقرتح ذلذا النظام :
بعد صياغة ا٥بدؼ ٲبكننا أف نضع تصورا مقَبحا للنظػاـ التعليمػي الػذم ٰبقػق ىػذا 

ٙبويػػل ا٥بػػدؼ كلتوضػػيح ىػػذا األمػػر ينبغػػي أف نوضػػح الػػدكر ا٤بنتظػػر ٥بػػذا النظػػاـ ُب 
اجملتمػػػع اإلسػػػبلمي مػػػن ٦بتمػػػع اسػػػتهبلكي إٔب ٦بتمػػػع منػػػتج ، كعليػػػو سػػػنطرح ىػػػذا 

 التصور كفق النقاط اآلتية .
 -التعريف بنظام ادلؤسسات ادلتنقلة: -1
ٗبا أف االنتشار من صفات البشرية فهو متاح كمأمور بو شرعا لػذلك علػى الَببيػة   

 اإلنسػػاف مػػن االنتشػػار علػػى اإلسػػبلمية أف تسػػتفيد مػػن كػػل ذلػػك كتسػػعى ُب ٛبكػػْب
األرض انتشػػػارا منظمػػػا يقضػػػي علػػػى العديػػػد مػػػن ا٤بشػػػاكل االقتصػػػادية كاالجتماعيػػػة 
كمنهػػػا مشػػػكلة البطالػػػة كاالكتظػػػاظ كالكثافػػػة السػػػكانية كالتوزيػػػع العشػػػوائي، كيسػػػهم 
أيضػػا ُب إعمػػار األرض كاإلفػػادة مػػن خّباهتػػا، ىػػذا اإلعمػػار الػػذم ينبغػػي أف يكػػوف 
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لَببيػػة كالتعلػػيم، كالػػذم أٮبلتػػو مؤسسػػاهتما، الػػٍب ارتبطػػت بسػػوؽ ىػػدفا مػػن أىػػداؼ ا
العمػػػل ُب ٨برجاهتػػػا، ٩بػػػا أدل إٔب تعطيػػػل قػػػدرات البشػػػر كعػػػدـ تسػػػخّبىا ُب عمػػػارة 
األرض، عليػػػو ينبغػػػي للَببيػػػة اإلسػػػبلمية أف تبحػػػث عػػػن آليػػػة لبلنتشػػػار قائمػػػة علػػػى 

 ا٤بؤسسات التعليمية، كذلك عرب مقَبح ا١بامعات ا٤بتنقلة .
إف اجملتمػػع أمػػاـ اآلالؼ مػػن منتسػػيب ا١بامعػػات كػػل سػػنة كىػػم ٲبػػركف ُب رحلػػتهم    

الطويلػػػة عػػػرب العديػػػد مػػػن ا٤براحػػػل، غػػػّب أهنػػػم ٓب يكتسػػػبوا علمػػػا كافيػػػا ٰبقػػػق عمػػػارة 
األرض، فلو أننا كجهنا ىذه الطاقات كل حسب ما يسر لو من عمل كأنشػأنا ٥بػم 

ليػػتم إعمارىػػػا كفػػق القاعػػػدة  جامعػػات ُب مسػػاحات كبػػػّبة غػػّب مأىولػػػة مػػن األرض
الشرعية من أحيا أرضا مواتا فهي لو، ٕبيػث يكػوف ىنػاؾ برنػامج دراسػي ٯبمػع بػْب 
العلم النظرم كالتطبيقي، فيدرس الطالػب ُب فصػلو الدراسػي ُب كقػت مػن النهػار ٍب 
ينتقػل للتعمػػّب ٙبػػت إشػػراؼ شػركات كػػربل، كػػل حسػػب ٚبصصػو، فهػػذا يبػػِب كىػػذا 

الطرؽ، حٌب يتم بناء مدينة متكاملة خبلؿ فَبة الدراسػة، يغرس األرض كىذا يشق 
كبعػػد أف يتخػػرج الطالػػب يكػػوف قػػد ٙبصػػل علػػى شػػهادة كتعلػػم مهنػػة ُب آف كاحػػد، 
كيكػػػػوف قػػػػد امتلػػػػك ا٤بسػػػػكن مقابػػػػل مػػػػا قدمػػػػو مػػػػن إحيػػػػاء لػػػػؤلرض خػػػػبلؿ سػػػػنوات 
الدراسة، بطريقة تػوزع فيهػا نصػف ا٤بسػاكن الػٍب ينبغػي أف تكػوف بعػدد الطلبػة علػى 

لطلبة كنصفها اآلخر للجهة الداعمػة سػواء أكانػت الدكلػة أك الشػركات الكػربل أك ا
 ٦بموعة ا٤بستثمرين .

إنػو هبػذه الطريقػة نكػوف قػد قضػينا علػى مشػكلة البطالػة ألننػا قػد أنشػأنا ٦بتمعػػا     
جديدا تتوفر فيو فػرص العمػل، كنكػوف قػد قضػينا علػى مشػاكل االزدحػاـ كمشػاكل 
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و نكػػػوف قػػػد ربينػػػا ُب الطالػػػب ركح ا٤بواطنػػػة فنكػػػوف قػػػد السػػػكن كقبػػػل كػػػل ذلػػػك كلػػػ
 .(15)أسهمنا ُب بناء الوطن كا٤بواطن 

 -الدور ادلنتظر للنظام ادلقرتح  : -2
" كتعػِب مشوليػة الرسػالة ىذا النظاـ يتصف ٗبا تتصف بو رسالة اإلسبلـ من مشولية  

األرض كختمهػػػا صػػػياغة اإلنسػػػاف علػػػػى ٫بػػػو عػػػا٤بي عػػػاـ ٔبعلػػػػو قػػػادرا علػػػى إعمػػػػار 
كإبقائهػػا صػػا٢بة للعػػيش ، كمػػا ٯبعلػػو يبػػِب عبلقاتػػو كيضػػبط ٙبركاتػػو كفػػق مػػنهج هللا 
تعػػأب ، مستشػػرفا بصػػورة دائمػػة جعػػل ا٢بيػػاة كلهػػا عبػػادة هلل كحركػػة دائبػػة ُب بلػػػوغ 

حيػػث يشػػمل ٝبيػػع جوانػػب ا٢بيػػاة كيتعلػػق بكػػل جوانػػب الشخصػػية، ، (16)مرضػػاتو"
كىأىًعػػػػدُّكا ٥بىيػػػٍم مىػػػػا  أمػػػر هللا بػػػػو ُب قولػػػو: كىػػػذا النظػػػػاـ يعتػػػرب ترٝبػػػػة لئلعػػػداد الػػػػذم 

ػرًينى ًمػٍن ديكهًنًػٍم  ًَّّ كىعىػديكَّكيٍم كىآخى اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن قػيوَّةو كىًمٍن رًبىاًط ا٣ٍبىٍيًل تػيٍرًىبيػوفى بًػًو عىػديكَّ ا
ًَّّ يػيػػوىؼَّ إًلىػػٍيكيمٍ  ػػًبيًل ا ػػٍيءو ُب سى ػػٍم كىمىػػا تػيٍنًفقيػػوا ًمػػٍن شى َّّي يػىٍعلىميهي كىأىنٍػػػتيٍم الى  الى تػىٍعلىميػػونػىهيمي ا

الػػذم كعػػد بػػو ا٤بػػؤب كهبػػذا النظػػاـ التعليمػػي يتحقػػق لؤلمػػة التمكػػْب (17  ) تيٍظلىميػػوفى 
َّّي الَّػػػػػػًذينى آمىنيػػػػػػوا ًمػػػػػػٍنكيٍم كىعىًمليػػػػػػوا الصَّػػػػػػا٢بًىاًت  عػػػػػػز كجػػػػػػل ُب قولػػػػػػو تعػػػػػػأب كىعىػػػػػػدى ا

ا اٍستىٍخلىفى الًَّذينى ًمٍن قػى  ٍبًلًهٍم كىلىييمىكًٌػنىنَّ ٥بىيػٍم ًديػنػىهيمي الَّػًذم لىيىٍستىٍخًلفىنػَّهيٍم ُب اأٍلىٍرًض كىمى
ػٍيئنا كىمىػٍن كىفىػرى  ٍوًفًهٍم أىٍمننػا يػىٍعبيػديكنىًِب الى ييٍشػرًكيوفى يب شى اٍرتىضىى ٥بىيٍم كىلىييبىدًٌلىنػَّهيٍم ًمٍن بػىٍعًد خى

رب عنهػػا كٰبقػػق ٥بػػا كراثػػة األرض الػػٍب أخػػ  (18) بػىٍعػػدى ذىلًػػكى فىأيكلىئًػػكى ىيػػمي اٍلفىاًسػػقيوفى 
ػػػػػا ًعبىػػػػػاًدمى  تعػػػػأب بقولػػػػػو  نىػػػػػا ُب الزَّبيػػػػػوًر ًمػػػػػٍن بػىٍعػػػػػًد الػػػػػذًٌٍكًر أىفَّ اأٍلىٍرضى يىرًثػيهى تىبػٍ كىلىقىػػػػػٍد كى
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الصَّػػا٢ًبيوفى 
الَّػػًذينى ًإٍف مىكَّنَّػػاىيٍم ُب  ، كٯبعػػل مػػن األمػػة صػػاحبة رسػػالة عا٤بيػػة  (19)

ػػاةى  ةى كىآتػىػػويا الزَّكى ًًَّّ عىاًقبىػػةي اأٍلىٍرًض أىقىػػاميوا الصَّػػبلى ػػًر كى ػػٍوا عىػػًن اٍلميٍنكى كىأىمىػػريكا بًػػاٍلمىٍعريكًؼ كىنػىهى
اأٍليميػػورً 

ىػػذه الرسػػالة  عػػرب عػػن مضػػموهنا كىػػدفها ربعػػي بػػن عػػامر عنػػدما سػػألو  (20)
رستم : "ما جاء بكم " قاؿ ربعي : " هللا ابتعثنا كهللا جاء بنا لنخرج من شػاء مػن 

ضيق الدنيا إٔب سعتها كمػن جػور األديػاف إٔب عػدؿ عبادة العباد إٔب عبادة هللا كمن 
 .(21)اإلسبلـ " 

ك٩با يبْب لنا أٮبية ىػذا النظػاـ التعليمػي الػذم يػؤدم إٔب ٙبقيػق ىػذا ا٥بػدؼ مػا قالػو 
ػاًف  ا٤باكردم ُب تقريػره ٤بػا يصػلح بػو حػاؿ اإلنسػاف :" ٍنسى ػاؿي اإٍلً كىأىمَّػا مىػا يىٍصػليحي بًػًو حى

ثىةي أىٍشيىا ا فػىثىبلى ا ًفيهى الًًو ، كىًىػيى : نػىٍفػسه ميًطيعىػةه إٔبى ريٍشػًدىى ـي حى ءى ، ًىيى قػىوىاًعدي أىٍمرًًه كىًنظىا
ٍكػػػريكهي هًبىػػػا ،  ًفعي اٍلمى ػػػا كىيػىٍنػػػدى هى اًمعىػػػةه تػىنػٍعىًطػػػفي اٍلقيليػػػوبي عىلىيػٍ ػػػا ، كىأيٍلفىػػػةه جى ميٍنتىًهيىػػػةه عىػػػٍن غىيًٌهى

ػػػػاًف  ٍنسى اًفيىػػػػةه تىٍسػػػػكيني نػىٍفػػػػسي اإٍلً ػػػػا كىيىٍسػػػػتىًقيمي أىكىديهي هًبىػػػػا كىمىػػػػادَّةه كى هى " فىأىمَّػػػػا ٍب قػػػػاؿ(22)"إلىيػٍ
ػػا  هى زًمىػػةه الى يػيعىػػرَّل ًمنػٍ ػػاًف الى ٍنسى ػػةى اإٍلً اًفيىػػةي ؛ أًلىفَّ حىاجى ػػادَّةي اٍلكى ةي الثَّالًثىػػةي : فىًهػػيى اٍلمى اٍلقىاًعػػدى
الًػًدينى  ػانيوا خى ـى كىمىػا كى ا الى يىػٍأكيليوفى الطَّعىػا َّّي تػىعىأبى : ) كىمىا جىعىٍلنىاىيٍم جىسىػدن بىشىره .قىاؿى ا

يىػاةه ، كىٓبٍى تىٍسػتىًقٍم لىػوي دينٍػيىػا ، كىًإذىا ( فىًإذى  ـٍ لىػوي حى ـي نػىٍفًسػًو ٓبٍى تىػدي ـى اٍلمىادَّةى الًٍَّب ًىيى قًػوىا ا عىدى
ًؿ ُب دينٍػيىاهي ًبقىٍدًر مىػا تػىعىػذَّرى  ًقىوي ًمٍن اٍلوىٍىًن ُب نػىٍفًسًو كىااًلٍخًتبلى تػىعىذَّرى شىٍيءه ًمنػٍهىا عىلىٍيًو ٢بى

ػػػػادَّ  ػػػػلي ًبكىمالػػػػو كٱٍبتىػػػػٌل باختبللػػػػو " ًمػػػػٍن اٍلمى ػػػػٍيءى اٍلقىػػػػاًئمى ًبغىػػػػٍّبًًه يىٍكمي ًة عىلىٍيػػػػًو ؛ أًلىفَّ الشَّ
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يقػػوؿ: )القاعػػدة ا٣بامسػػػة مػػن القواعػػػد الػػٍب تصػػلح هبػػػا الػػدنيا:" خصػػػب دار .ك (23)
تتسػػع النفػػوس بػػو ُب األحػػواؿ كيشػػَبؾ فيػػو ذكك اإلكثػػار كاإلقػػبلؿ، فيقػػل ُب النػػاس 

بػػػاغر العػػػدـ، كتتسػػػع النفػػػوس ُب التوسػػػع كتكثػػػر ا٤بؤاسػػػاة ا٢بسػػػد، كينتفػػػي عػػػنهم ت
كالتواصل، كذلك من أقول الدكاعي لصبلح الدنيا، كانتظػاـ أحوا٥بػا، كألف ا٣بصػب 

 (24)يؤكؿ إٔب الغُب، كالغُب يورث األمانة كالسخاء( "
 
 
 
 -أىم ادلبادئ الرتبوية للنظام : -3

اعتمادىػػا ال ٚبػػرج ُب عمومهػػا عػػن ىنػػاؾ ٦بموعػػة مػػن ا٤ببػػادئ ينبغػػي للنظػػاـ ا٤بقػػَبح 
ا٤ببادئ العامة لكل نظاـ إال أهنا تتمتع ٖبصوصية كونػو كثيقػة الصػلة با٥بػدؼ الػذم 

 يسعى ىذا النظاـ لتحقيقو كٲبكن ذكر أٮبها فيما يلي :
 -مراعاة ميول ادلتعلم وقدرتو: -أ
ة ميػػوؿ حػػٌب يػػتم ٙبقيػػق ا٥بػػدؼ ا٤بنػػوط هبػػذا النظػػاـ ينبغػػي االىتمػػاـ بضػػركرة مراعػػا 

ا٤بػػػتعلم كقدرتػػػو ُب توجيهػػػػو إٔب التخصػػػص الػػػذم ٲبكنػػػػو مػػػن خبللػػػو عمػػػػارة األرض 
كإصبلحها كبالتإب نكوف قد كفقنا ُب توجيو ىذه الطاقة الكامنػة إٔب مػا خلقػت لػو 

ٍلقىػوي   كالقاعدة الٍب ٙبكم كل ذلك قولو تعأب  قىاؿى رىبػُّنىا الًَّذم أىٍعطىى كيػلَّ شىػٍيءو خى
كىذا ٰبتاج منػا إٔب دراسػة  (26)) كل ميسر ٤با خلق لو (  كقولو  (25) ٍبيَّ ىىدىل
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سػػلوؾ ا٤بػػتعلم كأخبلقياتػػو خػػبلؿ سػػنوات دراسػػتو األكٔب حػػٌب ٲبكػػن توجيهػػو إٔب مػػا 
يصػػػػػلح لػػػػػو ، ذلػػػػػك ألف " كثػػػػػّبا مػػػػػن ا٤بهػػػػػن ٰبتػػػػػاج إٔب نوعيػػػػػات مػػػػػن السػػػػػلوكيات 

ٰبتػاج إٔب شػجاعة كاألخبلقيات تصاحبها ) بعر ا٤بهن ٰبتاج إٔب صرب ، كبعضػها 
، كبعضػػها ٰبتػػاج إٔب ركح ا٤بغػػامرة ، كبعضػػها ٰبتػػاج إٔب ركح البحػػث مػػن جديػػد ،  
كمػػا أف بعضػػها ٰبتػػاج إٔب ركح ٧بافظػػة ، كبعضػػها ٰبتػػاج إٔب بسػػط اليػػد ، كبعضػػها 
ٰبتاج إٔب قبضها ، ككل مهنة ٙبتاج إٔب تدريب سلوكي ٕبسبها ، كاألمر كلػو ٰبتػاج 

 (27)ة من قبل علماء األمة " إٔب نظر بصّب كٕبوث متصل
 -مراعاة حاجات اجملتمل واالىتمام بالتخصصات : -ب

ىناؾ مشكلة كبّبة تعاين منها مؤسساتنا التعليمية أسهمت ُب تقنػْب البطالػة كعػدـ 
تفعيػػػل القػػػدرات ، كذلػػػك أننػػػا ٪بػػػد الكثػػػّب مػػػن العلػػػـو الػػػٍب تػػػدرس ال حاجػػػة ٥بػػػذه 

ـ نظرية ٕبثػة مػن أمثػاؿ علػم التػاريخ كعلػم األعداد الكبّبة من الطبلب ٥با كىي علو 
االجتماع كعلم النفس كالرياضة كغّبىػا، فػاجملتمع لػيس إٔب ىػذه األعػداد ا٥بائلػة بػل 
ىو ُب حاجة إٔب ٬ببة من كل علػم منهػا فهػو ٕباجػة إٔب مػؤرخْب أكثػر مػن حاجتػو 
إٔب حػػػػاملي شػػػػهادة ُب التػػػػاريخ كىػػػػو ٕباجػػػػة إٔب أخصػػػػائيْب اجتمػػػػاعيْب أكثػػػػر مػػػػن 

 جتو إٔب معلمي علم اجتماع .حا
كأمػػاـ ىػػذه ا٤بشػػكلة ٪بػػد أنػػو علػػى النظػػاـ التعليمػػي أف ٱبتػػار أحػػد حلػػْب ، إمػػا أف 
يعلػػػم أصػػػحاب ىػػػذه التخصصػػػات مهنػػػة تناسػػػب ميػػػوؿ كػػػل طالػػػب مػػػنهم كنكػػػوف 
بػػػػذلك فجرنػػػػا القػػػػدرات الكامنػػػػة داخلهػػػػم ، أك أف ٰبػػػػدد عػػػػدد الطلبػػػػة حسػػػػب مػػػػا 
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كيز على إعداد النخبة ا٤بتخصصة الٍب تليب ىذه تقتضيو حاجة اجملتمع ، كيكوف الَب 
 ا٢باجة .

افَّػػةن فػىلىػػٍوالى نػىفىػرى ًمػػٍن كيػػلًٌ ًفٍرقىػػةو كلعلنػا ٪بػػد ُب قولػػو تعػأب  ػػافى اٍلميٍؤًمنيػػوفى لًيػىٍنًفػريكا كى كىمىػػا كى
ػػػوا ُب الػػػدًٌيًن كىلًيػيٍنػػػًذريكا قػىػػػٍومىهيٍم ًإذىا رىجىعيػػػوا  ػػػٍم ٰبىٍػػػذىريكفى ًمػػػنػٍهيٍم طىائًفىػػػةه لًيىتػىفىقَّهي   إًلىػػػٍيًهٍم لىعىلَّهي


تأصيبل ٥بذه التخصصية الٍب تليب حاجات اجملتمع ُب كافة اجملػاالت دكف أف  (28)

 نضيع طاقات أفراده كنفوت على اجملتمع تقدمو .
 -ارتباط موضوعات العلم بالبيئة : -جع

حاجتػػو ُب ينبغػي أف يكػػوف مػػا يقػػدـ للطالػب مػػن علػػم يتعلػػق بواقعػو ا٤بلمػػوس كيلػػيب 
بيئتو لذلك ينبغي أف يكػوف العلػم كثيػق الصػلة بػاألرض ا٤بػراد تعمّبىػا ، فعلػم كعلػم 
الكيمياء أك الفيزياء أك األحياء أك غّبىػا مػن العلػـو التطبيقيػة ٦باالهتػا كاسػعة ، كلػو 
طولب الطالب بكل موضوعاهتا الستنفذ جل عمره دكف أف يدركها عليو ينبغػي أف 

ذه العلػػـو ٍب يعلػػم الطالػػػب مػػا ٰبتػػاج إليػػػو ُب تعمػػّب بيئتػػػو ، نعلػػم أكال أساسػػيات ىػػػ
 فتعمق ُب كيمياء أرضو كفيزيائها كأحيائها .

كنكػوف بػػذلك قػػد أعػػددنا علمػػاء تػػدربوا جيػػدا علػػى االنتػػاج دكف أف نضػػيع طاقػػاهتم 
 ُب علـو ال حاجة ٥بم هبا .

 -اجلمل بني النظرية والتطبيق : -د
ين منهػػا أنظمتنػػا التعليميػػة ىػػو الَبكيػػز علػػى العلػػم إف مػػن أكػػرب ا٤بشػػكبلت الػػٍب تعػػا

النظػػػرم كعػػػدـ االىتمػػػاـ بػػػالتطبيق إال ُب حػػػدكد ضػػػيقة ال تواكػػػب العصػػػر أحيانػػػا ، 
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كىػػذا مبلحػػظ لكػػل شػػاىد ال ٰبتػػاج ُب إثباتػػو إٔب أدىن نظػػر ، ىػػذا األمػػر أسػػهم ُب 
ن إمػػداد األمػػة ٗبخرجػػات مػػن ا٤بتعلمػػْب ٙبمػػل معلومػػات حبيسػػة الػػذىن منقطعػػة عػػ

الواقع حيث إهنا ال تتمكن من تطبيق ما تعلمتػو ،عليػو ينبغػي أف يكػوف ىنػاؾ ٝبػع 
بػػػػْب العلػػػػم النظػػػػرم كالعلػػػػم التطبيقػػػػي كا٤بوازنػػػػة بينهمػػػػا ، كعػػػػدـ تغليػػػػب أحػػػػدٮبا إال 

 حسب ما تقتضيو ا٢باجة .
 -الرتكيز على التدريب ادلهين : -ىع 

إننػػػا ٕباجػػػة إٔب الَبكيػػػز علػػػى التػػػدريب ا٤بهػػػِب ليػػػتعلم ا٤بػػػتعلم صػػػنعة كيتقنهػػػا كبػػػذلك 
يتحوؿ اجملتمع إٔب ٦بتمع منتج ، كال نبالغ عندما نقوؿ أننا ٕباجة إٔب إنشاء الكثػّب 
مػػػن ا٤بعاىػػػػد ا٤بهنيػػػػة الػػػػٍب تعػػػػد ا٤بنتجػػػػْب أكثػػػر مػػػػن حاجتنػػػػا إٔب الكثػػػػّب مػػػػن التعلػػػػيم 

أف يركػػػز التعلػػػيم العػػػإب علػػػى ٚبػػػريج النخبػػػة ، مػػػع عػػػدـ األكػػػادٲبي العػػػإب ، فينبغػػػي 
" فاإلعػداد العقلػي للقػوة البشػػرية ا٤بنػوط هبػا القيػػاـ إٮبػاؿ اإلعػداد العقلػي للمتػػدربْب 

علػػى خريطػػة التنميػػة أمػػر بػػالغ األٮبيػػة كالنػػاس قػػد خلقػػوا درجػػات ُب قػػدراهتم العقليػػة 
منهػػػا أعمػػػاؿ ٙبتػػػاج إٔب كُب نفػػػس الوقػػػت تتػػػدرج األعمػػػاؿ ُب مطالبهػػػا العقليػػػة ، ف

مضػػاء عقلػػي عظػػيم ، كىنػػاؾ أعمػػاؿ ٙبتػػاج إٔب مهػػارات يدكيػػة أكثػػر ٩بػػا ٙبتػػاج إٔب 
مضػػاء عقلػػي ، كىنػػاؾ أعمػػاؿ ٙبتػػاج إٔب شػػحذ الوجػػداف كتنميػػة الػػركح ، ك ينبغػػي 
كاألمر كذلك أف يتوجو كػل امػرئ إٔب مػا ٯبػد نفسػو فيػو ، كينبغػي أف ال نسػرؼ ُب 

"  (29)يقومػػػػػوف بأعمػػػػػػاؿ بسػػػػػيطة طيلػػػػػػة حيػػػػػػاهتم " اإلعػػػػػداد العقلػػػػػػي لبشػػػػػر سػػػػػػوؼ
كباختصػػػػار ينبغػػػػي أف يكػػػػوف اإلعػػػػداد العقلػػػػي مناسػػػػبا لطبيعػػػػة األعمػػػػاؿ ا٤برتقبػػػػة ُب 
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منظومػػة التنميػػة ، كاألصػػل ُب األشػػياء ىػػو التػػدريب كلػػيس التعلػػيم ، أم أف النػػاس 
بع كػػل ينبغػػي أف يتػػدربوا علػػى منظومػػة األعمػػاؿ الػػٍب أفرزهتػػا خطتنػػا التنمويػػة ، كبػػالط

 .(30)تدريب ٰبتاج إٔب تعليم مصاحب "
 -ال ربط النظام بسوا العمل: ضرورة خلق فرص عمل -و
تواجػػو اآلالؼ مػػن ا٣بػػرٯبْب مشػػكلة ا٢بصػػوؿ علػػى كظيفػػة، ٩بػػا ٯبعػػل ا٤بختصػػْب    

يناقشوف مشكلة عػدـ تػوفر سػوؽ للعمػل، كىػذه ا٤بشػكلة مػع تعػدد أسػباهبا إال أهنػا 
راجعػػة إٔب عػػدـ خلػػق فػػرص عمػػل جديػػدة كمتنوعػػة تسػػتوعب ىػػذه األعػػداد ا٥بائلػػة 

ر أم ربػػط التعلػيم ٖبلػػق فػػرص مػن ا٣بػػرٯبْب، كىػذا الػػذم ينبغػػي أف يؤخػذ ُب االعتبػػا
عمػػػل جديػػػدة، ال ربطػػػو ٗبػػػا ىػػػو متػػػوفر مػػػن سػػػوؽ عمػػػل، كمػػػن ا٤بمكػػػن اقػػػَباح آليػػػة 
تتناسػػػب فيهػػػا ا٤بػػػدخبلت مػػػع ا٤بخرجػػػات كٚبلػػػق هبػػػا فػػػرص عمػػػل جديػػػدة كمتنوعػػػة 
بتنػوع التخصصػػات ٗبػػا ٲبكػػن أف نسػػميو سياسػة ا٤بؤسسػػات التعليميػػة ا٤بتنقلػػة، كىػػي 

 نساف ُب تعمّب األرض.سياسة هتدؼ إلطبلؽ طاقات اإل
 -آلية عمل النظام ادلقرتح وأىم قوانينو : -4
إف األسػػاس الػػذم يقػػـو عليػػو ىػػذا النظػػاـ ا٤بقػػَبح ُب تطبيقاتػػو ىػػو العػػدؿ كالرٞبػػة ،  

كىػػػذا يعػػػِب أف تكػػػوف كػػػل لوائحػػػو كقوانينػػػو عادلػػػة رحيمػػػة ، كىنػػػا ينبغػػػي أف نراجػػػع 
السػػائد كنضػػبطها بأحكػػاـ الشػػرع  الكثػػّب مػػن القػػوانْب الػػٍب ٙبكػػم نظامنػػا التعليمػػي

 ا٢بكيم كمن ذلك ما يلي :
 -مراجعة سن االلتحاا بالدراسة : -أ
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ٚبتلػػػف قػػػدرات األفػػػراد كإمكانػػػاهتم كمسػػػتول إدراكهػػػم ، فهػػػل مػػػن العػػػدؿ أف نلػػػـز  
ا١بميػػع بقػػانوف كاحػػد ُب ٙبديػػد سػػن الػػدخوؿ للمدرسػػة ، إف ىػػذا القػػانوف حددتػػو 

لفػػة بعيػػدة عنػػا حػػٌب كإف كانػػت قػػد جػػاءت بعػػد نظػػم غربيػػة منبثقػػة مػػن فلسػػفات ٨بت
دراسات إال أنو من األحرل بنا مراجعتها ، كيكوف ٙبديد زمن الدخوؿ غػّب متعلػق 
بالسػػػن بػػػل يكػػػوف متعلػػػق بالقػػػدرة كاإلدراؾ ، كىػػػذا يتطلػػػب أف يكػػػوف ىنػػػاؾ ١بػػػاف 

 ٨بتصة المتحاف الطفل كٙبديد مستواه .
 -مراجعة مدة الدراسة : -ب

د ُب العػػػآب يعتمػػػد علػػػى إطالػػػة مػػػدة دراسػػػة ا٤بػػػتعلم حػػػٌب أهنػػػا قػػػد إف النظػػػاـ السػػػائ
تسػػتغرؽ ثلػػث عمػػر اإلنسػػاف االفَباضػػي أك نصػػفو أحيانػػا ، كىػػذا النظػػاـ منبثػػق مػػن 
فلسفة رأ٠بالية مغزاىا الػتخلص مػن ا٤بسػئولية ٘بػاه األفػراد ُب تػوظيفهم ، كمػن جهػة 

 فيد منهم .أخرل نراىا تنتقي النخب كٚبتصر سنوات دراستهم حٌب تست
كنظامنػػػا ا٤بقػػػَبح ٕباجػػػة إٔب مراجعػػػة كػػػل ذلػػػك ٗبنطػػػق العػػػدؿ ، فهػػػل مػػػن العػػػدؿ أف 
نضيع أٜبن ما ٲبلكو اإلنساف كىو عمره على مقاعد الدراسػة كنضػيع ىػذه القػدرات 
دكف هتيئتهػػا كتوجيههػػا إٔب عمػػارة األرض ، فعمػػر اإلنسػػاف قصػػّب كعمػػره االفَباضػػي 

) أعمار أمٍب مػن السػتْب إٔب السػبعْب (   قولو  من الستْب إٔب السبعْب كما بينو
. 

عليػػو مػػن ا٤بقػػَبح أف يكػػوف أقصػػى عمػػر تنتهػػي فيػػو الدراسػػة ىػػو سػػن السػػابعة عشػػرة 
قد كٔب أسامة بن زيد قيادة جيشػو كىػو   كذلك استنادا على القوؿ بأف الرسوؿ 

ابن السابعة عشرة ، كنعِب بأقصػى حػد ٥بػذا العمػر ىػو مػا يتخػرج فيػو ا٣بػرباء ، فمػا  
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ليفعػل ذلػك إال ليعلمنػا منهجػا نسػتنبطو مػن ىػذه ا٢بادثػة ككيػف   كاف الرسػوؿ 
 كىو الذم ال ينطق عن ا٥بول .

كػوف سػن ا٣بامسػة عشػرة سػنة ألهنػا أما السن الٍب يتخرج هبا غّب ا٣ببّب فنقَبح أف ت
على األغلب سن البلوغ ، كا٤بستند ُب ذلك أهنا سن البلوغ ُب األغلب ، فإذا كاف 
اإلنسػػاف أصػػبح مسػػئوال شػػرعا علػػى تصػػرفاتو ُب ىػػذه السػػن ، كىػػذا يعػػِب أنػػو قػػد ًب 
تدريبػػػو ُب مػػػا مضػػػى علػػػى ٙبمػػػل ىػػػذه ا٤بسػػػئولية ، فمػػػا بالنػػػا ُب مػػػا يتعلػػػق ٗبباشػػػرتو 

 كهتيئتو ٥با . للعمارة
عليو ينبغي البحث ُب اختصػار سػنوات الدراسػة كٙبديػد مراحلهػا فهػي ُب حقيقتهػا 
ال تعػػدك أف تكػػوف كػػل مرحلػػة منهػػا تكػػرار ٤بػػا سػػبقها كلكػػن ٗبسػػمى آخػػر كبصػػورة 

 أخرل .
 -جع مراجعة قضية الرسوب وإعادة السنة :

فهل من العدؿ أف  إف من القضايا ا٤بهمة الٍب ينبغي مراجعتها ىي قضية الرسوب ،
يعيد الطالب السنة كاملة من أجػل أنػو ٓب يوفػق ُب مػادة ال يتقنهػا ، ك٫بػن قػد قررنػا 
مػػن قبػػل ضػػركرة مراعػػاة ميػػوؿ الطالػػب كقدرتػػو لكػػي يػػتم توجيهػػو ٫بػػو تعمػػّب األرض 
كاالنتػػػاج ٙبػػػت قاعػػػدة كػػػل ميسػػػر ٤بػػػا خلػػػق لػػػو ، كمػػػا تنػػػادم أصػػػوؿ الَببيػػػة بضػػػركرة 

 .مراعاة الفركؽ الفردية 
إف القػػانوف السػػائد ُب الرسػػوب كإعػػادة السػػنة ضػػيع الكثػػّب مػػن الطاقػػات فكػػم مػػن 
مبػػدع كمتفػػوؽ ُب مػػادة مػػن ا٤بػػواد تػػرؾ دراسػػتو بسػػبب مػػادة أخػػرل لػػيس ميسػػر ٥بػػا 
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أصبل ، فأصبح شخصا معطبل ال يتقن شيئا من األعمػاؿ فػإذا بػو ُب الشػارع يعػاين 
 البطالة ،يفعل الشر أكثر ٩با يفعل ا٣بّب .

يػػػو ينبغػػػي ٙبديػػػد آليػػػة للرسػػػوب كفػػػق حكػػػم العلػػػم فػػػالعلم الػػػذم حكمػػػو الفػػػرض عل
العيِب ال يتجاكز الطالب فيو سنتو إال بعد ٘باكزه ، أمػا العلػم الػذم حكمػو الفػرض 
الكفػػػائي فػػػبل ينبغػػػي أف فيػػػو أف تعػػػاد السػػػنة بػػػل يػػػذىب إٔب مػػػا يليهػػػا حػػػٌب إذا بلػػػغ 

لػػػم ألف النتػػػائج السػػػابقة الطالػػػب سػػػنة التخصػػػص ال يسػػػمح لػػػو التخصػػػص ٥بػػػذا الع
 تشهد بأنو ليس ميسر لذلك .

 -تعريب العلوم:ضرورة  -د
إف ىناؾ مشكلة كبّبة ٛبر هبا أنظمتنا التعليمية كتتمثل ُب ذلك ا٤بصطلح ا٤ببتدع    

ا٤بسػمى باللغػة العلميػة، كىػو مصػطلح فرضػو االسػتعمار ا٤بهػيمن كفػق مبػدأه) البقػػاء 
لؤلقػػػػػول(، ٩بػػػػػا أدل إٔب إٮبػػػػػاؿ اللغػػػػػة العربيػػػػػة لغػػػػػة للعلػػػػػـو الكونيػػػػػة، كاعتمػػػػػاد اللغػػػػػة 

هػػا، كىػػذا أمػػر ُب منتهػػى ا٣بطػػورة، كىػػو مبػػدأ ٨بػػالف اال٪بليزيػػة لغػػة علميػػة بػػدال عن
ٛبامػػا ٤ببػػدأ االخػػتبلؼ الػػذم يقتضػػي التكامػػل، فػػوؽ أف اللغػػة آيػػة مػػن آيػػات هللا ال 

ٍلػػقي السَّػػمىاكىاًت  يقػػوؿ تعػػأب:  (31)ينبغػػي إٮبا٥بػػا للتواصػػل مػػع الكػػوف كىًمػػٍن آيىاتًػػًو خى
ؼي أىٍلًسػػػنىًتكيٍم كىأىلٍػػػوىانً  يىػػػاتو لًٍلعىػػػاًلًمْبى كىاأٍلىٍرًض كىاٍخػػًتبلى كيٍم ًإفَّ ُب ذىلًػػكى آلى

كمػػػا أف   (32)
هللا سػػػبحانو ٢بكمػػػػة عظيمػػػػة جعػػػػل لكػػػػل قػػػػـو لغػػػػتهم الػػػػٍب تعتػػػػرب تعبػػػػّبا عػػػػن طريػػػػق 
تفكّبىم" فاللغة ليست كسيلة اتصاؿ فقط، كإ٭با ىػي ظػل لفلسػفة األمػة كمنهجهػا 
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فػراد كاجملتمػع كنفسػياهتم ُب ا٢بياة، كا٤بدلوالت اللغوية ٥با، أثرىا ا٤بباشػر علػى قػيم األ
، لػذلك أرسػل لكػل قػـو مػن ٱبػاطبهم بلغػتهم، يقػوؿ تعػأب: (33)"كسػلوكم ُب ا٢بيػاة

 ػاءي كىيػىٍهػًدم مىػٍن َّّي مىػٍن يىشى ى ٥بىيٍم فػىييًضلُّ ا كىمىا أىٍرسىٍلنىا ًمٍن رىسيوؿو ًإالَّ بًًلسىاًف قػىٍوًمًو لًييبػىْبًٌ
يىشىاءي كىىيوى اٍلعىزًيزي ا٢بٍىًكيمي 

(34).  
إف تػػدريس ٝبيػػع العلػػـو الكونيػػة كالشػػرعية باللغػػة العربيػػة للنػػاطقْب هبػػا ىػػو إغنػػاء     

٥بػػذه اللغػػة كتعزيػػز ٤بقػػدرهتا علػػى العطػػاء، كىػػذا ٩بػػا يزيػػد مػػن اسػػتخدامها اسػػتخداما 
كظيفيا ُب ميداف ا٢بضارة اإلسبلمية، كما أف استخدامها يغِب العلـو نفسها كٱبػدـ 

أكدع ُب اإلنسػػػػاف سػػػػر  تعػػػػأب، كذلػػػػك "ألف هللا (35)مصػػػػطلحاهتا كيبلػػػػور مفاىيمهػػػػا
ػػافى ، يقػػوؿ تعػػأب: (36)النطػػق كالتعبػػّب عمػػا ٯبػػوؿ ُب نفسػػو مػػن ا٤بعػػاين" ٍنسى خىلىػػقى اإٍلً

عىلَّمىوي اٍلبػىيىافى 
البيػاف يتنػاكؿ ، يقوؿ ابػن القػيم مبينػا معػُب البيػاف ُب ىػذه اآليػة: "(37)

مراتػػػػب ثبلثػػػػة كػػػػل منهػػػػا يسػػػػمى بيانػػػػا أحػػػػدىا البيػػػػاف الػػػػذىِب الػػػػذم ٲبيػػػػز فيػػػػو بػػػػْب 
الذم يعرب بو عن تلك ا٤بعلومات كيػَبجم عنهػا فيػو  البياف اللفظيا٤بعلومات، الثاين 

لغػػػّبه، الثالػػػث البيػػػاف الر٠بػػػي ا٣بطػػػي الػػػذم يرسػػػم بػػػو تلػػػك األلفػػػاظ فيتبػػػْب النػػػاظر 
مع معػػػاين األلفػػػاظ فهػػػذا بيػػػػاف للعػػػْب كذاؾ بيػػػاف للسػػػػمع معانيهػػػا كمػػػا يتبػػػْب للسػػػػا

، فكيػػػػف ٲبكػػػػن لئلنسػػػػاف أف يعػػػػرب عػػػػن تلػػػػك ا٣بصػػػػائص (38)"كاألكؿ بيػػػػاف للقلػػػػب
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كا٤بفاىيم بلغة ال تعرب عن فكره، حٌب كلو كاف يتقن ىذه اللغة فإف الَبكيز لن يكن 
م ُب بيانػو على ا٤بعاين بل سيكوف منصبا علػى األلفػاظ، كىػذا أمػر تنبػو إٔب الز٨بشػر 

نػىػزىؿى بًػًو الػرُّكحي اأٍلىًمػْبي للمقصود من أف القرآف نزؿ على قلب النػيب ُب قولػو تعػأب: 
ػػافو عىػػرىيبٌو ميبًػػْبو  ٍنػػًذرًينى بًًلسى "كقػػد ، قػػاؿ الز٨بشػػرم:  (39)عىلىػػى قػىٍلبًػػكى لًتىكيػػوفى ًمػػنى اٍلمي

كنشػأ عليهػا كتطبػع  يكوف الرجػل عارفػان بعػٌدة لغػات، فػإذا كلػم بلغتػو الػٍب لقنهػا أكالن 
هبا، ٓب يكن قلبو إال إٔب معاين الكبلـ يتلقاىا بقلبو كال يكػاد يفطػن لؤللفػاظ كيػف 
جرت، كإف كلم بغّب تلػك اللغػة كإف كػاف مػاىران ٗبعرفتهػا كػاف نظػره أكالن ُب ألفاظهػا 

، كمػا أف (40)"ٍب ُب معانيها، فهذا تقرير أنو نزؿ على قلبو لنزكلػو بلسػاف عػريب مبػْب
العلػم ىػػو اإلحاطػة ٖبصػػائص الشػيء ككصػػفو ُب قالػب اللفػػظ، كٛبييػزه باسػػم، يقػػوؿ 

ػػاتعػػأب:  ـى اأٍلى٠ٍبىػػاءى كيلَّهى كىعىلَّػػمى آدى
، أم "علمػػو حقػػائق ا٤بسػػميات كمػػا ٥بػػا مػػن (41)

قوانْب النفع كالضر، فإنو عليو السبلـ ٓب يكن ٕباجة إٔب معرفة ٦بموعة ضخمة مػن 
لغػػات أك بلغػػة كاحػػدة، بقػػدر مػػا كػػاف ٕباجػػة إٔب أف يعػػرؼ خػػواص األ٠بػػاء ٔبميػػع ال

الكػػوف الػػذم قػػدر لػػو أف يهػػبط إليػػو، فػػإذا عػػرؼ تلػػك ا٣بػػواص فلػػيكن االسػػم بعػػد 
" ، فكاف بدء كضع األ٠باء ككتابتها مدخل اإلنساف لفهم السػنن(42)ذلك ما يكوف

 .شياء، كىذا ما يبْب لنا أٮبية اللغة ُب التعبّب عن حقيقة خصائص األ(43)
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إف من األىداؼ الٍب ينبغي للَببية اإلسبلمية إٔب ٙبقيقها ُب سػبيل ٙبقيػق ا٥بػدؼ   
الػػرئيس ٥بػػا، "دراسػػة اللغػػة العربيػػة دراسػػة منهجيػػة هتػػدؼ إٔب إتقاهنػػا، كيػػتم التػػدريب 
علػػى اسػػتعماؿ اللغػػة العربيػػة الصػػحيحة ُب البيػػت كا٤بسػػجد كا٤بعهػػد كا٢بيػػاة العامػػة، 

 .(44)ضع ا٢بلوؿ كاألٕباث لذلك"كدراسة الصعوبات أماـ ذلك كك 
 -اقرتاح آللية حتقق اذلدف ادلنشود :

سينطلق ىذا االقَباح مػن ا٤بسػئولية الػٍب تقػع علػى عػاتق اإلنسػاف فػردا كٝباعػة كالػٍب 
ئًػػػػفى اأٍلىٍرًض كىرىفىػػػػعى  ٲبكػػػػن أف نفهمهػػػػا مػػػػن قولػػػػو تعػػػػأب  ػػػػٍم خىبلى ػػػػوى الَّػػػػًذم جىعىلىكي كىىي

ػػػرًيعي اٍلًعقىػػػاًب كىًإنَّػػػوي بػىٍعضىػػػكيٍم فػىػػػٍوؽى بػىٍعػػػرو دىرى  ليػػػوىكيٍم ُب مىػػػا آتىػػػاكيٍم ًإفَّ رىبَّػػػكى سى ػػػاتو لًيىبػٍ جى
 . (45 ) لىغىفيوره رىًحيمه 

لذلك ٲبكن أف ٬بتصر كل ما مر ذكره ُب اقَباح آليػة لعمػل ىػذا النظػاـ ليتحقػق مػا 
نصػػػبوا إليػػػو مػػػن انتقػػػاؿ اجملتمػػػع اإلسػػػبلمي مػػػن ٦بتمػػػع مسػػػتهلك إٔب ٦بتمػػػع منػػػػتج 

علػػػػى مشػػػػكلة البطالػػػػة ا٤بقننػػػػة كالفقػػػػر ا٤بنتشػػػػر كذلػػػػك كفػػػػق ا٥بػػػػدؼ الػػػػذم كنقضػػػػي 
حددناه كتبعا للمبادئ كالقوانْب الٍب راجعها النظػاـ كٲبكػن أف نسػمي ىػذا االقػَباح 
بنظػػاـ ا٤بعاىػػد ا٤بتنقلػػة أك ا١بامعػػات ا٤بتنقلػػة أك أكادٲبيػػات التعمػػّب كىػػي كإف كانػػت 

 ليست بالصعوبة ُب التنفيذ . ُب ظاىرىا فكرة تتسم بالركمانسية إال أهنا
ماذا لو كجهنا ىذه األعػداد ا٥بائلػة مػن الطاقػات كالقػدرات كقسػمناىا إٔب ٝباعػات 
كبّبة عندما يتخرجػوا مػن الثانويػة أك عنػد انتقػا٥بم إٔب ا٤بعاىػد ا٤بهنيػة ، كاخَبنػا ٥بػم 
منطقػػة فسػػيحة فيهػػا كػػل مقومػػات ا٢بيػػاة كغػػّب مأىولػػة ، كأقمنػػا ٥بػػم مبػػاف يدرسػػوف 
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فيهػػػا بطريقػػػة ٲبكػػػػن إزالتهػػػا ُب ا٤بسػػػػتقبل ، كزاكجنػػػا بػػػْب النظريػػػػة كالتطبيػػػق كالعلمػػػػي 
كالعملػػي ُب تعلػػيمهم بعػػد ٙبديػػد ٚبصصػػاهتم حسػػب مػػا يسػػركا لػػو ، ٕبيػػث يقضػػوا 
جزءا من يومهم على مقاعػد الدراسػة كجػزءا ُب تطبيػق مػا تعلمػوه علػى أرض الواقػع  

ا ٙبػػػت إشػػػراؼ شػػػركات كػػػربل ، كػػػل يعمػػػل ُب ٦بالػػػو لتعمػػػّب ىػػػذه األرض كإحيائهػػػ
فهذا يعمل ُب الزراعػة كىػذا ُب البنػاء كىػذا إنشػاء الطػرؽ ، كفػق ٚبصصػو أمػا الػذم 
لػػػيس لػػػو ٚبصػػػص عملػػػي فلػػػو أف ٱبتػػػار عمػػػل مػػػن األعمػػػاؿ كفػػػق ميولػػػو فيكػػػوف قػػػد 
اكتسػػب مهنػػة مػػع مػػا تعلمػػو ، حػػٌب إذا انتهينػػا مػػن عمػػارة ىػػذه ا٤بنطقػػة انتقلنػػا بعػػد 

 ل لتعمّبىا  .سنوات إٔب منطقة أخر 
إف اآلالؼ مػػػن ىػػػؤالء الطلبػػػة سػػػيبنوف ضػػػعفهم مػػػن الوحػػػدات السػػػكنية كاألحيػػػاء 
ا٤بتكاملة ، كبعد ٚبرجهم تقسم ىذه الوحدات بْب مناصػفة بػْب الدكلػة الػٍب رعػتهم 
كبيػػنهم ، فنكػػوف بػػذلك قػػد قضػػينا علػػى مشػػكلة السػػكن كمشػػكلة البطالػػة ألننػػا قػػد 

فق الٍب ٙبتاج إٔب من ٱبدمها كلػيس ٥بػا إال ىػؤالء أنشأنا مدينة جديدة فيها كل ا٤برا
الػػذين بنوىػػا ، فهػػذا لػػو مزرعتػػو كىػػذا ُب مصػػنعو كىػػذا ُب مدرسػػتو كىػػذا ُب متجػػره 

 كىذا ُب شركتو كغّب ذلك من ا٤برافق .
 ) مػػن أحيػػا أرضػػا ميتػػة فهػػي لػػو(  ككػػل ذلػػك ٙبكمػػو قاعػػدة شػػرعية كىػػي قولػػو 

إننػػػا ٕباجػػػة إٔب  ،(47) (ألحػػد فهػػػو أحػػػقمػػػن أعمػػػر أرضػػػا ليسػػػت : )، كقولػػو (46)
تفعيػل ىػػذه القاعػدة ككضػػع ضػوابط ٥بػػا كىػذه مسػػئولية الفقهػاء كعلمػػاء الػدين حػػٌب 

                                                           
 .  2211(، رقم 2/823البخاري، صحيح البخاري، كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضا مواتا، ) - 46

 .  2211(، رقم 2/823زارعة، باب من أحيا أرضا مواتا، )البخاري، صحيح البخاري، كتاب الم - 47
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يػتمكن اجملتمػع مػػن كضػع نظػاـ تعليمػػي ٰبقػق مػا نصػػبوا إليػو مػن رقػػي كتقػدـ ، كمػػا 
 أننا ٕباجة إٔب تفعيل نظاـ الوقف كالعمرل كالرقىب لتحقيق كل ذلك .

 اخلادتة :
 ختاـ ىذه الورقة يورد الباحث أىم النتائجُب 

ضػػػركرة ارتبػػػاط النظػػػاـ التعليمػػػي با٢بكمػػػة مػػػن خلػػػق اإلنسػػػاف ُب كونػػػو خليفػػػة ٞبػػػل  -1
مسػػئولية التعمػػّب، كأف ميسػػر ٥بػػذه الرسػػالة كػػل فػػرد حسػػب قدرتػػو ُب ٦بػػاالت ا٢بيػػاة 

 ا٤بختلفة.
تنضػػػبط  ضػػػركرة تطػػػوير النظػػػاـ التعليمػػػي كالنظػػػر ُب األسػػػس الػػػٍب بػػػِب عليهػػػا حػػػٌب  -2

بضػػػوابط ا٢بكمػػػة كالعػػػدؿ، كأف يكػػػوف ا٥بػػػدؼ مػػػن كػػػل ذلػػػك ىػػػو إعػػػداد اإلنسػػػاف 
 كٙبرير إمكاناتو كقدراتو ، كإطبلؽ يده ُب األرض يعمرىا كيبِب مستقبلو فيها

 ىذا وهللا أعلم وما توفيقي إال باهلل عليو توكلت وإليو أنيب
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 فاعلية دمج وتعليم أطفال التوحد )جتربة مركز نور الغد مبدينة مصراتة(

 دراسة ميدانية 

  جامعة مصراتة/  أ. فاطمة عبدهللا الزعلوك -أ.د. مصطفي مفتاح الشقماين

                                        

 ملخص الدراسة                                    

ا٢بالية  التعرؼ علي سّب العملية التعليمية ألطفاؿ التوحد الذين ًب د٦بهم مع ىدؼ الدراسة     
( طفبلن 20، كقد تكونت عينة الدراسة من ) األطفاؿ العاديْب ُب ا٤بدارس العادية بعد تأىيلهم

 .من إعدادٮبا مقياس تقييم دمج كتعليم أطفاؿ التوحد با٤بدارس العاديةكطفلة، كاستخدـ الباحثاف 

من خبلؿ نتائج الدراسة ظهر ٙبسن لدم أفراد العينة ُب أبعاد ا٤بقياس) البعد األكادٲبي، كالبعد 
نتائج الدراسة كجود أثر اٯبايب للدمج علي األداء  السلوكي، كالبعد االجتماعي( حيث أظهرت

األكادٲبي لؤلطفاؿ ا٤بدموجْب ٩با أتاح ٥بم فرص تعليمية متساكية بغر النظر عن حاجاهتم، 
ككذلك أحدث الدمج أثر إٯبايب ُب السلوؾ التكيفي لؤلطفاؿ ا٤بدموجْب، كما أتاح برنامج الدمج 

 وجْب للتفاعل االجتماعي مع أقراهنم العاديْب. ُب ا٤بدارس العادية فرصان لؤلطفاؿ ا٤بدم
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 ABSTRACT 

      The objective of the current study is to identify the educational process of 

autistic children who were integrated with ordinary children in regular schools after 

their rehabilitation. The study sample consisted of (20) children and the children 

used the scale of assessment of integration and education of children of autism in 

regular schools.  

     The results of the study showed an improvement in the dimensions of the scale 

(academic dimension, behavioral dimension and social dimension). The results of 

the study showed a positive effect of the integration on the academic performance 

of the children of the children, which gave them equal educational opportunities 

regardless of their needs. Positive in the adaptive behavior of the children of the 

homogenous, and the integration program in regular schools has provided 

opportunities for children of the drug to interact socially with their peers.                                                                 
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 ادلقدمة:

كرئيسيان ١بميع الفئات ا٣باصة كمن بينهم فئة األطفاؿ ا٤بصابْب       "يعترب الدمج مطلبان أساسيان ن
باضطراب طيف التوحد باعتبار أف الدمج ىو السبيل الوحيد لتحقيق ا٥بدؼ األ٠بى للصحة 

كىو الشعور بالسعادة ك ٙبقيق درجة مناسبة من جودة ا٢بياة، كالشك أف الدمج ا٢بقيقي النفسية 
لذكم االحتياجات ا٣باصة  يزيد من فرص االستمتاع ٔبودة ا٢بياة، حيث يؤدم لدم الكثّب منهم 
إٕب جودة ا٢بياة، كجودة اإلحساس بالوجود ذاتو، ٗبا قد يسهم بشكل جيد ُب سد العديد من 

ا٣بربة الفردية لذكم االحتياجات ا٣باصة، فالدمج يعد غاية ككسيلة كعملية كنا٘بان لكل  الثغرات ُب
اسَباتيجيات كخطط ٙبسْب جودة ا٢بياة ُب جوانبها ا٤بتكاملة كا٤بتوازنة ليس فقط لذكم 

 (.   11: 2010االحتياجات ا٣باصة فقط بل للمجتمع ككل")ا٣بوٕب كقنديل،

أف يتلقي األطفاؿ العاديوف كاألطفاؿ من ذكم االحتياجات  "كيشّب الدمج إٕب ضركرة      
ا٣باصة التعليم ُب نفس ا٤بدرسة كالصف الدراسي خبلؿ مدة الدكاـ الر٠بي، كبرامج تعليمية 
متشاهبة ٕبيث يقـو التعليم العاـ بتقدًن خدمات متنوعة لؤلطفاؿ حسب احتياجاهتم التعليمية، 

التعليم ُب الصفوؼ العادية مع قياـ ا٤بعلمْب بتعديل الطرؽ ٕبيث يلتقي ذكك االحتياجات ا٣باصة 
 بدمج ينادم بأسره العآب كاف التعليمية كالربامج التدريسية ٗبا يتناسب كقدرات كل طفل، ٕكإذا

 ىدـ يعِب بل ا٣باصة بالَببية ما يعرؼ ىدـ يعِب ال ذلك فإف ا٣باصة الَببوية االحتياجات ذكم
 فالتمثيل هبم، خاصة ٗبدارس عزؿ ىؤالء ُب كا٤بتمثلة ا٣باصة الَببية كراءتكمن  كانت الٍب األفكار
 ٓب لكنو أىدافو حقق كقد ضركريان ُب ا٤باضي كاف العادم كالتعليم ا٣باصة الَببية ُب ا٤بتمثل الثنائي
 قائم كمستمر")ا٣بطيب، كاقع ىو بل خياران  الدمج يعد ٓب كما ا٢باضر، الوقت ُب مقبوالن  يعد

.(15:2009 
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ك٩با ال شك فيو أف اإلعاقة ال تكمن ُب جسد من يعاين منها بقدر ما ىي عقبة تقـو ُب      
نفس من ينكر علي أم فئة خاصة إمكانية إعادة تكييفها كتأىيلها، كإعادهتا إٕب اجملتمع كبذلك 

ازدياد عدد ىؤالء فإف التعامل مع فئة أطفاؿ التوحد، خاصة ُب ظل األرقاـ ا٤بخيفة الٍب تشّب إٕب 
األطفاؿ، لذلك ٯبب أال يكوف التعامل كفق ا٤بفهـو العبلجي بل البد من ضركرة التعامل مع 

 ا٢باجات الَببوية كالتعليمية ٥بذه الفئة من األطفاؿ.  

 فصوؿ ُب حد كضعهم عند فقط يقف ال الدقة ُب غاية أمر التوحد أطفاؿ دمج فعملية     
 الدمج عملية الكفيلة بنجاح ا٣بصائص من ٦بموعة مراعاة من البد بل ْب،العادي أقراهنم مع دراسية
 احمليطة أم البيئة الصف( الدراسي )حجرة الفصل خصائص من بدءن  التوحد، بأطفاؿ ا٤بتعلق
 ا٤بناخ ا٤بناسب هتيئ أف شأهنا من كالٍب التدريس كطرائق الدراسية ا٤بناىج إٔب كصوالن  عاـ بشكل
 (.42: 2011الدمج")عمر، عملية لنجاح

توفر  ٗبدل كبشدة مقركف أمر ىو التوحد أطفاؿ فئة دمج عملية ٪باح أف بالذكر ا١بدير كمن     
 عملية ٪باح أجل من ا٤بهاـ من العديد كأداء األدكار من كبّبة ٗبجموعة الوفاء على قادر معلم

 ٚبتلف الٍب كالتعليمية كالتأىيلية كالنفسية الَببوية كاحتياجاهتا سيكولوجيتها الفئة الدمج، فلتلك
 فئة أخرل. أم عن ٛبامان 

إف رحلة دمج أطفاؿ التوحد من قبل مركز نور الغد بدأت منذ عشرة سنوات تقريبان حيث     
طفل ُب بعر ا٤بدف الليبية، كقد اتبع ا٤بركز آلية ٧بددة علي عدة  100استطاع ا٤بركز دمج حوإب 

الدقيق من قبل فريق متخصص، ٍب عملية التأىيل الٍب تستمر عدة  مراحل تبدأ بالتشخيص كالتقييم
سنوات حسب درجة التوحد كظركؼ الطفل، ٍب ينتقل الطفل للمستوم األكادٲبي حيث يدرس 
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طفل يدرسوف بالصفوؼ  40با٤بركز ا٤براحل الدراسية الثبلث األكٕب. مع العلم بوجود حوإب 
 .)األكؿ، كالثاين، كالثالث( داخل ا٤بركز

كقد تواصل ا٤بركز بشكل مباشر مع مكتب الفئات ا٣باصة بوزارة التعليم ُب ذلك الوقت، كقد      
قاـ ىذا ا٤بكتب بتكليف ١بنة لزيارة ا٤بركز كلؤلسف الشديد ٓب تنفذ أم إجراءات هبذا ا٣بصوص، 

سنة كرغم حصوؿ ا٤بركز علي ترخيص ر٠بي من مراقب التعليم مصراتة"مكتب التعليم ا٣باص" ُب 
ـ، إال أف مراقبة التعليم ُب ذلك الوقت رفضت اعتماد شهادات التبلميذ كًب اعتماد  2010

 ـ.2013-2012الشهادات ُب سنة 

ك٤بركز نور الغد تعاكف مباشر مع مكتب الفئات ا٣باصة ٗبراقب التعليم مصراتة، حيث يقـو ىذا     
ذلك يتم دمج أطفاؿ التوحد بالتنسيق ا٤بكتب بإحالة بعر األطفاؿ لتقييمهم كد٦بهم با٤بدارس،ك

 ا٤بباشر مع مكتب الفئات ا٣باصة.

 الكشف على خبللو من الباحثاف يعمل اإلطار ىذا ُب ٧باكلة تعترب ا٢بالية الدراسة فإف كلذلك   
 ا٤بتغّبات بعر ضوء ُب العامة ا٤بدارس ُب مع أقراهنم التوحد أطفاؿ دمج عن مدم ٪باح ٘بربة 

 للمعلمْب كمساعدة خدمة تقدًن بغية الفئة ٤بعلمي ىذه الكاُب ا٤بهِب التأىيل ندرة ظل ُب كذلك
 ألطفاؿ كالشامل كالفعلي ا٢بقيقي الدمج لتحقيق ٩بكنة حلوؿ اٯبابية كضع كيفية عن كللوالدين
 . العاديْب مدارس ُب األطفاؿ ىؤالء بدمج ا٤بتعلقة التحديات الكثّبة على كللتغلب التوحد

 مشكلة الدراسة: 

 التبلميذ استقباؿ كاستيعاب يعِب الشامل الدمج ( "أف5:  2003)وآخرون براديل يؤكد    
 األمر يعنيهم من ٝبيع لدل إٯبابية كا٘باىات مهارات تنمية خبلؿ من ا٤بدارس العادية ُب ا٤بعوقْب



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

512 
 

 التفاعل ٙبقيق على يساعدىم ٩با أنفسهم التبلميذ فيهم ٗبن– خارجها أك ا٤بدرسة داخل سواء –
 .  البناء اإلٯبايب

 ٨بتلف على كالتغلب  أعضائو، كل إسهامات يقدر صغّبان  ٦بتمعان  غرفة الدراسة جعل كذلك
 فيو كينمو يتعلم مناسبان  مكانان  ا٤بدرسة ١بعل ا١بميع كااللتزاـ من ا١بهد من مزيد ببذؿ ؛ التحديات

 كقدراهتم". إمكاناهتم  بو ٥بم تسمح مستول أقصى إٔب كيصلوف التبلميذ، ٝبيع

كتعد فئة أطفاؿ التوحد إحدل الفئات ا٣باصة كالٍب أصبح أعدادىا ُب تزايد سريع لذلك يعد     
الدمج اجملتمعي من األشياء الٍب ٰبتاجها أطفاؿ التوحد كأسرىم بصورة ملحة، كال سيما ُب ظل 

ه الفئة من األطفاؿ فالدمج أصبح غياب ا٤بدارس ا٣باصة أك ا٤براكز ا٤بتخصصة الٍب تعتِب هبذ
إجباريان ُب ظل االزدياد ا٤بلحوظ ٥بذه الفئة فبل ٲبكن االستمرار بعز٥بم كهتميشهم كتقليل ا٤بشاعر 
السلبية ٘باىهم، لَبؾ معاناهتم مقتصرة علي أسرىم دكف تدخل ٦بتمعي ٤بساعدة ىؤالء األطفاؿ 

 كعائبلهتم علي االندماج ا٢بقيقي ُب اجملتمع .

كمن خبلؿ الزيارات ا٤بيدانية لؤلطفاؿ ذكم اضطراب التوحد الذين ًب د٦بهم با٤بدارس تبْب     
للباحثاف عدة مبلحظات تتمثل ُب عدـ علم ا٤بعلمات بأف الطفل يعاين من التوحد كىذا األمر أك 
اإلجراء ًب بْب مدير ا٤بدرسة كأكلياء أمور الطفل، كما أف بعر األطفاؿ يعانوف من مشكبلت 

كادٲبية تتمثل ُب عسر القراءة كالكتابة، ُب حْب أف بعضهم األخر من األكائل ُب ا٤بدرسة علي أ
مستوم الفصل كا٤بدرسة كذلك، كبعضهم لدية تفوؽ كإبداع ُب بعر ا٤بهارات مثل )الرسم، 
الغناء، ا٤بوسيقي، القراءة(، كما كجد الباحثاف كجود عدد من أطفاؿ التوحد با٤بدارس العامة كٓب 
يتم تأىيلهم، كما أف بعر أطفاؿ التوحد الزالوا يعانوف من مشكلة التنمر ا٤بتمثلة ُب ابتعاد 

 األطفاؿ عنهم كنعثهم ببعر العبارات ٩با سبب ٥بم ىذا السلوؾ االنطواء كاالكتئاب.



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

513 
 

كهبذا ال ٲبكن أف يكتب النجاح لعملية الدمج، ما ٓب يتم تكريس االىتماـ كالعمل علي تكوين     
٘باىات ا٤بناسبة ٫بو الدمج لدم كل األفراد سواء ُب الوسط االجتماعي أك الَببوم كالتعليمي، اال

 ٕبيث يتم العمل علي تدعيمها إذا كانت اٯبابية كالقياـ بتعديلها إذا كانت سلبية.

 وىكذا فإنو ميكننا أن ضلدد مشكلة الدراسة يف التساؤالت التالية : 

 ما مستوم التحصيل األكادٲبي لدم أطفاؿ التوحد داخل ا٤بدرسة بعد الدمج ؟  -1

 ما مدم ٙبسن سلوكيات أطفاؿ التوحد داخل ا٤بدرسة بعد الدمج ؟  -2

 ما مستوم التفاعل االجتماعي لدم أطفاؿ التوحد داخل ا٤بدرسة بعد الدمج ؟ -3

 ىدف الدراسة:  

 هتدؼ الدراسة ا٢بالية إٕب ما يلي: 

التعرؼ علي سّب العملية التعليمية ألطفاؿ التوحد الذين ًب د٦بهم مع األطفاؿ العاديْب ُب   -1
 ا٤بدارس العادية بعد تأىيلهم كذلك من خبلؿ بناء أداة خاصة بالكشف عن درجة دمج األطفاؿ

 ذكم اضطراب التوحد مع زمبلئهم ُب ا٤بدارس العادية ُب مدينة مصراتة.
يات ا٤بقَبحة ا٤بنبثقة من دراسة كاقعية ميدانية تساعد علي ٙبسْب حياة تقدًن ٦بموعة من التوص  -2

أطفاؿ التوحد من خبلؿ كضع أطر مناسبة لتحقيق الدمج اجملتمعي ا٢بقيقي ٥بذه الفئة من 
 األطفاؿ.
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 أمهية الدراسة:  

 دمج األطفاؿ تتحدد أٮبية الدراسة ا٢بالية ُب كوهنا تركز علي تقييم فاعلية ٘بربة مركز نور الغد ُب
التوحديْب ُب ا٤بدارس العادية، كٲبكن اإلشارة إٕب األٮبية النظرية كالتطبيقية للدراسة علي النحو 

 -التإب:

 اامهية النظرية:  -
 تعد ىذه الدراسة إضافة إٕب الَباث النظرم فيما ٱبص موضوع التوحد. .1
 التوحديْب.تعد كاحدة من الدراسات القليلة الٍب تناكلت دمج األطفاؿ  .2
 تناك٥با لفئة التوحد كالٍب تتزايد أعداد أطفا٥با طبقان للتقارير كاإلحصاءات العا٤بية. .3
إلقاء الضوء علي الظاىرة الٍب أثارت اىتماـ الباحثْب كا٤بهتمْب علي ا٤بستوم العا٤بي كالعريب، ىذه  .4

 القضية ا٤بتمثلة بدمج األطفاؿ التوحديْب مع أقراهنم ُب مدارس العاديْب.
 تعد إضافة علمية حديثة ُب ٦باؿ ٕبوث الَببية ا٣باصة السيما ُب البيئة احمللية. .5

 اامهية التطبيقية:  -
تقييم كاقعي لتجربة دمج األطفاؿ التوحديْب مع أقراهنم ُب ا٤بدارس العامة ليكوف بذلك دليل مادم  .1

يد األكلويات كاقعي يساعد القائمْب علي مشركعات دمج ذكم االحتياجات ا٣باصة علي ٙبد
 البلزمة لتحقيق الدمج اجملتمعي ا٢بقيقي ا١باد.

تأٌب ىذه الدراسة لتشكل األساس الذم ٲبكن االنطبلؽ منو ُب كضع ا٣بطط الَببوية الٍب تسعي  .2
 إٕب دمج أطفاؿ التوحد. 

ف تشّب إٕب أٮبية تطوير الربامج التدريبية لتأىيل الفئة الٍب تأخذ علي عاتقها عملية الدمج؛ لتكو  .3
األساس الذم ٲبكن االنطبلؽ منو إٕب دمج أطفاؿ التوحد ككضع الربامج كتدريب ا٤بعلمْب علي 
طرائق التدريس ألطفاؿ التوحد،األمر الذم يسهل عملية دمج أطفاؿ التوحد بسهولة ُب ا٤بدارس 

 العامة.   
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 مصطللحات الدراسة: 
 تتبِب الدراسة ا٢بالية ا٤بصطلحات التالية:

ىو "اضطراب شديد ُب عملية التواصل كالسلوؾ يصيب األطفاؿ ُب مرحلة : Autismالتوحد  -
الطفولة ا٤ببكرة، كيؤثر ُب سلوكهم ٩با ٯبعلهم يفتقركف إٕب الكبلـ ا٤بفهـو ذم ا٤بعِب الواضح، كما 

 (  52: 2010يتصفوف باالنطواء علي أنفسهم، كعدـ االىتماـ باآلخرين".)الشخص،
: بأهنم األطفاؿ الذين Children with Autism كيعرؼ الباحثاف أطفاؿ التوحد         

يعانوف من اضطراب ُب ٭بوىم غالبان ما يبدأ قبل اكتماؿ سن الثبلث سنوات، كىذا االضطراب 
يؤثر ُب مهاـ النمو كمعايّبه فيؤدم هبم إٕب الثبات النسيب عند مستوم معْب من النمو النفسي 

اعي كاالنفعإب، ٩با تنعكس آثاره علي األداء ا٤بعرُب كالوجداين كالسلوكي فتعوزىم ا٤بشاعر كاالجتم
كاألحاسيس فبل يفهموف اآلخرين كال يتواصلوف معهم كيظلوا صامتوف ال يتكلموف منعزلوف عن 

 العآب منهمكوف ُب حوار دائم مع الذات.
ذكم االحتياجػػػػػػػػػػات ىػػػػػػػػػػو "عبػػػػػػػػػػارة عػػػػػػػػػػن انػػػػػػػػػػدماج األطفػػػػػػػػػػاؿ :Integrationالععععععععععدمج   -

ا٣باصػػػػة مػػػػع أقػػػػراهنم العػػػػادم يػػػػن داخػػػػل ا٤بدرسػػػػة العاديػػػػة، كيػػػػتم الػػػػدمج مػػػػن خػػػػبلؿ عػػػػدة أسػػػػاليب 
يػػػػػػتم ٙبديػػػػػػدىا ُب ضػػػػػػوء نػػػػػػوع اإلعاقػػػػػػة كدرجتهػػػػػػا كاإلمكانػػػػػػات ا٤بتاحػػػػػػة كا٤بتػػػػػػوافرة ُب بيئػػػػػػة ىػػػػػػؤالء 

 (319: 2013األطفاؿ".)سآب ككامل،
 The Inclusion ofرس العامػػػةكيعػػػرؼ الباحثػػػاف دمػػػج أطفػػػاؿ التوحػػػد ُب ا٤بػػػدا      

Children with Autism in Public School علي أنو كضع طفل التوحد بشػكل :
منػػتظم ُب فصػػل دراسػػي موجػػود ُب مدرسػػة عامػػة مػػع أقرانػػو العػػاديْب طػػوؿ اليػػـو الدراسػػي كإعطائػػو 

فقػػان الفرصػػة لبلنػػدماج ُب ٨بتلػػف األنشػػطة الفصػػلية مػػن أجػػل ٙبقيػػق أىػػداؼ خطػػة تعليميػػة فرديػػة ك 
 ٣بطة تربوية تضع ُب اعتبارىا االحتياجات الفردية لكل طفل. 

 حدود الدراسة:
 ًب استخداـ ا٤بنهج الوصفي . احلدود ادلنهجية: 
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( من 6( ذكور، ك)14طفبلن منهم ) 20عينة من أطفاؿ التوحد عددىم  احلدود البشرية : 
 ( سنة .15-7اإلناث تَباكح أعمارىم من )

ًب تطبيق استمارة الدراسة ا٢بالية على أطفاؿ التوحد ا٤بدموجْب با٤بدارس  احلدود ادلكانية : 
 العادية ٗبدينة مصراتة .

 .  2018 – 2017العاـ الدراسي  احلدود الزمنية : 
 الدراسات السابقة: 
يقدـ ىذا ا١بزء من الدراسة ملخص لبعر الدراسات السابقة ذات الصلة ُب موضوع الدراسة    

دؼ االستفادة من ىذه الدراسات، كبالرغم من تعدد ا١بوانب الٍب عا١بتها ا٢بالية كذلك هب
الدراسات السابقة، ككاف من نتيجة ذلك أف توصل الباحثاف إٕب عدـ كجود دراسات عربية كندرة 
الدراسات األجنبية الٍب تناكلت دمج األطفاؿ ذكم اضطراب التوحد مع األطفاؿ العاديْب، كمع 

عتمدا بعر الدراسات القريبة من مشكلة الدراسة ا٢بالية كذلك لبلستفادة ذلك فإف الباحثاف ا
 -منها ُب بعر جوانب الدراسة كٲبكن عرض الدراسات علي النحو التإب:

 -(:1998دراسة إميان كاشف، عبد الصبور زلمد)  -
ىدفت الدراسة إٕب معرفة طبيعة الدمج ُب بعر ا٤بدارس كآراء أكلياء أمور التبلميذ العاديْب ُب    

من مديرم ا٤بدارس كنظارىا كمدرسي كمشرُب ا٤بدارس  71الدمج، كتكونت عينة الدراسة من 
 من آباء 75من األطفاؿ العاديْب بالصف الرابع كا٣بامس  االبتدائي،  76كأخصائيْب نفسيْب، 
من ا٤بعاقْب من نفس ا٤بدرسة كآبائهم، كتوصلت النتائج إٕب كجود بعر  75األطفاؿ العاديْب،

ا٤بدارس ال يتم فيها الدمج، كا٢بجرة الدراسية فيها مستوياف دراسياف كالدركس كفقان للقدرات 
 عامان اتفق القائموف علي العملية التعليمية علي 14-6التحصيلية كأعمارىم داخل الفصل بْب 

صعوبة دمج ا٤بعاؽ مع الطفل العادم، كعدـ كجود خطة كاضحة ألىداؼ الدمج يؤدم إٕب 
فشلها، كرفر آباء األطفاؿ العاديْب كآباء األطفاؿ ا٤بعاقْب كجود األطفاؿ ا٤بعاقْب ُب نفس 

 ا٤بدرسة.
 -: ( 2004 )زلمد وبدوي علي، أمحد دراسة  -
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 اآلثار السلبية كمعرفة العادية، ا٤بدارس ُب الدمج ٘بربة علي كاقع التعرؼ إٔب الدراسة ىدفت    
 ٥با يتعرض الٍب كالضغوط النفسية العادية، ا٤بدارس ُب ا٤بعوقوف الطبلب ٥با يتعرض الٍب النفسية
 ك طالبان  250 ك متخصصان، معلمان  145 ك مديران  36 أيضان، كتكونت عينة الدراسة من ا٤بعلموف
 الذم النفسي االحَباؽ كمقياس اإلستبانة على االعتماد ًب كقد األطفاؿ، أكلياء أمور من 204

 كأكصت بضركرة السعودية، ُب ا٤بتبعة الدمج سياسة نتائجها ُب الدراسة أيدت .ا٤بعلمْب طبق على
 النفسية ا٤بشكبلت ك٧باكلة درء التجربة، ىذه من الكاملة االستفادة دكف ٙبوؿ الٍب العقبات تذليل
 .الدمج سياسة تنفيذ على ا٤بَبتبة األطفاؿ عن

 -:( 2005 ) أصرف علوان ونبيل نعمت دراسة  -
ا٤بؤسسات  على كاالطبلع الشامل، للدمج الفلسطينية التجربة تقييم إٔب الدراسة ىدفت     
 كاختصاصيان كمرشدان  معلمان  40 الدراسة من عينة كتكونت فلسطْب، ُب الدمج ٥بذا الداعمة الَببوية
 ا٤بساعدة األدكات كنقص ُب ا٤بعلمْب، تدريب ُب قصور كجود الدراسة ىذه نتائج كأكدت .نفسيان 

 عوائق ككجود الصف، ُب الكبّبة للطلبة لؤلعداد إضافة ،(مسجلة كتب طابعات، مطبوعة، كتب)
 الدمج، إ٪باح متطلبات توفّب ضركرة أكدت توصيات عدة الدراسة ا٤بدرسية، كقدمت بالبيئة خاصة

 .الدمج ٦باؿ ُب الناجحة العربية التجارب من كأٮبية االستفادة
  -: (2006وآخرين ) دراسة ادلوسى  -

 األطفػاؿ ذكم دمػج ٦بػاؿ ُب السػعودية العربيػة ا٤بملكػة ٘بربػة تقيػيم ىػدفت الدراسػة إٔب   
 51828 مػن الدراسػة عينػة بالسػعودية ، كتكونػت العػاـ التعلػيم مػدارس ُب ا٣باصػة االحتياجػات

 الباحثْب إعداد من الدمج ٫بو اال٘باه مقياس أمر، كاستخدـ كٕب 2061 تلميذا 1518 - عامبل
 التبلميػذ مػع العػاملْب ا٘باىات ُب إحصائيا دالة فركؽ - كجود الباحثوف إليو توصل ما أىم كمن ،

 ا٤بػدارس ُب ُب بػرامج الػدمج  لصاّب العػاملْب الدمج ٫بو العادية ا٤بدارس ُب العاديْب كغّب العاديْب
 لصػاّب ٤بتغػّبًٌ ا١بػنس تبعػان  الػدمج ٫بػو العػاملْب ا٘باىػات ُب إحصػائيان  دالػة فركقػان  ككجػود العاديػة،
 .الذكور

 Gena Angeliki (2006:)دراسة -
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ىػػػدفت الدراسػػػة إٕب التعػػػرؼ علػػػي اإلجػػػراءات ا٤بدعمػػػة بشػػػكل قياسػػػي الػػػٍب قػػػد ٙبسػػػن مػػػن        
ا قبػل ا٤بدرسػة العاديػة، كتكونػت التفاعل االجتماعي ألطفاؿ التوحد بناء علي ضػمهم إٕب فصػوؿ مػ

أطفاؿ مصابْب بالتوحد كًب د٦بهم ُب فصل قبل ا٤بدرسة العادية، كقد اسػتخدـ  4عينة الدراسة من 
الباحػػػث ا٤بػػػنهج التجػػػرييب، كمػػػن أىػػػم النتػػػائج أف ىنػػػاؾ اسػػػتجابة مناسػػػبة ٥بػػػؤالء األطفػػػاؿ ا٤بصػػػابوف 

 رسة.بالتوحد أثناء التفاعل مع زمبلئهم ُب فصل ما قبل ا٤بد
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 إجراءات الدراسة :  
  عينة الدراسة: 

( طفبلن كطفلة من 20تتكوف عينة الدراسة من أطفاؿ التوحد ٗبدينة مصراتة ، ك بلغ عددىا )    
 ( من اإلناث.6( من الذكور، ك)14أطفاؿ التوحد ا٤بدموجْب با٤بدارس العادية، بواقع )

 أداة البحث :  
 )إعداد الباحثْب(  مقياس تقييم دمج كتعليم أطفاؿ التوحد با٤بدارس العادية.   

 خطوات بناء ادلقياس: 
 مر إعداد ا٤بقياس ٗبراحل عدة ، ٲبكن حصرىا فيما يلي:     

مراجعة تراث البحث، حيث ًب االستعانة ببعر ا٤بقاييس العا٤بية، كالٍب ٛبت ترٝبتها من  قبل  -1
 الباحتْب .

 تعريف مصطلحات البحث.  –2
موضع الدراسة ، كىى:  تقييم دمج كتعليم أطفاؿ التوحد با٤بدارس العادية ٙبديد أبعاد مقياس –3

 البعد األكادٲبي ، البعد السلوكي ، البعد االجتماعي.
 -أعضاء ا٥بيئة التدريسية ُب كلية الَببية ككلية اآلداب عرض ا٤بقياس ُب صورتو ا٤ببدئية على  -4
 معة مصراتة .جا
أعد الباحثاف بناءن على ا٣بطوات السابقة مقياس تقييم دمج كتعليم أطفاؿ التوحد با٤بدارس  -5

( فقرة، موزعة على أبعاد، كىي: البعد األكادٲبي، البعد 29العادية موضع الدارسة، كيشمل )
 السلوكي، البعد االجتماعي.

  تصحيح ادلقياس: 
( 5، 4، 3، 2، 1من أجل ا٢بصوؿ على تساكم أكزاف فقػرات ا٤بقياس أعطيت تقديرات )    
، 1"، كأعطيت تقديرات) ٟباسي الدرجات " ضعيف ، متوسط ، جيد، جيد جدان، ٩بتاز  لبعد
( لبعدين رباعيْب" أكافق بشدة، أكافق، ال أكافق، ال أكافق بشدة" . ك٤با كاف عدد فقرات 4، 3، 2

 درجة . 145 –درجة  29( فقرة فإف الدرجة الكلية للمقياس تَباكح بْب29يتكوف من )ا٤بقياس 
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 .(SPSS)ًب استخداـ الربنامج اإلحصائي  ادلعاجلة اإلحصائية:
 : نتائج الدراسة وتفسريىا

 ( يوضح درجات تكرارات البنود للبعد ااكادميي1جدول رقم )
 ةالنسبة ادلئوي التكرارات اسم البند رقم البند
كفاءتػػػػػػػػػو التحصػػػػػػػػػيلية داخػػػػػػػػػل حجػػػػػػػػػػرة  1

 الدراسة
3 %15 

 5% 1 التفاعل داخل الصف 2
 5% 1 رضا ا٤بعلم علي الطفل دراسيان  3
 10% 2 ا٢بضور داخل الصف  4
 10% 2 القياـ بالواجبات ا٤بدرسية 5
 5% 1 النشاط داخل ا٤بدرسة 6
 5% 1 قراءتو بالنسبة لعمره 7
 5% 1 األخطاء ُب اإلجابة الشفهية  8
 15% 3 القدرة علي االستيعاب 9

( كانت ُب ا٤برتبة األكٕب كالٍب تقيس  الكفاءة 1يتضح من ا١بدكؿ السابق أف الفقرة رقم )   
%، 15كالنسبة ا٤بئوية  3التحصيلية للطفل التوحدم داخل حجرة الدراسة حيث كاف تكرارىا 

كنسبتها  3( كالٍب تقيس القدرة علي االستيعاب، حيث كاف تكرارىا 9تلتها فالَبتيب الفقرة رقم)
 %. ٤15بئوية ا
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 السلوكي ( يوضح درجات تكرارات البنود للبعد2جدول رقم )
 النسبة ادلئوية التكرارات اسم البند رقم البند
 5% 1 يتحكم كثّبان ُب غضبو  1
 5% 1 ال يتقلب مزاجيان  2
 10% 2 ال يستثار بسهولة 3
 5% 1 قليل الصمت  4
 10% 2 يتجنب الدخوؿ ُب ا٤بشاجرات  5
 15% 3 يعرب عن مشاعره االٯبابية بسهولة 6
يتكاسػػػػػػػػل كيشػػػػػػػػعر بالنعػػػػػػػػاس داخػػػػػػػػل  7

 الصف 
1 %5 

 10% 2 يشعر بالقلق ا٘باه كل جديد 8
 20% 4 ٲبتلك ذاكرة قوية 9
 15% 3 يكرر حركات غريبة  10

 ( كانت ُب ا٤برتبة األكٕب كالٍب تقيس ذاكرة الطفل9يتضح من ا١بدكؿ السابق أف الفقرة رقم )   
( كالٍب تقيس 6%، تلتها فالَبتيب الفقرة رقم)20كالنسبة ا٤بئوية  4التوحدم حيث كاف تكرارىا 

كنسبتها ا٤بئوية  3قدرة الطفل التوحدم علي التعبّب عن مشاعره االٯبابية ، حيث كاف تكرارىا 
 (.10%، تلتها فالَبتيب الفقرة)15
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 االجتماعي للبعد( يوضح درجات تكرارات البنود 3جدول رقم )
 النسبة ادلئوية التكرارات اسم البند رقم البند
 5% 1 يستمتع با٤بناسبات االجتماعية  1
 5% 1 ٯبيد التواصل كا٢بوار  2

 5% 1 يفهم كٲبيز نظرات اآلخرين  3
 5% 1 ال ٯبد صعوبة ُب إٯباد األصدقاء  4
 5% 1 يقـو بتغيّب ركتينو اليومي 5
 25% 5 اللعب يشارؾ اآلخرين ُب 6
 20% 4 يتعرض للسخرية من األقراف 7
 10% 2 ٯبيد التواصل البصرم 8
 5% 1 يهتم بنظرة اآلخرين لو  9

عػػػادة مػػػا يقػػػوؿ "أنػػػت" عنػػػدما يقصػػػد  10
 "أنا"

2 %10 

( كانت ُب ا٤برتبة األكٕب كالٍب تقيس مشاركة اآلخرين 6يتضح من ا١بدكؿ السابق أف الفقرة رقم )  
( كالٍب تقيس 7%، تلتها فالَبتيب الفقرة رقم)25كالنسبة ا٤بئوية  5ُب اللعب حيث كاف تكرارىا 

 %. 20كنسبتها ا٤بئوية  4تعرض الطفل التوحدم  للسخرية من األقراف ، حيث كاف تكرارىا 
 مناقشة نتائج:

 بأف الشعور احتياجان إٔب أكثر أنو كما ا٤بكاف من ا٤بكانة احتياجان إٔب أكثر التوحد طفل إف    
 الكثّب على األطفاؿ ىؤالء حياة ٙبتول أف يفرض كىذا كالطمأنينة، باألمن يشعر كأف معِب ٢بياتو

 العزلة فحالة ، الفشل من كالكثّب الفرص من القليل من بدالن  العقبات من كالقليل من الفرص
 ا٣بالية احمليطة البيئة لتلك طبيعية استجابة ىي إ٭با التوحد، طفل يعيشها الٍب الذات كالتقوقع حوؿ
 من البيئة خلو على األمر يقتصر ال كما االنتباه، تستدعي الٍب اإلٯبابية كا٤بثّبات من احملفزات
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 أمنة كلذلك ليست البيئة بأف شعوره بسبب ا٣بوؼ من حالة التوحد طفل يصاحب ا٤بثّبات بل
بسيطة،  كانت كلو حٌب تغّبات إحداث إٔب تؤدم قد الفئة ىذه ٗبثل ٧باكلة لبلىتماـ أم فإف
                خبلؿ من إال إليها الوصوؿ يتم كلن قيمة ذات التغّبات قد تكوف ىذه فمثل

 خبل٥با من ٲبكننا ا٤بتنوعة، كالٍب كاالسَباتيجياتالربامج  إعداد تيسّب أجل من ا١بميع تكاتف
 يتغّبكف". ال ٭بائية ا٤بصابْب باضطرابات القائلة "إف ا٣برافة تلك دحر
ا٢بالية إٕب التعرؼ علي سّب العملية التعليمية ألطفاؿ التوحد الذين ًب  الدراسة كلقد ىدفت   

توضح مدم ٪باح ٘بربة "مركز نور  د٦بهم مع األطفاؿ العاديْب بغرض تقدًن معلومات تفصيلية
الغد" كالعقبات الٍب كاجهتها كما ٲبكن إعداده لتحسْب مستوم ا٣بدمات ا٤بقدمة لؤلطفاؿ ذكم 
اضطراب التوحد، ككإجراء تنظيمي سيتم عرض النتائج الٍب أسفرت عنها الدراسة ا٢بالية ُب ضوء 

 -تساؤالت الدراسة، كعلي النحو التإب:
ما مستوم التحصيل األكادٲبي لدم أطفاؿ التوحد داخل ي التساؤؿ األكؿ كىو )لئلجابة علأواًل: 

( كحسب النتائج السابقة يتضح أف للدمج ا٤بطبق أثران اٯبابيان علي ٙبسن األداء  ا٤بدرسة بعد الدمج
األكادٲبي لدم األطفاؿ التوحديْب، حيث أهنم من خبلؿ نظاـ الدمج تلقوا دعمان مكنهم من 

كادٲبي كاالنشغاؿ با٤بهاـ األكادٲبية كأقراهنم العاديْب، كما توصلت النتائج إٕب أف اال٪باز األ
األطفاؿ ا٤بدموجْب قد تعلموا ُب أكضاع الدمج كصلوا إٕب صفوؼ أعلي ُب ٝبيع اجملاالت 
األكادٲبية كأ٪بزكا درجات عالية. كمن ىنا ٲبكننا القوؿ أف الدمج ُب ا٤بدارس العادية يتيح فرصان 

مية متساكية لؤلطفاؿ بغر النظر عن حاجاهتم، فالدمج األكادٲبي يتيح ألطفاؿ التوحد تعلي
 الفرص لتلقي تعليمهم مع أقراهنم العاديْب ضمن عدد من البدائل الَببوية حسب قدراهتم.

ما مدم ٙبسن سلوكيات أطفاؿ التوحد داخل ا٤بدرسة لئلجابة علي التساؤؿ الثاين كىو )ثانياً:   
( فقد أظهرت النتائج أف األطفاؿ التوحديْب الذين ًب د٦بهم يتمتعوف ٖبصائص سلوكية بعد الدمج

ضمن ا٤بعدؿ الطبيعي كأقراهنم العاديْب، كأف عملية دمج  ُب ا٤بدارس العامة ال تعود بالنفع علي 
 أطفاؿ التوحد فقط، كإ٭با ٛبتد فوائدىا لتشمل الطفل العادم كلعل أبرز الفوائد الٍب تنعكس علي
الطفل العادم من خبلؿ الدمج تزكيدىم بفرصة ٤بعرفة ا٢بقائق عن األفراد ذكم اإلعاقة كتطوير 
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ا٘باىات إٯبابية ٫بو أفراد ٨بتلفْب عنهم، كنتيجة لبل٘باىات االٯبابية سيكونوف أكثر حرصان علي 
ٙبقيق النجاح  تغيّب سلوكيات الغّب ٫بو االٯبابية، إضافة إٕب تزكيدىم بنماذج من األفراد يستطيعوف

 بالرغم من إعاقتهم.
ما مستوم التفاعل االجتماعي لدم أطفاؿ التوحد لئلجابة علي التساؤؿ الثالث كىو )ثالثاً: 

( كحسب النتائج السابقة نستنتج أف دمج أطفاؿ التوحد ُب ا٤بدارس داخل ا٤بدرسة بعد الدمج
ؤلطفاؿ ا٤بدموجْب للتفاعل االجتماعي العادية يتضمن د٦بان اجتماعيان يتم من خبللو إتاحة الفرص ل

مع أقراهنم العاديْب، كقد الحظ الباحثاف أف ىنالك العديد من التساؤالت حوؿ مدم مبلءمة 
التعليم النظامي لؤلطفاؿ الذين يعانوف من اضطراب التوحد، فقد بينت ا٣بربة أف األطفاؿ الذين 

التواصل كا٤بهارات االجتماعية ا٤بناسبة يتم د٦بهم ُب أنظمة التعليم العادية أتيحت ٥بم فرصة 
بنماذج األقراف ا٤بناسبة كالٍب تسمح ٥بم بتشكيل السلوؾ ا٤بناسب إضافة إٕب أف دمج ىؤالء 
األطفاؿ يتيح ٥بم فرصة التفاعل االجتماعي مع أقراهنم كىو ما يعزز إحساسهم بالتقبل الذم من 

 حية االجتماعية.ا٤بمكن أف يكوف لو أكرب األثر ُب تطويرىم من النا
كىناؾ العديد من الفوائد الٍب تعود علي التبلميذ من ذكم اضطراب التوحد، كىي االبتعاد عن  

تأثّب الفصل بْب التبلميذ، فالفصل بْب التبلميذ يسبب آثار سلبية  فخلط التبلميذ من ذكم 
لموف منهم مهارات اضطراب التوحد  مع ٭باذج من التبلميذ العاديْب للتفاعل معهم كبالتإب يتع

اجتماعية اٯبابية جيدة تسمح ٥بم بتعلم مهارات تكيف جديدة، ككيفية استخداـ تلك ا٤بهارات 
كتوفر ٥بم خربات حياتية حقيقية تؤىلم للعيش ُب اجملتمع، كما ٰبظوف بفرصة لتطوير صداقات مع 

 األفراد العاديْب. 
 : التوصيات

 يم ا٣بدمات ا٤بساندة كا٤بخصصة لؤلطفاؿ ا٤بدموجْب..توفّب معلمي تربية خاصة با٤بدارس لتقي1
 .إنشاء غرؼ مصادر تعليمية با٤بدارس لتقدًن ا٣بدمات التعليمية كالعبلجية ألطفاؿ الدمج.2

تفعيل دكر االختصاصي النفسي داخل ا٤بدارس ا٤بدموج هبا األطفاؿ، كالقياـ بالربنامج النفسي 
 كا٤بتابعة.
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 اجملتمع ٗبوضوع الدمج..تثقيف كتوعية أفراد 3
.تثقيف كتوعية العناصر العاملة داخل ا٤بدرسة اإلدارة كا٤بعلمْب باإلضافة إٕب أكلياء األمور بأٮبية 4

 دمج ىؤالء األطفاؿ كحقهم ُب التعليم.
 : ادلقرتحات

 بناء علي نتائج الدراسة نقَبح الدراسات اآلتية:  
 اضطراب التوحد ُب ا٤بدارس العامة..إجراء دراسات ٩باثلة عن دمج أطفاؿ ذكم 1
.إجراء دراسات ٩باثلة علي بعر فئات الَببية ا٣باصة األخرل كاإلعاقة السمعية كاإلعاقة البصرية 2

 كمتعددم اإلعاقة ُب مدارس العامة.
 .إجراء دراسات أخرم لتتبع عملية دمج األطفاؿ ذكم اضطراب التوحد.3
 التوحديْب ُب مدارس التعليم العاـ. .إجراء دراسات عن معوقات دمج األطفاؿ4

 ادلراجل
 العادية ُب ا٤بدارس ا٣باصة االحتياجات ذكم دمج ( 2004 ). بدكم..علي،أٞبد ك٧بمد،1

 تعليم ُب جديدة كآفاؽ للجميع التعليم عشر بعنواف الثاين السنوم ا٤بؤٛبر .ا٤بتغّبات ببعر كارتباطو
  .القاىرة ، 2004 مارس، 28-29 الوطن العريب ُب ا٤بهمشة الفئات

دمج األطفاؿ ذكم اإلحتياجات ا٣باصة مع (. 1998إٲباف فؤاد ك٧بمد،عبدالصبور.).كاشف،2
 . دراسة تقوٲبية ٘بريبية، نشرات اٙباد رعاية الفئات ا٣باصة.األطفاؿ العاديْب ُب ٧بافظة الشرقية

ا٢باجات ا٣باصة ُب الدكؿ التحديات الٍب تواجو دمج الطلبة ذكم (. 2009.ا٣بطيب،ٝباؿ.)3
 .WWW.almarefh.org، 133،ا٤بعرفة األرشيفية،العدد العربية

 لذكم الشامل الدمج (.2003كسوتلك، دياف. ) دياف كسّبز، مارغريت برادٕب،  .4
ا١ببار، عبدالعزيز بدف كالعزيدا : ترٝبة السرطاكم،)كخلفياتو النظرية مفهومو( ا٣باصة االحتياجات

 العريب. الكتاب ا٤بتحدة: دار العربية كالشخص، عبدالعزيز. اإلمارات
قاموس الَببية ا٣باصة كالتأىيل لذكم اإلحتياجات (.2010.الشخص،عبدالعزيز السيد.)5

 . القاىرة: مكتبة األ٪بلو ا٤بصرية.عريب –إ٪بليزم  -ا٣باصة

http://www.almarefh.org/
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معلمي ا٤بدارس االبتدائية ٫بو دمج أطفاؿ األكتيـز ا٘باىات  (.2011.عمر،٧بمد أٞبد.)6
األطفاؿ الذاتويْب )مع أقراهنم العاديْب ُب ا٤بدارس العامة دراسة سيكولوجية ُب ضوء بعر 

.ٕبث منشور ُب ٦بلد األعماؿ الكاملة للمؤٛبر العلمي الثاين لقسم الصحة النفسية. كلية ا٤بتغّبات(
 الَببية، جامعة بنها. 

 .عماف: دار ا٤بسّبة للنشر.عبلج التوحد (.2013آب ككامل، أسامة السيد.).منصور، س7
٧بمد  ٧بمد كالبتاؿ، زيد العزيز عبدر،أٞبد كالعبدا١ببا علي كالسرطاكم، زيداف بن .ا٤بوسى،ناصر8
 ٦باؿ ُب السعودية العربية ا٤بملكة ٘بربة لتقييم الوطنية الدراسة. (2006سعد.) هللادعبا٢بسْب،ك 

 كالتعليم، الَببية كزارة .العاـ التعليم مدارس ُب ا٣باصة الَببوية ذكم االحتياجات التبلميذ دمج
 . ا٣باصة للَببية العامة األمانة

 الشامل لذكم الدمج ُب الفلسطينية التجربة. (2005) ..علواف،نعمت كأصرؼ،نبيل9
 تعليم ُب جديدة الَببية كآفاؽ بعنواف عشر الثالث السنوم العلمي ا٤بؤٛبر .ا٣باصة االحتياجات

 الَببية، جامعة كلية ،)العريب الوطن ُب ا٣باصة)ا٤بعوقوف كا٤بوىوبوف االحتياجات ذكم كرعاية
 .حلواف
 الَببوية االحتياجات ذكم دمج. )2010ٲباف رجب.)ن كقنديل،إعبدالرٞب ىشاـ.ا٣بؤب،10

 .كالنشر للطباعة ا٤بصطفي دار .القاىرة:" اجملتمعي الدمج إٔب األطفاؿ من رياض " ا٣باصة
-11Gean,A.(2006). The effects of prompting and social 

reinforcement on establishing social interactions with peers during 
the inclusion of four children with autism in preschool. International 

Journal of psychology.41 (6),541-554. 
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 دور معلمات الروضة يف تنمية الذكاء االنفعايل لدي االطفال يف مدينة البيضاء
 دراسة جتريبية

 استاذه متعاونة )جامعة بنغازي( أ. حليمة مجعو بن ىندي -عمرادلختارجامعة  /د. زلمد علي محزة
 مقدمة

اف من اىم االسباب الٍب تؤدم إب النهوض باجملتمعػات ىػي اف تكػوف االجيػاؿ قػادرة علػي االنتػاج 
كاالعمػار كمواكبػػة مسػّبة التقػػدـ كمواصػلة حركػػات االستكشػاؼ كاالبػػداع ؛ كىػذا يعتمػػد علػي تربيػػة 

تنمية العقوؿ ا٤بستقبلية الٍب تستطيع اف تبحث ك٘بيب عن التساؤالت كالتأمل كا٤ببلحظة من خبلؿ 
التفكّب لديهم كالَبكيز علػي نظريػات الػذكاءات ا٤بتعػددة ، حيػث يؤكػد علمػاء الػنفس اف اكػرب تغيػّب 
ٰبدث للطفل ما بْب سن الثالثة كالسادسة من العمر عندما ٯبرب الطفل علي كقف تأمبلتو كٚبيبلتػو 

لم كىػذا االجبػار ٰبرمػو كمبادراتو كطرح االفكار كاالسئلة ،الف الطفل ُب ىذه ا٤برحلة لديو طاقة للػتع
 من التعلم كتنمية ذاتو كبناء شخصيتو كا٘باىاتو كاكتساب القيم ا٤بنبثقة من اجملتمع 

كلذلك كاف تركيز الَببويْب علي مرحلة رياض االطفاؿ حيث اهنا تعترب االنطبلقة ُب تكوين طفل    
ىػػتم هبػػا الَببػػويْب ُب عصػػر صػػانع ا٤بسػػتقبل ؛ كالف نظريػػات الػػذكاءات ا٤بتعػػددة مػػن النظريػػات الػػٍب ا

التقدـ العلمي كاالضافات الٍب حققتها الدراسات كالبحوث ُب ىذا اجملاؿ كخاصػة الػذكاء االنفعػإب  
كأحد اىم ا٤بتغّبات الٍب ٲبكن اف تؤثر ُب التعليم ؛كلقد قدـ علماء الَببية كعلػم الػنفس ٭بػاذج ربػط 

 بْب نظريات النمو ا٤بختلفة كبْب الذكاء االنفعإب
كللذكاء االنفعإب دكر ُب استقرار االفراد ُب حياهتم االجتماعية كاالسرية كالصحة العامة ككػذلك    

للنجاح ُب العمل كالتخفيف من االكتئاب كالتوتر ك العزلة ؛ فنجد اف ىنػاؾ اشػخاص لػديهم نسػبة 
اكل نتيجػػة الػػذكاء العامػػة مرتفعػػة كلكػػنهم غػػّب مسػػتقرين ُب حيػػاهتم كلػػديهم كػػم كبػػّب جػػدا مػػن ا٤بشػػ

 لعدـ قدرهتم علي السيطرة علي انفعاالهتم كدكافعهم كعواطفهم .
كينظػػػر للػػػذكاء االنفعػػػإب انػػػو متغػػػّب مكتسػػػب ٲبػػػر تعلمػػػو ُب ثػػػبلث مسػػػتويات االكؿ ىػػػو الػػػتعلم    

 ا١بسمي كالثاين التعلم بالنتائج كالثالث التعلم الَبكييب التمثيلي )ا٤بصرم(
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ففػػػي مرحلػػػة الطفولػػػة ا٤ببكػػػرة تنمػػػو االنفعػػػاالت تػػػدرٯبيا لػػػدم االطفػػػاؿ كيسػػػتمر ٭بوىػػػا كمػػػع ٭بػػػو   
العمليػػات العقليػػة للطفػػل ك٭بػػوه االجتمػػاعي تصػػبح انفعاالتػػو اكثػػر تعقيػػدان فػػبل يظهػػر بوضػػوح سػػبب 

 انفعالو بطريقة غّب مباشرة )العطوم(
( 1993ا٤بصػطلح كػبل مػن )سػالوفيوماير كيعترب الذكاء االنفعإب حديث جدان حيث طػرح ىػذا     

كاشػػار إب اف لػػو جػػذكره التارٱبيػػة ا٤بتصػػلة بالػػذكاء االجتمػػاعي كٲبكػػن اعتبػػاره فرعػػان منػػو حيػػث يوجػػد 
 تداخل بينهما خاصة ُب مفهـو االدراؾ كالتعاطف كالوجداف )ا٤بصرم (

فػػػػرد ُب حياتػػػػو % مػػػػن ٪بػػػػاح ال20إب اف الػػػػذكاء ا٤بعػػػػرُب يسػػػػهم فقػػػػط ُب  1995كاشػػػػارجو٤باف    
 %  كُب مقدمة ىذه العوامل الذكاء االنفعإب )ا٤بصرم(80كتسهم العوامل األخرل بنسبة 

اف الذكاء االنفعإب يتكوف من ٟبسة عشػر مهػارة موزعػة علػي ٟبػس ابعػاد  2000كاكضح باراكف  
بػػػْب )الشخصػػػية كاالنفعاليػػػة كاالجتماعيػػػة ( كىػػػي البعػػػد بػػػْب الشخصػػػي كيتضػػػمن مهػػػارات الػػػوعي 
بالػػػذات ، التوكيديػػػة ،اعتبػػػار الػػػذات ، االسػػػتقبللية ، البعػػػد بػػػْب االشػػػخاص كيتكػػػوف مػػػن مهػػػارات 
التقمص العاطفي ، ا٤بسؤكلية االجتماعية ، كالعبلقات الشخصية ، البعد التكيفػي كيضػم الواقعيػة ، 
ا٤بركنػػة ، حػػل ا٤بشػػكبلت ، بعػػد ادارة الضػػغوط كالػػتحكم هبػػا كيتضػػمن مهػػارات ٙبمػػل الضػػغوطات 

السيطرة علي االندفاع ، اما بعد ا٤بزاج العاـ فيضػم قػدرات اك مهػارات التفػاؤؿ كالسػعادة )العطػوم ك 
) 
كمازاؿ الباحثوف ٯبركف دراسػات عديػدة حػوؿ ىػذا الػذكاء كاٮبيتػو بالنسػبة لئلنسػاف كدكره ُب ٪بػاح  

لػػػي اف ا٢بيػػػاة العامػػػة كخصوصػػػا ُب مراحػػػل الطفولػػػة ا٤ببكػػػرة ؛ كحيػػػث اف فلسػػػفة الركضػػػة تنصػػػب ع
اعضػػاء ىيػػأة التػػدريس مػػن االنػػاث فهػػذا يسػػهل عمليػػة االنتقػػاؿ بالنسػػبة للطفػػل مػػن البيػػت إب اكؿ 
خطواتو ُب العآب ا٣بارجي كىذا االنتقاؿ التدرٯبي يييسػر لؤلطفػاؿ اف ٰبققػوا درجػة كبػّبة مػن التوافػق 

كا٢بسػاب فقػط كا٭بػا النفسي كاالجتماعي كالف مرحلة الركضة ال تقتصػر علػي تعلػم القػراءة كالكتابػة 
تركز علي البناء الشخصي كاالنفعإب كمن ىنا يظهر دكر معلمات الركضة ُب تنمية الذكاء االنفعإب 
؛ كلذلك كاف ٯبب اف يتم دراسة كيف تساعد معلمات الركضة االطفاؿ ُب تنمية الذكاء االنفعإب 

 ُب البيئة احمللية 
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 مشكلة الدراسة:
كالبحوث السيكولوجية ا٤بعاصرة اف ا١بوانب غّب ا٤بعرفية ٥با اٮبية ُب اكضحت نتائج الدراسات 

التقدـ التعليمي كخاصة ا١بوانب النفسية كاالجتماعية كاالنفعالية ، حيث اعترب الكثّب من الَببويوف 
اف  االنفعاؿ ىو ا٤بوجو الرئيس للسلوؾ االنساين اثناء العملية التعليمية مثل ا٢بب كالكره كالتعاطف 

ا٢بزف كالتفاؤؿ كغّبىا؛ كايضا اشارة العديد من الدراسات إب اف االشخاص الذينلديهم مستوم ك 
 مرتفع من الصعوبات العاطفية كالقلق كالتوتر كالتشاـؤ لديهم نسبة مضاعفة من االمراض النفسية

لذكاء ؛ كىكذا فإف االبدنية كالربو كالتهابات ا٤بفاصل كاضطرابات ا٤بعدة كامراض القلب كغّبىا
 االنفعإب يعترب طوؽ النجاة للتخلص من الكثّب من ا٤بشاكل كاالزمات النفسية .

 كلقد جاءت ىذه الدراسة لئلجابة علي التساؤالت االتية :                                        
 ما دكر معلمات الركضة ُب تنمية الذكاء االنفعإب لدم االطفاؿ؟ - 1
ُب دكر معلمػػات  α= 0.0.5)ت داللػػة احصػػائية عنػػد مسػػتوم داللػػة)ىػػل توجػػد فػػركؽ ذا - 2

 تعزم ٤بتغّب ا٤بؤىل العلمي؟الركضة 
 امهية الدراسة:

مػػن ا٤بسػػلم بػػو عنػػد الَببويػػوف اف االنفعػػاالت تقػػود إب التفكػػّب كالتعلػػيم كاذا ٛبػػت ٩بارسػػتها بشػػكل 
الدراسػات اف مػن لػديهم مسػتوم  مناسب ٲبكن اف تؤدم إب انتاج العباقرة كا٤بتفوقْب ؛ فلقد اثبتت

عإب من الذكاء االنفعإب ىم انفسهم االشخاص الذين نشاىدىم متميزين ُب كػل ٦بػاالت حيػاهتم  
كىم االقدر علي السيطرة علػي بيئػتهم العقليػة  كاالحسػاس بالرضػي عػن انفسػهم  كالتميػز كالكفػاءة 

لنجػاح كالتقػدـ كبالتػإب فػاف الَبكيػز علػي ٩با يدفعهم إب زيادة االنتاجية ُب العمل كالسػعي لتحقيػق ا
 تنمية الذكاء االنفعإب ُب فَبة مبكرة امر ُب غاية االٮبية 

كعلػػي اعتبػػار اف ا٤بعلػػم ُب العصػػر ا٢بػػديث ٓب يعػػد ناقػػل للمعرفػػة فقػػط فا٤بعرفػػة اصػػبحت متػػوفرة امػػاـ 
لػػػػي التفكػػػػّب الطالػػػب كٲبكنػػػػو ا٢بصػػػػوؿ عليهػػػا ُب ام كقػػػػت ؛ كاصػػػػبح دكر ا٤بعلػػػػم ٙبفيػػػز الطػػػػبلب ع

كاالبداع كاالبتكار كضبط انفعاالتو كتفسّبىا؛ فا٤بعلم ٲبزج دكره بتقدًن ا٤بعرفة كالوجداف ُب التدريس 
 حيث يقع بينهما الذكاء االجتماعي 
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 كتنبثق اٮبية الدراسة ُب النقاط االتية
 ا٤بعلمات.ػ ٲبكن اف يستفيد من نتائج الدراسة ا٢بالية ُب ٙبسْب عملية التعليم من قبل 1
 ػ قد يستفيد من ىذه الدراسة ُب اجراء ا٤بزيد من البحوث حوؿ تنمية الذكاء االنفعإب.2
 ػ قد تساىم ىذه الدراسة ُب تزكيد معلمات الركضة بكيفية تنمية الذكاء االنفعإب لدم االطفاؿ.3
 

 اىداف الدراسة:
 لدم االطفاؿ.ػ التعرؼ علي دكر معلمات الركضة ُب تنمية الذكاء االنفعإب 1
 ػتحديد كاقع استخداـ معلمات الركضة ُب تنمية الذكاء االنفعإب باختبلؼ متغّب ا٤بؤىل العلمي.2

 مصطلحات الدراسة :
 
 Emotional intelligenceالذكاء االنفعإب : -1
 
تصػػورا نظريػػا علػػي ضػػوء نتػػائج الدراسػػات يؤكػػد كجػػود عبلقػػة  1978لقػػد اكضػػح كارديػػل كركيػػس   

باطػات عاليػة بػْب النظػاـ ا٤بعػرُب كالنظػاـ االنفعػإب يبػدك تأثّبىػا ُب الشخصػية االنسػانية مػن قوية كارت
حيث تكاملها كنظرهتػا كاسػاليب تعاملهػا مػع العػآب ، ُب حػْب اكػد العػآب جػاردنر علػي رفػر فكػرة 

كوناتػػػو النظريػػػة االحاديػػػة للػػػذكاء كتبػػػِب فكػػػرة الػػػذكاء ا٤بتعػػػدد كالػػػذم يعتػػػرب الػػػذكاء االنفعػػػإب احػػػد م
 )ا٤بصرم(

يعرفو سولفاٲباير  انو " ٦بموعة من ا٤بهارات كالكفاءات العقلية ا٤برتبطة بتجهيػز كمعا١بػة ا٤بعلومػات  
االنفعالية  كٚبتص بصفة عامة بادراؾ االنفعػاالت  كاسػتخداـ االنفعػاالت ُب تسػيّب عمليػة التفكػّب 

 كالفهم االنفعإب كتنظيم كادارة االنفعاالت " )مغريب(
كيعػػرؼ الػػذكاء االنفعػػإب اجرائيػػان : انػػو الدرجػػة الػػٍب تتحصػػل عليهػػا ا٤بعلمػػات مػػن االجابػػة علػػي - 

 فقرات االستبانة ا٤بقدمة اليهن ٤بعرفة مدم مساعدهتن لؤلطفاؿ ُب تنمية الذكاء االنفعإب لديهم
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ة ٝبيع ( سنوات كفيها يتم تنمي5/6رياض االطفاؿ: مؤسسة تربوية تستقبل االطفاؿ من عمر )-2
جوانب شخصية الطفل ٕبيث ٰبدث النمو ا٤بتكامػل لشخصػية الطفػل كتعتػرب ىػذه ا٤برحلػة االسػاس 

 ُب تشكيل شخصية الطفل ُب ا٤بستقبل 
( سػنوات 6إب5معلمة الركضة : ىي ا٤بعلمة اك ا٤بربية الٍب تشرؼ علي تعليم االطفػاؿ ُب سػن )-3

تصػػحيح مسػار تربيتػػو النفسػػي كاالجتمػػاعي كيكػوف ىػػدفها بنػػاء شخصػػية الطفػل كتعػػديل سػػلوكياتو ك 
كفػػق اىػػداؼ اجملتمػػع كغػػرس قػػيم كعػػادة ٦بتمعػػو كتقػػـو بػػدكر تكميلػػي لػػدكر االـ كالكثػػّبين يطلقػػوف 

 عليها اسم )االـ الثانية( ألهنا اكؿ شخص يتابع الطفل بعد كالدتو 
رفة ىل يقومن بتنمية اجرائيان : ىن ا٤بعلمات البلئي ًب تطبيق ا٤بقياس عليهن ُب ىذه الدراسة ٤بع-

 الذكاء االنفعإب لؤلطفاؿ داخل الركضة اـ ال ؟
 االطار النظري للدراسة
 تاريخ الذكاء االنفعايل : 

 ( اقَبح ثورندايك التصنيف الثبلثي للذكاء اجملرد كاالجتماعي كا٤بيكانيكي 1926ُب عاـ )
ة كالشػػاملة للشػػخص لكػػي ( كضػػع كيكسػػر تعريفػػا للػػذكاء علػػي انػػو ا٤بقػػدرة الكليػػ1943كُب عػػاـ )

يؤدم غرض معْب كيفكر بعقبلنية كيتعامل بفاعلية مع عناصر البيئة احمليطة كىنا اشارة إب القدرات 
( اقػػػػَبح ابػػػػػو حطػػػػب اف الػػػػػذكاء دالػػػػة لنشػػػػاط الشخصػػػػػية ككػػػػل فا٤بعرفػػػػػة 1973العاطفيػػػػة ؛ كُب )

كاء يتػيح لؤلفػراد التعامػل مػع كالوجداف طرفاف فيها كيقع بينهما الذكاء االجتماعي كاشار إب اف الػذ 
( اكضػػح كارديػػل كركيػػس 1978ا٤بعلومػػات الػػٍب تتضػػمن التعػػايش كالتعػػاطف مػػع االخػػرين كُب عػػاـ )

انو توجد عبلقة قوية بْب النظاـ االنفعإب كالنظاـ ا٤بعرُب كىذا يظهر تػاثّبه علػي الشخصػية بالكامػل 
عإب ُب ضوء نظرية بياجيػو للنمػو ا٤بعػرُب ( قدـ جرينسباف ٭بوذج لتعلم الذكاء االنف1989كُب عاـ )

 كنظرية التحليل النفسي كالتعلم االنفعإب )مغريب (
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 تعريف الذكاء االنفعايل 
يعػػػدمفهـو الػػػذكاء االنفعػػػإب احػػػد ا٤بفػػػاىيم ا٢بديثػػػة ُب الػػػَباث السػػػيكولوجي كمػػػا زاؿ يكتنفػػػو بعػػػر 
 الغموض حيث اختلف العلماء ُب اعتباره قدرات عقلية اـ مهارات اجتماعية اـ ٠بات شخصية 

فلقػػد عرفػػو ثورنػػدايك "بانػػو القػػدرةعلي فهػػم كإدارة االخػػرين ليعلمػػوا ٕبكمػػو مػػن خػػبلؿ العبلقػػات   
 "اإلنسانية 

امػػا جو٤بػػاف فقػػد عرفػػو علػػي انػػو " ٦بموعػػة مػػن ا٤بهػػارات االنفعاليػػة كاالجتماعيػػة كالػػٍب تشػػمل الػػوعي 
بالػػػذات كالػػػتحكم ُب االنػػػدفاعات كا٤بثػػػابرة كا٢بمػػػاس كالدافعيػػػة الذاتيػػػة كالػػػتقمص العػػػاطفي كاللياقػػػة 

لػذكاءات ا٤بتعػػددة اذ انػػو االجتماعيػة" ؛ ُب حػػْب تنػاكؿ جػػاردينر الػذكاء العػػاطفي مػػن خػبلؿ نظريػػة ا
(  " بانػو 2002اشار إب اف فهم االنساف لنفسو كلآلخرين )الطبللعة( ؛ كيعرفو )عبػده ، كعثمػاف 

ادراؾ الفػػػرد لقدرتػػػو علػػػي االنتبػػػاه كاالدراؾ ا١بيػػػد لبلنفعػػػاالت كا٤بشػػػاعر الذاتيػػػة كفهمهػػػا كصػػػياغتها 
شاعر االخػرين للػدخوؿ معهػم ُب عبلقػات بوضوح كتنظيمها كفقان ٤براقبة كادراؾ دقيق النفعاالت كم

انفعالية اجتماعية اٯبابية تساعد الفرد علي الرقي العقلي كاالنفعإب كا٤بهِب كتعلم ا٤بزيد من ا٤بهػارات 
 (  2011االٯبابية للحياة " ) عسلية ، البنا ، 

امعػػػة كلقػػػد صػػػيغ مصػػػطلح الػػػذكاء االنفعػػػإب كًب اطبلقػػػو ر٠بيػػػان مػػػن قبػػػل )جػػػوف جػػػاؾ مػػػاير( ُب ج 
 م (( )ا٤بعل1990نيوىامب شاير بالتعاكف مع بيَب سالفوم من جامعة ياؿ كذلك عاـ )

 مكونات الذكاء االنفعايل
 للذكاء االنفعإب ٟبسة مكونات اساسية ىي :

( يتمثػػػل ُب القػػػدرة علػػػي االنتبػػػاه Emotional Cognitiveا٤بعرفػػػة االنفعاليػػػة :) .1
 التمييز بينها . كاالدراؾ ا١بيد لبلنفعاالت كا٤بشاعر كحسن

(  كىػػي القػػدرة علػػي الػػتحكم Emotional Managementإدارة االنفعػػاالت :) .2
 ُب االنفعاالت السلبية ككسب الوقت للتحكم فيها كٙبويلها إب انفعاالت إٯبابية 
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( القدرة علي تنظػيم االنفعػاالت Emotions-Regulationتنظيم االنفعاالت : ) .3
زف العاطفي كا٤بقصود قػدرة الفػرد علػي هتدئػة الػنفس ككػبح كا٤بشاعر كتوجيهها لتحقيق التوا

 ٝباح االفراط ُب االنفعاؿ سلبان اك اٯبابان 
( يشػػػػّب إب القػػػػدرة علػػػػي ادراؾ انفعػػػػاالت االخػػػػرين كالتوحػػػػد Empathyالتعػػػػاطف : ) .4

معهم انفعاليا كفهم مشاعرىم كانفعاالهتم كالتناغم معهم كاالتصاؿ هبم ٗبعِب التعرؼ علي 
 الخرينعواطف ا

( ىو التأثّب اإلٯبػايب كالقػوم ُب االخػرين عػن طريػق Communicationالتواصل : ) .5
ادراؾ انفعػػػػاالهتم كمشػػػػاعرىم كمعرفػػػػة اثرىػػػػا ُب االخػػػػرين كالتصػػػػرؼ معهػػػػم بطريقػػػػة الئقػػػػة 

 )الطبللعة(
 : أمهية الذكاء العاطفي

كاسػػتقراره كاىػػػم اثبتػػت الكثػػّب مػػػن الدراسػػات اف الػػػذكاء االنفعػػإب لػػػو دكر ُب حيػػاة الفػػػرد 
النقاط الٍب ٲبكن تلخيصها حوؿ أٮبيػة الػذكاء العػاطفي مػن الدراسػات كاألٕبػاث ا٤بختلفػة 

 ىي :
ٙبقيػػق التػػوازف االنفعػػإب باظهػػار العاطفػػة ا٤بناسػػبة ُب ا٤بواقػػف ا٤بناسػػبة ىػػو الػػذم  (1

 يعطي للشخص التوازف النفسي 
نفعإب كالرضا عن ا٢بيػاة ىناؾ عبلقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا بْب الذكاء اال (2

كقلػػػػػة االمػػػػػراض االكتئابيػػػػػة كمقاكمػػػػػة الضػػػػػغوط كاالحباطػػػػػات كخفػػػػػر السػػػػػلوؾ 
 العدكاين

االنفعػػػػاالت ىػػػػي الػػػػٍب ٛبثػػػػل العوامػػػػل األكليػػػػة ا٣باصػػػػة بتفعيػػػػل كتنظػػػػيم السػػػػلوؾ  (3
 اإلنساين فاالنفعاالت تؤثر ُب العمليات ا٤بعرفية ا٤بختلفة 

حكم العواطػف ُب األنشػػطة الػػٍب نقػػـو العاطفػة سلسػػلة متكاملػػة مػن ا٤بشػػاعر كتػػت (4
هبػػػا كتتحػػػوؿ ىػػػذه العواطػػػف إب انفعػػػاالت ٨بتلفػػػة مثػػػل ا٢بػػػب كالكػػػره كالسػػػعادة 

 كاليأس 
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الػػتخلص مػػن االنفعػػاالت كالعواطػػف الضػػاغطة مػػن خػػبلؿ اإلفصػػاح عنهػػا كعػػدـ   (5
كبتها يقلل مػن فاعليػة بعػر االمػراض البدنيػة مثػل )األكراـ السػرطانية ك الربػو ( 

 كغّبىا 
ن اىم عناصر ٪باح الطالب ُب ا٤بدرسة ىو فهم كيفية التعلم كلقد ذكر دانيػاؿ م (6

جو٤بػػػاف اف ٥بػػػذا الفهػػػم عناصػػػر رئيسػػػية ىػػػي حػػػب االسػػػتطبلع كالثقػػػة كالقصػػػد 
كضبط الذات كاالنتماء كالقدرة علي التواصل كىذه الصفات ىي كسائل الذكاء 

 االنفعإب 
نبػػػئ جيػػػد للنجػػػاح ُب ا٤بسػػػتقبل لقػػػد توصػػػلت الدراسػػػات اف الػػػذكاء االنفعػػػإب مت (7

 )الشواكرة(
 مناذج الذكاء االنفعايل

لقد كضع كحدد العديد من العلماء ا٤بهتمْب بالذكاء بصفة عامة كنظرية الذكاءات ا٤بتعػددة كالػذكاء 
 االنفعإب العديد من ا٤بقاييس كالنماذج ٥بذا الذكاء كمن بْب اىم ىذه النماذج  

 منوذج جودلان للذكاء االنفعايل
 (كفاءة تقع ضمن ٟبسة ابعاد رئيسية تقع ُب ٦بموعتْب 25يرم جو٤باف اف للذكاء االنفعإب )

الكفػػػػاءة الشخصػػػػية : ٦بموعػػػػة القػػػػدرات كا٤بهػػػػارات الػػػػٍب تسػػػػاعد الفػػػػػرد ُب -1
 التفاعل مع نفسو كمنها ) الوعي الذاٌب ، تنظيم الذات ، الدافعية (

 الكفاءات االجتماعية : تتضمن بعدم -2
 التعاطف : يضم كفاءات فهم االخرين كتطويرىم كتقدًن ا٤بساعدة-أ

ا٤بهػػػارات االجتماعيػػػة : كتتضػػػمن كفػػػاءات التػػػأثّب كاالتصػػػاؿ كإدارة الصػػػراع -ب
 كالقيادة كالتحفيز

 
 (سنوات 6إب  5رياض األطفاؿ الربامج ا٤بناسبة لتنمية شخصية األطفاؿ من سن )

 



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

525 
 

 كاجبات معلمة رياض األطفاؿ 
 

 ات السابقة:الدراس
 
( ىػدفت إب التعػرؼ علػي دكر معلمػات الركضػة ُب تنميػة الػذكاء االنفعػإب 2004دراسة ٧بمػد )  

( معلمة كىن ٝبيع معلمات ريػاض االطفػاؿ 200عند اطفاؿ الركضة ، تكونت عينة الدراسة من )
ذكاء ( فقػػػرة ضػػػمت االبعػػػاد االربعػػػة للػػػ40ُب ٧بافظػػػة جػػػرش كلقػػػد ًب اعػػػداد اسػػػتبانة مكونػػػة مػػػن )

االنفعػػػػإب )ادارة االنفعػػػػاالت ،ا٤بعرفػػػػة االنفعاليػػػػة ، التعػػػػاطف ، التواصػػػػل االجتمػػػػاعي( كبعػػػػد ٙبليػػػػل 
النتائج باستخداـ اال٫برافات ا٤بعيارية كا٤بتوسطات ا٢بسابية ًب التوصل للنتػائج انػو توجػد فػركؽ ذات 

إب التعػػػاطف ( تعػػػزم للخػػػربة كا٤بسػػػتوم التعليمػػػي كالتخصػػػص ُب ٦بػػػ0.05داللػػػة احصػػػائية عنػػػد )
 كالتواصل االجتماعي كادارة االنفعاالت  كمعرفتها

 
( ىػػدفت إب معرفػػة فاعليػػة برنػػامج تػػدرييب مقػػَبح لتنميػػة الػػذكاء االنفعػػإب 2008دراسػػة العطػػوم )

( طفػل كطفلػة مػن اطفػاؿ الصػف التمهيػدم ُب 60لدم اطفاؿ الركضة تكونت عينة الدراسة مػن )
بطريقػػػة قصػػػدية كقسػػػموا علػػػي ٦بمػػػوعتْب ) ٘بريبيػػػة كضػػػابطة ( بطريقػػػة ٧بافظػػػة البلقػػػاء ًب اختيػػػارىم 

عشوائية قامت الباحثػة ببنػاء برنػامج تػدرييب للػذكاء االنفعػإب مسػتند علػي  نظريػة جو٤بػاف ُب الػذكاء 
االنفعػػػإب غطػػػي الربنػػػامج ابعػػػاد الػػػذكاء االنفعػػػإب ا٣بمسػػػة ) الػػػوعي بالػػػذات ، ادارة االنفعػػػاالت ، 

، التعػػاطف ، ا٤بهػػارات االجتماعيػػة ( كباسػػتخداـ اال٫برافػػات ا٤بعياريػػة كا٤بتوسػػطات  الدافعيػػة الذاتيػػة
ا٢بسابية توصلت الدراسة اف اجملموعة التجريبيػة احػرزت تقػدـ كىػذا يعػزم للربنػامج التػدريب للػذكاء 

 االنفعإب كايضا ىناؾ تفوؽ لبلناث ُب للذكاء االنفعإب
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فركؽ ُب الذكاء االنفعإب بْب ا٤بتفػوقْب ٙبصػيليان كالعػاديْب ( للتعرؼ علي ال2006دراسة ا٤بصرم ) 
( مػن 73( مػن الػذكور ك )25طالبا من كلية العلػـو مػنهم ) 979من ا١بنسْب تكونت العينة من )

االنػػاث طبػػق علػػيهم مقيػػاس الػػذكاء االنفعػػإب بعػػد التحقػػق مػػن خصائصػػو كًب اسػػتخداـ التحلػػيبلت 
(SPSS ٢بساب ا٤بتوسطات ا٢بسابية )  كاال٫برافات ا٤بعيارية ؛ كاظهرت النتائج تفوؽ االناث علي

الػػػذكور علػػػي بعػػػد التعػػػاطف كُب الدرجػػػة الكليػػػة للمقيػػػاس كٓب تكشػػػف النتػػػائج داللػػػة إحصػػػائية ُب 
 الذكاء االنفعإب كابعاده كفقان ٤بستوم التحصيل كللتفاعل بْب التغّبات 

 
عبلقػػة بػػْب الػػذكاء االنفعػػإب كمكوناتػػو ( دراسػػة ىػػدفت إب التعػػرؼ علػػي ال1428كاجػػرم مغػػريب )

كالكفاءة ا٤بهنية كابعادىا لدم معلمي ا٤برحلة الثانوية ُب مدينة مكػة ا٤بكرمػة كلقػد اسػتخدـ الباحػث 
ا٤بػػنهج الوصػػفي االرتبػػاطي ككانػػت ادكات الدراسػػة متكونػػة مػػن مقيػػاس الػػذكاء االنفعػػإب للمعلمػػْب 

اعػػػػداد الباحػػػػث ( تكونػػػػت عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػن ( كمقيػػػػاس الكفػػػػاءة ا٤بهنيػػػػة )بطاقػػػػات مػػػػن 2001)
( معلما ُب ا٤بدارس الثانوية ا٢بكومية ؛ كمن اىم نتائج الدراسة انو توجد عبلقة ارتباطية بػْب 146)

الػذكاء االنفعػػإب كابعػػاد الكفػاءة ا٤بهنيػػة ) ا٤بعرفيػػة ، الشخصػية ، ا٤بهاريػػة ،االنتاجيػػة ، االجتماعيػػة ( 
ك مػػن ابػػرز نتػػائج الدراسػػة توجػػد عبلقػػة ارتباطيػػة بػػْب الكفػػاءة ككػػذل 0.001عنػػد مسػػتوم الداللػػة 

ا٤بهنيػػة كمكونػػات الػػذكاء االنفعػػإب ) معرفػػة االنفعػػاالت ، ادراؾ االنفعػػاالت ، تنظػػيم االنفعػػاالت ، 
 التعاطف ، التواصل االجتماعي(

 
( ىػػدفت الدراسػػة  للتعػػرؼ علػػي عبلقػػة الػػذكاء االنفعػػإب بالعوامػػل  2006دراسػػة الشػػواكرة   )   

ا٣بمسػػة الكػػربل للشخصػػية عنػػد طلبػػة جامعػػة مؤتػػو كمعرفػػة ا٣بصػػائص السػػيكومَبية ٤بقيػػاس الػػذكاء 
ية (  ُب البيئة االمارتية كدراسػة عبلقتػو بأبعػاد الشخصػ2003االنفعإب الذم طوره النبهاف ككماؿ )

( ًب 2005/2006طالبان كطالبة للعاـ الدراسػي ) 800كفق مقياس نيو تكونت عينة الدراسة من 
اختيػػػػارىم بالطريقػػػػة العشػػػػوائية الطبقيػػػػة العنقوديػػػػة ككانػػػػت نتػػػػائج الدراسػػػػة انػػػػو تػػػػوفر ٤بقيػػػػاس الػػػػذكاء 

كنبػاخ  ( ٗبعامػل الفػا كر 0.93االنفعإب خصائص سيكومَبية عالية نسبيان حيث بلغ معامػل الثبػات )
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كمػػا اكضػػحت الدراسػػة إب كجػػود عبلقػػة سػػلبية دالػػة احصػػائيان بػػْب بعػػد العصػػابية كالػػذكاء االنفعػػإب 
كعبلقػػػة اٯبابيػػػة دالػػػة احصػػػائية بػػػْب الػػػذكاء االنفعػػػإب كابعػػػاد الشخصػػػية )االنبسػػػاطية كاألنفتاحيػػػة ك 

 ا٤بوافقية كيقظة الضمّب( 
 

صائص السيكومَبية ٤بقياس الػذكاء االنفعػإب ( ىدفت الدراسة إب ٙبرم ا٣ب2007دراسةالطبللعة )
( ُب البيئػػة ا٤بصػػرية كدراسػػة عبلقتػػو بػػالقلق لػػدم طػػبلب جامعػػة 1998الػػذم طػػوره عثمػػاف كرزكؽ )

( ًب 2006/2007( طالبػػػػػػان كطالبػػػػػػةللعاـ ا١بػػػػػػامعي )850مؤتػػػػػػو كتكونػػػػػػت عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة مػػػػػػن )
الدراسػػػػة مقيػػػػاس الػػػػذكاء االنفعػػػػإب  اختيػػػػارىم بالطريقػػػػة العشػػػػوائية الطبقيػػػػة العنقوديػػػػة ، اسػػػػتخدمت 

كمقيػػاس القلػػق متعػػدد االبعػػاد كتوصػػلت النتػػائج اف مقيػػاس الػػذكاء االنفعػػإب بلغػػت نسػػبة الثبػػات لػػو 
(كتوصػلت الدراسػة إب 0.84( كمستوم االتساؽ الداخلي للمقياس بطريقة ألفػا كركنبػاخ )0.80)

كاء االنفعػإب كمقيػاس التوافػق الشخصػي كجود عبلقة ارتباطيػة موجبػة دالػة احصػائيان بػْب مقيػاس الػذ 
 كاالجتماعي ؛ ككجود عبلقة سلبية بْب الذكاء االنفعإب كالقلق

 
 ملخص الدراسات السابقة

 
حٍب يتم تنمية الذكاء االنفعإب ٯبب االىتماـ باألبعاد االربعة )ادارة االنفعػاالت ، تنظػيم  -1

 االنفعاالت ، التعاطف ، التواصل االجتماعي (
اء االنفعػػػإب احػػػد اىػػػم انػػػواع الػػػذكاءات الػػػٍب تسػػػاعد ُب بنػػػاء الشخصػػػية كٙبقػػػق اف الػػػذك -2

 الكفاءة ا٤بهنية 
اغلػػب الدراسػػات الػػٍب اعتمػػدت علػػي ا٤بقارنػػة بػػْب ا١بنسػػْب )ذكػػور/ انػػاث ( كػػاف الػػذكاء  -3

 االنفعإب عند االناث اعلي من الذكور 
وعػة التجريبيػة الػٍب طبقػة الدراسة الٍب كضػعت برنػامج تػدرييب ألطفػاؿ الركضػة احػرزت اجملم -4

الربنػػامج التػػدريب لتنميػػة الػػذكاء االنفعػػإب تقػػدـ علػػي اجملموعػػة الضػػابطة ككػػذلك الدراسػػة 
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الػػٍب اسػػتخدمت ا٤بػػنهج الوصػػفي ٤بعرفػػة ىػػل تسػػاعد ا٤بعلمػػات ُب تنميػػة الػػذكاء االنفعػػإب 
 فكانت النتيجة اٯبابية 

كاالعمػار كا٤بسػتويات التعليميػة  كانت عينات الدراسات السػابقة ٨بتلفػة ُب ا٢بجػم كالنػوع -5
 لذلك نستنتج اف الذكاء االنفعإب مستمر مع االنساف ُب حياتو ألنو جزء من شخصيتو

 توصلت كل الدراسات بل اكدت علي اٮبية الذكاء االنفعإب ُب النجاح ُب ا٢بياة   -6
نفعػػػإب دراسػػػة اخػػػرم ٕبثػػػة ُب الػػػذكاء العػػػاطفي كالػػػذم يعتػػػرب ا١بنػػػاح الثػػػاين بعػػػد الػػػذكاء اال -7

كاللذاف يعتربا فركع من الذكاء االجتماعي كتوصلت الدراسػة إب اف الػذكاء العػاطفي يتػأثر 
 باستخداـ برنامج تدرييب يعتمد علي القصة كمدخل لتنميتو

 منهجية الدراسة:
استخداـ الباحثاف ا٤بنهج الوصفي لكونو األنسػب ٥بػذه الدراسػة ، كالػذم اعتمػدت عليػو الدارسػات 

 شاهبة ُب ا٥بدؼالسابقة ا٤ب
 رلتمل الدراسة:

يتألفمجتمعالدراسػػػػػػةمنجميع معلمػػػػػػات الركضػػػػػػة التابعػػػػػػة ٤بديريػػػػػػة الَببيػػػػػػة كالتعلػػػػػػيم البيضػػػػػػاء ُب عػػػػػػاـ 
 ( معلمة.160(، كالبالغ عددىن )2015-2014الدراسي)

 عينة الدراسة:
قػػػاـ الباحثػػػاف باختيػػػار عينػػػة الدراسػػػة بالطريقػػػة العشػػػوائية مػػػن الركضػػػات ا٣باصػػػة ، كتكونػػػت عينػػػة 

 ( معلمة. 160الدراسة من )
 أداة الدراسة:

بعد االطبلع علي األدب النظرم، كالدراسات السػابقة، كالبحػوث ذات صػلة، ًب تطػوير مقيػاس ُب 
معػػامبلت الصػػدؽ كالثبػػات للمقيػػاس مػػن  ( فقػػرة بعػػد التأكػػد مػػن27صػػورهتا النهائيػػة يتػػألف مػػن )

 خبلؿ عرضو علي احملكمْب ُب علم النفس الَببوم كا٤بناىج البحث كالتقوًن كالقياس . 
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 صدا أداة:

ًب عػػرض ا٤بقيػػاس بصػػورتو االكليػػة علػػي ٦بموعػػة مػػن احملكمػػْب ذكم االختصػػاص ُب ٦بػػاؿ، كُب ضػػوء 
بعػر الفقػرات، كاالضػافة بعػر الفقػرات، اراء احملكمْب من حيث حذؼ بعػر الفقػرات، كتعػديل 

 ًب األخذ بآراء  احملكمْب، كىذه االجراءات تعترب كافية لصدؽ اداة.
 ثبات أداة:

كلقيػػػػػاس ثبػػػػػات ًب اسػػػػػتخداـ معامػػػػػل ) كركنبػػػػػاخ ألفػػػػػا( للثبػػػػػات، حيػػػػػث بلػػػػػغ معامػػػػػل ثبػػػػػات األداة 
 ( كىو معامل ثبات ٲبكن الوثوؽ بو.86الكلية)

 
 ااساليب اإلحصائية:

 ستخداـ األساليب اإلحصائية التالية:ًب ا
 ا٤بتوسطات ا ٢بسابية كاال٫برافات ا٤بعيارية.ػ 1
 ػ اختبار)ت(.2
 

 نتائج الدراسة:
 : لإلجابة عن السؤال اول والثاين

 ػػ ما دكر معلمات الركضة ُب تنمية الذكاء االنفعإب لدم األطفاؿ؟
دكر ًب اسػػػتخداـ ا٤بتوسػػػطات ا٢بسػػػابية كاال٫برافػػػات  ا٤بعياريػػػة إلجابػػػات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة حػػػوؿ 

 .،كقدًب حسب ا٤بتوسطات ا٢بسابيةمعلمْب الركضة ُب تنمية الذكاء االنفعإب لدم األطفاؿ
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 (1ا١بدكؿ رقم)
 لدم االطفاؿ كاء االنفعإبدكر معلمْب الركضة ُب تنمية الذ ا٤بتوسطاتا٢بسابيةكاال٫برافاتا٤بعياريةل

المتوسط  الفقرة رقم
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 الرتبة

 1 1662 3671 اسعً لفهم شعور االطفال 4

 2 1663 3667 استخدام االشٌاء التً تحفز االطفال 12

 3 1671 3659 أعطً االمثال لزٌادة الثقة بالنفس لدي االطفال 16

 4 1665 3657 االطفالاسعً لفهم العواطف لدي  19

 5 1665 3653 أوفر بٌئة دراسٌة خالٌة من االنفعاالت 6

 6 1671 3651 ابادر فً معرفة شخصٌة االطفال 24

 7 1671 3649 اوضح سلبٌات الغضب والتوتر والخوف 13

 8 1671 3643 اسعً لتهدئة النفس لدي االطفال 26

 9 1673 3639 استخدام اللعب إلشباع الذات لدي االطفال 2

 11 1672 3633 اشجع الطلبة خجولٌن والمعزولٌن 15

 11 1681 3631 افتخر بأعمال االطفال  25

 12 1679 3631 اكون صداقات مع االطفال 11

 13 1681 3629 اعمل علً مساعدة االطفال محتاجٌن 27

 14 1683 3626 اتقبل اراء وافكار االطفال 11

 15 1681 3623 وتكنولوجٌا حتً اتقرب من االطفالاستخدام اللعب  23

 16 1681 3619 انادي االطفال بأسمائهم 17

 17 1687 3619 اسعً لقراءة تعبٌرات االطفال 1

 18 1682 3617 اسعً لفهم االٌماءات والتلمٌحات االطفال 9

 19 1679 3614 اشجع االطفال التعبٌر عن مشاعرهم 21

 21 1693 3613 بتغٌر االفكار السٌئةاسعً ألقناع االطفال  7

 21 1681 3611 اشجع االطفال علً حل مشاكلهم دون مساعدة احد 18

 22 1687 3611 اعزز لدي االطفال تأدٌة اي خدمة لألخرٌن 21

 23 1689 3617 اشجع االطفال لكً ٌكونوا متمٌزٌن 3

 24 1692 3613 اسعً الن ٌكون االطفال متسامحٌن مع بعضهم 8

 25 1695 2696 اوضح لهم ان المشاعر الصادقة تساعده علً النجاح 14

 26 1611 2676 اسعً لتنمٌة قٌمة الصبر 5

 27 1694 2667 اشجع االطفال علً العمل التعاونً 22
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 (2جدول )
 ىذا اجلدول مهم جدًا للدراسة

والنسععبة الكليعة ذلععذه معا ىعي ادلتوسععطات احلسعابية الكليععة لكعل بعععد معن ابععاد الععذكاء االنفععايل 
 االبعاد ااربعة؟

 
االنحرا المتوسط الحسابً االبعاد

ف 
 المعٌار

قٌمة ت 
المحسو

 بة

مستو
ي 

 الداللة

إدارة 
االنفعاال

 ت

/ 3671/3653/3651المتوسطات لهذا البعد 

3639 /3619/3614/2676 

   

/ 3633/ 3643/  3657 التعاطف

هذه متوسطات 3629/3619/3617/3614

 الخاصة بهذا البعدالفقرات 

   

تنظٌم 
االنفعاال

 ت

المتوسطات لهذا البعد 

3667/3659/3649/3626/3613/3617 

   

المتوسطات لهذا البعد  التواصل
3631/3631/3623/3611/3613/2696/

2667 

   

     الكلً

 
 

 : لإلجابةعنالسؤااللثانيوالذينصو
ُب دكر معلمػات الركضػة  α = 0.0.5)داللة)ػػػ ىل توجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستوم 
 ُب تنمية الذكاء االنفعإب تعزم ٤بتغّب ا٤بؤىل العلمي؟
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كلئلجابػػة عػػن السػػؤاؿ ًب اسػػتخداـ ا٤بتوسػػطات ا٢بسػػابية كاال٫برافػػات ا٤بعياريػػة كاختبػػار )ت( إلٯبػػاد 
شػػػهادة  الفركقػػػات بػػػْب معلمػػػات الركضػػػة الػػػٍب ٰبملػػػن شػػػهادة دبلػػػـو كمعلمػػػات الركضػػػة الػػػٍب ٰبملػػػن

 (.3بكالوريوس فكانت نتائج كما ىي مبْب ُب ا١بدكؿ)
 

 (3اجلدول رقم)
 نتائج اختبار )ت( ألثر ا٤بؤىل العلمي  عليدكر معلمات الركضة ُب تنمية الذكاء االنفعإب

 
ا٤بتغػػػػػػػػػػّب ا٤بؤىػػػػػػػػػػل 

 العلمي
ا٤بتوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 

 ا٢بسايب
اال٫بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ 

 ا٤بعيارم
 مستوم داللة قيمة ت

 0.48 0.72 3.01 11.39 دبلـو

 3.32 10.93 بكالوريوس

 
يوضػػػح ا١بػػػدكؿ السػػػابق عػػػدـ كجػػػود دالػػػة إحصػػػائيا بػػػْب ا٤بتوسػػػطات ا٢بسػػػابية السػػػتجابات للػػػدكر 

الركضة ُب تنمية الذكاء االنفعإب تعزم ٤بتغّب ا٤بؤىل العلمي، ٗبعِب اهنا ٓب ٚبتلف تقديرات  ا٤بعلمات
 ا٤بعلمات الٍب ٰبملن شهادة دبلـو ك الذين ٰبملن شهادة بكالوريوس.
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 حتليل النتائج وتفسريىا :
 الفرض األكؿ كاف 

 األطفاؿ ؟مادكر معلمات الركضة ُب تنمية الذكاء االنفعإب لدم  -
لئلجابة علي ىذا الفرض ًب استخداـ مقياس خاص بالػذكاء االنفعػإب كلقػد كانػت ا٤بتوسػطات  -1

( كىػػذا يػػدؿ 0.05( عنػػد مسػػتوم الداللػػة )2.67( حػػٍب )3.71ا٢بسػػابية لفقػػرات ا٤بقيػػاس )
علي ارتفاع كبػّب ُب مؤشػر الػذكاء االنفعػإب لعػدد مػن الفقػرات كخصوصػا الدالػة علػي التعػاطف 

نت بعر الفقرات مستوياهتا مرتفعة مثل اسعي لتهدئػة الػنفس لػدم األطفػاؿ ، اسػعي حيث كا
لفهم عواطػف األطفػاؿ ، اشػجع االطفػاؿ ا٣بجػولْب كا٤بعػزكلْب ، اعمػل علػي مسػاعدة األطفػاؿ 
احملتػػػػاجْب  ، اسػػػػعي لقػػػػراءة تعبػػػػّبات األطفػػػػاؿ ، اسػػػػعي لفهػػػػم االٲبػػػػاءات كالتلميحػػػػات  اشػػػػجع 

رىم ، كىذا ينطبق مع دراسة  ا٤بصرم حيث كانت فقػرات االسػتبياف األطفاؿ للتعبّب عن مشاع
( 3.51(  بالنسػػبة ٤بسػػتوم التعػػاطف الػػذم كػػاف مؤشػػر ا٤بتوسػػط ا٢بسػػايب )0.05دالػػة عنػػد )

لئلنػػػػاث كىػػػػذا مطػػػػابق ٛبامػػػػا للدراسػػػػة ا٢باليػػػػة  كٲبكػػػػن تعزيػػػػز ذلػػػػك إب مػػػػا توصػػػػل اليػػػػو جو٤بػػػػاف 
اللغػػػة مػػػن الػػػذكور ٩بػػػا ٯبعلهػػػن اكثػػػر قػػػدرة  ( حيػػػث أشػػػار اف االنػػػاث اسػػػرع ُب تكػػػوين2000)

كمهػػارة ُب اظهػػار مشػػاعرىن ليكشػػفن علػػي ردكد األفعػػاؿ العاطفيػػة )ا٤بصػػرم ( كالدراسػػة ا٢باليػػة  
كانػػت عينتهػػا مػػن االنػػاث امػػا بالنسػػبة لدراسػػة ٧بمػػد فقػػد كػػاف مؤشػػر التعػػاطف عنػػد مسػػتوم 

ة كدراسػػػػة ا٤بصػػػػرم ؛ ( كىػػػػذا مػػػػنخفر قلػػػػيبل عػػػػن الدراسػػػػة ا٢باليػػػػ2.73( )0.005الداللػػػػة )
( عنػػػػد مسػػػػتوم الداللػػػػة 0.77كأكضػػػػحت نتػػػػائج دراسػػػػة العطػػػػوم اف مؤشػػػػر التعػػػػاطف كػػػػاف )

 ( كىذا ٨بتلف أيضا 0.001)
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 (4جدكؿ رقم )
 ( ُب بعد التعاطف 0.005ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستوم الداللة )

 

 الفقرات البعد
المتوسط 
 الحسابً

 
 التعاطف

النفس لدي الطفلاسعً لتهدئة   3643 

 3657 اسعً لفهم عواطف األطفال

 3633 اشجع األطفال الخجولٌن والمعزولٌن

 3629 اعمل علً مساعدة األطفال المحتاجٌن

 3619 اسعً لقراءة تعبٌرات األطفال

 3617 اسعً لفهم االٌماءات والتلمٌحات

 3614 اشجع األطفال للتعبٌر عن مشاعرهم

 
بالنسػػبة ٤بسػػتوم إدارة االنفعػػاالت ففقػػرات االسػػتبياف ُب الدراسػػة ا٢باليػػة كانػػت مؤشػػراهتا جيػػدة  -2

(كفقرات ىذا البعد ىي اسعي لفهم شعور الطفل 0.005كدالة احصائيا عند مستوم الداللة )
( كىي اعلي درجة ،اكفر بيئة دراسية خالية من االنفعػاالت 3.71كلقد كاف ا٤بتوسط ا٢بسايب )

(، اسػػػػتخدـ اللعػػػػب إلشػػػػباع الػػػػذات عنػػػػد 3.50(،ابػػػػادر ُب معرفػػػػة شخصػػػػية الطفػػػػل )3.53)
(، اشػػجع األطفػػاؿ علػػي حػػل مشػػكبلهتم 3.19( ،انػػادم األطفػػاؿ بأ٠بػػائهم )3.39الطفػػل )

(؛ كمػن ا٤ببلحػظ مػن 2.76اسػعي لتنميػة قيمػة الصػرب عنػد االطفػاؿ )(، 3.14دكف مساعدة )
السالفة الذكر اهنا من بْب اعلي الفقرات كرٗبػا يعػود  فقرات ىذا البعد كخصوصا الفقرات الثبلثة

ذلػػك القتنػػاع ا٤بعلمػػات اف مػػن اىػػم كظػػائفهن ىػػو االمومػػة الصػػادقة حيػػث تسػػعي ا٤بعلمػػات إب 
فهػػم شػػػعور االطفػػاؿ كتػػػوفّب بيئػػة تربويػػػة جيػػدة قػػػدر االمكػػاف باإلضػػػافة حملاكلػػة ا٤بعلمػػػات تنميػػػة 

شػػػػكبلهتواندماج االطفػػػػاؿ مػػػػع زمبلئهػػػػم شخصػػػػية الطفػػػػل كاللعػػػػب معػػػػو ٤بسػػػػاعدتو علػػػػي حػػػػل م
ا٤بصػرم كالتعرؼ كيف يستطيع الطفل ادارة انفعاالتو ُب ا٤بواقف ا٤بختلفة كىػذا ينطبػق مػع دراسة

 ( 3.51الذم كصل إب اف ا٤بتوسط ا٢بسايب إلدارة االنفعإب )
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 (5جدكؿ رقم )
 ارة االنفعاالت( ُب بعد إد0.005ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستوم الداللة )

 
 

 الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات البعػػػػػد
ا٤بتوسطػػػػػػػػػات 
 ا٢بسابية

إدارة 
 االنفعاالت

 3.71 اسعي لفهم شعور األطفاؿ

 3.53 اكفر بيئة دراسية خالية من االنفعاالت

 3.50 ابادر ُب معرفة شخصية الطفل

 3.39 استخدـ اللعب إلشباع الذات عند الطفل

 3.19 انادم األطفاؿ بأ٠بائهم

 3.14 اشجع األطفاؿ علي حل مشكبلهتم دكف مساعدة

 2.76 اسعي لتنمية قيمة الصرب

 
بالنسػػبة لبعػػد تنظػػيم االنفعػػاالت كانػػت فقػػرات الدراسػػة ا٢باليػػة الدالػػة علػػي ىػػذا البعػػد اسػػتخدـ  -3

(، اعطػػػي االمثػػػاؿ لزيػػػادة الثقػػػة بػػػالنفس بالنسػػػبة لؤلطفػػػاؿ 3.67األشػػػياء الػػػٍب ٙبفػػػز األطفػػػاؿ )
(، اتقبػػػل آراء كأفكػػػار األطفػػػػاؿ 3.40(، أكضػػػح سػػػلبيات الغضػػػب كالتػػػوتر كا٣بػػػوؼ )3.59)
الفقرات تقَبب من نتائج دراسة ا٤بصرم الذم كاف متوسط تنظيم االنفعاالت (، كىذه 3.62)
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( ، اسػػػعي إلقنػػػاع األطفػػػاؿ بتغيػػػّب األفكػػػار السػػػيئة ، اشػػػجع الطفػػػل كػػػي يكػػػوف متميػػػز 3.56)
( ،كلػػذلك ٲبكػػن القػػوؿ اف الدراسػػتْب متقػػاربتْب ُب بعػػد تنظػػيم االنفعػػاالت كقػػد تعػػزم 3.07)

إب تركيز ا٤بعلمات لتنظػيم بيئػة الفصػل الدراسػي مػن خػبلؿ تػدريب  النتائج ا٤برتفعة ُب ىذا البعد
األطفػػػاؿ علػػػػي كػػػبح ٝبػػػػاح الغضػػػب كالتػػػػوتر كا٣بػػػػوؼ كتنظػػػيم مشػػػػاعرىم الداخليػػػة مػػػػن خػػػػبلؿ 
٠باعهم اثناء التعبّب عن أفكارىم كربػط تصػرفاهتم بتعزيػز ثقػتهم بأنفسػهم حػٍب يسػتطيعوا التعبػّب 

و ٭بوذجبػػػارؤف  للػػذكاء االنفعػػػإب حيػػث أكضػػػح اف عػػن انفسػػػهم بطريقػػة جيػػػدة كىػػذا مػػػا اكضػػح
 ضبط االىواء كاإلصرار كاالستقبللية كتنظيم االنفعاالت يساعد ُب حل ا٤بشكبلت )الشواكرة(

 (6جدكؿ )
( ُب بعػػػػػػد تنظػػػػػػيم 0.005ىػػػػػل توجػػػػػػد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػػتوم الداللػػػػػة )

 االنفعاالت
 

 الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــرات البعد
 المتوسطــــــــات

 الحسابٌة

تنظٌم 
 االنفعاالت

 3667 استخدم األشٌاء التً تحفز األطفال

 3659 اعطً االمثال لزٌادة الثقة بالنفس بالنسبة لألطفال

 3641 أوضح سلبٌات الغضب والتوتر والخوف

 3662 اتقبل آراء وأفكار األطفال

 3613 اسعً ألقناع األطفال بتغٌٌر األفكار السٌئة

 3617 اشجع األطفال كً ٌكونوا متمٌزٌن

 
البعد األخّب ُب الذكاء االنفعإب ىو التواصل االجتماعي حيث كانت معظػم فقػرات ىػذا البعػد  -4

منخفضػػػة ُب نسػػػب ا٤بتوسػػػطات ا٢بسػػػابية  ككانػػػت الفقػػػرات كالتػػػإب افتخػػػر بأعمػػػاؿ األطفػػػاؿ 
( ، استخدـ اللعب حٍب اتقػرب مػن األطفػاؿ 3.30( ، أكوف صداقات مع األطفاؿ )3.30)
 ( 3.43ة ال تنطبق مع دراسة ا٤بصرم الذم كاف ا٤بتوسط ا٢بسايب )( ، كىذه النتيج3.23)

( ، اسػػػعي الف يكػػػوف 3.10ككانػػػت فقػػػرات اعػػػزز لػػػدم األطفػػػاؿ تأديػػػة أم خدمػػػة لؤلخػػػرين )
( ، أكضػػػح ٥بػػػم اف ا٤بشػػػاعر الصػػػادقة تسػػػاعدىم علػػػي 3.03االطفػػػاؿ متسػػػا٧بْب مػػػع بعضػػػهم )
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( كىػػػذه الفقػػػرات قريبػػػة مػػػن 2.67) ( ، اشػػػجع األطفػػػاؿ علػػػي العمػػػل التعػػػاكين2.96النجػػػاح )
( كقد يفسر ذلػك إب ادراؾ معلمػات 2.77دراسة ٧بمد حيث كاف بعد التواصل االجتماعي )

الركضػػة ألٮبيػػة التواصػػل كلكػػنهن ال يعػػولن عليػػو بدرجػػة كبػػّبة مػػع األطفػػاؿ داخػػل بيئػػة الصػػف 
راز العواطػػػػف الدراسػػػػي كتركػػػػز ا٤بعلمػػػػات علػػػػي السػػػػيطرة علػػػػي االنفعػػػػاالت كادارهتػػػػا ككػػػػذلك ابػػػػ

باالعتماد علي نظريات التعلم االجتماعي الٍب نادت باف االنساف بطبعػو اجتمػاعي كانػو يسػعي 
للتواصػػػل مػػػع بػػػِب جنسػػػو كال تنطبػػػق نتػػػائج ىػػػذا البعػػػد ُب الدراسػػػة ا٢باليػػػة مػػػع دراسػػػة العطػػػوم 
 كا٤بصرم 
 
(7جدكؿ )  

( ُب بعػػػػػد التواصػػػػػل 0.005ىػػػػل توجػػػػػد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتوم الداللػػػػػة )
 االجتماعي 
 

 المتوسطات الحسابٌة الفقـــــــــــــــــــــــــــــــرات البعد

التواصل 
 االجتماعً

 3631 افتخر بأعمال األطفال

 3631 أكون صداقات مع األطفال

األطفالاستخدم اللعب حتً اتقرب من   3623 

 3611 اعزز لدي األطفال تأدٌة أي خدمة لألخرٌن

 3613 اسعً الن ٌكون األطفال متسامحٌن مع بعضهم

 2696 أوضح لهم ان المشاعر الصادقة تساعدهم علً النجاح

 2667 اشجع األطفال غلً العمل التعاونً

 
(ُب دكر 0.005ىػػل توجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوم الداللػػة ) كععان الفععرض الثععاين

 معلمات الركضة ُب تنمية الذكاء االنفعإب تعزم ٤بتغّب ا٤بؤىل العلمي؟
ككانػػػت النتيجػػػة انػػػو ال توجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة احصػػػائية يعػػػزم ٤بتغػػػّب ا٤بؤىػػػل العلمػػػي حيػػػث كػػػاف  

ذ ال ينطبػػق مػػع ام مػػن الدراسػػات السػػابقة كلرٗبػػا ( كىػػ11.39ا٤بتوسػػط  ا٢بسػػايب ٤بؤىػػل الػػدبلـو )
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يعزم ذلك الختبلؼ البيئة االنفعالية حيث ال يعترب ا٤بؤىل العلمي ركيػزة اساسػية ُب مسػتوم عطػاء 
 ا٤بعلمات 

( كىنػػا يتضػػح انػػو ال توجػػد فػػركؽ 10.93امػػا بالنسػػبة ٤بؤىػػل البكػػالوريوس كػػاف ا٤بتوسػػط ا٢بسػػايب )
( كيعتػػػرب مؤىػػػل 0.005ذات داللػػػة احصػػػائية يعػػػود ٤بتغػػػّب ا٤بؤىػػػل العلمػػػي عنػػػد مسػػػتوم الداللػػػة )

الدبلـو كالبكالوريوس ليس لو تأثّب ُب مستوم ا٤بعلمات داخػل الركضػة كمػدم امكػانيتهن مػن تنميػة 
 لذكاء االنفعإب ألطفاؿ الركضة ا
 

 التوصيات وادلقرتحات 
اجػػراء دراسػػة مشػػاهبة ٤بعرفػػة كيفيػػة تنميػػة الػػذكاء االنفعػػإب عنػػد أطفػػاؿ الركضػػة مػػن خػػبلؿ  -1

 تطبيق برنامج تدريب علي األطفاؿ
االىتمػػػػػاـ بتنميػػػػػة الػػػػػذكاء االنفعػػػػػإب ُب ا٤بػػػػػدارس كاالسػػػػػر مػػػػػن خػػػػػبلؿ اجػػػػػراء العديػػػػػد مػػػػػن  -2

 ا٤بسؤكلْب حوؿ أٮبيتو ألجياؿ ا٤بستقبلالدراسات كتوجيو 
٤بػػا مػػا توصػػلت لػػو بعػػر الدراسػػات الػػٍب أجريػػت حػػوؿ  الػػذكاء االنفعػػإب ُب ا٢بيػػاة ا٤بهنيػػة  -3

كالنجػػػػاح ُب تكػػػػوين عبلقػػػػات االجتماعيػػػػة كجػػػػب االىتمػػػػاـ بتنميتػػػػو للعمػػػػاؿ كا٤بهنيػػػػْب ُب 
 ٨بتلف ٦باالت ا٢بياة 

 يع ا٤براحل التعليمية اجراء دراسة حوؿ تنمية الذكاء االنفعإب ١بم -4
 
 

 ا٤براجع:
 

(. دكر معلمػػػة الركضػػػة ُب بنػػػاء القػػػيم االقتصػػػادية لػػػدم االطفػػػاؿ 2010ا٢بمػػػود، ىنػػػاء. ) -1
( سػػنوات ُب سػػوريا، رسػػالة ماجسػػتّب غػػّب منشػػورة، جامعػػة دمشػػق، 6-5الريػػاض مػػا بػػْب)

 سوريا.
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االنفعػػإب لػػدم (. فاعليػة برنػػامج تػػدرييب مقػَبح ُب تنميػػة الػذكاء 2009العطػول، نايفػػة. ) -2
 اطفاؿ الركضة ُب االردف، رسالة ماجستّب غّب منشورة، جامعة البلقاء التطبيقية، االردف.

(. دكر بيئػػػػػة الركضػػػػػة ُب اكسػػػػػاب االطفػػػػػاؿ بعػػػػػر مهػػػػػارات 2007الشػػػػػريف، سػػػػػحر. ) -3
االستعداد للقراءة ُب ا٤بملكة العربية السعودية، رسالة ماجستّب غّب منشورة، جامعة ا٤بلػك 

 ملكة العربية السعودية.سعود، ا٤ب
 

(. بناء برنامج تدرييب ٤بعلمات رياض االطفاؿ قائم 2016اٞبد، رائد كا٣بوالدة، ناصر. ) -4
علي نظرية االىتمامػات كاختبػار أثػره ُب تنميػة كفايػاهتن التعليميػة كمهػارات التواصػل لػدم 

(، 43د )طلبػػػػػػػػتهن ُب االردف، ٦بلػػػػػػػػة العلػػػػػػػػـو الَببويػػػػػػػػة، جامعػػػػػػػػة االردنيػػػػػػػػة، االردف، اجمللػػػػػػػػ
 .263-243(، ص 1العدد)

 
(، عبلقػػػػة الػػػػذكاء االنفعػػػػإب بالعوامػػػػل ا٣بمسػػػػة الكػػػػربم 2006الشػػػػواكرة .ياسػػػػْب سػػػػآب ) -5

 للشخصية عند طلبة جامعة مؤتو ، رسالة ماجستّب ، جامعة مؤتو ، االردف 
 

ٝبهوريػة ا٤بعلم ، االكادٲبية ا٤بهنية للمعلمػْب ، الػذكاء االنفعػإب الطريػق للقيػادة الناجحػة ،  -6
 مصر العربية

 
(. الذكاء االنفعإب دراسة مقارنة بْب ا٤بتفوقْب ٙبصيليان كالعاديْب 2006ا٤بصرم ، ٧بمد ) -7

 2007، ا١بزء الثاين .مصر، 31، ٦بلة كلية الَببية ، جامعة عْب مشس ، العدد 
 

( ،ٙبػػػػػػرم ا٣بصػػػػػػائص السػػػػػػيكومَبية ٤بقيػػػػػػاس الػػػػػػذكاء 2007الطبللعػػػػػػة . ٧بمػػػػػػود مسػػػػػػلم ) -8
  كاٯباد عبلقتو بالقلق لدم طلبة جامعة مؤتو ،رسالة ماجستّب ،االردفاالنفعإب
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(،فاعليػة القصػة كمػدخل إل٭بػاء الػذكاء 2007توفيق كخلف .ا٠باء فتحي ك امل السػيد ) -9
 العاطفي لطفل الركضة ، ٦بلة الطفولة العربية ، العدد السابع كالثبلثوف ،جامعة عْب مشس

نػػامج قػائم علػػي بعػػر االنشػػطة العلميػػة ( ، اثػػر بر 2009خضػر. ٪بػػوم بػػدر )   -10
ُب تنمية مهارة التفكّب االبداعي لػدم طفػل الركضػة "دراسػة ٘بريبيػة علػي عينػة مػن اطفػاؿ 

( سػػػنوات ُب مدينػػػة دمشػػػق ، اطركحػػػة دكتػػػوراه ،٦بلػػػة جامعػػػة 6إب  5الركضػػػة مػػػن عمػػػر)
 2011، ملحق 27اجمللد  –دمشق 

( ، الػػػػذكاء االنفعػػػػإب 2011) عسػػػػلية ك البنػػػػا ، ٧بمػػػػد ابػػػػراىيم ك انػػػػور ٞبػػػػودة  -11
غػػػػزة -كعبلقتػػػػو بػػػػالتوافق الزكجػػػػي لػػػػدم العػػػػاملْب ٔبامعػػػػة األقصػػػػى ، ٦بلػػػػة جامعػػػػة االزىػػػػر 

 2، العدد13، اجمللد 2011،سلسلة العلـو االنسانية 
(. دكر معلمات الركضة ُب تنمية الذكاء االنفعػإب لػدم ٧2014بمد، عايده. ) -12

(، 25البنػػػػػات، جامعػػػػػة بغػػػػػداد العػػػػػراؽ، اجمللػػػػػد)  االطفػػػػػاؿ ُب االردف، ٦بلػػػػػة كليػػػػػة الَببيػػػػػة
 .1066 -1050(، ص 4العدد)

(. الػػػذكاء االنفعػػػإب كعبلقتػػو باإل٪بػػػاز الدراسػػػي لػػػدم ٧2014بمػػد، بلقاسػػػم. ) -13
 تبلميذ التعليم الثانوم ُب ا١بزائر، رسالة ماجستّب غّب منشورة، جامعة كىراف، ا١بزائر.

الطفػػاؿ ٫بػػو مسػػرح الػػدمي (. ا٘باىػػات معلمػػات ريػػاض ا٧2014بمػػد، قػػبس.) -14
 -407(، ص 14ُب العػػػراؽ، ٦بلػػػة كليػػػة الَببيػػػة للبنػػػات، جامعػػػة بغػػػداد، العػػػراؽ، العػػػدد)

433. 
(الذكاء االنفعإب كعبلقتػو بالكفػاءة 1429مغريب . عمر بن عبد هللا مصطفي ) -15

 ا٤بهنية لدم عينة من معلمي ا٤برحلة الثانوية ُب مدينة مكة ا٤بكرمة ،رسالة ماجستّب
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"تشخيص اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة من خالل رسومات ااطفال دلرحلة التعليم 
 ااساسي مصراتة"

 جامعة مصراتة/ أ.سادلة أمحد الطالب
 ملخص البحث:

يهدؼ ىذا البحث أب التعرؼ على اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة عن طريق رسومات      
اإلناث(؛ حيث ًب -األطفاؿ لدل تبلميذ ا٤برحلة االبتدائية ٗبدينة مصراتة تبعنا ٤بتغّب ا١بنس )الذكور

استخداـ ا٤بنهج الوصفي للتعرؼ على اضطراب ما بعد الصدمة عن طريق رسومات األطفاؿ لدل 
( إناث من تبلميذ ا٤برحلة 70( ذكور، )80( تلميذا منهم )150ينة كالٍب اشتملت على )أفراد الع

االبتدائية، كًب اختيارىم بطريقة عشوائية. كما ًب استخداـ مقياس كرب ما بعد الصدمة لدافيدسوف 
PTSD SCALE ACCORDING TO DSM-IV  كترجم إٔب اللغة العربية ،

من قبل الدكتور عبد العزيز ثابت. كقد أظهرت نتائج ىذا البحث أب كجود اضطراب ضغوط ما 
 بعد الصدمة، كعدـ كجود فرؽ بْب ا١بنسْب.

تعد ا٢بركب كالظركؼ البيئية كا٢برماف الشديد كانفصاؿ األبوين أخطارا هتدد أطفاؿ ادلقدمة:   
غوطات كالصدمات النفسية، كىناؾ فركؽ فردية بْب األطفاؿ من حيث اجملتمع، كتعرضهم للض

مقدار الضغوط، كشدة ا٢بادث الصدمي، ككلما ازداد مقدار كشدة التعرض للضغوطات فإف عدد 
الضحايا الذين يتطور لديهم اضطراب الضغوط تتزايد، كيعترب اضطراب ما بعد الصدمة ردة فعل 

عجة كمسببة للصدمة بشكل كبّب، ككذلك التعرض ٤بوقف غّب طبيعية تنتج عن التعرض لتجربة مز 
طبيعي، أك حدث جسدم أك عاطفي مؤًذ بشكل كبّب، ٩با ٯبعل الشخص يعاين من ىذا ا٢بدث 
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بشكل متكرر، فيعاين من حالة ضعف تتلو ا٢بادثة، كمن أفكار كذكريات ٨بيفة.  )أبوعيشة، 
 (12: 2012عبدهللا، 

يتعرض ٥با األفراد ما يظهر كقت ا٤بشكلة؛ كمنها ما يظهر الحقان ُب  كمن بْب الضغوطات الٍب     
شكل مشكبلت نفسية كاجتماعية نتيجة ٤با شاىدكه، ك٤با مركا بو من خربات كذكريات مؤ٤بة، 
كنظران ألٮبية دراسة اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة فقد أجريت بعر الدراسات حوؿ ىذا 

( الٍب ىدفت إٔب التعرؼ على فاعلية برنامج إرشادم 2016ا٤بوضوع؛ منها دراسة نعيمة بص )
٣بفر ضغوط ما بعد الصدمة لدل أطفاؿ ا٤برحلة االبتدائية، كالٍب أظهرت نتائجها كجود فاعلية 

 إٯبابية للربنامج اإلرشادم ٣بفر ضغوط ما بعد الصدمة.

كلذلك كاف البد توجد صعوبة ُب التواصل مع األطفاؿ الذين يعانوف من اضطراب ما بعد الصدمة 
من مدخل إلقامة ا٢بوار كٙبقيق التواصل من خبلؿ لغة بديلة يفصح من خبل٥با الطفل بأ٠بى 
التعبّبات الٍب تنبع من أعماقو كمشاعره؛ أال كىي لغة الرسم، فالرسم عمل فِب يعكس صفات 

التنفيس عن الطفولة ُب كل مرحلة من مراحل النمو ا٤بختلفة، كينمي قدرة الطفل على االبتكار ك 
 انفعاالهتم كمشاعرىم.

كنظرا ألٮبية الرسم ُب التعبّب عن األفكار كا٤بشاعر لذا أجريت بعر الدراسات؛ منها دراسة     
( كالٍب أظهرت نتائجها لوجود قيمة إٯبابية الختبار رسم الشخص ُب ٛبييز 2011أسامة فرينة )

 اضطراب ما بعد الصدمة.  
طفولة من أىم ا٤براحل الٍب اىتم هبا علماء النفس كالَببية، إذ تيعد مرحلة ال مشكلة البحث:

تشكل الطفولة القاعدة األساسية للمراحل البلحقة الٍب تقرر ما الذم ستكوف عليو الشخصية ُب 
سوائها كاضطراهبا، كتطرؽ علماء النفس كالَببية بالبحث كالدراسة إٔب ٝبيع ا١بوانب ا٢بسية 

اعية للوصوؿ إٔب الشكل األمثل لنمو الطفل ٭بوا سليما بعيدا عن كالنفسية كالعقلية كاالجتم
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االضطرابات النفسية، فاالضطرابات النفسية تعترب حاالت مرضية تتميز بتغّب التفكّب أك ا٤بزاج أك 
العواطف أك السلوؾ على أف يكوف ىذا التغّب شديدا ك أدل إٔب عدـ اإلرتياح ك ا٤بعاناة لدل 

 ( 2004:625ئو. )صوا٢بة،الشخص أك أثر على أدا

كمن بْب ىذه االضطرابات اضطراب ما بعد الصدمة كٰبدث ىذا االضطراب نتيجة حوادث 
صادمة كمنها: ا٢برب أك الكوارث الطبيعية أك الطفولة ا٤بهملة أك حوادث السيارات، أك كفاة أحد 

ألخر، فبعضها الوالدين أك انفصا٥بما كيتطور ىذا النوع من االضطراب بشكل ٨بتلف من شخص 
تكوف قصّبة ا٤بدل كاألخرل طويلة ا٤بدل الٍب تلي ا٢بدث الصادـ. كمن خبلؿ  زيارات ا٤بتابعة 
٤بادة الَببية العملية الحظت الباحثة أف تبلميذ ا٤برحلة اإلبتدائية كخاصة الصفوؼ األكٔب غالبا ما 

و الببلد كما يتعرض لو ير٠بوف ُب ىوامش كراساهتم للمواد األخرل، كترتبط رسومهم ٗبا ٛبر ب
التبلميذ ُب ىذه ا٤برحلة من حرب قائمة ك مشاكل أسرية؛ حيث تتسم ىذه ا٤برحلة با٢برية فيعربكف 
عن انفعاالهتم الٍب يتلقوهنا من الواقع عن طريق الرسم كذلك من أجل التنفيس عن مشاعرىم كما 

 ٙبملو ىذه الرسـو ُب ثناياىا ٠بات أصحاهبا ا٤بميزة. 

شف على اضطراب ما بعد الصدمة من خالل رسومات ااطفال تتحدد مشكلة ذلك للك
 البحث يف التساؤالت التالية :

 ىل ٲبكن تشخيص اضطراب ما بعد الصدمة من خبلؿ رسومات األطفاؿ؟ .1
 ماىي أعراض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدل األطفاؿ؟ .2
ضطراب ما بعد الصدمة عن ىل توجد فركؽ ذات داللة احصائية بْب الذكور ك اإلناث ُب ا .3

 طريق رسومات األطفاؿ؟
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 أىداف البحث:

 التعرؼ على االضطراب ما بعد الصدمة من خبلؿ رسومات األطفاؿ. .1
التعرؼ على نسبة انتشار االضطراب ما بعد الصدمة من خبلؿ رسومات األطفاؿ لدل  .2

 تبلميذ التعليم االبتدائي.
 كفقا ٤بتغّب ا١بنس. التعرؼ على الفركؽ ُب اضطراب ما بعد الصدمة .3

 ٛبكن أٮبية البحث ُب جانبْب:أمهية البحث: 

 أوال: اامهية النظرية:

ٲبكن أف يساىم ىذا البحث ُب التعرؼ على االضطراب ما بعد الصدمة الذم يعاين منو  .1
 تبلميذ ا٤برحلة اإلبتدائية 

شخصية سليمة قد يفيد ىذا البحث معلمي التعليم األساسي ُب مساعدة التبلميذ على تكوين  .2
. 

 ثانيا: اامهية التطبيقية:

من خبلؿ إجراءات البحث ٲبكننا استخداـ بعر الوسائل اإلحصائية ُب الَببية كعلم النفس 
كاالستفادة من الدراسات السابقة الٍب ٚبتص بدراسة اضطراب ما بعد الصدمة ا٤بتمثلة ُب رسـو 

 األطفاؿ.

 حدود البحث:

 ٗبدينة مصراتة. مدارس التعليم األساسي حدود مكانية:.1
 ـ.2017/ 2016ًب إجراء البحث ُب العاـ ا١بامعي  حدود زمانية:. 2
 تشمل تبلميذ الصفوؼ مرحلة التعليم األساسي ٗبدينة مصراتة.  حدود بشرية:.3 
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 ادلصطلحات أو ادلفاىيم:

سي يتضح ( االضطراب السلوكي ىو اضطراب نف1947يعرؼ ركس ) االضطراب النفسي:
عندما يسلك الفرد سلوكا منحرفا بصورة كاحدة عن السلوؾ ا٤بتعارؼ عليو ُب اجملتمع الذم ينتمي 
إليو الفرد، ٕبيث يتكرر ىذا السلوؾ باستمرار، كٲبكن مبلحظتو كا٢بكم عليو من قبل الراشدين 

 (2006:9األسوياء ٩بن ٥بم عبلقة بالفرد. )رائد، 

فعالية مؤ٤بة ينشأ عنها شعور الفرد بالضيق فيصبح الفرد ُب مواقف ىو حالة ان التعريف اإلجرائي:
كمسائل ٧برجة ك٧بّبة تتطلب منو حبل كتقلل من حيويتو كفاعليتو كمن درجة تكيفو مع نفسو كمع 

 اجملتمع الذم يعيش فيو .

 Oxford Englishيرد معُب الصدمة ُب معجم أك كسفورد باإل٪بليزم  الصدمة :
Dictionaryبأهنا ىزة عاطفية نا٘بة عن حادثة مؤ٤بة تؤدم أحيانا إٔب 1995ة سنة ، طبع ،

 ( 2002:7اضطراب عصيب.)جبلدينا ما كما ىوف، 

ىي أحداث خارجية عن الفرد تأٌب دكف توقع فتسبب لو توتر أك تشكل لو  التعريف اإلجرائي:
 هتديدا يفشل ُب السيطرة عليو كتنجم عنو اضطرابات نفسية .

يعترب اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة النفسية ردة فعل طبيعية تنتج  عد الصدمة :اضطراب ما ب
عن التعرض لتجربة مزعجة كمسببة للصدمة بشكل كبّب كعلى موقف غّب طبيعي، أك حدث 
جسدم أك عاطفي مؤذ بشكل كبّب، ٩با ٯبعل الشخص يعاين من ىذا ا٢بدث بشكل متكرر، 

ة ا٤بخفية كمن أفكار ك ذكريات ٨بفية.)زاىدة، تيسّب، فيعاين من حالة ضعف تتلو بعد ا٢بادث
2012:15 ) 
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كما تعرفو الباحثة إجرائيا ىي الدرجة الٍب يتحصل عليها الطفل من خبلؿ   التعريف اإلجرائي :
 اإلجابة على فقرات مقياس االضطراب ما بعد الصدمة ا٤بعد ألغراض ىذا البحث .

ا األطفاؿ على أم سطح كاف )الورؽ، أك ا١بدراف، ىي النتاجات الٍب ينجزى رسومات ااطفال:
أك من األرض...( مستخدمْب انواعا من ا٤بواد )األقػػػػػػػبلـ ك الصبغػات اللونية، أك 

كمن ىذه الرسـو ينجزىا الطفل من تلقاء نفسو استجابة لدافع داخلي بعيدا  )الطباشّب...كغّبىا
 (205)ىيبلف، ب ت: .عن أم ضغط من ا٤بمكن أف ٲبارسو الكبار عليو

ىي تلك ا٤بخططات ا٢برة الوٮبية الٍب يضعها الطفل نتيجة أزمة معينة، كىي  التعريف اإلجرائي:
 اللغة الٍب يعربكف هبا عن أفكارىم كمشاعرىم ٘باه األفراد الذين يعيشوف معهم. 

 أدبيات البحث : 

ات النفسية الٍب يعترب يعد اضطراب ما بعد الصدمة أحد االضطراب اضطراب ما بعد الصدمة :
 ىزة عاطفية نا٘بة عن حادثة مؤ٤بة ك تؤثر على حياة الطفل النفسية ك االجتماعية .

تطور مصطلح اضطراب ما بعد الصدمة : شهدت هناية قرف التاسع عشر كبداية قرف العشرين 
ات ىامة اىتماما كبّبا بظاىرة اضطراب ما بعد الصدمة النفسية كتطورا ُب مفاىيمها بسبب تطور 

 منها:

: ُب ا٤باضي كاف يطلق على أعراض اضطراب ما بعد أوال: ازدياد حوادث العنف و اإلغتصاب
الصدمة النفسية لضحايا اإلغتصاب، كللنساء ك األطفاؿ الذين يعانوف من سوء ا٤بعاملة ك العنف 
وء كالضرب مصطلحات )زملة صدمة اإلغتصاب( ك )زملة ا٤برأة ا٤بعتدل عليها( ك )زملة س

بعد حريق لندف كردت ٦بموعة من األعراض تشكل كثّبا منها  1666استخداـ الطفل(. كُب عاـ 
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زملة اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة. كقد كردت صور أخرل لبلضطراب ما بعد الصدمة ناٝبة 
( قدـ 1879(. ك ُب عاـ )1870-1812عن حوادث السكك ا٢بديدية ككاف ذلك عاـ )

ظهر  1871بعد حوادث السكػػػػػػك ا٢بديدية. كُب ركسيا عاـ  مصطلح )عصاب التعويضات(
يقصد بو ا٢بالة مصطلح )عصاب الرعب( ك ظهر  1896مصطلح )عصاب ا٢بوادث( كُب عاـ 

حرائق ث كإصابات خطّبة ك االنفعالية الشديدة أك الرعب ا٤بفاجئ الذم ينشأ بعد التعرض للحواد
عصاب ا٢برب( لئلشارة إٔب أعراض اضطراب ما مع هناية القرف التاسع عشر استخدـ مصطلح )ك 

( عرؼ ر٠بيا باسم )اضطراب الضغوط التالية للصدمة( أك )ما 1980بعد الصدمة . كُب عاـ )
بعد الصدمة( كبقى يعرؼ هبذا االسم ُب األدلة التالية كٓب يقتصر التعريف على تأثّب التعرض 

اإلغتصاب كسوء عنف ا٤بنزٕب ك أيضا على أشكاؿ ال للمعارؾ كا٢بركب فحسب كلكن تتضمن
 (   32: 28، 2012االستخداـ ا١بسمي كا١بنسي لؤلطفاؿ كالنساء.)زاىدة، تيسّب، 

: االضطراب "ٗبفهومو البدائي" قد درج ُب الدليل التشخيصي ثانيا: تزايد الكوارث الطبيعية
( ٙبت مصطلح )رد الفعل الشديد للضغوط( باعتباره فئة من 1925كاإلحصائي األكؿ ُب عاـ )

فئات االضطرابات النفسية النا٘بة من جراء التعرض إٔب ا٤بواقف الٍب تتضمن االحتياجات ا١بسمية 
دث ُب حاالت ا٤بعارؾ ك الكوارث الطبيعية فقط. كقد انتقد الشديدة كالضغوط الزائدة مثلما ٰب

ىذا التفسّب ألنو قد ينطبق ُب الكثّب من ا٢باالت على األشخاص العاديْب الذين ٱبربكف ضغوطا 
ال يستطيعوف ٙبملها. كلكن ىذه الفئة من ) رد الفعل الشديد للضغوط ( قد حذفت ُب النسخة 

(، 1986حصائي لبلضطرابات النفسية الذم صدر ُب عاـ )الثانية من الدليل التشخيصي كاإل
كاطلقت عليو تسميات أخرل أكثر مشولية مثل )اضطراب ا٤بوقف العابر ( ك) رد الفعل التوافقي 

                                 (.                           18: 2015التكيفي(. )نقبل عن كوثر، 
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: كخاصة ا٢برب األىلية األمريكية ٍب ا٢برب العا٤بية االكٔب الٍب تبْب  ثالثا: تزايد خربات احلروب  
خبل٥با معاناة أعداد كبّبة من ا١بنود من اهنيارات نفسية ُب استجاباهتم ٤بواقف ا٢برب كطبيعتها 

%( من ا١بنود األمريكيْب باضطراب الضغوط ما بعد الصدمة النفسة،  10كمدهتا، فقد أصيب )
%( من ا١بنود الربيطانيْب 40تهم بالعجز ك أحيلوا على التقاعد، كما أصيب )٩با أدل إٔب اصاب

باضطرابات ما بعد الصدمة النفسية، ككاف يطلق عليها )صدمة القذائف( أك )عصاب ا٢برب( كُب 
صيغ مصطلح )صدمة القذائف( ليشّب بو إٔب اضطراب نفسي يتسم بفقداف الذاكرة  1919عاـ 

( 1918-1914ر الذم كاف يصاب بو ا١بنود احملاربْب، كُب الفَبة )أك فقداف الكبلـ أك البص
اعتربت )رجة القذائف( حالة عصبية نا٘بة عن صدمة جسمية ُب حْب اعتربت )صدمة القذائف( 
حالة نفسية نا٘بة عن التعرض لضغوط شديدة كما يبلزمها من ىلع كفزع . كما ٍب ظهر مفهـو 

( لوصف حاالت األشخاص الباقيْب على ا٢بياة بعد حريق )ا٤بضاعفات النفسية التالية للصدمة
بوسطن ا٤بعركؼ حيث برزت عدد من األعراض على ىؤالء الضحايا مثل سيطرة األفكار ا٤بتعلقة 

 (   32: 28، 2012بالصدمة كاألحبلـ ا٤بزعجة ك األرؽ . )زاىدة، تيسّب، 

إٔب فحص القيمة التشخيصية  ( ُب فلسطْب،2011كتشّب دراسة قاـ هبا أسامة عمر فرينة )   
الختبار رسم الشخص )كارين ما كوفر( للتمييز بْب األطفاؿ الذين يعانوف من اضطراب ما بعد 

طفل( متوسط أعمارىم  40الصدمة مقارنة األطفاؿ األسوياء. حيث تكونت عينة الدراسة من ) 
إناث( من الذين  10ذكو،  10( طفل )20( سنة، كًب اختيار عينة إكلينيكية )1005ما بْب )

ًب تشخيصهم من الفريق ا٤بعاِب ُب مراكز برنامج غزة للصحة النفسية بأهنم يعانوف اضطراب ما 
 10ذكور، 10( طفل كعينة عشوائية من األسوياء ) 20بعد الصدمة بعد ا٢برب، كما ًب اختيار)

ضطراب ما بعد إناث(، ذلك بعد تكافؤ عينة األطفاؿ )األسوياء( مع األطفاؿ الذين يعانوف ا
الصدمة، من حيث ا١بنس كالعمر كمستول الدخل كمستول الذكاء. كما استخدـ اختبار رسم 
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الشخص )كارين ، ا٤بصفوفات ا٤بتتابعة ا٤بلوف لرافن ما كوفر(، الذم ًب تطبيقو على األطفاؿ الذين 
بْب  يعانوف اضطراب ما بعد الصدمة كاألطفاؿ األسوياء، كقد أظهرت النتائج كجود فركؽ

ا٤بتوسطات ا٢بسابية للدرجات الٍب حصلت عليها ٦بموعة األطفاؿ الذين يعانوف من اضطراب ما 
بعد الصدمة على أقراهنم ُب ٦بموعة األطفاؿ األسوياء على مقياس رسم الشخص ُب بعدم 
)التفاصيل كالنسب( كالدرجة الكلية للمقياس، كٝبيع ىذه الفركؽ دالة عند مستول داللة ) 

0001  ). 

كتفسر نظرية التحليل النفسي )سيجموند فركيد( االضطرابات االنفعالية على أساس فسيولوجي 
حيث افَبضت ىذه النظرية أف العوامل الوراثية تعترب أىم العوامل الٍب تتسبب ُب حدكث اضطراب 

سابقة الٍب ضغوط ما بعد الصدمة النفسية ،كهتتم ىذه النظرية با٣بربات ا٤بؤ٤بة كبالذكريات ا٤بخزنة ال
تعرض ٥با الفرد ؼ طفولتو على اعتبارىا دافعا قويا ٤بعاناتو عندما يكرب كيتعرض ٣بربات أك ذكريات 
٩باثلة كشبيهة ٗبا كاف يعاين منو ؼ طفولتو، كىذا ما ٯبعلو يعاين من أعراض ضغوط ما بعد 

قوم بْب الصدمة النفسية. كيتحدث أصحاب نظرية التحليل النفسي عن كجود تفاعل كبّب ك 
خربات الطفولة السلبية ا٤ببكرة كاألحداث كا٤بواقف ا٢بالية الٍب ٲبر هبا الفرد كالٍب ٙبمل خربات 
سلبية مشاهبة ألنو يسَبجع ا٤باضي كيربطو با٢باضر كيعيش ُب ا٤بأساة ا٤بتشاهبة ، كىذه تعترب أىم 

 ( .50-49: 2012أعراض اضطرابات ضغوط ما بعد الصدمة. )زاىدة ،تيسّب، 

( مصر، الرسم باعتباره كسيلة تنفسية، مع بياف أثر ىذه القيمية 1982كبٌينت دراسة عبلة عثماف )
تلميذ،  800الَببوية ُب اتزاف شخصية التبلميذ ُب أعمار ٨بتلفة . ك قد تكونت عينة الدراسة من 

ُب  سنة )ذكور، إناث(، كانت النتائج ٩بيزة لكل مرحلة عمرية 16 – 6تراكحت أعمارىم بْب 
طبيعة رسوماهتا حيث ٛبيزت رسـو تبلميذ مرحلة الطفولة بالتلقائية التابعة من ذات التبلميذ دكف 
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قيود أك ضغوط لتحقيق رغباهتم أك تكويناهتم ا٣باصة، التعبّب، حيث تأثر أسلوب الطفل التعبّبم 
 بعملية إدراكو أك بنضجو العقلي أك بقدرتو الرمزية على ٛبثيل العآب .  

ا يرل أصحاب النظرية السلوكية أف أعراض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة ىي مثابة ك٥بذ 
استجابات متعلمة عند الفرد الذم يتعرض ٤بثّب معْب ٲبثل مؤشرات خطر كضرر قد ٰبدث لو. 
فأم مثّب ضار ألم فرد سيجعلو يستجيب لو بعدد من ا٤بظاىر االنفعالية ُب صورة أعراض 

تو من ىذا ا٤بثّب، كقد يعمم الفرد ىذا ا٤بثّب على مثّبات أخرل متشابو كاضطرابات تدؿ على معانا
معو ُب خصائصها كشدهتا كحدهتا بالرغم من اختبلفها معو ُب مصدرىا. كما أف استجابتو للمثّب 
القدًن ٲبكن تعميمها على ا٤بثّبات ا١بديدة ٩با ٯبعلو ُب حالة معاناة متميزة كمتكررة مآب يعاِب 

صدمة نفسية تعرض ٥با الفرد حيث يعترب مثّبا أصليا يولد مثّبا ثانويا ٩بثبل ُب منها. ك أم 
اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة كالٍب يستجيب ٥با الفرد باضطرابات انفعالية ". نقبل عن )كوثر، 

2015 :44  ) 

 ( ليبيا . مدل انتشار اضطراب ضغوط ما بعد2015كقد بينت  دراسة كوثر عبد الرحيم التائب )
الصدمة بعد حرب التحرير لدل عينة من طلبة مرحلة التعليم الثانوم ٗبدينة مصراتة، كتألفت عينة 

( ٗبرحلة الثانوم . كقد 761( ذكر ك )540( طالب ك طالبة منهم )1301الدراسة من )
اظهرت أف عدد ا٢باالت الٍب تعاين من اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة من نوع ا٤بتوسط لدل 

%(،كعدد ا٢باالت الٍب تعاين 82.39( بنسبة )1072البحث الكلية ىو عدد كبّب)أفراد عينة 
( بنسبة 172من اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة من النوع البسيط لدل أفراد  العينة )

(12.22  .)% 

 طرا عالج اضطراب ما بعد الصدمة:
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نف كالقتل الذم كضعت تقنية جديدة لعبلج اثار الصدمة كمشاىدة العادلقابلة العالجية : .1
دقيقة كٲبكن  90يتعرض ٥با عدد من األطفاؿ. كىذه الطريقة عبارة عن مقابلة عبلجية تستغرؽ 

تطبيقها على األطفاؿ. كتعتمد ىذه الطريقة على مبدئ اإلسقاط من خبلؿ الرسم ا٢بر ٕبيث يتم 
باشر الذم التغلب على مواقف الرفر كا٢بذر كالتجنب عند الطفل بعكس طريقة االستجواب ا٤ب

 يتّب لديو ا٤بخاكؼ كاالنفعاالت. كتتناكؿ ا٤بقابلة العبلجية ثبلث مراحل:

 كتضم ىذه ا٤برحلة: االنفتاح:- أ

ا٥بدؼ من ا٢بوار: بعد أف نلقي التحية على الطفل كنرحب بو، نشرح لو كيف أننا قابلنا عددا  -
من األطفاؿ الذين يعانوف من مشاكل مشاهبة ٤بشاكلو. كىكذا نستطيع أف ٫بضر الطفل ٥بذه 

 ا٤بقابلة كنفهمو بأنو ليس الوحيد الذم يعاين. 

حدكث التجنب كاألفكار الدخيلة. كىذا ما  إف الصدمة تؤدم إٔب الرسم ا٢بر كسرد القصة:  -
يظهر عند الطفل من خبلؿ الرسم كسرد القصة. كيقضي عمل ا٤بعاِب ىنا بتحديد معآب الصدمة، 
كعندما يبدأ الطفل بسرد القصة، فإف االنفعاالت قد تظهر عليو بالرغم من ٧باكلتو إلخفاء أثار 

 قصة ليحدد معآب الصدمة كأثرىا على الطفل. الصدمة. كىنا يركز ا٤بعاِب على طبيعة الرسم كال

 كتضم ىذه ا٤برحلة:  الصدمة: - ب

 ربط الرسم كالقصة بالصدمة كلكن بشكل ملطف.  -

 التجربة ا٢بسية ٕبيث نطلب من الطفل أف يتذكر الصوت، الضجة، رؤية الدـ مثبل. -

يث نقوؿ للطفل من كتضم ىذه ا٤برحلة: االعَباؼ با٤بخاكؼ الواقعية ٕب ختام اجللسة: - ت
 (177: 171، 1999الطبيعي أف تشعر با٣بوؼ كالضيق كا٢بزف. )غساف، 
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إف العبلج بالرسم من اجملاالت ا٤بهنية كاألكادٲبية حديثة العهد نسبيا، كىو  العالج بالرسم : .2
يقـو على تطويع األنشطة الفنية التشكيلية، كتوظيفها بأسلوب منظم ك٨بطط، لتحقيق أغراض 

ية كعبلجية تنموية نفسية، عن طريق استخداـ الوسائط كا٤بواد الفنية ا٤بمكنة ُب أنشطة تشخيص
 فردية أك ٝباعية، مقيدة أك حرة، كذلك كفقا لؤلىداؼ ا٣بطة العبلج كتطور مراحلها.

كيستهدؼ العبلج بالفن مساعدة ا٤برض على اعادة بناء الطرؽ الٍب ينضموف هبا حياهتم       
كوهنا. كٙبريكهم من حاالت الشعور باالغَباب، العدكانية، القلق إٔب حاالت أخرل كيعيشوهنا كيدر 

تسودىا مشاعر ا٢بب كالتعاطف كاالحساس بالتوازف كالسبلـ الداخلي. فإف ا٤بعا١بْب بالفن يركزكف 
سية على تفسّب ا٤بعاين كاألبعاد البلشعورية لؤلشكاؿ كالرموز ا٤بتضمنة ُب التعبّب، كأف القاعدة األسا

ُب العبلج بالفن ىي قبوؿ كل االستجابات كالنواتج بصرؼ النظر عن مسألة ا١بودة الفنية ُب ما 
 (  241، 1995ينتجو العميل من أشكاؿ تعبّبية فنية ٨بتلفة. )عبد ا٤بطلب، 

كللرسم مكانة كاضحة ُب ٦باؿ عبلج االضطرابات السلوكية لدل األطفاؿ فالطفل يستطيع أف  
ورة أيسر من التعبّب اللفظي. ألنو ُب أحياف كثّبة يصعب على الطفل استخداـ يعرب سلوكيا بص

 األلفاظ كا٤بعاين للتعبّب عما ُب داخلو. إما لندرة ثركتو اللغوية، أك لصعوبة التعبّب عما يشعر بو.

أكدت "كرامر" ُب كتبها حيث تقوؿ ىنا: "أهنا تعتِب بشكل رئيسي  1971كُب عاـ      
ي بالرسم كالذم يعتمد على الرسم كوسيلة كحيدة كعليو فالرسم يبدك كعنصر ٩بيز بالعبلج النفس

عن العبلج النفسي، كاحتماالت اشفاؤه تعتمد على ا٣بطوات النفسية الٍب ٛبارس ُب العمل 
اإلبداعي، كأف عمل ا٤بعاِب النفسي كفناف مثلو مثل ا٤بعلم الذم ٲبتلك القدرة على تطوير أساليبو 

 ت ا٤بتعلم". حسب احتياجا



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

553 
 

كيرل عماد الدين سلطاف أف بعر ا٤برضى قد ال يستطيعوف ا٢بديث طويبل عن مشاعرىم 
كالعبلقات الٍب تربطهم بغّبىم، كٲبكن للمعاِب أف يساعد ىؤالء ا٤برضى باستخداـ أسلوب اإلرشاد 
                                              بالرسم أك ٧باكلة التخفيف من األعراض كينصحهم بأساليب التكييف بدرجة أفضل للحياة. 

 .(52: 51، 2005غزالة، )نقبل عن 

لقد استفادت الباحثة من األدبيات ُب زيادة االطبلع على ا٤بتعلقة باضطراب ما بعد الصدمة، 
 كإثراء ا١بانب النظرم للبحث ا٢بإب، كٙبديد مشكلة البحث كبناء تصورات عامة للبحث.

تناكؿ ىذا الفصل عرض إجراءات البحث الٍب اتبعتو الباحثة من منهج الدراسة إجراءات البحث: 
كاجملتمع كالعينة الٍب قاـ عليها البحث كاألدكات الٍب استخدمت ُب ىذا البحث كاألساليب 
 االحصائية الٍب تناسب البحث الستخبلص النتائج كفيما يلي عرضا توضيحيا إلجراءات البحث.

و الطريقة الٍب اتبعتها الباحثة ُب دراستها للمشكلة الكتشاؼ ا٢بقيقة "ىأوال: منهج البحث :
 (5، 1993)عبد الرٞبن، ارات الٍب يثريها موضوع البحث" .كلئلجابة على األسئلة ك االستفس

ىو ا٤بنهج الذم يعتمد على دراسة الظاىرة ككصفها كصفا دقيقا ك يعرب عنها  ادلنهج الوصفي : 
لكيفي يصف الظاىرة ك يوضح خصائصها، ك الكمي يعطينا كصفا كميا كميا أك كيفيا، الوصف ا

 رقميا يوضح مقدارىا أك حجمها ك مقدار ارتباطها بالظواىر ا٤بختلفة . 

 "ىو اإلطار ا٤برجعي للباحثة ُب اختيار عينة البحث" . ثانيا: رلتمل البحث : 

٢بكومية ُب نطاؽ مدينة مصراتة اشتمل ٦بتمع البحث على تبلميذ ا٤برحلة االبتدائية با٤بدارس ا
( 957( ذكور، )1062( منهم )2019( كالبالغ  عددىم )2016/2017للعاـ الدراسي )

 ( 1إناث كما ىو موضح ُب ا١بدكؿ )
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 ( يوضح رلتمل البحث1اجلدول )

 العدد الكلي االناث الذكور ا٤بدرسة

 218 95 123 جابر بن حياف

 312 134 178 مصعب بن عمّب

 399 221 178 ا٤بستقبلجيل 

 276 115 161 شهداء الركيسات

 185 82 103 شهداء راس مفتاح

 346 160 186 الشهداء

 283 150 133 أبريل 17

 2019 957 1062 اجملموع

تتكوف عينة البحث من ٦بموعة من تبلميذ ا٤برحلة االبتدائية ًب اختيارىم ثالثا: عينة البحث:  
 (2( إناث كما موضح ُب ا١بدكؿ )70( ذكور، )80( منهم )150)بشكل عشوائي، تتكوف من 

 ( يوضح اختيار العينة2اجلدول )

 العدد الكلي االناث الذكور ا٤بدرسة
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 23 13 10 جابر بن حياف

 25 11 14 مصعب بن عمّب

 25 10 15 جيل ا٤بستقبل

 22 11 11 شهداء الركيسات

 10 5 5 شهداء راس مفتاح

 26 11 15 الشهداء

 19 9 10 أبريل 17

 150 70 80 اجملموع

استخدمت الباحثة ُب اختيار العينة بالطريقة العشوائية لكوهنا وصف العينة و كيفية اختيارىا :
مشلت العينة ك ا٢بصوؿ على نتائج موثوقة ك أفضل الطرؽ إذ ٲبكن من خبل٥با ٘بنب التحيز 

اختيارىم بطريقة عشوائية من اجملتمع ( إناث، ًب 70( ذكور، )80( ذكور ك إناث، منهم )150)
األصلي، ٛبثل ىذه العينة ٦بتمع البحث، الٍب ًب اختيار ٦بموعة من تبلميذ ا٤برحلة اإلبتدائية بطريقة 

 عشوائية ك بعد ذلك ًب توزيع أداة البحث على تبلميذ ا٤برحلة .

 مربرات اختيار العينة : 

 بالضغوطات احمليطة هبم .أطفاؿ ا٤برحلة اإلبتدائية أكثر تأثّبا  .1
 لسهولة الوصوؿ إٔب أفراد العينة ك تطبيقها عليهم ك تطبيقها عليهم . .2
 أطفاؿ ا٤برحلة اإلبتدائية يتميزكف با٢برية ك الواقعية ُب تعبّباهتم . .3
 يعربكف عن مشاعرىم بالعشوائية أكثر ٩بن ىم أكرب منهم سنان . .4
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لكي تتمكن الباحثة من ٙبقيق أىداؼ البحث كىو معرفة اضطراب ما بعد  رابعا: أداة البحث :
الصدمة عن طريق رسومات األطفاؿ لدل تبلميذ ا٤برحلة االبتدائية للوصوؿ إٔب نتائج البحث 

 ا٢بإب . قامت الباحثة باستخداـ األداة األتية :

 PTSD scale according to DSM—IVمقياس كرب ما بعد الصدمة لدافيدسوف 
 ترجم إٔب اللغة العربية من قبل "د . عبد العزيز ثابت" .

 PTSD scaleيتكوف مقياس كرب ما بعد الصدمة لدافيدسوف   وصف ادلقياس :
according to DSM—IV ( أكزاف ابتداء من أبدان، نادران، 5(فقرة مكونة من )17من)

 أحيانان، غالبان، دائمان . 

 صدا ادلقياس : 

قامت الباحثة بعرض ا٤بقياس على ٦بموعة من احملكمْب من أساتذة علم  ىري:أوال: الصدا الظا
( كذلك للحكم على مدل مبلئمتها للبيئة الليبية احمللية ك صياغة فقرات ا٤بقياس 1النفس ا٤بلحق )

ك بقاءىا كما ىي، ك بعد انتهاء من ٙبكيم ا٤بقياس من احملكمْب قامت الباحثة بالتعديبلت ا٤بوص 
ل احملكمْب ك بذلك اكتملت أداة الدراسة ُب صورهتا النهائية ك أصبحت جاىزة للتطبيق هبا من قب

 على ٦بتمع البحث ا٤بستهدؼ من أطفاؿ ا٤برحلة اإلبتدائية .

ًب حساب صدؽ االختبار عن طريق حساب معامل االرتباط بْب الدرجة  ثانيا: الصدا الداخلي:
ن الصدؽ كاالتساؽ الداخلي حيث تشّب )أنستازم( الكلية على كل بيعد كيطلق على ىذا النوع م

( كيوضح Anastasi,1988أب أف ىذه الطريقة تعترب مؤشرنا جيدنا على صدؽ االختبار )
 ( معامبلت االرتباطات بْب الدرجة الكلية لكل بعد كالبنود الٍب تندرج ٙبتو.3جدكؿ رقم )
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 بارات ادلقياس والدرجة الكلية( قيم معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة من ع3جدول )

 الفقرات الفقرات الفقرات

 االرتباط رقم الفقرة االرتباط رقم الفقرة االرتباط رقم الفقرة

1 286 7 412 13 364 

2 523 8 582 14 408 

3 576 9 537 15 548 

4 491 10 601 16 501 

5 398 11 496 17 310 

6 379 12 478  

( فإف ٝبيع معامبلت االرتباط بْب البنود كا٤بقاييس الفرعية كانت 3)كما ىو كاضح ُب جدكؿ رقم 
 (.0.01دالة عند مستول داللة )

للتحقق من ثبات ا٤بقياس استخدمت الباحثة طريقة التناسق الداخلي ٗبعادلة ألف  ثبات ادلقياس: 
أب  ( كىي قيمة دالة كمرضية كما يشّب0.76كركنباخ كقد بلغت قيمة معامل ألف كركنباخ )

 .معامل ثبات جيد للمقياس 

حيث استخدمت الباحثة الرسم ا٢بر كأداة للتعبّب على ما ُب داخلو من اضطراب ما  أداة الرسم:
 ًب إجراء التطبيق كفقا للضوابط االتية:، بعد الصدمة عن طريق الرسومات ا٢برة لؤلطفاؿ كمدلوالهتا



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

558 
 

ل فقرة لكل تلميذ على حدة كيطلب من قامت الباحثة باختيار التبلميذ بشكل عشوائي كشرح ك .1
 التلميذ اإلجابة عليها مع حث التبلميذ على اإلجابة بصدؽ كصراحة تامة.

 التأكد على عدـ ترؾ إحدل الفقرات ا٤بقياس بدكف إجابة. .2
 بعد استكماؿ اإلجابات طلبت من التبلميذ بالرسم على ا٢بدث الصادـ الذم مٌر بو. .3
( 10أب  5ذ بعد االنتهاء من اإلجابة، كيستغرؽ ا٤بقياس حوإب )يتم ٘بميع ا٤بقياس من التبلمي .4

 دقائق تقريبنا.
 ًب تصحيح ا٤بقياس كتفريغو كمن ًب استخراج النتائج. .5

 خامساً :ااساليب االحصائية :

 .(Pearsonمعامل ارتباط بّبسوف )  .1
 ( لداللة الفركؽ بْب ا٤بتوسطات.T.testاختبار )ت( ) .2
 معامل كركنباخ )ألفا(. .3
 ا٤بتوسطات ا٢بسابية كاال٫برافات ا٤بعيارية. .4

: يتناكؿ ىذا الفصل عرضان لنتائج البحث تبعان لتسلسل أسئلة البحث، كيتضمن   عرض لنتائج
كذلك مناقشة النتائج ا٤بتعلقة بكل تساؤؿ كفقان لئلطار النظرم كالبحوث السابقة ذات العبلقة 

 با٤بوضوع.

 بالتساؤؿ األكؿ كتفسّبىا.أكالن :ػػ النتائج الٍب تتعلق 

ىل ٲبكن اكتشاؼ اضطراب ما بعد الصدمة عن طريق رسومات  ينص ىذا التساؤل على"
 األطفاؿ"؟                                                                    

ىذا لئلجابة على ىذا التساؤؿ ًب حساب معامل بّبسوف كمستول الداللة كيوضح ا١بدكؿ التإب 
 االجراء.
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 ( معامل االرتباط ومستوى الداللة بني درجات حتليل الرسومات واالستبيان4جدول رقم ) 

 االستبيػػاف الرسػػػم 

 الرسػم

 

 0.395 1 معامل بّبسوف

 0.05 ػػػػػػػػػ مستول الداللة

 االستبيػاف
 1 0.395 معامل بّبسوف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػ 0.05 مستول الداللة

  

من ا١بدكؿ السابق كجود عبلقة ارتباطية موجبة بْب درجة ٙبليل الرسومات كالدرجة مع يتضح 
(، كاتفق ىذا البحث 0.05( كىو معامل داللة إحصائية عند مستول )0.395االستبياف قدرىا )

( على كجود عبلقة موجبة بْب ٙبليل الرسومات كاالستبياف، كمن 2011مع دراسة )أسامة فرينة 
ت الٍب قاـ هبا األطفاؿ يتضح لدل الباحثة أف األطفاؿ الذين يعانوف من اضطراب خبلؿ الرسوما

 الصدمي تكوف رسوماهتم ذات عنف كعدكاف.

 ثانياً: النتائج اليت تتعلق بالتساؤل، وتفسريىا:

 ماىي أىم أعراض اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدل األطفاؿ"؟ينص ىذا التساؤل على" 

لئلجابة على ىذا التساؤؿ ًب حساب التكرارات كالنسب ا٤بئوية لبدائل لكل فقرة من فقرات 
 االستبانة كيوضح ا١بدكؿ التإب ىذا االجراء. 
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( يوضح التكرارات والنسب ادلئوية وادلسط ادلرجح وقيمة )كا( تربيل للفروا 5جدول رقم )
 يف النسب لفقرات احملور ااول

 العبارة ت

فئة
ال

 

 ادلوافقة درجة

عينة
ط ال

وس
مت

 

جتاه
اال

يب 
لرتت
ا

 أحيانا غالبا أحيانا نادرا أبدا 

1 
تتخيل صور، كذكريات، 
 كأفكار عن ا٣بربة الصادمة

1.7 26 5 61 22 36 تكرار
5 

33.3
9 

8 
 17.3 3.3 40.7 14.7 24.0 النسبة%

2 
ٙبلم أحبلـ مزعجة تتعلق 

 با٣بربة الصادمة

1.1 10 6 36 39 59 تكرار
3 

29.4
3 

16 
 6.7 4.0 24.0 26.0 39.3 النسبة%

3 
فجائية  بأف ما  تشعر ٗبشاعر

 حدث لك سيحدث مرة أخرل

1.1 16 10 28 20 76 تكرار
3 

34.5
9 

5 
 10.7 6.7 18.7 13.3 50.7 النسبة%

4 
تتضايق من األشياء الٍب تذكرؾ 
 ٗبا تعرضت لو من خربة صادمة

1.8 31 13 48 17 41 تكرار
4 

36.3
0 

4 
 20.7 8.7 32.0 11.3 27.3 النسبة%

5 
األفكار الٍب تذكرؾ تتجنب 

 با٢بدث الصادـ

1.7 35 9 34 26 46 تكرار
4 

38.2
5 

2 
 23.3 6.0 22.7 17.3 30.7 النسبة%

6 
تتجنب ا٤بوافق كاالشياء الٍب 

 تذكرؾ با٢بدث الصادـ

1.7 32 12 39 25 24 تكرار
8 

36.9
6 

3 
 21.3 8.02 26.0 16.7 28.0 النسبة%

7 

تعاين من فقداف الذاكرة 
لؤلحداث الصادمة  الٍب 

تعرضت ٥با ) فقداف ذاكرة 
 نفسي ٧بدد(

 15 12 43 35 45 تكرار
1.7
5 

31.7
9 

12 
 10.0 8.0 28.7 20.3 30.0 % النسبة
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8 
لديك صعوبة ُب التمتع ٕبياتك 

ك النشاطات اليومية الٍب 
 تعودت عليها

 10 7 27 39 67 تكرار
1.0
3 

29.8
1 

15 
 6.7 4.7 18.0 26.0 44.7 النسبة %

9 
تشعر بالعزلة كبأنك بعيد كال 
تشعر با٢بب ٘باه اآلخرين أك 

 االنبساط

 18 3 10 13 106 تكرار
0.7
6 

34.3
5 

7 
 12.0 2.0 6.7 8.7 70.7 النسبة%

1
0 

 فقدت الشعور با٢بزف كا٢بب
0.8 14 5 18 20 93 تكرار

5 
32.6

0 
9 

 9.3 3.3 12.0 13.3 62.0 النسبة%

1
1 

٘بد صعوبة ُب ٚبيل بقائك 
على قيد ا٢بياة لفَبة طويلة 
لتحقيق أىدافك ُب العمل، 
 كالزكاج ، كإ٪باب األطفاؿ

 24 10 20 7 89 تكرار
1.1
5 

38.9
3 

1 
 16.0 6.7 13.3 4.7 59.3 النسبة%

1
2 

 لديك ُب النـو
1.4 20 14 33 34 49 تكرار

8 
34.4

8 
6 

 13.3 9.3 22.0 22.7 32.7 النسبة%

 البند الثالعععث

 فرط اإلثارة والتيقظ

1
3 

تنتابك نوبات من التوتر ك 
 الغضب

1.2 14 9 30 38 59 تكرار
1 

32.0
3 

10 

 9.3 6.0 20.0 25.3 39.3 النسبة% 

1
4 

 تعاين من صعوبات ُب الَبكي
0.8 12 2 19 30 87 تكرار

1 
30.1

5 
14 

 8.0 1.3 12.7 20.0 58.0 النسبة%
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1
5 

 

تشعر بأنك على حافة االهنيار 
)كاصلة معاؾ على األخر(، 
 كمن السهل تشتيت انتباىك.

 4 9 16 34 80 تكرار
0.9
1 

31.0
5 

13 
 7.3 6.0 20.7 22.7 53.3 النسبة%

1
6 

تستثار ألتفو األسباب كتشعر 
دائما بأنك متحفز كمتحفز 

 كمتوقع األسواء

 8 7 20 38 77 تكرار
0.8
7 

28.5
7 

17 
 5.3 4.7 13.3 25.3 51.3 النسبة%

1
7 

األشياء كاألشخاص الذين 
 يذكركنك

 19 14 48 35 34 تكرار
1.6
6 

31.9
6 

11 

 

با٣بربة الصادمة ٯبعلك تعاين 
من نوبة من ضيق التنفس، 

كالرعشة، كالعرؽ الغزير كسرعة 
 ُب ضربات قلبك

    12.7 9.3 32.0 23.3 22.7 النسبة%

( أف الفقرة الٍب تنص على أف: ) ٘بد صعوبة ُب ٚبيل بقائك  على قيد 5يتضح من ا١بدكؿ رقم )
حصلت على ا٤برتبة  ا٢بياة لفَبة طويلة لتحقيق أىدافك ُب العمل، كالزكاج، كإ٪باب األطفاؿ(، 

( ٩با يدؿ على أف أكثر االعراض شيوعنا، 38.93(  ككزف مئوم )1.15األكٔب ٗبتوسط حسايب )
 حْب حصلت الفقرة الٍب تنص على ما يأٌب: )تستثار ألتفو األسباب كتشعر دائما بأنك كُب

( ككزف مئوم 0.87متحفز كمتوقع االسواء( حصلت على ا٤برتبة األخّبة  ٗبتوسط  حسايب )
 (٩با يدؿ على اهنا أقل االعراض  شيوعا.  28.57)

 ثانيا : النتائج اليت تتعلق بالتساؤل الثالث وتفسريىا.

 )ىل توجد فركؽ بْب ا١بنسْب ُب اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة(؟                                                                  ينص ىذا التساؤل على   
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لئلجابة على ىذا التساؤؿ ًب حساب ا٤بتوسطات ا٢بسابية كاال٫برافات ا٤بعيارية كقيمة اختبار 
.test  T ( ىذا االجراء.6ْب الذكور كاالناث كيوضح ا١بدكؿ رقم )لداللة للفركؽ ب 

وداللتها االحصائية للفروا بني اجلنسني الذكور  T .test( يوضح قيمة اختبار 6اجلدول )
 واإلناث

من ا١بدكؿ السابق يتضح عدـ كجود فركؽ ذات داللو إحصائية بْب الذكور كاإلناث، الف كبل من 
ا١بنسْب قد تعرضوا لنفس الظركؼ الصادمة مع مقارنتهم بالرسومات الٍب قاموا هبا كتدؿ ىذه 

الظركؼ ُب نفس ا٤بكاف كالزماف. كاتفق ىذا البحث مع الرسومات على اهنم تعرضوا لنفس ىذه 
( على عدـ كجود فركؽ بْب ا٤بتوسطات ا٢بسابية لؤلطفاؿ الذين 2011دراسة )أسامة فرينة 

 يعانوف من اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة تعزل لعامل ا١بنس على مقياس رسم الشخص.

 التوصيات وادلقرتحات:  

توصي الباحثة بتوعية األطفاؿ بطبيعة ا٤بواقف الضاغطة الٍب ٙبدث ُب ا٢بياة من خبلؿ تقدًن   
الربامج التوعوية الٍب تساعدىم ُب مواجهة الضغوط ا٢بياتية بشكل عاـ كالضغوط الدراسية بشكل 

 خاص.

 ا٤بتوسط العدد ا١بنس البعد
اال٫براؼ 
 ا٤بعيارم

درجة 
 ا٢برية

قيمة 
T 

مستول 
 الداللة

إضطراب ما بعد 
 الصدمة

 9.5649 21.425 80 ذكور

148 160 

 

873 

 
 11.4655 1.700 70 إناث
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لدل  كما تقَبح الباحثة إعداد برامج إرشادية أك عبلجية للتخفيف من حدة الضغوط النفسية
 طالبات ا١بامعة.

 
 ادلراجل

 أوال: الكتب العربية: 

(،الفن كالدراما كا٤بوسيقى ُب تعليم لطفل، دار الفكر، عماف 2002العناين، حناف عبدا٢بميد) .1
. 
 (، ا٤بدخل إٔب الَببية الفنية، دار جرير، عماف ، األردف . 2006أبو شعّبة، خالد ) .2
ضطرابات السلوكية، مكتبة اجملتمع العريب، (، مقاييس ُب اال2006العبادم، رائد خليل ) .3

 عماف، األردف .
، رؤل، غزة، -ماذا ٙبكي ك ماذا نتعلم منها -الكيبلين، رىب )ب.ت(، رسومات األطفاؿ .4

 فلسطْب .
(، اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة النفسية، كائل، 2012أبو عيشة، زاىدة ،عبد هللا، تيسر ) .5

 عماف، األردف .
(، اضطراب الضغوط التالية للصدمة بوصف أىم األثار 1993ٞبد )٧بمد، عبد ا٣بالق أ .6

 السلبية للعدكاف العراقي على الكويت، عآب الفكر، الكويت .
 (، البحث العلمي، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر . 1993بدكم، عبد الرٞبن ) .7
ار ا٤بعارؼ، (، مدخل إٔب سيكولوجية رسـو األطفاؿ، د1995القريطى، عبد ا٤بطلب أمْب ) .8

 االسكندرية، مصر .
(، سيكولوجية ا٢بركب ك الكوارث ك دكر العبلج النفسي، دار 1999يعقوب، غساف ) .9

 الفارايب، بّبكت، لبناف .
 (، علم النفس اللعب، دار ا٤بسّبة، عماف،  األردف .2004صوا٢بة، ٧بمد أٞبد ) .11
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الصحاح، دار ك مكتبة ا٥ببلؿ، (، ٨بتار 1988الرازم، ٧بمد بن أيب بكر بن عبد القادر ) .11
 بّبكت، لبناف .

 (، أطفاؿ ببل عنف، دار األمْب، القاىرة، مصر .2007عبد ا٤بنعم، ٧بمد ) .12
(، الَببية الفنية لطفل الركضة، دار ا٤بسّبة، عماف، 2008ا٥بنيدم، مناؿ عبد ا٤بفتاح ) .13

 األردف .
دار ا٤بسّبة، عماف،  (، سيكولوجية رسـو األطفاؿ،2009ا٥بنيدم، مناؿ عبد الفتاح ) .14

 األردف .
 ثانيا: الكتب ااجنبية:   

(، التكيف مع صدمات ا٢بياة، ترٝبة: رنا النورم، مكتبة 2002ماكماىوف، جبلدينا ) .1
 العبيكاف، الرياض، ا٤بملكة العربية السعودية .

(، الطب النفسي ا٤ببسط، مَبجم: طارؽ بن علي 1999كيليس، جيمس، ماركس، جوف ) .2
 نشر العلمي ك ا٤بطابع، الرياض، ا٤بملكة العربية السعودية .  ا٢ببيب، ال

 ثالثا: رسائل علمية: 

(، القيمة التشخيصية الختبار رسم الشخص ُب ٛبيز اضطراب ما 2011فرينة، أسامة عمر ) .1
 بعد الصدمة لدل عينة من األطفاؿ، رسالة ماجستّب، كلية الَببية، ا١بامعة االسبلمية غزة .

(، فاعلية تقنية ا٢برية النفسية ُب ا٢بد من 2015الرٞبن ٝبعو، أبو جحجوح، ضياء )كاُب،عبد  .2
 (على ٧بافظة غزة، ا١بامعة االسبلمية، غزة .2014األعراض الصادمة جراء العدكاين االسرائيلي)

(، مدل فاعلية استخداـ الرسم كربنامج ارشادم ُب ٚبفير 2005الطيف، غزالة مصطفى ) .3
تبلميذ ا٢بلقة األكٔب من التعليم االساسي بشعبية مصراتة، رسالة ماجستّب، كلية السلوؾ العدكاين ل

 الَببية، ا١بامعة االسبلمية غزة .
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(، مدل انتشار اضطراب ما بعد الصدمة بعد حرب 2015التائب، كوثر عبد الرحيم ) .4
ية الليبية، فرع التحرير لدل طلبة مرحلة التعليم الثانوم ٗبدينة مصراتة، رسالة ماجستّب، األكادٲب

 مصراتة .         
(، اضطراب ما بعد الصدمة ك عبلقتو بالتوجو ٫بو الدعاء 2011أبو شريفة، ميساء شعباف ) .5

 لدل عينة من زكجات الشهداء ُب قطاع غزة، رسالة ماجستّب، كلية الَببية، ا١بامعة االسبلمية .
ما بعد الصدمة لدل (، فاعلية برنامج ارشادم ٣بفر ضغوط 2016بص، نعيمة عمر ) .6

أطفاؿ ا٤برحلة االبتدائية، رسالة دكتوراه، جامعة عْب مشس، كلية البنات لآلداب ك العلـو ك الَببية 
. 

 ثالثا: رللة علمية: 

(، الصدمة النفسية الناٝبة عن انتفاضة األقصى، ٦بلة شبكة 2006موسى، ثابت عبد العزيز ) .1
 ، فلسطْب.12، العدد 4العلـو النفسية العربية، ٦بلة 

(، تقييم األنا لدل الشباب الفلسطيِب ُب مواجهة األحداث الصادمة 2007ا٣بطيب، ٧بمد ) .2
 ، غزة . 2، العدد 15"سلسلة للدراسات األنانية"، ٦بلة ا١بامعة االسبلمية، ٦بلة 

 رابعا: مواقل إلكرتونية:

1. logspot.comt.team.b-http://hte  
2. res.com-www.syr  
3. www.startimes.com  
 

  

http://hte-t.team.blogspot.com/
http://hte-t.team.blogspot.com/
http://www.syr-res.com/
http://www.syr-res.com/
http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
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القيم الرتبوية ادلتضمنة يف كتايب الرياضيات للصف الرابل ااساسي بفلسطني وادلملكة العربية 
 السعودية 
 جامعععة ااقصى/ هللاأ.د. عبد الكرمي موسى فرج 

  وزارة الرتبية والتعليم العايل الفلسطينية/ د. عبد هللا عطيو أبو شاويش
 

 ادللخص: 
ىدفت الدًٌراسة إٔب معرفة مدل توافر القيم الَببوية ا٤بتضمنة ُب كتايب الرياضيات للصف 

نهج الوصفي الرابع األساسي بفلسطْب ، كا٤بملكة العربية السعودية، كقد اتبعت الدراسة ا٤ب
التحليلي، كتكونت عينتها من كتايب الرياضيات ا٤بقرراف على تبلميذ للصف الرابع األساسي 
بفلسطْب كا٤بملكة العربية السعودية ، كٛبثلت أدكات الدراسة ُب قائمة القيم الَببوية، كأداة لتحليل 

السعودية ، كقد أظهرت  ٧بتول كتايب الرياضيات للصف الرابع األساسي بفلسطْب كا٤بملكة العربية
نتائج الدًٌراسة أف توافر القيم الَببوية ا٤بتضمنة ُب كتايب الرياضيات للصف الرابع األساسي بفلسطْب 
كا٤بملكة العربية السعودية  كانت متوفرة بدرجة كبّبة كبدرجات متفاكتة، كُب ضوء ذلك أكصى 

 الباحثوف بإعطاء كزف أكرب للقيم الٍب قل تكرارىا.
 .الصف الرابع األساسي -كتب الرياضيات  -القيم التربوية  ات المفتاحية:الكمم

Educational values included in the mathematics books for 
the fourth grade in Palestine and Saudi Arabia 
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Summary:The study aimed at finding out the availability of the 
educational values included in the mathematics books for the 
fourth grade in Palestine and Saudi Arabia. The study followed 
the analytical descriptive method. The sample consisted of two 
mathematics books that were given to students in the fourth 
grade in Palestine and Saudi Arabia. The results of the study 
showed that the availability of the educational values included in 
the mathematics books for the fourth grade in Palestine and the 
Kingdom of Saudi Arabia Saudi Arabia was largely available to 
varying degrees, and in the light of this, the researchers 
recommended giving greater weight to the values less 
recurrence. 

 

Keywords: Educational Values - Mathematics Books - Grade 4 
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 مقدمة الدراسة:

تعترب ا٤برحلة األساسية الدنيا من أىم ا٤براحل التعليمية ُب حياة اإلنساف، إذ فيها تنمو 
قدرات التلميذ كتتفتح مواىبو، كيكوف قاببلن للتأثّب كالتوجيو كالتشكيل، ألف ىذه ا٤برحلة هتدؼ إٔب 

سبة، كالقيم، إمداد التبلميذ بالقدر الضركرم من أساسيات ا٤بعرفة، كا٤بهارات، كاال٘باىات ا٤بنا
 … لكي يتسُب ٥بم التكيف مع بيئاهتم، سواء كانت ىذه البيئات ٘بارية، أك زراعية، أك علمية 

كتعد مادة الرياضيات من أىم ا٤بواد الدراسية ا٤بقررة، على تبلميذ ا٤برحلة األساسية، ٤با 
ها، باإلضافة دكرىا للرياضيات من دكر كبّب ُب ا٢بياة، ك ٤با ٥با من إسهامات ُب هنضة األمم كرقي

ا٤بلحوظ ُب الصحوة العلمية كالتكنولوجية الٍب يعيشها العآب اآلف، فقد امتدت االستخدامات 
ا٤بختلفة ٥با، حٌب مشلت كثّبان من اجملاالت التطبيقية ُب العلـو االجتماعية، كاإلنسانية كإدارة 

 ( .10:  2014)فرج هللا ، األعماؿ، كالسياسة، كما لعبت دكران مباشران ُب تنمية االقتصاد

( بقولو: العصر ا٢بإب ىو عصر الرياضيات فهي 112: 2006كىذا ما يؤكده )إبراىيم، 
ٙبتل مكانان متميزان بْب العلـو لكثرة تطبيقاهتا من جهة؛ كألهنا أكثر ىذه العلـو دقة كيقينان، فكماؿ 

ن حقيقة كوف الرياضيات ملكة النظرية ُب إمكاف التعبّب عنها بصيغة رياضية، كىذا ٓب يبعد ع
 العلـو كما أطلق جاكس. 

( ُب ىذا الصدد أف الرياضيات تعترب أحد ٦باالت ا٤بعرفة 78: 2011كيضيف )علي، 
الرئيسة ُب إبراز التطور العلمي، كمن خبلؿ ىذه األٮبية للرياضيات تنبثق أٮبية االىتماـ هبا 

 ة التطورات ا٢بادثة ُب كافة ٦باالت ا٢بياة.كتعلمها لكافة فئات اجملتمع بشكل يتناسب مع سرع
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إف الوعي ا٤بتزايد بأٮبية التعليم باعتباره أساس لكل تنمية كتقدـ أبرز ما ٲبيز عصرنا 
ا٢بإب، كإف ا٤بناىج ٥بي الرافد األساسي كاألداة األساسية كالقوة الفاعلة ُب تشكيل بنية ذلك 

 ع.التعليم الذم يعد ركيزة أساسية لتكوين اجملتم

كٲبثل الكتاب ا٤بدرسي أىم ركافد ا٤بنهاج التعليمي، كيعترب مرجعان أساسيان للمعلم كالطالب على 
السواء، كىو الوسيط الفعلي للتواصل بْب ا٤بعلم كا٤بتعلم فهو بْب يدم ا٤بتعلم يعد النظر فيو مٌب 

رصان ٥بم متساكية يشاء باإلضافة إٔب أنو يقحم الطلبة ٝبيعهم ُب األنشطة كالتدريبات، كيوفر ف
  (205: 2000للتعليم تناسب قدراهتم ا٤بختلفة. )عبد ا٣بالق كالعملة، 

كيعترب منهاج الرياضيات من ا٤بناىج ذات األٮبية البالغة لدل الطلبة فػي ا٤برحلػة 
األساسية، حيث ألف ىذه ا٤برحلة العمرية مبلئمة لغرس القيم كٛبثلها لديهم كلذا فإف ىذا ا٤بنهاج، 

: ََِِأف يكوف غنيان كثريان ألنواع القيم حٌب يكسب الطلبػة أ٭باطػان سػلوكية موجبة)الشافعي،  البد
ْ ) 

إف ا٤بناىج الفلسطينية عبارة عن نظاـ متكامل من ا٢بقائق كالقيم كا٣بربات كا٤بهارات 
م إٕب ٙبقيق االنسانية ا٤بتغّبة الٍب تقدمها ا٤بؤسسة الَببوية ا٤بعنية بذلك )ا٤بدرسة( بقصد ايصا٥ب

االىداؼ ا٤برجوة، كلضماف فاعلية النظاـ القيمي األعلى فإنو يتوجب على مؤسػسات الدكلػة 
الَببويػة العمل على نقل القيم من ٦باؿ الفكرة كالنظرية إٔب ٦باؿ القوؿ فيها كالعمل هبا، كينبغػي أف 

ة، كبنػاء الكتػب الدراسية يؤخذ ذلك ُب االعتبار، خاصة عند الشركع ُب ٚبطيط ا٤بنػاىج الدراسػي
 بعامة.

كٙبتل القيم أٮبية كبّبة بوصفها موجودة ُب كل نشاط إنساين، كُب كل تنظيم اجتماعي، 
كاقتصادم، كسياسي كوهنا تساعد اإلنساف على ٙبقيق مقدرتو الذاتية على االختيار كاالبتكار 
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عنو، كفضبل عن أهنا ذات صلة كالتجديد، كتعد ٧بركة للسلوكات كدافعة ٥با، كلؤلفعاؿ الصادرة 
 Kagstrom) بنمط السلوؾ ا٤بثإب الذم يعتمده الفرد كالذم يعد كسيلة لتحقيق األىداؼ.  

and Ksellberg, 2007, p.10) (كما كتسهم ُب ٙبقيق تكامل الفرد كاتزاف سلوكو ،
 (ُٔ: ََِٓالعوضي، 

علماء نفس كثّبين من كمع التسليم بأف ىناؾ الكثّب من التصنيفات ُب ٦باؿ القيم ل
، White، ككايتAlbert، كألربت Dodd، كدكدSpringerمثل:)سرب٪بر

إال أف البحث ا٢بإب اعتمد )تصنيف Kluchhohn) ، ككلكهوف      Williamsككليامز
للقيم( من بْب ىذه التصانيف كلعدة أسباب منها: انو يظهر القيم بشكل  Whiteكايت 

قبل متغّبات جديدة، كعبلكة على اتصافو بالشمولية إٔب حد كبّب فإنو تفصيلي، كٲبتاز با٤بركنة، كيت
 (225: 2008ٲبثل نظامان متكامبلن نسبيان للقيم    )الداىرم، 

كلقد أكدت العديد من الدراسات أٮبية إخضاع الكتب ا٤بدرسية للتحليل كالتقوًن 
ة مثل دراسة كل من القرشي للوقوؼ عن كثب ٤بعرفة مدل تضمينها للقيم الَببوية البلزمة للطلب

(2013 ،)(Salman et al, 2011)( 2007(، دكاغرة )2008، ا٢بريب ،)(Dede, 
2006 a) ،(Dede, 2006 b) ،(Zhongjun et al, 2005) ،(Wong, 

2005) ،(Seah & Bishop, 2000). 

وية ا٤بتضمنة ُب ُب ضوء ما تقدـ فهناؾ حاجة ماسة للقياـ ٗبثل ىذه الدراسة الٍب تتناكؿ القيم الَبب
كتايب الرياضيات للصف الرابع األساسي بفلسطْب كا٤بملكة العربية السعودية .  كتتمثل مشكلة 

 الدراسة ُب اإلجابة عن السؤاؿ الرئيس التإب:
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ما القيم الرتبوية ادلتضمنة يف كتايب الرياضيات للصف الرابل ااساسي بفلسطني وادلملكة 
 العربية السعودية؟ 

 كيتفرع من ىذا السؤاؿ الرئيس األسئلة الفرعية التالية : 

ما القيم الواجب توافرىا ُب كتايب الرياضيات للصف الرابع األساسي بفلسطْب كا٤بملكة العربية  .1
 السعودية؟

 ما مدل توافر القيم الَببوية ا٤بتضمنة ُب كتاب الرياضيات للصف الرابع األساسي بفلسطْب؟ .2
الَببوية ا٤بتضمنة ُب كتاب الرياضيات للصف الرابع األساسي با٤بملكة ما مدل توافر القيم  .3

 العربية السعودية؟
ىل توجد فركؽ ذات داللة احصائيان بْب توافر القيم الَببوية ُب كتايب الرياضيات للصف الرابع  .4

 األساسي بفلسطْب كا٤بملكة العربية السعودية؟ 
 

 ٢بالية فيما يلي:تتمثل أىداؼ الدًٌراسة ا أىداف الدِّراسة:

التعرؼ علي القيم الواجب توافرىا ُب كتايب الرياضيات للصف الرابع األساسي بفلسطْب  .1
 كا٤بملكة العربية السعودية .

مدل توافر القيم الَببوية ا٤بتضمنة ُب كتايب الرياضيات للصف الرابع األساسي  الكشف عن .2
 بفلسطْب كا٤بملكة العربية السعودية .

ؽ بْب توافر القيم الَببوية ُب كتايب الرياضيات للصف الرابع األساسي التعرؼ على فرك  .3
 بفلسطْب كا٤بملكة العربية السعودية.

 من ا٤بتوقع أف تيسهم الدراسة ا٢بالية فيما يلي:أمهية الدِّراسة: 
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ىو يتناكؿ الدراسة ا٢بالية موضوعان مهمان كحيويان مفيدان، ُب حياة األفػراد كٖباصػة الناشئة منهم ك  .1
 مدل توافر كتايب الرياضيات للصف الرابع األساسي بفلسطْب كا٤بملكة العربية السعودية .

توجيو أنظار القائمْب على ٚبطيط ا٤بنػاىج، كذلػك عنػد إعػادة صػياغة ا٤بنػاىج الدراسػية أك  .2
 تطويرىػا بتضػمينها القػيم ا٤بناسبة كفقا ٤با تكشف عنو نتائج الدراسة.

الرياضيات من أداة الدراسة ا٤بعدة ُب ىذا البحث ُب عقد دكرات تدريبية  قد يستفيد مشرُب .3
للمعلمْب لتوعيتهم بأٮبية القيم كضركرة تعليمها كتعلمها، كالَبكيز على القيم ا٤ببلئمة للصف 

 األكؿ األساسي.
قد تفتح الدًٌراسة ا٢بالية آفاقا جديدة لدل الباحثْب إلجراء دراسات مستقبلية ٤بعرفة مدل  .4

توافر القيم الَببوية ا٤بتضمنة ُب كتب دراسية ُب مراحل دراسية أخرل كٕبسب التخصصات 
 ا٤بختلفة.

 

 التعريفات اإلجرائية للدراسة:

ما تعكسو التكرارات كنسب التمثيل ُب تصنيف كايت للقيم ٕبسب ٦بموعات القيم:  .1
كالعملية، كا٤بعرفية، كالبيئية( القيم)األخبلقية، كاالجتماعية، كالذاتية، كالَبكٰبية، كا١بسمانية، 

الواردة ُب ٧بتول كتايب الرياضيات للصف الرابع األساسي بفلسطْب كا٤بملكة العربية السعودية 
. 
ٮبا كتايب كتايب الرياضيات للصف الرابل ااساسي بفلسطني وادلملكة العربية السعودية :  .2

 الفلسطينية كالسعودية للصف الرابع الرياضيات ا٤بقرراف من قبل كزارة الَببية كالتعليم العإب
 ـ.2018 - 2017األساسي طبعة 
  تقتصر حدكد ىذه الدراسة على ما يلي:حدود الدراسة: 

ا٢بد األكادٲبي: اقتصرت الدراسة على مدل تضمن كتايب الرياضيات للصف الرابع األساسي  -1
 بفلسطْب كا٤بملكة العربية السعودية للقيم الَببوية.
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 فلسطْب كا٤بملكة العربية السعودية.ا٢بد ا٤بكاين:  -2
 ـ. 2017/2018ا٢بد الزماين: الفصل الدًٌراسي الثاين من العاـ الدراسي  -3
ا٢بد ا٤بوضوعي: كتايب الرياضيات للصف الرابع األساسي بفلسطْب كا٤بملكة العربية السعودية  -4

 ـ.2018/ 2017طبعة 
     الدراسات السابقة:

عربية كأجنبية ذات صلة هبا؛ كذلك بغرض اإلفادة منها، تتناكؿ الدراسة ا٢بالية دراسات 
 حيث ًب ترتيبها تنازليان حسب تاريخ تطبيقها أك نشرىا:

ىدفت ىذه الدراسة إٔب ٙبديد مستول ا٤بعرفة كالفهم بَببويات (: 2016دراسة السر )
ى بغزة، كألجل الرياضيات كالقيم الَببوية ٥با لدل طلبة الرياضيات بكلية الَببية ُب جامعة األقص

ذلك صمم الباحثوف اختباران معرفيان كمقياسان للقيم الَببوية للرياضيات، ٍب طبقهما على عينة بلغ 
( طالبان كطالبةن، كقد كشفت الدراسة عن ٦بموعة من النتائج من اٮبها: أف مستول 125عددىا )

للرياضيات مرتفع، كأنو ال  ا٤بعرفة كالفهم بَببويات الرياضيات متوسط، كأف مستول القيم الَببوية
يوجد أثر ٤بتغّبات النوع االجتماعي، كا٤بستول الدراسي، كا٤بعدؿ الَباكمي، كالتفاعل بينها على  

 كل من ا٤بعرفة كالفهم بَببويات الرياضيات كالقيم الَببوية للرياضيات.

باألناشيد  ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ على القيمة الَببوية ا٤بتضمنة (:2015دراسة السليم )
الواردة  ُب كتب لغتنا ا١بميلة لصفوؼ ا٤برحلة االساسية االكٔب ُب االردف، كاتبعت الدراسة ا٤بنهج 
الوصفي التحليلي، ٛبثلت ادارة  الدراسة ُب استمارة ٙبليل احملتول، كقد كشفت الدراسة ٦بموعة 

الث ُب ا٤برتبة ( قيمة، حيث جاء الصف الث196من النتائج  من اٮبها: اف الكتب تضمنت)
( قيمة، اما ا٤برتبة الثالثة فقد جاء 70( قيمة، تبله الصف االكؿ بتكرار )83االكٔب بتكرار )
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( قيمة، كما جاءت القيم االجتماعية ُب ا٤برتبة االكٔب، تليها القيم 43الصف الثاين بتكرار )
 الشخصية .

الَببوية ا٤بتضمنة ُب كتاب ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ على القيم (: 2013دراسة القرشي )
الرياضيات ا٤بطور للصف الرابع االبتدائي ُب السعودية، كدرجة توافرىا، كبياف توزيعها على ٦باالهتا 
الرئيسة، كاتبعت الدراسة ا٤بنهج الوصفي التحليلي، كتكونت عينة الدراسة من كتاب الرياضيات 

سة قاـ الباحثوف بإعداد بطاقة ٙبليل للمحتول، ا٤بطور للصف الرابع االبتدائي ٔبزأيو، كإلجراء الدرا
كقد كشفت الدراسة ٦بموعة من النتائج من اٮبها: أف ٦باؿ القيم العقلية حصل على أعلى ٦بموع 

%( كبذلك جاء ترتيبو أكالن، تبله ٦باؿ القيم العملية ثانيان بنسبة 22.1لتكرار القيم بنسبة مئوية )
لقيم ا١بمالية كالدينية كاالجتماعية على نسب مئوية %(، كقد حصلت ٦باالت ا21.8مئوية )

%( على التوإب، كحصل ٦باال القيم البيئية كالَبكٰبية على نسب %10.6، %11.8، 12.8)
%(، كجاء ُب أدىن القائمة ٦باؿ القيم الوطنية بنسبة مئوية قدرىا 8.3%، 9.1مئوية قدرىا )

(3.7.)% 

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ على : (Salman et al, 2011)دراسة سلمان وآخرون 
تصورات عينة ٨بتارة من الطبلب ا١بامعيْب حوؿ القيم ا١بمالية ا٤بتضمنة ُب مقررات مادة 

الرياضيات ُب نيجّبيا، كاتبعت الدراسة ا٤بنهج الوصفي التحليلي، ٛبثلت ادارة  الدراسة ُب استبياف 
، كبينت نتائج الدراسة عن (CAVMQ)التصورات السائدة عن القيم ا١بمالية ُب الرياضيات 

كجود فركؽ ذات داللة إحصائية ُب تصورات أفراد العينة ا٤بشاركة عن القيم ا١بمالية ُب الرياضيات 
تعود إٔب تأثّب عامل ا٤بستول التعليمي للطبلب، كما كشفت النتائج أيضان عن ارتباط ىذه القيم 

الطبلب ا٤بشاركْب ٫بو مواصلة دراستهم،  ا١بمالية للرياضيات بتكوين ا٘باىات إٯبابية لدل
 كالتحاقهم ٗبهن كظيفية تعتمد على الرياضيات.
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ىدفت ىذه الدراسة إٔب ا٤بقارنة بْب أكجو الشبو : (Bishop, 2008)دراسة بيشوب 
كاالختبلؼ بْب القيم الَببوية ا٤بتضمنة ُب تعليم مادٌب الرياضيات كالعلـو ٗبدينة سيدين بأسَباليا، 

الدراسة ا٤بنهج الوصفي التحليلي، ٛبثلت ادارة  الدراسة ُب استبيانو، كاشتملت عينة كاتبعت 
( معلمان 17( معلمان من معلمي ا٤برحلة االبتدائية، ك)13الدراسة على عينة عشوائية مؤلفة من )

من معلمي ا٤بدارس الثانوية، كأسفرت نتائج الدراسة عن تباين معتقدات ك٩بارسات معلمي مادٌب 
لـو كالرياضيات للقيم الَببوية على الرغم من اشَباكهما ُب عدد من القيم مثل: التفسّب الع

كاالستدالؿ ا٤بنطقي، كاالستدالؿ القائم على الفركض، كالتجريد كالتفكّب ا٤بنطقي، ككشفت 
الدراسة أيضان عن تفضيل معلمي الرياضيات القيم ا٤بنطقية كالعقبلنية، بينما يفضل معلمو العلـو 

 لنزعة التجريبية.ا

ىدفت ىذه الدراسة الكشف عن القيم الَببوية ا٤بتضمنة ُب كتب  (:2008دراسة احلريب )
الرياضيات با٤بملكة العربية السعودية، كاتبعت الدراسة ا٤بنهج الوصفي التحليلي، كتكونت عينة 

ستمارة ٙبليل الدراسة من كتاب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي، كٛبثلت اداة الدراسة ُب ا
( 476احملتول، كتوصلت الدراسة أب  ٦بموعة من النتائج من اٮبها: اف الكتاب قد تضمن )

قيمة، توزعت على ستة ٦باالت ،كاف القيم العقلية احتلت اعلى مرتبة بنسبة مئوية مقدارىا 
ّبة بنسبة %(، بينما احتلت القيمة البيئة ا٤برتبة االخ20.59%(، تليها القيم ا١بمالية )26.06)
(8.2. )% 

ىدفت ىذه الدراسة أب ٙبديد القيم الَببوية البلـز تضمنها ُب ا٤بناىج  (:2007دراسة دواغرة )
الدراسية للصفوؼ االساسية الثبلثة االكٔب من كجهة نظر معلمي تلك الصفوؼ، كمدل توافرىا ُب  

لدراسة ا٤بنهج الوصفي كتب ا٤بدرسية ا٤بستخدمة ُب تدريب الصفوؼ الثبلثة االكٔب، كاتبعت ا
ٛبثلت ادارة  الدراسة ُب استبانة، كتوصلت الدراسة أب ٦بموعة من نتائج من اٮبها ما   التحليلي،
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( قيمة تربوية، باإلضافة اف نتائج ٙبليل 44يلي: ًب ٙبديد قائمة بالقيم الَببوية تكونت من )
ٓب ٙبظ ٝبيعها بدرجات توافر عالية، بل احملتول اكدت اف القيم الَببوية الواردة ُب الكتب ا٤بدرسية 

 اف الغالبية العظمى منها حققت نسب توافر قليلة.

ىدفت ىذه الدراسة إٔب ٙبديد القيم الَببوية ا٤بتضمنة : (Dede, 2006 a)دراسة ديدي أ 
 ُب الكتب الدراسية ا٤بقررة ُب مادة الرياضيات ُب تركيا، كاتبعت الدراسة ا٤بنهج الوصفي التحليلي،

كتكونت عينة الدراسة من الكتب الدراسية ا٤بقررة ُب مادة الرياضيات على طبلب الصفْب 
الدراسيْب السادس كالسابع ٗبرحلة ا٤بدارس ا٤بتوسطة، كٛبثلت ادارة  الدراسة ُب بطاقة ٙبليل ٧بتول، 

القيم كأسفرت نتائج الدراسة عن أف الكتب الدراسية ا٤بختارة لتحليل ٧بتواىا تركز على ٦بموعة 
الَببوية الرئيسة التالية: الطابع النظرم كاتساؽ القيمة كالفهم األدائي كالعقبلنية ا٤بنطقية كالضبط 

 كالتحكم كقيم االنفتاح كالشفافية.

ىدفت الدراسة إٔب إبراز القيم الرياضية ا٤بتضمنة ُب : (Dede, 2006 b)دراسة ديدي ب 
على طبلب ا٤بدارس العليا ُب تركيا، كاتبعت الدراسة الكتب الدراسية ا٤بقررة ُب مادة الرياضيات 

( كتابان من الكتب الدراسية ا٤بقررة على 12ا٤بنهج الوصفي التحليلي،  كتكونت عينة الدراسة من )
طبلب الصفوؼ الدراسية التاسع كالعاشر كا٢بادم عشر ٗبرحلة ا٤بدارس العليا، ككشفت نتائج 

اكلة ال تزاؿ تبتعد كثّبان عن الوفاء باحتياجات الطبلب ُب ظل الدراسة عن أف الكتب الدراسية ا٤بتن
انفصا٥با عن مواقف ا٢بياة الواقعية، كتركيزىا فقط على ٦بموعة ٧بددة سلفان من العمليات 
 كاإلجراءات كا٤بعا١بات الرياضية، ككتابة ٧بتوياهتا بأسلوب ٦برد للكتابة األكادٲبية الر٠بية.

: ىدفت ىذه الدراسة إٔب ا٤بقارنة (Zhongjun et al, 2005)دراسة زاىوصلني وزمالؤه 
بْب القيم الرياضية ا٤بتضمنة ُب الكتب الدراسية ا٤بقرة ٗبادة الرياضيات ُب كل من الصْب كأسَباليا، 
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كاتبعت الدراسة ا٤بنهج الوصفي التحليلي، كتكونت عينة الدراسة من الكتب الدراسية ا٤بقررة على 
ة بالصْب، ككالية فيكتوريا بأسَباليا، كًب ٙبليل ٧بتول الكتب الدراسية ٤بادة طبلب ا٤برحلة الثانوي

الرياضيات، ككشفت نتائج الدراسة عن غلبة قيم ا٤بوضوعية على الكتب الدراسية ا٤بقررة ُب مادة 
%(، لكن ُب حالة الصْب يبلحظ تركيز  28%(، كالصْب )95الرياضيات بكل من أسَباليا )

ادة الرياضيات على قيم تربوية أخرل بنسب متفاكتة، كىي على الَبتيب: كتبها الدراسية ٤ب
%(، كالتقدـ 10%(، كالعقبلنية كا٤بنطقية )22%(، كالضبط كالتحكم )23الغموض كاإلهباـ )

 %(.8%(، كأخّبان االنفتاح كالشفافية )9)

تضمْب ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ على ٘بربة سنغافورة ُب : (Wong, 2005)دراسة وينق 
القيم الثقافية ُب برامج كمقررات تدريس الرياضيات، كاتبعت الدراسة ا٤بنهج الوصفي التحليلي، 

كتكونت عينة الدراسة من عينة ٨بتارة من الوثائق كالسجبلت التعليمية السابقة، إضافة إٔب 
ـ 1995عامي )الدراسات ا٤بنشورة ُب الدكريات العلمية احملكمة خبلؿ الفَبة الزمنية ا٤بمتدة بْب 

ـ(، ككشفت النتائج النهائية للدراسة عن أف سنغافورة قطعت شوطان كبّبان على طريق 2005 –
تضمْب القيم الثقافية ك٭بذجة الظواىر االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كالنفسية ُب مناىجها 

ية ٘بربة سنغافورة كمقرراهتا الدراسية لتعليم مادة الرياضيات كبشكل خاص أكدت النتائج على فاعل
ُب تضمْب القيم الثقافية ا٤بطلوبة ُب األنشطة الدراسية ا٤بقدمة للطبلب ُب مادة الرياضيات كالٍب 
تتميز بدرجة أكرب من الَبكيز على االستدالؿ العقلي كاالكتشاؼ كالتخمْب كحل ا٤بشكبلت 

 كالفهم ا٤بنطقي.

الدراسة إٔب ٙبليل  ىدفت ىذه: (Seah & Bishop, 2000)دراسة سياه وبيشوب 
٧بتول القيم الَببوية ا٤بتضمنة ُب الكتب الدراسية ا٤بقررة ُب مادة الرياضيات بسنغافورة كاسَباليا، 
كاتبعت الدراسة ا٤بنهج الوصفي التحليلي، كتكونت عينة الدراسة من ٜبانية من الكتب الدراسية 



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

579 
 

ٗبرحلة ا٤بدارس االبتدائية بسنغافورة  ا٤بقررة ُب مادة الرياضيات على طبلب الصفْب األكؿ كالثاين
إضافة إٔب كتب الصفْب الدراسيْب السابع كالثامن من التعليم ٗبرحلة ا٤بدارس الثانوية بوالية فيكتوريا 

بأسَباليا، كًب ٝبع البيانات من خبلؿ ٙبليل ٧بتول الكتب الدراسية ا٤بختارة، كأسفرت نتائج 
 ُب الَبكيز على القيم الَببوية التقليدية لتعليم الرياضيات؛ الدراسة عن اشَباؾ الدكلتْب ا٤بختارتْب

كمنها ا٤بوضوعية كالضبط كالتحكم كالغموض كاإلهباـ كالقيم الر٠بية كالفهم األدائي كا٤بعرفة النظرية 
 كالتخصص كثقافة التقوًن كاالختبارات الدراسية.

 تعليق عام على  الدراسات السابقة: 

 دراسات السابقة يتضح ما يلي: من خبلؿ اإلطبلع على ال

 اىتمت الدراسات السابقة بتحليل ٧بتول القيم الَببوية ُب كتب الرياضيات. .1
 استخدمت معظم الدراسات السابقة ا٤بنهج الوصفي التحليلي . .2
 استخدمت معظم الدراسات السابقة بطاقة ٙبليل احملتول. .3
 أجريت الدراسات السابقة ُب بيئات متعددة . .4
راسة ا٢بالية من الدراسات السابقة ُب صياغة مشكلة الدراسة، كتأصيل إطارىا استفادة الد .5

 النظرم، كإعداد أدكاهتا .
 -ٛبيزت الدراسة ا٢بالية عن غّبىا من الدراسات السابقة ُب أهنا دراسة من الدراسات ا٢بديثة  .6

للصف الرابع إذ تناكؿ موضوع القيم الَببوية ُب كتايب الرياضيات  -على حد علم الباحثوف 
 األساسي بفلسطْب كا٤بملكة العربية السعودية.

 

  إجراءات الدراسة ادليدانية:
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اتبع الباحثوف ا٤بنهج الوصفي التحليلي، الذم ٰباكؿ من خبللو أواًل: حتديد منهج الدراسة: 
 كصف الظاىرة موضوع الدراسة كٙبليل بياناهتا كبياف العبلقة بْب مكوناهتا، حيث ًب استخدامو ُب
ٙبليل ٧بتول كتايب الرياضيات للصف الرابع األساسي بفلسطْب كا٤بملكة العربية السعودية ، كذلك 
الستخراج القيم الَببوية ا٤بتضمنة ُب ىذا الكتاب، كتصنيفها كفقان للمجاالت ا٤بقَبحة خبلؿ ىذه 

  الدراسة.

ي بفلسطْب كا٤بملكة العربية ًب اختيار كتايب الرياضيات للصف الرابع األساسثانياً:عينة الدراسة: 
 ـ2018-2017السعودية  طبعة 

 ثالثاً: أداة الدراسة: 

لتحقيق ىدؼ الدراسة ا٤بتمثل ُب معرفة مدل توافر القيم ُب كتايب الرياضيات للصف الرابع 
األساسي بفلسطْب كا٤بملكة العربية السعودية، استخدـ الباحثوف أداة ٙبليل احملتول، كذلك من 

 ي:خبلؿ ما يل

قاـ الباحثوف بتحليل ٧بتول كتايب الرياضيات ا٤بقرر طلبة على للصف الرابع األساسي 
بفلسطْب كا٤بملكة العربية السعودية ، مستخدماف أداة التحليل، حيث مر بناء ىذه األداة 

 با٣بطوات التالية :

 هتدؼ عملية ٙبليل احملتول إٔب معرفة مدل توافر القيم حتديد اذلدف من التحليل: - أ
الَببوية ُب كتايب الرياضيات للصف الرابع األساسي بفلسطْب كا٤بملكة العربية السعودية ، 

 كدرجة تكرارىا، كطريقة عرضها ُب ا٤بقرر الدراسي ا٢بإب، كإعداد قائمة شاملة ٥با. 
مشلت عينة التحليل ٧بتول كتايب الرياضيات للصف الرابع  حتديد عينة التحليل: - ب

 ـ. 2018-2017ملكة العربية السعودية  طبعة األساسي بفلسطْب كا٤ب
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لقد ضمت فئة التحليل قائمة القيم  الرئيسة، باإلضافة إٔب القيم  حتديد فئات التحليل: - ت
كالٍب سوؼ يتم ا٢بديث عنها ُب  .الفرعية الواردة ُب بنود كل بعد من األبعاد الرئيسية

 االجابة عن السؤاؿ األكؿ للدراسية. 
 اختّبت الكلمة كوحدة ٙبليل احملتول.حتديد وحدة التحليل:  - ث
 ضوابط عملية التحليل: - ج
 . يتم التحليل ُب إطار احملتول الذم يشمل مضموف عرض الكلمات 
 .يتم التحليل ُب ضوء تعريف االجرائي للقيم الَببوية 
 .يتم استخداـ جدكؿ لرصد النتائج، كتكرار للقيم الَببوية 
تأكد من صدؽ عملية التحليل من خبلؿ عرض أداة التحليل على ًب ال صدا التحليل: - ح

١بنة من ٦بموعة من احملكمْب من ذكم االختصاص ُب الَببية كا٤بناىج كطرؽ التدريس 
 با١بامعات الفلسطينية الذين أبدكا توافقهم على عملية التحليل.

للحكم على ثبات عملية التحليل قاـ الباحثوف بإعادة ٙبليل ٧بتول  ثبات التحليل:  - خ
كتايب الرياضيات ا٤بقرر على للصف الرابع األساسي بفلسطْب كا٤بملكة العربية السعودية  

( يومان على التحليل األكؿ، ٍب حسب معامل الثبات ٗبعادلة ىولسٍب فبلغ 21بعد مضى )
تول من ًقبل ٧بلل آخر كحساب معامل %(، ىذا باإلضافة إٔب ٙبليل احمل91.23)

 %(. 89.43الثبات ٗبعادلة ىولسٍب فبلغ )
 

 رابعاً: ادلعاجلات اإلحصائية:

( إلجراء التحليبلت كاإلحصاءات SPSSاستعاف الباحثوف بالرزمة اإلحصائية للعلـو االجتماعية )
كالَبتيب لكل قيمة من  البلزمة لبيانات الدراسة، حيث ًب حساب ا٤بتوسط ا٢بسايب كالوزف النسيب

 القيم .
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 خامساً: نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريىا:

 ًب ا٢بصوؿ على النتائج التالية ٕبسب أسئلة الدراسة ككانت كما يلي:

ما القيم الواجب توافرىا يف كتايب نص السؤاؿ األكؿ على ما يلي: عرض نتيجة السؤال ااول: 
 ني وادلملكة العربية السعودية؟الرياضيات للصف الرابل ااساسي بفلسط

 لئلجابة على ىذا السؤاؿ قاـ الباحثوف بإتباع ٦بموعة من ا٣بطوات التالية:

 ( 2013مراجعة البحوث كالدراسات ا٤برتبطة بالقيم مثل دراسة القرشي ،)(Salman 
et al, 2011)( 2007(، دكاغرة )2008، ا٢بريب ،)(Dede, 2006 a) ،

(Dede, 2006 b) ،(Zhongjun et al, 2005) ،(Wong, 2005) ،
(Seah & Bishop, 2000). 

 .مراجعة األدبيات ا٤برتبطة بالقيم 
 .دراسة نتائج بعر ا٤بؤٛبرات كالندكات الٍب تناكلت القيم 
  استطبلع رأم عينة من ا٤بتخصصْب ُب الرياضيات كطرائق تدريسها، عن طريق ا٤بقاببلت

 الشخصية.
كبعد عمل التعديبلت البلزمة الٍب أشاركا إليها، كبذلك ُب ضوء آراء السادة احملكمْب، 

( قيمة، تندرج ٙبت ستة ٦باالت رئيسة 54أصبحت القائمة ُب صورهتا النهائية مكونة من )
(، القيم العقلية 8(، القيم ا١بمالية )11(، القيم االجتماعية )10ىى: القيم ا٣بيلقية )

(، كبذلك أصبحت القائمة ُب صورهتا 5البيئية )(، القيم 10(، القيم العملية )10)النظرية( )
 (.2النهائية ملحق )
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ما مدى توافر  نص السؤاؿ الثاين على ما يلي:عرض نتيجة السؤال الثاين ومناقشتو وتفسريه: 
 القيم الرتبوية ادلتضمنة يف كتاب الرياضيات للصف الرابل ااساسي بفلسطني؟

كتاب الرياضيات للصف الرابع األساسي لئلجابة على ىذا السؤاؿ ًب ٙبليل ٧بتول  
ـ، كاستخراج القيم الَببوية ا٤بتوافرة ُب ذلك كتاب، كبياف تكرار  2018-2017بفلسطْب طبعة 

كل قيمة، كاستخراج نسبها ا٤بئوية، كرتبة كل قيمة من بْب تلك القيم، كتبويبها ضمن اجملاالت 
 الست احملددة مسبقاى، كا١بدكؿ التإب يبْب ذلك.

توزيل القيم الرتبوية على رلاالهتا يف كتايب الرياضيات للصف الرابل ااساسي (: 1)جدكؿ
 بفلسطني، وتكرارات كل منها ونسبتها ادلئوية ورتبتها

 الرتبة النسبة المئوية مجموع التكرارات المجال م

 3 %16.53 80 قيةخالالقيم األ  .1

 5 %14.46 70 القيم االجتماعية  .2

 2 %21.07 102 القيم الجمالية  .3

 1 %26.86 130 القيم العممية  .4

 4 %15.08 73 القيم العممية  .5

 6 %8.68 42 القيم البيئية  .6

  %100 497 المجموع -
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يتضح من ا١بدكؿ رقم السابق أف القيم الَببوية ُب كتاب الرياضيات للصف الرابع األساسي 
القيم العلمية ُب ا٤برتبة األكٔب فقد بفلسطْب جاءت مرتبة ترتيباى تنازليان كما يأٌب: فقد جاءت 

%(، كحلت القيم ا١بمالية ُب ا٤برتبة الثانية فقد تكررت 26.86( تكراران بنسبة )130تكررت )
( 80%(، كجاء ُب ا٤برتبة الثالثة القيم األخبلقية فقد تكررت )21.07( تكراران بنسبة )102)

( تكراران بنسبة ) 73القيم العملية فقد تكررت )%(، كجاء ُب ا٤برتبة الرابعة 16.53تكراران بنسبة )
( تكراران بنسبة 70%(،كجاء ُب ا٤برتبة ا٣بامسة القيم االجتماعية فقد تكررت )15.08

 %(8.68( تكراران بنسبة )42%(، كجاء ُب ا٤برتبة السادسة القيم البيئية فقد تكررت )14.46)

ما مدى  السؤاؿ الثالث على ما يلي:نص عرض نتيجة السؤال الثالث ومناقشتو وتفسريه: 
توافر القيم الرتبوية ادلتضمنة يف كتاب الرياضيات للصف الرابل ااساسي بادلملكة العربية 

 ؟السعودية

لئلجابة على ىذا السؤاؿ ًب ٙبليل ٧بتول كتاب الرياضيات للصف الرابع األساسي با٤بملكة 
يم الَببوية ا٤بتوافرة ُب ذلك كتاب، كبياف ـ، كاستخراج الق2018-2017العربية السعودية طبعة 

تكرار كل قيمة، كاستخراج نسبها ا٤بئوية، كرتبة كل قيمة من بْب تلك القيم، كتبويبها ضمن 
 اجملاالت الست احملددة مسبقاى، كا١بدكؿ التإب يبْب ذلك.
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اساسي توزيل القيم الرتبوية على رلاالهتا يف كتاب الرياضيات للصف الرابل ا(: 2جدكؿ)
 بادلملكة العربية السعودية، وتكرارات كل منها ونسبتها ادلئوية ورتبتها

 الرتبة النسبة المئوية مجموع التكرارات المجال م

 4 %15.34 73 قيةخالالقيم األ 1

 5 %14.08 67 القيم االجتماعية 2

 2 %20.59 98 القيم الجمالية 3

 1 %26.05 124 القيم العممية 4

 3 %15.76 75 العمميةالقيم  5

 6 %8.19 39 القيم البيئية 6

  %100 476 المجموع -

 

يتضح من ا١بدكؿ رقم السابق أف القيم الَببوية ُب كتاب الرياضيات للصف الرابع األساسي 
با٤بملكة العربية السعودية جاءت مرتبة ترتيباى تنازليان كما يأٌب: فقد جاءت القيم العلمية ُب ا٤برتبة 

%(، كحلت القيم ا١بمالية ُب ا٤برتبة الثانية فقد 26.05( تكراران بنسبة )124األكٔب فقد تكررت )
( 75%(، كجاء ُب ا٤برتبة الثالثة القيم العملية فقد تكررت )20.59( تكراران بنسبة )98تكررت )

تكراران بنسبة  (73%(، كجاء ُب ا٤برتبة الرابعة القيم األخبلقية فقد تكررت )15.76تكراران بنسبة )
( تكراران بنسبة 67%(،كجاء ُب ا٤برتبة ا٣بامسة القيم االجتماعية فقد تكررت )15.34)
 %(8.19( تكراران بنسبة )39%(، كجاء ُب ا٤برتبة السادسة القيم البيئية فقد تكررت )14.08)
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جد فروا ىل تو  نص السؤاؿ الرابع على ما يلي:عرض نتيجة السؤال الرابل ومناقشتو وتفسريه: 
ذات داللة احصائياً بني توافر القيم الرتبوية يف كتايب الرياضيات للصف الرابل ااساسي 

 بفلسطني وادلملكة العربية السعودية؟ 

كلئلجابة على ىذا السؤاؿ ًب صياغة الفرض األكؿ للدراسة كالذم ينص على ما يلي: توجد فركؽ 
( بْب توافر القيم الَببوية ُب كتايب   0.05ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة )

الرياضيات للصف الرابع األساسي بفلسطْب كا٤بملكة العربية السعودية؛ كالختبار ىذا الفرض ًب 
( لعينتْب مستقلتْب، فكانت النتائج كما يوضحها ا١بدكؿ chi- squareاستخداـ اختبار )

 التإب:

 ينتين مستقمتين( لعchi- square)(: يبين نتائج اختبار )4جدول )

كتابي الرياضيات لمصف 
 الرابع األساسي

قيةخالاأل  البيئية العممية العممية الجمالية االجتماعية 
كاي قيمة )

 تربيع(
Sig  

 قيمة
مستوى 

 الداللة

 42 73 130 102 70 80 فمسطين
 غير دالة 1699 16293

 39 75 124 98 67 73 المممكة العربية السعودية

 

توافر بين  ( وىذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة0.05أكبر من ) sigمن الجدول السابق أن قيمة  يتضح
، ويعزو القيم التربوية في كتابي الرياضيات لمصف الرابع األساسي بفمسطين والمممكة العربية السعودية

والتقدم التكنولوجي الذي أتاح تبادل الباحثون ذلك االستفادة المتبادلة بين الجامعات الفمسطينية والسعودية 
الخبرات بين مصممي المناىج في الدول العربية والتقارب الديني و الثقافي والجغرافي والتاريخي بين البمدين  

 مما يجعل ان ىذه القيم ىي بمستوى نفس األىمية في البمدين .
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راسة : ت  وصيات الد ِّ

راسة من نتائج  : ةاآلتي يمكن تقديم التوصيات، في ضوء ما توصمت إليو الد ِّ

إعطاء وزن أكبر لمقيم التي قل تكرارىا، وزيادة االىتمام بالقيم التي احتمت مراتب  .1
متدنية، مع ضرورة أن تشمل أىداف تعميم الرياضيات في المرحمة االبتدائية عمى 

 قائمة بالقيم التربوية الالزمة ليذه المرحمة.
مة القيم الموجودة في كل درس من الدروس، بحيث يتضمن قائإعداد دليل لممعمم  .2

 يكون معينًا لممعمم عمى ترسيخ القيم التربوية لدى طالبو.
تدريب معممي الرياضيات عمى تدعيم القيم اإليجابية وتعزييا أثناء تدريس محتوى  .3

تضمين القيم التربوية في المساقات الدراسية التي يدرسيا ، و كتب الرياضيات
 كميات التربية. الطمبة المعممون في
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 المراجع:

 أواًل: المراجع العربية:

 ( تدريس الرياضيات لمتالميذ ذوي صعوبات التعمم، 2006إبراىيم، مجدي عزيز .)
 القاىرة: عالم الكتب.

 ( القيم التربوية المتضمنة في كتب 2008الحربي، إبراىيم بن سميم رزيق .)
مناىج التعميم  –العممي العشرون الرياضيات بالمممكة العربية السعودية، المؤتمر 

، الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس: 1مصر، المجمد  –واليوية الثقافية 
 .274-244مصر، ص 

 ( مستوى معرفة وفيم تربويات الرياضيات 2016السر، خالد خميس عاشور .)
وقيميا لدى طمبة قسم الرياضيات في كمية التربية في جامعة األقصى في 

غزة، مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية  محافظات
 ، جامعة القدس المفتوحة: غزة، فمسطين.16والنفسية، المجل الرابع، العدد 

 ( أنماط القيم السائدة لدى طمبة كمية التربية 2005العوضي، رأفت محمد .)
ر غير منشورة، بجامعة األزىر وعالقتيا باألنماط القيادية لدييم، رسالة ماجستي

 كمية التربية، جامعة األزىر: غزة.
 ( القيم التربوية المتضمنة في كتاب 2013القرشي، عبد الرحمن عواض ساير  .)

الرياضيات المطور لمصف الرابع االبتدائي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 
 أم القرى: السعودية.

 (تقو 2000عبد الخالق، عصام والعممة، محمود سالم .) يم كتب الفيزياء المدرسية
لممرحمة األساسية العميا من وجية نظر المعممين والمعممات في محافظات فمسطين 

 .203( ص 2العدد ) 8الشمالية، مجمة الجامعة اإلسالمية بغزة، مجمد 
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 (فاعمية برنامج مقترح في ىندسة الفركتال قائم عمى التعمم 2011عمي، طو .)
و تنمية التفكير االبتكاري و تذوق جمال الرياضيات الخميط في التحصيل المعرفي 

 - 381،  ص ص 30مصر ،ع -لدى طالب كمية التربية،المجمة التربوية 
382. 

 

 أواًل: المراجع األجنبية:

 Bishop, A., Clarkson, P., Fitzsimons, G., &Seah, W.T. 
(2000). Why Study Values in Mathematics Teaching? 
Contextualizing the VAMP Project. Retrievedfrom: 
www.education.monash.edu.au/projects/vamp./ 

 Dede, Y. (2006a). Values in Turkish middle school 
mathematics textbooks. Quality and Quantity, 40 (3), 
331-359. 

 Dede, Y. (2006b). Mathematics values conveyed by high 
school mathematics textbooks. Kuram Ve Uygulamada 
Egitim Bilimleri, 6 (1), 118-132. 

 Salman, M.,Ameen S.K., & Adeniyi, C.O. (2001). 
Conceptions of the aesthetic values of mathematics by 
university undergraduates: Case study of University of 
Ilorin, Nigeria. International Journal of Educational 
Sciences, 3 (2), 95-101. 
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 Seah, W.T., & Bishop, A.J. (2000). Values in 
mathematics textbooks: A view through two Australasian 
regions. Paper Presented at the 81st Annual of the 
American Educational Research Association, 24-28th 
April, 2000, New Orleans, LA. (ED440870.) 

 White, Ralph, K.. Value analysis: The nature and use of 
the method. New Jersey liberations press, 1951      .  

 Wong, K.Y. (2005). Add cultural values to mathematics 
instruction: A Singapore initiative. Mathematics Education 
Review, 11, 25-34. 

 Zhongjun, C., Tiong, S., &Bishop, a . (2005). A 
comparison of mathematical values conveyed in 
mathematics textbooks in China and Astralia. New ICMI 
Study Series, 9 (1), 483-493. 
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 دراسة ميدانية –بكليات اآلداب ضلو نظام التعليم االلكرتوين اجتاىات أعضاء ىيئة التدريس 

 اجلزائر -جبامعة ادلدية أ/ إمساعيل مولوج -د. كمال مولوج  

 اجلزائر – 2جبامعة البليدة  مولوج فريدة/. أ

 ادللخص

ُب  يهدؼ البحث إٔب معرفة ا٘باىات أعضاء ىيئة التدريس ٫بو نظاـ التعليم االلكَبكين     
مفردة من أعضاء ىيئة  40ا١بزائر، كقد ًب ٝبع البيانات األكلية باالعتماد على عينة ميسرة مشلت 

كجود ا٘باىات اٯبابية  أشارت النتائج إٔب التدريس بكليات اآلداب ُب بعر ا١بامعات ا١بزائرية،
ؤلعداد مناسب لك  لدل ا٤بستجوبْب ٫بو نظاـ التعليم االلكَبكين كونو ٲبكن أف ٱبفر التكلفة،
كما تبْب أف أىم الكبّبة من الطلبة كللفئات ا٣باصة )كا٤بوظفْب كالنساء ا٤باكثات ُب البيوت(،  

اإلنَبنت، ٍب  ضعف البنية األساسية، يليو ضعف جودة خدمةمعيق للتعليم االلكَبكين يتمثل ُب 
ا٢بلوؿ للتغلب ، كُب األخّب قدمنا بعر للقياس قابلةك  االلكَبكين للتعلم كاضحة أىداؼ غياب

 على العقبات كٙبقيق األىداؼ.

 اال٘باىات، أعضاء ىيئة التدريس، كليات اآلداب، التعليم االلكَبكين. الكلمات الدالة:
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Attitudes of Faculty Members at Faculties of Arts 

Towards E-learning System in Algeria. 

Abstract 

The research aims to identify the Attitudes of faculty 

members towards E-learning system in Algeria. The initial 

data were collected via a convenience sample including 40 

members of the Faculty of Arts in some Algerian 

universities. The results indicated that the respondents had 

positive attitudes towards e-learning system, because can 

reduce the cost; suitable for large numbers of students and 

for special categories (eg, employees and women in homes). 

It was also found that the most important obstacle to e-

learning is weak infrastructure, followed by poor internet 

service quality, then, absence of clear, measurable e-learning 

objectives. Finally, we presented some solutions for 

overcoming obstacles and achieving goals. 

Keywords: Attitudes, Faculty Members, Faculties of Arts, 

E-Learning. 
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 مقدمة

يعترب التعليم ركيزة أساسية تعتمد عليها اجملتمعات ا٤بتقدمة ُب تطورىا، لذلك ٙبرص أرقى      
ا١بامعات كا٤بدارس على ٙبسْب كتطوير خدماهتا التعليمية باستمرار كفقا الحتياجات ا٤بتعلمْب 

شارؾ اجملتمع ُب كاحتياجات سوؽ العمل، كبذلك نالت جامعاهتم مكانة راقية ُب ٦بتمعاهتم كوهنا ت
ٮبومو كتساىم ُب تقدًن حلوال عملية ٤بشكبلتو، كمع ذلك يبقى التعليم ُب الدكؿ النامية ال تتوفر 

 فيو شركط ا١بودة كمواكبة التطورات ا٢باصلة ُب ٨بتلف ميادين العلم.

فقد جلب التطور التكنولوجي ا٢باصل أفاقا متعددة كفتح نوافذ جديدة ٤بن يرغبوف ُب التعليم،      
حيث بادرت العديد من ا٥بيئات العلمية إٔب تبِب نظاـ التعليم االلكَبكين، كيتوقع أف يساىم ذلك 

على ا١بانب  ُب انتشار ا٤بعرفة بشكل كاسع كأف يؤدم إٔب ا٬بفاض تكلفة التعليم، ٩با قد ينعكس
 التنموم لشعوب العآب. 

كيعترب التعلم اإللكَبكين عرب اإلنَبنت بديل للتعليم التقليدم كجها لوجو، حيث تقـو العديد      
التعليم اإللكَبكين لتلبية احتياجات الطبلب، كال سيما احتياجات بتقدًن خدمة  من ا٤بؤسسات

 (.Sun et al., 2008ل )الطبلب غّب التقليديْب الذين يعملوف بدكاـ كام

عمليا كُب العشرية األخّبة شهد التعليم االلكَبكين انتشارا كاسعا ُب الدكؿ الغربية، نتيجة إقباؿ     
الطبلب على ىذا النوع من التعليم خاصة ا٤بوظفْب منهم، كمن جهة أخرل قد يشكل نقص البُب 

ُب ا١بزائر )كُب بعر الدكؿ العربية( التحتية كنقص الوعي باإلضافة إٔب عدـ اعَباؼ بعر ا١بهات 
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بشهادات التعليم االلكَبكين عوائقا أماـ إقباؿ ا٤بتعلمْب على التعليم االلكَبكين كالرغبة ُب التعلم 
 التقليدم.

  مشكلة الدراسة: -1

يشكل التعليم االلكَبكين خدمة جديدة تليب حاجيات قطاع كاسع من ا٤بتعلمْب، كما أنو يوفر      
من ا٤بزايا ٤بختلف األطراؼ )ا٤بتعلم، ا٤بعلم، ا٤بؤسسة التعليمية كا٢بكومة( كا٬بفاض تكلفة العديد 

التعليم مثبل، كُب ا٤بقابل قد يواجو ىذا النوع من التعليم ُب ا١بزائر كُب بعر الدكؿ النامية بعر 
منها توفر بُب ا٤بعيقات الٍب ٙبوؿ دكف تبِب فعاؿ ٥بذا النظاـ التعليمي، كونو يتطلب بعر الشركط 

التحتية البلزمة كامتبلؾ كبل من ا٤بتعلمْب كا٤بعلمْب ال٘باىات اٯبابية ٫بوه، ك٩با ال شك فيو ىو أف 
ا٤بعلم أحد أبعاد جودة خدمة التعليم، لذلك تعلب ا٘باىاتو ٫بو التعليم االلكَبكين دكرا ىاما ُب 

تباحث حوؿ ا٘باىات أعضاء ٪باحو، كمن ىنا تربز مبلمح مشكلة الدراسة من خبلؿ ضركرة ال
 ىيئة التدريس ٫بو التعليم االلكَبكين، كعليو فإف ىذه الدراسة ٙباكؿ اإلجابة على السؤالْب التاليْب:

 ؟.ا٘باىات أعضاء ىيئة التدريس ٫بو نظاـ التعليم االلكَبكينما ىي  -

 ؟.عيقات نظاـ التعليم االلكَبكينىل ٚبتلف األٮبية النسبية ٤ب -
 الدراسة:فرضيات  -2

 تعتمد ىذه الدراسة على فرضيتني رئيسيتني مها:    
أعضاء ىيئة التدريس ا٘باىات اٯبابية ٫بو نظاـ التعليم لدل : (H1الفرضية الرئيسية ااو  )

  االلكَبكين.
 عيقات نظاـ التعليم االلكَبكين.ٚبتلف األٮبية النسبية ٤ب: (H2الفرضية الرئيسية الثانية )

 الدراسة:أىداف  -3
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 :هندف من خالل ىذه الدراسة إ  حتقيق اآليت     
 ا٘باىات أعضاء ىيئة التدريس ٫بو نظاـ التعليم االلكَبكين.٧باكلة ٙبديد  -
 معيقات التعليم االلكَبكين من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس.التعرؼ على أىم  -
 تطوير خدمة التعليم االلكَبكين.تقدًن توصيات لؤلطراؼ ا٤بعنية، كالٍب قد تساىم ُب  -
 أمهية الدراسة: -4

 تنبل أمهية الدراسة احلالية من كوهنا:     
 تتعرض ٤بوضوع التعليم االلكَبكين، كالذم ٓب يستوُب حقو من البحث ُب ا١بزائر.  -
 توفر مؤشرات عن ا٘باىات أعضاء ىيئة التدريس ٫بو التعليم االلكَبكين. -
 التعليم االلكَبكين، ٩با قد يساىم ُب إٯباد حلوؿ لذلك. تكشف عن أىم معيقات -
 رلتمل وعينة الدراسة: -5

يتكوف ٦بتمع الدراسة من كل أعضاء ىيئة التدريس ُب كليات اآلداب با١بامعات ا١بزائرية،      
كنظرا لعدـ كجود إطار ٧بدد لتعداد ىؤالء كصعوبة الوصوؿ إٔب كل ا٤بفردات، ًب اختيار عينة ميسرة 

، حيث ًب 2017مفردة، كقد ًب توزيع استمارات االستبياف ُب شهر ديسمرب  40مشكلة من 
استمارة عن طريق ا٤بقابلة الشخصية كعن طريق االٲبيل كمواقع التواصل االجتماعي،  60توزيع 

كىي نسبة  %71.66استمارة ٗبعدؿ استجابة بلغ  43كقد بلغ عدد االستمارات ا٤بسَبجعة 
عْب، كقد ًب إقصاء ثبلث استمارات منها لعدـ استيفائها ٤بتطلبات الدراسة، مقبولة إٔب حد م

 استمارة. 40كبالتإب ًب إجراء التحليل على 

 أداة الدراسة: -6

هبدؼ ٙبقيق أىداؼ الدراسة قمنا بتطوير استمارة استقصاء مشلت ٨بتلف أبعاد ا٤بوضوع      
د على بعر الدراسات السابقة، كقد تضمنت ا٤بدركس، حيث ًب تطوير ىذه االستبانة باالعتما
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ىذه االستبانة ثبلثة ٧باكر، اشتمل احملور األكؿ على بعر ا٤بعلومات الشخصية ٤بفردات عينة 
البحث كالرتبة العلمية، ا٣بربة ا٤بهنية، ُب حْب خصص احملور الثاين لتحديد ا٘باىات أعضاء ىيئة 

أما احملور الثالث فخصص لتحديد معيقات التعليم  عبارات(، 10التدريس ٫بو التعليم االلكَبكين )
عبارات(، كما ًب االعتماد على مقياس ليكرت ا٣بماسي لقياس درجة ا٤بوافقة،  08االلكَبكين )

( لغّب موافق إطبلقا، كما ًب استخدـ الوسط 1( ٤بوافق ٛباما، كدرجة )5حيث منحت الدرجة )
ء من إعداد االستبانة ًب عرضها على ٧بكمْب اثنْب ( عند ٙبليل النتائج، كبعد االنتها3الفرضي )

 إلبداء الرأم ُب مضموهنا، ليتم بعد ذلك تعديل بعر الفقرات ٗبا يتناسب كتوصيات احملكمْب.

 اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة

 اإلطار ادلفاىيمي للتعليم االلكرتوين: -1

( التعليم Grove, 2003( نقبل عن )238، ص 2010الشناؽ كدكمي، عرؼ )   
كيتمحور حوؿ  اإللكَبكين بأنو "طريقة مبتكرة لتقدًن بيئات تعلم تفاعلية مصممة بشكل جيد

كزماف من خبلؿ االستعانة  ا٤بتعلم كتستخدـ الوسائط اإللكَبكنية ١بميع األفراد ُب أم مكاف
كما عرفو )ا٤بوسي،  ،التصميم التعليمي" باإلنَبنت كالتكنولوجيا الرقمية ٗبا ينسجم مع مبادئ

( بأنو "طريقة للتعليم باستخداـ آليات االتصاؿ ا٢بديثة من حاسب كشبكاتو ككسائطو 2002
ا٤بتعددة من صوت كصورة كرسومات كآليات ٕبث كمكتبات إلكَبكنية، ككذلك بوابات اإلنَبنت 

التعليم يقصد ب (Sun et al., 2008)ككفقا لػ  ،سواء أكاف عن بعد أـ ُب الفصل الدراسي"
 اإللكَبكين "استخداـ تكنولوجيا االتصاالت لتقدًن ا٤بعلومات للتعليم كالتدريب".

كعليو ٲبكننا تعريف التعليم االلكَبكين بأنو "كل عملية هتدؼ إٔب إكساب ا٤بتعلم ٤بهارات     
معينة عن طريق شبكة االنَبنت"، كتعتقد الباحثة أف التوسع ُب التعليم االلكَبكين سوؼ يليب 
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ا٤برضى احتياجات قطاعات كبّبة من الراغبْب ُب التعلم كا٤بوظفْب كالنساء ا٤باكثات ُب البيوت ك 
غّب القادرين على التنقل إٔب ا٤بدارس كغّبىم ٩بن ال تتوفر لديهم فرصة االلتحاؽ بقاعات التدريس 

 نتيجة عدـ توفر الوقت أك القدرة أك ٛبنعهم عوامل أخرل.

( بعد مراجعة عدة دراسات أف التعلم 2010الشناؽ كدكمي، كقد أكضحت دراسة )     
( إمكانية تعوير النقص ُب الكوادر األكادٲبية كالتدريبية 1: )االلكَبكين يهدؼ إٔب ٙبقيق األٌب

( ا٤بساعدة على نشر التقنية ُب 2ُب بعر القطاعات التعليمية عن طريق الصفوؼ االفَباضية، )
( تقدًن ا٣بدمات ا٤بساندة ُب العملية التعليمية 3اجملتمع كإعطاء مفهـو أكسع للتعليم ا٤بستمر، )

دارة الصفوؼ الدراسية كبناء ا١بداكؿ الدراسية كتوزيعها على ا٤بعلمْب مثل التسجيل ا٤ببكر كإ
( إعداد جيل من 4كأنظمة االختبارات كالتقييم كتوجيو ا٤بتعلم من خبلؿ بوابات اإلنَبنت، )

ا٤بعلمْب كا٤بتعلمْب قادر على التعامل مع التقنية كمهارات العصر كالتطورات ا٥بائلة الٍب يشهدىا 
( 6فّب بيئة تفاعلية غنية كمتعددة ا٤بصادر ٚبدـ العملية التعليمية بكافة ٧باكرىا، )( تو 5العآب، )

( تطوير دكر ا٤بعلم ُب 7تعزيز العبلقة بْب أكلياء األمور كا٤بدرسة كبْب ا٤بدرسة كالبيئة ا٣بارجية، )
( دعم 8ة، )العملية التعليمية حٌب يتواكب مع التطورات العلمية كالتكنولوجية ا٤بستمرة كا٤بتبلحق

عملية التفاعل بْب ا٤بتعلمْب كا٤بعلمْب كا٤بساعدين من خبلؿ تبادؿ ا٣بربات الَببوية كاآلراء 
كا٤بناقشات كا٢بوارات ا٥بادفة باالستعانة بقنوات االتصاؿ ا٤بختلفة مثل الربيد اإللكَبكين كغرؼ 

 الصف االفَباضية.

( أف ٧بددات قبوؿ ا٤بوظفْب ُب Bouzaabia et al, 2013دراسة ) كمن جهتها أشارت     
تونس للتعلم االلكَبكين تتمثل ُب كل من ا٤بنفعة ا٤بدركة، كسهولة االستخداـ ا٤بدركة، كالتحكم ُب 
تكنولوجيا ا٤بعلومات كاالتصاالت ا١بديدة كعوامل فردية، باإلضافة إٔب التقنية ا٤بقَبحة كالعامل،  

إٔب أف البنية التحتية  (Alsabawy & Cater-Steel, 2012) كما توصلت دراسة
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لتكنولوجيا ا٤بعلومات، جودة النظاـ كجودة ا٤بعلومات تؤثر بشكل داؿ معنويا على جودة تقدًن 
ا٣بدمات ُب ٦باؿ أنظمة التعلم اإللكَبكين، كقد كجد أف خدمات البنية التحتية لتكنولوجيا 

ات، كخلصت الدراسة إٔب ا٤بعلومات تؤدم دكرا حا٠با ُب ٙبسْب جودة النظاـ كجودة ا٤بعلوم
 اعتبار ىذه الَبكيبة ىي أساس تقدًن خدمات تعليمية عالية ا١بودة.

 مزايا التعليم االلكرتوين: -2

ُب الواقع، ٲبتلك التعلم اإللكَبكين العديد من ا٤بزايا، كيشمل ذلك، أف ا٤بتعلم ىو من ٰبدد      
كقت التعلم )ما عدا ُب التعليم االلكَبكين ا٤بتزامن(، كما أف ا٤بواد ٲبكن الوصوؿ إليها ُب أم كقت 

ٙبديد ا٤بتعلمْب  كُب أم مكاف عن طريق االتصاؿ بشبكة اإلنَبنت، السرعة، ربح الوقت، إمكانية
اإللكَبكنيْب بأنفسهم لكمية الدركس، سهولة ا٢بصوؿ على ا٤بعلومات كا٤بقاييس كإمكانية 
٘بديدىا، إمكانية تقييم كفاءة التعليم على الفور، إمكانية ا٢بصوؿ على ا٤بعلمْب بشكل دائم عن 

فير تكاليف العملية طريق الربيد اإللكَبكين، ا٤بنتديات كعلى شبكة اإلنَبنت، باإلضافة إٔب ٚب
 (.Gülbahar, 2012( نقبل عن )Zabadi & Al-Alawi, 2016التعليمية )

كُب ا٤بقابل يكلف التعليم التقليدم خزينة الدكلة ُب ا١بزائر مبالغ ضخمة، كمع ا٬بفاض      
حت اإليرادات ا١ببائية الناتج عن تدىور أسعار البَبكؿ كا٤بقَبف بازدياد أعداد الطلبة كل سنة أصب

ا٢بكومة غّب قادرة على تلبية االحتياجات ا٤بالية للجامعات كا٤بعاىد، ٩با قد ينعكس سلبا على 
جودة التعليم، كبالتإب ال ندعي أف التعليم االلكَبكين حبل بديبل للتعليم التقليدم كلكنو على 

فف األعباء ا٤بالية األقل ٯبب أف ٰبضى ٗبكانة ىامة ٘بعلو يلعب دكرا مهما ُب العملية التعليمية كٱب
 للتعليم التقليدم.
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كما يتيح عدـ كجود قيود على الزماف كا٤بكاف ُب نظاـ التعليم اإللكَبكين إمكانية للطبلب       
(، فكما ىو معركؼ ال يتوفر Taylor, 1996ُب أم كقت كُب أم مكاف ) للتواصل الفورم

ج قاعات التدريس، بينما ىذه اإلمكانية نظاـ التعليم التقليدم على إمكانية التفاعل كالتواصل خار 
متوفرة ُب فضاء التعلم االلكَبكين. كمن خبلؿ التعلم االلكَبكين ٲبكن للمتعلمْب التعبّب عن 

(، ففي بعر األحياف قد Strauss, 1996أفكارىم دكف ٙبفظ، كطرح أم سؤاؿ الكَبكنيا )
خوؼ من رد فعل األستاذ لكوف ٲبنع ا٣بجل الطالب من طرح األسئلة، كقد يكوف ذلك بسبب الت

السؤاؿ خارج عن موضوع الدرس أك كوف األستاذ ال يشجع الطلبة على النقاش، أك التخوؼ من 
ردة فعل زمبلئو كالضحك عليو لكوف السؤاؿ مثبل تافها، ُب حْب يتيح التعلم االلكَبكين طرح أم 

اجملاؿ للمناقشة كالبحث.  سؤاؿ يتبادر إٔب ذىن ا٤بتعلم دكف خوؼ أك تردد، كىذا طبعا يفتح
كمعظم دكرات التعلم اإللكَبكين ىي برامج تعليمية ٦بانية كمستمرة، كما أف ا٤بتعلمْب ىم ُب 

 (.Arbaugh & Duray, 2002الغالب أشخاص موظفْب )

 خصوصيات طالب التعليم االلكرتوين: -3

الغْب الذين لديهم أكلويات أشكاؿ التعليم األكثر مبلءمة للطبلب الب التعلم عن بعد ىو أحد     
 ,Pozdnyakova & Pozdnyakov) ٨بتلفة ٖبصوص التعليم، مثل العمل كاألسرة

كمن ا٤بهم أف نشّب إٔب أف ٦بتمع طبلب التعليم االلكَبكين معظمهم من البالغْب، كىم  ،(2017
غّب متجانسْب ٛباما الختبلؼ أعمارىم كدكافعهم كظركفهم االقتصادية كاالجتماعية، كبصفة عامة 

 ,.Knowles et alفإهنم يتتميزكف عن ٦بتمع الطلبة التقليدم )النظاميْب( با٣بصائص التالية )
2005; Merriam et al., 2007:) 
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عمليا الطالب البالغ ٲبكن كصفو أنو متعلم دؤكب إٔب حد مستوى عال من التحفيز:  -3-1
ما، ألف قراره ٗبواصلة التعلم عادة ما يتخذ بوعي منو كليس بطريقة عفوية كعلى األرجح ىو خيار 

الية، لذلك يكوف لديو كىو يدرؾ أنو مضطر للتضحية ببعر ا٤بنافع كالوقت كالتكلفة ا٤ب جدم،
دافع قوم مقارنة بالطلبة النظاميْب، كعادة ما يكوف دافع ىذا النوع من الطبلب ىو ٙبقيق نتائج 

 ٧بددة.

عادة ما يكوف كراء رغبة الطبلب البالغْب ُب ا٢بصوؿ على درجة الرتكيز على التعلم:  -3-2
ميداف العمل، نية مواصلة الدراسة ُب التعليم العإب ىدؼ ٧بدد كالَبقية ُب العمل، حل مشكلة ُب 

الدكتوراه مثبل، كُب ىذا السياؽ يفَبض أف تكوف رغبتهم ُب اكتساب ا٤بعارؼ كا٤بهارات كبّبة ،  
كما ٲبكنهم ٘بسيد تلك ا٤بعارؼ بشكل مباشر مباشرة كبسرعة ُب حياهتم ا٤بهنية أك أم نشاط 

 آخر.

ا٣بربة ا٤بهنية ككذلك ا٤بعرفة ا٤بكتسبة ُب  الطبلب الكبار لديهم بعراخلربة والتجربة:  -3-3
السابق خبلؿ مراحل التعليم، حيث ٲبيل الكبار إٔب ا٤بشاركة بنشاط ُب عملية التعلم باستخداـ 

 حٌب يتمكنوا من تقدًن مساٮبة كبّبة ُب تعليمهم كتعليم اآلخرين. ٘بربتهم ا٣باصة

  الكبار ىم أكثر استقبللية ُبا٤بتعلمْباالستعداد واالستقالل والتفكري النقدي:  -3-4
أفكارىم كتفضل أشكاؿ مستقلة من أنشطة التعلم، كما ٲبكن أف يكوف لدل بعضهم ا١برأة لطرح 
األسئلة كالدخوؿ ُب مناقشات جدية مع أساتذهتم، باإلضافة إٔب القدرة على طرح كجهات نظر 

 ٨بتلفة كمستمدة من الواقع.



 ا٤بؤٛبر الدكٕب للتعليم ُب ليبيا 

611 
 

عامة، الشخص البالغ لديو كظيفة كأسرة ككذلك كقاعدة ادلسؤولية وضيق الوقت:  -3-5
ا٤بسؤكليات العامة، كالٍب تؤثر بالتأكيد على عملية التعلم كالتغيب عن ا٢بصص ا٤برب٦بة أك  بعر

 عدـ ٚبصيص كقت كاؼ للمراجعة كٙبضّب األعماؿ البيداغوجية.

 االجتاه ضلو التعليم االلكرتوين: -4

التعلم اإللكَبكين تشمل ثبلثة ٦باالت رئيسية ىي: ( أف أنظمة Newton, 2003يرل )     
تعزيز إمكانية الوصوؿ إٔب التعلم كالتدريب، كٙبسْب جودة التعليم كالدراسة، كضركرة حصوؿ 

 مؤسسات التعليم العإب على جودة تنافسية ُب البيئة القابلة للتغيّب ُب ٦باؿ التعليم.

ا٤بتعلم عن ا٤بشاركة ُب أنشطة التعلم اإللكَبكين من كتعرؼ ا٘باىات ا٤بتعلم بأهنا "انطباعات      
 ,Hannafin & Cole(، كيشّب )Sun et al., 2008خبلؿ استخداـ الكمبيوتر" )

 ,.Sun et al( إٔب أف ىذا اال٘باه يؤثر على االىتماـ بالتعلم، كُب ىذا اإلطار يعرؼ )1983
إدراؾ ا٤بتعلمْب ال٘باىات معلميهم ٫بو ( ا٘باىات ا٤بدرسْب ٘باه التعلم اإللكَبكين بأهنا "2008

التعلم اإللكَبكين"، كعليو نعرؼ اال٘باه ٫بو التعليم االلكَبكين ُب ىذه الدراسة باألٌب: "مدل 
تفضيل أك عدـ تفضيل، تأييد أك عدـ تأييد ا٤بتعلم أك ا٤بعلم لنظاـ التعليم االلكَبكين"، حيث من 

بل طرُب العملية التعليمية )ا٤بعلم كا٤بتعلم( إٔب االستجابة ا٤بتوقع أف تؤدم اال٘باىات االٯبابية لك
 بشكل جيد للمشاركة الفعالة ُب إ٪باح ىذا النظاـ التعليمي ا٤بستحدث.  

( أف ا٘باه ا٤بتعلم ٫بو تكنولوجيا ا٤بعلومات ىو Hong, 2002كمن جهة أخرل يؤكد )     
( فإف اال٘باه االٯبايب ٫بو التعليم Bertea, 2009ككفقا لػ )عامل مهم ُب التعليم اإللكَبكين، 

االلكَبكين يعكس ارتفاع احتماؿ قبوؿ ىذا النوع من التعليم ا١بديد، كما يؤكد أف عوامل مثل 
الصرب، االنضباط الذاٌب، سهولة استخداـ الرب٦بيات، ا٤بهارات الفنية ا١بيدة كالقدرة على إدارة 
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لكَبكين، كعليو ٲبكن أف يكوف اال٘باه إٯبابيا إذا كاف الوقت تؤثر على ا٘باه الطالب ٫بو التعلم اال
الشكل ا١بديد للتعليم يناسب احتياجات الطبلب كخصائصهم، أك يكوف سلبيا إذا ٓب يتمكن 
الطالب الذم ال ٲبلك ٦بموعة ا٣بصائص ا٤بطلوبة من التكيف مع النظاـ ا١بديد، كما يضيف 

(Cheng, 2006أف خربة كمهارات ا٤بتعلم مع اإل ) عبلـ اآلٕب تلعب دكرا أساسيا ُب التأثّب
 على ا٘باىات الطلبة حوؿ التعلم اإللكَبكين، كنعتقد أف ذلك ينطبق على ا٤بعلم أيضا.

( أف ا٘باىات ا٤بعلمْب ٫بو التعلم اإللكَبكين أك ٫بو Piccoli et al., 2001كقد كجد )     
م اإللكَبكين، لكوف ا٤بعلمْب ىم الفاعلْب تكنولوجيا ا٤بعلومات تؤثر بشكل إٯبايب على نتائج التعل

( أف مركنة دكرات التعلم اإللكَبكين Arbaugh, 2002الرئيسيْب ُب أنشطة التعلم، كما أشار )
ُب الوقت كا٤بكاف كبالطرؽ ا٤ببلئمة يؤدم إٔب مشاركة كرضا ا٤بتعلمْب ُب التعليم اإللكَبكين، كمن 

أف رضا الطبلب عن التعلم اإللكَبكين عامل مهم ُب قياس فعالية  (Levy, 2007جهتو يؤكد )
 التعلم اإللكَبكين. 

 الدراسات السابقة: -5
توصلت دراسة  تناكلت العديد من الدراسات ٨بتلف جوانب موضوع الدراسة ا٢بالية، حيث     

( إٔب كجود ا٘باىات اٯبابية لدل طلبة ا١بامعة األردنية ٫بو استخداـ بر٦بية ببلؾ 2011)ا١براح، 
( ُب تعلمهم، ألف ىذه الرب٦بية ساعدهتم ُب تسهيل عملية التعلم، كزيادة Blackboardبورد )

س كتساعد على توفّب مشاركتهم الصفية ٩با أدل إٔب زيادة ٙبصيلهم، كما أهنا تسهل عملية التدري
( أف ا٤بدربْب Liaw et al, 2007فرص تعليمية عن بعد للراغبْب، كما أظهرت نتائج دراسة )

مساعدة، كما تبْب أف  لديهم تصورات إٯبابية جدا ٫بو استخداـ التعلم اإللكَبكين كأداة تعليمية
الكفاءة الذاتية، أما فيما يتعلق النية السلوكية الستخداـ التعلم اإللكَبكين تتأثر با٤بنفعة ا٤بدركة ك 

با٘باىات ا٤بتعلمْب فقد تبْب أف كل من التعليم الذاٌب، التعليم بقيادة ا٤بعلم كتعليمات الوسائط 
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ا٤بتعددة ىي العوامل الرئيسية ا٤بؤثرة على ا٘باىات ا٤بتعلمْب ٫بو التعلم اإللكَبكين كأداة تعليمية 
( إٔب كجود ا٘باىات Akkoyunlu & Soylu, 2006فعالة، ُب حْب توصلت دراسة )

اٯبابية لدل أفراد الدراسة ٫بو التعلم االلكَبكين، إضافة إٔب كجود اثر اٯبايب للتعلم االلكَبكين ُب 
كما أشارت نتائج ٙبصيل أفراد الدراسة كمستول مشاركتهم كتفاعلهم مع مادة تصميم التدريس،  

 ٫بو كل من الَببويْب ُب السعودية ٤بشرفْبكا ا٤بعلمْب ا٘باىات ( أف2008دراسة )الردادم، 
 التعليم استخداـ عند ا٤بعلم كالتلميذ اإللكَبكين، دكر التعليم باستخداـ الرياضيات منهج تصميم

الرياضيات   تدريس ُب اإللكَبكين التعليم استخداـ عند الصفية البيئة مكونات اإللكَبكين، ك٫بو
( فقد كجدت أف Zabadi & Al-Alawi, 2016) كلها كانت عالية، أما دراسة

ا٤بشاركْب ُب جامعة التجارة كالتكنولوجيا بالسعودية ٲبتلكوف مستول عاؿ من اال٘باىات ٫بو التعلم 
اإللكَبكين، كأف ا٘باىاهتم ٚبتلف اختبلفا كبّبا مع جنسهم كاستخدامهم التكنولوجي كمهاراهتم، 

-Al-Doub, Goodwin, & Alباإلضافة إٔب ذلك أكدت نتائج دراسة )
Hunaiyyan, 2008 ( أف الطبلب ُب كبل القطاعْب )العاـ كا٣باص( ُب الكويت حريصوف

على استخداـ التعلم اإللكَبكين، كىناؾ بعر االختبلفات ا٤بهمة بْب الطلبة كالطالبات ُب 
دراسة )الشافعي كآخركف، كما توصلت ا٘باىاهتم ٫بو مواد التعلم اإللكَبكين كاستخدامها،  

إٔب كجود ا٘باىات اٯبابية ٫بو استخداـ االنَبنت ُب التعليم، كعدـ كجود فركؽ ذات ( 2014
( إٔب قياس ا٘باىات Ahmed, 2009ىدفت دراسة )داللة إحصائية تبعا ٤بتغّب ا١بنس، 

)ا٤بكونات ا٤بعرفية كاالنفعالية كا٤بهارية( أعضاء ىيئة التدريس كالطبلب ُب كلية ا٣بدمة االجتماعية 
اـ التعلم االلكَبكين ُب تدريس مقررات الطبلب ُب ا٣بدمة االجتماعية ٔبامعة حلواف ٫بو استخد

ٗبصر، أشارت النتائج إٔب كجود فركؽ معنوية ُب اال٘باىات ٫بو التعلم االلكَبكين ٚبتلف تبعا لنوع 
ا٤ببحوث )طالب، مدرس(، ككانت الفركؽ لصاّب الطبلب، كما تبْب عدـ كجود فركؽ تعزم  
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 Liawكما بينت نتائج دراسة )علمي، ا٤بستول التعليمي كدرجة إجادة ا٢باسب اآلٕب،  للقسم ال
& Huang, 2011 أف ا٤بتعلمْب الذكور لديهم ا٘باىات إٯبابية إضافية ٘باه التعلم )

اإللكَبكين مقارنة بالطالبات، كأف ا٣بربة ُب استخداـ اإلعبلـ اآلٕب ىي مؤشر ىاـ على ا٘باه 
( إٔب عدـ Suri & Sharma, 2013لم اإللكَبكين، كمع ذلك توصل )ا٤بتعلمْب من التع

 كجود اختبلفات ُب اال٘باىات ٫بو التعلم اإللكَبكين تعزل للجنس.

 ,Galushaأشارت نتائج دراسة )كمن جهة أخرل كٖبصوص معوقات التعليم االلكَبكين،      
( إٔب كجود ثبلثة معوقات رئيسة للتعلم عن بعد ُب جامعة جنوب ا٤بسيسييب ُب الواليات 1997

ا٤بتحدة األمريكية كىي: معوقات تواجو الطبلب كتكلفة الدراسة، التحفيز، التواصل مع األساتذة 
كالتغذية العكسية، ا٣بدمات الطبلبية كالدعم الطبليب، العزلة ا١بغرافية كالبعد، نقص ا٣بربة 

( معوقات تواجو األساتذة كنقص تدريب األساتذة على كيفية تطوير ا٤بقررات 2التدريب، )ك 
الدراسية كتوظيف تكنولوجيا ا٤بعلومات كاالتصاالت، نقص الدعم بصفة عامة، ضعف عملية 

( معوقات تواجو ا٤بؤسسة التعليمية كنقص البُب التحتية 3انتقاء أساتذة التعلم عن بعد، )
مشكبلت مؤسسية، ا٤بيزانية كالدعم ا٤بإب، كُب األخّب أكصت الدراسة  بضركرة كالتكنولوجيا، 

 ,Mhehe)كما ىدفت دراسة )اختيار األساتذة من ذم ا٣بربة كا٤بعرفة بأساليب التعلم عن بعد،  
للتعرؼ على الصعوبات الٍب تواجو ا٤برأة التنزانية ُب مواصلة الدراسة ُب ا١بامعة ا٤بفتوحة،  2002
رت النتائج إٔب كجود عدة عراقيل، ٛبثلت ُب العراقيل اجملتمعية كا٤برتبطة بالتوقعات الثقافية كقد أشا

كالتأثّبات الدينية فيما يتعلق بأدكار ا٤برأة، ٗبا ُب ذلك هتميش اىتمامات ا٤برأة، السيطرة األبوية، 
٣بارجي، كنقص الدعاية الزكاج ا٤ببكر، باإلضافة إٔب ا٢بواجز ا٤بؤسسية كا٤بتمثلة ُب نقص التمويل ا

ٗبا ُب ذلك ا٤بعلومات الكافية عن الدراسة عن بعد، كالصعوبات الشخصية متمثلة ُب انعداـ الدعم 
اجملتمعي، كا٤بنازعات ا٤بتنافسة كا٤بتضاربة لؤلسرة، كاإلحباط االجتماعي، كمشلت الصعوبات 
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توحة، ٧بدكدية فرص ا٢بصوؿ على التشغيلية ٭بوذج تقدًن الدكرات التدريبية ُب جامعة تنزانيا ا٤بف
، ككشفت نتائج دراسة ا٤بوارد، كالعزلة االجتماعية عن خدمات الدعم، كعدـ التأكد كنقص الثقة

( عن كجود بعر العوائق الٍب تعيق استخداـ ا٤بعلمْب ُب مدارس الشوبك باألردف 2014)عوده، 
توافر التجهيزات كالبُب التحتية  لتكنولوجيا ا٤بعلومات كاالتصاؿ ُب التدريس، حيث تبْب أف عدـ

البلزمة، كضعف التدريب ُب كيفية توظيف تكنولوجيا ا٤بعلومات كاالتصاؿ ُب التدريس من أىم 
ُب  ا٤بعوقات اإلدارية كالتنظيمية للتعلم االلكَبكين( 2014كما تناكلت دراسة )العتييب،  ا٤بعيقات،

 على تطبيق التعلم االلكَبكينعوقات الٍب تؤثر ا٤بأىم جامعة ا٤بلك خالد بالسعودية، كقد تبْب أف 
 الٍب ا٣بدمة مستول حوؿ ا٤بستفيدين كملحوظات كمقَبحات بشكاكم العناية ضعفتتمثل ُب 
 مقاكمة، اإللكَبكين التعلم لتطبيق العليا اإلدارة قبل من كالتشجيع الدعم قلة، ا١بامعة تقدمها
 التعلم برامج على التدريب نقص، التغيّب( مقاكمةبا١بامعة ) اإللكَبكين  التعلم لتطبيق البعر

 معظم لدل  االلكَبكين التعلم ثقافة قصور، االلكَبكنية ا٤بقررات ٗبحتويات االلتزاـ عدـ، االلكَبكين
، للقياس قابلة االلكَبكين للتعلم كاضحة أىداؼ صياغة عدـ، با١بامعة التعليمية ا٣بدمات مقدمي

( الستكشاؼ Pozdnyakova & Pozdnyakov, 2017دراسة )ُب حْب سعت 
عوامل  ا٤بشاكل الٍب تواجو ا٤بتعلمْب الكبار الذين يدرسوف عن بعد، أشارت النتائج إٔب كجود عدة

تسبب الشعور بالقلق، كتولد بعر ا٤بخاكؼ كالٍب ٲبكن أف تثِب الكبار عن ا٤بشاركة ُب التعليم عن 
التعلم، نقص ا٣بربة ُب التعليم عن بعد، التكاليف ا٤بالية للتعلم، بعد كا٤بتمثلة ُب فقداف مهارات 

نقص الدعم من قبل األسرة أك من قبل صاحب العمل، الشعور باليأس كاإلحساس بعدـ أٮبية 
تعليمهم، عدـ كجود اتصاؿ مباشر بْب الطالب كاحملاضر، الشعور باالغَباب كالعزلة عن اجملتمع 

 الطبليب.

 ات السابقة:التعقيب عن الدراس
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يبلحظ قلة الدراسات ا٤بنجزة ُب البلداف العربية عن التعليم االلكَبكين، ٕبيث ٓب نعثر إال على       
بعر الدراسات ُب السعودية كالكويت كاألردف كمصر، كعليو تعترب ىذه الدراسة من الدراسات 

التعرؼ على ا٘باىات كالٍب حاكلت  -ُب حدكد علم الباحثة–االستطبلعية القليلة ُب ا١بزائر 
أعضاء ىيئة التدريس ٫بو التعليم االلكَبكين ُب البيئة ا١بزائرية، ٩با قد يساىم ُب سد الفجوة البحثية 

 ُب ىذا ا٢بقل ا٤بعرُب.

 حتليل نتائج الدراسة ادليدانية

على  باالعتماد (SPSS)لقد ًب االعتماد على ا٢بزمة اإلحصائية للعلـو االجتماعية          
كرارات كالنسب ا٤بئوية، ا٤بتوسطات ا٢بسابية ا٤برجحة كاال٫برافات ا٤بعيارية، باإلضافة إٔب اختبار الت
(One sample t-test.) 

 خصائص عينة الدراسة: -1
 ( خصائص مفردات العينة1اجلدول رقم )

 النسبة العدد المتغٌرات 

الرتبة 
 العلمٌة

 %47651 19 أستاذ مساعد

 %37651 15 أستاذ محاضر 

 %15 16 أستاذ التعلٌم العالً 

 %111 41 المجموع

الخبرة 
 المهنٌة

 %27651 11 سنوات 5أقل من 

 %41 16 سنوات 11إلى  5من 

 %32651 13 سنوات 11أكثر من 

 %111 41 المجموع

 نتائج الدراسة االستطبلعيةادلصدر: 
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( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الرتب العلمية، حيث يبلحظ أف 01يبْب ا١بدكؿ رقم )     
%، كما تبلغ نسبة األساتذة 47.50غالبية ا٤بفردات من األساتذة ا٤بساعدين كذلك بنسبة 

%، كىو ما قد يعكس 15%، ُب حْب ال تتجاكز نسبة أساتذة التعليم العإب 37.50احملاضرين 
العلمية لؤلساتذة ُب ا١بامعات ا١بزائرية، كما يشّب ا١بدكؿ إٔب توزيع مفردات الدراسة  توزيع الرتب

سنوات  10ك 5حسب عدد سنوات ا٣بربة ا٤بهنية، حيث أف تَباكح نسبة من خربهتم ما بْب 
%، ُب حْب ال تتجاكز 27.50%، كما تبلغ نسبة من ال تزيد خرباهتم عن ٟبس سنوات 40

 %.32.50العشر سنوات نسبة ما تفوؽ خربهتم 

 التحليل الوصفي إلجابات مفردات عينة الدراسة: – 2
 ( ادلتوسطات احلسابية الجتاىات أعضاء ىيئة التدريس ضلو التعليم االلكرتوين 02جدول رقم )

االضلرا ادلتوسط العبارات  الرقم
 ف

 ت
 التعلم اإللكَبكين يتيح للطبلب للتعلم ُب أم كقت كأم مكاف. 1

 

4,00
00 

,847
32 

8 
التعلم اإللكَبكين مناسب أكثر ُب حالة كجود عدد كبّب من  2

 الطبلب.

 

4,22
50 

,697
52 

2 
 التعلم اإللكَبكين مناسب ١بميع ا٤بستويات التعليمية. 3

 

4,03
50 

,891
20 

6 
االختبارات اإللكَبكنية مناسبة لتقييم ٧بتول ا٤بعرفة كا٤بهارات  4

 لدل الطبلب.
3,82
50 

,843
91 

10 
4,10 التعلم اإللكَبكين مناسب أكثر للفئات ا٣باصة )كا٤بوظفْب(. 5

00 
,632
46 

4 

تؤثر عملية التعلم اإللكَبكين اٯبابيا على التفاعل بْب الطبلب  6
 كا٤بعلمْب.

4,15
00 

,769
62 

3 

3,92 التعليم االلكَبكين ٯبعل التعلم أكثر كفاءة. 7
50 

,729
86 

9 
4,02 للطالب كا٤بعلم.التعليم اإللكَبكين مريح  8

50 
,831
66 

7 
4,22 التعليم االلكَبكين ٱبفر من تكلفة التعليم.  9

50 
,69
418 

1 
4,07 أعتقد أف التعلم اإللكَبكين يعزز خربات التعلم لدل ا٤بتعلمْب. 10

50 
,916
72 

5 
4,05 ادلتوسط  ادلرجح العام

75 
,282
74 

- 
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يتضح من خبلؿ ا١بدكؿ أعبله كجود ا٘باىات اٯبابية ٫بو ٝبيع العبارات ا٤بتعلقة بالتعليم      
 3.82، ُب حْب تراكحت ا٤بتوسطات ا٢بسابية بْب 4.057االلكَبكين، فقد بلغ ا٤بتوسط العاـ 

 ، ٩با يعِب ارتفاع درجة ا٤بوافقة ككجود ا٘باىات اٯبابية قوية، 4.22ك
، 4.22تجوبْب أف التعليم االلكَبكين ٱبفر من تكلفة التعليم ٗبتوسط قدره حيث يعتقد ا٤بس     

كذلك لكوف التعليم االلكَبكين غّب مقيد بعدد معْب من الطلبة، حيث ٲبكن أف تصل احملاضرات 
االلكَبكنية إٔب أالؼ الطلبة بنفس مستول ا١بودة، كما كافقوا على أف التعليم اإللكَبكين مناسب 

أيضا، كحسب مفردات عينة  4.22كجود عدد كبّب من الطبلب ٗبتوسط بلغ  أكثر ُب حالة
الدراسة فإف عملية التعلم اإللكَبكين توثر اٯبابيا على التفاعل بْب الطبلب كا٤بعلمْب ٗبتوسط بلغ 

، كما يرل ىؤالء ا٤بستجوبْب أف التعلم اإللكَبكين مناسب أكثر للفئات ا٣باصة )كا٤بوظفْب 4.38
، كمن ناحية أخرل يعتقد ا٤بستجوبْب أف التعلم 4.10اكثات ُب البيوت( ٗبتوسط بلغ كالنساء ا٤ب

كعليو يتضح كجود ا٘باىات ، 4.07اإللكَبكين يعزز خربات التعلم لدل ا٤بتعلمْب ٗبتوسط بلغ 
اٯبابية قوية لدل ا٤بستجوبْب ا٘باه التعليم االلكَبكين، ٩با يدؿ على تفضيلهم كتأييدىم لنظاـ 

 االلكَبكين. التعليم
 ( ادلتوسطات احلسابية دلعيقات التعليم االلكرتوين 03جدول رقم )

ادلتوسط  ادلعيقات  الرقم
 ادلرجح

 الرتتيب االضلراف
 5 82275, 3,7000 عدـ رغبة الطبلب ُب التعليم االلكَبكين 1
ضعف البنية األساسية )ا٤بادية كالبشرية( لتطبيق  2

 نظاـ التعليم االلكَبكين. 
4,5500 ,59700 1 

 2 72986, 4,3250 اإلنَبنت. جودة خدمة ضعف 3
لدل أطراؼ   االلكَبكين التعليم ثقافة قصور 4

 العملية التعليمية.
3,6750 ,82858 6 

 7 84391, 3,5750 تدريسها الكَبكنيا. ٲبكن ال ا٤بقررات بعر 5
 4 81610, 3,7250 غموض مدل االعَباؼ بالشهادة ُب سوؽ العمل  6
 االلكَبكين للتعلم كاضحة أىداؼ صياغة عدـ 7

 للقياس قابلة
3,7500 ,89872 3 

 8 84580, 3,5500 االلكَبكين. التعلم برامج على التدريب نقص 8
 - 82275, 3,7030 ادلتوسط ادلرجح العام
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يتضح من خبلؿ ا١بدكؿ أعبله كجود معيقات مع تبياف قليل ُب شدهتا، حيث نبلحظ أف      
ضعف البنية األساسية )ا٤بادية كالبشرية( لتطبيق نظاـ ا٤بستجوبْب يركف أف أىم معيق يتمثل ُب "

ليا ، كىذا يعِب أف البُب التحتية ا٤بوجودة حا4.55كذلك ٗبتوسط مرجح قدره  التعليم االلكَبكين"،
غّب كافية كٙبتاج إٔب ا٤بزيد من التشييد، فمن غّب ا٤بعقوؿ التفكّب ُب تطوير نظاـ التعليم االلكَبكين 

 بدكف موارد مادية )٘بهيزات، معدات كىياكل( كموارد بشرية.
، كيعِب ذلك عدـ 4.32اإلنَبنت" ٗبتوسط  كيتمثل ا٤بعيق الثاين ُب "ضعف جودة خدمة     

كجيدة لدل ا٤بعلمْب كا٤بتعلمْب، كقد يرتبط ذلك بعدـ توفرىا ُب  كافية بصورةتوفر خدمة االنَبنت 
الكثّب من ا٤بناطق الريفية كا٤بعزكلة كبارتفاع أسعارىا، باإلضافة إٔب انقطاعها بشكل متكرر، كىو ما 
قد يعيق ا٤بتعلمْب ُب الوصوؿ إٔب مواقع التعلم كعدـ القدرة على ٙبميل الدركس كا٤بقررات 

 َبكنية.االلك
للقياس"  قابلة االلكَبكين للتعلم كاضحة أىداؼ صياغة عدـُب حْب يرتبط ا٤بعيق الثالث "ب     

، كقد يرتبط ذلك بغياب رؤية كاضحة كإسَباتيجية ٧بددة من قبل كزارة التعليم 3.75ٗبتوسط بلغ 
النوع من  العإب، باإلضافة إٔب أننا نلتمس كجود غموض ُب دكاعي كمربرات اللجوء إٔب ىذا

التعليم، ٩با قد يفسر على أنو قرار مرتبك كار٘بإب ٓب يلقى العناية البلزمة، كاألصل أف يكوف قرار 
تبِب نظاـ التعليم االلكَبكين مدركس كنابع عن قناعة تامة كمستلهم من االحتياجات الفعلية 

 للشرائح ا٤بستهدفة، ال أف يكوف ٦برد تقليد لنماذج أخرل.
غموض مدل االعَباؼ بالشهادة ُب سوؽ العمل" ٗبتوسط بلغ يق الرابع فيتعلق "بأما ا٤بع     

، كقد يرتبط ذلك بعدـ تأكد الطبلب كٚبوفهم من عدـ االعَباؼ بالشهادات الٍب ستمنح 3.72
٥بم، فمما ال شك فيو أف ا٢بافز الرئيسي لدل أغلب ا٤بتعلمْب ىو الرغبة ُب ٙبسْب أكضاعهم 

 جب على كزارة التعليم العإب طمأنة ىؤالء لتوليد الرغبة لديهم.الوظيفية، كعليو يتو 
، كقد 3.70ٗبتوسط قدره  عدـ رغبة الطبلب ُب التعليم االلكَبكين"ا٤بعيق ا٣بامس مرتبط "ب     

يرتبط ذلك إما بنقص الوعي لدل الطبلب، أك إلدراكهم عدـ جدكل ىذا التعليم كالشعور بأنو 
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لسبب فإف ذلك يشّب بوضوح إٔب ا٬بفاض الدافع كنقص الدعاية مضيعة للوقت، كمهما كاف ا
 كاإلعبلـ ا٥بادؼ.  

ٗبتوسط قدره  لدل أطراؼ العملية التعليمية" االلكَبكين التعليم ثقافة قصورا٤بعيق السادس مرتبط "ب
، كقد يرتبط ذلك بكوف ىذا النوع من التعليم جديد ُب البيئة ا١بزائرية كبانعداـ ا٣بربة لدل 3.67

 )كا٤بتعلم كا٤بعلم(.  أطراؼ العملية التعليمية
، 3.57ٗبتوسط قدره  تدريسها الكَبكنيا" ٲبكن ال ا٤بقررات بعرا٤بعيق السابع مرتبط بكوف "     

لقدرة على تبِب نظاـ التعليم االلكَبكين ُب ٝبيع التخصصات ك١بميع كقد يعِب ذلك عدـ ا
ا٤بقاييس، كقد يرتبط ذلك بكوف بعر ا٤بواد التعليمية تتطلب حضور ا٤بتعلم إٔب قاعات التدريس 

 )كا٤بقاييس الٍب ٙبتاج إٔب إجراء التجارب(.
، 3.55لكَبكين" ٗبتوسط قدره اال التعلم برامج على التدريب نقصأما ا٤بعيق األخّب فّبتبط "ب     

٩با يعِب عدـ تلقى ا٤بكلفْب بالتعليم االلكَبكين )معلمْب، طلبة كعماؿ تقنيوف( لدكرات تدريبية  
كافية تؤىلهم للقياـ بالدكر ا٤بنوط ٥بم ُب العملية التعليمية، كقد يرتبط ذلك بنقص التمويل كلكوف 

 التجربة ُب بدايتها.
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  اختبار الفرضيات: -ثالثا   

% 95لقد ًب االعتماد على قاعدة القرار التالية ُب اختبار الفرضيات، فعند مستول ثقة   
(، كُب حالة العكس Hoتقبل الفرضية العدمية ) 0.05كمستول داللة أكرب من أك يساكم 

 (.Haتقبل الفرضية البديلة )

ا٘باىات اٯبابية ٫بو أعضاء ىيئة التدريس لدل : (H1الفرضية الرئيسية ااو  )اختبار  -1
 نظاـ التعليم االلكَبكين.

 

 

 ( اختبار الفرضية الرئيسية ااو 06جدول رقم )

  Test Value = 3                                        

 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

 Lower Upper 

 1,1479 9671, 1,05750 000, 39 23,655 االجتاىات

فإننا نقبل  0.000ُب حْب بلغ مستول الداللة  23.65احملسوبة بلغت T ٗبا أف قيمة    
أعضاء ىيئة التدريس ا٘باىات اٯبابية ٫بو نظاـ التعليم لدل ( كالقائلة بػ "1Hالفرضية )

االلكَبكين"، كىذا يعِب تفضيل كتأييد أعضاء ىيئة التدريس لنظاـ التعليم االلكَبكين، ٩با قد 
ينعكس على استجابتهم إل٪باح ىذا النظاـ، فكثّبا ما تواجو ا٣بدمات ا١بديدة كا٤ببتكرة ٗبقاكمة 
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، إال أف النتائج تؤكد أف ا٤بستجوبْب ٲبتلكوف ا٘باىات اٯبابية كىم نتيجة عدـ الرغبة ُب التغيّب
 مقتنعوف بأٮبية التعليم االلكَبكين.

عيقات نظاـ التعليم ٚبتلف األٮبية النسبية ٤ب: (H2الفرضية الرئيسية الثانية )اختبار  -2
 االلكَبكين.

 ( اختبار الفرضية الرئيسية الثانية06جدول رقم )

 Test Value = 3                                        

 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

 Lower Upper 

 9497, 7628, 85625, 000, 39 18,534 ادلعوقات

فإننا نقبل  0.000ُب حْب بلغ مستول الداللة  9.926احملسوبة بلغت T ٗبا أف قيمة     
عيقات نظاـ التعليم االلكَبكين"، كىذا يعِب اختبلؼ األٮبية النسبية ٤ب( كالقائلة بػ "1Hالفرضية )

أف درجة تأثّب كل معيق ٨بتلف عن باقي ا٤بعيقات، كبالتإب فإف ٪باح التعليم االلكَبكين مرىوف 
جهود كموارد كبّبة ٩با  بتجاكز ىذه العقبات، كنتيجة كوف أف إزالة كل العقبات قد ٰبتاج إٔب

 يستدعي التعامل مع ا٤بعيق األىم ٍب الذم يليها كىكذا. 
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 نتائج وتوصيات الدراسة

 نتائج الدراسة: -1

ىدفت ىذه الدراسة رصد ا٘باىات أعضاء ىيئة التدريس ٫بو التعليم االلكَبكين كمن أجل      
مفردة من األساتذة ُب كليات اآلداب ُب  40ٙبقيق ذلك ًب االعتماد على عينة ميسرة مؤلفة من 

  ٨بتلف ا١بامعات ا١بزائرية.

 نتائج الدراسة:  -1

 ة:أسفرت ىذه الدراسة عن النتائج التالي     

 كجود ا٘باىات اٯبابية لدل أعضاء ىيئة التدريس ٫بو نظاـ التعليم االلكَبكين. -

 التعليم االلكَبكين ٱبفر من تكلفة التعليم. -

 التعليم اإللكَبكين مناسب أكثر ُب حالة كجود عدد كبّب من الطبلب. -

 التعلم اإللكَبكين مناسب أكثر للفئات ا٣باصة )كا٤بوظفْب(. -

 .عيقات نظاـ التعليم االلكَبكيناألٮبية النسبية ٤باختبلؼ  -

ضعف البنية األساسية )ا٤بادية كالبشرية( لتطبيق نظاـ  من أكرب معيقات التعليم االلكَبكين -
 أىداؼ صياغة عدـٍب ا٤بعيق ا٤بتمثل ُب اإلنَبنت،  التعليم االلكَبكين، يليو ضعف جودة خدمة

 اس.للقي قابلة االلكَبكين للتعلم كاضحة
 توصيات الدراسة: -2
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 يف ضوء النتائج ادلتوصل إليها نوصي سلتلف ااطراف يف اجلزائر بعاايت:     

 الَبكيج للتعليم االلكَبكين من خبلؿ إبراز منافعو إلقناع القطاع ا٤بستهدؼ. -1

 استهداؼ شرائح ٧بددة، من خبلؿ مراعاة التخصص، عدد الطلبة كظركفهم.  -2

 إل٪باح التعليم االلكَبكين ٯبب ٘باكز ا٤بعيقات، كذلك من خبلؿ االنطبلؽ ُب:  -3

 * توفّب البُب األساسية الضركرية )كالتجهيزات، ا٤بعدات، كالعنصر البشرم(. 

 * ٙبسْب جودة االنَبنت كتوفّبىا ُب ا٤بناطق الٍب ٓب تصلها بعد ىذه ا٣بدمة.

 اؼ للتعليم االلكَبكين.* صياغة اسَباتيجة شاملة ككاضحة األىد

 * إجراء دكرات تدريبية للمعلمْب كموظفي الدعم.

 قائمة ادلراجل

(، ا٘باىات طلبة ا١بامعة األردنية ٫بو استخداـ بر٦بية ببلؾ 2011ا١براح عبد ا٤بهدم علي، ) -1
، ص 4، ملحق  38( ُب تعلمهم، ٦بلة دراسات، العلـو الَببوية، اجمللد Blackboardبورد )
 .1304-1293ص 

(، ا٘باىات ا٤بعلمْب كا٤بشرفْب الَببويْب ٫بو 2008الردادم عبد ا٤بنعم بن سليماف، ) -2
استخداـ التعليم االلكَبكين ُب تدريس مادة الرياضيات ُب ا٤برحلة ا٤بتوسطة، رسالة ماجستّب، 

 القرل، السعودية. أـ جامعة
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رية كالتنظيمية للتعلم االلكَبكين دراسة (، ا٤بعوقات اإلدا2014، )ضرار عبد ا٢بميد العتييب -3
 جامعو عدف، اجمللد التاسع،  العدد الرابع. –تطبيقية جامعو ا٤بلك خالد، ٦بلو العلـو اإلدارية 

(، ا٘باىات طلبة  2014الشافعي صادؽ عبيس، شاكر علي تركي كمنتوب ٧بمد كاظم، ) -4
استخداـ الشبكة العنكبوتية )االنَبنيت(، ٦بلة  كلية الَببية للعـو اإلنسانية ُب جامعة كرببلء ٫بو 

 .151-129، ص ص 16كلية الَببية األساسية ٔبامعة بابل، العدد 

(، ا٘باىات ا٤بعلمْب كالطلبة ٫بو استخداـ 2010الشناؽ قسيم ٧بمد كدكمي حسن علي، ) -5
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