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عالقة مستوى الطموح باالنجاز األكاديمي لدى عينة من 
  تالميذ الطور الثانوي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  �����2 وھران  ، ط��ب د�وراه ،  	�وان ��ج

  ��2رة ���ور ،  ����� وھران ��و. د   

  

  

  الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة الموجودة بين مستوى الطموح الدراسي 

تلميذ ) 283(واالنجاز األكاديمي لدى تالميذ الطور الثانوي، على عينة قوامها

وتلميذة من الطور الثانوي تم اختيارها بطريقة عرضية، طبق عليهم مقياس 

بعد جمع المعطيات ، "لصالح الدين أبو ناهية"مستوى الطموح األكاديمي 

والبيانات تم تفريغها ومعالجتها معالجة إحصائية باستعمال الحزمة اإلحصائية 

  :التي توصلت إليها مايلي للعلوم االجتماعية 

عدم وجود فروق جنسية دالة إحصائيا في بعدي الطموح األكاديمي،  - أ- 1

  .بعد العقبات األسرية، وبعد العقبات المادية

جنسية دالة إحصائيا في بعدي الطموح األكاديمي، بعد وجود فروق  - ب  

 .العقبات المدرسية، وبعد العقبات الدراسية

  . وجود فروق جنسية دالة إحصائيا في التحصيل الدراسي لصالح اإلناث - 2

عدم وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين أبعاد الطموح األكاديمي - 3

  .واإلناثواالنجاز األكاديمي لدى كل الذكور 
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The level of academic aspiration academic achievement 

among a sample of students of the secondary phase 

relationship  
  

Abstract:   

  

This study aimed to investigate the existing relationship 

between the level of ambition the school academic 

achievement among students of the secondary stage, on a 

sample of 283 male and female pupils of the secondary phase 

have been selected incidentally, tools applied in this study, 

we find the level of academic ambition scale "of Salah al-Din 

Abu Nahia" In addition to the annual student achievement 

rates, after the collection of the data and the data it has been 

unloaded and processed statistical processing using the 

statistical package for the social Sciences version 20 (spss), 

and the findings of the following: 

1-a-The lack of statistically significant sex differences in 

the dimensions of academic ambition, after the family 

obstacles, and after physical obstacles. 

b-existence of sexual differences are statistically 

significant in the dimensions of academic ambition, after 

school obstacles, obstacles and after school. 

2-existence of sexual differences are statistically 

significant in the academic achievement of female shouted 

3-There is no statistically significant correlation between 

academic achievement and ambition academic dimensions in 

both males and females. 

Key words: aspiration academic, academic achievement, 

secondary phase. 
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  :المقدمة

يعد مستوى الطموح من أهم المتغيرات التي لها تأثير هام في حياة الفرد، 

بعدا من أبعاد الشخصية فعلى أساسه يتحدد مستقبل اإلنسان كما أنه يعتبر 

اإلنسانية له تأثير بالغ على حياة الفرد والجماعة، بحيث يعتبر كمؤشر يوضح 

أسلوب تعامل الفرد مع نفسه ومع البيئة االجتماعية المحيطة به، حيث أن 

الشخص الطموح هو الذي له القدرة على تخطي الصعاب واستخدام قدراته 

لتي يصبوا إليها، ويستطيع تحدي األزمات وٕامكاناته الذاتية لتحقيق أهدافه ا

والصعاب التي يواجهها لكي يحقق األهداف التي خطط لها وعمل بجد واجتهاد 

من أجل تحقيقها مستخدما التخطيط السليم للمستقبل والتحدي للظروف الحياتية 

  .التي تقابله

وفي مجال التربية يالحظ أثر مستوى الطموح األكاديمي على سلوك 

ين واهتماماتهم،ويظهر هذا الطموح من خالل موقف التلميذ وسعيه في المتعلم

النجاح،فالتلميذ في المدرسة يقبل على التعلم واكتساب المهارات، ويتنافس مع 

زمالئه في الصف ليكون في المستوى األفضل، مما يلبي لديه الشعور بالكفاءة 

ماعية بين رفاقه والمقدرة من ناحية، ومن ناحية أخرى يحقق المكانة االجت

عبد "ومجتمع المدرسة، ويلفت االنتباه إليه و إلى تميزه، ويدفعه إلى ذلك كما يرى 

، الرغبة في القيام بعمل جيد والنجاح )2001" (الرحمن عدس ومحي الدين توق

بأنها تتميز بالطموح " ماكليالند"في ذلك العمل، وهذه الرغبة كما يصفها 

سة، والرغبة الجامحة للعمل بشكل مستقل وفي واالستمتاع في مواقف المناف

، فمستوى الطموح يتحدد بال )181: 2010الحموي، (مهاجمة المشكالت وحلها 

شك من خالل النتائج التي يتحصل عليها التلميذ من خالل الفصول الدراسية، 

فمقارنة نتائجه بنتائج زمالئه، تدفعه أن يدخل في جو المنافسة بين أقرانه، وهذا 

يؤدي إلى رفع مستوى طموحه وذلك حفاظا على مستواه وتفوقه، أو خفضه  ما 

فالمدرسة هنا هي " وتخلفه دراسيا، ألنه يرى بأن مستواه أقل بكثير من زمالئه،

التي تجمع أقرانه وأترابه، فيميل إلى بعضهم وينفر إلى البعض اآلخر، ويقارن 

فكرتهم عنه ويدرك نفسه في مكانته التحصيلية واالجتماعية بمكانتهم، ويتأثر ب
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إطار معاييرهم ومستوياتهم، ويتدرب على التعاون والنشاط والمناقشات 

لبور و "( والمشروعات الجماعية، ويدرك بذلك مظاهر المنافسة المشروعة 

  ).39 – 38: 2013حجاج، 

  مشكلة الدراسة -1

كاديمي يعتبر مستوى الطموح األكاديمي من العوامل المؤثرة في  االنجاز األ

أو الدراسي لدى المتعلم  وتتجلى من خالل كيفية تعامله مع عناصر البيئة 

المدرسية خاصة إذا كانت هذه األخيرة لها دور في نمو هذا الطموح بحيث تمده 

بمختلف المفاهيم و المعرفة، فالمتعلم يسعى دائما إلى البحث عن أنجع الطرق 

أنه عامل مهم جدا من الناحية النفسية  التي يعتمد عليها في تعديل السلوك،  كما

من أحد العوامل المؤثرة على " فايز علي األسود"واالجتماعية للمتعلم، ويعتبره 

ال يمكن تصور متعلم يتفوق دون مستوى "مستوى التفوق الدراسي، حيث يرى أنه 

طموح الئق لديه، ألن طموحه يلعب دورا هاما في الدفع به نحو تحقيق المزيد 

، كما أنه بمثابة حافز يدفع المتعلم إلى القيام )96: 2009األسود، "(تفوقمن ال

بسلوكيات معينة للوصول إلى هدف يسعى إليه، وهذا يعتمد على مدى كفاءة 

الفرد وقدراته، ويعتبر كذلك من الثوابت التي تميز الفرد عن غيره، وذلك بحسب 

رد هي التي تمده بمفاهيم الظروف البيئية به، ألن البيئة التي يعيش فيها الف

وثقافة، بحيث تشكل له اإلطار المرجعي، ولكن هذا التأثير يختلف من فرد إلى 

آخر تبعا لقدرات الذاتية، والقيم واالتجاهات التي تقدمها هذه البيئة له، فمثال 

األسرة لها دور في تحديد مستوى طموح الفرد، خاصة إذا كان ينتمي إلى أسرة 

ر االجتماعي واالقتصادي، فيكون له القدرة على تحديد مستوى تمتاز باالستقرا

أعلى من الطموح وذلك وفق إمكاناته وبالتالي يستطيع بلوغ أهدافه وتطلعاته، 

عكس إذا كان في أسرة غير مستقرة، فمستوى طموح الفرد يتأثر تأثيرا مباشرا 

األسرة  بالجماعة التي ينتمي إليها، فالفرد ينمو في إطار اجتماعي يشمل

والمدرسة واألصدقاء، وتؤثر التنشئة االجتماعية منذ بداية حياته على مستوى 

في دراستها التي تتمثل في ) 1985"(وفاء محمد كمال"طموحه، هذا ما  توضحه 

العالقة بين االتجاهات الوالدية ومستوى الطموح، حيث توصلت إلى وجود عالقة 

الوالدين وبين مستوى الطموح، كما ارتباطية سالبة بين نمط التسلط من قبل 
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وجدت عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين نمط التذبذب من قبل الوالدة 

 ).     573: 1994إبراهيم، (وبين انخفاض مستوى طموح األبناء 

أن من خصائص المتفوقين اتصافهم " 1998، "أنور محمود البنا"يرى في  و

أنهم قادرون على تحقيق ما ال يتوقع عادة ممن  باالمتياز في ميادين الحياة، كما

هم في سنهم، واستغالل القدرات والطاقات واإلمكانات إلى أقصى حد ممكن، 

والنظرة البعيدة لألهداف، حيث يرسمون أهدافا مستقبلية ويكون سلوك دراستهم 

بما فيه من متاعب، هو الوسيلة للوصول إلى تلك األهداف، كما يكون هذا 

بارة عن خطط مرسومة في حياتهم ويعملون جاهدين لتنفيذ تلك الخطط السلوك ع

، ومن الدراسات التي )98: 2009األسود،(ا إلى أهدافهم المنشودة إلى أن يصلو 

 )1996(تؤكد عالقة الطموح بالتحصيل الدراسي نجد دراسة رزق سندس إبراهيم

يل الدراسي لدى التي اهتمت بدراسة العالقة بين مؤشرات مستوى الطموح والتحص

طالب السنة الرابعة من قسم علم النفس، التي توصل فيها إلى وجود عالقة 

سالبة دالة إحصائيا  بين صعوبة المادة وبين درجة استعداد الطالب فيها 

 bar et، ودراسة بار آخرون )273–272: 2000الشرقاوي، (ومستوى الطموح 

al  )1980(سي والقلق ومستوى الطموح، ، حول مركز التحكم والتحصيل الدرا

والتي توصل فيها إلى وجود عالقة بين مستوى الطموح والتحصيل الدراسي 

  ).101: 2000األسود، (

من مما سبق يعتبر مستوى الطموح الدراسي من أهم السبل التي يعتمد  و

عليها المتعلم في تحقيق األهداف التعليمية، ألنها من أهم العوامل المساعدة على 

يل الجيد، مع أخذ بعين االعتبار ميول واهتمامات المتعلم، وذلك بتوجه التحص

نشاطه نحو مواقف تعليمية مختلفة، حيث أن دور األسرة ال يقل عن دور 

ارتفاع الدافعية والطموح، وذلك بتشجيع األبناء على  المدرسة في انخفاض أو

يتوفر لدى المتعلم هو الدراسة واالعتماد على النفس، ولكن أهم عامل ينبغي أن 

الطموح، لكن هذا الطموح تتحكم فيه خصائص نفسية واجتماعية ينبغي االهتمام 

  .بها، حتى نضمن االستقرار النفسي واالجتماعي ومن ثم التعليمي  لدى التلميذ

  :وعلى ضوء ما سبق يمكن طرح التساؤالت التالية
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لدى  األكاديمي هل توجد فروق جنسية دالة إحصائية في أبعاد الطموح- أ

  تالميذ الطور الثانوي؟

هل توجد فروق جنسية دالة إحصائيا في التحصيل الدراسي لدى تالميذ -ب

  الطور الثانوي؟

هل توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين أبعاد الطموح األكاديمي -ج

  واالنجاز األكاديمي لدى تالميذ الطور الثانوي ؟

  :البحث فرضيات -2

  :التساؤالت السابقة تم صياغة الفرضيات التاليةلإلجابة عن  

في أبعاد الطموح األكاديمي لدى تالميذ  توجد فروق جنسية دالة إحصائيا- أ

  .الطور الثانوي

توجد فروق جنسية دالة إحصائيا في التحصيل الدراسي لدى تالميذ -ب

  .الطور الثانوي

األكاديمي واالنجاز توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين أبعاد الطموح -ج

  .األكاديمي لدى تالميذ الطور الثانوي

  :أهمية البحث -3

تكمن أهمية الدراسة إلى أهمية موضوع مستوى الطموح الدراسي حيث أنه 

يمثل حالة التلميذ النفسية واالجتماعية، على أساس أنه يحتوي على عناصر 

م على إشباع عديدة من شخصية المتعلمين من حيث ثقتهم بأنفسهم، وقدرته

حاجاتهم النفسية واالجتماعية والتوفيق بينهما، وبالتالي القدرة على التطلع 

   .والطموح، ما يؤدي في األخير إلى النجاح والتفوق

كما تتمثل أهمية هذه الدراسة، في تناول مستوى الطموح الدراسي في مرحلة 

ر عرضة لمختلف حساسة ومهمة لدى المتعلم وهي المراهقة، التي يكون فيها أكث

الضغوطات، والصراعات، مما يحدث له مشكالت وعقبات، والتي من شأنها أن 

  .تؤثر سلبا على تطلعاته وطموحاته الدراسية والمستقبلية

  :البحث أهداف -4

السعي إلى  معرفة ما إذا كان هناك فروق  تتمثل أهداف هذه الدراسة في

جنسية في كل من أبعاد الطموح و االنجاز األكاديمي و كذا معرفة هل هناك 
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الطموح األكاديمي و - عالقة طبيعة العالقة الموجودة بين متغيرات الدراسة

  .االنجاز األكاديمي

  :التعاريف اإلجرائية-5

رجات التي يتحصل عليها هو مجموع الد: تعريف الطموح األكاديمي - 1- 5

  .المعدل" لصالح الدين أبو ناهية"التلميذ في مقياس الطموح األكاديمي 

هو المعدل العام السنوي لنهاية للسنة : تعريف االنجاز األكاديمي - 2- 5

  .التي جرى التطبيق فيها

  مفهوم مستوى الطموح  - 6

  :تعريف مستوى الطموح - 1- 6

مستوى الطموح هو المستوى الذي يطمح الفرد أن ): "2005(تعريف فرج طه 

يصل إليه أو يتوقعه لنفسه، سواء في تحصيله الدراسي أو انجازه العلمي أو في 

إنتاجه أوفي مهنته ويجتهد لتحقيقها معتمدا في ذلك على مدى كفاءته وقدرته، 

- 2010:291الواحد ،عبد "(الخاصة به بالبيئة حوله وعلى مالئمة الظروف 

292.(  

األهداف "مستوى الطموح على أنه ): 2004(تعريف أمال عبد السميع أباظة 

التي يضعها الفرد لذاته في مجاالت تعليمية أو مهنية أو أسرية أو اقتصادية 

ويحاول تحقيقها ويتسم بالعديد من المؤثرات الخاصة بشخصية الفرد أو القوى 

ناسب مستوى الطموح مع إمكانيات الفرد وقدراته البيئية المحيطة به، وٕاذا ت

الحالية والمتوقعة كانت سوية، وٕاذا لم يتناسب معها ظهرت التفككية واالضطراب 

 ).96: 2014رزيقة، " (

من خالل التعريفين السابقين لمستوى الطموح، يرى الباحثان أن الطموح هو 

وخبرات النجاح والفشل، سمة مميزة لكل فرد تتأثر بعوامل عديدة ومنها الذات، 

لسلوك الفرد  والقدرات العقلية واإلمكانات، والمجتمع المحيط، كما تعتبر موجها

  .نحو بلوغ هدف معين

تعددت النظريات التي تناولت :النظريات المفسرة لمستوى الطموح - 2- 6

مستوى الطموح بشكل مباشر أو غير مباشر من حيث مواطن الضعف والقوة 
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ستجابة الفرد وتحديده ألهدافه ومن تلك النظريات هي بالشخصية وطرق ا

  :كاآلتي

 :نظرية القيمة الذاتية للهدف  -  أ

أنه على أساس القيمة الذاتية للهدف يتقرر االختيار، " أسكالونا"ترى     

واالختيار ال يعتمد على أساس قوة أو قيمة الهدف الذاتية كما هي فحسب، ولكن 

افة الحتماالت النجاح والفشل المتوقعة، وفي يعتمد على القيمة الذاتية باإلض

عبارة بسيطة فان القيمة الذاتية للنجاح أو وزن النجاح تعتبر نتيجة للقيمة 

  ).47: 1990عبد الفتاح،(نفسها

  :نظرية ألفرد أدلر  - ب

مؤسس علم النفس الفردي وهو ذلك العلم الذي يحاول فهم خبرات " أدلر" يعد

وحدة منظمة ومن خالل المعرفة بأهدافه أو سلوك أي شخص على أساس كونه 

وتوقعاته نحو المستقبل، كما يؤكد على فكرة الكفاح من أجل التفوق والتي تتمثل 

في السعي وراء التفوق بحيث أنه يمثل وسيلة تعويضية عن مشاعر النقص، 

اآلن بدأت أرى بوضوح السعي من أجل التفوق في " أدلر" وفي هذا المجال يقول

  ).76:الداهري، بدون سنة(سية كل ظاهرة نف

  :نظرية المجال لليفين -ج

يرى ليفين أن السلوك هو محصلة عملية تفاعل بين القوى الخارجية، 

وعناصر مجال الحياة األخرى متضمنا األهداف التي يبحث عنها وكذا المواقف 

  ).132: 1999الطويل، (التي يحاول أن يتجنبها 

بقة، يرى الباحثان أن مستوى الطموح من خالل ما عرض في النظريات السا

يتأثر بعدة متغيرات أو عوامل سواء كانت شخصية أو بيئية أو اجتماعية، 

فمستوى طموح الفرد ليس ثابتا في مختلف المواقف، وٕانما تتحكم فيه عوامل 

ومتغيرات من شأنها أن تزيد من مستوى طموحه أو تنقصه، وذلك بحسب 

  .الظروف والمواقف

 :الشخص الطموحسمات  -6-3

يتصف الشخص الطموح بعدد من الصفات أهمها غير راض عن وضعه 

الراهن، وال يرى أن وضعه الحالي هو أفضل ما يمكن أن يصل إليه، كما ال 
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يؤمن بالحظ وال يترك أموره للصدفة والظروف، هو شخص ال يجزع إن لم تظهر 

يثنيه الفشل عن  نتائج جهوده سريعا ويتحمل في سبيل الوصول إلى هدفه وال

معاودة جهوده ويؤمن بأن الجهد والمثابرة كفيالن بالتغلب على الصعاب، وهو 

مقتنع بأن بذل مزيد من الجهد عامل أساسي في النجاح، ويعمل على تطوير 

قدراته في المجال المهني، وال يخشى المنافسة بل يعتبرها عامال مساعدا لتطوير 

ح والفشل، وال يخشى الفشل بل يكون دافعا له نفسه، يتعلم من خبراته في النجا

لتحقيق النجاح ويميل لالعتماد على نفسه، وينبغي أن يؤمن بأن المثابرة تساعد 

في التغلب على أي صعوبات تواجهه، وأن يتمتع بنظرة متفائلة إلى الحياة ويميل 

: 2014ريم كحيلة، (للكفاح وتحديد األهداف وقادر على تحمل المسؤولية 

256.(  

  مفهوم االنجاز األكاديمي -7

  :تعريف االنجاز األكاديمي - 7-1

اإلنجاز األكاديمي من أكثر المفاهيم تناوال في األوساط التربوية، إذ يعتبر 

يعتبر الهدف األساسي الذي يسعى المربون والتربويون إلى تحقيقه، فهو مصطلح 

رة على أداء متطلبات هام حيث يقيم التلميذ على أساسه ويستخدم ليشير إلى القد

  :النجاح المدرسي وقد عرفه كل من

بأنه درجة االكتساب «):306- 305: 2000(تعريف صالح الدين محمود

التي يحققها فرد أو مستوى النجاح الذي يحرزه أو يصل إليه في مادة دراسية أو 

مجال تعليمي أو تدريبي معين، فاالختبارات التي يطبقها المعلم على طالبه على 

دار العام الدراسي مثل اختبار اللغة العربية أو الكيمياء أو الحاسوب يفترض م

 .»أنها تقيس التحصيل الدراسي أو األكاديمي

أنه درجة االكتساب الذي يحققه الفرد ): "21: 2003(تعريف رفعت محمود

  ".في مادة دراسية معينة، أو في مجال تعليمي

بأنه نوع من التحصيل الذي ):"15: 2004(تعريف عمر عبدالرحيم نصر اهللا

يتعلق بدراسة أو تعلم العلوم أو المواد المدرسية المختلفة، والعالمة التي يحصل 

عليها الطالب في امتحان مقنن يتقدم إليه عندما نطلب منه ذلك، أو يكون حسب 

  ".التخطيط والتصميم المسبق
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والمعلومات التي يرى الباحثان أن االنجاز األكاديمي هو مجموع المعارف  و

اكتسبها المتعلم خالل العام الدراسي، والتي تمثل مدى استيعابه وفهمه لألنشطة 

  .الدراسية

للتعلم قوانين ومبادئ توصل إليها علماء النفس : شروطه ومبادئه -7-2

والتربية، بحيث تجعل من التعليم إفادة لصاحبه ومن أهم الشروط والمبادئ 

  :الجيد ما يليالخاصة بالتحصيل الدراسي 

غانم، عبد اهللا، عبد المجيد، (، الدافعية )414: 2009لعبيدي، (التكرار

: ، الممارسة والتدريب)220: 2000عيسوي، (، التسميع الذاتي)222: 2009

ويقصد بها كل ما يقوم به المتعلم من تدريبات في المجاالت المعرفية والحركية 

بتوجيه مقصود نحو تغيير األداء في  المختلفة، كما تعرف بأنها إعادة موقف ما

فرحان، (الممارسة الموزعة:مظاهر النشاط، ويوجد نوعين من الممارسة هما

، )182: 2006فرحان، وعوض، (، الممارسة المركزة)182: 2006وعوض، 

لعبيدي، (، اإلرشاد والتوجيه )220-219: 2000عيسوي، (الطريقة الكلية

2009 ،146.(  

   األكاديميأنواع االنجاز  -3 -7

بأنه عبارة عن " "عبد الحميد عبد اللطيف"يعرفه  :االنجاز األكاديمي الجيد - أ

: 1990عبد الحميد، "( سلوك يعبر عن تجاوز أداء الفرد للمستوى المتوقع

  .، أي أن الفرد له القدرة على تحقيق مستويات عالية في التحصيل)188

خلف الدراسي أو التأخر يعرف كذلك بالت: االنجاز األكاديمي الضعيف-ب

بأنه الذي يقل تحصيله في مجال ) "1985(الدراسي، ويعرفه عصام يوسف 

معين عن المستوى التحصيلي ألقرانه في نفس عمره، سواء كان ذلك في القراءة 

  ).80: 2005خضر، "( أم الكتابة أم غير ذلك

بحيث أن االنجاز األكاديمي الضعيف يستدل عليه من خالل الدرجات 

لمتدنية التي يحصل عليها الطالب خالل الفصل أو السنة الدراسية، والتي تعتبر ا

  .كمؤشر للتأخر أو الضعف الدراسي

  

  



 2017  نوفمبر                   08العدد         مجلة التنمية البشرية                                                                       

Revue de Développement Humain                                                     ISSN :  1112-8070 رد�ك

 :                                 

11 

 

  إجراءات الدراسة الميدانية

  : منهج الدراسة -1

تتطلب هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم على وصف     

ت والبيانات الخاصة بها، ومن ثم الظاهرة المراد دراستها، وذلك بجمع المعلوما

يمكن تصنيفها وتحليلها وبالتالي الوصول إلى نتائج تساعدنا على فهم هذه 

  .الظاهرة كما هي في الواقع

  : عينة الدراسة-2

تلميذاوتلميذة اختيروا بطريقة عرضية من  283تضم عينة الدراسة      

 19.02أنثى، بلغ متوسط العمر لديهم  162ذكرا و  121الطور الثانوي، بواقع 

  1.61سنة بانحراف معياري يقدر ب 

 :أدوات الدراسة األساسية -3

من إعداد صالح الدين أبو  :مقياس مستوى الطموح األكاديمي �

يتكون المقياس من ستة أبعاد، وكل بعد يتكون من ثمان  ، و)1986(ناهية

 .عبارات

  ثبات المقياس  -أ

لحساب معامل الثبات اعتمدنا كذلك على طريقة االتساق الداخلي بحساب 

  :، كما موضح في الجدول اآلتي" ألفا كرونباخ"معامل 

  .األكاديميلألبعاد الفرعية لمقياس الطموح  يوضح معامل ألفا كرونباخ )01(جدول رقم

  م األبعاد الفا كرونباخ  م  األبعاد  ألفا كرونباخ

الشخصية  العقبات 0.49  04  العقبات المستقبلية  0.48

 واالجتماعية

01 

 02 العقبات األسرية 0.60  05  العقبات المدرسية  0.60

 03 العقبات المادية 0.63  06  العقبات الدراسية  0.68

  

، أن معظم معامالت ألفا كرونباخ )01(يتضح من خالل الجدول السابق رقم

وبعد  0.60كافية و تسمح بتطبيق المقياس، حيث بلغ بعد العقبات األسرية 

، وبعد العقبات الدراسية 0.60وبعد العقبات المدرسية  0.63العقبات المادية 
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فقد بلغ، و العقبات  0.49أما بعدي العقبات الشخصية االجتماعية .  0.68

على التوالي مما  0.48و  0.49معامل الفا كرونباخ لديهما المستقبلية فقد بلغ 

  .أدى إلى حذفهما من المقياس

  :صدق المقياس -ب

الصدق "الطريقة التي استخدمها الباحثان في حساب الصدق هي طريقة      

  :وهذا ما يبينه الجدول اآلتي"  الذاتي

  .، يوضح معامالت صدق مقياس الطموح األكاديمي)02(جدول رقم

الصدق  عاملم

  الذاتي

الر  األبعاد

  قم

معامل الصدق 

 الذاتي

  الرقم األبعاد

العقبات   0.77

  المدرسية

العقبات  0.77  03

 األسرية

01 

العقبات   0.82

  الدراسية

العقبات  0.79  04

 المادية

02 

  

، أن كل مجاالت أبعاد الطموح )02(يتضح من خالل الجدول السابق رقم

وعالي مما يطمئن على تطبيقها في هذه الدراسة، األكاديمي تتمتع بصدق كافي 

في بعد العقبات الدراسية، وأصغر صدق 0.82حيث أن أكبر معامل صدق يقدر

  .في بعدي العقبات األسرية والمدرسية 0.77يقدر 

  :طريقة تصحيح االختبار �

عبارة موزعة على أربعة ) 32(يتضمن المقياس في صورته النهائية على

في حالة اإلجابة على العبارة بعقبة ال يمكن التغلب ) 1(الدرجةأبعاد، أعطيت 

في حالة اإلجابة على العبارة بعقبة يمكن التغلب عليها، ) 2(عليها، والدرجة

  .في حالة اإلجابة على العبارة ليست عقبة على اإلطالق) 3(والدرجة

  .2015/2016كشوف النقاط للثالثيات الثالثة للسنة الدراسية  �
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  ومناقشتها لنتائج الدراسةعرض ا

بوجود  تنص الفرضية األولى: عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية األولى

األكاديمي لدى تالمذة الطور  فروق جنسية دالة إحصائيا في أبعاد الطموح

  .الثانوي

  بعد العقبات األسرية: أوال

  .، يوضح الفروق الجنسية في بعد العقبات األسرية)03(جدول رقم

 ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العينة الجنس
مستوى 

 الداللة

 3.074 16.45 121 ذكور
 غير دال -1.181

 2.995 19.02 162 اإلناث

عدم وجود فروق جنسية دالة ) 03(رقم من خالل الجدول السابق يتضح

  .إحصائيا في بعد العقبات األسرية لدى تالمذة الطور الثانوي

الدراسة دراسة  السابقة التي كانت نتائجها موافقة لنتائج هذهمن الدراسات  و

، والتي توصلت إلى عدم وجود فروق دالة في )1999"(سليم محمد سليم شايب"

مستوى الطموح بين الطلبة والطالبات في الثانوي العام، والثانوي الصناعي، 

أحمد عبد ، و دراسة )285: 2000الشرقاوي،(والثانوي التجاري في منطقة سيناء

التي اهتمت بدراسة مستوى الطموح وعالقته بالقدرات ) 1999(اهللا أبو زايد

االبتكارية لدى طلبة المرحلة الثانوية بالخرطوم وقطاع غزة، والتي توصلت إلى 

 عدم وجود فروق بين الجنسين في مستوى الطموح على العينة الفلسطينية

  ).103 –102: 2009األسود، (

لفروق غير واضحة في هذا البعد، راجع إلى ما يتلقاه السبب الذي جعل ا

نفس المعاملة الوالدية والرعاية واالهتمام في غرس مفاهيم االستقالل " الجنسين 

واالنجاز، باإلضافة إلى تطلعات كال من إلى مكانة اجتماعية أرقى في المجتمع 

ألسرة تغير ، كما أن فكرة المجتمع وا)202: رشاد علي عبد العزيز، بدون سنة(

اتجاه الفتاة، بحيث لم يعد ينظر إليها لخدمة اآلخرين، وٕانما أصبح ينظر إليها 

مثلها مثل الرجل، تعمل وتبني وتعلم، كما أن حاجة المجتمع للفتاة أصبحت 

ملحة باعتبارها المعلمة والطبيبة والممرضة، كما أن تطور وسائل اإلعالم ساهم 
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التفتح ومواكبة ما يجري في العالم الخارجي، إلى حد كبير في دفع الفتاة نحو 

وتحقيق االنجازات المختلفة، وهذا ما أتاح لها فرصة لتحقيق النجاح والتقدم في 

الحياة، ال سيما أنها تشعر بالثقة في قدراتها واستعداداتها ما أهلها إلى النجاح 

ة بهدف والتفوق، ما يؤدي في األخير إلى اإليمان بضرورة المثابرة في الحيا

الوصول إلى مكانة مرموقة في المجتمع ما يجلها راضية عن نفسها في المواقف 

العقبات التي تواجهها، كل هذه العوامل التي تحدثنا عنها سلفا ساهمت في 

 .تالشي تلك الفروق بين الجنسين

  .بعد العقبات المادية: ثانيا

 .المادية، يوضح الفروق الجنسية في بعد العقبات )04(جدول رقم

 العينة ا���س
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 ت

مستوى 

 الداللة

 3.171 17.60 121 ذور
 غير دال -0.634

 2.972 17.37 162 ا���ث

  

، عدم وجود فروق جنسية دالة )04(رقم خالل الجدول السابق يتضح من

  .إحصائيا في بعد العقبات المادية لدى تالمذة الطور الثانوي

ومن الدراسات التي تتفق مع نتائج دراستنا نجد دراسة إبراهيم أحمد محمد 

والتي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ) 1995(عطية 

الذكور واإلناث في مستوى الطموح باختالف المستويات االجتماعية واالقتصادية 

نغ والفن وآخرين ليو  ، في تتعارض مع دراسة)70: 2004جمال مختار حمزة،  (

حول معرفة الفروق في مستوى الطموح بين الجنسين وتوصلت إلى أن ) 1994(

حسن عمر (مستوى الطموح التعليمي والمهني لدى الذكور أعلى منه عند اإلناث 

  ) 189: 2003شاكر، 

يبدو إن العوامل التي ساهمت في إزالة تلك الفروق هي تكافؤ الفرص بين  و

الجنسين في مجاالت متنوعة، حيث لم تعد المرأة تعاني التمييز بينها وبين 

الذكر، خاصة مع االنفتاح االقتصادي الذي دفع باألسرة إلى البحث على الموارد 

لى عالم الشغل، وما أدى في المالية الالزمة للعيش هذا ما دفع المرأة للدخول إ
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األخير باألسرة إلى دفع بناتهن إلى مزالة الدراسة وذلك بهدف الظفر بعمل يعين 

أجره األسرة في المستقبل، زيادة على ذلك أصبحت خصوصية بعض المهن 

  .تحتاج على  ضرورة وجود المرأة كالصحة، وتمريض النساء والتعليم

  بعد العقبات المدرسية: ثالثا

 .، يوضح الفروق الجنسية في بعد العقبات المدرسية)05(رقمجدول 

 العينة الجنس
المتوسط 

 الحسابي
 ت االنحراف المعياري

مستوى 

 الداللة

 2.651 16.40 121 ذكور

2.534- 

دال 

عند 

0.05 
 2.522 15.62 162 اإلناث

  

وجود فروق جنسية ذات داللة ) 05(يتضح من خالل الجدول السابق رقم

  .في بعد العقبات المدرسية لدى تالمذة الطور الثانويإحصائية 

ومن الدراسات التي جاءت مشابهة على العموم لنتائج الدراسة الحالية نجد 

دراسة كاميليا عبد الفتاح، بعنوان الفروق بين الجنسين في مستوى الطموح، 

عبد (وتوصلت إلى أن مستوى طموح الطلبة أعلى من مستوى طموح الطالبات 

عن عالقة مفهوم ) 1987(Gregory ، ودراسة جرجوري)155: 1984اح، الفت

الذات بكل من االنجاز األكاديمي والطموح لدى تالميذ الكلية العمالية، وأسفرت 

النتائج أن التالميذ الذكور يطمحون إلى مستويات عالية هامة في العمل أكثر 

) 1996(براهيم، ونجد دراسة رزق سند إ)574: 1994إبراهيم، (من اإلناث 

والتي تهتم بدراسة العالقة بين مؤشرات الطموح والتحصيل الدراسي في ضوء 

المتغيرات الديمغرافية، دراسة مقارنة، ومن نتائجها هناك فروق دالة إحصائيا بين 

الطالب والطالبات في مستوى الطموح قبل الخبرة لصالح الطالب، هناك فروق 

ات في مستوى الطموح بعد الخبرة لصالح دالة إحصائيا بين الطالب والطالب

، و دراسة رأفت السيد إبراهيم )283- 282: 2000الشرقاوي، (الطالب 

،والتي اهتمت بدراسة الطموح كدالة لثقافة المجتمع، دراسة في الفروق )1997(

بين الجنسين وبعض المتغيرات الشخصية، ومن نتائجها وجود فروق دالة بين 
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االتجاه نحو التفوق والميل إلى الكفاح والمثابرة والدرجة  الذكور واإلناث في بعد

 ودراسة). 102: 2009األسود، (الكلية الستبان مستوى الطموح لصالح الذكور 

، في دراسته لمستوى الطموح وعالقته بالقدرات )1999(أحمد عبد اهللا أبو زايد

ا إليها سابقا في االبتكارية لدى طلبة المرحلة الثانوية بالخرطوم وغزة التي أشرن

وجود فروق دالة  بعدي العقبات األسرية والمادية، ومن النتائج التي أسفرت عن

  .في مستوى الطموح بين الجنسين في والية الخرطوم لصالح الذكور

تيواري "بينما هناك دراسات سابقة جاءت عكس الفرضية فنجد دراسة 

كدالة لمستوى القلق ، دراسة لمستوى الطموح )Tiwari et al )1980"وآخرون

والجنس بين طالب مرتفعي ومنخفضي التحصيل الدراسي، ومن نتائجها وجود 

فروق دالة لمستوى الطموح تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث، ودراسة سهير 

التي اهتمت بدراسة عالقة الضغوط بمستوى الطموح لدى عينة ) 2012(إبراهيم 

ئج التي تم التوصل إليها عدم وجود فروق من طالب المرحلة الثانوية، ومن النتا

حمدي "ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في الطموح الدراسي، ودراسة 

، والتي تتمحور حول دراسة مستويات الطموح )1977"(حسين محمد حسنين

بالتعليم العام من تالميذ المدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية، ومن النتائج التي 

ت إلى، عدم وجود فروق دالة بين الجنسين في المرحلة االبتدائية والثانوية توصل

 ).267: 2000أنور محمد الشرقاوي، (في مستوى الطموح 

قدرة وقابلية على مواجهة العقبات يمكن تفسير هذه النتيجة بأن الذكور لهم  و

من اإلناث، وذلك راجع إلى الطبيعة التي يتميز بها الذكر، بحيث المدرسية أكثر 

تجده دائما يسعى إلى تحقيق االستقاللية وتحمل المسؤولية ويتمتع بثقة عالية في 

نفسه وهي خصائص الفرد الطموح الذي يجابه مختلف العقبات ، فمثال الذكر 

ه معتمدا على نجده دائما يتمتع بالحرية مما يساهم في صقل شخصيته وتجعل

نفسه في مجابهة مختلف الصعاب والمشكالت المختلفة، على عكس اإلناث 

اللواتي مازلن يستشعرن الكثير من الضغوطات االجتماعية والثقافية كالعادات 

والتقاليد التي تحد من حركتها، وتقيد حريتها، وأكثر ما يشغل الفتاة خاصة في 

ورغبتها في االستقاللية، وهذا ما يجعلها مجتمعاتنا العربية هو تأخر سن الزواج 

أن " مدحت عبد الحميد "في قلق دائم اتجاه مستقبلها، وفي هذا الصدد يرى 
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التركيبة النفسية للذكر تختلف عن التركيبة النفسية لألنثى، أي أن السمات 

الشخصية للذكر مثل الثقة بالنفس واعتماده على ذاته وله الحرية في أفعاله 

، )302: 1990مدحت عبد الحميد، (ؤهله بأن يكون أكثر توافقا وأقواله ت

  .والتوافق كما نعرف هو شرط من شروط المهمة في الطموح األكاديمي

  .بعد العقبات الدراسية: رابعا

 .، يوضح الفروق الجنسية في بعد العقبات الدراسية)06(جدول رقم

 العينة الجنس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 ت

توى مس

 الداللة

 2.707 15.74 121 ذكور
3.773- 

دال عند 

 2.887 14.47 162 اإلناث 0.01

        

، إلى وجود فروق ذات داللة )06(رقم يتضح من خالل الجدول السابق

إحصائية بين الذكور واإلناث في بعد العقبات الدراسية، حيث أن قيمة 

  .لصالح الذكور، وكانت الفروق 0.01وهي دالة عند -3.773"ت"

التي هدفت إلى ) 2003(وهي تتفق مع دراسة حسن عمر شاكر منسي 

معرفة العالقة بين مستوى الطموح والتخصص والجنس والمستوى التعليمي عند 

طلبة الصف الثاني ثانوي، ومن نتائجها توجد فروق ذات داللة إحصائية في 

تختلف هذه الدراسة  مستوى الطموح تعزى لجنس الطلبة لصالح الذكور، في حين

التي اهتمت بمعرفة مستوى الطموح وعالقته "  أبو ستال وروبرت"مع دراسة 

بالتخصص المهني والتعليمي في إحدى المدارس الثانوية األمريكية، ومن نتائجها 

حسن عمر شاكر، ( أنه ال يوجد فروق في مستوى الطموح بين الذكور واإلناث 

2003 :188.(  

 والتفاعل النفس ضبط على النتيجة كون أن الذكور لهم قدرةويمكن تفسير 

مواجهة  إلى تؤدي والتي الكاملة النفسية الوظائف تكامل أساس على البيئة مع

أن التركيبة النفسية  "مدحت عبد الحميد "مختلف العقبات وفي هذا الصدد يرى 

للذكر تختلف عن التركيبة النفسية لألنثى، أي أن السمات الشخصية للذكر مثل 

الثقة بالنفس واعتماده على ذاته وله الحرية في أفعاله وأقواله تؤهله بأن يكون 
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، فالبنت عند التحاقها بتخصص )302: 1990مدحت عبد الحميد، (أكثر توافقا 

قلقا في مواجهة الوضعيات الجديدة على عكس الذكر معين تكون أكثر توترا و 

الذين بإمكانهم االندماج بطريقة سهلة ألنهم يملكون الخصائص التي تساعدهم 

على مواجهة مختلف العقبات والصعاب وكل ما هو جديد باعتبار أن تربية 

  . الذكور أكثر مرونة وتفتحا مقارنة بتربية اإلناث

تنص الفرضية الثانية، على : ة الثانيةتفسير نتائج الفرضي عرض و -2

وجود فروق جنسية دالة إحصائيا في التحصيل الدراسي لدى تالمذة الطور 

  .الثانوي

 الثانوي الدراسي لدى تالمذة الطور، يوضح الفروق الجنسية في التحصيل )07( جدول رقم

 المتوسط الحسابي العينة الجنس
االنحراف 

 المعياري
 مستوى الداللة ت

 2.50 16.67 121 ذكور
 0.01دال عند  - 3.94

 2.77 17.93 162 اإلناث

  

، وجود فروق جنسية دالة )07(يتضح من خالل الجدول السابق رقم 

في التحصيل الدراسي لدى تالمذة الطور  0.01إحصائيا عند مستوى الداللة 

 .الثانوي لصالح اإلناث

دراسة يحي الصاوي  تتفق هذه النتيجة التي توصل إليها مع نتيجة و

التي اهتمت بدراسة تحليل نتائج التحصيل الدراسي في الشهادة الثانوية ) 2012(

التي ) 2010(المساق األكاديمي لطالب البحر األحمر، ودراسة منى الحموي 

تناولت التحصيل الدراسي وعالقته بمفهوم الذات لدى تالميذ الصف الخامس 

إحصائية بين متوسط الدرجات التحصيلية وتوصلت الى وجود فروق ذات داللة 

، التي )2013(للذكور واإلناث لصالح اإلناث، ودراسة رامي محمود اليوسف 

اهتمت بدراسة المهارات االجتماعية وعالقتها بالكفاءة الذاتية لدى عينة من 

المرحلة المتوسطة في منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية و التي توصلت 

روق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في التحصيل الدراسي لصالح إليها وجود ف

التي هدفت إلى معرفة التحصيل  Neelam)2013"(نيالم"، ودراسة اإلناث
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الدراسي لطالب المدارس الثانوية وعالقتها بصعوبات مستوى التفاضلية من القلق 

هيماشال طالبا وطالبة من منطقة ماندي ) 200(األكاديمي على مكونة من 

 . بالهند وكان من نتائجها، أن التحصيل الدراسي للفتيات كان أفضل من األوالد

في "مومني"النتيجة التي توصل إليها الباحثان مع نتائج دراسة  و تختلف

بحث أثر كل من دافعية التحصيل والجنس والفرع األكاديمي في التحصيل لدى 

وجود فرق دال إحصائيا في طلبة المرحلة الثانوية، حيث توصلت إلى عدم 

، )100: 2006نصر محمد العلي، محمد عبد اهللا سحلول، (التحصيل الدراسي 

التي هدفت إلى استكشاف داللة الفروق في تحصيل طلبة " الخطيب"ودراسة 

المدارس العليا في الرياضيات وفقا لمتغير الجنس، وقد أظهرت نتائج الدراسة 

الجنسين في التحصيل العام خالل العشر  عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين

، ودراسة رودينا )153، 152: 2010عادل عطية، (السنوات الماضية 

التي اهتمت بمعرفة الفروق الجنسية  RudinaShkullaku (2013)شكوللكي

في الكفاءة الذاتية واألداء األكاديمي لدى طالب الجامعات في تيرانا ألبانيا والتي 

  .فروق جنسية في األداء األكاديمي توصلت إلى عدم وجود

لرغبتهن -هذه الفروق في االنجاز األكاديمي لصالح اإلناث–و يمكن إرجاع 

في تحقيق فرص النجاح في الدراسة مما يهيئ لهن فرض وجودهن في المحيط 

االجتماعي بحيث تعمل األنثى على تحقيق طموحاتها وتطلعاتها من خالل 

هني، اهتمامها بالدراسة وذلك بهدف الوصول إلى المسعى األكاديمي والم

باإلضافة إلى نمط التنشئة االجتماعية الذي جعل من الفتاة غير متساوية مع 

الرجل في كثير من المهام أو األعمال، كل هذه العوامل ساهمت بدفع الفتاة إلى 

استثارة دافعيتها نحو العمل والمثابرة بهدف  إثبات وجودها الدراسي والمهني، 

الوحيد إلى تحقيق الذات والشعور باألهمية وعليه تعتبر الدراسة والنجاح السبيل 

في المجتمع، كما أن هناك عامل مهم ساهم في تفوق اإلناث على الذكور في 

الدراسة أو التحصيل الدراسي إلى التصورات التي يحملها بعض الذكور التي 

يعتبرون فيها أن الدراسة ليس لها أي أهمية في الحياة المستقبلية باعتبار أن 

أحسن وسيلة للوصول إلى المكانة االجتماعية المرموقة أي تحقيقها  العمل هو

بالمال على حساب العلم، وهذا ما ساعد الفتاة على التأكيد من وجودها من خالل 
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النجاح الدراسي واألكاديمي الذي فتح لها طريق العمل والذي يعد مفتاحا لتحقيق 

ميدون و أبي "ر دراسة الوجود واالستقاللية وتأكيد الذات،وفي اإلطار تشي

أن طبيعة األنثى التي تتميز بالحياء وقلة التمرد على السلطة ) 2014"(مولود

والتي تتميز تنشئتهم  - مقارنة بالذكور- المدرسية وخاصة سلطة المدرس 

باالنفتاح على العالم الخارجي، هذا ما يجعلها تركز أكثر على دروسها وواجباتها 

ميدون و أبي مولود،  " (وث في البيت ساعات طويلةالمدرسية ويجبرها على المك

2014  :115.(  

 تنص الفرضية الثالثة على :عرض و مناقشة نتائج الفرضية الثالثة -3

وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين أبعاد الطموح األكاديمي واالنجاز 

  .األكاديمي لدى تالمذة الطور الثانوي

  

  .اإلناث لدى: أوال

  

  .، يوضح عالقة أبعاد الطموح األكاديمي باالنجاز األكاديمي)08(جدول رقم

  مستوى الداللة  ر  العينة  األبعاد

  غير دال  0.007  162  عالقة العقبات األسرية باالنجاز األكاديمي

عالقة العقبات المادية و باالنجاز 

  األكاديمي
  غبر دال  0.050  162

عالقة العقبات المدرسية باالنجاز 

  األكاديمي
  غير دال  0.042  162

عالقة العقبات الدراسية  باالنجاز 

  األكاديمي
  غير دال  0.047  162

        

انه ال توجد عالقة ارتباطيه دالة ) 08(يتضح من خالل الجدول السابق رقم 

العقبات األسرية، العقبات المادية، –إحصائيا بين أبعاد الطموح األكاديمي 

  .واالنجاز األكاديمي لدى اإلناث - الدراسية العقبات المدرسية، العقبات 
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 لدى الذكور: ثانيا

  .، يوضح عالقة أبعاد الطموح األكاديمي باالنجاز األكاديمي)09(جدول رقم

  مستوى الداللة  ر  العينة  األبعاد

  غير دال  0.089  121  عالقة العقبات األسرية باالنجاز األكاديمي

  غير دال  0.031  121  األكاديميعالقة العقبات المادية و باالنجاز 

  غير دال  0.046-  121  عالقة العقبات المدرسية باالنجاز األكاديمي

  غير دال  0.008-  121  عالقة العقبات الدراسية  باالنجاز األكاديمي

  

عدم وجود عالقة ارتباطيه دالة ) 09(يتضح من خالل الجدول السابق رقم 

العقبات األسرية، العقبات –األكاديميإحصائيا بين أبعاد الطموح األكاديمي 

  .واالنجاز األكاديمي لدى الذكور -المادية، العقبات المدرسية، العقبات الدراسية 

غياب العالقة االرتباطية الدالة إحصائيا بين -تتفق نتيجة هذه الدراسة  و

مع نتائج دراسة  -أبعاد الطموح األكاديمي و االنجاز األكاديمي لدى الجنسين

والتي هدفت إلى دراسة معرفة العالقة االرتباطية بين كل من ) 1987(يحجاز 

مستوى الطموح والمستوى االقتصادي واالجتماعي، والتحصيل الدراسي، و التي 

توصلت إلى أنه ال يوجد لمستوى الطموح أهمية وتأثيرا على التحصيل الدراسي، 

عينة مكونة التي أجريت على  Helmathe et van Kenودراسة هيلمث أكين

طالبا بالمدارس العليا، وتوصلت نتائجه إلى أنه ال توجد عالقة ارتباطية  197من

بين منظور الطالب عن حياتهم االنفعالية في المواقف الحياتية وكفاءتهم 

التي ) 1994(، ودراسة إبراهيم علي إبراهيم )182: 2010المللي، (األكاديمية

  .  وح األكاديمي على التحصيل الدراسيتوصلت إلى عدم وجود أثر لمستوى الطم

في حين تؤكد بعض الدراسات السابقة خالفا لدراستنا الحالية على وجود  

، )1969"(شيندر"عالقة ارتباطيه بين الطموح واالنجاز األكاديمي، ومنها دراسة 

التي اهتمت بدراسة حول إدراك الذات والتحصيل ومستوى الطموح المهني، ومن 

توصلت إليها وجود عالقة موجبة ودالة بين التحصيل ومستوى  النتائج التي

والذي قام بدراسة حول تأثير ) 1978"(أكونيل اكنز"الطموح المهني، و دراسة 

 الطموح والقلق على األداء، من النتائج التي توصل إليها هي وجود عالقة موجبة
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فت في ، التي هد)Bar. Et. al )1980 واألداء، ودراسة بار بين الطموح

الكشف عن العالقة الموجودة بين مركز التحكم والتحصيل الدراسي والقلق 

ومستوى الطموح، ومن نتائجها، وجود عالقة بين مستوى الطموح والتحصيل 

التي هدفت إلى دراسة ) 1981" (إبراهيم جيد جبرة عبد المالك"الدراسي، ودراسة 

مرحلة الثانوية العامة، والتي عالقة مستوى الطموح بالتفوق الدراسي لدى طالب ال

اسفرتعن أن معامالت االرتباط بين دراجات مستوى الطموح والدرجات التحصيلية 

، ما عدا بعد 0.01لمجموعة المتفوقين والمتفوقات جميعها دالة عند مستوى 

تحمل المسئولية واالعتماد على (من األبعاد الفرعية لمستوى الطموح " س"البعد 

" ماهر أبو هالل"،ودراسة )27: 2000الشرقاوي، (دالفهو غير ) النفس

عن أثر الطموح األكاديمي والمادة الدراسية والجنس على التحصيل )1990(

المدرسي التي أسفرت عن أن لمستوى الطموح األكاديمي واالتجاهات نحو 

، كل هذه )575، 1994إبراهيم، (الدراسة تأثيرا على التحصيل لدى الطلبة

  . ذكرناها جاءت تتنافى و نتائج الدراسة الحالية الدراسات التي

كما يقيسه  –الباحث االنجاز األكاديمي ال يتأثر بالطموح األكاديمي  ويرى

و أن هناك عوامل أخرى غير الطموح  -المقياس المطبق في هذه الدراسة الحالية

ت األكاديمي تؤثر فيه، وهذا راجع كذلك بال شك إلى اختالف أو تباين استجابا

أنه كلما كثر تباين استجابات التالميذ قل تبعا لذلك معامل "التالميذ حيث

عبد اهللا لبوز، عمر حجاج ، "( االرتباط، نتيجة تشابك وتعدد العوامل وتعقدها

2013  :38.(  

 يمكننا القول أن االنجاز األكاديمي ال عالقة له بأبعاد الطموح األكاديميو 

النتيجة المتوصل إليها تعكس واقعا يتضح فيه لدى تالميذ الطور الثانوي، وأن 

مواجهة المواقف المختلفة في الحياة وكيفية  اختالف التالميذ في إدراكهم ألساليب

معالجتها، وهذا ما أدى إلى الضعف الشديد في العالقة، بمعنى أن استجابات 

التلميذ التالميذ تباينت أو اختلفت اختالفا كبيرا، ويتضح من هذه النتيجة أن فهم 

لنفسه، وعالقته باآلخرين، وتعامله مع المواقف اليومية منفصل تماما عن أدائه 

إلى نتيجة ) 1994(التحصيلي، وفي هذا اإلطار يعزو إبراهيم علي إبراهيم 

الفرض القائل بأن ليس هناك أثر لمستوى الطموح األكاديمي على التحصيل 
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 )مرحلة المراهقة(أفراد العينة  الدراسي لطالب المرحلة الثانوية إلى صغر عمر

وما ينتاب هذه المرحلة من تغيرات في النمو بجوانبه المختلفة وتذبذب وعدم 

كاميليا "االستقرار في االتجاهات والميول لدى األفراد كما يتفق ذلك ما أوضحته 

أن الطموح األكاديمي ال يستقر وينضج إال في مرحلة ) "1984"(عبد الفتاح

أوضحت تجارب روزنفيلد أن تجارب التحصيل وعدم التحصيل  ، كما"الجامعة

تختلف تبعا لتجارب النجاح والفشل وأن هذه التجارب تعتمد على مستويات النمو 

 .).584: 1984ابراهيم، (المختلفة 

كما يمكن إرجاع هذه النتيجة في اعتقاد الباحثان إلى بعض العوامل المرتبطة 

الميذ الطور الثانوي، أي أنه في معظم األحيان بأبعاد الطموح األكاديمي لدى ت

ما نجد الكثير من التالميذ لديهم قدرة على مجابهة العقبات بهدف الوصول إلى 

والقدرة على بناء عالقات اجتماعية جيدة، وتقديرهم مشاعر  الهدف المطلوب

  اآلخرين، وهذا ما يتميز به الشخص الطموح،  إال أنهم ال يستثمرون هذا الطموح

في الجانب الدراسي بمعنى أن التالميذ لديهم اهتمام كبير بتكوين عالقات 

اجتماعية ناجحة أو جوانب هامة أكثر منه االهتمام بالجانب المدرسي 

يتميزون بالقدرة على التفكير الواقعي " والتحصيلي، حيث أن األشخاص الذين

رونة النفسية في التعامل والقدرة على التنظيم واالستقاللية والعمل اإلبداعي، والم

عادة ما نجد عندهم الحافز ) 2015السيد،  نبيل عبد الهادي أحمد" (مع األشياء

والدافعية نحو األداء المدرسي أو التعليمي أقل اهتماما وجدية مقارنة بتفتحهم 

االجتماعي الكبير الذي يستثير كل طاقتهم نحو البحث عن تكوين صدقات 

ئات المجتمع وهذا ما يؤدي كله إلى ضعف العالقة جديدة وتواصل أكثر مع ف

واالنجاز األكاديمي، وعليه يمكن القول أن  االرتباطية بين الطموح األكاديمي

مستوى الطموح األكاديمي عند تالميذ الطور الثانوي سواء كانت مرتفعة أو 

  .منخفضة فهي ليس لها ارتباط أو عالقة االنجاز األكاديمي

  :خاتمة

تناول البحث بالدراسة والتحليل عالقة مستوى الطموح األكاديمي      

باالنجاز األكاديمي لدى عينة من تالميذ الطور الثانوي، ويتضح من خالل 

النتائج والتي تدل على عدم وجود فروق جنسية دالة إحصائيا في بعدي العقبات 
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وف األسرية األسرية والعقبات المادية أي أن كال الجنسين يعيشان نفس الظر 

والمادية وهذا ما أدى إلى تالشي هذه الفروق، أما الفروق في بعدي العقبات 

المدرسية والدراسية فدلت على وجود فروق جنسية في هذين البعدين وكان لصالح 

الذكور، ويرجع سبب الفروق إلى الدافعية والنظرة المستقبلية التي يمتلكها الذكر 

حه مرتفعا، حيث أن هذا الطموح يدفعه إلى التي أصبح بواسطتها مستوى طمو 

التفكير على ضرورة التفوق والنجاح، في حين نجد الفروق جنسية دالة إحصائيا 

رغبة البنت في تحقيق  في التحصيل الدراسي لصالح اإلناث وهذا يتجلى في

فرص النجاح في الدراسة مما يهيئ على فرض وجودها في المحيط االجتماعي 

تحقيق طموحاتها وتطلعاتها من خالل اهتمامها بالدراسة وذلك بحيث تعمل على 

أما من ناحية العالقة االرتباطية  بهدف الوصول إلى المسعى األكاديمي والدراسي

فنجد عدم وجود عالقة ارتباطية بين أبعاد الطموح األكاديمي واالنجاز األكاديمي 

االنجاز األكاديمي،  لدى اإلناث والذكور، وهذا راجع إلى تدخل عوامل عدة في

ومن ضمن هذه العوامل نجد ما تتعلق باألسرة والمدرسة ما أدى إلى إضعاف 

هذه العالقة أو ان القدرة التمييزية للمقياس بين الناجحين و الفاشلين دراسيا ليست 

كبيرة أو أن التالميذ الذكور كانوا اقل تعاونا من اإلناث في استجاباتهم على 

ليه إن تؤخذ نتيجة هذه الدراسية كنتائج أولية تحتاج إلى مقياس الطموح، و ع

 .أعادات أو تمحيص أكثر

  :المراجع

الدافعية واالنجاز األكاديمي والمهني وتقويمه الجزء ) 2000.(أنور محمد الشرقاوي .1

 .األول، القاهرة، مكتبة األنجلو مصرية

هرة، دار علم النفس وأهميته في حياتنا،القا) 1981.(إبراهيم عصمت مطاوع .2

 .المعارف

، تأثير مستوى الطموح وفقا لمتغير جنس األطفال )2004(جمال مختار حمزة  .3

 ).83-53(، 01ومستوى تعليم األب، جامعة القاهرة، العلوم التربوية، العدد 

علم النفس ) 2009. (حجاج غانم، ياسر عبد اهللا، عالء الدين عبد المجيد .4

 .رة، عالم الكتب للنشر والتوزيعالمدرسي، بحوث ومقاييس معاصرة، القاه
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مستوى الطموح لدى عينة من طلبة الصف ) 2003(حسن عمر شاكر منسي  .5

الثاني الثانوي في مدينة اربد باألردن وعالقته ببعض المتغيرات، مجلة مركز البحوث 

 ).215 -183(، 24التربوية، جامعة قطر، السنة الثانية، العدد 

دراسة لمستوى الطموح في ) 2014. (حمد يونسريم كحيلة، فؤاد صبيرة، غزال أ .6

ضوء بعض المتغيرات لدى عينة من طالب الثالث ثانوي في مدينة الالذقية، مجلة 

جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية، المجلد 

 ).535 -521(، )6(، العدد )36(

االجتماعية وعالقتها بالكفاءة الذاتية ، المهارات )2013(رامي محمود اليوسف  .7

المدركة والتحصيل الدراسي العام لدى عينة من طلبة المرحلة المتوسطة في منطقة حائل 

بالمملكة العربية السعودية في ضوء عدد من المتغيرات، مجلة الجامعة اإلسالمية 

 ).365- 327(، 01، العدد 21للدراسات النفسية والتربوية، المجلد 

، سيكولوجية الفروق بين الجنسين، مؤسسة مختار )بدون سنة (بد العزيز رشاد ع .8

 .للنشر والتوزيع

سيكولوجية ذوي اإلعاقة الحسية، القاهرة،ايتراك للنشر ) 2010.(سليمان عبد الواحد .9

 .والتوزيع

الذكاء االنفعالي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى عينة )2010.(سهاد المللي .10

ين، دراسة ميدانية على طلبة الصف العاشر من مدارس المتفوقين من المتفوقين والعادي

 .)191–135(،03، العدد26والعاديين في مدينة دمشق، مجلة جامعة دمشق، المجلد

، الضغوط وعالقتها بمستوى )2012(سهير إبراهيم محمد إبراهيم الشافعي  .11

، )92(نها، العدد الطموح لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية، مجلة كلية التربية بب

)317- 348.( 

القياس والتقويم النفسي، القاهرة، دار ) 2002.(صالح الدين محمود عالم .12

 .الفكر العربي

علم النفس العام، األردن، دار الكندري ) بدون سنة.(صالح حسين الداهري .13

 .للنشر والتوزيع
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ذات ، العالقة بين فاعلية ال)2006(نصر محمد العلي، محمد عبد اهللا سحلول  .14

ودافعية االنجاز وأثرها في التحصيل األكاديمي لدى طلبة الثانوية في مدينة صنعاء، 

، 01، العدد 18مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية، المجلد 

)92 – 130.( 

، داللة الفروق في تحصيل طلبة الصف السادس )2010(عادل عطية ريان  .15

الوطني لمقرر الرياضيات وفقا لبعض المتغيرات، مجلة جامعة  األساسي في االختبار

 ).173 - 144(، 01، العدد14األقصى، المجلد 

عالقة أساليب التنشئة داخل األسرة بتوافق ) 2013.(عبد اهللا لبوز، عمر حجاج .16

التلميذ داخل المدرسة، دراسة ميدانية ببعض ثانويات مدينة ورقلة، جامعة قاصدي 

لوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم العلوم االجتماعية، الملتقى الوطني مرباح، كلية الع

 . الثاني حول االتصال وجودة الحياة في األسرة

التدريس العالجي صعوبات التعلم والتأخر ) 2005. (عبد الباسط متولي خضر .17

 . الدراسي، القاهرة، دار الكتاب الحديث

المراهقة وعالجها، بيروت، اضطرابات الطفولة و ) 2000.(عبد الرحمن عيسوي .18

 .دار الراتب الجامعية

تدني مستوى التحصيل واالنجاز الدراسي، ) 2004.(عمر عبد الرحيم نصر اهللا .19

 .عمان، دار وائل للنشر والتوزيع

الصحة النفسية والتفوق الدراسي، ) 1990.(عبد الحميد عبد اللطيف مدحت .20

 . بيروت، النهضة العربية للطباعة والنشر

معالم علم النفس المعاصر، اإلسكندرية، دار ) 1999.(العظيم الطويل عزت عبد .21

 .المعرفة الجامعية

دور الجامعة في تنمية الطموح الدراسي لدى طالبها ) 2009. (فايز علي األسود .22

 – 01،95، العدد 11نحو التفوق، مجلة جامعة األزهر، سلسلة العلوم اإلنسانية، المجلد 

126. 

دراسات في سيكولوجية في مستوى الطموح ) 1990( .كاميليا عبد الفتاح .23

 .والشخصية،القاهرة، نهضة مصر للطباعة والنشر
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، الصحة النفسية والتفوق الدراسي، دار )1990(مدحت عبد الحميد عبد اللطيف  .24

 .النهضة للطباعة والنشر، بيروت

مشكالت في الصحة النفسية، عمان، دار الثقافة ) 2009.(محمد جاسم العبيدي .25

 .لنشر والتوزيعل

أساسيات علم النفس التربوي، ) 2006.(محمد فرحان القضاة، محمد عوض .26

 .عمان، الحامد للنشر والتوزيع

التحصيل الدراسي وعالقته بمفهوم الذات، دراسة ميدانية ) 2010.(منى الحموي .27

على عينة من تالميذ الصف الخامس من التعليم األساسي في مدارس محافظة دمشق، 

 .208 – 173، ملحق،26ق المجلد مجلة دمش

، تحليل نتائج التحصيل )2012(محمد المهدي عمر، يحي الصاوي أحمد،  .28

الدراسي في الشهادة الثانوية المساق األكاديمي لطالب والية البحر األحمر للفترة من 

، مجلة جامعة البحر األحمر، دورية علمية محكمة نصف سنوية 2010إلى  2006

 ).60 -45(العدد الثاني، 

الذكاء االنفعالي وعالقته بمستوى الطموح لدى الطالب ) 2014. (محدب رزيقة .29

الجامعي، دراسة ميدانية في كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية تيزي وزو، مجلة العلوم 

 .104- 93، 14االجتماعية، العدد 

بالتوافق  ، الكفاءة الذاتية وعالقتها)2014(مباركة ميدون، وعبد الفتاح أبي مولود  .30

الدراسي لدى عينة من تالميذ مرحلة التعليم المتوسط، مجلة العلوم اإلنسانية 

 ).118 -105(، 17واالجتماعية، العدد 

31. Bar- Tal- Daniel ; Kfir- D; Bar – Zohar- Y; Chen.-M 

(1980).relationship between locus of control and academic 

achievement .aux iety. andlevel of aspiration British- journal 

of educational- Psychology. Vol 50(1); (53-60) 

 

32. Tiwari- Govind; Kumar. Rakesh; (1980).Morbhatt.-K – 

kiran; “Level of aspiration as function of anxiety & sex 

among high & low academic achievers” Indian- 

Psychological-Review. Vol 6(1); (35-38). 



 2017  نوفمبر                   08العدد         مجلة التنمية البشرية                                                                       

Revue de Développement Humain                                                     ISSN :  1112-8070 رد�ك

 :                                 

28 

 

 

33. Rudinashkullaku(2013) The Relationship between Self- 

efficacy and Academic Performance in the Context of 

Genderamong AlbanianStudents,  europeanacademicresearch 

vol.1 , issue 4/ july 2013, (461- 478). 

 

34. Neelam (2013),Academic achievement of secondary 

school student shaving differentiallevel of academicanxiety 

,international journal of behavioral social and movement 

sciences, Vol.02,April 2013,Issue02, (117- 123). 

 

  

  



 2017  نوفمبر                   08العدد         مجلة التنمية البشرية                                                                       

Revue de Développement Humain                                                     ISSN :  1112-8070 رد�ك

 :                                 

29 

 

  

  

 

  الضغوط النفسية لدى تلميذات مرحلة التعليم المتوسط
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �����2 وھران  ط���� د��وراه ، ، 	�������� 

 ��2رف ����� ، ����� وھران. د 
  

 

  :الملخص

هدفت الدراسة لمعرفة مستوى الضغوط النفسية التي تتعرض لها تلميذات 

دراستها في ثالثة متوسطات تابعة  مرحلة التعليم المتوسط، و أجرت الباحثة

اعداد مقياس  تم) أنثى(تلميذة  198لوالية وهران و طبقت على عينة قوامها 

فقره موزعة على سبعة مجاالت، و اعتمدت ) 64(تألف في صورته النهائية من 

الباحثة في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، و بعد عرض و مناقشة 

  :حثة إلى ما يلينتائج توصلت الباال

وجد مستويات متباينة في الضغوط النفسية لدى تلميذات مرحلة التعليم ت -

  .المتوسط

تشكل الحياة المدرسة و الجانب االنفعالي، مصدرين رئيسيين للضغوط  -

 .النفسية لدى تلميذات مرحلة التعليم المتوسط
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Abstract  :  

 

This study aims to know the level of psychological stress 

that had pupils in middle school and the researcher did her 

study in three different middle schools in Oran and this 

research was conducted with 198 students and in order to 

achieve the objective of the study an then preparing tools 

wish is a measure that have 64 parts divided into seven 

dimensions and the researcher relied on the analytical 

descriptive approach, and we got the following results:  

- There are varying levels of psychological stress among 

middle school students. 

- school Life is the main source of psychological stress 

  

 :تمهيد

يحضى موضوع الضغوط النفسية باهتمام كبير من قبل العلماء و الباحثين 

) الخ.....النفس، علوم التربية الصحة العامة، علم (في شتى  المجاالت العلمية 

المجال أن الضغوط النفسية هي احدى مشكالت يرى المختصون في هذا و 

العصر الراهن، مما يقلق العاملين و القائمين على الصحة العامة و النفسية، و 

يلعب  الضغط النفسي دورا بارزا في االصابة باألمراض و المعاناة من مشكالت 

و تشير االحصائيات ....) القلق، اكتئاب، انتحار، ادمان، (الصحة النفسية 

من   %50من األمراض يسببها الضغوط النفسية و أن   %80المية أن الع

مشكالت المرضى و المراجعين لألطباء و المستشفيات ناتجة عن ضغوط نفسية 

من افراد المجتمع يعانون شكال من أشكال الضغط النفسي،  % 25و أن 

  ) .18.2009(العزيز (

ر على الكبار أصحاب تصفإن المعاناة التي يتسبب فيها الضغط النفسي ال تق

  ).المراهقين(المسؤوليات بل أصبحت تشمل من هم أقل سنا االلتزامات و 
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بموضوع (عليه فإن شريحة المراهقين، و نخص بالذكر التالميذ المعنيين و 

هم التالميذ المتمدرسين في المتوسطة و يشكلون فئة هشة و أكثر ) الدراسة

و التي تتصف ) المراهقة(ة عرضة للضغوط بحكم معايشتهم لمرحلة عمري

: العاصمي(في  Stanlyhollبالعواصف و الضغوط كما عبر عنها ستنالي هول 

و تجدر اإلشارة أن التلميذ ينتمي إلى بيئة اجتماعية ممثلة في ) 111:2006

يعيش أفرادها تحت وطأة ضغوط يومية ) األسرة، المدرسة، جماعة الرفاق(

و تكنولوجية المعلومات إضافة إلى اختالل  أفرزتها ظاهرة العولمة و الحداثة

  .المنظومة النفسية للمجتمع

         نفسه أمام مواقف ) المراهق(استنادا لهذا الواقع الراهن يجد التلميذ و 

وضعيات جديدة، غير متوقعة و في كثير من األحيان يصعب عليه التحكم و 

ستراتيجيات الصحيحة ببساطة ليست بحوراثه المعارف و المهارات و االو فيها، 

  .للتعامل مع الضغوط النفسية

      في هذه الدراسة سيتم التعريف بالضغوط النفسية، أنواعها، مصادرها و 

،  أعراضها و إلى ذلك خصائص التلميذ المتمدرس في مرحلة التعليم المتوسطو 

وصوال إلى الدراسة الميدانية التي ستكشف عن مستوى الضغوط النفسية لدى و 

و كذا المصادر المسؤولة عن حدوث الضغوط لدى . تلميذات الطور المتوسط

  .تلميذات الطور المتوسط) عينة الدراسة(

  :اإلشكالية

يتعرض التلميذ في مرحلة التعليم المتوسط إلى ضغوطات ينتج عنها الكثير 

   ، االحباط و هذه بدورها تؤدي إلى تأثيرات  من األعراض مثل القلق، الصراع

أضرار نفسية، جسيمة و قد تصل إلى آثار اجتماعية خطيرة، و وفقا لدراسة قام و 

) 2013(بها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات في الوسط المدرسي سنة 

من التالميذ الطور الثانوي يصرحون بأنهم استهلكوا   %45أظهرت النتائج أن 

نهم أصبحوا م % 12.5انات و %8المخدرات و لو لمرة واحدة من بينهم 

  . ( 2016NiNi: 195)مدمنين 
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إلى ارتفاع عدد طلبات التكفل  : 2012108كما أفضت دراسة بن حالة 

حالة  52لوحدها سجلنا  2012النفسي لمراهقات يعشن أزمة مراهقة، ففي سنة 

  .جديدة في ثالثة مكاتب للتكفل النفسي في الجزائر العاصمة

سنة متمدرسات ما بين  19و  12كلهن مراهقات تراوح سنهن ما بين و    

  .الطورين المتوسط و الثانوي

بالنظر إلى تأثيرات الضغوط النفسية على الفئات العمرية المختلفة، فإن و    

فئة المراهقين المتمدرسين بمرحلة التعليم المتوسط أكثر احساسا بالضغوط 

ميذ النفسية، لما تتضمنه هذه المرحلة من مهام أساسية، فيتوقع من التال

مسؤوليات كبيرة تتعلق بالنظام الدراسي و استيعاب مواد دراسية متعددة، و 

التعامل مع استعمال الزمن مكثف، و تعدد األساتذة، كما يمثل الوصول إلى 

مستوى الرابعة متوسط مرحلة تحديد ملمح التوجيه و نوعية النشاطات المهنية و 

 .المستقبلة

ولى للبلوغ بها يعلن أن دخوله مرحلة فضال عما سبق تظهر االشارات االو 

حتى أن بعض األطفال يعيشون هذه ) المراهقة(عمرية جديدة و مهمة في حياته 

لنمو العقلي والحسي والحركي، المرحلة بكاملها السنة االولى متوسط على غرار ا

العالئقية و  اطفيةتحوالت على مستوى االمكانيات العوتشهد هذه المرحلة تغيرات و 

االهتمام بالجنس اآلخر و البحث عن التحرر من : ر اهتمامات جديدةو ظهو 

التبعية للمحيط العائلي الذي يسهل استكشاف اهتمامات متعددة و البحث عن 

  )115: 2012زروالي، (تماهيات جديدة، و االهتمام بجماعة الرفاق 

االولى تتضمن خصائص : نستنتج أن التلميذ يعيش مرحلتين انتقاليتينو 

تحضيرا لمشروعه الشخصي " تلميذ"و الثانية تخص وظيفة ) المراهقة(ية نمائ

و عليه فإن خصائص كال المرحلتين تتطلب أساليب تكيفية صحيحة . المستقبلي

كثيرا ما يفتقر إليها المراهق و يتعثر في ايجادها، مما يؤدي إلى اختالل توازنه 

  . النفسي
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خبر أزمة من نوع خاص و هي المراهق ي: "في هذا المقام يقول اريكسونو 

أزمة المراهقة، مما يجعله قابل للتعرض لألذى نتيجة الضغوط الناجمة عن 

التغيرات التي مست مصادر متعددة اجتماعية تكنولوجية، سياسية تضر بهوية 

و ) 45، 2001رجب (المراهق و تسهم في احساسه بالشك و القلق و التوتر 

وله أن الضغط يقف وراء محاولة بق) Braconnier 2007 :283(يؤيده 

من الذكور أنهم كانت  %5من االناث و  % 8االنتحار لدى المراهقين و يصرح 

  .لهم محاولة االنتحار في مرحلة المراهقة

تجدر االشارة إلى زخم التحوالت التي تشهدها حياة المراهق في الطور و 

ا هو خاص المتوسط، تجعلهم عرضة لكثير من المشكالت و الضغوط منها م

بكل واحد منهم، غير أنهم يشتركون في مشكالت و ضغوط رئيسية ترتبط 

بمصادر متعددة و ناجمة عن مسار نموهم و عن عالقتهم بمحيطهم المادي و 

و مما يستدعي تحديد مصادر ) االسري، المدرسي، جماعة الرفاق(االجتماعي 

  .الضغوط النفسية و الكشف عنها في البيئة المحلية

، دراسة الحوات 1971دراسة رقاوي (قد دلت عدد من الدراسات العربية و     

في عطا كريم  1984و دراسة اوزي، الدريج  1984، دراسة الضامن 1980

بأن الضغوط عند المراهقين المتمدرسين في المجتمعات ) 85.86، 2014

  :العربية تنشأ من المصادر التالية

كما تؤكد هذه , ة، ضغط الرفاقمشكالت النمو، ضغط األسرة، ضغط المدرس

الدراسة على ارتفاع مستوى الضغوط عند االناث و انطالقا من الطرح السابق، 

وبالنظر الى خصوصية كال المرحلتين المراهقة والتمدرس في المتوسطة وما 

للضغوط النفسية وعليه أثيرت )أنثى(ينجم عن ذلك من تعرض المراهقة 

  :التساؤالت التالية

  الضغوط النفسية الى تعرض لها التلميذات في الطور المتوسط؟ ماهو مستوى

  ماهي المصادر الرئيسية للضغوط النفسية لدى تلميذات الطور المتوسط؟
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  :الفرضيات

  يوجد مستويات متباينة للضغوط النفسية لدى تلميذات مرحلة التعليم المتوسط -

رئيسيين للضغوط يشكل كل من الجانب االنفعالي والحياة المدرسية مصدرين  -

  .النفسية لدى تلميذات المتوسط

  :أهمية الدراسة

نظرا لقلة الدراسات واألبحاث التي تهتم بالضغوط النفسية لدى التلميذات في  -

المراهقة (مرحلة التعليم المتوسط ولتزامنها مع مرحلة عمرية جد مهمة في حياة الفرد 

  )المكبرة

يتعرض لها المراهق المتمدرس  معرفة مستوى ومصادر الضغوط النفسية التي -

في المتوسطة وبالخصوص التلميذة المراهقة وذلك من أجل توجيه مؤسسات التنشئة 

  .االجتماعية وتوضيح لهم الصورة االيجابية والصحيحة للمراهقة

التركيز على فئة التالميذ المراهقين باعتبارهم الفئة األكثر عرضة للضغوط  -

  .النفسية

  :أهداف الدراسة

رف على مستوى الضغوط النفسية لدى تلميذات مرحلة التعليم التع -

  .المتوسط

  .تحديد المصادر الرئيسية المسؤولة عن حدوث الضغط النفسي -

  .لدى التلميذات مرحلة التعليم المتوسط -

  :التعاريف اإلجرائية

هو حالة من التوتر النفسي والفسيولوجي يؤدي الى الشعور  :الضغط النفسي

التوازن النفسي الذي يعتري التلميذة عندما تتعرض لمشكالت بالضيق واختالل 

وصعوبات ذاتية وخارجية وال تحول لها إمكانيتها وٕاستراتيجياتها  الخاصة أن 

  .تتجاوزه

  :مصادر الضغوط النفسية

وهي مجموعة مصادر الداخلية وهي ذاتية ترتبط بشخصية التلميذة وتعبر 

عنها أبعاد المقياس المستخدم في الدراسة بعد صورة الجسم بعد الجانب النفسي 
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الحياة األسرية الحياة : االنفعالي بعد العاطفي والمصادر الخارجية تتمثل في

  .المدرسية الحياة االجتماعية جماعة الرفاق

المتمدرسة في مستوى السنة الثالثة متوسط ) األنثى(وهي المراهقة: ةالتلميذ

  .سنة 15و14سنة إلى   13و 12ويتراوح عمرها من 

تعليم إلزامي يتوسط الطورين االبتدائي والثانوي يدوم مدة : التعليم المتوسط

 .سنوات 4الدراسة فيه 

  :الجانب النظري

  :مفهوم الضغط النفسي

  :التعريف االصطالحي

الضغط بأنه نتيجة لعملية  تقييمية يقيم بها الفرد  )lazarus(يعرف الزروس

مصادره الذاتية ليرى مدى كفاءتها لتلبية متطلبات البيئة أي مدى المالئمة بين 

  متطلبات الفرد الداخلية والبيئة الخارجية

  ) : 2009:24العزيز( 

ى تغيير أما رجب عرفت الضغوط هي كل ما من شأنه أن يجبر الفرد عل

نمط قائم لحياته أو لجانب من جوانبها بحيثيتطلب منه ذلك أن يعيد أو يغير من 

توافقاته السابقة وهذه األحداث هي ما بين احداث رئيسية  كفقد عزيز الطالق أو 

االنفصال بالنسبة لألطفال الى أحداث أقل ضغطا من السابقة من الضغوط 

خرين الى مجرد منغصات  يومية االقتصادية واضطرابات العالقات مع اآل

كمشكالت األطفال والمراهقين والرعاية الصحية والجوانب المالية كتوفير 

  ).41:2001رجب(الضروريات أو التعليم أو العالقات االجتماعية 

  :أشكال الضغوط

  :تتخذ الضغوط النفسية شكلين أساسيين هما كاآلتي

  :الضغوط اإليجابية/ أ

ايجابيا وتعتبر الضغوط في هذه الحالة مفضلة أو قد يكون للضغوط تأثيرا 

مرغوب فيها كونها تستخدم كمنية أو أداة تحذير للمشاكل التي يتعرض لها 

األفراد فالتوتر واالستثارة  عامالت ضروريات للتمتع بكثير من مظاهر الحياة 

  ) 51 :2005الطرفي (
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  :الضغوط السلبية/ ب

الفرد األكاديمي والمهني تعوقه عن هي الضغوط التي تؤثر سلبا على اداء 

االنجاز وتؤدي الى سوء التوافق واالكتئاب واإلحساس باإلحباط والعدوان على 

كثرة األخطاء :  اآلخرين وتظهر آثار هذه الضغوط في مظاهر سلوكية مثل

الحوادث وعدم الرضا الوظيفي واألداء المنخفض وظهور نوع من الصراع داخل 

حسين ( مباالة  والفوضى وشعور الفرد بعدم الوالء للمنظمةالمدرسة وانتشار الال

2006:36.(  

  :اعراض الضغط النفسي/ 3

إن تعرض المراهق لضغوط نفسية متكررة يؤدي الى ظهور كثير من 

األغراض والتأثيرات السلبية على جوانب متعددة من شخصية وصحته الجسمية 

عن الضغوط النفسية لدى الطلبة والنفسية ومن بين أهم األعراض العامة الناتجة 

  :فيما يلي) 145:2011على (ويجملها 

  :تتمثل في أعراض جسمية

اضطراب المعدة رعشة في الشفتين واليدين عرق غزير إسهال سرعة ضربات 

القلب ألم في العضالت اضطراب في النوم جفاف الفم عدم انتظام الدورة الشهرية 

  .عند الفتيات

  :أعراض معرفية

تباك قلة فترات االنتباه صعوبة في إجراد العمليات الحسابية صعوبة مثل االر 

في التذكر ضعف التركيز اضطراب في التفكير المنطقي القاء اللوم على 

  .اآلخرين استسالم ألحالم النقطة عند اإلناث

  :أعراض انفعالية

خوف عدم التأكد من المشاعر أسى الشعور باليأس ) حالة(قلق توقعي

هر الشعور بالضياع الضيق التوتر غضب الرغبة في الموت الرغبة الشعور بالق

  .في االختباء

  :أعراض سلوكية

تغيير في النشاط انسحاب تغيير في االنفعاالت زيادة أو نقصان في تناول 

  .الطعام فرط في المرح و الدعابة سلوك غير مألوف
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  :مصادر الضغوط النفسية: رابعا

الباحثة على المصادر التي تم تناولها في مقياس و في هذه الدراسة تركز     

  .الضغوط النفسية المستخدم في هذه الدراسة

  :صورة الجسم

تكتسي صورة الجسم أهمية كبيرة في مرحلة المراهقة فتؤثر على مجمل 

شخصية الفرد وسلوكه، إذ ينظر إلى كل عضو و أعضاء جسمه و كأنه جزء 

مرحلة الفحص الجزئي و ) المراهقة(العمرية قائم بذاته، و باعتبار هذه المرحلة 

المدقق، و يبدأ المراهق في معاناة جديدة نتيجة للتغيرات المفاجئة التي تعتري 

جسمه و غالبا ما يكون المراهق غير راضي على شكل أجزاء الجسم، و ربما 

يشعر المراهق بالقلق للسمنة أو لتزايد تراكم الدهون في بعض أجزاء الجسم 

و تؤكد دراسة شيك و ) 24: 1995: كفافي النايل(جانب اإلناث  خاصة من

أنثى في مرحلة  1124المطبقة على عينة قوامها ) Shiketall )2000آخرون، 

سنة تبين من النتائج إن اضطراب ) 16 -13(الثانوية تتراوح أعمارهن ما بين 

ا في رفع صورة الجسم و اضطراب األكل اللذين ينشآن بعد البلوغ يمكن أن يسهم

و ينسب لصورة ) 3.2017: الزايدي(معدالت االكتئاب لدى الفتيات المراهقات 

  .الجسم الكثير من الضغوطات التي تتعرض لها تلميذات مرحلة التعليم المتوسط

  :البعد العاطفي االنفعالي

تتأثر االنفعاالت و العواطف لدى المراهق بما يطرأ عليه من نمو عضوي 

متسارع و ما يرافقه من نضج جنسي و في حالة تعرض المراهق إلى ضغوطات 

نجد أن انفعاالته تتسم بالعنف و القوة، و قد يصاحبها احباط و يأس و تتسم 

شدة و تارة العواطف بسرعة التبذل و هي غير مستقرة على حال فتارة يحب ب

اخرى يكره بشدة فهذا المزاج المتقلب يجعله يعيش حالة من التذبذب و عدم 

تمر بدور التفتح و النشاط العاطفي ) المراهقة(االستقرار و الفتاة في هذه المرحلة 

الخاص حيث تغادر الفتاة تعلقها بوالديها و تتجه بعواطفها و اهتماماتها إلى 

لى الحياة الزوجية و يرى موريس دبس عرفه بنات سنها و الجنس اآلخر و إ

أن االناث تنجذب إلى الحب مبكرا و أن العاطفة لدى االناث ) 98: 2013(
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أخصب مما لدى الذكور بكثير و يرغبن أن يكن محور و مركز الجذب في 

  .الحب

يمكن بهذه العاطفة الجياشة أن يؤدي إلى مشكالت اخالقية فإن حالة و    

عالي و العاطفي التي تمر بها المراهقة يشعرها بالضغوط عدم االتزان االنف

  .النفسية الضغوط النفسية

  :الحياة األسرية

تعتبر األسرة المؤسسة األولى للتنشئة االجتماعية و النفسية و التربوية للطفل 

لذا يقع على عاتقها مسؤولية عظمى، تتجلى في ضمان االنتقال السلس و السوي 

ية إلى مرحلة أخرى و ال يتأتى هذا األمر إال من خالل لألبناء من مرحلة عمر 

تلك العالقات األسرية الصحية و النماذج الوالدية القوية و اآلمنة التي تساعد في 

 Marcelli et(بناء شخصية المراهق و تأكيد شخصيته و تأكيد ذاته 

Brocannier 1988 : 343 : ( و تعتبر هذه الفكرة محور لكثير من الدراسات

 2012البحوث النفسية و التربوية و االجتماعية و نذكر منها دراسة كوميتي،  و

الجزائر و المطبقة على عينة من المراهقات و المتمدرسات  –بمدينة وهران 

) 13.16(تلميذة تتراوح أعمارهن ما بين  50بمرحلة التعليم المتوسط و قوامها 

  :سنة و توصلت النتائج إلى ما يلي

و اللواتي يشعرن , % 60اللواتي يشعرن بالضغط قدر بنسبة  عدد المراهقات

  .% 40بالضيق بنسبة 

فالمشكالت االسرية التي تنجم عن الشجار و المشاحنات، الطالق و وفاة 

  .الوالدين أو احدهما فهي مصدر من مصادر الضغوط النفسية

  :الحياة المدرسية

لدى التالميذ تنشأ من لقد بينت بعض الدراسات أن الضغوط النفسية المدركة 

و تتضمن عدد من العوامل . التغيرات السريعة التي عرفتها المنظومة التربوية

المطبقة على عينة ) 2013(المسببة للضغط المدرسي خلصت دراسة عينات، 

  :مكونة من تلميذ و تلميذه إلى النتائج التالية

معلم على وقته سوء المعاملة للمعلم و كفاءته باإلضافة إلى عدم محافظة ال

مما يصعب عملية الفهم و االستيعاب للدروس بسبب عدم اعتماده  % 50بـــ 
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و االكثار من الواجبات المدرسية و اعتماده على  27.6وسائل االيضاح بنسبة 

 % 100االمالء دون الشرح و هذا ما عبرت عليه اجابات عينة الدراسة بنسبة 

الميذ و هذا و هذا ما عبرت عليه إلى جانب أنه لم يكن متفهم لمشاكل الت

المشكالت الناجمة عن الحياة ) 2013.50عينات ( 27.7اجابات التالميذ 

المدرسية تعد مصدرا من مصادر الضغوط النفسية لدى التالميذ في مختلف 

  .المراحل التعليمية

  :جماعة الرفاق

تشكل جماعة الرفاق أهمية قصوى عند معظم المراهقين فهي تشبع لديهم 

الحاجة إلى االنتماء إلى رفقة نعيش مرحلة عمرية واحدة و يشترك أفرادها في 

المشاعر و األفكار، فاالعتقاد بأنهم متشابهون من شأنه أن يطمئنه بأنهم 

يتصرفون على النحو الصحيح، و هذا يعني أن لألصدقاء تأثيرا هائال إما ايجابيا 

  .أو سلبيا

أن الذكور يميلون ) Duclos etautres 2016.3(و في السياق ذاته يقول 

إلى ممارسة نشاط بدني بغية التخفيف من الضغوط و يمكنهم االسترخاء بعض 

  .نشاط مكثف

   الفتيات من ناحية اخرى تميل إلى التحدث إلى أفضل صديقة لها للتهدئة 

أن جماعة الرفاق ) 2011.220(بما ينبه كفافي . الطمأنينة و تخفيف الضغوطو 

   ،  تنحرف عن وظائفها النفسية و عن األهداف المشروعة في المجتمعإذا ما 

أن تشكل مصدرا للضغوط النفسية لدى ) رفقة السوء(يمكن لهذه الجماعة و 

  .المراهقين

  :البعد االقتصادي و المالي

        المالحظ في عصرنا الحالي أصبح المراهق يتلقى مصروفه اليومي 

لوالدين و ذلك وفقا لإلمكانيات المادية و مستوى أو األسبوعي أو الشهري من ا

دخل األسرة فإن حجم المصروف المالي أو ما يسمى مصروف الجيب يشير إلى 

مستوى الطبقة االجتماعية التي ينتمي إليها المراهق، و كثيرا ما يترتب عن عدم 

كفاية  مصروف الجيب الذي يحصل عليه المراهق إلى جانب عدم مسايرة لباسه 

ا يرتديه زمالئه أو عدم اقتناءه للكماليات، ذات الماركات العالمية التي تروج لم
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لها التكنولوجيات الحديثة و إذا لم تلبي حاجيات المراهقين لهذه المقتنيات فإن 

بعضهم يتعرضون للسخرية من قبل زمالئهم مما يشعرهم بالنقص و اإلحباط و 

قد أشارت دراسة كيسلر  هذه الوضعية ينسب إليها ضغوط المراهقين، و

)kessler ( في الرشيدي)عن وجود عالقة ارتباطية بين الضغوط ) 30.1999

النفسية و مستوى الطبقة االجتماعية حيث اظهرت النتائج أن الطبقات الدنيا في 

 .المجتمع تميل بدرجة كبيرة للضغوط مقارنة بأفراد الطبقة العليا

  :التلميذة في مرحلة التعليم المتوسط 

التلميذة في مرحلة التعليم المتوسط تنتمي إلى مرحلة المراهقة المبكرة التي 

و في هذه المرحلة تتأرجح المراهقة بين , عاما) 14- 11(تمتد ما بين عمر 

و في هذه . رغبتها في أن تعامل كراشدة و بين رغبتها في اهتمام األهل بها

هرها الخارجي و التغيرات المرحلة تشعر المراهقة بضعف الثقة فيما يتعلق بمظ

التي  طرأت عليها كما تبدأ في اكتشاف نفسها جنسيا و تزداد حاجتها 

  ). 67:  2006الجوهري . (للخصوصية و االنفراد بنفسها

  :مرحلة التعليم المتوسط 

مرحلة العليم المتوسط هي مرحلة تعليمية تتوسط الطورين االبتدائي و 

ط ضمن التعليم اإللزامي و يدوم أربع سنوات و و يندرج التعليم المتوس, الثانوي

 .يتوج بشهادة التعليم المتوسط

  : خصائص التلميذة في مرحلة التعليم المتوسط

 :الخصائص الجسمية  .1

يصاحب الدخول إلى المتوسطة مرحلة البلوغ الذي عرفها كروشتي 

Cruchetr  بكونها تمثل مرحلة من مراحل النمو تتضمن سلسلة من التغيرات

 لتشريحية و الفيزيولوجية و النفسية الذي ينتج عنها انتقال الفرد من متعضي ا

organisme  9:  2010زروالي .(طفلي إلى متعضي خاص بالمراهق (  

طوال و وزنا تختلف , ففي هذه المرحلة العمرية تطهر قفرة سريعة في النمو

الشاب و تنتهي  فتبدو الفتاة أطول و أكثر وزنا من, في الذكور عنها في اإلناث

  .بالظهور الصريح للعادة الشهرية عند اإلناث

  ) البلوغ(و هناك عنصران اثنان يميزان هذه المرحلة 
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الشك في أصالة الذات و الجسد حيث نجد المراهق يتردد في تقبل جسده  -

إلى درجة الشك و إبداء الحاجة و ليطمئن و الحساسية من المراقب و الوقوف 

 .المرآةلفترة طويلة أمام 

ردود أفعال مضطربة تجاه عالمات البلوغ التي تكون في الغالب صعبة  -

 )16:  2015الهاشمي و آخرون . ( التقبل و تكون منبعا للشعور بالذنب

  : الخصائص المعرفية و العقلية  .2

, بلوغها الذروة في التنوع و البراعةالقدرات العقلية خاصة اللفظية و  يزداد نمو

  . ح و تتضح القدرات و اإلستعدات الخاصةيرتفع مستوى الطمو 

  : لخصائص االنفعالية ا .3

 . تتسم االنفعاالت المراهقة بالشدة و القوة و يصاحبها اإلحباط و اليأس -

 .و تكون المراهقة عصبية و تستثار ألتفه األسباب -

تكون المراهقة متقلبة المزاج و يرافق العادة الشهرية لدى األنثى الكثير من  -

 .االنفعاالت

 : الخصائص االجتماعية  .4

و نوع مالبسها   و يتجلى ذلك في اختيارها ألصدقائها: الميل إلى االستقالل -

 .دراستها و تحديد ميولهاو 

 .الميل لإلندماج لجماعة الرفاق -

  )11,  2012رشدي . (الميل إلى مقاومة سلطة الكبار -

  : مشكالت التلميذ المراهق 

تتميز مرحلة المراهقة بوجود العديد من المشكالت التي يتعرض لها     

المشكالت التي يمر بها المراهق عادة   (Gardner)و قد قسم جاردنر , المراهق

  :إلى نوعين 

لم ينجح نت قد واجهت المراهق في طفولته و يضم مشكالت عامة كا: األول 

  .تعود إلى الظهور مرة أخرىفي التغلب عليها و فشل في إيجاد الحلول لها حيث 
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  %90يمثل المشاكل الخاصة لفترة المراهقة و تشكل ما ال يقل عن : الثاني 

من مشكالت المراهقين و يكون لها عالقة مباشرة بالخصائص النمائية لهذه 

  )141, 140:  2006العاصمي ).( المراهقة ( المرحلة 

التشوهات , النحافة, ة البدان, حب الشباب( نذكر منها المشكالت الصحية و 

و ثبت أهميتها لكونها تؤثر في الشكل الخارجي للمراهق و هو الشيء ) الخلقية

  .  األهم في نظره في هذه الفترة

و عند اإلناث , مشكالت البلوغ الجنسي يصاحبه توثرات انفعالية  و نفسية

أحالم  ,النسيان ( مشكالت النمو العقلي , تصاحب الدورة الشهرية آالم جسمية 

) حدة الطباع, القلق, التوتر, الكآبة ( مشكالت انفعالية ,) تشتت ذهني , اليقظة

, الشجار بين الوالدين( مشكالت أسرية , مشكالت تتعلق بالظروف البيئية,

, الرسوب المدرسي( مشكالت مدرسية ,) أسلوب التنشئة االجتماعية, الطالق

  ).الفقر( شكالت مادية م,)  رفقاء السوء, هروب من المدرسة, الملل

و يمكننا أن نرجع تعدد المشكالت و ضغوط المراهقين إلى فشل الراشدين 

  .في التعاطي االيجابي مع متطلبات هذه المرحلة التطورية

  :اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية 

  : منهج الدراسة الميدانية

  .اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي 

  : راسة األساسية و مدتها مكان الد

طنجاوي "و " واشم مهاجي مصطفى"لدراسة الحالية بثالثة متوسطات أجريت ا

وتمت خالل الثالثي الثالث للسنة الدراسية . لوالية وهران"  وريدة مديد" و " أحمد

2016/2017 .  

) أنثى(تلميذة  198تكونت عينة الدراسة من : عينة الدراسة األساسية 

سنة  15سنة إلى  13نة الثالثة متوسط و تراوحت أعمارهن من يدرسن في الس

  2016/2017للسنة الدراسية 
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  : األدوات المستخدمة في الدراسة

  : اعتمدت الباحثة في دراستها على أداتين

لقد قامت الباحثة بسلسلة من المقابالت النصف موجهة مع : المقابلة   -  أ

خاللها طرح األسئلة حول الضغوط األساتذة المساعدين التربويين تم , التلميذات

 .النفسية عند المراهقات

و هو من تصميم الباحثة و قد تم انجازه : مقياس الضغوط النفسية   - ب

انطالقا من التراث النظري و نتائج المقابالت التي أجريت مع التلميذات و قد 

موزعة  )دائما, كثيرا, أحيانا, قليال, أبدا( فقرة متبوعا ببدائل  64تضمن المقياس 

صورة ‘ الحياة االجتماعية, الحياة المدرسية, الحياة األسرية.(على سبعة أبعاد 

 ) . الجانب العاطفي و االنفعالي و االقتصادي, الجسم

و تم التأكد من خصائصه السيكومترية عن طريق حساب االتساق الداخلي 

للمقياس و  للمقياس بحساب معامل االرتباط بين أبعاد المقياس و الدرجة الكلية

و كانت جميعها دالة ) 0.75 - 0.45(جاءت الدرجات مقبولة و تراوحت ما بين 

كما تم حساب ثبات المقياس باستخدام معامل  0.01عند مستوى الداللة 

  .مما يدل على أن مقياس ثابت) 0.83(ألفاكرونباخ و بلغت قيمة معامل الثبات 

  :عرض و مناقشة نتائج الدراسة 

يوجد مستويات مختلفة للضغوط " و التي تنص :  األولىنتائج الفرضية 

و لدراسة مستويات الضغوط " . النفسية لدى تلميذات مرحلة التعليم المتوسط

 1النفسية تم حساب التكرارات و النسب المئوية للضغوط النفسية و الجدول رقم 

  :يلخص النتائج المتحصل عليها 

  .الضغوط النفسية لدى عينة الدراسةيوضح نتائج مستويات ) 1(جدول رقم 

  النسبة المئوية  عدد األفراد  مستويات الضغوط

 %8.1   16  ضغط مرتفع

 %60.1  119  ضغط متوسط

  %31.8  63  ضغط منخفض

  % 100  198  المجموع 
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أن عدد التلميذات اللواتي أظهرن مستوى ) 1(يتضح من الجدول رقم    

أما عدد التلميذات اللواتي أظهرن   % 8.1مرتفع من الضغوط النفسية قدر بنسبة

في حين سجلت   %60.1مستوى متوسط من الضغوط النفسية قدر بنسبة

  .   % 31.8التلميذات ذات المستوى المنخفض للضغط نسبة قدرت ب 

أظهرت النتائج أن النسبة الكبيرة من التلميذات تعاني من ضغوط نفسية 

بينما أحرزت التلميذات ذات المستوى المنخفض  %60.1متوسطة قدرت ب

ي تعاني للضغوط النفسية على الرتبة الثانية و في األخير نجد فئة التلميذات الالت

هذه النتيجة تتفق مع عديد من الدراسات بذكر  و,  من ضغوط نفسية مرتفعة

عطى كريم  (في  1989دراسة سالمة  و 1984يج منها دراسة أوزي الدر 

2014 :149 (  

:  2016بن صالح ( نفس النتيجة توصلت إليها دراسة محلية قامت بها و 

من المراهقين المتمدرسين بالطورين   % 58حيث أسفرت على نسبة ) 174

و تجدر اإلشارة إلى أن هذه , المتوسط و الثانوي يعانون من ضغوط متوسطة

اهق ال تخلو النتائج جاءت مؤيدة للبحث السيكولوجي الذي يؤكد بأن حياة المر 

و يستجيب لها بدرجات , من الضغوط النفسية و الناجمة عن مصادر متعددة

متفاوتة و فقا لمستوى تفهم بيئته االجتماعية و الثقافية و كذا الدعم النفسي الذي 

  .يتلقاه في هذه المرحلة العمرية

  و التي نصها : عرض و مناقشة نتائج الفرضية الثانية 

سية و الجانب االنفعالي مصدرين رئيسين للضغوط تشكل الحياة المدر    

النفسية لدى تلميذات مرحلة التعليم المتوسط و الختبار هذه الفرضية تم حساب 

مقياس الضغوط ( المتوسطات الحسابية حسب فقرات كل بعد من أبعاد المقياس  

  )النفسية
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مستوى الضغط  المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية و) 2(الجدول رقم 

  لدى التطبيقات على بعد الحياة األسرية

رقم 

  الفقرة

  

  الحياة األسرية: البعد 

المتوسطات 

  الحسابية

االنحرافات 

  المعيارية

مستوى 

  الضغط

المعلومات الجنسية التي أتلقاها من أمي غير   23

  واضحة بالقدر الكافي

  مرتفع  1.10  4.03

  مرتفع  1.29  3.46  يضايقني تكرار األوامر و النواهي  17

  متوسط  1.43  2.92  تقلقني الحالة الصحية ألحد أوالدي  21

يضغط والداي علي للحصول على نقاط   19

  عالية

  متوسط  1.47  2.90

شتم عقاب (أخاف من ردود أفعال ولداي   20

  )حرمان

  متوسط  1.35  2.82

أتضايق من انتقاد والداي لطريقة لباسي و   16

  تصفيفة شعري

  متوسط  1.45  2.8

  متوسط  1.45  2.67  أنا في صراع مع إخوتي و أخواتي  12

العادات و التقاليد المتبعة من طرف والداي   24

  تعد من حريتي

  متوسط  1.41  2.66

  متوسط  1.43  2.64  والداي ال يتفقان كثيرا  22

  متوسط  1.5  2.62  أشعر بعدم االرتياح في حضور والدي  11

خصوصياتي و يتدخل والداي أو أحدهما في   18

  تفتش أغراضي

  ضعيف  1.44  2.45

  ضعيف  1.46  2.44  يحط والدي أو أحدهما من قيمتي  13

  ضعيف  1.43  2.38  أتساءل إن كان الوالدين سينفصالن  15

  ضعيف  1.33  2.32  والدي أو إحداهما يفضالن إخوتي عني  14

  

وجود فقرتين جاءت بدرجة مرتفعة و ثمانية )  2(يتضح من الجدول رقم 

فقرات جاءت بدرجة متوسطة و الفقرتين الباقيتين جاءت بدرجة ضعيفة و 

و حصلت الفقرة  2.32و  4.03تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين 

المعلومات الجنسية التي أتلقاها من أمي غير واضحة بالقدر الكافي في حين 
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اءت الفقرة والدايا أو أحدهما يفضالن إخوتي علي في الرتبة األخيرة بمتوسط ج

  . 2.32حسابي قدره

المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية و مستوى الضغط ) 3(الجدول رقم  

  :لدى التلميذات حسب بعد الجانب النفسي االنفعالي 

رقم 

  الفقرة

المتوسطات   الجانب النفسي االنفعالي: البعد 

  الحسابية

االنحرافات 

  المعيارية

مستوى 

  الضغط

  مرتفع  1.30  3.54  ال أحد يفهمني  64

  مرتفع  1.31  3.43  أبقى لفترات شاردة الذهن  58

  مرتفع  1.32  3.43  أنا كثيرة الحساسية  57

  مرتفع  1.32  3.43  أشعر بالقلق  55

  متوسط  1.38  2.96  يصعب علي التحدث عن مشكلتي  54

  متوسط  1.31  2.85  كثيرة السرحان و أنسى أدواتيأنا   63

  متوسط  1.45  2.75  أغضب ألتفه األسباب  56

  متوسط  1.47  2.67  أشعر بأن شيئا يقف في حلقي  60

  متوسط  1.36  2.63  أكل بكثرة  61

  ضعيف  1.42  2.59  أرتبك و تسقط األشياء من يدي  59

  ضعيف  1.41  2.44  شهيتي في تناقض  62

  

وجود أربعة فقرات جاءت بدرجة مرتفعة و خمس ) 3(نالحظ من الجدول رقم 

فقرات جاءت بدرجة متوسطة و الفقرتين الباقيتين جاءت بدرجة ضعيفة و 

و حصلت الفقرة ال أحد  2.44و  3.45تراوحت لمتوسطات الحسابية ما بين 

فقرة في حين جاءت ال 3.54يفهمني على الرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره 

  . 2.44شهيتي في تناقص في الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قدره 
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المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية و مستوى الضغط ) 4(الجدول رقم 

  .لدى التلميذات حسب بعد الحياة المدرسية

رقم 

  الفقرة

  

  الحياة المدرسية: البعد 

المتوسطات 

  الحسابية

االنحرافات 

  المعيارية

  

  الرتبة

أخاف االمتحانات بسبب نسياني   25

  لما أدرسه

  مرتفع  1.44  3.48

ترهقني المرتجعة بسبب كثافة   27

  البرنامج

  مرتفع  1.4  3.44

يوم االمتحان أشعر   28

  )إلخ..وتتعرق اليدين (بالتوتر

  متوسط  1.4  3.22

أجد صعوبة في فهم بعض   26

  المواد الدراسية

  متوسط  1.36  3.04

  متوسط  1.34  2.97  تقديم بحث شفهي أرتبك عند  29

أجد طريقة التدريس عند بعض   30

  األساتذة مملة

  متوسط  1.34  2.88

  متوسط  1.45  2.65  يعاملني بعض األساتذة بقسوة  31

  ضعيف  1.38  2.54  معاملة أحد المساعدين سيئة  34

أتعرض أحيان للظلم من أحد   33

  األساتذة

  ضعيف  1.28  2.48

االرتياح داخل أشعر بعدم   32

  المتوسطة

  ضعيف  1.41  2.43

 

أن هناك فقرتين جاءت بدرجة مرتفعة و خمس ) 4(يظهر من الجدول  

فقرات جاءت بدرجة متوسطة و الفقرات الباقية جاءت بدرجة ضعيفة و حصلت 

الفقرة أخاف االمتحانات بسبب نسياني لما أدرسه في الرتبة األولى بمتوسط 
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  أشعر بعدم االرتياح داخل المتوسطة جاءت الفقرةفي حين  2.48حسابي قدره

   2.43في الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قدره 

المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية و مستوى الضغط ) 5(الجدول رقم 

  .لدى التلميذات حسب بعد صورة الجسم 

رقم 

  الفقرة

  

  صورة الجسم: البعد 

المتوسطات 

  الحسابية

االنحرافات 

  المعيارية

مستوى 

  الضغط

  مرتفع  1.45  3.49  مظهري الخارجي يشغلني  1

أقف أمام المرآة لساعات طويلة لتأمل   9

  التغيرات التي طرأت على شكلي

  متوسط  1.34  2.93

ظهور حب الشباب على بشرتي   2

  يضايقني

  متوسط  1.37  2.73

  متوسط  1.37  2.72  يضايقني شكل الخارجي  10

أثناء الدورة أتخرج من مظهري   4

  الشهرية

  متوسط  1.35  2.65

أظن أن لدي عيب في شكلي   3

  )إلخ.. التفكير (

  متوسط  1.36  2.62

  ضعيف  1.32  2.15  صغير/ حجم صدري يخجلني كبير   8

  ضعيف  1.29  2.07  أبدو جد بدينة  6

  ضعيف  1.29  2.06  أبدو جد نحيفة  5

أجد أن مظهري ال يتالئم مع ممارسة   7

  الرياضة

  ضعيف  1.15  1.87

  

يتضح من الجدول خمسة أن هناك فقرة واحدة جاءت بدرجة مرتفعة و  

خمس فقرات جاءت بدرجة متوسطة و الفقرات الباقية جاءت بدرجة ضعيفة و 

حصلت الفقرة مظهري الخارجي يشغلني على الرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره 
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في حين جاءت الفقرة مظهري ال يتالئم مع ممارسة الرياضة في الرتبة  3.49

   1.87األخيرة بمتوسط حسابي قدره 

المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية و مستوى الضغط لدى ) 6(الجدول 

  .التلميذات حسب بعد الحياة االجتماعية

رقم 

  الفقرة

  

  الحياة االجتماعية: المجال 

 المتوسطات

  الحسابية

االنحرافات 

  المعيارية

مستوى 

  الضغط

  / أرغب أن يكون لي أصدقاء   36

  صديقاتو 

  متوسط  1.52  2.92

  متوسط  1.45  2.81  يضايقني نظرة الشباب لي  35

  متوسط  1.39  2.65  أتبع صديقاتي  42

صديقاتي / يجهل أصدقائي   41

  رغباتي و أذواقي

  متوسط  1.41  2.63

زمالئي تضايقني سخرية   40

  زميالتي من مظهري/

  ضعيف  1.46  2.3

أشعر بعد االرتياح عندما أكون   37

  في جماعة

  ضعيف  1.35  2.28

صديقاتي / ال يهتم أصدقائي   39

  لي عندما أكون معهم

  ضعيف  1.43  2.25

/ زمالئي في نزاع مع أجد نفسي  38

  زميالتي

  ضعيف  1.27  2.16

     

وجود أربعة فقرات جاءت بدرجة متوسطة و جاءت ) 6(يظهر من الجدول 

الفقرات األربعة الباقية بدرجة ضعيفة و حصلت الفقرة أرغب أن يكون لي 

في حين  2.98أصدقاء و صديقات على الرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره 

   2.16جاءت الفقرة أجد نفسي في نزاع مع زمالئي و زميالتي ب 
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توسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية و مستوى الضغط لدى الم) 7(

  .التلميذات حسب بعد الجانب العاطفي

رقم 

  الفقرة

  

  الجانب العاطفي: البعد 

المتوسطات 

  الحسابية

االنحرافات 

  المعيارية

مستوى 

  الضغط

أبقى في سريري ألستمتع   53

  )أحالم اليقظة(بأحالمي 

  مرتفع  1.41  3.45

  متوسط  1.48  2.73  لتجربة حب مؤلمةتعرضت   50

أخجل عندما يدول أمامي   51

  حديث حول الجنس

  متوسط  1.47  2.71

  متوسط  1.47  2.67  أشعر بأن األوالد ال يحبونني  52

الشباب من الجنس اآلخر   48

  يتجاهلونني

  ضعيف  1.51  2.35

أعتقد أن ال أحد يريد أن   49

  يصاحبني

  ضعيف  1.45  2.21

  

أن هناك فقرة واحدة جاءت بدرجة مرتفعة و ثالثة ) 7(يظهر من الجدول 

فقرات جاءت بدرجة متوسطة و الفقرتين الباقيتين جاءت بدرجة ضعيفة و 

حصلت الفقرة أبقى في سريري ألستمتع بأحالمي على الرتبة األولى بمتوسط 

حبني في في حين جاءت الفقرة أعتقد أن ال أحد يريد أن يصا 3.45حسابي قدره

المتوسطات الحسابية و ) 8(الجدول . 2.21الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قدره 

االنحرافات المعيارية و مستوى الضغط لدى التلميذات حسب بعد الجانب المادي 

  و االقتصادي 

رقم 

  الفقرة

  

  الجانب المالي االقتصادي: البعد 

المتوسطات 

  الحسابية

االنحرافات 

  المعيارية

مستوى 

  غطالض

  متوسط  1.46  2.7  أنا في حاجة دائمة إلى المال  47

  متوسط  1.45  2.63  يزعجني أني ال أملك غرفة خاصة  46
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تجد أسرتي صعوبة في تلبية حاجياتنا   45

  المعيشية

  ضعيف  1.44  2.42

  ضعيف  1.46  2.42  يؤلمني عدم قدرتي على شراء الحاسوب  44

  ضعيف  1.51  2.30  لباسي ال يتناسب مع ما ترتديه زميالتي  43

  

وجود فقرتين جاءت بدرجة متوسطة و ثالثة ) 8(يتضح من الجدول رقم     

و   و حصلت الفقرة أنا في حاجة دائمة للمال في , فقرات جاءت بدرجة ضعيفة

بينما جاءت الفقرة لباسي ال يتناسب  2.70الرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره 

  .   2.3بي قدره مع ما ترتديه زميالتي جاءت في الرتبة األخيرة بمتوسط حسا

يبين الترتيب التنازلي لمصادر الضغوط النفسية حسب قيم ) 9(الجدول رقم 

  المتوسطات الحسابية

المتوسطات   مصادر الضغوط النفسية: األبعاد 

  الحسابية

االنحرافات 

  المعيارية

  الترتيب

  1  8.7  37.75  الحياة األسرية

  2  8.11  31.1  الجانب النفسي االنفعالي

  3  7.08  28.88  المدرسيةالحياة 

  4  5.56  24.23    صورة الجسم

  5  5.69  19.44  الحياة االجتماعية

  6  4.76  15.6  الجانب العاطفي

  7  5.11  12.02  الجانب االقتصادي

 

أن مصادر الضغوط النفسية جاءت مرتبة ترتيبا ) 9(يالحظ من الجدول رقم

تتصدر الحياة الرتبة األولى ب متوسط حسابي : تنازليا على النحو اآلتي

و يليه الجانب النفسي في الرتبة الثانية ب متوسط حسابي ) 38.75(قدره

سابي تليها الحياة المدرسية في الرتبة الثالثة ب متوسط ح) 31.1(قدره

و تأتي صورة الجسم في الرتبة الرابعة ب متوسط حسابي ) 28.88(قدره



 2017  نوفمبر                   08العدد         مجلة التنمية البشرية                                                                       

Revue de Développement Humain                                                     ISSN :  1112-8070 رد�ك

 :                                 

52 

 

و تليها الحياة االجتماعية في الرتبة الخامسة ب متوسط حسابي ) 24.23(قدره

و يليه الجانب العاطفي في الرتبة السادسة ب متوسط حسابي ) 19.44(قدره

ابعة ب متوسط و في األخير يأتي الجانب االقتصادي في الرتبة الس) قدره

  ).12.02(حسابي قدره 

يتضح من النتائج المتوصل إليها أن مصادر الضغوط النفسية لدى تلميذات 

الطور المتوسط و المعبرة عنها بقيم المتوسطات الحسابية جاءت متقاربة تميل 

و حسب إجابات عينة الدراسة فإن الضغوط النفسية لدى التلميذات , إلى المتوسط

عددة تتفاعل معها و أعطيت األولوية للضغط الناجم عن الحياة وليدة مصادر مت

فإن , األسرية و تمثل األسرة البيئة األولى المسؤولة على التنشئة االجتماعية

سينعكس , عاشت المراهقة في ظل أجواء أسرية آمنة و مفعمة بالمحبة و الثقة

الضغوط ذلك باإليجاب على ذاتها و يكسبها أساليب التعامل الصحيح مع 

و لكن في المقابل إذا تعرضت المراهقة لظروف أسرية غير مستقرة و , النفسية

وض بأشياء مادية غياب معنوي للوالدين و الذي أصبح في الوقت الراهن يع

 .إلخ و يترتب عن ذلك تصرفات و سلوكات مضطربة..الهاتف الذكي و , كالنقود

ساليب الصحيحة لتوجيه و ضبط فالوالدين يقع على عاتقهما تزويد المراهقة باأل

التي تتسم بشدة االنفعاالت و كثيرا , االنفعاالت في هذه المرحلة العمرية الحرجة

و كدا الدور المهم للمدرسة في احتواء المراهقة . ما ينسب إليها ضغوط المراهقين

كما ينبغي الحرص على تلبية حاجيات , و تسهيل اندماجها في الحياة األسرية

متمثلة في الرضا عن صورة الجسم و إشباع الجانب العاطفي من قبل  المراهقات

و هذه النتيجة تتفق , الوالدين و تشجيع االنتماء عن طريق تكوين صداقات اآلمنة

 دراسة أوزي و الدريجو ) 2014(كر منها دراسة عطا كريم نذ, مع نتائج الدراسات

 Kem of 2011 الدراسات الواردة فيو ) 1984(و دراسة الضامن ) 1984(

و أجمعت  Duclos et autre 2016و دراسة ) 2016:7بن صالح ( في 

الحياة , و الحياة األسرية ,مشكالت النمو,ى أن أهم مصادر الضغوط النفسية عل

  .و جماعة الرفاق, المدرسية

في ضوء النتائج المتوصل إليها تقترح الباحثة اجراء المزيد من الدراسات التي 

  : الثانويدى المراهقين في الطور المتوسط و النفسية لتتناول الضغوط 
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تحسين الحياة المدرسية من خالل تخفيف البرنامج السنوي و االهتمام  .1

 .باألنشطة الالصفية

تنظيم دورات تدريبية لألساتذة و المساعدين التربويين بهدف إكسابهم مهارات  .2

 .اإلصغاء و االتصال و تسيير الصراعات

التوجيه و اإلرشاد المدرسي في كل مؤسسة تربوية لمساعدة تنصيب مستشار  .3

 .التلميذ على التعبير عن مشاعره و انشغاالته و متابعته نفسيا

 .تنظيم حصص إرشادية لصالح التالميذ بهدف تخفيف الضغوط النفسية .4

مهارات تنظيم برامج إرشادية لصالح األولياء بهدف توعيتهم و إكسابهم  .5

 اهقينالتعامل مع فئة المر 

  قائمة المراجع

التعامل مع الضغوط ) 2009(أحمد عبد اللطيف أبو أسعد , أحمد نابل الغرير .1

 ).1ط(األردن دار الشروق , النفسية عمان

عالقة المراهقة بوالدتها و انعكاسها على ) 2012(, الكوميتي فوزية .2

سلوكها داخل الصف دراسة ميدانية بمتوسطة النور رسالة ماجستر جامعة 

 .الجزائر -2-وهران 

فعالية برنامج عالجي سلوكي من خفض ) 2016(, بن صالح هداية .3

حدة الضغوط النفسية لدى المراهق المتمدرسين رسالة دكتوراة جامعة تلمسان 

 .الجزائر

المراهقة و الصعوبات المدرسية مقاربة تحليلية ) 2012(زروالي لطيفة  .4

ماعية المدرسة و الصحة مجلة حقول نفس مرضيلت و عيادة اجت, عيادية

 .15عدد 8العقلية السنة الثامنة مجلد 

ضغوط المراهقين و مهارات المواجهة و العالج  2001رئيفة رجب  .5

 .القاهرة مكتبة النهضة المصرية

مشكالت األطفال و المراهقين ) 2006(دكد الشيخ , رياض العاصمي .6

 .منشورات جامعة دمشق كلية التربية
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سيكولوجية المراهقة و مشكالتها ) 2012(الداهري صالح حسن أحمد  .7

 .عمان األردن مؤسسة الوراق

الضغط المدرسي و عالقته بسلوكيات العنف و ) 2010(عبدي سميرة  .8

 .تيزي وزو, التحصيل الدراسي لدى المراهق المتمدرس مذكرة ماجستر

الخدمة االجتماعية و التعامل مع ) 2016(عبد لاله صابر عبد الحميد  .9

 ).1ط(اإلسكندرية مصر دار الوفاء, غوط الحياتيةالض

مؤشرات المخرجات التعليمية لنظام التعليم ) 2017(عيش عبد السالم  .10

المتوسط مخبر البحث في علم النفس و علوم التربية الكتاب السنوي السادس 

 ).211- 197ص (الجزء الثاني 

ر ضغوط الحياة و أساليب مواجهتها القاهرة دا)2003(علي عسكر  .11

 ).3(الكتاب الحديث ط

مجلة مخبر البحث , أسباب كره التالميذ للدراسة 2013غياث بوفلجة  .12

 .في علم النفس و علوم التربية منشورات دار األديب

برنامج , الضغوط النفسية طبيعتها) 1999(هارون توفيق الرشيدي  .13

 .لمساعدة الذات في عالجها مكتبة األنجلو مصرية القاهرة
14. Braconnier (2007) le guide de l’adolescent de 10 à 25 

ans Paris Odil Jacob 

15. Germain duclos. Danielle la porte .Jacques 

Ross.(2016) l’estime de soi de nos adolescent éditions du 

CHU sointe Justine. 

16. Mohamed- Nadjib .NiNi (2016) être adolescent en 

Algérie l’Harmattan . Paris. 

17. Marcelli , det braconnier A(1988) l’ adolescent aux 

mille visage ,nouvelle édition revue et augmentée . Paris 

Odile Jacob. 
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  ���ر� ا�ر��� دا�ل ا�و�ط ا��در��    

 .ا��د �ن ا�طراب �رط ا��ر� ا����وب ���ص ا�����هو
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  2جامعة وهران   ، طالب دكتوراه ،محمد وزاني

  2جامعة وهران  ، قمراوي محمد. د  

 

  :ملخص 

إلى معرفة دور ممارسة الرياضة داخل الوسط  الحاليةتهدف الدراسة 
لدى تالميذ  المدرسي في الحد من اضطراب االنتباه و فرط النشاط الحركي

معرفة مدى تأثير ممارسة  حولتمحورت أإشكالية  و .التعليم االبتدائي
 المدرسي في الحد من اضطراب االنتباهالوسط الرياضة داخل و خارج 

على  انلقد أعتمد الباحث. فرط النشاط الحركي لدى تالميذ التعليم االبتدائيو 
المنهج التجريبي في هذه الدراسة محددا المجموعة الضابطة و المجموعة 

تلميذ من التعليم االبتدائي ويمثلون العينة  15التجريبية حيث شملت 
ون من اضطراب تشتت في االنتباه المصحوب بالفرط الضابطة و الذين يعان

تالميذ يعانون  10و الفئة الثانية للمجموعة التجريبية تشكلت من .في الحركة
كما تم . من االضطراب لكن يمارسون الرياضة خارج الوسط المدرسي

على المعلمين وأولياء التالميذ الذين يعانون  Konnersتطبيق مقياس كونرز
في تصميم استبيان لمعرفة مدى تأثير  انبعدها قام الباحثمن االضطراب و 

يل البيانات و بعد تحل .ممارسة الرياضة في الحد من هذا االضطراب
  .المعطيات حول موضوع الدراسة توصل الباحث إلى النتائج التاليةو 
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هناك تأثير في الحد من اضطراب فرط الحركة المصحوب بتشتت   -

 .الرياضة لدى تلميذ المرحلة االبتدائيةاالنتباه عن طريق ممارسة 

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية و المجموعة   -

لنقص االنتباه المصحوب بالقرط  Konnersالضابطة على مقياس كونرز

 .الحركي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

Summary: 

The present study aims at identifying the role of exercise 

in the school environment in reducing attention deficit 

disorder and hyperactivity in students of primary education. 

The study's problem was to investigate the effect of exercise 

in and outside the school environment in reducing attention 

deficit and hyperactivity in Primary school pupils. The 

experimental approach was based on the experimental group 

and the experimental group, which included 15 primary 

school students who represented the control sample and who 

had a distraction disorder with hyperactivity. The second 

group of the experimental group consisted of 10 students 

suffering from the disorder But exercise outside the school. 

The Konners measure was applied to the teachers and parents 

of the students suffering from the disorder. The researcher 

then designed a questionnaire to determine the effect of 
exercise on reducing the disorder. After analyzing the data 

and data on the subject of the study, the researcher reached 

the following results. 

- There is an effect in reducing ADHD with exercise in 

primary school students. 

- There were statistically significant differences between 

the experimental group and the control group on the Konners 
scale of locomotor-related attention deficit in primary school 
students. 
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  :مقدمة

من جهود إلعداد البرامج من  يقدمه الباحثونيتوقف التطور التربوي على ما 
أجل االرتقاء بالمتعلم و حل مشكالته و عالجها تلك ضروريا تربوية و نفسية 

حيث يعتبر اضطراب االنتباه المصحوب بالفرط .يجب مراعاتها و االهتمام بها
ها بشكل دقيق كونها الحركة من بين االضطرابات التي لم يتم تحديد معالم

فهو يعد من االضطرابات النفسية . مازالت في خانة البحوث و الدراسات الجديدة
لهذا أصبحت هذه . أوساط التالميذ في المرحلة التعليمية االبتدائية فيالمنتشرة 

 الظاهرة محطة اهتمام العديد من الباحثين في الحقل التربوي ذلك نتيجة اآلثار
 واالجتماعي الياالنفعذا االضطراب من الجانب المعرفي و على هالسلبية المترتبة 

السيما ما يحدث من مشاكل داخل األسرة و أخرى تربوية تمس الجانب 
في دراسته أن )  G.Still( قد أشار جورج ستيل  و .التحصيلي لدى التالميذ

اضطراب النشاط الزائد لدى الفرد هو شكل من أشكال اضطراب السلوك 
بوصفه يشمل بعض الصفات المتمثلة في التسرع و االندفاع في  االجتماعي

إصدار االستجابات مع عدم القدرة على تركيز االنتباه لفترة طويلة مما يجعل 
  .الطفل غير قادر على إقامة عالقات مع أقرانه

الحركة المصحوب  لما كانت الحاجة للمعرفة حول اضطراب الفرط فيو 
 ,النتائج السلبية في لدى تالميذ في الوسط المدرسيمدى ترتب يشتت االنتباه و 

حيث توجه مجموعة من الباحثين لتحديد األساليب الباطولجية لمعالجة هذا النوع 
هذا ما دفع بالباحث إلي تبني متغير الممارسة الرياضية لمعرفة .من االضطراب

 كون أن الرياضة أصبحت في,ما تحدثه من أثر في الحد من هذا االضطراب 
عصرنا الحديث أساس النمو المتكامل و ذلك بإعداد الفرد السليم الفعال في 

  صيل التالميذ في الوسط المدرسي ثم التقليل من النتائج السلبية عل تح,محيطه 
التربوي ذات البعد النفسي و االجتماعي و  تصميم برامجذلك من خالل وضع و و 

 .د من هذه االضطراباتباستعمال النشاطات الرياضة كمحور أساسي في الح
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  :إشكالية البحث

تعتبر مرحلة الطفولة من أهم وابرز مرحلة في حياة اإلنسان فيها يتم 
خاصة فترة الطفولة المتوسطة و التي تمتد من . بناء و تكوين شخصية الفرد

إذ يسميها العديد من الباحثين . العام السادس من الميالد إلى العام التاسع
فمرور الطفل في هذه المرحلة بشكل سليم و متوازن يوفر .ائيةبالمرحلة االبتد

أما إذا لم يتلق . االنفعالية و العقلية , له الراحة النفسية و الصحة الجسمية
. الرعاية و االهتمام فقد يواجه العديد من المشكالت التي تالزمه طوال حياته

و من بين  .الحقةكون ما يتلقاه في هذه المرحلة تبقى أثاره إلى المرحلة ال
االضطرابات النفسية األكثر شيوعا خاصة بين تالميذ التعليم االبتدائي 

المؤكد عليه من طرف المربين و العاملين في الحقل التربوي هو اضطراب و 
تشتت االنتباه و فرط النشاط الحركي لذا أصبح محطة اهتمام العديد من 

بحيث حدد من خاللها , اساتمما دفع بهم إلجراء العديد من الدر . الباحثين
. سمات مميزة لألطفال المضطربين في مرحلة المدرسةو عدد من خصائص 

بركلي '' و ''    jordan 1988جور دان '' كما وردت في تعريفات كل من 
1998 barekly  '' كوفمان '', '' 2004احمد بدر '', ''2002الحامد ''و
2005 KOUFFMAN  ,'' 2006هالمان '' و HALMANE   , '' التي

سهولة تشتت االنتباه و , تتمثل في ضعف االنتباه و اإلنصات و التركيز 
 :2007, نايف.(واندفاعيا اجتماعيا ئد، السلوك غير مقبولالنشاط الزا

و تقدر نسبة المصابين بقصور االنتباه و الحركة المفرطة ما بين . )28.27
كما , سنة  12إلى  6من جملة أطفال المدارس في سن  %20إلى  4%

أوضح الدليل التشخيصي اإلحصاء الرابع ان االضطراب أكثر شيوعا عند 
إال أن خالل السنوات األخيرة  ).2008:99.خليفة.( الذكور منه عند اإلناث

العصبية لمعرفة , النفسية, أجريت العديد من البحوث في النواحي الوراثية
 ADHD   )(Attention-deficit  hyperactivityمسببات اضطراب 

disorder . ( و لقد توصلت معظم هذه البحوث و الدراسات الى وجود
 goodmane 1989ستيفن سون جودمان و '' اثية نذكر منها دراسةدالئل ور 

et stevenson .(و دالئل مرتبطة بالجهاز العصبي ) 1987ميرسكي 
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mirsky. ( 1947شتراوس و لينين '' أو إصابة عضوية في الدماغ' '
ومنهم من أرجعها إلى أسباب نفسية , هناك من أرجعها لعوامل فيزيولوجيةو 

لعلى هذا ). 2001:199.سامر).(1991موريس برجر(بالدرجة األولى 
التدخل في تحديد نمط االضطراب دفع بنا الى الولوج نحو اتجاه مغاير لم 
يفكر فيه الباحثون من قبل في مجال تشخيص دقيق لهذا االضطراب 

ذلك من وجهت نظر الممارسة ,  مثل  في نقص االنتباه و النشاط الزائد المت
الرياضية و دورها في الحد من هذا االضطراب نتيجة لتشابك العديد من 

غلى أن الممارسة الرياضية تعد من بين . العوامل وراء هذا االضطراب
النشاطات التي تلعب دورا في تشخيص و عالج االضطرابات السلوكية لدى 
األطفال خاصة لما تمارس داخل المدرسة لما لها من أهمية في مساعدة 
المعلم في التعامل مع هذه الفئة و التكفل بها من وراء فهم و تفسير 

األمر الذي . السلوكيات التي تؤثر على عملية التعليم في مؤسساتنا التربوية
 دفع بنا لطرح مجموعة من التساؤالت عن موضوع الدراسة من منطلق

  :تصورنا المتمثلة في 
خارج الوسط المدرسي في الحد الرياضة داخل و ما مدى تأثير ممارسة 

  من اضطرابات االنتباه و فرط النشاط الحركي لدى تالميذ التعليم االبتدائي؟

  :لتتفرع هذه التساؤالت عن إشكالية البحث في  
اضطراب هل تلعب الرياضة داخل وخارج الوسط المدرسي دور في الحد من  -

 االنتباه و فرط النشاط الحركي لدى تالميذ التعليم االبتدائي؟

هل توجد عالقة بين اضطراب تشتت االنتباه المصحوب بفرط النشاط الحركي  -

 و ممارسة الرياضة داخل و خارج الوسط المدرسي لدى تالميذ التعليم البتدائي؟

د من اضطراب هل توجد عالقة ارتباطيه بين دور ممارسة الرياضة في الح -

 االنتباه المصحوب بفرط النشاط الحركي لدى تالميذ التعليم االبتدائي؟

هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية و المجموعة  -

الضابطة غلى مقياس نقص االنتباه و فرط النشاط الحركي لدى تالميذ التعليم 

 االبتدائي؟
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الباحث فرضيات الدراسة باإلجابة المؤقتة و لإلجابة على هذه التساؤالت حدد 
 :المشكلة كاألتي
  :الفرضيات 

  :الفرضية العامة  �

تلعب الرياضة داخل و خارج الوسط المدرسي دور في الحد من الضطراب 
  .االنتباه و فرط النشاط الحركي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

  :الفرضيات الجزئية �

واضطراب تشتت االنتباه المصحوب د عالقة بين ممارسة الرياضة جال تو  -

 .الفرط الحركة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

ال توجد عالقة إرتباطية بين دور ممارسة الرياضة في الحد اضطراب االنتباه  -

 .المصحوب بفرط الحرك لدى تالميذ التعليم االبتدائي

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعة التجريبية و المجموعة  -

الضابطة على مقياس نقص االنتباه و فرط النشاط الحركي لدى تالميذ التعليم 

 .االبتدائي

  :تكمن أهمية الدراسة في المحاور التالية:  أهمية الدراسة
اإلسهام بطريقة عالجية قد تساعد كل من المختصين التربويين و  -

 .النفسانيين و اآلباء في أداء مهامهم بشكل مفيد مع أطفالهم

المربيين و خاصة اآلباء المعلمين على المميزات و الخصائص  تزويد -

 .التي ينفرد بها األطفال الذين يعانون من اضطراب االنتباه وفرط النشاط

تزويد الطلبة بمعلومات علمية تجريبية دقيقة تفيدهم في االطالع أكثر  -

 و أوسع عن اضطراب تشتت االنتباه و الفرط الحركي

الممارسة الرياضية تلعب دور تشخيصي عالجي في التأكد على أن  -

 .الحد من هذه االضطرابات داخل او خارج المؤسسات التعليمية
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  : بهدف البحث الحالي إلى: أهداف الدراسة
معرفة مدى تأثير ممارسة الرياضة داخل و خارج الوسط المدرسي في  -

  .الحد من اضطرابات االنتباه و فرط النشاط الحركي
األهمية الكبيرة التي تكتسبها الرياضة داخل وخارج الوسط براز  إ -

  .المدرسي للتقليل من اضطرابات االنتباه و فرط الحركة
إعطاء نظرة عن اضطراب تشتت االنتباه و النشاط الزائد و مدى تأثيره  -

  ).األطفال( على حياة الفرد 
األطفال محاولة لفت انتباه الدارسين ألهمية الرياضة و تأثيرها على  -

  .المضطربين سلوكيا
محاولة تحديد نمط االضطراب لتشتت االنتباه و الفرط في الحركة من  -

  .خالل إدخال و إدراج موضوع الممارسات الرياضية
  :المفاهيم اإلجرائية

هو حالة يكون فيها الطفل كثير الحركة و التنقل من مكان إلى : النشاط الزائد -1

مما يؤثر على سلوكه و أدائه  , قيام بتصرفات مزعجة أخر و التحدث دون استئذان و ال

 .الدراسي

هو عدم قدرة الطفل على تركيز االنتباه لفترة من الزمن : تشتت االنتباه - 2

أثناء ممارسة األنشطة مع عدم االستقرار  و الحركة الزائدة دون هدوء أو راحة 

 .يجعله مندفعا يستجيب لألشياء دون تفكير مسبق

هي حركات جسمية : الزائد المصحوب بنقص االنتباهاضطراب النشاط  - 3

تفوق الحد الطبيعي المقبول، عدم القدرة على االنتباه للمهام لفترة مناسبة طويلة 

النشاط الجسمي الحركي الزائد , االندفاع في أداء األعمال قبل التفكير في نتائجها

د إلقاء المعلم مخال للنظام عن, ينتقل من نشاط ألخر صعوبة في ترتيب أعماله 

عدم , صعوبة في انتظار دوره في اللعب أو في المواقف االجتماعية, للدرس

القدرة على التركيز عدم ضبط النفس و االندفاعية القبلية للتشتت إلى المتغيرات 
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الجديدة اندفاع الطفل دون التفكير في تصرفاته زيادة كمية الحركة و النشاط 

 حركات عضلية غير هادفة 

و يقصد بها عدم التروي و التفكير و إنما يسارع إلى رد : فاعيةاالند - 4

الفعل دون ضابط و دون القدرة على السيطرة على انفعاالته قوال أو عمال كما 

تسهيل إثارته و استفزازه و ال يستفيد من خبراته و تجاربه و إذا اشترك في حوار 

و أحكامه تفتقر إلى  و آراءه, أو مناقشة أدلى بوجهة نظره قبل ا نياتي دوره

 .الصواب ألنها غالبا ما تكون عارضة دون تمهل أو تفكير

هي مجموعة األنشطة البدنية المختارة لتحقيق حاجات الفرد : الرياضة - 5

الحركية بهدف تحقيق النمو المتكامل , النفسية‘ العقلية , من الجوانب البدنية 

 .للفرد عبر النشاط البدني

التربية الشاملة المتزنة للفرد في جميع الجوانب هي : التربية الرياضية - 6

و االجتماعية كما تساعد على االرتقاء بالمستوى , الحركية, النفسية, البدنية 

 المعرفي و الثقافي باختالف ألوان األنشطة الرياضية و تعددها

هي تلك األنشطة البدنية لتحقيق حاجات الفرد من :  التربية البدنية - 7

 .النفسية و الحركية بهدف تحقيق النمو الكامل للفرد, العقلية , الجوانب البدنية 

أسلوب لعالج المشكالت السلوكية و االنفعالية :  العالج السلوكي - 8

استنادا إلى مبادئ نظرية التعلم أو االشتراط حيث ينصب الهدف األساسي على 

 .تعديل ما يعاني منه الفرد من مشكالت سلوكية تستلزم العالج

  :السابقة الدراسات

استطعنا ان نستعرض , من خالل االطالع على مجموعة من مذكرات التخرج
بعض من الدراسات السابقة التي عالجت مشكالت دراستنا وهي على النحو 

  :األتي
بعنوان  linder kampet et lauth 1998دراسة الت و الندر كامب  - 1

. ''برنامج تنظيم السلوك لعالج األطفال ذوي النشاط الزائد و قصور االنتباه''
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هدفت الدراسة الى معرفة درجت الترابط بين متغيرين الدراسة حيث شملت على 

 يعانون من اضطراب النشاط الزائد طفل في سن المدرسة 18عينة مكونة من 

ال يتلقون أي عالجي ة أو نفسية و بيال يعانون من أمراض عصو , وقصور االنتباه

و طبقت على العينة برامج  تنظيم السلوك . من األدوية المنبهة أو المنشطة

من خالل األنشطة , بهدف تنظيم السلوك الفوضوي و سلوك الطاعة و النظام 

المقدمة في البرامج و تشمل على تدريب الطفل على عملية تنظيم السلوك 

ن و المشتركين في البرامج من خالل ورشة عمل على المختلفة و تدريب الوالدي

. لعب األدوار مع التغذية الراجعة و مهارة تنظيم السلوك, النمذجة, عملية الشرح

 ثم قام الباحثان بتطبيق استبيان يجمع فيه المعلومات عن هذه البرامج 

اقف و أظهرت النتائج امتثال األطفال للطاعة و النظام و المو .ممارستها العمليةو 

وهذا يدل على درجة اتفاقها في تنظيم سلوك األطفال ذوي . األنشطة المقدمة

  .النشاط الزائد و قصور االنتباه

برنامج تدريبي لتنظيم السلوك '' :بعنوانbaiagul.al ( (1990)(دراسة   - 2

هدفت الدراسة إلى , ''فرط الحركةالمصاحب الضطراب النشاط الزائد و الفوضوي 

ية البرنامج التدريبي لتنظيم السلوك الفوضوي باستخدام تصحيح التعرف إلى فعال

أجريت على عدد من الحاالت , االستجابة و اللعب و أساليب التعزيز المختلفة

و قام الباحثون بعمل جلسات , ل المدرسة االبتدائية من الذكوراإلكلينيكية ألطفا

المرغوب فيها الغير متعددة التصميمات المختلفة و تم تسجيل السلوكيات 

أظهرت نتائجها , انخفاض حدتها لدى هؤالء األطفالومالحظة درجة تحسنها و 

  .فعالية البرنامج في تعديل السلوك الفوضوي و تحسن في األداء األكاديمي

فعالية برنامج عالجي معرفي سلوكي متعدد ''بعنوان 1999دراسة شقير - 3

: تتمثل في' 'النشاط في تعديل بعض خصائص األطفال مفرطي) مقترح(المحاور

من أهم الفنيات االندفاعية و : العدوانية, النشاطفرط , اضطراب االنتباه 

عمليات اإلدراك الحركي . عمليات االنتباه. النمذجة: المستخدمة في البرنامج هي
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   االسترخاء -)لعب األدوار(التمثيل. المناقشة و تبادل الحوار. عمليات الدافعة 

. الواجبات المنزلية, النشاطي, االجتماعي , المادي ) التدعيم(التعزيز - )العضلي(

 12و تكونت العينة من , جلسة بواقع جلستين في األسبوع 12استغرق البرنامج 

تلميذا بالصف الرابع ابتدائي الذين شخصوا بأنهم ذوي فرط النشاط و قسموا إلى 

 6عالجي و أطفال مجموعة تجريبية يطبق عليها البرنامج ال 6: مجموعتين

أظهرت نتائج هذه .أطفال مجموعة ضابطة لم يطبق عليهم البرنامج العالجي

الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية الن المجموعتين في القياس ألبعدي 

لجميع متغيرات الدراسة لصالح المجموعة التجريبية و قد أدى الفرق في إظهار 

عة التجريبية مما ترتب عليه انخفاض فاعلية البرنامج العالجي الذي تلقته المجمو 

فرط , اضطراب االنتباه , معدل المتغيرات السلبية لدى أفراد المجموعة التجريبية

 .العدوانية و االنفعالية, النشاط

 :مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة
 

 أظهرت معظم الدراسات السابقة فعالية العالج السلوكي في عالج اضطراب
الفرط الحركي و تشتت االنتباه كدراسة الت الندر كامب و دراسة شقير بينما 
يوجد دراسات أخرى أظهرت ان العالج بالتدريبات النفسية تحسن من مستوى 
االنتباه لدى عينة من األطفال المضطربين و هذا ما أكدته دراسة البصيرة سنة 

لت اضطراب الفرط و من خالل العرض السابق للدراسات التي تناو . 2004
الحركي و تشتت االنتباه و جدت أن لكل تقنية مزاياها و أنها أدت إلى فاعليتها 
لعالج االضطراب مما له من أهمية في العالج و التخفيف من معانات األطفال 

كما بينت لنا األهمية البالغة في األداء الحركي المترجم التي . الذين يعانون منه
منظم يخضع لمعايير تربوية اجتماعية و عملية تراعي  يمارسها األطفال بشكل

كل المقاييس المعتمدة في ممارسة الرياضة و دورها في التخفيف من حدة 
 .االضطرابات النفسية
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 :اإلطار النظري للدراسة

تمثل اإلطار النظري للدراسة في مختلف النظريات التي تناولت موضوع  
  :في افنتباه و هي كالتاليإظطراب الفرط الحركي المصحوب بتشتت 

 :النظرية االجتماعية -1

إن الطفل يكتسب سلوكياته من خالل التعلم االجتماعي من المحيطين به في  
األقارب  –األخوة  –الوالدين ( إطار مجاله التفاعلي بدء من المحيط األسرى أوال 

ارة إد –المعلمين  –الزمالء في المدرسة ( ثم من المحيط المدرسي) الجيران –
، ولذا يعتمد على التقليد والمحاكاة للسلوكيات التي يشاهدها ، وأيضا )  المدرسة

وتوسع .الضغوط التي يتعرض لها في هذا المجال المعاش والتفاعلي بالنسبة له 
ألبارت باندورا في نظريته التي تشمل التعلم السلوكي و اإلدراكي التي تجمع بين 

 التذكر :لب تعلم و تقليد سلوك معين لثالثة أموريتط .العوامل البيئية و النفسية
و الذفاع ) ى القيام بسلوك معينالقدرة عل( األنتاج ) تذكر ما يالحظه الشخص(
 ,عبد الرحمن عيسوي).(السبب الكافي الذي يرغبك في تبني سلوك مغين(

 )57ص ,1984
 :النظرية البيولوجية -2

إن الخلل البيولوجي لدى الطفل يقود اتجاهاته السلوكية بل ويمليها عليه فيتجه  
الطفل تلقائيًا نحو اآلتيان بسلوكيات غير مرغوبة كمرجع للتغيرات الكيميائية 
الحادثة في المخ وقد تؤدى إلحداث زيادة في النشاط الكهربائي للمخ ومن ثم 

 )176:ص,1982,فاخر عاقل .د.(تنطلق سلوكيات ذلك الطفل ال إراديًا 
 :نظرية التحليل النفسي -3

إن  التحليل النفسي يرجع نشأة سلوك الطفل علي الوالدين الذين قد يوجهان  
سلوكه إلى شْيء بناء وطاقة موجهه بإيجابية ، ومن ثم تحويل كثير من مشاعر 

لدية  اإلحباط التي تعتريه إلى تنفيس وتفريغ في شْي إيجابي إذ أن أالنا قد تكون
قاصرة ويتسم ذلك بتلقيه أسلوب خاطئ في التربية أو خبرة مؤلمة ولذا فهناك 

جانب تطوري، وجانب : للنظرية جانبين.أهميه للجهاز النفسي وتوازنه لدي الطفل
تنظر هذه المدرسة إلى أن عدم مالئمة السلوك عائد للصراع بين .ديناميكي

  :و أسباب االضطراب تعود إلى ). الهو، األنا، األنا األعلى(مكونات الشخصية 
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 .خبرات األطفال في الفترات المبكرة من الحياة -

 .نتيجة ألم، أو صدمة، أو عالقة سيئة مع الوالدين، أو عوامل تكوينية -

عبد الرحمن .(نتيجة عدم التوازن بين نزاعات الطفل ونظام الضبط لديه -

 )151:ص,1984,عيسوي

 :النظرية السلوكية   -4

بيئته وسلوكياته عبارة عن ردود أفعال للمثيرات والخبرات إن الطفل ابن  
البيئية التي تعرض لها ومن ثم تظهر استجاباته إما في صورة سلوكيات 

فالسلوك بالنسبة لفردريك سكينر أنه مجمعة .مضطربة أو سلوكيات مرغوبة 
 و هو إما أن يتم دعمه    .استجابات ناتجة عن مثيرات المحيط الخارجي القريب

أو تعزيزه فيتقوى حدوثه في المستقبل أو ال يتلفي دعما فيقل حدوثه في 
و هذا ما يفسر السلوكيات غير المرغوب فيها اجتماعيا و التي تصبح .المستقبل

عبد الرحمن .(فيما بعد تترجم كاضطرابات سلوكية مما يقربنا لموضوع دراستنا
  )192:ص,1982,عيسوي
  

  :اإلجراءات المنهجية للدراسة

  

ن كل دراسة تتطلب منهج باعتباره يحدد و يساعد على الدراسة بطريفة إ
حيث أعتمد , علمية وصوال إلى النتائج الموضوعية المفسرة لفرضيات البحث

الباحث على المنهج التجريبي الذي يقتترب إلى طبيعة دراستنا من حيث تشكيل 
  .واحدة ضابطة و أخرى تجريبية,مجموعتين 

 
قام الباحث بتقسيم الدراسة الميدانية إلى مرحلتين شملت  :الميدانيةالدراسة  -1

  :النقاط التالية 

و المتمثلة في الدراسة االستطالعية و التي شملت  ,المرحلة األولى -

مجتمع الدراسة و الممثل من مجموعة من التالميذ التعليم االبتدائي بعدة مدارس 

 : التاليبمدينة معسكر موضحة و موزعة في الجدول 
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 توزيع العينة على المؤسسات التعليمية و الرياضية) 1(يوضح الجدول 

  نوع العينة  العينة  المدارس اإلبتدائية

  إناث  ذكور

    02  03  مدرسة مجاهد حمياني
  عينة ضابطة

15  
  00  04  مدرسة بوطالب محمد

  01  03  مدرسة بن مصابيح

  00  02  مدرسة عيشوبة مصطفى

  03  12  المجموع

قاعة ممارسة الرياضة بوسدرة 
  عثمان للجيدو

10  00  

 عينة تجريبية  00  10  المجموع
10  10  

 

تم توزيع العينة و تـقسيمها إلى مجموعتين حسب المنهج المتبع ذلك بعد 

ي فة االبتدائية المذكورة الزيارات التي قام بها الباحث ميدانيا بالمؤسسات التعليمي

مع المعلمين موضحا لهم هدف الدراسة  مقابالتحيث أجرى عدة  .الجدول

الميدانية داعيا منهم تحديد التالميذ الذين يعانون من اضطراب الفرط الحركي 

الذي أصبح من بين المشاكل المدرسية التي . المصحوب بتشتت االنتباه 

حينها أبدى أغلبية المعلمين في مساعدة الباحث في تحديد فئة .يصادفها المعلم

و لكن .يذ الذين يعانون من هذا االضطراب المشكلين للمجموعة الضابطةالتالم

تعذر علينا المقارنة بمجموعة تعني نفس المرض داخل الوسط المدرسين 

فقد تحتم علينا النزول إلى إحدى القاعات الرياضية محافظين .الممارسين للرياضة

طاع الباحث و حيث أست.بذلك على نفس الخصائص المتعلقة بمتغيرات الدراسة 
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, بعد عدة لقاءات مع مربي الرياضة و الحضور المتكرر للحصص الرياضية 

  ).أنضر الجدول( تمكن من تحديد الفئة الثانية المشكلة في المجموعة التجريبية

  :تحديد أدوات الدراسة

قام الباحث بتحديد األدوات التي تساعد جمع المعطيات و البيانات المتعلقة 
  :حيث لجأ الباحث إلى المقياس التالي,بالمجموعتين 

 C.Konnersمقياس كونرز  -1

لقياس شدة اضطراب الفرط الحركي  1996وضع هذا المقياس عام 

المصحوب بتشتت االنتباه لدى األطفال و هو موجه للمعلمين و أولياء الذين 

أطفالهم من االضطراب و هو يسمح بقياس عدة مستويات كاالنتباه  

Attentionدفاعية و االنImpulsivitéو النشاط الزائد Hyperactivité.  

  صدق و ثبات المقياس �

حيث قامت الطالبة الباحثة بطاطية زوليخة من جامعة :  صدق األداة  -  أ

العقيد أكلي محمد أولحاج  بالبويرة بقديم المقياس على مجموعة من األساتذة 

بعدها تم إقتراح مجموعة من .المختصين قصد تكيفه على البيئة الجزائرية

 :التعديالت على المقياس و التي مست مايلي

كونها ) 18- 13- 9( تم حذف البنود حيث /المقياس الخاص بالمعلمين - 1

د نمع تغيير صيغة الب. ال تتالءم مع بعد المقياس اللمطبق على البيئة الجزائرية

)03.( 

حيث تم تعديل عنوان المقياس إلى مقياس / المقياس الخاص بالمعلمين - 2

 كما تم حذف البنود  .لإلفراط الحركي الموجه لألولياء C.Konnersكونرز 

بسبب عدم تطابقها مع أبعاد الدراسة ألخاصة ) 16-43-44-48- 1-9(

بهذا إستخلص المقياس بعد ).24-21( مع إعادة الصياغة للبنود. باإلضراب

بند لقياس  40بند لقياس كونرز المجه للمعلمين و  23صدق المحكمين إلة 

 .الموجه لألولياء
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قصد التحقق من ثبات المقياس تم تطبيقه على :ثبات المقياس   - ب

 :ن المعلمين و األولياء المتبين في الجدول التاليمجموعة م

 C.Konnersمعامل الثبات لمقياس كونرز ) 2(يوضح الجول 

معامل ثبات ألفا   العدد  المقياس

 كرونبخ

Alfa Crombakh  

تصحيح معامل 

الثبات جتمن 

Gutman 

الموجه 

  للمعلمين

30  0.79  0.80  

الموجه 

  لألولياء

30  0.88  0.93  

  

قام الباحث ببناء و تصميم استبيان موجه لألولياء المجموعة : االستبيان -2
التجريبية لدراسة بعد دور ممارسة الرياضة في الحد من اضطراب الفرط الحركي 

و لمعرفة الخصائص السيكومترية لألداة قام الباحث .المصحوب بالتشتت االنتباه
  :بالعمال األتي

حيث قام الباحث بتوزيع االستبيان في صورته األولية  :/صدق األداة  -  أ

 :على مجموعة من األساتذة المختصين الموزعين في الجدول التالي

 توزيع اإلستبيان على المحكمين) 3(يوضح الجدول 

عدد 

  األساتذة

المؤسسة   الخبرة  العدد  االختصاص

  الجامعية

  

06  

جامعة   سنوات 04  04  علم النفس المدرسي

مصطفى 

  سطنبولي

  سنوات 05  01  العيادي سعلم النف

  سنوات 04  01  علم النفس التنظيم و العمل

      06  المجموع
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بعد تقديم االستمارة في صورتها األولية للمحكمين و التي تحتوي على   
الحركي فقرة تقيس بعد دور ممارسة الرياضة في الحد من إضطراب الفرط ) 20(

الموجه لألولياء التالميذ الذين يعانون من االضطراب اإلنتباه و المصحوب بتشتت 
و انتهت االستمارة بنفس البنود بعد صدق ).رياضة الجيدو( و يمارسون الرياضة 

  .التحكيم
إستعمالها في الدراسة بعدها تم حساب ثبات األداة قصد :  ثبات األداة  - ب

 يعانون من اإلضطرابتطبيقعا عل عينة األولياء الذين أبنائهم  األساسية و

 :كان حساب ثبات األداة على الشكل التالي , يمارسون الرياضةو 

  معامل ثبات االستبيان) 4(يوضح الجدول

معامل الثبات ألفا   البعــــــــــــد

  كرونباخ

Alfa de Crombach 

تصحيح معامل الثبات 

 جثمن

Gutman  

دور ممارسة الرياضة في الحد 
من اضطراب الفرط الحركي 
  المصحوب بتشتت االنتباه

  
0.71  

  
0.75  

 
   تمثلت في الدراسة األساسية عل العينتين الضابطة  :المرحلة الثانية •

 :والتجريبية معتمدين في المعالجة اإلحصائية عل

هي و  االنحراف المعياري  لتكرارات المقياساستخدام المتوسط الحسابي و  �

على المجموعة الضابطة  مجموعة القيم المتحصل عليها من عملية التطبيق

 .الموجهة للمعلمين و األولياء

للداللة اإلحصائية للحكم على الفروق الذي يسمح  2إختبار كاتطبيق  �

 .بحساب التكرارات الواقعية مقارنة مع التكرارات المتوقعة

للداللة اإلحصائية للحكم على درجة  Cramer’sكرامراستخدام معامل  �

 .ستبيان المستخدم لمعرفة درجة العالقة اإلرتباطيةالعالقة بين البعد و بنود اال
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لغرض معرفة داللة الفروق بين المجموعة  t.testت .استعمال  إختبار �

 .الضابطة و المجموعة التجريبية

-Xنتائج المعالجة اإلحصائية : 
توصل الباحث بعد تحديد األساليب : C.Konnersإستخدام مقياس كونرز : أوال

 :سالفا إلى النتائج التالية اإلحصائية المذكورة
حيث توصل الباحث بعد تطبيق المقياس على : على العينة الضابطة - 1

لى النتائج المبينة ’عينة المعلمين و أولياء التالميذ الذين يعانون من اإلضطراب 

 :في الجدول

المطبق على  C.konnersالنتائج اإلحصائية لمقياس كونرز ) 5(يوضح الجدول

 ة الموجهة للمعلمين و األولياءالمجموعة الضابط

الدرجة   )ن(العينة  بعد المقياس

  القصوى

متوسط مجموع 

  الدرجة القصوى

أعلى .م

  درجة

أدنى .م

  درجة

تشتت اإلنتباه 
و الفرط في 

  الحركة

-المعلمين
15  

  00  30  94.05  69إلى0من

لى’0من  15- األولياء
120  

 

تعليمات المقياس فإن اغلب عند تطبيق المقياس وصوال إلى النتائج و إتباع 

مما تأكد أن معظم  )94.05(النتائج المتحصل عليها كانت تفوق متوسط 

  .الحاالت تعاني من اضطراب الحركة المصحوب بالتشتت في االنتباه

  

  

  

  متوسط عينة األولياء و المعلمين عن درجة إنحرافها) 6(يوضح الجدول

إنحراف   التباين متوسط  تكراراتالعدالعينة   بعد المقياس
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  معياري  حسابي  د  )ن(

تشتت في 

رط لفااالنتباه و 

  في الحركة

  1.81  3.30  109.06  1636  15  األولياء
  

  3.99  15.92  81.26  1219  15  المعلمين

 

المعلمين و تحصل الباحث غلى نتائج تدل على ليس هناك تباعد بين األولياء 

يعانون من االضطراب داخل في عملية جمع البيانات المتعلقة بالتالميذ الذين 

  .الصف الدراسي

توصل الباحث بعد تطبيق مقياس كونرز : على العينة التجريبية - 2

C.Konners  على اولياء المجموعة التجريبية إلى النتائج المبينة في الجدول

 :التالي

  C.Konners كونرز النتائج اإلحصائية لمقياس) 7(دوليوضح الج

  )أولياء الحاالت( على العينة التجريبية 

 العينة  بعد المقياس

  )ن( 

المتوسط   التكرارات

  الحسابي

اإلنحراف   التباين

  المعياري

القرط الحركي المصحوب 

  بالتشتت في االنتباه

10  813  81.3  4.76  2.18  

 

عة من خالل تطبيق االستبيان على المجمو : استخدام أداة االستبيان:ثانيا 
معامل و  2بواسطة كبعد جمع البيانات تم معالجته التجريبية للدراسة األساسية و 

لتحديد العالقة بين البعد و بنود االستبيان حيث كانت   Cramer’sكرامر
  :النتائج مبينة في الجدول التالي

  
 

  2تطبيق قانون ك -1

  على العينة التجريبية 2النتائج اإلحصائية ل ك) 8(يوضح الجدول
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العينة  البعد

  )ن(

 2ك

  المحسوبة

درجة 

  الحرية

 2ك

  الجدولية

الداللة 

اإلحصائية 

  عند مستوى

دور ممارسة 

الرياضة في الحد 

رط فمن اضطراب ال

الحركي المصحوب 

  بتشتت االنتباه

10  1.99  2  5.99  0.05  

 
  للمعالجة اإلحصائية للبيانات الخاصة باالستمارة 2تم استعمال قانون ك

 Cramer’sتطبيق معامل كرامر  -2

 درجة االرتباط بين المتغيرين عند العينة التجريبية ) 9(يوضح الجدول

  Cramer’s باستعمال معامل كرامر

 العينة  البعد

  )ن(

 2ك

  المحسوبة

درجة 

  الحرية

 2ك

  الجدولية

الداللة 

اإلحصائية 

  عند مستوى

دور ممارسة الرياضة في 

الحد من اضطراب القرط 

الحركي المصحوب 

  بتشتت االنتباه

  
10  
  

  
1.99  

  
2  

  
5.99  

  
0.05  

اضطراب تشتت االنتباه  

  المصحوب بالقرط الحركي

 
فقد تبين من خالل المشاهدة في جدول قيمة معامل األرتباط و مقارنته 
بالنتائج المحصل عليها عن عملية التطبيق أن الدرجة مرتفعة جدا مما يبين أن 

  .هناك عالقة إيجابية قويةبين المتغيرين
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حيث تم استخدام االختبار لمعرفة داللة  : t.testت .تطبيق إختبار -3

الفروق بين المجموعة الضابطة و المجموعة التجريبية و أثر ممارسة الرياضة 

 :في الحد من االضطراب و كانت النتائج مبينة في الجدول التالي

  t.test.الجدول نتائج اختبار ت)10(يوضح 

 ت  العدد  العينة

  المحسوبة

 درجة

  الحرية

 ت

  الجدولية

الداللة 

اإلحصائية 

  عند مستوى

العينة 

  الضابطة

15  2.094  23  2.49  0.01  

العينة 

  التجريبية

10  

   

 :عرض و مناقشة النتائج

ال توجد عالقة بين ممارسة : التي تنص على:مناقشة الفرضية األولى  - 1

تالميذ التعليم د من اضطراب االنتباه و فرط النشاط الحركي لدى حالرياضة و ال

  .االبتدائي

بعد تطبيق االستبيان على المجموعة التجريبية لعينة الدراسة األساسية قمنا 
لمعرفة إذا كانت هناك عالقة بين اضطراب االنتباه بتطبيق اختبار الفروق 

لقد  ).09(وممارسة الرياضة و قد توصلنا إلى النتائج الموضحة في الجدول رقم
تالميذ يعانون  10أن حجم العينة التجريبية يقدر ب) 09(تبين من الجدول رقم 

المحسوبة ب  2من االضطراب و يمارسون رياضة الجودو لقد قدرت ب ك
فقد  0.05عند داللة  02اإلحصائية عند درجة الحرية  2بمقارنتها ب ك 1.99

الجدولية  2المحسوبة اصغر من كا 2بما أن ك 5.99اإلحصائية ب  2قدرت ك
فإننا نرفض الفرضية االلى و بالتالي  0.05حرية و مستوى داللةعند درجة ال

فانه توجد عالقة بين اضطراب االنتباه و فرط النشاط الحركي و ممارسة 
  .الرياضة و بالتالي فان للرياضة دور في الحد من االضطراب
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ال يوجد ارتباط بين "التي تنص على أنه و: مناقشة الفرضية الثانية
  .ا لمصحوب بفرط النشاط الحركي و ممارسة الرياضة اضطراب االنتباه 
التي قدرت ) 09(الجدولية كما هو موضح في الجدول رقم  2بعد حساب كا

إذا قيمة االرتباط عند  0.05و مستوى الداللة  2عند درجة الحرية  5.99ب
و هذا يعني أن هناك  0.99و  0.70مستوى القيمة الجدولية تنحصر بين 

و بالتالي فان هناك عالقة ارتباطيه قوية في دور ممارسة  ارتباط طردي قوي 
 الرياضة في الحد من االضطراب

ال توجد فروق ذات داللة " التي تنص على أنه :مناقشة الفرضية الثالثة
إحصائية بين التالميذ الذين يعانون من اضطراب النشاط الزائد المصحوب 

ارسين أي بين المجموعة الضابطة بتشتت االنتباه الممارسين للرياضة و الغير مم
و المجموعة التجريبية بعد اختيار العينتين  إحداهما ضابطة و الثانية تمثل 

تم قياس اضطراب النشاط الزائد المصحوب بتشتت االنتباه : العينة التجريبية
بواسطة اختبار كونرز و بعد التأكد من تجانس العينتين تم تطبيق استبيان 

ممارسة الرياضة في الحد من االضطراب لفائدة العينة لمعرفة مدى تأثير 
'' ت''التجريبية فقط و بعدها تم حساب الداللة اإلحصائية للفروق باستخدام اختبار

تم الحصول على نتيجة ا وفق , للفروق بين عينتين غير متساويتين في الحجم 
 15 تبين من خالل الجدول أن حجم العينة الضابطة يقدر ب) . 10(الجدول 

تلميذ يعانون من اضطراب فرط النشاط الحركي المصحوب بتشتت االنتباه و 
) . 1.81(أما االنحراف المعياري قدر ب, )109.06(متوسط درجاتهم يقدر ب 

تالميذ يعانون أيضا من االضطراب و  10حجم العينة التجريبية يقدر ب
أما قيمة ) 81.3(و المتوسط الحسابي لهذه العينة يقدر ب, يمارسون الرياضة

و بحساب الفروق بين العينتين توصلنا ) 2.18(االنحراف المعياري فقد قدرت ب
المجدولة '' ت''و بمقارنتها ب ) 2.094(المحسوبة قدرت ب '' ت''إلى أن قيمة 

بما أن ) 0.01(عند مستوى الداللة ) 2.49(المقدرة ب) 23(عند درجة الحرية 
نا نرفض الفرض الصفري و نقبل البديل ت الجدولية اكبر من ت المحسوبة فإن

أي أن هناك فرق بين العينة الضابطة و العينة التجريبية لصالح العينة التجريبية 
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و بالتالي فان للرياضة دور في الحد من اضطراب تشتت االنتباه و فرط النشاط 
  .الحركي لدى تالميذ التعليم االبتدائي

  :مناقشة الفرضية العامة 

عينتين إحداهما ضابطة و أخرى تمثل العينة التجريبية قمنا بعد اختيار ال
بتطبيق مقياس كونرز للتأكد أن أفراد العينتين يعانون بالفعل من اضطراب 
االنتباه المصحوب بفرط النشاط الحركي و بعد التأكد من تجانس العينتين تم 

قد تم . تطبيق االستبيان لمعرفة مدى تأثير الرياضة في الحد من االضطراب 
و معامل كرامر للتأكد من وجود عالقة بين المتغيرين و  2حساب قيم اختبار كا

) 10(يعرض الجدول رقم. قد توصلنا إلى أن هناك عالقة ارتباطيه قوية جدا
بغية التعرف على دور الرياضة في الحد من '' ت''الداللة اإلحصائية الختبار

ميذ التعليم االبتدائي وبعد اضطراب االنتباه و فرط النشاط الحركي لدى تال
'' ت''حساب الفرق بين العينتين التجريبية و العينة الضابطة قدرت قيمة 

هذا يعني وجود فروق . 0.01وهي قسمة دالة عند مستوى الداللة  2.094ب
دالة في اضطراب االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد بين العينتين لصالح العينة 

لى فعالية ودور ممارسة الرياضة في الحد من وهذا ما يدل ع. التجريبية
  .اضطراب النشاط الزائد المصحوب بتشتت االنتباه

  :الخاتمة

تمحور جوهر بحثنا هذا حول دور ممارسة الرياضة في الحد من اضطراب 
و اإلشكالية كانت . االنتباه وفرط النشاط الحركي لدى تالميذ التعليم االبتدائي

مارسة الرياضة داخل و خارج الوسط المدرسي في ما مدى تأثير م: كالتالي 
. الحد من اضطراب االنتباه و فرط النشاط الحركي لدى تالميذ التعليم االبتدائي؟

هذا ما سمح لنا بالخوض في البحث و الدراسة و جمع كل ما يمكن أن يقربنا 
 إلى حقيقة هذا االضطراب من الناحية المعرفية وكيفية التعامل مع نمط وجوده

فبعد النتائج المتوصل إليها . في الوسط المدرسي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية
أن هذا , تمكن الباحث من الوصول إلى حد القول, من خالل العمل الميداني 

النوع من االضطراب يمكن أن نحصره في طريقة بناء و تصميم البرامج الممكنة 
و توصل . ن مثل هذا االضطرابفي معالجة و التكفل بالفئات التي قد تعاني م
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الباحث إلى ضرورة إجراء المزيد من الدراسات و األبحاث للمعرفة و اإلثراء 
مع .لموضوع االضطرابات المتعلقة بالفرط الحركي المصحوب التشتت في االنتباه

التوعية المستمرة و المتتالية لألولياء األطفال الذين يعانون من هذا المرض قصد 
برامج تتماشى و طبيعة  مما يسمح بوضع, لتكفل المبكر لهمالمتابعة و ا

  .االضطراب
  :قائمة المراجع

اضطراب قصور االنتباه المصحوب بفرط '').1992(عبد التواب فخر عاقل.د  .1

 .الطبعة الثامنة,دار العلم للماليين'', النشاط الحركي

الطبعة , العربيةدار النهضة '', معلم علم النفس'').1984(عبد الرحمن عيسوي.د .2

 .االولى

الطبعة , دار النهضة العربية'',العالج النفسي'').1984(عبد الرحمن عيسوي.د .3

 .االولى

دار '',اتجاهات جديدة في علم النفس الحديث'').1982(عبد الرحمن عيسوي.د .4

 .الطبعة االولى, النهضة العربية

دار '',الزائد اضطراب ضعف االنتباه و النشاط'').2007(نايف عابد الزراع. د .5

 .االردن, الفكر

اضطراب قصور االنتباه و الحركة المفرطة '').2001(كامل سالم سيسالم .6

 .دار الكتاب الجامعي'',اساليب عالجها.اسبابها.خصائصها

اضطراب االنتباه المصحوب بالنشاط '').2002(مجدي محمد الدسوقي.د .7

 .مكتبة االنجلو المصرية'',الزائد

أسبابه وتشخيصه (اضطراب االنتباه لدى األطفال'').2001(سامر عرار.د .8

 .الطبعة األولى,القاهرة,مكتبة النهضة'',)وعالجه

كيف يتعلم المخ ذو النشاط الزائد المصحوب بتشتت '' ).2008(وليد السيد خليفة .9

 .األردن,دار وائل'',االنتباه

جامعة ,ةكلية التربي'', النشاط الزائد لدى األطفال'').2005(مشيرة عبد الحميد.د .10

 .ألمانيا
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االضطرابات االنفعالية و السلوكية لدى '' ).2006(عبد الرحيم زغلول.د. .11

 .الطبعة األولى, دار الشروق للنشر و التوزيع'',االطفال

الطريق للنشر و '',االضطرابات االنفعالية و السلوكية'').2001(يحيى القبالي.د .12

 .التوزيع

دار أسامة '',االعتدال و اإلفراط سلوكيات األطفال بين'').2008(خالد نيسان .13

 .األردن,للنشر و التوزيع

دار الفكر العربي '',أصول التربية البدنية و الرياضية'').2001(أمين أنور الخولي .14

 .الطبعة الثالثة,القاهرة

  الطبعة األولى, عمان'',الرياضة وعلم النفس'').2013(محمد سليمان الخزاعلة .15

اضطراب االنتباه لدى األطفال '').1999(احمد السيد علي السيد.فائقة محمد بدر .16

 .القاهرة,مكتبة النهضة المصرية'',أسبابه و تشخيصه و عالجه

ديوان '',مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث'').1999(عمار بوحوش .17

 الطبعة الثانية,المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر

لطبي و التدخل السلوكي في فاعلية كل من التدخل ا'').2013(الطيباني زكي .18

جامعة ,كلية رياض األطفال'', عالج اضطراب نقص االنتباه و فرط النشاط الحركي

 .اإلسكندرية

دار الفكر '',مناهج التربية البدنية المعاصرة'').1998(جمال الدين الشافعي .19

 .الطبعة األولى,العربي

دار '',النفس تطبيقات إحصائية و مبادئ منهجية في علم'').2007(علي طاجين .20

 .الغرب للنشر و التوزيع

دار المحمدية ,محاضرات في اإلحصاء الوصفي'').2007( محمد بومعزة.د.ا .21

 .الجزائر,العامة

ديوان '',نظريات و طرق التربية البدنية'').1987(محمود عوض ياسين .22

 .جامعة الجزائر ,المطبوعات
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 اإلرشاد األسري بين الواقع والمأمول في المجتمع
  الجزائري      

دراسة استطالعية للمؤسسات العاملة في حقل اإلرشاد األسري    
 بغليزان
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                  2جامعة وهران ، طالب دكتوراه، مريم حميدبن                        
  2جامعة وهران ، د  منصوري عبد الحق. أ                              

  
 :الملخص 

الدراسة إلى الكشف عن المالمح األّولية لواقع اإلرشاد األسري  هدفت      
عن المأمول منه من خالل و  -مدينة غليزان أنموذجا  –في المجتمع الجزائري 

استطالع رأي وجمع المعلومات عن مختلف المؤسسات والهيئات الرسمية منها 
  .وغير الرسمية والتي ارتأى الباحث أنها تعمل في حقل اإلرشاد األسري

وقد تم استخدام المنهج الوصفي لمناسبته لطبيعة الدراسة الحالية والتي 
عامال وعاملة بحقل الخدمات ) 27(صودة من تكونت عّينتها المختارة بطريقة مق

النفسية واالجتماعية أغلبهم من االختصاصيين النفسيين، أظهرت نتائج الدراسة 
أن واقع اإلرشاد األسري بمدينة غليزان ال يزال ضبابيا، و ثقافة اإلرشاد ال تزال 

جي و باألخص في ما يتعلق باإلرشاد العال غير ناضجة لدى األسرة الجزائرية
وتم . على الرغم من الحاجة الماّسة إليه بحكم انتشار اآلفات االجتماعية المختلفة

  .التطرق في األخير إلى المأمول منه في المجتمع الجزائري
األسرة الجزائرية، اإلرشاد األسري، واقع اإلرشاد األسري، : الكلمات المفتاحية

 .المأمول من اإلرشاد األسري
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Abstract:  

 

The study aimed - through an opinion poll and a collection 

of information from various institutions and official and non-

official bodies which, in the researcher' s estimate, are active 

in the field of family counseling - to detect the main 

characteristics of family counseling in Algerian society - with 

the city of Relizane as a model - and to know what is 

expected of this counseling. 

The descriptive approach was used for the current study, 

whose sample was chosen in a deliberate manner and 

consisted of (27) workers in the field of psychological and 

social services, mostly psychologists. 

The results of the study showed that the reality of family 

counseling is not clear, and the culture of counseling is still 

immature in the Algerian family   , particularly with regard to 

the therapeutic aspect of counseling.  

  

Keywords:Algerian family, family counseling, family 

counseling reality, family counseling expectations. 
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  :مقدمة
إن األسرة الجزائرية ليست بمنأى عن تأثير التغيرات والتحوالت الطارئة في 
المجتمع ولذا كان للخدمة النفسية واالجتماعية حضور ال يمكن التغافل عنه أو 
االستغناء عن فوائده وخاصة في السنوات العجاف التي تلت ما يصطلح عليه 
بالعشرية السوداء بالجزائر،حيث تجلت االضطرابات النفسية واآلفات االجتماعية 

لب على الخدمات النفسية بشكل ملفت لالنتباه، مما أدى إلى ازدياد الط
  .واالجتماعية وذلك لتزايد الحاجة إليها

وقد ظهر جليا مدى مواكبة الخدمة النفسية واالجتماعية لحاجة الفرد 
والمجتمع وذلك من خالل االنفتاح على هذا النوع من الخدمات ومحاولته تكريس 

تعليمية كل الوسائل واآلليات لتوفير العاملين في هذا الحقل بفتح مسارات 
أكاديمية متخصصة، ولكن كان االهتمام منصبا حول الفرد أكثر منه حول األسرة      

والمشاكل المتعددة التي تتخبط فيها ولعل الكثير من االضطرابات النفسية 
والسلوكية وحتى طبيعة العالقة االجتماعية قد تكون نتاجا مباشرا أو غير مباشر 

ل أسرية مزمنة أو عارضة لم تجد حال ناجعا لتنشئة أسرية غير سوية أو لمشاك
لذا كان من الضروري أن يتم االعتماد على جملة من الخدمات اإلرشادية  و. لها

الُممنهجة والموجهة لألسرة والتي تكون عاجلة في تقديمها للمسترشد في بعض 
األحيان؛ فتصب أهدافها في حماية األسرة من التفكك واالنهيار من خالل تدعيم 

واالستقرار والتدخل الرشيد لتفكيك األزمات وحّلها، والبحث الحثيث  قوى التماسك
عن سبل ترقية هذه الخلية األساسية و تفعيل وظائفها الحقيقية التي تضمن 

  .توافقها مع أفرادها ومع األسر األخرى في المجتمع 
 ولرصد واقع اإلرشاد األسري في المجتمع الجزائري كان على الباحث    

  : طرح مجموعة من التساؤالت التي يمكن صياغتها في الشكل التالي
 ما هي أنواع الخدمات اإلرشادية المقدمة ؟ -

ما هي المؤسسات التي تتولى القيام بالتخطيط و التنفيذ للخدمات  -

 اإلرشادية ؟

 ما هي االختصاصات العلمية العاملة في مجال الخدمة اإلرشادية؟ -

 في اإلرشاد األسري؟ ما هي التقنيات المتبعة -
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ما هي طبيعة العالقة والتنسيق ما بين الهيئات الرسمية و المدنية العاملة  -

 في اإلرشاد األسري؟

 ما موقف جمهور األسر من الخدمات اإلرشادية؟ -

 ما هي أبرز االحتياجات التي يجب توفيرها لتطوير الخدمة اإلرشادية ؟ -

 المجتمع الجزائري؟ما هو المأمول من اإلرشاد األسري في  -

  :أهداف الدراسة

  :ُيمكن إجمال أهداف هذه الدراسة في ما يلي

 .الكشف عن أنواع الخدمات اإلرشادية المقدمة لألسرة الجزائرية  -1

 . التعرف على المؤسسات التي تهتم بتقديم الخدمات اإلرشادية األسرية -2

 .ِإبراز االختصاصات العلمية العاملة في مجال اإلرشاد األسري -3

 .تحديد التقنيات المعتمدة في الخدمة اإلرشادية -4

معرفة طبيعة العالقة بين المؤسسات العاملة في مجال اإلرشاد األسري  -5

 .و كيفية التنسيق بينها

 .تحليل موقف جمهور األسر من الخدمات اإلرشادية -6

 . تحديد االحتياجات الالزمة الواجب توفيرها لتطوير الخدمة اإلرشادية -7

الكشف عن المأمول من اإلرشاد األسري من وجهة نظر العاملين في  -8

 .     هذا المجال

  : أهمية الدراسة
  :تكمن أهمية الدراسة الحالية في مجموعة من الجوانب

هذه الدراسة حسب إطالع الباحث من الدراسات االستكشافية الرائدة في : أوال
  .المجتمع الجزائري أو على األقل في مدينة غليزان

االهتمام بكيان األسرة والخدمات اإلرشادية المقدمة لها ولعل االستثمار : ثانيا
  .في األسرة يسبق االستثمار في الفرد

النتائج المستخلصة من هذه الدراسة تصلح أرضية لبحوث جاّدة وأكثر : ثالثا
  .عمقا أو أكثر تخصصا
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  : مصطلحات الدراسة

بأنه :" يتبنى الباحث التعريف اآلتي لإلرشاد األسري  : اإلرشاد األسري -1

أحد اختصاصات اإلرشاد النفسي الرئيسة ، يخدم عموما تمكين األسرة على 

مختلف الصعد الزوجية، الوالدية وٕادارة الحياة وبالتالي فإن له مجال عالجي 

تكيفهم ويتمثل في إرشاد العالقات الزوجية ، كما يهتم بعالج مشكالت األبناء و 

ضمن األسرة والمدرسة، كما أن له جوانب وقائية لحماية األسرة كوحدة وأعضائها 

حجازي، ." (من األخطار التي تهدد توازنهم وتوافقهم الذاتي  وفاعليتهم الحياتية

  ) 39، ص2011

إجرائيا بأنها كل ما ُيقدم  ُيعرفها الباحث و:   الخدمات اإلرشادية -2

خصه كفرد أو في إطار األسرة بهدف تمكينه من للمسترشد من خدمات ت

إمكانياته وتنمية عالقاته االجتماعية، وفهم مشكالته وٕايجاد حلول مناسبة لها، 

 .لتحقيق التوافق النفسي والتناغم الزواجي واالستقرار األسري

ُيعرف إجرائيا بأنه ما يتم التوصل إليه من نتائج  : واقع اإلرشاد األسري -3

دراسة الحالية والمعتمدة على المقابلة نصف الموجهة المستمدة من نوعية من ال

استمارة مصطفى حجازي مع كافة العاملين والعامالت في حقل اإلرشاد األسري 

  .بمدينة غليزان حسب منظور الباحث

ُيعرفه الباحث إجرائيا بأنه المنتظر من  و: المأمول من اإلرشاد األسري -4

اإلرشاد األسري في مدينة غليزان من منظور العاملين والعامالت في هذا الحقل 

 .  ويتضح ذلك من خالل النتائج المتحصل عليها من الدراسة الحالية

  اإلطار النظري للدراسة

 :األسرة الجزائرية :أوال
يتفق الُمنظرون باإلجماع على أّن األسرة بمفهومها العام والشائع هي اللبنة 
األساسية في بناء المجتمعات وعامل جوهري في تطورها أو تدهورها من خالل 
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الدور التي تقوم به في تنمية أفرادها نفسيا وتربويا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا 
  .   لكبتوفير الحاجيات والمقومات الالزمة لذ

واألسرة الجزائرية كباقي األسر المغاربية تملك خصوصيات سوسيوثقافية 
بأنها تتشكل من نوعين ،   (2005)روك  أنجلس ممّيزة، كما أشارت إليها مريا

أسرة تقليدية تتسم باألبوية واللحمية واالنغالق بإيديولوجية غير فردية وأسرة 
  .)14، ص2013غسيري ، (  .عصرية مصغرة ما ُيطلق عليها باألسرة النواة

  : وظائف األسرة  .1 
تؤكد أغلب الدراسات ذات المنحى النفسي االجتماعي على أّن لألسرة 

مكن االستغناء عنها  أو إلغائها بل تعتبر أساس وجودها في حياة وظائف ال ي

. األفراد، بدونها يصير الفرد عرضة لألخطار بأشكالها النفسية منها واالجتماعية

األسرة خالل مراحل نموها المختلفة تقوم  بأنّ ) "2008(وقد بّين أبو أسعد 

اعية والعادات السلوكية بوظائف عدة يتمثل أهمها في نقل المعايير والقيم االجتم

" والمخزون الثقافي كما لها وظيفة اقتصادية ونفسية وترفيهية وغيرها من الوظائف

  )27، ص2008أبو أسعد، (

ومن المآسي الكبرى في المجتمع عندما تفقد األسرة القدرة على القيام 

 .بوظائفها بالشكل الذي يضمن نسبة من االستقرار ويبعد خطر التفكك واالنهيار

بأن األسرة الحديثة أصبحت تتكبد نتائج  William Ogburn أجبرن وليام وُيؤكد

فقدان الكثير من وظائفها التي كانت تقوم بها على غرار وظيفتها االقتصادية 

ومنح المكانة وتوفير الحماية والترفيه والوظيفة التعليمية والدينية، ويذكر أّن من 

ر جليا بين النتائج الوخيمة لهذا الفقدان تعرض األسرة لخطر التفكك والذي يظه

الخولي، .( من خالل ازدياد عدد األسر المنهارة في المجتمع بسبب الطالق

  ) 67-66، ص2011

زايد من خالل إشارته لبعض الكتابات السوسيولوجية التي  أحمد وقد بّين

تناولت بعض مظاهر التفكك األسري الناتجة عن التحوالت االجتماعية وقد ذكر 

باء بضمور الدور الرئيس لهم في عالقاتهم على سبيل المثال اختفاء سلطة اآل
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مع أسرهم وظهور شكل آخر من التفاعالت التي تمّيزت بأّنها  أكثر ليبرالية   

  .  )571، ص 2009زايد، ( . وغير ناجعة

  :أزمات األسرة. 2
األزمات األسرية إلى أربعة أقسام أّولها ) 1979(الجوهري  لقد قسم محمد

بالبناء الفارغ ، حيث يفقد التواصل فيها بين الزوجين إال األسرة التي يطلق عليها 
؛ وثانيها األزمات األسرية تبادالن الدعم العاطفي إال ناذرافي الحدود الضيقة وال ي

التي يحدث من ورائها االنفصال اإلرادي ألحد الزوجين على شكل طالق أو 
غير اإلرادي ألحد هجر؛ وثالثها تلك الناتجة عن أحداث خارجية كالغياب الدائم 

الزوجين بسبب الترمل أو السجن أو الكوارث الطبيعية أو الحروب؛ وأخيرا ما تّم 
تسميته بالكوارث الداخلية التي غالبا ما تنتهي بإخفاق غير متعّمد في أداء 
األدوار كاإلصابة باألمراض الذهنية والوظيفية كإصابة أحد أفراد األسرة بتخلف 

: 1992،أحمد الكندري(.زوجين بأمراض مستعصية مزمنةذهني أو إصابة أحد ال
  :فقد صّنف أزمات األسرة إلى ثالث فئات وهي كاآلتي (Hill) أّما هيل )203
 ).(Dismembermentالتمزق أو فقدان أحد أفراد األسرة  -

أي ّضم عضو جديد لألسرة دون  (Accession)التكاثر أو اإلضافة  -

 .سبيل المثالسابق استعداد كزواج األم على 

أي فقدان الوحدة األسرية ) (Demoralizationاالنهيار الخلقي  -

واألخالقية أي فقدان العائل أو الخيانة  الزوجية أو إدمان الخمور والمخدرات 

: 1992، الكندري (.ق، الهجر وغيرهاوالتي تؤدي إلى نهايات متعددة كالطال

204( 

  : التحديات التي تواجهها األسرة الجزائرية.3
األسرة الجزائرية كباقي األسر ليست بمنأى عن األخطار، وقد تتعدد      

التحديات التي تواجهها على غرار األسرة العربية وتختلف هذه األخيرة على 

في تناوله لعنصر  رشاد موسىحسب الظروف النوعية التي تعيشها وقد فّصل 

ري باعتبار أن المجتمع البشري ال يمكنه االستقرار إال باستقرار التفكك األس
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الزنا  اإلدمان و اختاللها يؤدي إلى مخاطر كثيرة كالسرقة و األسرة، و

 .الشقاق بين األبوين وغيرها النزاع  و الهجر، و واالغتصاب والطالق و

  ) 89-86، ص2008 موسى،(

هو ما يدخلها في مشكالت أكبر أّن تغير بنية ووظائف األسرة "وأّكد زايد 

يكون مآلها الطالق واالنفصال ويؤدي باألطفال إلى خطر الترك بدون حماية 

ودون التدعيم الكافي مما ينتج ضعفا في دور األسرة في عملية الضبط 

       .)571، ص2009زايد، (  ".االجتماعي

خيرة تعاني زرارقة في دراستها لألسرة الجزائرية بأّن هذه األ وتشير فيروز

الكثير من المشكالت االجتماعية التي أّثرت سلبا على القيام بوظائفها بكفاءة 

طبيعة العالقات السائدة داخل األسرة " تّؤكد بأّن  و. ومن بينها طبيعة العالقات

فهي  انهيارها،  استقرارها أو تفككها و في كل المجتمعات أساس استمرارها و

المهام  هي التي تحدد األدوار و ائمة داخل األسرة وتمثل جملة من التفاعالت الق

فكلما أنجزت األدوار، كلما ازدادت شبكة   التي يقوم بها كل عضو فيها،

العالقات قّوة والعكس صحيح كلما كان التسيب واإلهمال وعدم متابعة القيام 

 ،زرارقة( ".باألدوار كلما ضعفت العالقات األسرية وآلت إلى التصدع والتفكك

  )  212ص ،2005

وكل هذا ُيحتم اعتماد التكفل باألسرة الجزائرية ، واللجوء إلى اإلرشاد األسري 

كحل من الحلول لكونه أصبح ضرورة البد منها لوقايتها من األخطار المحدقة 

بها، وعالج الصراعات التي تنتهي بأزمات أسرية يكون غالبا مآلها التفكك 

العربية إلى استخدام هـذا النوع من الخدمات  وقد بادرت بعض الدول. واالنهيار

باعتمـاده كأسلوب من األساليب الوقائية والعالجية والنمائية والتثقيفية المجدية 

وكان ذلك للحاجة الماسة إليه في حماية األسرة على غرار المملكة الهاشمية 

  .األردنية  واإلمارات العربية المتحدة والكويت وغيرها من الدول
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هر جليا جدوى اإلرشاد األسري من خالل النتائج المتحصل عليها وقد ظ

بتوجيه من المكتب التنفيذي (ميدانيا  إثر الدراسة التي قام بها مصطفى حجازي 

) لمجلس وزراء الشئون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

جي، مبدية تعدد والتي بّينت أن اإلرشاد األسري له مكانته في المجتمع الخلي

الخدمات اإلرشادية، وكان أكثر جالء مدى حاجة هذا المجتمع إلى أنواع معينة 

من الخدمات اإلرشادية كإرشاد الصراع الزوجي ذو الطابع العالجي وتنشئة 

 ) 126، ص2011حجازي، .( األبناء ذو الطابع النمائي

 

 
  

 :ار��د ا��ري: �����
 :   ��ر��� .1

 أو(عملية يقوم بها المرشد "يراه عبد الباسط  خضر هو  اإلرشاد األسري كما

لمساعدة أفراد األسرة على فهم إمكانياتهم وتنمية عالقاتهم ) فريق العمل اإلرشادي

االجتماعية،  واستبصار الحلول السليمة لمشكالتهم، لتحقيق االستقرار األسري 

خضر، ( ".المجتمعوالتوافق النفسي والصحة النفسية والسعادة للفرد واألسرة و 

  )16، ص 2008

) A.C.A )1997وممارسة اإلرشاد حسب الرابطة األمريكية لإلرشاد النفسي 
هي تطبيق مبادئ الصحة النفسية وعلم النفس والنمو اإلنساني من خالل "

 استراتيجيات تدخل معرفية أو عاطفية أو سلوكية ُتّركز على العافية وحسن الحال
 Wellness في حجازي،( ."خصي كما تهتم بالحاالت المرضيةالنمو الش و 

 )36، ص 2011
  :أهمية اإلرشاد األسري .2
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أحد الخدمات المهّمة التي تهّتم بترقية األسرة، وٕازاحة  اإلرشاد األسري يعتبر
كل العراقيل التي تعمل على زعزعة استقرارها، والبحث عن مزاياها الكامنة 

  .دون تالشيها وتبيانها وتطويرها وحمايتها والحيلولة
وقد تتجلى أهميته من خالل ما اهتّمت به الدراسات السوسيولوجية الجزائرية 

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أبحاث مصطفى . وما توصلت إليه من حقائق
 La famille algérienne évolution et- بوتفنوشت حول األسرة الجزائرية

caractéristiques récentes-    والتي تناولت تحوالت األسرة من النمط
البحث في  و) األسرة النووية(النمط الحديث إلى ) األسرة الممتدة(التقليدي 

 Sens et non sens de la familleخصائصها، وأيضا الدراسة المعنونة بـ 
algérienne أرزقي حيث أولت االهتمام بمظاهر  بإجرائها دليلة التي قامت

جانس في األسرة الجزائرية المعاصرة كنتيجة للتحوالت التي طرأت األزمة وعدم الت
و كثير من الدراسات التي كانت تحث ضمنيا على البحث عن . على المجتمع

الخدمات التي تعمل على حماية األسرة الجزائرية من مخلفات التحول وغيرها من 
  .التحديات

  
   اإلطار التطبيقي

  :إجراءات الدراسة منهج و: أوالً 

  :منهج الدراسة

وذلك لتناسبه مع  Descriptive Methodتم استخدام المنهج الوصفي 
طبيعة هذه الدراسة، ويعتمد على دراسة الظاهرة كما هي قائمة في الواقع وُيركز 
على وصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها بشكل كيفي أو كّمي قصد توضيح 

.  ظواهر أخرى خصائصها أو تبيان حجمها أو درجة ارتباطها مع
  )78ص ،1991ساعاتي،(

  :المشاركون

أجريت الدراسة الحالية على مجموعة من االختصاصيين النفسانيين والعاملين 
مشاركا، وتم اختيارهم بطريقة مقصودة واشترط ) 27(في المجال الخيري قوامها

الباحث أن يكون المشارك ممارسًا في مؤسسات أو مشرفا عليها ذات عالقة 
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باألسرة والطفل والصحة النفسية واالجتماعية ؛ والجدول التالي يعرض بعض 
  .مواصفات هذه العينة

  .يبين مواصفات عينة الدراسة) 01(الجدول رقم 
  إ��ث        ذ��ر        

  15         12  العدد
  43  -   25  50  -   25  السن

  17  -   05  20  -   05  الخبرة المهنية
     
يالحظ من خالل الجدول تقارب أفراد العينة، الذكور منهم و اإلناث من  

  .حيث العمر و الخبرة المهنية
  : األداة

نة من  استخدم الباحث المقابلة النصف مّوجهة معتمدا على استمارة مكو

مجموعة من األسئلة ذات اإلجابات المقيدة وأخرى مفتوحة تم استمدادها من 

  :حجازي وتتكون من المحاور التاليةاستمارة لمصطفى 

 .أنواع الخدمات اإلرشادية الُمقدمة   -1

 ).تنظيم الخدمات اإلرشادية( التنظيم   -2

 .الكفاءات العاملة في مجال اإلرشاد األسري/ االختصاصات   -3

 .أنواع التقنيات المستخدمة في العملية اإلرشادية  -4

التنسيق وطبيعته بين المؤسسات الرسمية العاملة في مجال اإلرشاد   -5

 ).الجمعيات التطوعية الخيرية(األسري والهيئات المدنية 

 .مواقف جمهور األسر من الخدمات اإلرشادية  -6

المأمول من اإلرشاد األسري من خالل البرامج والخطط المستقبلية   -7

 .المزمع تحقيقها

  :ذه األداة اعتمد الباحث على الطرق التالية وللتأكد من مدى صالحية ه
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محكمين ) 4(قام الباحث بعرض االستمارة بصورتها األولية على أربعة 

  :متخصصين في علم النفس وعلوم التربية لالستنارة بآرائهم للتعرف على

مدى مالئمة محتوى االستمارة لتحقيق أهداف الدراسة االستكشافية في  -

 .المجتمع الجزائري

 .سالمة اللغة والصياغة المفاهيمية لبنود االستمارة لتسهيل تطبيقهامدى  -

التعرف على مدى كفاية أبعاد االستمارة في تحقيق ما يراد به من الدراسة  -

   .االستكشافية الحالية

فتمت الموافقة على أغلب األبعاد على أنها تقيس ما وضعت لقياسه، وتتفق 
بوا بتعديل صياغة بعض العبارات وٕاضافة مع مضمون الدراسة الحالية   وطال

فتم مطالبة الباحث بالتعديالت , بعضها لكونها أساسية ال تكتمل الدراسة إال بها
  :التالية
ة الفرعية من السؤال السابع ترتيبا منطقيا الواحدة بعد ترتيب األسئل -1

 .  األخرى

مجت ي أدية تزيد من مضمون االستمارة ثـراء والتاقتراح أسئلة إضاف -2

 .ضمن السؤال األول كأسئلة فرعية

) المدنية الجمعاوية(و) الفنيات(بدل ) التقنيات(تعديل في صياغة لفظ  -3

  ).التأهيلية الفنية(بدل) التكوينية التقنية؟(و) األهلية(بدل 

أي : (تعديل في صياغة سؤال فرعي من السؤال السادس وهو كاآلتي -4

مع أي خدمات يتجاوب هذا ( بدل  )الخدمات األكثر طلبا من الجمهور ولماذا؟

 ). الجمهور ولماذا؟

 .إضافة لفظ التقويم بجانب التخطيط  في السؤال الثاني من االستمارة -5

 
 

  :إجراءات الدراسة
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اعتمد الباحث على الجلسات الفردية، حيث كان يقصد مكان عمل 
االختصاصي النفسي أو المشرف على المؤسسة العاملة بحقل اإلرشاد األسري 
حسب رأي الباحث، و ُيجري معه مقابلة في حدود الساعة من الزمن ، يطرح 
فيها مجموعة األسئلة و ُيدون اإلجابات و ُيقِدم األسئلة المغلقة ليؤشر عليها 

  .االختصاصي أو المشرف بنفسه 
  : أسلوب التحليل

  :اعتمد الباحث على المؤشرات التالية
 .حساب التكرارات  -

 .ئويةاستخراج النسب الم  -

  :  نتائج الدراسة:  ثانيا

  الخدمات اإلرشادية 

  :يتمثل التساؤل األول للدراسة في ما يلي

  ما هي أنواع الخدمات اإلرشادية الُمقدمة ؟

لإلجابة على هذا التساؤل تم استخراج التكرارات والنسب المئوية، والجدول 

ذكور (العينة الكلية يبين ترتيب الخدمات اإلرشادية المقدمة لدى ) 02(رقم 

  .حسب حجم تكرارها ونسبها المئوية) 27= وٕاناث ن 

  يبين ترتيب الخدمات اإلرشادية المقدمة) 02(الجدول رقم 

  الرتبة  النسبة المئوية  التكرار  الخدمات اإلرشادية المقدمة

  01 92.59  25  اإلرشاد ما قبل الزواج

  02  79.48  21.4  إرشاد المهارات الحياتية لألسرة

  03  78.88  21.3  إرشاد تعزيز المهارات الوالدية

  04  74.07  20  إرشاد الصحة اإلنجابية

  05  68.88  18.6  إرشاد تنشئة األبناء

  06  64.07  17.3  إرشاد صحي
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  07  61.22  16.5  إرشاد مدرسي لألبناء

  08  56.66  15.3  إرشاد حل الصراعات الزوجية

  09  41.29  11.1  إرشاد تعنيف األبناء

  10  33.88  09.1  إرشاد عنف زوجي
  11  21.92  05.9  إرشاد أسر المدمنين

  12  16.77  04.5  إرشاد ما قبل الطالق وخالله

إرشاد الزوجات المطلقات    

  وتمكينهن

02.4  09.11  13  

 

إرشاد : كان ترتيب الخدمات اإلرشادية المقدمة على حسب األولوية كاآلتي

الحياتية لألسرة،  وٕارشاد تعزيز المهارات الوالدية، ما قبل الزواج إرشاد المهارات 

إرشاد الصحة اإلنجابية ، إرشاد تنشئة األبناء، إرشاد صحي، إرشاد مدرسي 

لألبناء، إرشاد حل صراعات زوجية ، إرشاد تعنيف األبناء، إرشاد عنف زوجي، 

 إرشاد أسر المدمنين، إرشاد ما قبل الطالق وخالله، وأخيرا إرشاد الزوجات

  .المطلقات  وتمكينهن 

وقد تبين أن الخدمات اإلرشادية األسرية المقدمة من خالل ترتيب تكرارها كما 
يغلب عليها البعد النمائي مما يشير إلى  )02(هو ُموضح في جدول رقم 

االهتمام الواضح و المرّكز على تقوية أواصر األسرة من خالل تنمية المهارات 
المهارات الوالدية و تنشئة األبناء وأيضا التحضير للزواج  الحياتية لها وتعزيز 

المعافى، وجاءت هذه النتيجة متفقة نسبيا مع ما وصلت إليه الدراسة التي قام بها 
 )126، ص 2011حجازي،. (مصطفى حجازي على دول الخليج

وما يلفت االنتباه القصور الواضح في االهتمام الفّعال بالبعد العالجي 

ألزمات األسرة في اإلرشاد والمتمثل في حل الصراعات الزوجية وتعنيف الزوجة 

واألبناء واإلدمان وذلك العتبارات كثيرة من بينها نقص المختصين ذوي الكفاءة 
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ا وعدم وجود تقاليد أو آليات وانغالق األسر على نفسه والخبرة في هذا المجال،

تساعد على رفع هذا النوع من المشاكل والصراعات والنزاعات إلى أطراف 

وبالمقابل تّم رصد وجود خدمة اإلرشاد . متخصصة إليجاد الحلول الناجعة لها

من خالل ) فرع غليزان(السياحي ببرامج جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

  .      و مختلف أنحاء الوطنالقيام برحالت سياحية نح

أما فيما يخص الخدمات اإلرشادية األكثر طلبا من جمهور األسر تتمثل في 

اإلرشاد المدرسي لألبناء ، إرشاد ما قبل الزواج ، وٕارشاد المهارات الحياتية 

لألسرة ، وتعزيز المهارات الوالدية مما يشير إلى االهتمام الكبير بكل ما يتعلق 

قبلهم مما يعكس حرص اآلباء أو حاجتهم الماسة إلى هذا النوع من باألبناء ومست

الخدمات لسد جانب العجز لديهم وباألخص مع اجتياح العوامل الخارجية المؤثرة 

  .على كيان األسرة

  تنظيم الخدمات اإلرشادية   .1

  :يتمثل التساؤل الثاني للدراسة في ما يلي 
  ط والتنفيذ للخدمات اإلرشادية ؟ما هي المؤسسات التي تتولى القيام بالتخطي

أغلب أفراد عينة الدراسة يتقلدون مناصب خدماتية كاختصاصيين نفسيين 
اإلشراف على بعض الخدمات اإلرشادية منها األسرية  تتولى, بمؤسسات رسمية

وتنفيذها عبر ملحقاتها التابعة لها بعد تلقي من الوزارات الوصية البرامج الجاهزة 
أو الخطوط العريضة التي تّوضح المسار المتبع من طرفها و تتمثل هذه 

    : المؤسسات فيما يلي
 .ديرية النشاط االجتماعيم -

  .نية وملحقاتهامديرية التربية الوط -

 .مديرية الشؤون الدينية واألوقاف وملحقاتها -

 .مديرية الصحة والسكان وٕاصالح المستشفيات وملحقاتها -

 .مديرية الشباب والرياضة وملحقاتها -

 .مجلس قضاء غليزان ممثل في الوسطاء القضائيين -
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وتقوم أيضا بعض الهيئات المدنية بالتخطيط للخدمات اإلرشادية والممثلة  

  :فيما يلي


	زان -��  .���	� ا��
��ء ا���
�	ن ا��زا�ر		ن ا��رع ا�و��


	زان  -�� �ل ا�	�	م ا��رع ا�و���� .ا����	� ا�وط�	� 
 %$ل ا#ر"�د ا!�ر  � �
ي و�م) �%د	د ا��ؤ���ت ا�ر��	� وا��د�	� ا����

�ت �6م ا!�رة وا�ط�ل و�و34 �2ن) ھذه .
- %�ب �� �$د�+ �ن *د�
 طر�6% �ا��ؤ���ت و��!*ص ا�ر��	� ���6 �%��ج إ�- رؤ	� وا�7	� 
���6+ ا�*د��ت وا�ھ���م أ�>ر ���*د��ت ا��;�	� ��"��ل ا!�رة 

 .��و�	ــــر ھ	��ل *�?� ��#ر"�د ا!�ـــــري
  :   ا�������ت ا������ ��د��ت ار��د ا��ري .2

  :ويتم صياغة التساؤل الثالث للدراسة في ما يلي
 ما هي االختصاصات العلمية العاملة في مجال الخدمة اإلرشادية؟

لقــــد تبيــــن من خــــالل المعطيات المقدمـــة بأن اختصاصات العامليــــن في    
غالبيتها في علم النفس بتخصصاته اإلكلينيكية منها  حقــــل اإلرشاد األسري تتمثل

جتمـــاع، والشريعـــــة اإلسالمية، وثلة قليلة من وأيضا علم اال ،والتربوية والمدرسيـــة
  ). متطوعون(خبراء في مجاالت تربوية واجتماعية 

واتّضح أن أهل االختصاص يحملون مؤهالت تتراوح بين الليسانس والماستر 
أو الماجستير، وقد تّم إدراج البعض منهم في تكوينات قصيرة المدى في هذا 

إشراف الوزارة الوصية إال أّنها ال تبدو كافية  المجال ال تتعدى األسبوع تحت
كما يتم االستفادة من خدمات المتطوعين ذوي اإللمام ببعض أصول . بالنسبة لهم

اإلرشاد األسري أو أهل الخبرة في هذا المجال تحت ظل الجمعيات الخيرية الكائنة 
  .بالمدينة

وتتجلى مالمح الصورة كذلك من خالل المعطيات المقدمة حول العاملين في 

اإلرشاد األسري في االفتقار الواضح لالختصاصيين المؤهلين مهنيا وذوي الخبرة 

األكاديمية والميدانية، مع غياب البرامج اإلرشادية األسرية التي تتميز بالفاعلية 

ماعية ذات األولوية، مّما يعرقل القيام والفعالية حسب االحتياجات األسرية واالجت

  . بهذه الخدمات على أكمل وجه أو يجعلها قاصرة الجـدوى
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  التقنيات المتبعة في اإلرشاد األسري تبعا لدرجة شيوعها  .3

  :يتمثل التساؤل الرابع للدراسة في ما يلي

  ما هي التقنيات المتبعة في اإلرشاد األسري ؟

تم استخراج التكرارات والنسب المئوية، و الجدول رقم لإلجابة على هذا التساؤل 

ذكور (يبين ترتيب التقنيات اإلرشادية األسريـة المتبعــة لدى العينة الكليـــة ) 03(

  .حسب حجم تكـــرارها ونسبها المئوية) 27= وٕاناث ن 

  نةيبين ترتيب التقنيات اإلرشادية األسرية المتبعة لدى العي) 03(الجدول رقم 

  رتبة  نسبة مئوية  تكرار  التقنيات اإلرشادية المتبعة

  01  71.92  19.42  إرشاد زوجي
  02  70.62  19.07  إرشاد فردي

  03  67.96  18.35  إرشاد سلوكي
  04  64.25  17.35  إرشاد توعية أسرية

إرشاد اإلعداد للزواج والصحة 
  اإلنجابية

17.14  63.48  05  

  06  62.66  16.92  إرشاد معرفي
إرشاد عالج األبناء المدرسية 

  والسلوكية واالنفعالية

15.28  56.59  07  

  08  54.74  14.78  إرشاد مهارات والدية
  09  48.88  13.2  إرشاد جماعي

  10  47.85  12.92  إرشاد سيكودينامي
  11  42.59  11.50  إرشاد مهارات الحياة

إرشاد تمكين اقتصادي وٕادارة 
  ميزانية األسرة

11.21  41.51  12  

  13  30.14  08.14  إرشاد إنساني
  14  26.44  07.14  إرشاد واقعي
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في هذا البند أن العاملين في حقل  يّتضح من خالل المعطيات المقدمة
اإلرشاد األسري يستخدمون اإلرشاد الفردي والزوجي بكثرة نظرا لطبيعة المجتمع 

ّطي الكتمان وال المتحفظ والمنغلق والذي يعمل الفرد فيه جاهدا أن تبقى أسراره 
يلجأ إلى الَبوح بالقليل منها إّال في بعض الحاالت االستثنائية وصعبة المراس، 

  .مما جعل اإلرشاد الجماعي أقل طلبا أو إقباال عليه 
وقد أعطيت األولوية إلرشاد التوعية األسرية من خالل نشر المطويات، و 

ب طبيعة المؤسسة عرض الملصقات، وتقديم البرامج واألنشطة وذلك كله حس
التي ينتمي إليها العامل في الخدمة اإلرشادية وأيضا على حسب طبيعة األهداف 
المسطرة من الوزارة الوصية أو من المكتب الوطني بالنسبة للفروع الوالئية 

  .للهيئات المدنية الجمعاوية
أن ورود فنيات اإلرشاد ) 03(وقد اتضح جليا من خالل الجدول رقم 

معرفي بشكل أكبر بالمقارنة مع فنيات اإلرشاد الواقعي واإلنساني، السلوكي وال
وقد يرجع ذلك إلى ميول العاملين في حقل الخدمة اإلرشادية األسرية لهذه 

  .الفنيات بغض النظر عن حقيقة تمكنهم منها
واتضح أّن كل العاملين في خدمات اإلرشاد األسري ال يكتسبون المهارات 

رشادي العالجي وهذا ما يؤدي لالعتماد على االجتهادات التخصصية للتدخل اإل
  . الشخصية في التطوير التقني المهني

والواقعي واإلنساني وُيالحظ لوحظ غياب استخدام اإلرشاد السيكودينامي  و
اإلرشاد الديني في العمل الّجمعوي ، حيث له فعالية  واضح مدى أهمية بشكل

رها من النزاعات واألزمات التي تقع فيها جّلية في حل الصراعات الزوجية وغي
األسرة الجزائرية، بحكم تفعيل سلطة ثقافة المجتمع أو الالوعي الجمعي للتصدي 
لها وهذا من بين نقاط االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسة التي أجراها مصطفى 

حيث أشار إلى تجدر اإلرشاد األسري في  حجازي على المجتمع الخليجي،
حكماء القوم وعقالءهم يتدخلون في حل "كان   ث العربي اإلسالمي، حيثالترا

الصراعات الزوجية والعديد من مشكالت األسرة المختلفة بواسطة الحوار العقالني 
من موقع التفهم والقبول والرعاية وحسن التوجيه فيتوصلون إلى حلول ناجحة، وال 

صبغة منهجية منتظمة وٕاّنما يّركز يزال هذا األمر ناشطا وفاعال ولو أنه ال يتخذ 
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 ".على التعامل مع المشكالت التي تعترض التوافق الزوجي واألسري عموما

  ) 43، ص 2011حجازي،(

  التنسيق ما بين الهيئات الرسمية والمدنية العاملة في اإلرشاد األسري   .4

  :التساؤل الخامس الذي يطرح في هذه الدراسة يتمثل في ما يلي
العالقة والتنسيق ما بين الهيئات الرسمية والمدنية العاملة في ما هي طبيعة 

 اإلرشاد األسري؟
هناك تضارب في اآلراء بين العاملين في حقل الخدمات اإلرشادية األسرية، 
منهم من أقّر بغياب التنسيق الفّعال بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وٕان 

ومنهم من أّكد على وجود تنسيق كان حاضرا فال يتعدى كونه حبر على ورق ، 
وتواصل مستمر بين الهيئات المدنية والتي تعمل في هذا المجال والمؤسسات 
الرسمية كمديرية النشاط االجتماعي ومديرية الشباب والرياضة ومديرية الشؤون 
الدينية واألوقاف بهدف تبادل المعلومات واكتساب خبرات جديدة في العمل 

لبيتهم على وجود نشاطات إرشادية في إطار التنسيق بين الجواري، كما أشار غا
المؤسسات الرسمية، وقد تّم وصف هذه العملية بعالقة التبادل والتعاون وفي 
عمومها مناسباتية محضة، وال ترقى لمستوى تلك العملية المنظمة والمستدامة، 

ات وهنا يجب التنويه بأّن هناك ِمن العاملين َمن يتولون مناصب في مؤسس
  .رسمية ُهم أنفسهم َمن يقومون بالعمل التطوعي على مستوى الجمعيات الخيرية

  :مواقف جمهور األسر من الخدمات اإلرشادية  .5

  :يصاغ التساؤل السادس للدراسة كالتالي

  ما موقف جمهور األسر من الخدمات اإلرشادية؟ 

اد المّوجه لقد تبّين أن طلبات الجمهور في المرتبة األولى تتمحور حول اإلرش

خاصة لألبناء سواء كان في شقه النفسي أو المدرسي أو الصّحي العتقاد 

  .بعضهم بأن أبناءهم يحملون الحل لكل مشاكلهم في المستقبل

ويأتي في المرتبة الثانية إرشاد حل الصراعات الزوجية ، وهذا النوع من 

جمعية العلماء المسلمين (الخدمات ُيقدم حصرا في إطار العمل الجمعوي 

باعتبار أن هذه الخدمة اإلرشادية ) بعض المشايخ و األئمة(والفردي ) الجزائريين
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من صميم التعاليم الدينية مجانية وتدخل ضمن ما تعارفت عليه ثقافة المجتمع و 

وما يلفت االنتباه أّن المؤسسات الرسمية غائبة عن هذا، ). إصالح ذات البين(

وال توجد حاليا مراكز لإلرشاد األسري متخصصة يمكنها تغطية العجز الذي 

تعانيه األسرة الجزائرية، مما ُيّدعم غياب ثقافة اإلرشاد األسري وُيعّزز ضعف 

  .للمرشد الذي يجب أن يتمّيز بالكفاءة والمهنية العالية المكانة االجتماعية

 المأمول من اإلرشاد األسري في المجتمع الجزائري ؟  .6

  :ويمكن طرح التساؤل السابع كاآلتي 
 ما هو المأمول من اإلرشاد األسري ؟

إن المالمح األّولية لواقع لإلرشاد األسري بمدينة غليزان ال ترقى إلى الوضوح 
على الرغم من الجهود المحتشمة التي توليها المؤسسات الوصية، وقد والثبات 

أجمع كل العاملين في هذا المجال على ضرورة إنشاء مراكز محلية متخصصة 
في اإلرشاد األسري، تهتم بشؤون األسرة وتعمل على ترقيتها وحّل أزماتها التي 

أن هناك برامج  المقّدمة وقد تبّين من خالل المعطيات.. أصبحت تهدد كيانها
ومشاريع مستقبلية إلنشاء مؤسسات تعنى باإلرشاد األسري تبدأ بكيفية اختيار 
الزوج والمتابعة والمرافقة األسرية باعتماد مبدأ الوقاية قبل العالج أي إعطاء 
األولوية واالهتمام بالبرامج الوقائية الرامية إلى اإلنقاص من العواقب الوخيمة التي 

  . الجزائرية في الوقت الراهن  تتكبدها األسرة
باإلضافة إلى البحث عن الرابط الذي يجمع بين جهود المرشد في الميدان 

التي أصبحت آيلة إلى االنقراض  واألكاديميين الباحثين في المجال وخبرة المشايخ
وتمكين المرشد األسري بالتدريب المحترف على التحكم في . دون االنتفاع بها

  . ية ألجل تثبيت مكانته االجتماعية وتعزيزهاالعملية اإلرشاد
  : الخاتمة

لقد حاول الباحث من خالل هذه الدراسة النوعية الكشف عن المالمح األّولية 
لواقع اإلرشاد األسري والمأمول منه وتّبين في نهايتها أّن اإلرشاد األسري بالجزائر 

ال تزال صورته ضبابية وغير واضحة ومنقوصة أي  –مدينة غليزان أنموذجا  –
ى التفصيل الدقيق والذي يرسم الصورة أن المعطيات الُمقّدمة ال ترقى إلى مستو 
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الواقعية لخدمات اإلرشاد األسري ؛ ويبدو أّن ثقافة اإلرشاد ال تزال غير ناضجة 
لدى األسرة الجزائرية على الرغم من الحاجة الماّسة إليه بحكم انتشار اآلفات 

وال   ،تعنيف األوالد وغيرها تعنيف الزوجات و االجتماعية المختلفة من طالق و
شّك أّن تأخر المؤسسات الوصية في تفعيل هذه الخدمات أو إعطائها االهتمام 
الكافي التي توليه بعض الدول الغربية لحماية األسرة أّدى إلى قلة شيوعه وانتشاره  

المهنية للعاملين في  أتضح أيضا نقص الكفاءة و و.  وولوجه الوعي الجمعي
التدريبية  الدورات التكوينية و ذلك يرجع بالضرورة إلى قّلة هذا المجال و

المتخصصة أو انعدامها في عّدة مؤسسات رسمية ناهيك عن الهيئات المدنية 
التطوعية، وتّبين أّن المأمول من اإلرشاد األسري هو اكتساب المكانة التي 
يستحقها في المجتمع وٕاعطائه االهتمام الكافي لتفعيل دوره في حماية األسرة من 

ار وترقيتها وأيضا التركيز على تطوير العاملين في المجال ألجل التفكك واالنهي
التحكم في العملية اإلرشادية وأيضا لبناء برامج أو على األقل تكييفها حسب ما 

  .تتطلبه الحاالت أو ظروف البيئة المعاشة
 : التوصيات

إجراء مسح ميداني وطني يعتمد على منهجية علمية لرصد واقع اإلرشاد  .1

 .حتياجاتهاألسري وا

تخصيص مراكز لإلرشاد األسري تهتم بشكل حصري لتعزيز ركائز الصحة   .2

واالستقرار األسري وأيضا عالج األزمات وحل الصراعات، والدعاية لها 

 .الستقطاب كافة أفراد المجتمع بكل فئاته

تأهيل العاملين في حقل اإلرشاد األسري على يد خبراء وأكاديميين تتوفر فيهم  .3

العطاء لتفعيل وتطوير هذا النوع من الخدمات، وتنظيم عملية التمهين  الرغبة في

الجمعيات (لديهم وتوصيفهم وظيفيا، ودون إقصاء العاملين بالهيئات المدنية 

 .وتفعيل عملية التقويم العلمي ألدائهم) الخيرية التطوعية
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 تكثيف اإلرشاد األسري التثقيفي لتوعية األسرة من المخاطر المحدقة بها .4

مشاهدة أو (وذلك باالعتماد على وسائل اإلعالم المحلية والوطنية األكثر متابعة 

 ). مسموعة أو مقروءة

  :مراجع البحث
، دار  ا�ر��د ا��وا�� ا��
ي) 2008(أ�� أ��� أ��� 
	� ا����� .1


��ن ،ا�ردن  ا���وق ، �� �� �� وا���ز

في دول  واقع اإلرشاد األسري ومتطلباته) 2011(، مصطفى �"�زي .2

، المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية بدول مجلس مجلس التعاون

،   67التعاون لدول الخليج العربية ، سلسلة الدراسات االجتماعية ، العدد 

  .الطبعة األولى ، مملكة البحرين

اإلرشاد األسري في عصر القلق ) 2008(خضر، عبد الباسط متولي .3

 . ، دار الكتاب  الحديث)رية والدراسات الميدانيةالخلفية النظ(والتفكك 

، دار المسيرة األسرة والحياة العائلية , )2011(الخولي، سناء حسنين،  .4

 .للنشر والتوزيع ، األردن ،الطبعة األولى

، عالم الكتب ، سيكولوجية  القهر األسري, )2008(موسى، , رشاد .5

 .القاهرة ، مصر، الطبعة األولى 

األسرة وعالقتها  بانحراف الحدث )  2005-2004(، زرارقة ، فيروز .6

ميدانية على عينة من األحداث وتالميذ التعليم  –دراسة نظرية  –المراهق 

،أطروحة دكتوراه  معهد علم اإلجتماع، جامعة منتوري    الثانوي بوالية سطيف

 .قسنطينة

آليات التفكك والتماسك االجتماعي في األسرة ) 2009(، أحمد زايد .7

، مطبوعات مركز البحوث والدراسات  االجتماعية ، كلية عربية  المعاصرةال

 .اآلداب ، جامعة القاهرة  مصر
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، مكتبة الفالح للنشر علم النفس األسري ، ) 1992(, الكندري، أحمد .8

 .والتوزيع ، الكويت، الطبعة الثانية

، مجلة  األسرة الجزائرية وجدلية القيم االجتماعية) 2015(لعمور، وردة  .9

 20، جامعة  44- 31ص ص 2015-10البحوث والدراسات اإلنسانية  العدد 

 .سكيكدة  1955آوت 

سيكولوجيا الزواج واألسرة في المجتمع ، ) 2013(غسيري ،يمينة،  .10

 .، دار الخلدونية ، الجزائر، الطبعة األولى الجزائري
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  القلق لدى المريض المقبل على العملية الجراحية للعين
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  �����2 وھران   ط���� د�وراه ، ، 
�راوي ا���ن 

2
�راوي ���د ، ����� وھران .  د  

  

   :الملخص

على دراسة المعاق بصريا، إذ تناولت بحوثهم كل ما انصب اهتمام الباحثين 

يتعلق باإلعاقة البصرية الكلية أو ما يعرف بالمكفوفين كليا، مركزين اهتمامهم 

بينما  كيفية تدريبهم و رعايتهم، على هذه الفئة منذ المراحل األولى من حياتهم، و

    ية الجزئية هي اإلعاقة البصر  هناك فئة أخرى لم تحظ بنفس االهتمام، أال و

   فجأة تعرضوا إلصابة الكف الجزئي، الن أصحابها عاشوا حياة عادية و أو 

أو حادث على مستوى العين، أو نقص شديد في درجة اإلبصار في فترة عمرية 

  .، مما يؤثر سلبا على حياة المريض بأكملها معينة

مع  مع ذاته والتكيف ة على إعاقة الفرد على التوافق و تعمل اإلعاقة البصري

 ،  تؤثر على مختلف جوانب حياته النفسية و االجتماعية و العملية اآلخرين، و

أهمها القلق، لذا حاولنا ا أنواع من االضطرابات النفسية و تولد لدى المعاق بصريو 

من خالل هذا المقال إلقاء الضوء على هذه الفئة و العناية بها في إطار دراسة 

  .واقف طبية خطيرةفي م و  عيادية ميدانية

  القلق،اإلعاقة البصرية، جراحة العين: كلمات مفتاحية

Abstract : Historically, researchers have focused their 

work on the study of the visually impaired. Their biggest 

concern was about total blindness and how to educate the 

blind people   to better cope with their disability in the early 

stages of their lives. However, there is another category that 

has unfortunately not received the same attention, that is to 

say, people who, who at some point in their lives, following 

an attack or accident at work, lose their sight , or were prone 
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to an eye-related accident, or a severe visual impairment at an 

early stage, which has a negative impact on the visually 

impaired person's entire life. 

Visual disability works to impede the individual's 

compatibility and adaptation to himself and others, and affect 

the various aspects of his life, psychological, social and 

practical. Blindness impede the individual's compatibility and 

adaptation to himself and others, prevents him from 

integrating into society and disrupts his professional, social 

and psychological life; causing him psychological disorders 

that results in anxiety that will worsen thereafter. 

Through this clinical study we have tried to draw attention 

to this category of people in serious medical situations. 

Key words: visually impaired, ophthalmic surgery, anxiety 

 

Résumé : Depuis toujours, les chercheurs  ont orientés 

leurs travaux sur l’étude des malvoyants. leur recherche ont 

porté essentiellement sur la cécité totale la manière de les 

éduquer et les aider à mieux vivre leur handicap des les 

premières phases de leur vie. 

Cependant il existe une autre catégorie qui n’a 

malheureusement pas bénéficié de la même attention, c'est-à-

dire, les personnes qui, à un moment de la vie, ont perdu 

subitement la vue, suite à une atteinte ou accident au niveau 

de l’œil, ce qui se répercute de façon négative sur l’attitude 

du malvoyant selon le degré de son handicap. La cécité 

empêche la personne atteinte de s’intégrer dans la société et 

perturbe sa vie professionnelle, sociale et psychique ; en 

provocant chez lui des troubles psychologiques qui se traduit 

par  l’anxiété qui va s’aggraver par la suite.  

A travers cette étude clinique nous avons essayé d’attirer 

l’attention sur cette catégorie de personne dans des situations 

médicales graves. 

Mots clés :, malvoyants, chirurgie ophtalmologique, 

anxiété. 
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  :تمهيد

معظم البحوث على دراسة األشخاص المعاقين باعتبارهم العنصر  انصبت

انصب اهتمامنا على دراسة األشخاص المعاقين  وقداألهم في قضية اإلعاقة، 

بصريا بصورة جزئية، لذلك ارتأينا من خالل هذا البحث تسليط األضواء على 

اآلثار النفسية و االجتماعية للمريض المعاق بصريا، و التعرف عن كثب على 

  .واقعه النفسي الذي ينعكس في عالقاته بمحيطه و مع اآلخرين

امنا هي فئة المعاقين بصريا الذين تعرضوا فجأة لنقص والفئة التي تشغل اهتم

كبير في النظر، أو إصابة مفاجئة أفقدتهم بصرهم بصورة جزئية أو كلية،وتؤدي 

بهم غالبا إلى ضرورة القيام بعملية جراحية للعين السترجاع ما أمكن من نور 

المرضى  و حاولنا من خالل عملنا بالعيادة القيام بتحضير نفسي لهؤالء. بصرهم

 .المقبلين على العملية الجراحية للعين

  :اإلشكالية و اإلطار النظري -1

تعددت وجهات النظر حول مفهوم اإلعاقة بتعدد أنواع هذه األخيرة، كما 

حالة من عدم القدرة على تلبية الفرد :"تعرفها منظمة الصحة العالمية على أنها

ط بعمره، و جنسه، و خصائصه لمتطلبات أداء دوره الطبيعي في الحياة المرتب

االجتماعية و الثقافية، و ذلك نتيجة اإلصابة أو العجز في أداء الوظائف 

ويتضمن   ،  )23،ص2009مدحت أبو النصر،"(الفسيولوجية أو السيكولوجية

  :لإلعاقة على المعاني التالية) 1980(تعريف منظمة الصحة العالمية

   في الوظيفة الفسيولوجية والسيكولوجية أي فقد أو شذوذ في التركيب أو : الخلل -

وهو عدم القدرة على القيام بنشاط بالطريقة التي تعتبر طبيعية بسبب : العجز -

  .الخلل

و العجز يقيد نشاط الشخص بالنسبة ألداء مهمة  نتيجة للخلل :العاهة -

 )24، ص2009حسين عبد الحميد أحمد رشوان، .(معينة

نظرا لتنوع اإلعاقة اقتصرنا في بحثنا على اإلعاقة البصرية التي يقصد  و

اضطراب يصيب الرؤية بصفة كلية أو جزئية تارة سريع و تارة بطئ، إما : " بها

نتيجة عوامل وراثية أو تعرض الفرد لبعض األمراض، وتخضع في تحديدها 
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راثية أو مكتسبة، اجتماعيالنظام الدولة، تؤثر على المصاب حسب ما إذا كانت و 

وعموما ليس لها تأثير على العوامل العقلية إال أنها تؤثر على النواحي النفسية، 

االجتماعية و االقتصادية مما يتطلب المزيد من الرعاية االجتماعية و التربوية 

  )20، ص1982فتحي السيد، ." (للمصاب

يؤثر سلبا  إذا اإلعاقة البصرية هي إصابة أو عجز في الجهاز البصري مما

في أدائه لمهام حياته اليومية، و تجعل المصاب بها محدودا في تعامله مع 

محيطه، وهي غالبا ما تكون موضوع تصورات سلبية في المجتمع باعتبارها 

  .انحراف عن معايير السواء، و تؤثر بصورة كبيرة على شخصية المعاق

شدت انتباه و اهتمام تعتبر اإلعاقة البصرية من بين المواضيع الهامة التي 

الباحثين في مجال علم النفس العيادي، باعتبارها تؤثر على شخصية المعاق، 

تلك : " األمر الذي يؤدي إلى ظهور مشكالت نفسية وفي مقدمتها القلق الذي يعد

االستجابة التي يبديها الشخص في كل مرة يجد نفسه فيها في وضعية صدمية، 

ات المنشأ الخارجي أو الداخلي، و التي يعجز أي خاضعا لفيض من االثارات ذ

  )  413-412، ص1987جان البالنش، ." (عن السيطرة عليها

وٕاذا اعتبرنا أن القلق مظهر من مظاهر االضطراب لدى المصابين  تختلف 

حدته من شخص آلخر و ذلك حسب نظرة المعاق لهذه اإلعاقة و نظرة 

لتي يعاني منها المعاق بصريا شديدة المحيطين به لها، فإنه ال شك أن الصدمة ا

الوطء عليه بعدما قطع شوطا من الحياة العائلية و المهنية و الدراسية بصورة 

عادية، يجد نفسه ملقى في إحدى غرف المستشفى لتلقي العالج، و في حالة 

حرجة و مستعجلة، و ال خيار له سوى الخضوع للعملية الجراحية كآخر حل  

  .وعالجها ممكن لتجاوز األزمة

شعور مؤلم من أمر متوقع الحدوث، "ويعرف العالم دال مونت القلق بأنه 

وهو خوف بدون موضوع، أي هو خوف من خطر غامض، و شعور بعدم 

 )J.delmont, 1995, p124." (األمان ال يفسر

فالقلق عند المريض المقبل على العملية الجراحية للعين يعتبر خوف من 

بر موضوع غامض و مجهول بالنسبة للمريض اليدرك خطر الجراحة التي تعت
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عدم االستقرار منذ لحظة إقامته بالمؤسسة به، فيعيش تلك الحالة من القلق و عواق

  .االستشفائية

ة عوامل كدرجة اإلصابة، سن ويبقى األمل في نجاح العملية مرتبطا بعد

ن أو المتابعة ، الفحص الطبي الدوري للعيني لذي تقدم فيه للعال، الوقت ا المري

الطبية، و خبرة الطبيب الجراح، وأهم شئ هو تقبل المريض إلجراء العملية 

الجراحية بأسرع وقت ممكن، مع عدم وجود مرض مزمن يعيق سير العملية 

فكل هذه العوامل تساهم و لو بدرجة ضئيلة في ...) كالسكري، و ضغط الدم(

،  يزيد من تأزم الوضع  عواملإهمال أحد هذه ال ، لكن غياب أو  نجاح العملية

  .التقليل من نسبة نجاح العمليةو 

فالمعاق بصريا بصفة عامة هو بحاجة ماسة إلى اإلعالم و التوجيه في فترة 

عة مرضه، ومدة مكوثه في االستشفاء، ألنه في غالب األحيان يكون جاهال لطبي

حيث غيرها من التفاصيل حول نوع العالج، وطرق التكيف معه، المشفى و 

ة الكفيف على التكيف االجتماعي و معاون االهتمام بالعوامل النفسية،"يستوجب 

محمد " (توثيق صالت المعوق بمجتمعه، و توعية المجتمع بأحواله و إمكاناتهو 

  )105، ص1969عبد المنعم، 

لذا وجدنا ضرورة تدخل األخصائي النفسي في مثل هذه الحاالت، وٕالقاء 

وخاصة األشخاص الذين تعرضوا لحادث أو إصابة على الضوء على هذه الفئة، 

مستوى العين في مرحلة من مراحل حياتهم، و القيام بمهمتنا أال و هي تحضيرهم 

  .نفسيا إلجراء العملية الجراحية للعين في أحسن األحوال 

و تؤثر جراحة العين تأثيرا كبيرا على نفسية المريض، و ذلك تبعا لشخصيته 

العملية الجراحية هي آخر وسيلة يلجأ إليها " عية، مع العلم أن و ظروفه االجتما

األطباء حين تصبح األدوية ال تفيد و ال تجدي نفعا، و يكثر بالتالي األلم، وتتم 

 ."المعالجة عن طريق أدوات جراحية حديدية معقمة في قاعة العمليات

)H.Saraux, 1978, p96(  

إلى جانب المريض قبل العملية و بالتالي يستوجب وجود أخصائي نفساني 

الجراحية، و لتخطي اآلثار النفسية السيئة التي يسببها المرض والعملية الجراحية 

لكي يصبح مدركا لمرضه و قدرته على مواجهته، وذلك بالتكيف مع الوضع 
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وهو " و بالتالي فالتحضير النفسي البد منه في مثل هذه الحاالت، . الجديد

عن العلة و عالجها و العمل على تخليص المريض من  عالج السبب أي البحث

  )68، ص 1981عطوف، ." (عوارضه و شكواه، جون أن نلتمس موضوع العلة

والتحضير النفسي أحد المجاالت الهامة في المجال الطبي، وهو عملية يقوم 

فالهدف . بها األخصائي النفسي في الميدان لمساعدة المريض على تقبل المرض

راسة هو التعرف على اآلثار النفسية و االجتماعية لإلعاقة البصرية، من هذه الد

و لشرح مدى أهمية تحضير نفسية المريض المقبل على العملية الجراحية، و 

وهذا ما . الكشف عن االضطرابات النفسية التي يتعرض لها في أجنحة الجراحة

  :يجعلنا نطرح اإلشكال التالي

  ري قبل العملية الجراحية للعين؟هل التحضير النفسي للمريض ضرو 

تحضير : و لإلجابة على أسئلتنا هذه انطلقنا من فرضية مفادها أننا نتوقع أن

  .المريض نفسيا ضروري قبل وبعد العملية الجراحية للعين

  :و لدراسة هذه اإلشكالية اتبعنا الخطوات المنهجية التي سنوضحها فيما يلي

  :منهج البحثـ 2

دراستنا على المنهج الوصفي وبالخصوص المنهج اإلحصائي اعتمدنا في 

من أجل مقارنة النتائج التي تحصلنا عليها بعد تطبيق اختبارات قلق السمة وفلق 

  .الحالة القبلي والبعدي

اضافة للمنهج الوصفي  اعتمدنا في هذا البحث على المنهج العيادي باعتباره 

الظاهرة المراد دراستها بدقة و األنسب لهذا النوع من الدراسة للكشف عن 

موضوعية باستعمال وسائل إكلينيكية كالمالحظة والمقابلة لكي تتناسب مع 

على أنه يدرس دراسة عميقة و : " الحاالت المدروسة، كما يعرفه الدكتور عطوف

مجملة، و هو يقوم على أخذ اإلنسان في موقف، و بعبارة أخرى هو الدراسة 

  )349، ص1981عطوف، ." (حاالت فرديةالمستديمة و المعمقة ل

الدراسة العيادية هي الشطر المهم " و يرى الدكتور حسن عبد العزيز أن 

للجانب التطبيقي، فهي الطريقة المتبعة من طرف الباحث في دراسة موضوع 

 )85، ص1985حسن عبد العزيز، ." (البحث، وذلك للوصول إلى نتائج معينة
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  :ميدان البحث -2

 - بإجراء بحثنا بالمؤسسة االستشفائية المتخصصة في طب العيون قمنا 

و لم نجد صعوبة في االتصال بمجموعة بحثنا، وتم إجراء التطبيق مع  -وهران 

  .العينة بمكتب خاص باألخصائية النفسانية بالمصلحة

  :عينة البحث -3

  :حجم العينة - 3-1

ض طبق عليهم مري 30تتكون مجموعة بحثنا من عينة عشوائية قوامها 

ثم انتقينا من هذه  .اختبار قلق السمة وفلق الحالة قبل العملية الجراحية وبعدها

 50إلى  20إناث، تتراوح أعمارهم مابين  06ذكورو 04: عشر حاالت العينة

سنة، و تم اختيارهم حسب درجة اإلعاقة البصرية و حدتها، وذلك لدراسة مدى 

  :اخترنا أفراد عينة بحثنا وفقا للشروط التاليةلهذا الغرض الحاالت، و تأثيرها على 

  :شروط انتقاء عينة البحث - 3-2

  :ليتم اختيار أفراد العينة البد أن تتوفر فيهم الشروط التالية

أن تكون اإلعاقة البصرية بصورة جزئية و ليس كف كلي، أو تعرض *

  .المريض لحادث أفقده جزء كبير من بصره

 50إلى  20الفئة العمرية التالية ما بين  أن يكون سن المفحوصين ضمن* 

  .سنة

أما متغير الجنس فكانت العينة عشوائية بين ذكور و إناث على حسب *

الحاالت المتواجدة في المؤسسة، و على حسب نوع اإلعاقة البصرية التي 

  .نحتاجها في بحثنا

 :نقدم في الجدولين التاليين توزيع أفراد عينة بحثنا

 توزيع أفراد عينة البحث على حسب الجنس ):01(الجدول رقم  

  النسبة  التكرار  الجنس

  %40  04  ذكور

  %60  06  إناث

  %100  10  المجموع
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  توزيع أفراد عينة البحث على حسب السن ):02(الجدول رقم

  النسبة  إناث  ذكور  السن

  %20  01  01  سنة 20-35

  %40  03  01  سنة 36-40

  %40  02  02  سنة 41-50

  %100  06  04  المجموع

  

  :تقنيات البحث -4

اخترنا لدراسة مشكل البحث و المتمثل في التعرف على القلق لدى  المريض 

المقبل على العملية الجراحية للعين مهما اختلف جنسهم و سنهم، و التعرف أكثر 

على الظروف النفسية المترتبة على اإلعاقة البصرية، واخترنا للتعرف على ذلك 

  :التاليةاالدوات والوسائل 

 المالحظة -

 المقابلة العيادية -

  .اختبار القلق كسمة و كحالة: االختبار النفسي -

  :المالحظة  -  أ

إعتمدنا في بحثنا على المالحظة كأداة أساسية حتى نتمكن من مالحظة 

سلوك الحاالت المراد دراستها و جمع أكبر قدر من المعلومات و البيانات، و 

المريض بوجه عام من المظهر الخارجي نهدف من وراءها الى مالحظة سلوك 

الى تعبيرات الوجه و حركات الجسم و التعبير اللفظي و االنفعالي خالل المقابلة 

  .الذي يتمثل في األلفاظ و األفكار و مدى ترابطها

  :المقابلة -ب

تسمح لنا المقابلة بالتعرف على مختلف االستجابات التي تظهر على 

       ميكية وجها لوجه بين األخصائي النفسي المفحوص من خالل عالقة دينا

المريض في جو تسوده الثقة المتبادلة بين الطرفين بهدف جمع معلومات و 

شخصية عن الحاالت، و عن أفراد عائلتهم، سنهم، و ظروفهم الصحية، 

  .المستوى الدراسي و المهني، و كل ما يتعلق بأسباب تعرضهم لإلعاقة البصرية
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و ) د45 - 20(مقابالت مدتها مابين  05لمعلومات على إعتمدنا في جمع ا

، و فيها وضعنا شروط مقننة للمفحوص، و بذلك المقابلة نصف الموجهةاخترنا 

اتبعنا نظام لتحديد موقف الحالة من اإلصابة باإلعاقة البصرية، و معرفة طبيعة 

  .العالقة مع المحيط الخارجي

  ":ة و كحالةاختبار القلق كسم: "االختبار النفسي -ج

  :من مقياسين هما) 1971(يتكون اختبار القلق لصاحبه شبيلبيرجر

وهو قياس الفروق الفردية في قلق السمة، أي مدى   :مقياس القلق كسمة  -

إستعداد المريض لالستجابة للمواقف الجديدة بمستويات مختلفة من شدة حالة 

سنة،  19يفوق سنهم و تخص المرضى الذين ) أ(القلق، و سنعتمد على الصورة

مفردة لكل منها بدائل، و فيها  20و يتكون هذا المقياس من  .سواء كانوا إناثا أم ذكورا

وكما يشير الدكتور محمد حسين  يطلب من المفحوص كيف تشعر بصفة عامة؟ 

يمكن استخدامه كأداة بحث للتعرف على األفراد الذين  مقياس القلق كسمة: " عالوي

بمستويات  Psychological stressاداتهم لالستجابة للعناء النفسي يختلفون في استعد

  )315، ص 1998محمد عالوي، .(مختلفة من شدة حالة القلق

و هو الصورة المختصرة لمقياس القلق كحالة  :مقياس القلق كحالة -

لشبيلبيرجر،ويهدف لقياس قلق الحالة في المواقف العامة، و أيضا استجابات 

مفردة،  20يتكون من  و .سواء قبل أو أثناء أو بعد العملية الجراحيةقلقال الحالة 

بدائل، و فيها يطلب من المفحوص أن يصف شعوره في لحظات  04لكل منها 

  .معينة من الوقت

  :ثبات االختبار

استخدمت طريقة إعادة االختبار عند حساب معامل ثبات الصورة األصلية، 

بعد ساعة واحدة من التطبيق األول، " بندرليت"وذلك على عينة من طلبة جامعة 

يوما، و لقد أثبتت النتائج أن معامل الثبات لمقياس سمة القلق يبدوا  20ثم بعد 

بينما تبدوا معامالت ثبات  0.86، 0.73مرتفعا بدرجة معقولة، تتراوح بين 

  .0.54، 0.16مقياس حالة القلق منخفضة نسبيا،تتراوح بين
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  :الصدق

قياس سمة القلق بكل من مقياس القلق لكاتل، و مقياس القلق لقد ارتبط م

الصريح لتيلور وقائمة الصفات االنفعالية لتسكرمان، وذلك عند حساب الصدق 

لحساب صدق مقياس حالة القلق، استخدم صدق التكوين الفرضي و  .التالزمي

  .طالبا بكليات جامعة فلوريدا 977على عينة من 

  :تصحيح االختبار

 80كحد أدنى إلى  20جات المفترضة لكال المقياسين تتراوح بين إن الدر 

كحد أقصى، يجيب المفحوص على كل األسئلة، وذلك باختبار واحدة من البدائل 

  .األربعة

  :بالنسبة لمقياس القلق كحالة

  بدرجة كبيرة 4/ بدرجة متوسطة  3/ بدرجة قليلة  2/ أبدا 1              

  :كسمةو بالنسبة لمقياس القلق 

  دائما تقريبا 4/ غالبا  3/ أحيانا  2/ أبدا تقريبا  1              

  :عبارات معكوسة هي) 10(و بالنسبة لمقياس القلق كحالة توجد به 

1،2،5،8،9،10،11،15،16،19،20.  

  :سبع عبارات معكوسة هي) 07(أما بالنسبة لمقياس القلق كسمة توجد به 

          1  ،6 ،7 ،10 ،13 ،16 ،19.  

  :نتائج البحث

انطالقا من فكرة أن العملية الجراحية أمر مقلق ألي إنسان، قمنا بمحاولة 

الكشف عن معاناة المرضى في المستشفى قبل خضوعهم للعملية الجراحية 

والمالحظات التي أجريت مع المرضى المقابلة العيادية و من خالل  للعين،

  :اختبار القلق كسمة وكحالة توصلنا إلى مايلي، و باإلضافة إلى تحليل الميدانية

المعاق بصريا يعاني من اضطرابات نفسية كالقلق و الخوف خاصة  .1

عند دخوله المؤسسة االستشفائية ألول مرة، و لعدم معرفته بطبيعة هذه العملية 
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الجراحية مما يسبب له الخوف الشديد والذي يظهر من خالل سلوكاته و إيماءاته 

 .بلةأثناء المقا

كما الحظنا أن أغلب المرضى المعاقين بصريا يجدون صعوبة في  .2

التكيف مع المحيط أالستشفائي الجديد الذي يعيشونه، بسبب وجودهم في وسط 

طبي يخضع لقوانين يجب احترامها إضافة إلى غياب األهل و إحساسهم 

بالوحدة، و الشئ المالحظ بكثرة خاصة في المراحل األولى لدخول المرضى 

المستشفى اضطرابات النوم بسبب القلق، و أحيانا أخرى بسبب استلقاء المريض 

 . طوال اليوم في السرير دون القيام بأي نشاط

طول مدة مكوث المريض في المؤسسة االستشفائية تسبب له عدة  .3

مشاكل على الصعيد الشخصي و المهني و الدراسي، و على صعيد العالقات، 

ث المريض فوق أسبوعين زاد القلق، و تجلت بحيث كلما زادت فترة مكو 

االضطرابات، و خاصة بعد إجراء العملية الجراحية للعين، مما يستلزم تدخلنا 

 . كأخصائيين في مثل هذه الحاالت

تبين لنا من خالل البحث أهمية الدور الذي يلعبه األهل أو مرافق  .4

عاتقهم تجاه ابنهم  المريض في مرحلة االستشفاء، و عبء المسؤولية الملقاة على

أو والدهم المريض، حيث الحظنا صعوبة االهتمام بالمرضى المعاقين بصريا، 

من جهة مساعدتهم للقيام بأمورهم الخاصة، و التبعية للدواء الذي يلزم على 

   ، مما يسبب له القلق  المريض أخذه كل ساعة بصفة إجبارية من جهة أخرى

طول مدة المكوث في المستشفى تسبب تعب لمن يشرف على رعايته، و أيضا و 

 .نفسي للمريض و عائلته

تخص األشخاص الذين  ، و كما الحظنا أن هناك حاالت خاصة .5

لق شديد لخطورة الحالة هي تعاني من قاعه، و تعرضوا للعنف بمختلف أنو 

، مما يؤدي أحيانا لفقدان كلي للبصر على مستوى العين  النفسية الجسمية و

  .ستدعي منا متابعة نفسية خاصة في مثل هذه الحاالتت ، و المعنفة



 2017  نوفمبر                   08العدد         مجلة التنمية البشرية                                                                       

Revue de Développement Humain                                                     ISSN :  1112-8070 رد�ك

 :                                 

113 

 

  : أما من خالل االختبار النفسي للقلق كسمة و كحالة

فقد الحظنا ارتفاع نسبة االستجابات الدالة على القلق و االكتئاب، و    

االستجابات السلبية، مما يوضح لنا أن المريض المعاق بصريا يعاني من 

إجراء العملية الجراحية اضطراب القلق كسمة و كحالة بدرجة كبيرة خاصة قبل 

و بعد العملية لكن بعد تطبيق حصص التحضير النفسي على المرضى، للعين، و 

الجراحية للعين نالحظ اختالف االستجابات عن المرحلة األولى،و تحسن الحالة 

  .النفسية للمريض خاصة عند نجاح العملية وبالتالي انخفاض في مستوى القلق

  :االستنتاج

إن اإلعاقة البصرية تؤثر بشكل كبير على الحالة النفسية للمريض بحيث 

كالشعور بالقلق و الخوف، و خاصة عند دخوله يمر بخبرات انفعالية سلبية 

تؤثر  المؤسسة االستشفائية إلجراء العملية الجراحية للعين، فتزداد معاناته، و

  .على األسرة بكاملها فينتابهم قلق و حيرة على حالته

من خالل البحث قمنا بتطبيق حصص التحضير النفسي على مجموعة من و 

م طوال فترة مكوثهم في المؤسسة، و قياس المرضى المعاقين بصريا و متابعته

  .درجة القلق قبل العملية الجراحية من خالل عدة مقابالت عيادية مع الحاالت

و بعد تحليل المقابالت و اختبار القلق تبين لنا  ضرورة التحضير النفسي 

خاصة قبل العملية الجراحية للعين، اتضح لنا أن  المريض المعاق بصريا بحاجة 

عاية النفسية واالهتمام من طرف المحيط األسري و الطاقم الطبي و الشبه إلى الر 

طبي، كل هذه العوامل تخفف من اضطراب القلق، وتساعده على التكيف مع 

 .اإلعاقة
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  مساهمة التربية البيئية في تشكيل الوعي البيئي
  دراسة ميدانية على تالميذ مرحلة التعليم الثانوي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2جامعة وهران  ، طالب دكتوراه ،لحبيب بن عربية

  2جامعة وهران  ، عبد القادر بلعابد.د

  :  ملخـص

تستهدف الدراسة الكشف عن دور التربية البيئية في تشكيل الوعي البيئي 

المناهج التربوية، ومعرفة مدى تطبيق التالميذ مع إبراز أهمية ودورها في 

 .لمعارفهم البيئية على أرض الواقع

تلميذا وتلميذة من الشعب  794وقد تم إجراء الدراسة على عينة تتكون من 

العلمية واألدبية للسنتين الثانية والثالثة ثانوي على مستوى الثانويات األربع 

  .الموجودة بمدينة مغنية 

التوجه النظري عند التالميذ  أن وقد بينت النتائج التي تم التوصل إليها 

  .سواء في الشعب العلمية أو األدبية نحو البيئة أفضل من التوجه الفعلي

 - التالميذ - المناهج التربوية - البيئية التربية -بيئةال :حيةاتمفالكلمات ال

  .السلوك البيئي - الوعي البيئي

 
Résumé : Cette étude vise à découvrir  le role de  l’éducation 

environnementale dans l’édition de la conscience 

environnementale dans le cadre des réformes entreprises par le 

ministère de l’éducation pour montrer l’importance du rôle de 

l’éducation environnementale  dans les programmes scolaires, 



 2017  نوفمبر                   08العدد         مجلة التنمية البشرية                                                                       

Revue de Développement Humain                                                     ISSN :  1112-8070 رد�ك

 :                                 

116 

 

permettant à l’élève d’appliquer ses connaissances 

environnementales sur le terrain. 

Cette étude a été réalisée sur un échantillon de 794 élèves 

(garçons et filles) des filières scientifiques et littéraires des classes 

de 2
e
 et 3

e
  années secondaires des quatre existants à Maghnia. 

Après avoir utilisé les méthodes statistiques on est arrivé aux 

résultats suivants : 

- La conscience  environnementale chez les élèves des filières  

scientifiques et littéraires est moyenne. 

- L’orientation théorique des élèves envers l’environnement est 

meilleure que l’orientation effective aussi bien chez les élèves  

scientifiques  et littéraires.  

Mots-clés: environnement - éducation environnementale - 

programmes éducatifs - élèves - sensibilisation à l'environnement - 

comportement environnemental. 

  

Abstract: The aim of the study is to uncover the role of 

environmental education in shaping environmental awareness, 

while highlighting the importance and role of environmental 

education in educational curricula, and to know the extent to which 

students apply their environmental knowledge on the ground. 

The study was conducted on a sample of 794 students ( boys and 

girls ) from the scientific and literary streams of 2
nd

 and 3
rd

   grades 

of the four secondary existing in Maghnia City. 

After using the statistical methods we arrived at the following 

results: 

 -Environmental awareness among students in science and 

literature is average. 

-The students' theoretical orientation towards the environment is 

better than the effective orientation both for students and literary 

students   . 

Keywords: environment - environmental education - 

educational curricula - pupils - environmental awareness - 

environmental behavior. 
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:مقدمــة  

 ال يخفى على أحد أن حماية البيئة أصبحت من التحديات التي تواجه العالم،

فإذا كان .هذه المواجهة التي يكون فيها النجاح خير ميراث لألجيال القادمة 

السلوك اإلنساني هو العامل األساسي الذي يحدد أسلوب وطريقة تعاملنا مع 

ل مواردها ،فال شك أن للتعليم دورًا هامًا في ترشيد هذا السلوك البيئة،واستغال

  .للحد من األخطار الناجمة عن االستخدام المفرط للموارد البيئية المتوفرة

أصبح مصير الحياة على األرض مهددًا بالخطر بسبب تدخالت اإلنسان في 

المختصين التوازنات الطبيعية ، كل هذه المشكالت البيئية جعلت العلماء ،و 

يدقون ناقوس الخطر مؤكدين على إحداث تغيرات جذرية في أسلوب تعامل 

البشر مع البيئة،وبالتالي اتجهت أنظار المجتمع إلى النظام التربوي الذي يمكن 

أن يساهم في عالج وحل األزمات البيئية ،وذلك لما للتربية البيئية من أهمية في 

نشود في إعادة التوازن البيئي والعمل ضبط سلوك اإلنسان،وٕاحداث التغيير الم

  .على تنمية الوعي البيئي 

والجزائر من بين الدول التي أعطت أهمية كبيرة للتربية البيئية في التعليم 

بمختلف مراحله،ويتجلى ذلك من خالل اإلصالحات التي قامت بها في المنظومة 

المناهج التربوية  التربوية ،حيث تم إدراج بعض المواضيع المتعلقة بالبيئة في

وبعض األنشطة لتدعيم هذه المواد كتخصيص الحقيبة البيئية للتالميذ، وٕانشاء 

دفتر المنخرط في النادي األخضر من أجل التربية البيئية التي أقّرتها كل من 

وزارتي التربية الوطنية والتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة بمشاركة أساتذة 

 .ومختصين 

ذلك أصبح االهتمام بالتربية البيئية في المناهج التربوية هامًا جدًا ونتيجة لكل 

  . إليقاظ الحس البيئي عند التالميذ تجاه المشكالت البيئية ومعرفة كيفية الحد منها
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 :اإلشكاليـة

إن المكانة التي تحظى بها البيئة، جعلت الدولة تولي لها اهتمامًا كبيرًا 

عليها، فقامت بإدراج التربية البيئية في  وحرصت عليها كل الحرص للحفاظ

المؤسسات التربوية من مدارس ابتدائية ،متوسطات، وثانويات، من أجل توعية 

التالميذ، وٕاكسابهم المهارات والمعارف البيئية، ليصبحوا أفرادًا فاعلين في 

المجتمع، ويساهموا في إيجاد الحلول لمشاكلها، باعتبار أن اإلنسان هو المسؤول 

ن حدوث هذه المشكالت البيئية من خالل السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها ع

اتجاه البيئة، وتأثيراته السلبية عليها، ولهذا نجد أن من بين أهداف التربية البيئية، 

محاولة التدريب على اتخاذ القرارات البيئية السليمة، من أجل التخفيف من 

تعديل سلوك الفرد وتبصيره بالعالقات أضرار التلوث البيئي، وتجنب الكوارث، و 

المتشابكة بين مكوناتها وبين اإلنسان، باعتباره كائنا يختلف عن باقي الكائنات 

  .األخرى، وٕاعداد الفرد المالئم للتعامل مع البيئة

والمؤسسة التربوية من بين المؤسسات االجتماعية التي تحرص على تزويد 

الشعور بالحس البيئي، وتمكنهم من اكتساب  التالميذ بأساليب جديدة، تمكنهم من

  .سلوكيات رشيدة من خالل التربية البيئية

وانطالقا من تحليل المناهج التربوية للسنتين الثانية والثالثة ثانوي، والمناشير 

والوثائق الوزارية التي تؤكد نجاح التربية البيئية في الوسط المدرسي، يستلزم 

انب التطبيقي ، وهذا ما يعني المتابعة المستمرة تكامل الجانب النظري مع الج

  للعملية التربوية ، فهل يتكامل هذان الجانبان في مؤسساتنا التعليمية؟

  :وعلى هذا األساس تم طرح التساؤالت التالية

 هل الوعي البيئي لدى التالميذ متقارب بين الُشعب العلمية واألدبية ؟ .1

 بين الُشعب العلمية واألدبية ؟هل التوجه النظري نحو البيئة متقارب  .2

 هل التوجه الفعلي نحو البيئة متقارب بين الُشعب العلمية واألدبية ؟ .3
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 :أهمية الدراسة

  : تبرز أهمية البحث في كونها تستهدف

الوقوف على واقع التربية البيئية، لدى تالميذ مرحلة التعليم الثانوي،  -

مدى التقارب بين الوحدات ومعرفة مستوى الوعي البيئي لديهم، والبحث في 

  .التعلمية بين مختلف هذه الشعب

إعطاء البيئة نصيبها من الدراسة خصوصا في ظل المشاكل البيئية  -

 .الخطيرة التي يعاني منها العالم

أهمية ودور المناهج التربوية في تنمية الوعي البيئي لدى شريحة كبيرة  -

 .من المجتمع، أال وهي التالميذ

 .الوعي البيئي تشكيلبية البيئية في أهمية ودور التر  -

 :أهداف الدراسـة

  :تتلخص أهداف الدراسة في

الكشف عن دور التربية البيئية في نشر الوعي البيئي في ظل  .1

 .اإلصالحات التي قامت بها الوزارة في هذا الصدد

 .إبراز أهمية ودور التربية البيئية في مرحلة التعليم الثانوي .2

 .التالميذ لمعارفهم البيئية على أرض الواقعمعرفة مدى تطبيق  .3

الوصول إلى إعطاء صورة عن واقع البيئة في الجزائر، وكيفية االهتمام  .4

 .بها في الثانوية

  :الدراسات السابقة

لقد تم رصد بعض الدراسات التي لها عالقة بالبحث الحالي ومشابهة له نوعا 

  :قليلة شيئا ماما، ألن الدراسات المتعلقة بالتربية البيئية 
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بدراسة األنشطة المدرسية ) 2004(عصام توفيق قمرقام : الدراسة األولى

والوعي البيئي، األطر النظرية، األدوار الوظيفية، والتجارب الدولية، وقد توصلت 

  :إلى النتائج اآلتية

 .اختالف نوع ودرجة المشكالت البيئية من دولة إلى أخرى  -

من ِقبل هذه الدول وفق مدخلين، األول  االهتمام بالمشكالت البيئية  -

المعالجة القانونية ألسباب المشكالت البيئية، والثاني هو االهتمام بالتربية البيئية، 

 .مع تسجيل اختالف في مظاهر هذا االهتمام من دولة إلى أخرى

التأكيد على أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به جماعات النشاط المدرسي   -

البيئي للطالب، أعضاء هذه الجماعات، ولكنها تختلف فيما  في تنمية الوعي

 .بينها من حيث األساليب والبرامج واألنشطة التي تستخدمها لتحقيق الوعي البيئي

االهتمام بتوعية الطالب بالمشكالت البيئية ،مع التركيز على أبعادها   -

لضرورة ومشكالتها ومظاهرها من خالل توجيه اهتمام مشرفي النشاط المدرسي 

تزويد الطالب بالمعارف البيئية، وحثهم على تنويع أنشطتهم في ذلك، وٕاثارة انتباه 

 .الطالب نحو أهمية دورهم في مواجهة المشكالت البيئية

بدراسة دور المؤسسات ) 2007(قام زردومي أمحمد  :الدراسة الثانية

الباحث المنهج قد اعتمد و  .االجتماعية في تعزيز الوعي بالسلوك البيئي المذعن

الوصفي التحليلي،حيث يرى بأن المنهج الوصفي هو محاولة لتشخيص واقع السلوك 

القيم الكامنة وراء التصرف في  البيئي،والكشف عن النزاعات والميول واألفكار، و

  ...الحاضر على أساس تحليل مكونات الواقع االجتماعي الماضي و

وعت أدوات جميع البيانات بين تمثل مجتمع الدراسة في التالميذ، كما تن

  :االستبيان، وقد توصلت الدراسة إلى المالحظة و

أن برامج التعليم البيئي تضطلع بدور تصحيح األخطاء في التعلم على   -

 .أساس تقويم اإلدراك لمشكالت البيئة



 2017  نوفمبر                   08العدد         مجلة التنمية البشرية                                                                       

Revue de Développement Humain                                                     ISSN :  1112-8070 رد�ك

 :                                 

121 

 

يجب على البرامج التي تضطلع بالتعليم البيئي أن تتبنى البيئة كقيمة   -

وٕاثراء السياق الثقافي القائم على المعارف العلمية والمعلومة سامية، بتجديد 

 .البيئية

على المؤسسات االجتماعية تفعيل مدخالت التربية البيئية ، وذلك بتحريك   -

 .الدافعية مقابل الحوافز ألنه جوهر فكرة التعزيز االجتماعي للقيم البيئية

االجتماعية في تعزيز لكي تتبين أهمية التعليم البيئي ودور المؤسسات   -

  .الوعي، يجب تشخيص الخلل في التصرف والسلوك

التربية البيئية في بدراسة ) 2009(قامت عبلة غربي  :الدراسة الثالثة

المدارس االبتدائية من وجهة نظر المعلمين، وقد توصلت الباحثة إلى النتائج 

  :التالية

لغة ،ولم تحتل بعد التربية البيئية ال زالت مهملة، وال تكتسي أهمية با -

مكانتها التي يفترض أن تكون عليها،إذ أن المدارس االبتدائية ال تتوفر على 

الوسائل التعليمية الالزمة ،والمعلم ال يتم إعداده، ،األمر الذي يحول دون تطبيق 

 .األنشطة المدرسية وتحقيق أهداف التربية البيئية

يتسم بعدم االنسجام بين النظري  واقع التربية البيئية في المدارس االبتدائية  -

 .والتطبيقي

االهتمام بالتربية البيئية في المدارس االبتدائية، أخذ شكال نظريا أكثر منه   -

 .عمليا

   غياب إعداد المعلمين يعرقل تطبيق التربية البيئية وأن المؤهل الدراسي  -

 .وأقدمية المعلم وجنسه ال يحدان من تطبيق التربية البيئية

م المواد الدراسية في الكتب المدرسية للمرحلة االبتدائية بالمشكالت لم تهت  -

 .البيئية في الجزائر، فقد كان التركيز فقط على مشكلة التلوث البيئي
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استراتيجيات التربية البيئية  أغلبية المعلمين ليست لديهم فكرة عن أهداف و  -

 .األمر الذي أدى إلى صعوبة تدريسها وعرقلة تطبيقها

الوسائل التعليمية لتحقيق أهداف التربية البيئية، والدليل على ذلك غياب  -

 .عدم قيام التالميذ بأي دراسة في هذا المجال

من خالل استعراضنا لهذه الدراسات وتحديد نقاط التشابه واالختالف بينها 

وبين هذا البحث، نستخلص أن حماية البيئة مسؤولية الجميع ،والتأكيد على 

  .المؤسسات التعليمية حمايتها في 

فقد أكدت الدراسة على دور التربية البيئية في المناهج التربوية ومساعدتها 

  .أخذ شكال نظريا أكثر منه فعليافي نشر الوعي البيئي ، كما أن االهتمام بالبيئة 

  :الفرضيات

 .الوعي البيئي لدى التالميذ متقارب بين الُشعب العلمية واألدبية .1

 .حو البيئة متقارب بين الُشعب العلمية واألدبية التوجه النظري ن .2

 .التوجه الفعلي نحو البيئة متقارب بين الُشعب العلمية واألدبية  .3

  :التعاريف اإلجرائية

البيئة هي المجال الذي تحدث فيه اإلثارة والتفاعل لكل وحدة   :البيئـة -

ونظم مجتمعات بشرية،  حية،وهي كل ما يحيط باإلنسان من طبيعة، و

اجتماعية، وعالقات شخصية، وهي المؤشر الذي يدفع الكائن الحي على الحركة 

األخذ  الفرد، و فالتفاعل مستمر ومتواصل بين البيئة و النشاط، والسعي ، و

وقد عرفها  ).35،1997عبد الرحمن العيسوي،(والعطاء مستمر ومتالحق 

نه على مقومات حياته يحصل م و البعض بأنها اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان،

يمارس فيه عالقاته مع أقرانه من بني  و مأوى، و ودواء، وكساء، من غذاء،

هذا وقد عرفها   ).25-1979،24رشيد الحمد ومحمد سعيد صباريني،(البشر

بأنها كل ما يتعلق بنمط حياة اإلنسان في الوسط  1972مؤتمر ستوكهولم سنة 
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 . ,France,2002,4)  (Académie des sciencesالطبيعي والصناعي 

فقد عرف البيئة بأنها مجموعة من النظم  1977م أما مؤتمر تبيليسي عا

الطبيعية واالجتماعية التي يعيش فيها اإلنسان والكائنات الحية األخرى ، والتي 

 ).2008،27ابتسام الملكاوي،(يستمدون منها زادهم ويؤدون فيها نشاطهم 

َوٱلِذيَن َتَبوُءوا ٱلداَر َوٱِإليَماَن ِمن (: يقول تعالى :ن الكريمآالبيئة في القر 

آ ُأوُتوْا  موَن َمْن َهاَجَر ِإَلْيِهْم َوَال َيِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجًة مَقْبِلِهْم ُيِحب

َفُأْولَـِٰئَك ُهُم  َوُيْؤِثُروَن َعَلٰى َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمن ُيوَق ُشح َنْفِسهِ 

، أي األنصار الذين سكنوا المدينة واستقروا فيها )9الحشر . (]ٱْلُمْفِلُحونَ 

  .وثبتت قلوبهم على اإليمان

من استطاع منكم ) ص(قال رسول اهللا: الحديث النبوي الشريف البيئة في

أي من استطاع تأمين مسكن فليتزوج، وجميع هذه المفاهيم . الباءة فليتزوج

على أن البيئة تعني المكان وجميع العناصر الموجودة فيه، سواًء أكان تدل 

مكانًا كبيرًا أم صغيرًا، في الماء أم اليابسة، في الريف أم المدينة أم غير ذلك 

   ).8، 2009محمد محمود سليمان، (

من خالل التعاريف السابقة نستخلص أن البيئة هي المجال الذي يحيط 

مع باقي الكائنات الحية األخرى، وتشمل جميع باإلنسان ويتفاعل فيه 

غير الحية وهي دائما في تفاعل مستمر مع مكونات هذا  العناصر الحية و

 .المجال

إن الوعي البيئي هو حاصل دمج مفهومي الوعي والبيئة  :الوعي البيئي -

على أنه إدراك الفرد لدوره في مواجهة األخطار  )William itelson(ويعرفه 

كما يعرف الوعي البيئي على أنه المفهوم  ).302، 2007أحمد موسى (البيئية 

الذي يهتم بتزويد األفراد بالمعارف البيئية األساسية والمهارات واألحاسيس 
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لتي واالتجاهات البيئية المرغوبة، بحيث تمكنهم من االندماج الفعال مع بيئتهم ا

   ).2004،304محمد الرفاعي، ماهر إسماعيل صبري،(يعيشون فيها 

عملية تكوين القيم واالتجاهات :"فيعرف الوعي البيئي على أنه) سالمة(أما 

والمهارات والمدركات الالزمة لفهم وتقدير العالقات المعقدة التي تربط اإلنسان 

ظة على مصادر وحضارته بمحيطه الحيوي الفيزيقي، وتوضيح حتمية المحاف

  ).57- 56، 2000محمد فهد الدخيل، (البيئة 

نستخلص من كل هذه التعاريف أن الوعي البيئي هو عبارة عملية تحضير 

وٕاعداد الفرد للتعامل مع البيئة تعامال عقالنيا واستغالل مصادرها استغالال 

 . رشيدا

لها أصول وجذور و إنما  التربية البيئية ليست حديثة العهد ، :التربية البيئية -

فبالرجوع إلى التراث اإلسالمي،سنجد وصية الصحابي الجليل أبي بكر الصديق  قديمة ،

ال  ال تخونوا، و و "ألسامة بن زيد حينما أرسله إلى بالد الشام بقوله) رضي اهللا عنه(

 ال و ال امرأة، ال شيخا كبيرا و و ال تقتلوا طفال، و ال تمثلوا، تغدروا، وال تقتلوا، و

إذا مررتم بقوم  و ال بعيرا، إال لألكل، ال بقرة و ال تذبحوا شاة و و تقطعوا شجرة مثمرة ،

من هنا نرى أن هذه " فدعوهم وما فرغوا أنفسهم من أجله فرغوا أنفسهم في الصوامع ،

في  هي بمثابة درس في التربية البيئية، الوصية حملت في معانيها درجة الوعي البيئي و

  ).  348 ،2010، محمد الجوهري ( فيه البيئة تشكو من اإلنسانوقت لم تكن 

تكوين المدركات يمي موجه أو مقصود نحو التعرف، و التربية البيئية جهد تعلو 

 الثقافية وبيئته، بأبعادها االجتماعية و  لفهم العالقات المعقدة بين اإلنسان

مجموعة  ثلكما أنها تم ).1986،70أحمد شلبي،(البيولوجية واالقتصادية و 

في  المتكاملة التي تبدلها كافة األجهزة المعنية في دولة ما، الجهود المنتظمة و

أو  قطاع التربية والتعليم، أو قطاع اإلعالم والتوعية، أو المؤسسات األهلية،

شكلها المقصود أو جمعيات النفع العام التي تسهم في عملية التربية سواء في 

هي و هي كذلك  ).2009،201األنصاري، علي عسكر ومحمد(غير المقصود
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جمال (عملية تعليم المجتمع كيفية حماية نفسه من األمراض والمشاكل البيئية 

 ).1997،74شحاتة وآخرون،

من خالل هذه التعاريف يمكن استنتاج أن التربية البيئية هي عملية تربوية 

ة وٕايجاد تستهدف جميع أفراد المجتمع من أجل حثهم عن المحافظة على البيئ

 .حلول لمشاكلها

  :الحالية في الحدود التالية تتحدد الدراسة:حدود الدراسة

  .تم تطبيق الدراسة على مستوى مدينة مغنية: الحدود المكانية -

 02تمت الدراسة االستطالعية في الفترة الممتدة من : الحدود الزمانية -

األسبوع األول أما الدراسة الرسمية فقد تمت في .،2012ديسمبر 13ديسمبر إلى

  .2013من شهر مارس 

شملت الدراسة تالميذ السنتين الثانية والثالثة ثانوي  :الحدود البشرية -

للثانويات األربع الموجودة في مدينة مغنية في مختلف الُشعب وذلك تماشيا مع 

ن الُشعب العلمية،والشعب األدبية، من أهداف الدراسة والتي تنص على مقارنة بي

  .ودرجة الوعي البيئي بين هذه الُشعب ،التعلميةحيث الوحدات 

وبما أن دراستنا هي مقارنة بين الشعب العلمية والشعب : منهج الدراسة

األدبية، من حيث تحليل المناهج التربوية مرحلة التعليم الثانوي، وقياس الوعي 

  :البيئي لدى تالميذ نفس المرحلة، وعلية تم استخدام األساليب التالية

ة األولى فقد استخدم الباحث اإلحصاء االستداللي، وذلك باستعمال الفرضي

  .لمعرفة الفروق بين الشعب العلمية واألدبية2كااختبار

  :2الطريقة العامة لحساب كا

) مت –وت(                
2  

  مجـ  ـــــــــ=  2كا

  وت                   
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   :أدوات الدراسة

  . االستمارة، المقابلة، المالحظة

  :األساليب اإلحصائية

  االنحراف المعياري-

  معامل ارتباط بيرسون -

  .لمعرفة الفروق بين الشعب العلمية واألدبية 2كااختبار -

  :إجراءات الدراسة الميدانية

  :منهج الدراسة

  .المنهج المستخدم في الدراسة هو المنهج الوصفي المقارن   

  .تالميذ مرحلة التعليم الثانوي :مجتمع الدراسة

  :عينة الدراسة

ة والثالثة ثانوي في تلميذ وتلميذة من السنتين الثاني 794شملت الدراسة 

   . مختلف الشعب

قد اجتهد الباحث في االلتزام بالقواعد المنهجية عند صياغة األسئلة واتبع و 

  :الخطوات التالية

  :صدق االختبار

لقياسه ، للتأكد من صدق االستمارة من حيث قدرتها على قياس ما وضعت 

وذلك عن طريق التحكيم ،تم عرضها على عدد من المحكمين من أساتذة 

للتأكد من مدى سالمة ) انظر قائمة األساتذة المحكمين في المالحق(جامعيين 

الصياغة اللغوية ومدى مالئمة الفقرات ألغراض الدراسة، وتم إجراء التعديالت 

لمشرف ،وقمنا بحذف وتعديل في ضوء آراء المحكمين،باالستشارة مع األستاذ ا

  .بعض العبارات تتماشى مع أهداف الدراسة

للتأكد من ثبات االستمارة، تم تطبيقها على عينة استطالعية :ثبات االختبار

 35من خالل تطبيق االختبار وٕاعادته على عينة خارج الدراسة تتكون من 
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ادة االستبيان على تلميذا، وذلك باستعمال اختبار اإلشارات، ثم بعد أسبوع، تم إع

حساب معامل ارتباط بيرسون بين نتائج بنفس التالميذ، وكانت نتيجة الثبات 

  .وهي نسبة مقبولة لغايات انجاز هذه الدراسة) 0.80(التطبيقين 

  : استمارة البحث

 856استمارة، تم استرجاع  1000عدد االستمارات التي وزعت بلغت    

ستيفائها الشروط العلمية وبالتالي تحصل استمارة لعدم ا 62واستبعد الباحث 

  .من مجتمع الدراسة% 18استمارة صالحة للتعامل بنسبة  794الباحث على 

  :العينة

ألن مجتمع الدراسة يتكون من تالميذ السنتين الثانية والثالثة ثانوي، حيث 

يقوم الباحث بتوزيع أعداد متساوية بين هذه الفئات، حتى تكون معبرة عن 

  .األصليالمجتمع 

  :خصائص العينة

  .جميع أفراد مجتمع البحث من تالميذ السنتين الثانية والثالثة ثانوي+ •

رياضيات وعلوم (الُشعب العلمية :الشعب التي ينتمون إليها هي+ •

  ).آداب وفلسفة واللغات األجنبية(والُشعب األدبية )تجريبية

 . جميع التالميذ من سكان دائرة مغنية+ •

  تركيبة عينة الدراسة حسب الشعب والجنس: 01جدول رقم

  الشعب
  المجموع الكلي  ثانوي 3السنة   ثانوي 2السنة 

  مج  إناث  ذكور  مج  إناث  ذكور  مج  إناث  ذكور

الشعب 

  العلمية
76  116  192  68  96  164  144  212  356  

الشعب 

  األدبية
80  141  221  63  154  217  143  295  438  

  794  507  287  381  250  131  413  257  156  المجموع
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  :عرض النتائج ومناقشتها

  : الفرضية األولى -1

  .الوعي البيئي لدى التالميذ متقارب بين الشعب العلمية والشعب األدبية

سوف نقوم بتحليل نتائج الفرضيات، من خالل االستبيان الذي استخدمنا فيه 

لمعرفة الفروق الدالة وغير  2كااإلحصاء االستداللي، وذلك باستعمال اختبار 

  .الدالة إحصائيا بين الشعب العلمية والشعب األدبية

سؤال يتوزع على أربع محاور، كل  24بحيث يتكون هذا االستبيان من 

  .محور يتكون من أسئلة خاصة بكل فرضية

ولتوضيح طريقة التحليل والمقارنة، سوف نستعرض عملية تحليل نتائج 

ة بالوعي البيئي لدى التالميذ، والفرضية الثانية المتعلقة الفرضية األولى والخاص

بالتوجه النظري لدى التالميذ نحو البيئة، ثم الفرضية الثالثة والخاصة بالتوجه 

  .الفعلي لدى التالميذ نحو البيئة

التحليل اإلحصائي لتوضيح داللة االختالف بين تالميذ : 02جدول رقم 

  .ر الوعي البيئيالشعب العلمية واألدبية في عناص

  فقرات الوعي البيئي
  2كا قيمة

  المحسوبة

  2كا قيمة

  الجدولية
  الداللة

  0.79  مفهوم البيئة

5.99  

  غير دالة
  مفهوم التلوث

13.74  
دالة 

  0.05عند
  غير دالة  3.96  أسباب التدهور البيئي

  غير دالة  5.42  نوع مشاكل البيئة في المدينة
االنزعاج من إقامة المصانع 

  على األراضي الزراعية
  غير دالة  0.62

  غير دالة  1.93  من المسؤول عن حماية البيئة
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هل المحافظة على البيئة مجرد 
  شعارات

9.93  
دالة 

  0.05عند
علم التلميذ بوجود النادي 

  األخضر بالمؤسسة
  غير دالة  1.18

  

  :مناقشة الفرضية األولى

أّن الوعي البيئي "على ضوء النتائج الخاصة بالفرضية األولى والتي مفادها 

، والذي خصص لها المحور "لدى التالميذ متقارب بين الُشعب العلمية واألدبية

بنود، فمن خالل إجاباتهم الموضحة  8الثاني من االستمارة، الذي يحتوي على 

ين إجابات التالميذ في ، اتضح أنه ال توجد فروق دالة ب3في الجدول رقم 

استيعابهم لعناصر الوعي البيئي، سواء في الشعب العلمية أو األدبية، ما عدا 

والمتعلق بمفهوم التلوث، حيث نالحظ أن تالميذ الشعب األدبية  2البند رقم 

  . اتجهت إجاباتهم إلى اعتبار التلوث بأنه اختالل في التوازن 

د أن المحافظة على البيئة مجرد شعارات، والمتعلق باالعتقا 7أما البند رقم 

فإن تالميذ الشعب األدبية اتجهوا أكثر إلى رفض الفقرة ، أي بمعنى آخر يرون 

بأنها ليست مجرد شعارات، أما تالميذ الشعب العلمية فقد تشتت إجاباتهم على 

  .  السؤال ما بين نعم ، ال وأحيانا

يل إلى تجاهل هذه الفروق ونظرا لالختالف في هاذين البندين، فإننا نم

  .الطفيفة بين إجابات التالميذ

فإذا تجاوزنا ذلك، فنود توضيح أن مفهوم البيئة لدى جميع التالميذ كان يتجه 

إلى أنها المكان الذي نعيش فيه، مما يدل على قصر نظرهم نحو البيئة، وبالتالي 

بأن التالميذ، ويمكن القول .من الصعب أن يراعي بأن هناك مشاكل بيئية كونية

ال يهتمون ببرامج البيئة في وسائل اإلعالم المختلفة، وال يتلقون ما يكفي في 

  .المدارس
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في حين أن لديهم وعي جيد عن أسباب التدهور البيئي، فاألغلبية يرون أن 

السبب الرئيسي هو قلة برامج التوعية البيئية، وعدم االلتزام بالتشريعات البيئية، 

مؤسسات حماية البيئة، واإلجابات المتقاربة بين التالميذ وكذلك عدم وجود 

  .توضح ذلك

وفيما يخص السؤال الخاص بعلم التالميذ بوجود النادي األخضر بالمؤسسات 

التعليمية ،الحظنا أن غالبية التالميذ ال يعلمون بوجود هذا النادي بالثانوية 

المدير بواجبها ، وكذلك والسبب في ذلك راجع إلى عدم قيام اإلدارة وعلى رأسها 

  .غياب األساتذة الذين يقومون باألنشطة البيئية

  :الفرضية الثانية - 2

 .التوجه النظري نحو البيئة متقارب بين الُشعب العلمية واألدبية 

لتوجه النظري التحليل اإلحصائي لتوضيح داللة اختالف ا: 03جدول رقم 

  .لتالميذ الشعب العلمية واألدبية نحو البيئة

  فقرات التوجه النظري نحو البيئة
  2كا قيمة

  المحسوبة

  2كا قيمة

  الجدولية
  الداللة

االنخراط في الجمعيات والنوادي البيئية 
  سلوك ايجابي

0.27  

5.99  
  
  

  غير دالة

  غير دالة  1.19  مصادر المعلومات البيئية
  حمالت التحسيس وبرامج التوعية البيئية

21.06  
دالة 

  0.05عند
  غير دالة  0.10  الرئيسي للممارسات البيئية الخاطئةالسبب 

  غير دالة  2.56  السلوك األكثر تجسيدا للتوعية البيئية
تصرف التلميذ إزاء تكدس القمامة في الحي 

  .أو الشارع الذي يسكن فيه
6.06  

دالة 
  0.05عند
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  :مناقشة الفرضية الثانية

على ضوء نتائج الدراسة الخاصة بالفرضية الثانية والتي نّصت على أّن 

التوجه النظري نحو البيئة لدى التالميذ متقارب بين الشعب العلمية والشعب "

بنود، تبين أنه  6والذي خصص له المحور الثالث، والذي يحتوي على " األدبية 

الشعب العلمية واألدبية ال توجد فروق دالة إحصائيا بين إجابات التالميذ في 

المتعلق  11، ما عدا البند رقم   2كا،وقد اتضح ذلك من خالل نتائج اختبار 

بنظرة التالميذ لحمالت التحسيس وبرامج التوعية البيئية فقد أثبتت النتائج أن 

هناك فروق دالة خاصة في الفقرة التي يرى فيها تالميذ الشعب األدبية أنها حسنة 

الشعب العلمية ،كذلك هناك فروق دالة إحصائيا في البند رقم   مقارنة بتالميذ

والذي ينص على كيفية تصرف التالميذ إزاء تزايد وتكدس القمامة في الحي  14

الو الشارع الذي يقيمون فيه، فكان الفروق واضحة سواء في الفقرة األولى من 

أو في الفقرة الثانية المتعلقة بالمساهمة في نظافة الحي أو الشارع ، 14البند رقم 

من نفس البند، والمتعلقة بالمشاركة في توعية الجيران بضرورة عدم إلقاء القمامة 

  .في الشارع وبالتالي كانت الفروق دالة وواضحة

أما إذا تطرقنا إلى الفروق غير الدالة ، فإننا نجد مثال أن السؤال المتعلق 

ية سلوك ايجابي ، فالنتائج تبين أن بانخراط التالميذ في الجمعيات والنوادي البيئ

اغلب اإلجابات كانت بنعم سواء في الشعب العلمية أو األدبية ، مما يدل على 

  .البعد النظري لديهم نحو البيئة والتفريق بين السلوك الحسن والسيئ

  

  :الفرضيـة الثالثة - 4

  التوجه الفعلي نحو البيئة متقارب بين الُشعب العلمية واألدبية
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لتوجه الفعلي التحليل اإلحصائي لتوضيح داللة اختالف ا: 04ل رقم جدو

  .لتالميذ الشعب العلمية واألدبية نحو البيئة

  فقرات التوجه الفعلي نحو البيئة
  2كا قيمة

  المحسوبة

  2كا قيمة

  الجدولية
  الداللة

  2.10  المشاركة في حمالت تنظيفية

5.99  

  غير دالة
 منع استخدام مكبر الصوت في داخل

  المباني السكنية
  غير دالة  0.99

إطفاء المصابيح واألجهزة الكهرومنزلية 
  عند االنتهاء من استعمالها

14.02  
دالة 

  0.05عند
استخدام كمية محددة من الماء لتنظيف 

  األسنان
  غير دالة  5.35

التطوع بجزء من وقتي لتنظيف 
  المساحات الخضراء والحدائق العامة

6.91  
دالة 

  0.05عند
الشعور بالضيق عند رؤية تسرب 

  المياه الصالحة للشرب
14.99  

دالة 
  0.05عند

المحافظة على الملصقات الخاصة 
  بالتوعية البيئية

  غير دالة  2.41

النصح بالمحافظة على نظافة المكان 
  من أجل بيئة أفضل

  غير دالة  0.40

اإليمان بأنه من واجباتي المحافظة 
  على البيئة

  غير دالة  1.57

االهتمام بمتابعة برامج وأخبار عن 
  البيئة الكتساب معارف بيئية

  غير دالة  5.75
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  : مناقشة الفرضية الثالثة

أن التوجه الفعلي نحو " أسفرت النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة والتي نصها 

والذي خصص " البيئة لدى التالميذ  متقارب بين الشعب العلمية والشعب األدبية 

بنود، اتضح أنه ال توجد فروق دالة  10له المحور الرابع، والذي يحتوي على 

، ما  2كالك من خالل نتائج اختبار إحصائيا بين إجابات التالميذ، وقد تبين ذ

المتضمن نظرة التالميذ لعملية إطفاء المصابيح واألجهزة  17عدا البند رقم 

الكهربائية عند االنتهاء من استعمالها، فقد كان الفرق واضح، خاصة في الفقرة 

أقل بكثير من ) بدائما(األولى التي كانت فيها إجابات تالميذ الشعب العلمية 

  .لشعب األدبيةتالميذ ا

والمتعلق بتطوع التالميذ  19كما سجلنا نفس المالحظة بالنسبة للبند رقم 

بجزء من وقتهم لتنظيف المساحات الخضراء والحدائق العامة، بحيث أكدت 

بين تالميذ ) دائما، وأحيانا(النتائج أن هناك فروق دالة إحصائيا في الفقرتين 

أن إجابات تالميذ الشعب األدبية كانت الشعب العلمية والشعب األدبية، بحيث 

  .متفوقة تفوقا طفيفا مقارنة بالشعب العلمية 

أما إذا تناولنا الفروق غير الدالة في إجابات تالميذ الشعب العلمية والشعب 

األدبية ، فإننا نجد أن هناك تقارب في اإلجابات الخاصة بالمشاركة في 

النسبة للبند المتعلق بمنع استخدام الحمالت التنظيفية ، كذلك نفس المالحظة ب

مكبر الصوت داخل المباني السكنية ،بحيث ال حظنا أن هناك إجماع بين 

  . إجابات تالميذ الشعب األدبية والشعب العلمية

أما فيما يخص السؤال المتعلق باستخدام التالميذ لكمية محدودة من الماء 

ن أنهم دائما يستخدمون كمية لتنظيف أسنانهم، فقد تبين أن اغلب التالميذ يرو 

  .محدودة لتنظيف أسنانهم

كذلك نفس المالحظة تنطبق على األسئلة المتعلقة بالحفاظ على الملصقات 

الخاصة بالتوعية البيئية، أو المحافظة على نظافة المحيط من أجل بيئة أفضل ، 
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ية ، فقد أو متابعة التالميذ للبرامج واألخبار البيئية من أجل اكتساب معارف بيئ

كانت إجابات التالميذ متقاربة بين الشعب العلمية والشعب األدبية، وهذا ما 

  .يرسخ فكرة التوجه الفعلي للتالميذ نحو البيئة

  :االقتراحات

  :يقترح الباحث النقاط التالية

يجب االهتمام بالتربية البيئية في جميع مراحل التعليم، باعتبارها من  .1

  .أهم ركائز األمن البيئي

ضرورة إدراج التربية البيئية كمادة من مواد التدريس في مختلف  .2

  .المراحل التعليمية

تفعيل النشاطات البيئية داخل المؤسسات التعليمية ، من خالل قيام  .3

التالميذ ببعض النشاطات التطوعية ،كالحمالت التنظيفية داخل المؤسسة 

 .وخارجها

ف التالميذ وتخصيص دعم البحوث والمشاريع البيئية المنجزة من طر  .4

 .جائزة مالية ألحسن بحث

تخصيص جائزة مالية ألنظف مؤسسة تعليمية من أجل ترسيخ مبادئ  .5

 .التربية البيئية

برمجة أسبوع مدرسي للبيئة من السنة الدراسية، ويشرف عليه النادي  .6

 .األخضر للمؤسسة، ويشارك فيه مهتمين ومختصين ببيئيين

وٕادخال األنشطة البيئية ضمن عمليات ضرورة ربط المنهاج بالواقع،  .7

 .التقويم

اإلكثار من اللوحات التوجيهية داخل الوسط المدرسي المتعلقة بحماية  .8

 .البيئة، والحفاظ عليها
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  :الخاتمة

المشكالت البيئية ليست نتاج التكنولوجيا وحدها، ولكنها وثيقة الصلة بأزمات 

تي يسعى بممارساته وسلوكياته ال السلوك غير المتكيف لإلنسان، فقد أصبح اإلنسان

، بلغ تأثيره مستويات تنذر بالخطر ، وقدمن ورائها إلشباع حاجاته، أكبر مشكلة بيئية

ولقد أسهمت تصرفاته مع البيئة في زيادة حدة مشكالت بيئية كثيرة،  كالتلوث البيئي 

والتصحر بجميع أنواعه ، واختالل التوازن البيئي ، واستنزاف الموارد الطبيعية ، 

  . وغيرها من المشكالت البيئية 

وبالتالي ال يمكن تحقيق ذلك إال من خالل تعليم اإلنسان، وتنمية وعيه البيئي ، 

والمؤسسات التعليمية لها دور بارز في رعاية أبنائها وتنشئتهم وٕاكسابهم القيم 

والقيم البيئة ، واالتجاهات االيجابية ، فالمدرسة تلعب دورًا كبيرًا في تكوين االتجاهات 

وأنماط السلوك البيئي السليم لدى التالميذ ، والتي تمكنهم من حسن التعامل مع 

فقد تبين بأن مناهج التعليم الثانوي احتوت على مواضيع بيئية محدودة،  .البيئة

وساهمت بشكل قليل في تكريس التربية البيئية، يغلب عليها المعالجة النظرية ذات 

  .واضيع البيئية، على حساب البعدين الوجداني والمهاريالبعد المعرفي للم

  :تشير إلى ما يليجاءت نتائج دراستنا عموما  و

أن الوحدات التعلمية البيئية في مناهج الشعب العلمية واألدبية احتوت على  .1

  عدد محدود من مفاهيم الوعي البيئي 

عناصر الدراسة، لم تختلف الشعب العلمية واألدبية عن بعضها في معظم . 2

وهي مفاهيم البيئة في المناهج، كالوعي البيئي، و التوجهين النظري والفعلي 

  .للتالميذ نحو البيئة

  .مفهوم البيئة عند التالميذ انحصر أكثر في المفهوم المحدود للبيئة  .3

  .الوعي البيئي لدى تالميذ الشعب العلمية واألدبية متوسط  .4

للتالميذ نحو البيئة أفضل من التوجه الفعلي سواء في الشعب التوجه النظري . 5

  .العلمية أو األدبية
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 المراجـــع

، مؤسسة الخليج البيئة و المناهج المدرسية، )1986(أحمد إبراهيم شلبي .1
 .العربي، اإلسكندرية

المكتبة  1، طالخدمة االجتماعية وحماية البيئة) 2007(أحمد محمد موسى  .2
 .المصرية، القاهرة

، دار الثقافة للنشر جريمة تلويث البيئة) 2008(إبتسام سعيد الملكاوي .3
 .، عمان1والتوزيع ، ط 

، المجلس البيئة ومشكالتها، )1979(رشيد الحمد ومحمد سعيد صبار يني .4
من سلسلة عالم المعرفة، الكويت،  22الوطني للثقافة والفنون واآلداب عدد 

 .أكتوبر
،منشاة المعارف علم النفس البيئيفي ،)1997(عبد الرحمن العيسوي  .5

 .باإلسكندرية،
،دار الكتاب علم النفس البيئي،)2009(محمد األنصاري.علي عسكر ود .6

 .الحديث،القاهرة
التربية ) 2004(محمد محمود كامل الرفاعي وماهر إسماعيل صبري محمد  .7

رة ، المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، القاه البيئية من أجل بيئة أفضل
 .،مصر

، منشورات الهيئة العامة الجغرافيا والبيئة) 2009(محمد محمود سليمان  .8
 .السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق

الوعي البيئي لدى المتعلمين الكبار ) 2000(محمد عبد الرحمن فهد الدخيل  .9

 ،27السنة 47العدد مجلة تعليم الجماهير،) دراسة ميدانية( ،في منطقة الرياض
 .ديسمبر ، تونسشهر 
وزارة التربية الوطنية، سند تكويني لفائدة مديري المدارس االبتدائية  .10

، مطبوعات المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وعلم النفس، )2004(

 .التربية وتحسين مستواهم
11. Académie des sciences, France- Livret sur 

l’environnement ,2002 
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  تقدير الذات االجتماعية لدى فئة الشباب الجامعي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   �����2 وھران  ، ط��ب د�
وراه ، ط�ھر  �� ط�ھ�

   �����2 وھران  ،  �ز��ن ���د. أ    

  

  :ملخص 

بناءا على األهمية التي يكتسيها مفهوم تقدير الذات بشكل عام و مفهوم 
تقدير الذات االجتماعية بوجه خاص في تشكل السلوك و توافق الفرد نفسيا و 

ليضيف  ة لمجموع الدراسات في هذا الشأن جاء هذا البحث تكمل اجتماعيا 
بعض النتائج التي قد تجيب عن بعض التساؤالت المطروحة و العمل على 
كشف مستويات تقدير الذات االجتماعية لدى فئة عمرية مهمة تتمثل في فئة 

الطلبة الجامعيين توزعوا على اثنا الشباب، حيث أجريت الدراسة على عينة من 
طالب و  696عداد وهران السانيا و ايسطو بتعشر تخصص علمي من جامعتى 

تمتعت  ينطالبة، حيث تم جمع معطيات الدراسة بتطبيق استبانة من اعداد الباحث
ى تمتع الشباب بمستوى عال من الصدق و الثبات، و خلصت الدراسة  ال

لتقدير الذات االجتماعية و بمستويات متكافئة بين  الجامعي بمستوى جيد
للتخصص ذات االجتماعية تبعا الجنسين، و تسجيل تباين في مستوى تقدير ال

  .لمستوى االقتصاديالعلمي و ا
تقدير الذات االجتماعية، التفاعل االجتماعي، الشباب : الكلمات المفتاحية

  .الجامعي
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ABSTRACT 

     Based on the importance that the concept of self-

esteem is concerned in general and the social self-esteem in 

particular In behavior shaping, the individual agrees 

psychologically and socially. This research study becomes as 

a complement to some studies in this field by adding some 

results that answer questions and Detecting the social self-

esteem levels of youth university students divided into twelve 

specialities depending to both SENIA and USTO universities 

listing about 696 students, some data analysis were gathered 

by the researcher and Enjoyed a high level of validity and 

reliability. The study is concluded by enjoying a good 

standard of university students to estimate the social self. 

Keywords :Social self-esteem ; Social interaction ; Youth 

university students. 

  :مقدمة

متميزة في مختلف الدراسات النفسية و التربوية  مفهوم الذات أهمية يمتلك
ي واألداء المتغيرات المرتبطة بعملية التكيف النفسي و االجتماع كونه أحد أهم

ينميه الفرد  بفعل الخبرات التي يمر بها في بيئته  المهني واألكاديمي ،
ناجي منور سعايدة، (االجتماعية و تفاعله مع اآلخرين خاصة المهمين منهم 

و  ،)2004عدنان الشيخ يوسف العتوم،  و ، عبد الناصر ذياب الجراح  2007
و الخصائص  أن الذات هي مجموع السمات René L’Ecuyerيرى ليكير 

الكيفية التي يدرك بها مواقفه، أحاسيسه وتقييماته التي  والتي ينسبها الفرد لنفسه 
جون كلود و رينو (و التي تتصف بالتماسك و التنظيم    يراها عن نفسه، 

سلين رامي ، Jean Claude & Ruano Borbalan، 1998بوربالون 
Céline Ramu ،2004 :26.(  و قد حددL’Ecuyer  لمفهومخمسة أبعاد 

لذات منها الذات االجتماعية التي تتمثل في مجموع المدركات السلوكية ا
ميد  عبر عنها التيو ، االجتماعيةاالجتماعية المتعلقة بالعالقات و المواقف 
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Mead جاك لكومت ( جتماعيةاالثقافية و البنية بالJacques Lecomte ،
 .W جيمس .و كما صنف، ) E.M.Lipiansky ،1998ليبيانسكي  ،1998

James الصورة التي  و هي ات منها الذات االجتماعيةالذات إلى أربعة مركب
، Céline Ramuسلين رامي (يدركها الفرد عن نفسه لكن في أعين اآلخرين

الذي ينفتح به الفرد و تشير هنا الذات االجتماعية إلى الجانب ). 26: 2004
على اآلخرين، و األدوار التي يتمثلها خالل تفاعله االجتماعي، وهذا الجانب من 
الذات يشكل بعدا مركزيا خاصة في مراحل المراهقة المتأخرة و بداية الرشد، 

القبول و الحب  تحقيقلحاجة الفرد إلى إنشاء عالقات ودية، الكشف عن ذاته و 
  ).Céline Ramu ،2004 :29 -30سلين رامي (من اآلخرين

  :اإلشكالية

المفاهيم األساسية لمفهوم الذات والذي يشكل  أحد مفهوم تقدير الذات يعتبر    
التقييم الشامل الذي يضعه الفرد  هو و جانبا منه و يتصل به اتصاال وثيقا،

 Gustave، غيستاف فيشر 2007مصطفى هيالت، ( لنفسه و لقيمته الذاتية
N.Fischer ،1996، ،و هو تعبير عن ، )55-54: 2007عبد الحفيظ سالمة

والتي يشعر من خاللها بالثقة الفرد  تع بهامن الكفاءة التي يتم المستمدةالقيمة 
، و يعرفه ) C.Lazzeri & A.Caillé،2004،93 الزري و كيلي (في النفس

البعض على أنه انعكاس شعوري عاطفي نحو الذات على شكل صورة ايجابية 
     ). Salomon Jean-François،2005سلومون جون فرنسوا (سلبية  أو
      بالتقويم الذي يضعه الفرد لنفسه  Coopersmithكوبر سميث يعبر عنه و 
يحتفظ به باستمرار بموقف التأييد و االستحسان، و يشير فيه إلى أي درجة أو و 

بودن ( شخصيةمهم في ضوء قيم و معايير و  الفرد أنه قادر مستوى يعتقد
Baudin ،2008 .(روزنبرغ  أماRosenberg يرى أن تقدير الذات هو 

ذاته لاالتجاهات الشاملة للفرد نحو نفسه من حيث أهميتها و مدى احترامه 
وهناك من يرى أن تقدير الفرد لذاته ينبع من ). 1997حسين علي محمد فايد، (

 Josianeجوزيان دو سان بول (االنجازات التي يحققها و القدرة التي يتمتع بها 
de Saint Paul،2004(مارش   ، و قد اعتبر كل منMarch ماسلو  و

Masslow أن تقدير الذات يجمع بين الشعور  في تنظيمه للحاجات النفسية
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حسين ،  Guérin Florence ،2005قيران فلورنس( الكفاءة ب الشعور وبالقيمة 
أن تقدير الذات مستمد من   Harterهارترو يرى  ).1997علي محمد فايد، 

الفرق بين ما يمتلك الفرد من مهارات و خصائص و ما بحكمين األول يتعلق 
يطمح إلى تحقيقه و الحكم الثاني خاص بالدعم الذي يلقاه الفرد من األشخاص 

هيالن بي و دينيس بوي تقدير الذات  في نظر المهمين بالنسبة إليه و
هيالن بي و (الحكم الذي يصدره الفرد عن مهاراته االجتماعية  هواالجتماعية 
هذا ما  و، )Helen Bee & Denise Boyd ،2003 :215-216دينيس بوي
الحكم  تقدير الذات االجتماعية هو على أن J.Michaud ميشو .ج ذهب اليه

ميشو .ج(عن الكفاءة االجتماعية المدركة و مدى الشعور بالقيمة االجتماعية 
مدى  هوالكفاءة االجتماعية ب المقصودو ). J.Michaud & al  ،2006رون وآخ

التكيف  القدرة علىتمتع الفرد بإمكانية التفاعل في الوسط االجتماعي بفعالية، و 
قدرته على بناء عالقات اجتماعية تتسم و  ع الوضع و المحيط الذي يعيش فيه،م

الشعور بالتقبل األقران و في جماعة  هاندماجاألمر الذي يسهل باالستمرارية 
 12، 6 : 2006رونالد ريجيو تعريب عبد اللطيف محمد خليفة، (االجتماعي 

و يستمد الفرد تقديره لذاته االجتماعية ). 143-142: 2006،عصام نور سرية،
التقييم الذي يضعه الفرد عن شخصيته هو أيضا من شعوره بالقيمة االجتماعية و 

ظل معايير معينة، ويشمل هذا المفهوم مجموعة  مقارنة بوسطه االجتماعي في
مانتي كرستين والفليب دانيال (من األبعاد أبرزها الشعور بالقبول االجتماعي 

Maintier Christine & Alaphilippe Daniel،2007 جون كليرهال ،     
، وقد ذكر مصطفى فهمي أيضا )Jean Kellerhals & al ،1992آخرون و 

، مصطفى فهمي(الجسدية  صورتهلذاته خاضع لهيئته و تقدير الفرد أن 
إلى أن ) 2004( Céline Ramuتوصلت سلين رامي قد و  .)1979:82

أصحاب المستوى جيد لتقدير الذات االجتماعية يبدون شعور باألمان و الراحة 
دة، لهم صورة ايجابية على النفسية، و التعبير عن عالقات عاطفية ودية و جي

تحقيق  التوازن النفسي و  وون صعوبة في بناء الثقة مع القرين ال يجد أنفسهم،
جوزي أشار كل من  ، و قدالتواصل الجيد مع اآلخرين خاصة لدى فئة الشباب

) 1987(محمد المرشدي المرسيو  ،)J.Michaud & al  )2006آخرونميشو و 
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عكس  االجتماعيةأن كال الجنسين يتمتعون بمستويات متكافئة لتقدير الذات  ىإل
عادل و ) 2007(بوقصارة منصور، )2005(أحمد محمد الزعبيإليه  توصل ما

اإلناث أقل تقديرا لذواتهن من الذكور بحجة أن  كون) 2000(عبد اهللا محمد
سمح للذكر أن األساليب التنشئة االجتماعية التي يخضع لها الجنسين، و التي ت

       نمي مشاعر الضعف التي ت الصالبة لديه عكس األنثىيعزز أفكار القوة و 
) 2008( عماد عبد الرحيم الزغولدراسة أحمد عبد الحليم عربيات و في و  .الرقةو 

، هماتو لذ الطلبة تقدير على ال يأثرالتخصص األكاديمي أن أسفرت النتائج على 
والسبب في ذلك حسب الباحثين أن األفراد يشعرون أنهم في التخصصات 

و تناسبهم ما عزز لديهم الشعور بالنجاح  والقدرة  األكاديمية التي يرغبون فيها
تم التوصل الى عدم )  1987( على اإلنجاز، و في دراسة أسامة سعد أبو سريع

و المتغيرات الديمغرافية و االجتماعية ة عالقة بين المهارات االجتماعية وجود أي
لعتوم عكس دراسة عدنان عمر ا. اعيبما في ذلك المستوى االقتصادي و االجتم

الى أن الدخل االقتصادي  توصال نالذي) 1994( محمد أحمد المومنيو 
فرص التفاعل االجتماعي له أهمية في تحسين مفهوم الذات و المستوى التعليمي و 

و في هذا االطار جاءت الدراسة التي بين أيدينا لتبرز مفهوم تقدير  .فراداأللدى 
فروق بين أفراد عينة الدراسة تبعا الذات االجتماعية لدى فئة الشباب و لتكشف ال

و يمكن التعبير عن اإلشكالية  بشيء من التفصيل في   لبعض المتغيرات الفردية،
  : التساؤالت التالية

ما هو المستوى العام لتقدير الذات االجتماعية  و األبعاد المشكلة له .  1
 لدى فئة الشباب الجامعي؟

في الجنس يرافقه اختالف دال في مستوى تقدير الذات  فهل االختال. 2
  االجتماعية و األبعاد المشكلة له لدى الشباب الجامعي؟

في التخصص األكاديمي يرافقه اختالف دال في مستوى  فهل االختال. 3
  تقدير الذات االجتماعية لدى الشباب الجامعي؟

ال في مستوى في التخصص األكاديمي يرافقه اختالف د فهل االختال. 4
  أبعاد تقدير الذات االجتماعية لدى الشباب الجامعي؟



 2017  نوفمبر                   08العدد         مجلة التنمية البشرية                                                                       

Revue de Développement Humain                                                     ISSN :  1112-8070 رد�ك

 :                                 

142 
 

في المستوى االقتصادي يرافقه اختالف دال في مستوى  فهل االختال. 5
  تقدير الذات االجتماعية لدى الشباب الجامعي؟ 

في المستوى االقتصادي يرافقه اختالف دال في مستوى  فهل االختال. 6
  عية لدى الشباب الجامعي؟ أبعاد تقدير الذات االجتما

  : الفرضيات

  :في اآلتي الدراسة فرضياتتمثلت 

هناك مستوى مرتفع لتقدير الذات االجتماعية و لألبعاد المشكلة له لدى  .1
  .الشباب الجامعي بشكل عام

االختالف في الجنس يرافقه اختالف دال في مستوى تقدير الذات  .2
  .لهاالجتماعية و في مستويات األبعاد المشكلة 

في التخصص األكاديمي يرافقه اختالف دال في مستوى  فاالختال .3
  .تقدير الذات االجتماعية لدى الشباب الجامعي

في التخصص األكاديمي يرافقه اختالف دال في مستوى  فاالختال .4
  .أبعاد تقدير الذات االجتماعية لدى الشباب

 في المستوى االقتصادي يرافقه اختالف دال في مستوى فاالختال .5
  .  تقدير الذات االجتماعية لدى الشباب

في المستوى االقتصادي يرافقه اختالف دال في مستوى أبعاد  فاالختال .6
  .تقدير الذات االجتماعية لدى الشباب

  :أهمية البحث وأهدافه

نظرا للدور األساسي الذي يلعبه المحيط االجتماعي في تشكل مفهوم تقدير 
الذات ارتأينا أن نعمل على إعطاء قدر من التوضيح واالهتمام لهذا الجانب في 

ذات الصلة بلورة إطار نظري نتعرف من خالله على مجموع المتغيرات 
ة  بعض إضافة لهذا سنعمل على الكشف عن عالقوالخصائص المرتبطة به، 

جتماعية لدى فئة الشباب الجامعي مستوى تقدير الذات اال والمتغيرات الفردية 
  .الفرضيات المطروحة والتأكد منها اختبار و
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  :التعاريف اإلجرائية
وهو مدى تمتع الفرد بالكفاءة االجتماعية : تقدير الذات االجتماعية. 1

        الشعور بالقيمة االجتماعية كل مريح في المواقف االجتماعية و للتفاعل بش
  . اجرائيا هو الدرجة المحصل عليها في المقياسو 

       الطلبة الجامعيون من مختلف التخصصات وهم : الشباب الجامعي. 2
  .المستوياتو 

   :عينة الدراسة
تخصص  12طالب و طالبة يتوزعون على  696تكونت عينة الدراسة  من 
لسانيا و االيسطو، حيث توزع أفرادها بشكل غير أكاديمي من جامعتي وهران ا

  ).سنة 29 -17(متساوي و تراوحت أعمارهم ما بين 

   :أداة القياس

من طرف الباحثين و ذلك بعد  تحليل التراث الدراسة  تم إعداد مقياس
االطالع على أهم المقاييس المعتمدة في قياس الدراسة و  لمتغيراتالنظري 

، مع األخذ بعين االعتبار التباينات بين هذه  االجتماعيةمتغير تقدير الذات 
لمجتمع الذي تم فيه و ا حاطتهااالجتماعية التي أالمقاييس والبيئة الثقافية و 

 . التطبيق

فقرة موزعة على بعدي الشهور بالكفاءة  52ولي من و تكّون المقياس األ
خمسة بدائل لإلجابة  مادقد تم اعتاالجتماعية و الشعور بالقيمة االجتماعية، و 

على مستوى توفر الصفة المعبر للتعبير ) أبدا، نادرا، عموما، غالبا، دائما( هي 
على التوالي ) 5، 4،  3،  2، 1(حيث أعطيت الدرجات عنها في كل الفقرة 

. بالنسبة للفقرات السالبة) 1، 2، 3، 4، 5(بالنسبة للفقرات الموجبة و الدرجات
موعة من المحكمين من أساتذة علم النفس وعلوم مج ىعلتم عرض المقياس 

التربية بجامعة وهران يتمتعون بخبرة في هذا المجال بهدف تحليل مضمون 
تحديد مدى مالئمتها و انتماءها لألبعاد  و، دراسة بنيتها اللغويةو  الفقرات

استطالعية على عينة بعد إجراء الدراسة و . المدرجة تحتها و للمقياس ككل
حيث  طالب و طالبة، عمد الباحثان الى حساب صدق المقياس 280ن مشكلة م

استخدام التحليل العاملي عن ب و ذلك SPSS 10 استعان بالنظام اإلحصائي
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، وأستخدم واحد صحيح  (Les axes principaux) ر األساسيةطريق المحاو 
ر يوأعقب ذلك إجراء تدو  على األقل كقيمة للجذر الكامن في استخراج العوامل،

 Méthode de rotation : Varimax avec)متعامد باعتماد طريقة فريمكس
normalisation de Kaiser)  

منها تشكل بعد  06( عوامل ثانوية  09على ضوء ما تقدم تم تفسير و 
فقرات، التعاطف و  09الشعور بالكفاءة االجتماعية و هي االتصال و االنبساط 

فقرات، الكشف  04والمحافظة على العالقات المبادأة  فقرات، 06روح المسؤولية 
 03فقرات، و  07القلق االجتماعي  فقرات، 04 فقرات، القيادة 03عن الذات 

أبعاد ثانوية أخرى تشكل بعد الشعور بالقيمة االجتماعية و هي جاذبية المظهر و 
فقرات، الشعور  03فقرات، ، الشعور بالقبول االجتماعي  05 التقدير العائلي

أيضا تٌم  .فقرة 44لتصبح عدد فقرات المقياس ) فقرات 03ول العاطفي بالقب
تقدير الذات  ساستخدام معامل االرتباط الخطي لحساب االتساق الداخلي لمقيا

بين العبارة و البعد ) رسونيب(االجتماعية حيث تٌم حساب معامالت االرتباط 
حيث كانت س الكلي الذي تنتمي إليه، معامالت االرتباط بين الفقرة و المقيا
كانت معامالت و  0.01االرتباطات قوية وذات داللة إحصائية عند المستوى 

، 0,63، 0,57، 0,75(كالتاليو المقياس الكلي  االرتباط بين األبعاد التسعة
دالة احصائيا عند المستوى ) 0,53، 0,42، 0,46، 0,58، 0,51، 0,60
0,01.    

ثبات المقياس باالعتماد على ثالثة  معاملتٌم حساب أما الثبات فقد       
أساليب و هي ألف كرونباخ، التجزئة النصفية و جوتمان كما هو مبين في 

  .الجدول التالي
  

  :قيم معامالت ثبات مقياس تقدير الذات االجتماعية) 01(الجدول رقم

  جوتمان      التجزئة النصفية  ألفا كرونباخ  أسلوب القياس

  0,89  0,75  0,86  معامل الثبات
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أمكن القول أن مقياس تقدير الذات االجتماعية هذه النتائج من خالل و 
ة تسمح لنا بتطبيقه في الدراسة جيدالمطبق في الدراسة يتمتع ببنية سيكومترية 

  .االساسية
   :األساليب اإلحصائية

على نوعين من األساليب معالجة معطيات الدراسة تم االعتماد  يف
المتوسطات الحسابية واالنحرافات ، التكرارات( اإلحصائية هي االحصاء الوصفي

معادلة ، معادلة جوتمان، التجزئة النصفية (و اإلحصاء االستداللي) المعيارية
، تحليل التباين، )ت(اختبار، معادلة سبيرمان براون، معادلة بيرسون، ألفاكرونباخ

التحليل العاملي بطريقة المحاور األساسية عن ، عادلة شيفيهم، معادلة توكاي
  .)Varimaxبطريقة فرماكس  دطريق التدوير المتعام

  :عرض النتائج
و التي تنص على أنه هناك مستوى : نتائج اختبار الفرضية األولى - 1

و لألبعاد المشكلة له لدى الشباب الجامعي بشكل  مرتفع لتقدير الذات االجتماعية
  .عام

أن قيمة المتوسط الحسابي الذي يعبر عن مستوى تقدير  أظهرت النتائج
و بانحراف  132قد جاء أكبر من المتوسط النظري  157,73 الذات االجتماعية

 جيدما يعني أن أفراد العينة المستهدفة يتمتعون بتقدير  19,65معياري قدره 
الحسابية المعبرة أن المتوسطات  كما أظهرت النتائج أيضا. ت االجتماعيةللذا

 االنبساط و االتصال( عن مستويات األبعاد المشكلة لتقدير الذات االجتماعية
 المظهر جاذبية ،)3,71، 24,98( المسؤولية روح و التعاطف، )30,26،5,88(

 القبول، )5,25، 25,77( االجتماعي القلق ،)3,83، 19,97( العائلي والتقدير
، 14,12( العالقات على والمحافظة المبادأة، )2,23، 12,56(االجتماعي

كانت في مجملها أكبر من المتوسط النظري خاصة في بعد التعاطف و ) 2,97
روح المسؤولية، و قد جاءت قريبة من المتوسط النظري في بعدي الشعور 

، 9,65و 9,85بالقبول العاطفي و الكشف عن الذات حيث كانت على التولي 
 حسابيبمتوسط  هر بمستوى منخفض لدى أفراد العينة الكليةأما بعد القيادة فقد ظ
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القول أن الفرضية قد  يمكنو بالتالي  .12 أقل من المتوسط النظري 10,52
  .د ماتحققت إلى ح

و التي تنص على أن االختالف في : نتائج اختبار الفرضية الثانية  - 2
في مستويات الجنس يرافقه اختالف دال في مستوى تقدير الذات االجتماعية و 

  .األبعاد المشكلة له
يوضح داللة االختالف بين الجنسين في مستوى تقدير الذات ) 02(الجدول رقم 

  .االجتماعية و األبعاد المشكلة له

  ياألسلوب اإلحصائ

  المتغيرات

المتوسط   الجنس

  الحسابي

المتوس

ط 

  النظري

االنحراف 

  المعياري

قيمة 

  )ت(

درجة 

  الحرية

مستوى 

  داللة

  الذات االجتماعيةتقدير 

  )الدرجة الكلية(

غير  694 0,67 19,42  132 158,25  332=ذكور
 19,86  132 157,25  364=االناث  دالة

 0,04 694 2,02 5,61  27 30,73  332=ذكور  االتصال و االنبساط

 6,09  27 29,83  364=االناث
التعاطف و روح 

  المسؤولية

 694 - 2,19 3,82  18 24,66  332=ذكور
 

0,02 
 3,58  18 25,28  364=االناث 

جاذبية المظهر و 

  التقدير العائلي

 694 - 1,35 3,85  15 19,77  332=ذكور
 

غير 
 3,80  15 20,16  364=االناث دالة

 694 2,95 5,04  21 26,38  332=ذكور  القلق االجتماعي
 

0,001 
 5,37  21 25,21  364=االناث 

الشعور بالقبول 

  االجتماعي

 694 - 2,65 2,21  09 12,32  332=ذكور
 

0,001 
 2,23  09 12,77  364=االناث 

الشعور بالقبول 

  العاطفي

غير  694 - 025, 2,46  09 9,84  332=ذكور
 2,70  09 9,85  364=االناث دالة

المبادأة والمحافظة على 

  العالقات

 694 - 0,43 2,98  12 14,07  332=ذكور
 

غير 
 2,97  12 14,17  364=االناث دالة

  0,17 2,46  09 9,67  332=ذكور  الكشف عن الذات
 

694 
 

غير 
 2,69  09 9,64  364=االناث دالة

  2,10 2,83  12 10,76  332=ذكور  القيادة
 

694 0,03 

 2,88  12 10,30  364=االناث
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وجود فرق غير دال إحصائيا بين الجنسين في ) 02(يتضح من الجدول رقم 

تقدير الذات االجتماعية بشكل عام رغم تسجيل فروق ظاهرية لصالح مستوى 
الذكور ، وحسب قيم االنحرافات المعيارية الكبيرة لدى الفئتين يتبين مدى التشتت 

  .في توزيع درجات المقياس على الجنسين
يظهر كذلك وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور و اإلناث في كل من بعد 

، في بعد 0,04و لصالح الذكور عند مستوى الداللة  االتصال و االنبساط
، في بعد 0,02التعاطف و روح المسؤولية لصالح اإلناث عند مستوى الداللة 

، في بعد الشعور بالقبول 0,001مستوى دالقلق االجتماعي لصالح الذكور عن
، و في بعد القيادة كان فرق 0,001االجتماعي لصالح اإلناث عند المستوى 

  . 0,03لذكور عند المستوى لصالح ا
و يالحظ أيضا وجود فروق غير دالة احصائيا بين الجنسين في كل من بعد 

العائلي، بعد الشعور بالقبول العاطفي، بعد المبادأة  و  رجاذبية المظهر و التقدي
و بالتالي يمكن القول أن . المحافظة على العالقات و بعد كشف عن الذات

  .   ليالفرضية لم تتحقق بشكل ك
في  فو التي تنص على أن االختال: نتائج اختبار الفرضية الثالثة  - 3

دال في مستوى تقدير الذات االجتماعية  التخصص األكاديمي يرافقه اختالف
  .لدى الشباب الجامعي

يوضح االختالف في مستوى تقدير الذات االجتماعية بشكل عام ) 03(جدول رقم 

  .ألفراد العينةتبعا الختالف التخصص األكاديمي 

المتغير 

  التابع

مصدر 

  التباين

مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة 

  )ف(

مستوى 

  الداللة

تقدير 

الذات 

  االجتماعية

بين 
  المجموعات

7713,05 11 701,18   
1,84 

  
,040 

داخل 
  المجموعات

260667,70 684 381,09 
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دال بين التخصصات األكاديمية وجود تباين ) 03(يظهر من خالل الجدول 
، و لمعرفة اتجاه ةعلى مقياس تقدير الذات االجتماعي 0,04عند مستوى الداللة 

حصلنا بموجبها على نتائج لم تكشف  Tukeyالفروق تم استخدام معادلة توكاي 
لنا اتجاه الفروق في مستوى تقدير الذات االجتماعية بين التخصصات األكاديمية 

الوصفية و من خالل المتوسطات الحسابية تم ترتيب التخصصات ، أما النتائج 
، )163,92(علم االجتماع (من حيث تقديرهم لذواتهم اجتماعيا تنازليا كما يلي 

، )159,05(، الحقوق )160(، بيولوجيا )160,33(، الفلسفة )161,6(الترجمة 
، األدب العربي )158,35(، علم النفس )158,84(علوم اقتصادية 

، صيدلة )154,75(، إعالم اآللي )155,14(، إلكترونيك )157,40(
كما أنهم يتمتعون كلهم بتقدير جيد للذات )) 152,05(، علوم تجارية )153,67(

  .بالتالي أمكن القول أن الفرضية قد تحققتو  .االجتماعية
في  فالتي تنص على أن االختال: نتائج اختبار الفرضية الرابعة - 4

فقه اختالف دال في مستوى أبعاد تقدير الذات التخصص األكاديمي يرا
  .االجتماعية لدى الشباب

يوضح االختالف في مستوى األبعاد المشكلة لتقدير الذات ) 04(جدول رقم 

  .االجتماعية بشكل عام تبعا الختالف التخصص األكاديمي ألفراد العينة 

المتغير 

  التابع

مصدر 

  التباين

مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة 

  )ف(

مستوى 

  الداللة

 

االتصال 

  االنبساطو 

بين 
  المجموعات

612,91 11 55,72   
1,62 

 غير دالة

داخل 
  المجموعات

23443,96 684 34,27 

 التعاطف

 وروح

  المسؤولية

بين 
  المجموعات

280,97 11 25,54   
1,88 

  
,030 

داخل 
  المجموعات

9286,93 684 13,57 

بين جاذبية 
  المجموعات

285,59 11 25,96   
1,79 

  
,050 
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  المظهر

التقدير و 

  العائلي

داخل 
  المجموعات

9912,12 684 14,49 

القلق 

  االجتماعي

بين 
  المجموعات

459,18 11 41,74   
1,52 

 غير دالة

داخل 
  المجموعات

18701,84 684 27,34 

الشعور 

بالقبول 

  االجتماعي

بين 
  المجموعات

36,52 11 3,32   
,660 

 غير دالة

داخل 
  المجموعات

3438,69 684 5,02 

الشعور 

بالقبول 

  العاطفي

بين 
  المجموعات

220,72 11 20,06   
3,08 

  
,000 

داخل 
  المجموعات

4449,03 684 6,50 

المبادأة 

والمحافظة 

  على العالقات

بين 
  المجموعات

151,08 11 13,73   
1,56 

 غير دالة

داخل 
  المجموعات

6009,78 684 8,78 

الكشف عن 

  الذات

بين 
  المجموعات

82,28 11 7,48   
1,12 

 غير دالة

داخل 
  المجموعات

4560,01 684 6,66 

بين   القيادة
  المجموعات

108,59 11 9,87   
1,20 

 غير دالة

داخل 
  المجموعات

5599,03 684 8,18 
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كل من التعاطف و روح وجود تباين دال في ) 04(يالحظ من الجدول رقم 
عند جاذبية المظهر و التقدير العائلي  .0,03عند مستوى الداللة المسؤولية 

تبعا  0,000الشعور بالقبول العاطفي عند مستوى الداللة  .0,05مستوى الداللة 
نتائج عن وجود تباين غير دال الكشفت للتباين في التخصص األكاديمي، كما 

لتقدير الذات االجتماعية  األخرىما يخص األبعاد بين التخصصات األكاديمية في
 ،القبول االجتماعيالشعور ب و االنبساط ،القلق االجتماعي، لاالتصا( و هي

ما يعني أن ) الكشف عن الذات ،القيادة المبادأة والمحافظة على العالقات،
و لمعرفة اتجاه الفروق بين التخصصات فيما يخص  .الفرضية قد تحققت جزئيا

حصل  Tukey  معادلة توكاي استخدم الباحث ألبعاد التي ثبت فيها تباين دالا
بين التخصصات األكاديمية في  قفرو  تائج لم تكشف عن اتجاهنبموجبها على 

عن  النتائج أيضاكشفت  مستوى الشعور بكفاءة التعاطف و روح المسؤولية،
رية عند وجود فرق دال بين تخصص علم االجتماع و تخصص العلوم التجا

و  وى الشعور بجاذبية المظهرلصالح علم االجتماع في مست 0,05المستوى 
اتجاه الفروق األخرى لم تظهر، و قد أسفرت النتائج كذلك  االتقدير العائلي، بينم

بعض شعور األفراد بالقبول العاطفي بين تعزى لوجود فروق دالة إحصائيا الى 
تظهر اتجاهات  لبعض اآلخر لمو ا،  0,05توى الداللة عند مس التخصصات

  .الفروق
في  فالتي تنص على أن االختال :نتائج اختبار الفرضية الخامسة - 5

المستوى االقتصادي يرافقه اختالف دال في مستوى تقدير الذات االجتماعية لدى 
  .  الشباب

يوضح االختالف في مستوى تقدير الذات االجتماعية بشكل عام ) 05(جدول رقم 

  .المستوى االقتصادي لدى أفراد العينة تبعا الختالف

 

المتغير 

  التابع

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة 

  )ف(

مستوى 

  الداللة

تقدير الذات 

  االجتماعية

  10,63 3941,04 3 11823,14  بين المجموعات
 

0,000 
 370,74 692 256557,61  داخل المجموعات
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وجود تباين دالة بين الفئات المصنفة حسب ) 05( مرق يتضح من الجدول
المستوى االقتصادي في مدى شعورها بتقدير الذات االجتماعية عند مستوى 

ما يعني أن الفرضية قد تحققت و لمعرفة اتجاه الفروق تم  0,000الداللة 
  :حصلنا بموجبها على النتائج التالية Scheffeاستخدام معادلة شيفيه 

 

 ر الذات االجتماعيةاتجاه الفروق في مستوى تقدي) 06(جدول رقم 

  .االقتصادي تبعا للمستوى

المتغير 

  التابع

مجموعات 

  المقارنة

المتوسطات 

  الحسابية

  قيم الفروق بين المتوسطات

  ضعيف  متوسط  جيد  جيد جدا
  46=ن  466=ن  177 =ن  08=ن

تقدير الذات 

  االجتماعية

 14,79 4,75 1,95 -  ـ  161,37  جيد جدا
 *16,74 *6,70  ـ    163,32  جيد

 *10,04  ـ      156,62  متوسط
  ـ        146,57  ضعيف

  0,05دالة عند مستوى * 
    
ومن خالل الفروق بين المتوسطات عن ) 06(تكشف لنا نتائج الجدول  

فئة المستوى االقتصادي الجيد بين كل من  0,05 وجود تباين دال عند المستوى
 بين فئة المستوى االقتصادي المتوسط لصالح المستوى الجيد، و المستوى
و بين  ضعيف لصالح المستوى الجيد،ال االقتصادي الجيد و المستوى االقتصادي

الضعيف لصالح فئة  االقتصادي المتوسط والمستوىاالقتصادي فئة المستوى 
  .المستوى المتوسط

في  فالختالالتي تنص على أن ا :نتائج اختبار الفرضية السادسة - 6
المستوى االقتصادي يرافقه اختالف دال في مستوى أبعاد تقدير الذات 

  .االجتماعية لدى الشباب
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يوضح االختالف في مستوى األبعاد المشكلة لتقدير الذات ) 07(الجدول رقم 

  .االجتماعية تبعا الختالف المستوى االقتصادي ألفراد العينة 

مجموع   مصدر التباين  المتغير التابع

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة 

  )ف(

مستوى 

  الداللة

االتصال و 

  االنبساط

 0,000 6,99 235,89 3 707,67  بين المجموعات

 33,74 692 23349,21  داخل المجموعات

التعاطف و روح 

  المسؤولية

 030, 2,96 40,46 3 121,40  بين المجموعات

 13,65 692 9446,50  داخل المجموعات
جاذبية المظهر 

و التقدير 

  العائلي

 0,000 11,75 164,78 3 494,34  بين المجموعات

 14,02 692 9703,37  داخل المجموعات

 0,000 6,77 182,25 3 546,75  بين المجموعات  القلق االجتماعي

 26,89 692 18614,28  داخل المجموعات

الشعور بالقبول 

  االجتماعي

 0,000 7,65 37,19 3 111,57  بين المجموعات
 4,86 692 3363,64  داخل المجموعات

الشعور بالقبول 

  العاطفي

 0,000 7,24 47,42 3 142,27  بين المجموعات
 6,54 692 4527,48  داخل المجموعات

المبادأة 

والمحافظة على 

  العالقات

غير  1,33 11,78 3 35,34  بين المجموعات
 8,85 692 6125,52  داخل المجموعات دال

الكشف عن 

  الذات

غير  1,05 7,07 3 21,21  بين المجموعات
 6,67 692 4621,08  داخل المجموعات دال

 0,05 2,49 20,31 3 60,94  بين المجموعات  القيادة
 8,16 692 5646,68  داخل المجموعات

  

وجود تباين دال بين الفئات ذات المستويات ) 07(يتضح من الجدول 
 :من حيث األبعاد التالية) و الضعيف ط، المتوسدالجيد جدا، الجي( االقتصادية 
روح المسؤولية التعاطف و  ،)0,000الفرق دال عند المستوى (االنبساطاالتصال و 

الفرق دال (  التقدير العائليو  ، جاذبية المظهر)0,03دال عند المستوى الفرق (
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 ،)0,000لفرق دال عند المستوى ا(  القلق االجتماعي ،)0,000عند المستوى 
الشعور بالقبول ، )0,000الفرق دال عند المستوى ( القبول االجتماعي الشعور ب
الفرق دال عند المستوى ( القيادة  و) 0,000الفرق دال عند المستوى (  العاطفي
0,05.(  

و كشفت الدراسة أيضا عن وجود تباين غير دال بالنسبة لبعدي المبادأة 
و من خالل هذه النتائج يمكن . على العالقات والكشف عن الذاتوالمحافظة 

  .القول أن الفرضية قد تحققت إلى حد ما
تم  Scheffeلمعرفة اتجاه الفروق بين الفئات تم استخدام معادلة شيفيه و 

  :لى النتائج التاليةبموجبها التوصل ا
ين كل من في بعد االتصال و االنبساط ب 0,05وجود تباين دال عند المستوى  -

فئة المستوى االقتصادي الجيد جدا والمستوى الضعيف لصالح فئة المستوى الجيد جدا، 

   فئة المستوى الجيد و فئة المتوسط لصالح الفئة المستوى الجيد و فئة المستوى الجيد 

  .المستوى الضعيف  لصالح  فئة المستوى الجيدو 

التقدير و  بجاذبية المظهريث الشعور من ح 0,05وجود تباين دال عند المستوى  -

العائلي بين كل من فئة المستوى االقتصادي الجيد و المستوى المتوسط لصالح فئة 

المستوى الجيد، فئة المستوى الجيد و فئة المستوى الضعيف لصالح الفئة المستوى الجيد 

 .و بين فئة المستوى المتوسط و المستوى الضعيف لصالح  فئة المستوى المتوسط

بين كل من فئة  0,05اين دال في بعد القلق االجتماعي عند المستوى وجود تب -

المستوى االقتصادي الجيد و المستوى المتوسط لصالح  فئة المستوى الجيد، فئة 

المستوى الجيد و فئة المستوى الضعيف لصالح الفئة المستوى الجيد و فئة المستوى 

 .توسطالمتوسط و المستوى الضعيف لصالح  فئة المستوى الم

في بعد القبول االجتماعي بين كل من فئة  0,05وجود تباين دال عند المستوى  -

المستوى الجيد و فئة المستوى الضعيف لصالح فئة المستوى الجيد، و بين فئة المستوى 

 .المتوسط و فئة المستوى الضعيف  لصالح فئة المستوى المتوسط

بين كل  0,05عند المستوى في وجود تباين دال من حيث الشعور بالقبول العاط -

دي الجيد و فئة المستوى المتوسط  لصالح فئة المستوى الجيد، فئة المستوى االقتصامن 
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فئة المستوى االقتصادي الجيد و فئة المستوى الضعيف  لصالح فئة المستوى و بين 

 .الجيد

كما أظهرت النتائج أيضا وجود تباين غير دال يعزى للمستوى االقتصادي في  -

  .ن الشعور بكفاءة التعاطف و روح المسؤولية و الشعور بكفاءة القيادةكل م

  :تفسير و مناقشة نتائج البحث

  :الفرضية األولى جتفسير نتائ .1

أظهرت النتائج المحصل عليها أن أفراد العينة المستهدفة يتمتعون بمستوى 
نتائج   مرتفع لتقدير الذات االجتماعية  لديهم، و هذه النتائج جاءت متوافقة مع

سلين رامي (و نتائج ) J.Michaud & al  ،2006جوزي ميشو وآخرون(دراسة 
Céline Ramu ،2004 ( و يمكن تفسير امتالك هذه الفئة لمستوى جيد من

تقدير الذات االجتماعية إلى إدراكهم الجيد لكفاءتهم و فعاليتهم على المستوى 
لمعارف الجديدة التي يحصلون االجتماعي، وهذا بفعل الخبرات المتراكمة لديهم وا
جديدة تؤهلهم للعب أدوار  ةعليها، و تمكنهم من اكتساب معايير اجتماعي

اجتماعية جديدة خالل تفاعلهم االجتماعي خاصة مع أقرانهم ما يسمح لهم ببناء 
و بالنسبة ألبعاد تقدير الذات . عالقات اجتماعية واسعة و مع أطراف عدة

نت النتائج أن أفراد العينة يتمتعون بمستوى جيد من االجتماعية لدى الشباب بي
التعاطف وروح المسؤولية، االتصال و االنبساط، المبادأة والمحافظة على 

ون أيضا بالشعور العالقات و أنهم ال يعانون من القلق االجتماعي، يتمتع
دي التقدير العائلي و الشعور بالقبول االجتماعي، و بالنسبة لبعبجاذبية المظهر و 

  ،  ى متوسطالكشف عن الذات و الشعور بالقبول العاطفي ظهر األفراد بمستو 
جوزي ميشو (حد ما مع ما توصل إليه  وهذه النتائج تتفق إلى

مع تسجيل اختالف في بعد القيادة التي ) J.Michaud & al   ،2006وآخرون
األمر ظهر فيها أفراد عينة الدراسة بمستوى أقل من المتوسط، و يعتبر هذا 

منطقيا بحجة أن أفراد مجتمع الدراسة من طبقة متعلمة تمتع بمستوى علمي و 
مع  حترام اآلخرين و انتهاج سلوك التعاطفتحقيق اثقافي ال بأس به يمكنها من 

، و يكتسب األفراد كذلك و من خالل تفاعلهم االجتماعي و االتصال غيرهم



 2017  نوفمبر                   08العدد         مجلة التنمية البشرية                                                                       

Revue de Développement Humain                                                     ISSN :  1112-8070 رد�ك

 :                                 

155 
 

على االتصال الجيد و التمتع  باآلخرين عبر المراحل العمرية السابقة القدرة
باالنفتاح الجيد على اآلخر، كما يمكن شعور األفراد بالفعالية الشخصية من بناء 
مشاعر المبادرة في بناء عالقات اجتماعية مع اآلخرين و المحافظة عليها كونها 
ضرورية في هذه المرحلة تحديدا، كما أن ألساليب التنشئة االجتماعية التي تتميز 

. بل العائلي كانت وراء خفض مشاعر القلق لديهم و تمتعهم بالتقدير العائليبالتق
أما الشعور بالمظهر الجيد فقد يكون طبيعيا بسبب اهتمام هذه الفئة بالمظهر 

كل هذه العوامل التي ذكرناها قد تكون خارجي والعمل على تحسينه دوما، و ال
األفراد بمستوى متوسط في السبب في شعور الفرد بالقبول االجتماعي، و ظهور 

كل من بعد الكشف عن الذات والشعور بالقبول العاطفي قد يعود للخبرات التي 
التي ربما تميزت بالفشل أحيانا و النجاح أحيانا أخرى خالل تفاعلهم وا بها، و مر 

االجتماعي، الذي قد يتميز بالالأمن في بعض العالقات الفاشلة خاصة 
انا لمشاعر محبطة تؤدي إلى عدم تمكن الفرد من العاطفية، والتي تؤسس أحي

 . بناء كفاءة تسمح له بالكشف عما بداخله و عدم شعوره أنه متقبل عاطفيا
بالنسبة لكفاءة القيادة فقد ظهر الجميع بمستوى أقل من المتوسط و السبب في و 

ذلك أن هؤالء األفراد الزال لديهم الشعور بالتبعية سواء لألولياء بحجة 
جهة أو للنظام  اريف، أو لشعورهم أنهم منقادون سواء لألساتذة منالمص

، إضافة لعدم توفر الفرص أمامهم لتأدية مهام يكونون هم الجامعي بشكل عام
  .     أصحاب القرار فيها، األمر الذي قد يؤثر سلبا على شعورهم بكفاءة القيادة

  :تفسير نتائج الفرضية الثانية .2

ال يوجد فرق بين الجنسين في مستوى تقدير الذات حيث أظهرت النتائج أنه 
االجتماعية إال بفارق طفيف جدا و لصالح الذكور و التي تتفق مع النتائج التي 

،محمد J.Michaud & al ،2006جوزي ميشو و آخرون (جاءت في دراسات
، 2005أحمد محمد الزعبي،(اختلفت معها دراسات و ) 1987المرشدي المرسي،
، جون كلرهالس و آخرون 2000، عادل عبد اهللا محمد،2007بوقصارة منصور،

J.Kellerhals & al ،1992 ( و يمكن تفسير هذه النتيجة بتلك التغيرات
تغيرت بموجبها بعض  لتي جلبت معها قيم جديدة و أفكارالثقافية و االجتماعية ا

اة بين الجنسين ى المساو المفاهيم التي كانت تقيد المرأة، و أصبحت اآلن تدعو إل
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إضافة إلى الحرية االجتماعية التي  في الحقوق خاصة التعليم و فرص العمل،
أصبحت تحضا بها المرأة في مجتمعنا، وحصولها على الدعم االجتماعي بعد أن 
أظهرت جديتها ونجاحها في كثير من المجاالت خاصة في الجانب األكاديمي، 

مر الذي عزز لديها ثقتها بنفسها وجعلها و حرصها على تحقيق األفضل، األ
  .تشعر أنه بإمكانها منافسة الرجل في كثير من األشياء

 أظهرت النتائج كذلك وجود فروق بين الجنسين في أبعاد االتصال 
االنبساط، القلق االجتماعي وبعد القيادة و الفارق كان لصالح الذكور و هذا و 

باالستقاللية و التأييد االجتماعي قد ينمي  يعني أن شعور الذكور بالقوة و تمتعهم
لديهم شعورا بالراحة النفسية عكس اإلناث اللواتي قد يبدين مشاعر الضعف و 
الخضوع التي تعززت لديهن خالل عملية التنشئة االجتماعية، و تعرضهن إلى 
بعض الضغوط في وسطهن االجتماعي، إضافة إلى حساسيتهن للصورة التي 

عنهن التي قد تكون مشوهة لديهن، والشيء المسجل هو أن كل  يحملها اآلخرون
هذه العوامل لم تكن بشكل حاد إال أنها قد تؤدي بهن إلى تنمية مشاعر 
مضطربة وشعور بالتبعية، و بالتالي انعكاسه على قدرتهن على االتصال مع 
ا اآلخرين، ويحد من انفتاحهن وانبساطهن على اآلخرين عكس الذكور الذين كانو 

أكثر توازنا و انفتاحا، لكن هذا لم يمنع أن الجنسين تمتعا بمستوى جيد من 
الكفاءة في االتصال و االنبساط و تحكم جيد في مشاعر القلق االجتماعي، أما 
بالنسبة لكفاءة القيادة فقد كانت بمستوى متدني وتتفق هذه النتائج مع ما توصل 

  ).J.Michaud & al ،2006جوزي ميشو و آخرون (إليه
أظهرت النتائج أيضا وجود فروق دالة  لصالح اإلناث في بعدي التعاطف و 

وروح المسؤولية، و الشعور بالقبول االجتماعي وتتفق هذه النتائج مع ما توصل 
، وقد يعود هذا األمر )J.Michaud & al ،2006جوزي ميشو و آخرون (إليه

نثى، ما يجعلها أكثر تعاطفا مع إلى الطبيعة العاطفية و الرقة التي تتميز بها األ
غيرها و شعورها بالمسؤولية كما أن االهتمام الذي قد تحضا به األنثى في الوسط 
االجتماعي و االتجاهات االيجابية التي أصبحت تحضا بها من اآلخرين في ظل 

أدت إلى تنمية مشاعر التقدير  يالتغيرات الحاصلة على مستوى النظام االجتماع
  .لديها و شعورها بالتقبل االجتماعي ربما أكثر من ذكورو االحترام 



 2017  نوفمبر                   08العدد         مجلة التنمية البشرية                                                                       

Revue de Développement Humain                                                     ISSN :  1112-8070 رد�ك

 :                                 

157 
 

يالحظ أيضا وجود فروق بين الجنسين في أبعاد جاذبية المظهر و التقدير 
العائلي، المبادأة و المحافظة على العالقات، الشعور بالقبول العاطفي و بعد 

ظة على الكشف عن الذات و دلت النتائج أن الجنسين يتمتعان بالمبادأة و المحاف
العالقات ويشعرون بالرضا عن المظهر الجسدي و أنهم متقبلون من طرف أفراد 
العائلة و قد يعود هذا إلى الحرية االجتماعية التي أضحى يتمتع بها كال 
الجنسين خالل عملية التنشئة االجتماعية و في المحيط االجتماعي بصفة عامة 

اصة مجتمعنا، هذه الحرية في ظل التغيرات الحاصلة في كافة المجتمعات خ
أعطت الفرصة لكل فرد أن ينمي قدرته على أخذ زمام المبادرة و المبادأة في 

البيئة  فيتشكيل عالقات اجتماعية، هناك أيضا فرص التفاعل االجتماعي 
 منالجامعية حيث وفرة فرص التعارف التي مكنتهم من تعلم وتجريب سلوكيات 

اجتماعية مع العمل على المحافظة عليها كفاءة المبادأة إلنشاء عالقات 
م منه اصيانتها ، ليتمكنوا من تنمية شعورهم باالنتماء إلى مجموعة األقران تحقيقو 

في ما يتعلق بالشعور بجاذبية المظهر  ، ولذواتهم و هذا بالنسبة للجنسين
التقدير العائلي فإن كل من الجنسين يبدي شعورا بالرضا عن مظهره الخارجي و 

دون فروق بينهما بسبب شعور كل جنس أنه يمتلك المظهر الالئق به و يطابق 
الصورة التي يرغب أن يظهر بها و هذا كله في ظل التغيرات الحاصلة على 

ا في مستوى التقدير مستوى المفاهيم الخاصة بالموضة، وقد أظهر الجنسين تقارب
العائلي الذي يرجع بدوره إلى شعور األفراد بالتقبل العائلي المبني أساسا على 
الرعاية األسرية الجيدة خالل الطفولة وما بعدها إضافة إلى التقدير الذي يستمده 
األفراد من الوسط العائلي بفعل النتائج األكاديمية التي حققوها خالل مسارهم 

وفيما يتعلق بالشعور بالتقبل . ي أوصلتهم إلى المستوى الجامعيالتعليمي و الت
العاطفي فإن كل من الجنسين له شعور متوسط من الرضا على المستوى 
العاطفي، و هذا قد يرجع للخبرات التي قد يتعرض لها الجنسين على مستوى 

تنمو  العالقات العاطفية، فقد تكون أحيانا ناجحة وأحيانا أخرى فاشلة، وبالتالي
لديه مشاعر التردد على هذا المستوى و عدم الشعور باألمن أحيانا وفقدان الثقة 
في الشريك، و بالتالي ينعكس هذا األمر على مستوى توقعاتهم بالنجاح في 

 Célineانجاز عالقات عاطفية قوية و مستمرة، وقد توصلت سلين رامي 



 2017  نوفمبر                   08العدد         مجلة التنمية البشرية                                                                       

Revue de Développement Humain                                                     ISSN :  1112-8070 رد�ك

 :                                 

158 
 

Ramu)2004 (و آمنة يساعد على  إلى أن التعبير عن عالقات عاطفية ودية
للذات اجتماعيا، وبالنسبة  يبناء الثقة مع القرين، التي بدورها تعزز تقدير ايجاب

لكفاءة الكشف عن الذات أظهرت النتائج أيضا أن الجنسين يبديان مستوى 
متقارب يطبعه التحفظ في الكشف عن الذات عكس ما توصل إليه جوزي ميشو 

تفسيرنا في ذلك هو أن األفراد قد و ) J.Michaud & al )2006و آخرون
اشتركوا في مستوى الشعور باألمن الذي يؤسس لبناء الثقة على مستوى العالقات 
االجتماعية، وكان هذا الشعور على العموم متوسطا ما يعني أن فرص اختبار 

  .كفاءة الكشف عن الذات كانت قليلة نوعا ما
  :تفسير نتائج الفرضية الثالثة .3

دراسة على وجود تباين دال بين التخصصات األكاديمية في كشفت هذه ال
مستوى تقدير الذات االجتماعية بشكل عام لكن اتجاه الفروق غير واضح، و 
يمكن تفسير هذه النتائج على أساس التباين في مستوى الرضا عن التخصص 
األكاديمي الذي ينتمي إليه أفراد العينة، إضافة إلى التفاوت بين هذه 

ات في مستوى الجهد الذي يبذلونه، و من خالل النتائج الوصفية يظهر التخصص
أن التخصصات التقنية و الصيدلة مثال جاءوا في آخر الترتيب و هذا ما قد 
يبرر التفسير الذي قدمناه رغم كونهم تخصصات ذات قيمة في أعين الناس، و 

صص أن تكون يمكن أيضا لطبيعة التفاعل االجتماعي الحاصل بين أفراد كل تخ
وراء هذا التباين في مستوى تقدير الذات االجتماعية فالبعض يتميزون بالحيوية 
في تعامالتهم و آخرون بنوع من الجمود، و قد تعارضت هذه النتائج مع نتائج 

   ).2008(أحمد عبد الحليم عربيات و عماد عبد الرحيم الزغول 
  :تفسير نتائج الفرضية الرابعة .4

عن وجود تباين دال في كل من أبعاد التعاطف و روح كشفت النتائج 
المسؤولية، جاذبية المظهر و التقدير العائلي، الشعور بالقبول العاطفي تبعا 
للتباين في التخصص األكاديمي، و كشفت النتائج أيضا عن وجود تباين غير 

و االنبساط ، القلق  لدال بين التخصصات األكاديمية فيما يخص أبعاد االتصا
االجتماعي، الشعور بالقبول االجتماعي، المبادأة والمحافظة على العالقات، 

تبين   Tukey  الكشف عن الذات و القيادة، و بالنظر إلى نتائج معادلة توكاي
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أن اتجاه الفروق بين التخصصات في بعد الشعور بكفاءة التعاطف و روح 
أظهرت اختالفا ظاهريا  المسؤولية غير واضحة، لكن النتائج الوصفية لهذا البعد

قد يكون سببه عدد األفراد في كل تخصص، و هذا التقارب بين التخصصات في 
منطقيا و يعود أساسا إلى  امستوى كفاءة التعاطف و روح المسؤولية يعد شيئ

طبيعة عينة الدراسة التي تنتمي إلى الوسط الجامعي الذي يوفر للفرد فرص تعلم 
  . الغير مبادئ و مفاهيم التضامن مع

تبين أيضا وجود فرق دال بين تخصص علم االجتماع و تخصص علوم 
تجارية لصالح علم االجتماع في بعد الشعور بجاذبية المظهر و التقدير العائلي، 
وفيما يخص التخصصات األخرى لم يتضح اتجاه الفروق وحسب النتائج 

بجاذبية الوصفية تبين أن كل التخصصات تتمتع بمستوى جيد من الشعور 
المظهر الخارجي و التقدير العائلي و هذا أمر طبيعي كون أفراد العينة حرصين 
على االهتمام بمظهرهم الخارجي و يشعرون أنهم محل اهتمام من طرف أفراد 

تبين كذلك وجود فروق دالة إحصائيا بين كل من علم االجتماع و . العائلة
عربي و الصيدلة لصالح األدب الصيدلة لصالح علم االجتماع، و بين األدب ال

العربي، بين الحقوق و الصيدلة لصالح الحقوق ، بين الترجمة و الصيدلة لصالح 
الترجمة ، بين اإللكترونيك و الصيدلة لصالح اإللكترونيك و بين اإلعالم اآللي و 
الصيدلة لصالح اإلعالم اآللي في بعد شعور األفراد بالقبول العاطفي ، و بالنسبة 

وحسب النتائج الوصفية فإن كل  صات األخرى لم يتضح اتجه الفروق،صللتخ
التخصصات األكاديمية تبدي شعورا بتقبل الجنس اآلخر لها عاطفيا باستثناء 
الصيدلة التي أبدى أفرادها شعورا منخفضا نوعا ما من التقبل العاطفي و هذا قد 

افية في مجال يعود إلى كون أفراد هذا التخصص ال يتمتعون بالخبرات الك
العالقات العاطفية حتى يعبروا على مدى شعورهم بالقبول العاطفي، و من خالل 
مالحظة مسارهم التعليمي يمكن القول أن هذه الفئة تتميز بنوع من الجدية 
واالهتمام بالتحصيل األكاديمي أكثر من أي شيء آخر، و هم أيضا غير 

عالقات مما قلل لديهم فرص لعب مهتمين إلى درجة ما بإنشاء هذا النوع من ال
أدوار يستمدون منها مشاعر القبول العاطفي بخالف التخصصات األخرى الذين 

  . تمتعوا بمستوى جيد من القبول العاطفي
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  :تفسير نتائج الفرضية الخامسة .5
كشفت النتائج عن وجود تباين بين الفئات المصنفة حسب المستوى       

تقدير الذات االجتماعية، وحسب نتائج معادلة االقتصادي في مدى شعورها ب
ن فئة المستوى االقتصادي تبين وجود فروق دالة بين كل م  Scheffeشيفيه 
ن فئة المستوى االقتصادي المتوسط و لصالح المستوى الجيد، و بيالجيد و 

كان لصالح المستوى المستوى االقتصادي الجيد والمستوى االقتصادي الضعيف و 
فئة المستوى االقتصادي المتوسط والمستوى االقتصادي الضعيف و الجيد و بين 

كان الفرق لصالح فئة المستوى المتوسط، وجاء ترتيبهم حسب القيم الوصفية 
المستوى الجيد، المستوى الجيد جدا، المستوى المتوسط و أخيرا المستوى : كالتالي

ستوى االقتصادي الضعيف، و تعد هذه النتائج منطقية و التي تؤكد على أن للم
أثر على تقدير المرء لذاته اجتماعيا، وهذا قد يعود إلى المعايير االجتماعية 
السائدة و التي تعتبر أن أصحاب المستويات االقتصادية العليا هم أكثر قيمة و 
أفضل منزلة من غيرهم، إضافة لمشاعر الرضا التي يستمدونها من تقييمات 

، بعكس أصحاب المستويات االقتصادية اآلخرين لهم و أنهم محل اهتمام
المنخفضة الذين يتولد لديهم شعور بالدونية وأنهم ميسوري الحال، و قد توافقت 
هذه النتائج مع ما توصل اليه عدنان عمر العتوم و محمد أحمد 

التي تقول أن المستوى االقتصادي له أهمية في تحسين مفهوم ) 1994(المومني
  .الجتماعيالذات و تنشيط التفاعل ا

  :تفسير نتائج الفرضية السادسة .6
روح و ، التعاطف دال في أبعاد االتصال واالنبساطأظهرت النتائج وجود تباين 

والتقدير العائلي، القلق االجتماعي، الشعور بالقبول  المسؤولية، جاذبية المظهر
يات االجتماعي، الشعور بالقبول العاطفي و بعد القيادة بين الفئات ذات المستو 

  ).و الضعيف ط، المتوسدالجيد جدا، الجي( االقتصادية 
وتم التوصل أيضا إلى وجود تباين غير دال على مستوى المبادأة والمحافظة 
على العالقات و بعد الكشف عن الذات، وهذه النتائج ُتظهر أن األفراد قد كشفوا 

قاربوا في عن مستويات متباينة في مجموع جوانب تقدير الذات االجتماعية، وت
أخرى حسب مستواهم االقتصادي ما يعني أن الحالة المادية تشكل عامال حاسما 
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في تشكل  و بناء مفهوم تقدير الذات االجتماعية، و أظهرت نتائج معادلة شيفيه 
Scheffe ة المستوى االنبساط بين كل من فئو  وجود فروق دالة في بعد االتصال

،  الضعيف لصالح  فئة المستوى الجيد جداالمستوى االقتصادي الجيد جدا و 
لصالح و بين فئة المستوى االقتصادي الجيد و فئة المستوى االقتصادي المتوسط و 

يد و المستوى االقتصادي الفئة المستوى الجيد و بين فئة المستوى االقتصادي الج
حسب النتائج الوصفية تبين ترتيب و . الضعيف ولصالح فئة المستوى الجيد

فئة : من حيث تمتعهم بالقدرة على التواصل و كونهم انبساطيين كالتاليالفئات 
أخيرا و  المتوسط المستوى االقتصادي الجيد جدا، فئة المستوى الجيد ،فئة المستوى

السبب قد يعود إلى و  منطقية وُتعد هذه النتيجة مقبولة و . فئة المستوى الضعيف
بناء مهارات  لمريحة فيالفرص المتاحة ألصحاب المستويات االقتصادية ا

االنفتاح عليهم بحكم أنهم يتمتعون بالتقبل فب ظل المعايير التواصل مع غيرهم و 
  .االجتماعية السائدة

و في بعد التعاطف و روح المسؤولية كانت فروق غير دالة، و ترتيب الفئات 
كان  كالتالي فئة المستوى االقتصادي الجيد، فئة المستوى المتوسط، فئة 

رغم عدم اتضاح الفروق إال . وى الجيد جدا و أخيرا فئة المستوى الضعيفالمست
أن النتائج تعكس األثر الذي تركه المستوى االقتصادي على مدى شعور األفراد 
بالكفاءة في التعاطف مع اآلخر و إدراكهم لمسؤولياتهم و كانت األفضلية لذوي 

قتصادي كلما تدنى مستوى المادية الجيدة، وكلما تدنى المستوى اال تالمستويا
الكفاءات المذكورة و هذا قد يرجع لفرص الدعم االجتماعي و األسري التي 
يحضا بها ذوي المستوى االقتصادي الجيد و التي ربما قد تولد لديهم  مشاعر 
التعاطف مع الغير، و يمكن أيضا لفرص التفاعل االجتماعي الجيدة أن تكسبهم 

لها المسؤولية الواجب تحملها في أداء األدوار خبرات كثيرة يدركون من خال
  .  االجتماعية

أظهرت النتائج أيضا فروق دالة في بعد الشعور بجاذبية المظهر و التقدير 
العائلي بين كل من فئة المستوى االقتصادي الجيد و المستوى المتوسط لصالح  

لصالح الفئة فئة المستوى الجيد، فئة المستوى الجيد و فئة المستوى الضعيف  
المستوى الجيد، و بين فئة المستوى المتوسط و المستوى الضعيف و لصالح  فئة 
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المستوى المتوسط،   و جاء ترتيبهم كاآلتي فئة المستوى االقتصادي الجيد، فئة 
المستوى المتوسط، فئة المستوى الجيد جدا و أخيرا فئة المستوى الضعيف، وهذا 

تلك السعة المادية تأهله لالهتمام بمظهره أيضا أمر عادي فالشخص الذي يم
االعتناء بصورته الخارجية ليستمد في النهاية شعورا بالرضا عن شكله بصفة و 

عامة، ويرى أيضا أن أسرته ُتكن له االحترام بسبب الدعم المادي الذي يتلقاه 
منها، عكس األشخاص ذوي المستوى االقتصادي الضعيف الذين يفتقرون لهذا 

الذي بدوره ينعكس على الجانب النفسي مخلفا شعورا بعدم التقدير الجيد الدعم و 
  .     من األسرة

هناك أيضا فروق دالة في بعد القلق االجتماعي بين فئة المستوى االقتصادي 
الجيد و المستوى المتوسط لصالح فئة المستوى الجيد، وبين فئة المستوى الجيد و 

المستوى الجيد، و بين فئة المستوى المتوسط فئة المستوى الضعيف لصالح الفئة 
وكان ترتيبهم كاآلتي فئة . و المستوى الضعيف لصالح فئة المستوى المتوسط

المستوى االقتصادي الجيد، فئة المستوى المتوسط، فئة المستوى الجيد جدا و 
أخيرا فئة المستوى الضعيف، و هذا التباين قد يعود للضغوط التي قد يتعرض لها 

ب المستوى المتدني في معيشتهم و المقارنات التي يصدرونها بينهم و بين أصحا
اآلخرين، و التي تكون عادة سلبية إضافة لتقييمات اآلخرين لهم، كلها تشكل 

يؤدي  مصدر اضطرابات لديهم بخالف أصحاب المستويات الجيد، األمر الذي
      .بهم إلى سوء التكيف النفسي و االجتماعي

د الشعور بالقبول االجتماعي أظهرت النتائج وجود فروق دالة بين بالنسبة لبع
فئة المستوى االقتصادي الجيد و فئة المستوى الضعيف لصالح فئة المستوى 
الجيد و بين فئة المستوى المتوسط و فئة المستوى الضعيف لصالح فئة المستوى 

فئة المستوى وكان ترتيبهم كاآلتي فئة المستوى االقتصادي الجيد، . المتوسط
المتوسط، فئة المستوى الجيد جدا و أخيرا فئة المستوى الضعيف، و يمكن تفسير 
هذه النتائج بتلك االمتيازات التي يمنحها المجتمع ألصحاب المستويات المادية 
الجيدة، و التي تظهر في المعايير االجتماعية السائدة التي تمنحهم صورة أفضل 

م للتفاعل بشكل جيد اجتماعيا ويمكنهم من اكتساب من غيرهم، األمر الذي يؤهله
مشاعر التقبل من اآلخرين أفضل من أصحاب المستوى االقتصادي المتدني، 
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أيضا هناك فروق دالة في بعد الشعور بالقبول العاطفي  بين فئة المستوى 
االقتصادي الجيد و فئة المستوى المتوسط و لصالح فئة المستوى الجيد و بين 

توى االقتصادي الجيد و فئة المستوى الضعيف و لصالح فئة المستوى فئة المس
الجيد، و ظاهريا جاء ترتيبهم ابتداءا من فئة المستوى الجيد، فئة المستوى الجيد 
جدا، فئة المستوى المتوسط وفي األخير فئة المستوى االقتصادي الضعيف في 

الذي يتركه المستوى هذا الترتيب يعكس األثر . مدى شعورهم بالقبول العاطفي
االقتصادي على مدى شعور الفرد بالتقبل العاطفي، قد يرجع هذا للخبرات 
الناجحة التي تراكمت لدى فئة المستويات الجيدة على مستوى العالقات العاطفية، 
والتي بموجبها يستطيع أفراد هذه الفئات أن يستمدوا مشاعر الرضا من مؤهالتهم 

 .شعورهم بالتقبل من الجنس اآلخر اجحة وبالتاليفي إنشاء عالقات عاطفية ن
في بعد القيادة ال تتضح اتجاهات الفروق بين الفئات المصنفة حسب المستوى و 

فئة المستوى الجيد جدا، : ، إال أنه باإلمكان ترتيبهم ظاهريا كما يليياالقتصاد
بالرغم و  .الضعيف ىأخيرا فئة المستو وى الجيد، فئة المستوى المتوسط و فئة المست

من عدم اتضاح الفروق فإنه باإلمكان  القول أن الجانب المادي  و االقتصادي 
يلعب دورا في تشكيل مشاعر القيادة، و كلما شعر الفرد أنه يمتلك مستوى مرتفع 
اقتصاديا يتولد لديه الشعور باالستقاللية عكس الذي ينتمي إلى فئة المستوى 

بالتبعية و الخضوع و بالتالي االنقياد االقتصادي المنخفض الذي ربما يشعر 
  .لآلخر
فئة المستوى االقتصادي الجيد جدا  أظهرتحسب النتائج المحصل عليها و 

مستوى منخفضا من التقبل االجتماعي، التعاطف و روح المسؤولية وعدم الشعور 
بشكل جيد بجاذبية المظهر الخارجي و التقدير العائلي ،التمتع بمستوى مرتفع من 

لق االجتماعي ما يعني أن هذه الفئة ظهرت بشكل مختلف عن الطرح الذي الق
عن غيرها  كشعور هذه الفئة بالتميزتقدمنا به و هذا قد يعود إلى بعض العوامل 

ما يدفع بها إلى تفادي التفاعل معها، و يمكن أيضا لألساليب التربوية األسرية 
  .  هذا التباينالتي ربما تتميز بالتدليل المفرط أن تكون وراء 
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  مقاربة تقويمية: صدق التحكيم            
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2وهران جامعة يوب مصطفى الزقاينادية . د . أ

    

   :���ص

لعل قياس صدق األدوات من المؤشرات الحميدة التي يمكنها النطق 
بصالحية األداة واستقامتها، تقدم هذه الورقة مقاربة تقويمية إلحدى طرق قياس 

  .الصدق األكثر شيوعا وامتزاجا بالخطأ
أداة جمع  صدق كطريقة لتقدير –رغم االنتقادات التي تحيط بصدق التحكيم 

من هنا إذن  .إال أن إقبال الطلبة عليه متزايد بشكل يلفت النظر –المعطيات 
التي سيلي  المحاولة،هذه نبعت الحاجة للتوضيح و الرغبة في التقويم ، فجاءت 

عرض عناصرها بما يتوافق وعنوانها، حيث ُخصص جانبها األول إلحاطة نظرية 
تحضار نظرة نقدية لصدق الخبرة ، بسيطة بصدق التحكيم ، ترتكز على اس

منفتحة على واقع استخدام صدق التحكيم ، بينما ُخصص الجانب الثاني منها 
لتقديم  اقتراح   الكيفية اإلجرائية التي يتأسس عليها العمل بالصدق القائم على 

  : ، والمتمثلة في)المحكمين(استشارة الخبراء 
  .أ ـ كيفية بناء استمارة صدق التحكيم

  . ب ـ كيفية تفريغ استمارة صدق التحكيم
هم هذه المداخلة هو ترشيد دعاة مقاطعة صدق الخبراء، وذلك من   

خالل االعتدال في النظرة، والدعوة ـ بعيدا عن أي تطرف ـ إلى إمكانية اعتماد 
هذه الطريقة، على أن ال يكتفى بها كمؤشر وحيد للصدق، والحرص على جمع 

  .   استخدام أكثر من طريقة لقياس الصدق أكثر من  دليل بواسطة
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األساتذة  وكل محاولة موجهة لطلبة علم النفس و علم االجتماعلعلها 
  .المهتمين بمجال القياس النفسي و  الباحثين

  
: Résumé 

  
Validité  des experts :  Approche  corrective 

Aiguiller l’utilisation de la validité des experts, tel est le 

but de cet article. Même si la validité des experts est 

reconnue pour son importance dans l’estimation de la valeur 

du contenu, elle reste entourée d’illusion et de paralogisme. 

Cela n’a pas empêché nos étudiants de l’utiliser de manière 

croissante, mais erronée !! 

Ainsi est née l’envie de redresser. Cet article propose donc 

un travail de longue haleine, apportant réponse à deux 

questions essentielles : 

A. Comment établir un questionnaire d’expertise ? 

B. Comment dépouiller un questionnaire d’expertise ? 

C’est une tentative mise en faveur des étudiants en 

psychologie et en sociologie, et au profit de tout enseignant 

chercheur s’intéressant  de prés à la psychométrie. 
 

Abstract :  

 

Validity of the experts: Corrective approach 

Addressing the use of expert validity is the purpose of this 

article. Even though the validity of the experts is recognized 

for its importance in estimating the value of the content, it 

remains surrounded by illusion and paralogism. This did not 

stop our students from using it more and more, but in a wrong 

way ! 

Thus was born the desire to redress the situation. This 

article thus proposes a long-term work, bringing answer to 

two essential questions: 

A. How to establish an expertise questionnaire? 

B. How to strip an expertise questionnaire? 



 2017  نوفمبر                   08العدد         مجلة التنمية البشرية                                                                       

Revue de Développement Humain                                                     ISSN :  1112-8070 رد�ك
 :                                 

169 

 

It is an attempt made in favor of students in psychology 

and sociology, and for the benefit of any teacher-researcher 

interested in psychometrics. 

 

  

  :إشكالية الدراسة

واقع إجراء إن المستنير بما جاء في التراث النظري ، والمتتبع لمعطيات 

الصدق عموما وصدق الخبراء على الخصوص، يؤول إلى حقيقة مؤداها سوء 

تعامل وتسذيج لقيمة هذا الصدق، كما تبرز أمامه النقاط التالية كبؤرة اهتمام لدى 

  :الدارسين

 –على اختالف مواضيعها –تشديد المتضلعين في بناء أدوات القياس  - 1

  . على أمر الصدق

 أو الدراسات اللوم في عدم تناسق نتائج القياس في الدراسةوقوع معظم  - 2

، )غير صادقة(على استخدام أدوات غير صحيحة ) بغض النظر عن الموضوع(

 , SHIBECI .(إذن فالصدق مرتبط بطبيعة النتائج و يؤثر في مصداقيتها

1984(  

، ترتكز هذه  1الصدق يشمل الثبات ، ناهيك عن الداللة المعنوية لذلك - 3

الشمولية  على أدلة إحصائية، منها إمكانية استخالص قيمة الصدق من الجذر 

  ).و إن كانت درجة الثقة به ضعيفة ( 2التربيعي للثبات

وهو أرقى أنواع " صدق البناء أو صدق المفهوم " كذلك من أدلة ذلك،   

الصدق، يعتمد في قياساته على تقدير االتساق الداخلي، الذي يعتبر في الوقت 

                                                 
1 فإذا : التي تؤكد معنويا إرتباط الصدق بالثبات و ان بطالن األول يبطل الثاني - 

،فال يجدي نفعا قياس )خطاب غير صادق(كان خطاب رسمي ال يثير القومية كعاطفة

)الثبات(مدى بقاء األثر  

2 "الصدق  الذاتي"ما يعبر عنه  -   
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كقياس عالقة الفقرة ببعدها و (  …فسه من أرقى تقديرات الثبات من حيث الدقة ن

) التوجه األكثر شيوعا هذا هو باألداء على األداة ككل،) األبعاد(عالقة البعد 

االبتعاد باستجابة الفرد عن وكذا حرص الصدق على اعتدال السهولة والصعوبة و 

  .وترفع الصدق قبله …التخمين، وكلها عوامل ترفع درجة الثبات

نظرة نقدية لتقدير صدق أدوات القياس السيكولوجية عن طريق صدق 

  :التحكيم

���� ��ق أدوات و ،�	���� � ا��
	ل ا�����     �� ��ا#ھ� 	م ا� ��ا
����ه أو �.	و�- ,+* ا���()	ت ا�'���& %$ � ��ا���	س، إ# أن ھ1ا ا��0ق �� # �

-�����ا�.  

التوجه الحديث في إجراءات صدق  «أن ) 1989" (الخليلي " يذكر   

و يستبعد استخدام المحكمين  ،أدوات القياس يعتمد على تحليل فقرات المقياس

    ) .1990الخليلي ، (  ».كما كان ذلك متبعا في السابق

لعل هذا نقد ناقد محق، وكما سبق توضيحه قد يقود ذلك إلى مشكلة   

من جهة، ومن جهة أخرى ) بالنسبة للباحث( تي تأتي غامضة تشويش النتائج ال

وهم محقون في - مما يجعلهم  ،تشويش مستهلكي البحوث بالنتائج المتضاربة

  .ون في النتائج المترتبة على استخدام مقاييس ينقصها الصدقيشكّ  - ذلك

وزمالؤه، يعرفون صدق التحكيم من خالل " أبو حطب" إذا كان   

وهو قيام الباحث بفحص مضمون االختبار "دق المضمون، يقصد بص توظيف ما

فحصا دقيقا منتظما لتحديد ما إذا كان يشتمل على عينة ممثلة لميدان السلوك 

، فإنهم من خالل هذا )134:، ص1997أبو حطب وآخرون،". (الذي يقيسه

التعريف يؤكدون على جودة فحص مضمون االختبار، ويؤكدون على توفر 

وجب إذن أن يكون هذا الفحص من طرف خبراء . نتظامشرطي الدقة واال

  .مختصين
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يبقى التأكيد على أهمية تقدير الصدق واردة، لكن المحاوالت الجادة   

على تقديره بما ال يدعو إليه التوجه الحديث ، بل ألنها ُتقِبل ال ألنها  ،غائبة

المحكمين  بصدق" تتهافت على تقديره بكيفية تزعم أنها تلك التي اصطلح عليه 

  : ، األمر الذي قد ال يستغرب معه االنتقادات التي تحيط بهذا النوع من الصدق".

 ) �Lucas  ) "1975�6	س " ��ى    7� # أن إ( 	ع ا� '� �

�@ن ھ1ا ا�( 	ع " ��6	س " �?ء�& ا�. �ذج ,+* ا� 
�أ ا�;: $، و��69 �'& 
 -A�6 B و�;� # C� ،&'0ھ1ه ا� C�� D�'� # � E��
Aرة ا�HIJ ادا��ا�

 $I	�+أ ا��
��K�I ا� )political Principle (، L + ا�  " &�
:�Jن ا�A	�� "

�
� M
 أن إEpistemological Principle  (. -A( %$ ا� ;�%& ءا��0:;�   "


�& ھ$ ا�0'�'& :�Jس " ��أي -، و ھ1ا "ا	6��"- Oط	Q إذ  ،أ�� K R� ��
 &'� L:B &�
:�J+ & ا�ا�	درا�& � ��� L:B ن�ن ا� '� 	إن 6 &�	Q ،@HS

?�� &I	�  . )LUCAS, 1975) .(ا� 

نقاط ضعف أخرى يتوفر عليها ) Munby ) "1982 مونبي" يضيف   

  " .لوكاس " صدق المحكمين، هذا عالوة على اتفاقه مع ما جاء به 

 أو وحدات األداة يختلف عن/ إنه يرى أن سياق فهم المحكمين لعبارات 

" لمونبي " بالنسبة " Context"فالسياق  .سياق فهمها لدى المفحوص أو المجيب

يرى أن " مونبي " لهذا فإن   .ينبغي البدء بتوحيده والتأكد من ذلكو مهم جدا 

األداة (إال إذا كان الذين تجرى عليهم  –في هذه الحالة  –األداة ال تكون صادقة 

 (Munbay,1982).يفهمون فقراتها بنفس السياق الذي يفهمها به المحكمون) 

أن هذا النوع من الصدق ": "سيد عبد العال"في نفس اإلطار، يرى   

سيد عبد )". ( أي المحكمين(الموضوعي يستند إلى ذاتية المقدرين 

  )115:، ص1986العال،

غرب ما وصف به هذا الصدق هو جمعه بين الذاتية قد يكون من أ

والموضوعية في الوقت نفسه، ولكنه وصف حقيقي يجمع بين الموضوعية كشرط 
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مثالي والذاتية كصفة أصبحت تميز واقع إجراء الصدق الذي أبعده عن 

  .موضوعيته

مشيرا إلى " موسى النبهان"في سياق الحكم على صدق التحكيم، يرى   

بأن مطوري أدوات القياس يلجؤون إلى عرض فقرات مقاييسهم "صدق التحكيم 

على هيئات من المحكمين لتقدير قوة الفقرات ومدى مالءمتها لقياس سمة معينة، 

  :يؤدي إلى أن يقدم هؤالء المحكمون بيانات متفاوتة، تعكس ربمااألمر الذي 
 اختالف درجات فهم كل منهم للصفة المنوي قياسها، أو -

 منهم المدرسة الفكرية التي ينتمي إليها، أويعكس رأي كل  -

موسى ." (اختالف درجة اهتمام كل محكم باألداة وبموضوعها ربما -

 )58:، ص2004النبهان،

على أن الحكم الفردي جهد ذاتي  ) ربما(دون تأكيد" موسى النبهان"يؤكد    

، بل ويشير في مواقف أخرى  دون أن يستطيع التأكيد وبالكلمة غير موضوعي

  . إلى إمكانية الوقوع في خطأ التقدير) ربما ( المعتادة 

إلى االعتدال في تأتي هذه  المداخلة داعية في ظل  كل هذا التجاذب، 

تصويب صدق التحكيم / كيف يمكن تقويم  :وطارحة اإلشكالية التالية  النظرة

  عملًيا ؟ 

  

  :هداف الدراسةأ

  :تعمل هذه الدراسة على تحقيق بعض األهداف المجملة كاآلتي  

فضح واقع إجراء  وتقدير صدق المضمون القائم على صدق التحكيم ،  -

والذي َجر معه دعوات لمقاطعة هذا النوع من الصدق رغم ما يرافقه من 

باالستشارة ايجابيات في حالة استخدامه بالكيفية المثلى، سواء أتعلق األمر 

  .والتحكيم حين بدء تصميم أداة القياس،  أم بعد تصميمها
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العمل على ترميم ما أفسده صدق التحكيم عن جهل ، وذلك من خالل  -

أن تصوب سوء  - في حالة االلتزام بها-اقتراح سلسلة من اإلجراءات من شأنها 

  .استخدام صدق التحكيم

بعد بناء (مل بصدق التحكيم اقتراح وثيقة مدونة، تعين على تنظيم الع -

محل (، وهي استمارة تقدم لكل محكم يشارك في تقويم أدواتنا في القياس )األداة

  ) التجريب 

دعوة بعض المنادين بمقاطعة صدق التحكيم إلى العدول عن  -

  .ذلك، واالعتدال فيموقفهم

  :أهمية الدراسة

  :تشتق هذه المداخلة أهميتها من اهمية النقاط التالية

أهمية الصدق عموما، إذ إفساده هو إفساد للثبات ألنه شامل له، فضال  -

عن أن إجراءهذهالدراسة يحدث وسط إقبال كثيف على صدق التحكيم بمحاوالت 

  .قد تنقصها الجدية

  .عملها على تجسيد األهداف سالفة الذكر -

استمارة " تقديمها لوثيقة عمل يرتكز عليها إجراء صدق التحكيم  -

  بعد بناء أداة " تحكيم 

  .القياس الهادفة إلى قياس خاصية ما

تصويب تصور العاملين وغير العاملين بصدق التحكيم، والذي يغلب عليه  -

  .فكرة استسهال طريقة صدق التحكيم

  : التعريف اإلجرائي

محاولة تعمل على تحديد القصور في طريقة استخدام  :مقاربة تقويمية-

  صدق التحكيم 

وتقدم تصحيحا لها من خالل ) كما يتم إجراؤه(لعملية من الناحية ا

  البديل المتمثل في قائمة 
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استمارة صدق " إجراءات مضبوطة، ومن ضمنها اقتراح وثيقة 

  ".التحكيم 
هي أداة يستعين بها من يستخدم طريقة صدق التحكيم في جمع : استمارة التحكيم- 

معطيات مرتبطة بصدق األداة، تخص تقديرات عينة من المحكمين المختصين في 

مجال قياس الخاصية المستهدفة وذوي الخبرة بها، تنظم فحصهم لألداة ، وتشمل 

المطالب التي تعليمات موجهة إليهم، مرفقة بوصف عام لألداة موضع التحكيم وكذا 

.  تتمحور حولها االستشارة  

    :أهمية طريقة صدق الخبراء وتصويبها

ال مجال لنكران أهمية طريقة صدق الخبراء، السيما في ظل اتباع شروط 

إن استشارة الخبراء في المادة التي يتضمنها االختبار،يمتد ألن يشمل . تصحيحية

ابة على مفردات االختبار، حتى العمليات التي يقوم بها المفحوصون في اإلج

فضال عن األهمية النسبية ...والتنبؤ بمالءمة بدائل األجوبة، ووضوح التعليمات

ذاك ما يدخل ضمن ... لجوانب االختبار، ومدى تغطية الفقرات لكل جانب

الفحص الدقيق المنتظم  للمضمون، والذي يعين على الحكم إن كان االختبار 

جال السلوك المراد قياسه أم ال، وذاك ما تتيحه مشتمال على عينة ممثلة من م

طريقة صدق الخبراء  وقد ال تتيحه طريقة أخرى، شريطة أن تستخدم بالشكل 

  . األمثل الصحيح

كما تبدو أهمية صدق التحكيم في قيمة ما قد يقترحه المحكمون بعد 

الباحث بمالحظات قيمة يكون قد /فقد يزودون الدارس .اطالعهم على األداة

أو أبعاد ) ذات نوعية عالية (كاقتراح عبارات جديدة : أغفلها عند بناء أداة القياس

 …إضافية

الذي يرى "  BUDD باد"تبدو أيضا أهمية صدق التحكيم من خالل موقف 

صدق المحكمين امتداد للصدق المنطقي إال أنه يتفوق عليه، أي أن "وزمياله أن 
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را عن صدق األداة من مجرد الصدق صدق المحكمين قد يكون أكثر جدوى وتعبي

  ) 215:،ص2004رشدي أحمد طعيمة،. " ( المنطقي

وٕان كان يوافق على االنتقادات سالفة الذكر، إال أنه ) 1989" (الخليلي " إن

ال يعني التقليل من أهمية االعتماد " مونبي " و" لوكاس " يوضح أن اتفاقه مع 

  ) .1990 ،يل الخليلي ونصر مقابلةخل: (على صدق التحكيم في النقاط التالية 

  .التأكد من سالمة الصياغة اللغوية -

مناسبة فقرات المقياس للمستجيب، و قد نتفق معه نحن   -

  :أيضا ونضيف

  ).ظاهريا(مدى تغطية الفقرات ألبعادها   -

  .مدى وضوح التعليمات -

  .مالءمة البيانات الشخصية المرفقة بورقة التعليمات  -

إن كان الهدف قياس االتجاه، (مالءمة بدائل األجوبة  -

فاألصح أن يرفض المحكم البدائل الثنائية وأن يكون البديل في التدرج 

  ).مثال  الخماسي

 .آلمجال إذن لقطع كل هذه الفائدة. مالءمة الزمن مبدئيا -

  :ضرورة االعتدال في الحكم على صدق التحكيم

الصدق مما سبق، يسهل استخالص ما يحيط بهذا اإلجراء في قياس   

من شبهات، فقد يحمل وزر الخطأ بينما الخطأ في مستخدميه وكيفياتهم التي 

إن األدهى . تجرهم للخطأ من جهة،  وتسيء لصدق التحكيم من جهة أخرى

وفي . واألمر هو تعالي الصيحات الداعية لمقاطعة هذا النوع من الصدق

فضل اعتبارها ظاهرة المقابل، الينبغي مجاراة دعوات التخويف والمقاطعة، بل األ

صحية حميدة، تنبئ بخير، وأنها غيرة باحثين على صحة وسائل القياس، ودليل 

إنها دعوات يمكن التمعن فيها في ظل مجموعة . على وجود حراك مآله الفائدة

  :النقاط التالية
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كاملة في "  Herbart"هربرت" كان من العسير قبول نظريةـ لقد 1  

لقد شككت هذه النظرية تماما في ". م نفس تجريبي عل"، وقبول قيام 19القرن 

في فترة " داروين"إمكانية وجود التجربة في علم النفس، في حين كان قبول نظرية 

تالية عامال مؤديا إلى االعتراف الرسمي بالفروق الفردية مع إمكانية تحديدها 

يأخذوا  أن"  Freud"فرويد"للسبب ذاته يتعذر على من يقبلون نظرية . وقياسها

إن علم النفس في نظر هؤالء فن أكثر من كونه علم، يعتمد على . بمفهوم القياس

أنه لم يجد " فرويد"لم يخف . االستبصار أكثر من اعتماده على القانون العلمي

  .رغم كل ما ذكر، لم يسقط علم النفس ولم يقاطع. مكانا للتجربة في نظريته

التحكيم، فينبغي للغيورين ـ إذا كانت هناك عيوب التصقت بصدق 2  

إقامة دراسات تتبعية، تتفحص الكيفية التي يقاس بها الصدق عن طريق هذا 

  اإلجراء 

رغم هذا، ورغم . ـ قصور طريقة التحكيم يعكس قصورا في كيفية استخدامها3

قباال إعلى صدق المحكمين  )في أغلبيتهم(االنتقادات المتعددة، يبقى إقبال طلبتنا

وال لتمكنهم منها،  ،ق تقدير الصدقائيمانهم بقيمتها كطريقة من طر صريحا، ال إل

  . قد يتصدرها استسهال هذا اإلجراء، وهذا اعتقاد خاطئبل ألسباب 

ومما يزيد الطين بلة، هو أن الغالبية العظمى قد ال تحسن  تقديم األداة 

وال تعرفهم بها تعريفا واضحا يعينهم في مهمة التحكيم ، بل يضطر  ،للمحكمين

المحكم طلب المزيد من المعلومات والمعطيات الجوهرية التي يستحيل في غيابها 

، وقد تجد ما عرض على المحكمين )كالتعريف اإلجرائي(إجراء صدق التحكيم

ألبعاد غائبة خاليا من التعليمات والمطالب الموجهة لكل خبير، وقد تكون ا

مختلطة بفقرات أبعاد أخرى، وقد يخير ) األبعاد (وقد تجد فقراتها  أسماؤها،

المحكم في إجابته بين بدائل أجوبة غير سليمة سيء اختيارها، كأن تعرض عليه 

، كأنه فرض للحكم على الفقرة "تقيس، التعديل المقترح: "الفقرات وأمامها البديلين

لعل . هنا تحدث المغالطة .قد يفهم المحكم و قد ال … بصالحيتها لما يراد قياسه
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أكبر خطأ هو حينما ينجر المحكم وراء ما يطلب منه في غياب تلك المعطيات، 

فما ذنب صدق . مما يجر معه اإلساءة إلى فعالية األداة في قياس ما ننشد

ذج انظر نما( التحكيم هنا إن غاب الوعي بأهمية توحيد السياق حين االستشارة؟ 

  )بعض االستمارات

    

نبغي الخلط بين الصدق السطحي القائم على السؤال الذي اليفتقر إلى ـ الي4

كيف يبدو لك االختبار؟ وبين صدق المضمون القائم على إجراء صدق : سطحية

التحكيم والقائم هو اآلخر على الدعوة إلى الدراسة المنظمة والتحليلية والمنطقية 

إلى ...و...مثيرات وما قد تجر معها من استجابات و لما يتضمنه االختبار من

غاية التأكد من أن البنود تغطي األبعاد األساسية لهذا المحتوى وبنسب 

  )انظر وصف استمارة التحكيم التي تقترحها الدراسة .( صحيحة

أن صدق المضمون يشير إلى ما هو أكثر " Lewis .R Aiken"أيكن"يرى 

لق السؤال الذي يطرح مع صدق المضمون يتع. من مجرد الصدق السطحي

بالمثيرات أو المواقف التي يتضمنها االختبار والتي تستثير نوعا من االستجابات 

اليحتاج ...التي بدورها تكون ممثلة لمجال السلوك الذي يتوقع أن يقيسه االختبار

صدق مضمون االختبار أن ينتظر إلى غاية االنتهاء من بنائه، ألن تحكيم 

حول الفقرات التي ينبغي أن يتضمنها االختبار يأتي منذ ) المحكمين(اء الخبر 

  )Lewis .R Aiken,1985,p:94.( بداية عملية بناء االختبار

ـ إننا بالعودة إلى القياس النفسي، تصادفنا بعض اإلجراءات المقترحة 5  

في قياس صالحية أدواتنا، ولكن واقع استخدامها الينطق إال باستهتار 

  :خدمين او تجاهلهم لهاالمست

رغم دقة طريقة االرتباط الثنائي في حساب صدق المفردة، إال أنها  -1.5

  )189:، ص 2009نائلة أحمد األجرى، . (متروكة أو التستخدم كثيرا
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يرتكب الكثير من التجاوزات في صدق المحك الذي تنسب إليه  -2.5

في " التحكيم، حيث فضائل كبيرة التنسب لصدق المضمون القائم على طريقة 

بعض اختبارات الشخصية، يلجأ الباحثون إلى التشخيص الطبي النفسي باعتباره 

أساسا في اختيار األسئلة ودليال على صدق االختبار،إال أن التشخيص الطبي 

النفسي البد أن تتوفر فيه عدة شروط هامة ليصبح محكا مفيدا، من أهمها أن 

دراسة مفصلة لتاريخ الحالة، أما إذا اعتمد يستند إلى مالحظة طويلة المدى و 

يصبح ...على مجرد مقابلة شخصية قصيرة أو على فحص طبي غير عميق

كاالختبار الجديد نفسه، مجرد ) التشخيص الطبي النفسي(المحك المفترض 

مؤشر يحتاج هو في حد ذاته إلى مزيد من البحث حول صدقه واليكون محكا 

، 1997فؤاد أبو حطب وآخرون،" (صدق االختباركافيا نعتمد عليه في تقدير 

  )154:ص

في تقدير " المقارنة الطرفية"هناك خطأ فادح يلتصق باستخدام طريقة  -3.5

، 1997فؤاد أبو حطب وآخرون،(صدق الفقرة، تفطن له باحثون قبلي 

، ولم تعل الصيحات لمقاطعة هذه الطريقة رغم إضعاف هذا الخطأ ) 147:ص

تخدام إن الخطأ ليس في اتباعه كطريقة، ولكن الخطأ في اس. المرتكب لقيمتها

الدرجة الكلية على االختبار في انتقاء مجموعتين متطرفتين من المفحوصين، ثم 

للمقارنة ) الدرجة الكلية على االختبار(االستمرار في استخدام نفس المحك الداخلي

بين المجموعتين مع إغفال أن هذا اإلجراء بهذه الكيفية الخاطئة لن يتوصل من 

متضادتين فقط ، وال يعين ذلك في القول  خالله سوى لتأكيد أن المجموعتين

  . بصدق االختبار

  

  

  كيف نصوب الصدق القائم على التحكيم؟ 
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 )في أغلبيتهم(رغم االنتقادات المتعددة، من المذهل أن يتزايد إقبال طلبتنا

على صدق المحكمين، رغم أن الغالبية العظمى قد ال تحسن  تقديم األداة 

عموما، وعن صدق التحكيم  عن الصدقث يحدنحسن الفكيف  للمحكمين،

  ؟ بالخصوص

يمكن أن والذي  لعل البديل الذي نبغي من ورائه التعديل واإلصالح  

 ، ينبني على"لها  صحيحلألداة يساوي تحكيم  صحيحتقديم "     :يكون شعاره

  :نقطتين أساسيتين

ر بالكيفية الصحيحة لبناء وتفريغ استمارة التحكيم، والتي - أ سيتم التبص

  .التفصيل فيها الحقا

  :التالية عمليةالمالحظات العمل بال-ب 

احترام خطوات بناء االختبار، فاإلخالل بخطوة، إخالل  -1

لعل ). غياب تعريف إجرائي للظاهرة المراد قياسها: مثال (بصدقه 

  .الصدق يبدأ بصحة أولى خطوات بناء اإلختبار

االعتماد على أكثر من مجموعة واحدة من المحكمين، أو  -2

على األقل الحرص على أن تكون مجموعة متنوعة من المهتمين و 

أستاذ في (ذوي التخصص، والقريبين من الخاصية موضوع القياس 

اللغة ، طبيب عام ، مختص نفسي ، معلم ، مفتش ، طالب جامعي 

  .المراد قياسها خاصيةوهذا حسب ال) …

إشراك وعلوم التربية، ينبغي أساتذة علم النفس ال عن فض  -3

أساتذة علم  من تخصصات أخرى، إذ يشيع االعتماد علىمحكمين 

وعلوم التربية في تقويم صالحية كل أدوات القياس التي  النفس

يستخدمها الطلبة في مذكرات التخرج، أيا كانت الخاصية التي تقيسها 

  ! األداة
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سؤال الطلبة عن (من مصدرها اشتقاق الفقرات الخام   -4

مؤشرات العالقة التربوية الناجحة، أو سؤال األستاذ عن فنيات تنظيم 

. تقديم المحتوى، أو سؤال معيدي السنة عن تصورهم لذواتهم األكاديمية

من المهم ). ...ثم تصاغ إجاباتهم على شكل فقرات حسب الموضوع

  . لفقراتإذن أن يحسن الطالب اختيار مصادره في اقتراح ا

الهدف، (تزويد المحكمين بمعطيات وافية عن أداة القياس   -5

التعريف اإلجرائي للظاهرة المقاسة والتعاريف اإلجرائية ألبعاد الظاهرة، 

عرض الفقرات في شكلها الخام أي عرض كل مجموعة فقرات مدرجة 

، ذاك ما من شأنه أن يوفر للمحكمين )ها الذي تنتمي إليه عدِ تحت بُ 

  . مع الخاصية موضوع القياس األلفة

مطالبة المحكمين بتقدير صحة األداة انطالقا من كل   -6

للمحكمين ( أجزائها، وتدوين ذلك ضمن التعليمات الموجهة لهم /جوانبها

(  

 .صياغة الفقرات -

تقدير اتفاق آراء ( الفقرة وجوهريتها / قياس أهميةالعبارة -

 )مثال"معادلة لوشي"المحكمين ب

  .للبعد عددها وتغطيتها -

  .المقاسة خاصيةاألبعاد وتغطيتها لل -

مثال توضيحي، توفير األمن النفسي (ا هالتعليمات ووضوح -

  )…للفرد المجيب

، فال تطلب مثال إن كانت العينة أمية(البيانات الشخصية   -

  ) …المستوى التعليمي 

 ، تستخدمقياس االستعدادات والتحصيللمثال (بدائل األجوبة  -

. ، أو أكثربدائل خماسية، تستخدم قياس االتجاهات والقيم،ولبدائل ثنائية
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أو  ،األسئلة المفتوحة ، فيصح استخداملغور في أعماق  الشخصيةأما ل

  ) …التعليق على الصور

سواء توزيع الدرجات الكمية أو تأويلها : مفتاح األجوبة  -

  . مباشرة

وكذا  ،لعرض قرارات التحكيم) جدول (تخصيص مساحة  -7

 .الممكنة، تيسيرا لتدوين المحكم مضمون استشارتهاالقتراحات 

تزويد المحكم ببدائل أكثر من ثنائية، حتى نجنبه اآللية في  -8

إن تفحص . اإلجابة، والتي ترد رفقة االزدواجية في بدائل األجوبة

بعض النماذج من استمارات التحكيم المنجزة من طرف الطلبة، يفصح 

ة للمحكم تحتمل إجابة ثنائية عن وجود اعتقاد بأن المطالب الموجه

( مستويات  3فقط، بينما يمكن اتباع سلم تقدير يتألف من أكثر من 

، ويمكن ) )5(إلى عدم المالءمة على اإلطالق) 1(من المالءمة التامة

معه حساب المتوسط لمجمل التقديرات المقدمة من طرف الخبراء حول 

 ...مطابقة الفقرة ل

كمين بموضوعية وأمانة، ومنها المح/تكميم قرارات الخبراء -9

كروكر "استخدام النسبة المئوية، إذ يرى كل من 

أنه مهما يكن من " : موسى النبهان"عن "  Crocker&Algina"وألجينا

أمر ، فإن المؤشرات الكمية التي تلخص قرارات المحكمين تعد أمرا 

نسبة الفقرات التي طابقت أهدافا، و نسبة : غاية في األهمية، وهي

إلى ) غير مطابقة(1لفقرات التي طابقت أهدافا وفق مستوى يتدرج من ا

، وارتباط األهمية النسبية لألهداف بعدد الفقرات التي )مطابقة تماما(5

تقيس تلك األهداف، ونسبة األهداف التي لم يتم قياسها من أي من 

 )279: ، ص2004موسى النبهان، ." ( فقرات االختبار
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لتقدير نسبة  "لوشي"حساب معادلة ويمكن حساب معادلة   -10

 :اتفاق المحكمين

  

  

  

  ن                               

   -ن و                 

2                                  

  = م.ص                          

  ن      

      2  

   

  :معامل صدق المحكمين: م . ص: حيث 

مثال،  أن الفقرة تنتهي إلى بعدهاعدد المحكمين الذين اعتبروا : (ن و   

  )أو عدد من أجابوا بأهمية البند

 ,Cohen , R et all, n.d ).لمحكمينلالعدد اإلجمالي : ن   

PP :126 129)  

في تقدير نسب االتفاق بين "  Kappaكابا"كما يمكن استخدام طريقة 

  .المحكمين

1- (Alan c . Elliott&Wayne A. 

Woodward,1952,P :    ) 

من جهة أخرى، يمكن تمثيل استجابات المحكمين بواسطة مخططات أعمدة، 

أالن، و "). ( Pareto" باريتو"مخطط (باستخدام النسب المئوية أو التكرارات 

  )                  )54،ص2008وين،
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 3التأكد من صالحية التعديالت الملحقة باألداة بعد التحكيم -11

 ).عموما(

على ما يدعو إليه التوجه  األداةاإلعتماد في قياس صدق  -12

بتقدير تقدير المحكمين وٕارفاق اهتمام بمضمون األداة من  الحديث

إذ فقط للحداثة، بل تزكية للدقة، وفاءا هذا ليس . أنواع صدق أخرى

ت ذلك  ثبُ ق قياس  الصدق ويَ ائعندما نقدر صحة األداة بطريقة من طر 

هذا يعني أنه في الكثير " .فهو في حقيقة األمر تعبير عن مدى صدقها

من المواقف االختبارية من الممكن والمفيد الجمع بين األنواع المختلفة 

 )143: ، ص 2006امطانيوس ميخائيل،" ( من الصدق

، مع استمارةتوثيق التعليمات الموجهة للمحكمين في شكل  -13

هذا، ويتعذر على الباحثة إدراج صورة كاملة .إجادة بنائها وتفريغها

رة بسبب ضرورة االلتزام بكتابة هذا المقال في عدد محدود من لالستما

 .الصفحات

  

قبل ذلك، وحتى ُنْحِسَن ألدواتنا   : حسن استخدام استمارة التحكيم 

ونعمل على تزكية فاعليتها وصالحها، َفِمن بين ما ينبغي أن نهتدي إليه هو 

الخبرة وكذا /التحكيمالكيفية الصحيحة التي يقوم عليها تصميم استمارة صدق 

  :لعل العناصر الموالية كفيلة بتوضيح ذلك. تفريغها

  

  
  :���ء ا����رة ا	�����: أو�

  ا	���ة؟/ �� ھ� ا����رة ا	�����  

                                                 
3

���"��� ��ط��� ��د �ُ!ل ا����ذ ھذا ھذا ��ر �و�� ��ط��� ��ط �ل ����� ���� ا�دوات، أ��  
، �$ )إ)��� أ���د  ���"� �'$ ( أ�� إذا %�"ت �ذر�� . ا��!ل، وھذا � !��� ا���د�$ت ا�ط#�#�

.�د �ن ا��ودة ���!%�م  
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�اء وذوي Sا� � 	رة أو أداة ��H;� K R	ت ���ن ��0رھ	 �Bد �Iھ$ ا
�0	صQ#ط�ف . ا � E  �"ي	�Vا� LWH0� &د�	A )" LWH0� &د�	A

�; 	�)	 %$ ( K ). 2007ا�V�	ي،Iض ا�Y� ،��,	

& وا�:H:� 	(�,َ��ا�


H& ب�Jدوات ا���	س ا� ;� �ة %$ ا��راI	ت " ��ق ا� '��ى"ا� ;�H	ت ا� �
ا�;: �&، I�اء %$ B:� ا�.W\ وB:�م ا�����&، أو B:� ا#(� 	ع، أو B	�& %$ ا�;:�م 

&�B	 �
�اء أو ا� '� � آراءھ� ��ون %�)	 �Bد %�دي � ا�. ا�+A	�A& وا#(S
���'��& ��C (�اA* اJداة، ��^�ع ا�:;�  .ا� 

 ،&�B�^�� D�
H�� 	رة �`�وط �.	ء �7
�ط&، و_�وط I#ھ1ه ا K7S�
&�aا�`B &أ� 	(Ra	�A ض�B أو b��W� �, C �'�# 	(Aأ 	6 .  

��غ؟ُ�   #�" !�� � �����رة ا	����� أن 

   ���'�� 	رة ا�Iء ا	و�� �. � � /
Sا� 	ل و�� _�:)?Q �ة �
&��	�  :و� 7�A)	، و16ا ا#��Vام �	�.�	ط ا�

� 	رة ا��'��� B.�ان  - أI#.  

� 	رة ا��'���   -  بIا 	(.B رت�� $� .^�ورة �'��� ا�R)& ا�
� L:B C ا�)�ف � اJداة    -  ت`��;:� 	ت،  ���'�� 	رة ا�I#

��^�ع ا��'���، وL:B ا� H:�ب أو �R �ع ا� H	�* ا� �()& �:+	دة 
ا� '� �. 
 .�'�د ا� H:�ب � C6 �'�� ���&   -  ث
��+�   -  ج $� ا� ;�H	ت ا�� &B� R � ���'�� 	رة ا�Iا D%��


�اء Sدة ا�	ا�+ L:B ���'��;��� ( ، )ا��^K %$ ا�+�	ق(B :�& ا��	6
�	Jداة ��^�ع ا��'���، و�'��� ا� H:�ب، % �? �:'�� L:B ��اب 

��
Sن ا����I ،�;
��ة �:Wء ا�	 �A(& /ا	ا� '�� �' L:B ا#ط?ع Lإ�
 ...)ا��;��� ا�(�اd�1� $a ا�
;�، وھ�1ا

   -  حB ذج� .� ���'�� 	رة ا�Iا D%���fداة " ا�0�رة اJو��&"
���'����ن ��^�ع I $�     .ا�

  

 �W'& ا��ا()&، )ا�gA ا� ?,D(�) '�& ا	%�$ أ�	 � &A��� رة	 �I#	% ،
 $���61 %�)	 ا� ;:��	ت اIJ	C�� ،&�I ا�R)& ا� $�� 	رة ا�Iا 	(.B رت��

���'�� 	رة، وا�+.&، وا��;:� 	ت ا� �()& ...)(	�;&، 6:�&، �+�( ا�I#ان ا�.Bو ،
&�0S`ا� �(�	A	�� h;اء، و��
S:� ) 	 � �.�ع ��ا�W	ت ا� '� � &�	, $%


- ط
�;& ا� �^�ع:H��.(  
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 h;�  7��% ،&�A	ا�� &'W0ا� 	ت ا�?ز�& ا�	��ا� ;: &�: B C�(+��
 L:B اء�
Sوإط?ع ا� ،���'�� 	رة ا��'��� . ةJدا��^�ع ا ا�Iا�;:� أن ا K�

���'� ا�0�رة اJو��& Jداة ا���	س، ا� ;�و^& �:� &S+.� Dَ%�ُ�.  

 	(: ;�+�I $�� 	رة ا��'��� ��Rاول ا��'��� ا�Iت ا	'W� $�	� k0S�
H� C�� &H
��)� ا� �	�	R�Iا  ا� H	�* ا� '�دة ا� '� �ن أl.	ء ��و�� *:

  . أB?ه

ال تقلل من " لصدق المحكمين " توضيح أن هذه النظرة النقدية اليجب  ،أخيرا

قيمة هذه الطريقة في تقدير الصدق، بل هي بمثابة التنبيه إلى أن االعتماد عليها 

 ، وأنها مؤشر عن بعض الصدقاالختبارلوحدها ليس مؤشرا قطعيا على صدق 

لهذا كلما اجتمعت في ذلك أكثر من طريقة واحدة، كان ذلك مدعاة  .فقط

فاألخذ إذن باقتراحات  .الطمئنان أكبر لصدق ما نستخدمه من أدوات القياس

وتعديل أداة القياس بناءا عليها ال يؤدي إلى أداة صادقة، بل يجب  ،المحكمين

تى كيفية األخذ ح. إعادة عرض األداة ثانية للتحكيم تثبيتا لصالحية التعديل

  …خذ بها تم األأن المالحظة قد  دُ قَ عتَ بالمالحظة قد يختلف أو يُ 

إن أنواع الصدق وٕان جازت دراستها منفصلة عن بعضها البعض، إال   

أنها اليحل الواحد منها محل اآلخر،بل متكاملة ، تعين على قياس الصدق 

عدة معطيات منها بمعناه الشامل، أما اختيار نوع دون آخر فهو أمر مرتبط ب

الغرض الذي صمم ألجله االختبار، فعندما يصمم اختبار لقياس صعوبات التعلم 

غرضه التنبؤ بما سيواجه المتعلمين في المرحلة الالحقة من صعوبات ...لدى

تعرقل تعلمهم، فمن الضروري االستعانة بصدق المحك أو الصدق التنبؤي وكذا 

أو /خبراء في بداية تصميم االختبار،وصدق المضمون القائم على استشارة ال

. صدق المضمون القائم على استشارة الخبراء بعد االنتهاء من  تصميم االختبار

وبالمثل،  اليمكن االقتصار على صدق التحكيم بنوعيه أو أحدهما في حال 
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الرغبة في قياس صدق اختبار غرضه التشخيص، إذ ينبغي إرفاقه بالصدق 

  ...ك، وهكذاالتالزمي أو صدق المح

  

  :المـراجعقائمة 

، المرجع السريع للتحليل اإلحصائي )2008(أالن إيليوت و وين وودوورث،  .1

 .، ترجمة لجنة التأليف والترجمة،دار شعاع للنشروالعلوم، سورية SPSSباستخدام أمثلة

 .، جامعة دمشق سوريا1، القياس النفسي ج) 2006(امطانيوس ميخائيل، .2

دراسة تطويرية لقياس االتجاهات نحو " ، )1990(مقابلة، خليل الخليلي و نصر  .3

. سلسلة العلوم اإلنسانية و االجتماعية . مجلة أبحاث اليرموك "  مهنة التدريس 

 80– 59: ص ص .  1: ، العدد  6 المجلد. منشورات جامعة اليرموك 

 مفهومه،: تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية" ، )2004(رشدي أحمد طعيمة،  .4

 . دار الفكر العربي." أسسه، واستخداماته

، التقويم النفسي، )  1997(فؤاد أبو حطب وسيد أحمد عثمان، و أمال صادق، .5

 .4مكتبة األنجلومصرية ، ط

، أساسيات القياس في العلوم السلوكية، دار الشروق للنشر )2004(موسى النبهان،  .6

 .1والتوزيع، ط

التحكيم، وثيقة مودعة بمكتبة قسم علم  ، استمارة)2007(نادية مصطفى الزقاي،  .7

 .النفس، جامعة ورقلة

،االختبارات النفسية التحصيلية والتقويم التربوي، دار )2009( نائلة أحمد األجرى،  .8
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A  global citizenship for a multicultural environment
1
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Mansouri Abdelhak (University of Oran 2) 

 

Abstract 

Considering the increasing number of people who will be 

moving across borders seeking a better life chance, it is 

expected that most countries of the industrialized world in 

particular will have a multicultural and multiethnic 

composition . The number of cultures that will have to 

coexist in the same social environment will increase 

enormously to the extent that it won’t be easy if not 

impossible, as a result of the many conflicting aspects within 

the intercultural relations , to give each culture the full chance 

to be apparent and with a certain impact on the general social 

life . These countries will be facing unprecedented challenges 

and problems sometimes affecting their very existence. In 

order to maintain their social cohesion and their political 

unity, they will have to work out practical solutions with 

unfortunately very few alternatives and through many 

compromises and certainly with more sacrifices . And among 

questions that might be raised: 

1- How should social life be reinforced in such a dynamic 

multicultural environment?  

2- What type of citizenship would be needed ? 

3- If a more global citizenship can give better chance to 

social stability and social harmony how are individuals and 

communities going to manifest their proper identity without 

being absorbed by this global society ?  

                                                 
1
 - Theme presented at  the 2nd Global Conference " The Citizen in the 

21st Century" held in Athens, Greece ,  7-9  November 2013. 
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4- How will individuals be prepared to live and work in this 

fast changing global society ? What sort of education is 

needed for that purpose ? 

5- How is society going to maintain its historical identity to 

which people in the past , present and future would relate ? 

What will happen to religions, family life, traditions, values? 

The attempt to give answers to these and other related 

questions will necessarily engage the discussion into a 

predictive framework and put it sometimes within a more 

fictive view. This, of course , will not eliminate the 

possibility to evaluate the human and social experiences and 

particularly the way cultural compromise is worked out . 

 

Key words: global citizenship, social identity, 

multicultural environment. 

  الملخص

  مواطنة شاملة لمجتمع متعدد الثقافات

تزايد عدد األشخاص الذين سيتحركون عبر الحدود سعيا إلى بالنظر إلى 

إيجاد فرصة أفضل للحياة، من المتوقع أن تتشكل المواطنة في معظم بلدان 

متعددة الثقافات ركبة بشرية العالم الصناعي على وجه الخصوص من ت

نظرا للعدد المتزايد من الثقافات التي ستتعايش في نفس البيئة  و. واألعراق

تماعية فسوف يكون من الصعب إن لم يكن مستحيال، نتيجة حضور  االج

الجوانب  المتضاربة الكثيرة داخل العالقات بين الثقافات، إعطاء كل ثقافة كامل  

فرصها للظهور و تبوأ مكانتها والسماح لها بإحداث التأثير الذي يتناسب مع 

تواجه هذه البلدان و من المتوقع أن .  حجمها على الحياة االجتماعية العامة

و من أجل . تحديات و مشاكل لم يسبق لها مثيل تؤثر أحيانا على وجودها ذاته

الحفاظ على التماسك االجتماعي والوحدة السياسية، سيتعين على الجميع إيجاد 

حلول عملية مع األسف من بين عدد قليل جدا من البدائل المتاحة و مع تقديم 

  :و من بين األسئلة التي يمكن طرحها .تنازالت و مزيد من التضحيات

  كيف ينبغي تعزيز الحياة االجتماعية في بيئة دينامية متعددة الثقافات؟ - 1

 ما نوع المواطنة المطلوبة؟ - 2
 



 2017  نوفمبر                   08العدد         مجلة التنمية البشرية                                                                       

Revue de Développement Humain                                                     ISSN :  1112-8070 رد�ك

 :                                 

190 

 

 

Introduction 

 

Considering  the  increasing number  of people who will 

be moving  across borders seeking  a  better life chance, it is 

expected that most countries  of  the industrialized world in 

particular will have a multicultural and multiethnic 

composition . The number of cultures that will have to 

coexist in the same social environment will  increase 

enormously . Asking  people  to give up their original 

identities and to adapt themselves  to the society’s historical 

predominant culture  is no more that practical solution 

viewed in the past  as the ”  best possible compromise”  . But 

on the other hand  , it won’t be easy  if not impossible to give 

each culture  the full  chance to  be apparent and with a 

certain  impact on the general social life . It becomes 

necessary then  to extend citizenship so that it includes more 

and more important aspects of individuals’ and groups’ life 

such as languages , religions and traditions and customs .  

These multicultural countries will certainly be facing 

unprecedented challenges and serious problems sometimes 

affecting their very existence but the cultural diversity so 

present now is also expected to bring new opportunities to 

many citizens and may on the long term become one of the 

main aspects of development    . 

 In order to maintain social cohesion and political unity, 

such countries will have to work out practical solutions with 

unfortunately very few alternatives and through many 

compromises  and certainly with  more sacrifices . And 

among questions that might be raised :  

1- How should social life be reinforced in such a 

dynamic multicultural environment?  

2- Since citizenship traditionally linked to humans 

rights can  only be viewed as  a partial citizenship which 

cannot offer to individuals more than a partial social 

integration , what type of citizenship would therefore be 

needed  ?  
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3- If a more global citizenship can give better chance to 

social stability and social harmony how are individuals and 

communities going to manifest their proper identity or are 

they going to be totally absorbed by this global society  ?  

4- How will individuals be prepared to confidently live 

and work in this fast changing global society ? What sort of 

education is  needed  for that purpose ? 

5-  How is society going to maintain its historical  

identity to which every individual in the past , present and 

future would psychologically and socially be attached ? What 

will happen to religion , family institution , traditions , 

morals.. and all the other individuals’ and communities’ 

valued aspects of life  ? 

The attempt to give answers to these and other related 

questions will necessarily engage the discussion into a 

predictive framework and put it sometimes within a more 

fictive view.   This, of course ,will not eliminate the 

possibility to evaluate the human and social experiences and 

particularly  the way cultural compromise is worked  out . 

I- Social life reinforcement  

The necessity to reinforce social life is practically linked 

with the very existence of the society and without doing so  

this latter will weaken and won’t be able to efficiently face 

internal and external challenges and cannot  therefore 

compete to achieve at different levels the many objectives  by 

which it  may  confirm its national identity and its strength 

and worth between communities and nations.  

There are of course many ways to reinforce  social life and 

encourage citizens to engage more and more  in  social 

activities and to entertain better relations  and solid ties with 

one another, chief among them : 

1- Fostering respect to diversity in all its aspects (Nieto 

,S ,2000 ) . This diversity should be regarded as a source of 

wealth and richness that can be fully  invested and not 
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necessarily as a threat to the social security and stability 

which we have to face.   

2- Facilitating cross-cultural understanding among all 

members of society by eliminating all sorts of handicaps that 

may interfere with the smooth interaction between people of 

different religions and of different cultures (Pattnaik j ,2003).  

They will therefore have all the chance to learn from each 

other and to be in a direct contact with other religious  and 

cultural aspects which will undoubtedly help people to accept 

each other . It would be expected that the more cultural 

barriers are eliminated and the more people become 

accustomed to live together with all their differences 

(Pattnaik, J. 2003) .In this way ,by considering, of course , 

the necessary time that will take, we may succeed to build 

societies of what some of them call “ the open cultures” 

(Vermes G.,Labat Cl.,1994) where everyone would feel 

unconditionally free to interact with the other members of the 

society . 

3- Building an effective multicultural education system 

that may help children in  particular to naturally bring to the 

school environment their unique experiences ,expectations , 

skills , interests and dreams (Koppleman and Goodhart 

,2010) ,so that every person will have the possibility  to self-

actualize and work out his views and convictions and realize 

his projects and objectives without being frustrated or forced 

to act or react unintentionally . By giving more chance to 

students from different cultures to verbalize their wishes , 

present their opinions , we are, on the one hand , helping each 

one  of them to construct his confident identity  and thus live 

in harmony with his proper culture , and preparing them , as 

well , to build their life vision , show to the other individual 

or groups of citizens  their  way of life  within a healthy 

democratic atmosphere and work out therefore each one’s 

social inclusion with a high positive self-esteem .These 

students , as expected , may become closer to each other and 

will , as a practical and profitable choice , entertain  

positively more open and friendly relationships 

(Vandenbroeck M., 2005).  
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 4- Developing awareness among members of the 

community of the danger that may come from segregation 

and discriminative positions in societies which have become 

increasingly diverse . People from all cultural backgrounds  

should always react negatively to such behaviours  and 

contribute effectively to the elimination of all possible 

internal conflicts between the citizens which may arise in the 

future .This awareness is the fruit of the educational effort  

invested within the family institution as well as schools , and 

through  the different medias contribution .The Citizen, by 

the time ,develops sensitivity to racism and will 

spontaneously reject all its forms and feel  disgusted to see it 

exhibited in some people’s behaviour. This type of response 

once generalized could become  an efficient means to protect 

national unity and safeguard social cohesion .  

5- Spreading a culture of cooperation and coexistence 

between individuals and groups would hopefully contribute 

to make an end to all forms of aggressive conflicts and why 

not lead to peace inside and outside society .People are 

generally willing to make sacrifices and postpone some of 

their rights’ demands  in order to achieve balance within the 

community and help reach  the general consensus among 

citizens . Intercultural dialogue , if widened , can also 

contribute a lot in dealing constructively with these different 

identities and in sustaining social cohesion through 

appreciating diversity but at the same time  preventing 

cultural divides .  

 

II- The  Citizenship needed  

 

The needed citizenship in these multicultural 

environments should necessarily be more global so that it 

may be able to include every member of the society without 

any exclusion , and certainly cannot be based on 

particularities or on  specific aspects relevant to certain 

cultures or beliefs or customs and not to others .This will be 

naturally seen as discriminative  positions and  will probably 

reinforce hatred between the citizens and will not , in any 

way,  help them  to entertain healthy relations so necessary 
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for social stability. This is why global and multicultural 

citizenship is necessary and may be easily adapted to support 

social unity since every individual within the large society 

would feel that he is at home . Of course when it comes  to 

practically define such a citizenship it would not  be that easy 

and including a component or excluding another will not be 

as direct and logical as one may think (Berry, J. W., 1991) . 

This is why  sacrifices are required of all influential actors in 

the community with the keenness of all these parties to reach 

common denominators that unite and not divide. For these 

people it represents the best adapted means to maintain order 

benefiting of course  from the constructive engagement of all 

members of the society without any marginalization . 

We will probably tend to discuss citizenship in terms of  

rights and duties rather than  qualities and characters so that 

all members of the society will feel the presence of their 

citizenship and be proud of it  through what they benefit of  

rights and what they engage as contributions  and duty 

fulfillment . But this social strategy , I suppose , will have to 

change as people become more assured and confident and 

more indulged  in their role performance . They would be  

willing to cooperate with others and make more sacrifices for 

the welfare of all  citizens and the stability and security of the 

homeland . 

 

III- The proper  identity  within the global 

citizenship  

As we explained above social stability is at risk when the 

citizenship is built on  discriminative aspects  and that people 

should be prepared to a wider life where they are expected to 

appreciate the values and beliefs of others as they expect to 

have their own values and beliefs respected from others. This 

as I said gives better chance to social harmony . The problem 

which we will face  is how  individuals and communities are  

going to manifest their proper identity  if  they are going to be 

totally absorbed by this global society  ? Do people have to 

forget about  their original identity and live as citizens 

without identity and without history ?  or do they have to live  
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with a certain number of identities adapted to the different  

contexts and stick to  the global identity when it comes to 

nationwide matters ? (Cummins, Jim.2001) . It is a fact that 

when an individual feels he is fully and  unconditionally 

accepted in his society , he will increase his enthusiasm and 

willingness to cooperate with his own people and build 

effective humanitarian bridges and responsible relations with 

them. But if you ask him to give up elements of his identity 

that are so important for him , you are as a matter of act 

asking him to live in his society without his proper 

personality and therefore without identity . Such a practical 

problem needs a practical solution because people from many 

cultures  are living together in the same environment and 

have to  find out a way to organize their sharing life . It seems 

difficult , however , to do the compromise between accepting 

the uniqueness of each individual in all its dimensions with 

all its rights and  the uniqueness  which accommodates to  the 

sharing aspects of social life on which citizenship is supposed 

to be constructed (Banks , J. A., et al. ,2001).  

The equilibrium would never be reached in life reality and 

within the dynamic relations between people and 

communities . Some authors generally  affirm the 

dissimilarities in the way people interpret or accept 

knowledge sharing due to their cultural background . Others 

viewed  it as the fruit of educational systems and consider  

for example that western cultures do not encourage a social 

exemplar of knowledge sharing and that these latter are more 

likely to embrace values of self-determination, independence 

and the attainment of personal interest whereas Asian 

cultures ,as explain Yang , nurture a sharing and teamwork 

environment  (Nadene King, et al , 2007). 

  

IV- Preparing the individual  to live in the global 

society 

The  global society  is built as such that each individual 

human being living in that society will feel his profound 

integration and consequently would be freed  from any 
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strangeness feeling or of being threatened since all races , 

colors , languages, traditions ,  and religions are integrated 

parts within the national identity .To make life easy in a 

global society individuals need to be prepared to live with all 

these multicultural aspects and respect each others’ 

convictions and  affiliations in a spontaneous manner without 

feeling being forced to do it . This will not happen without  

the serious  contribution of education , particularly in 

facilitating the acquisition of the knowledge , attitudes , skills 

and behaviours necessary for the adaptation to the social 

realities (Banks , J.A, 1997) . 

Educational curriculums should be presented as globally 

as possible in order to avoid internal conflicts between 

individuals and groups with different cultural and religious 

backgrounds .This of course will not help the individual to 

reinforce his proper identity and to acquire the necessary 

knowledge related to his proper convictions and proper 

traditions  . As if we are attempting to prepare people to adapt 

to a strange context with no color and no smell and to  forget 

about themselves about their history.  

Some propositions with regard to goals that multicultural 

education would take into consideration such as:  

-  Developing multiple historical perspectives .  

- Strengthening cultural consciousness and intercultural 

competence .  

-  Learning to accept and appreciate cultural diversity . 

-   Learning to respect human dignity . 

One should remark that in the absence of a deep change  in 

the  individuals’ philosophy of life, views, attitudes , 

reactions , and in their disposition to share with others the 

maximum and restrain from doing the  minimum that may 

hurt and  put social stability at risk : 

- These goals could only partly be reached and conflicts 

within this diversified life are expected to rise. 
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- The cumulative unsolved problems faced by 

individuals and communities will push to more open conflicts 

inside the society .  

In this essential preparation of the citizen who will be able 

to successfully live  a multicultural environment , we 

certainly need the engaging contribution of many parts 

mainly teachers spend who through  a direct contact several 

hours with their students (Zeichner K., Hoeft K., 1996; 

Akkari, A., 2006) , school counselors who usually entertain 

specific relations with some of these students and where their 

awareness of school realities may help them provide effective 

multicultural guidance (Victoria Merrill-Washington, 2007 ; 

Constantine, M. G., & Gainor, K. A. , 2001) , and principally 

parents and other important family figures (Trumbull, Elise et 

al  .,  2001; Vandenbroeck M., 2005)  . 

V- The social  historical Identity and the global 

society 

 

As it has been asked before how will  society maintain its 

historical  identity to which all individuals relate  in the space 

and time  ?  If we admit that the  limits of each  society are 

defined by what really exist within as cultures , religions , 

traditions  , customs, languages … , in this case we may have 

generations of people  different from each others in these 

cultural , religious and traditional ingredients , which means 

that people of the past cannot through what they had in 

common relate to what makes the social reality now  and that 

people today will not in their  turn relate to the social realities 

in the future since we are living in  a constant changing world 

characterized  by the  international migration and  mobility . 

Does this mean that the national identity will have to change 

as well  . If this is the case we will theoretically have less 

intergenerational conflicts since all generations are accepted 

and their values are integrated but on the  other hand  we will 

have no continuity of the society  during the time  . 

  

 Conclusion  
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It is a fact that diversity  within  societies  has become  a 

reality that cannot be  underestimated  and life has to be 

organized in a certain way  that help objectively  use  and 

take the best of it . The simple strategy that may engage 

people in a harmonious life is to learn to accept one another 

without preconditions and entertain the relation through a 

more global citizenship that integrate all members of society 

and exclude no one on any basis  . 
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