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تنشر الة البحوث العلمية األصيلة يف جمال الرتبية وعلم النفس وعلم االجتماع  .1

وأيضا البحوث اليت تتعلق بسياق الة العلمي من ختصصات أخرى واليت تلتزم 

العربية أو الفرنسية أو االجنليزية : تمبنهجية البحث العلمي واملكتوبة بإحدى اللغا

 واليت مل يسبق نشرها بإقرار خطي من الباحث

تنشر الة البحوث املرتمجة والنقدية وتقارير الندوات واملؤمترات املتخصصة  .2

 وأيضا ملخصات رسائل الدكتوراه واملاجستري اليت هلا عالقة باختصاص الة

  كتب البحث بإحدى الطريقتني .3

يورد الباحث مقدمة يوضح فيها طبيعة : لمعملية والميدانيةالبحوث ا �

موضوع البحث وأمهيته، مث حيدد اإلشكالية يف هيئة تساؤالت أو فرضيات 

ويعرف املفاهيم واملصطلحات مث يتناول خطة البحث فيقدم جمتمعه وعينته 

 .وأدواته مث قسم خاص مبناقشة النتائج وأخريا قائمة املراجع املعتمدة

ينطلق الباحث من مقدمة تشتمل على مشكلة  :ث النظريةالبحو  �

وأخريا . البحث وأمهيته مث يعرض املوضوع يف أقسام مستقلة يف إطاره

خيتتم البحث خبالصة تتضمن استنتاجاته مث يسرد املراجع واحلواشي وفق 

 .إحدى الطرق املتعارف عليها

ع يف منت البحث بكتابة يشار إىل املرج: تسرد المراجع بالطريقة التالية ال غير

فالن، (مثال . االسم األخري للباحث وسنة الطبع مث الصفحة الكل بني قوسني

2000 :17( 
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تكتب املراجع يف آخر البحث باإلشارة إىل اسم الكاتب أو الباحث، السنة، 

وذلك . عنوان املقال أو املؤلف، اهليئة اليت أصدرته أو الدار، البلد، الصفحة

 .راجع مبا فيها األجنبية ووفق أجبديتهابالنسبة لكل امل

 .ترسل استمارة البحث أو أداته اليت صممها الباحث إذا مل يسردها يف حبثه .4

صفحة مبا فيها املراجع واحلواشي  20ال يتجاوز البحث أو املقال أكثر من  .5

 .واألدوات

 .ختضع البحوث املنشورة مجيعها إىل التحكيم قبل نشرها يف الة .6

 .وق طبع ونشر البحث إىل الة عند إخطار الباحث بقبول نشر حبثهتنتقل حق  .7

 .ا تلتزم الة بإرجاع البحث إىل صاحبه يف حالة عدم قبوله   .8

 .ال تدفع الة مكافآت عن البحوث املقبولة للنشر   .9

 .حتتفظ الة بالبحث ملدة سنتني وحيق هلا نشره يف امللف املناسب .10

ردة يف الة عن أراء كاتبيها وال تعرب بالضرورة عن تعرب مجيع األفكار الوا .11

 .وجهة نظر الة

 
 
 

 

 
 

	� ا����ث!� �� /�ا
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وعلى وجه واحد مبا يف ذلك  A4يقدم الباحث ثالث نسخ على ورق - 

 Simplified Arabicويكتب النص خبط . املراجع واحلواشي وأدوات البحث 

  X 24 16   على ان تكون الصفحة 12

الباحث خطابا مرافقا يبني فيه أن البحث أو ما يشاه مل يسبق نشره أو يقدم - 

  مل يقدم إىل جهة أخرى ولن يقدم للنشر حىت تنتهي إجراءات التحكيم 

عنوان البحث واسم : جيب أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث على - 

( الباحث ومكان عمله والعنوان ورقم الفاكس واهلاتف والربيد االلكرتوين 

  ) ضروري 

  لضمان مصداقية التحكيم على الباحث أال يذكر امسه يف منت البحث - 

يقدم الباحث ملخصا لبحثه باللغة العربية وآخر باللغة الفرنسية او االجنليزية  - 

  يف صفحات مستقلة عن بعضها البعض 

    CDيرسل على الربيد االلكرتوين او يقدم يف - 

  ترسل البحوث إىل السيد - 
  	�ر�رر��س ا�


ا����  ���ر ا�	ر��� وا�	����، ��م ��م ا��س و��وم ا�	ر��� وا�رطو�
�!� � وھران ـ ا��زا�ر���!�	�     ا� �وم ا�

mhamel2003@yahoo.fr Email: 
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 ���� ا��3اءة
  2جامعة وهران   قسم علم النفس و علوم التربية      مزيان    محمد        . د.ا

  2جامعة وهران        قسم علم النفس وعلوم التربية     ق منصوري  عبد الح. د.ا

                2جامعة وهران     و االرطفونيا      قسم علم النفس          ماحي ابراهيم  . د.ا

  2جامعة وهران     قسم علم النفس وعلوم التربية        غياث     بوفلجة   . د.ا

  2جامعة وهران        م النفس وعلوم التربية قسم عل  مباركي   ابو حفص   . د.

  جامعة تلمسان        قسم علم النفس وعلوم التربية     بشالغم   يحي      . د.ا

  جامعة تلمسان        قسم علم النفس وعلوم التربية               فقيه العيد. د .ا

                                                                                                 جامعة مستغانم      قسم علم النفس و علوم التربية       قماري  محمد      .د .ا

  جامعة الجزائر      قسم علم النفس و علوم التربية        تعوينات   علي   . د. ا

  جامعة الجزائر       التربية  قسم علم النفس و علوم    بلعربي   الطيب    . د.ا 

                                                                                سطيفجامعة       بشير     معمرية      قسم علم النفس وعلوم التربية    . دا 

  جامعة تلمسان          بوغازي   الطاهر     قسم علم النفس وعلوم التربية  . د ا 

  جامعة تونس           قسم علم النفس                         طارق   بلعج .د

  جامعة تونس              قسم علم النفس                   قزقز   خليل     .د

  جامعة تونس            قسم علم االجتماع                  بلكحلة  عادل    .د

  2جامعة وهران     ية                  قسم علوم الترب        هاشمي احمد   . د 

     2جامعة وهران          و االرطفونيا  قسم علم النفس     د فسيان   حسين      

  2جامعة وهران                      قسم علوم التربية      صواغ   مختارية   . د 

  جامعة سطيف           قسم علم االجتماع                 بوقشور  محمد    . د

  2جامعة وهران        قسم علم النفس وعلوم التربية       عريبة   محمود    . د

   سعيدةجامعة          قسم علم النفس وعلوم التربية         شريفي  علي    . د 

   جامعة ورقلة       قسم علم النفس وعلوم التربية      ابو مولود    عبد الفتاحد

  2!س       ��م ��وم ا�	ر���                             �!� � وھراند ـ ��$و��دي  ��

  مستغانمجامعة        قسم علم النفس وعلوم التربية         د ـ ��دوم   ���د       

  مستغانم   جامعة       قسم علم االجتماع                    مرقومة منصور    . د 
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  ……………………………………المسن المتقاعدالصحة النفسية عند ـ 

  2قادري حليمة، جامعة وهران/ د    

  ……مرضية نفسية مقاربة-: المسن  الشخص عند المزاجية االضطراباتـ 

  2زروالي لطيفة، جامعة وهران/ د

عند المتعلمين الكبار في إطار ) ج -ب –أ (فعالية الذات واألنماط السلوكية ـ 

  .……………………)لنساء بوالية البليدةبحث على عينة من ا(محو األمية 

  2مريم دايدي، جامعة الجزائر 

مقاربة في تحليل العالقات في ضوء التغيرات : الجزائرية  األسرةالمسن في 

   .……………………………………………………األسرةالحاصلة في 

  2زهراوي خروفة، جامعة وهران

رة القراءة اثر إستراتيجية المقاربة بالكفاءات على التحصيل اللغوي في مها ـ

  ……………………………لتالميذ السنة الخامسة ابتدائي والتعبير الكتابي

  2قصير بنسالم، جامعة وهران. ا

صعوبة قراءة، :  صعوبات التعلم االكاديمية في المرحلة االبتدائية ـ

  .………………………………………………………وحساب  وكتابة،

15 
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68 
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  قدي سمية، جامعة معسكر

والنوع  وعالقته باإلنجاز الدراسي م الثانويالذكاء االنفعالي لدى تالميذ التعلي ـ

  .……………………………………………………………تخصصالو 

  2بلقاسم محمد، جامعة وهران   

دراسة على عينة من طلبة (لذكاء االنفعالي لدى الطالب الجامعيـ مستوى ا

  .…………………………………………………………جامعة الشلف

  جامعة وهران ،بشير  طاهر بن د.و جميلة بن عمور.أ

  

ذ السنة الثانية يلسلوك العدواني وعالقته بالتحصيل الدراسي دراسة وصفية لتالما ـ

  .……………………………………………ثانوي بوالية مستغانم

  2قوعيش مغنية، جامعة وهران/ أ 

  الخصائص السيكومترية لمقياس الكفاءات االجتماعية لدى األساتذة ـ

  ..………………………………………………………………من وجهة نظر التالميذ 

 2جامعة وهران ،بن طاهر بشير. ود لعالية محمد  ب.أ

  ..)بين التكامل واالختالف:(واإلدارة بالجودة الشاملة 9000تطبيقات نظام األيزو

  )باحثة(سعدي نوال 

  

 

  

108  
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157  

  
  

174 

  

192  
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        ا���� ا������ ��� ا���� ا�������____

 
          حليمة قادري 

  2ة وهرانجامع
 

  :ملخص 

وألجل ذلك طرحنا التساؤالت ، هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن الصحة النفسية للمسن 
لمسن المتقاعد مشاكل لهل يتمتع المسن المتقاعد بالصحة النفسية جيدة؟ هل : التالية

 3 ولتحقيق أهداف البحث قمنا بالدراسة الميدانية على اجتماعية تؤثر على صحته النفسية؟
وباالعتماد على ، تم اختيارهم بطريقة مقصودة، سنة) 70 - 60(بين رهم ماأع تتراوححاالت 

، واختبار فحص الهيئة العقلية، والمالحظة، والمقابلة، المنهج العيادي بتطبيق دراسة الحالة
لكل المسنين    ليس؛ المسن المتقاعد يتمتع بصحة نفسية جّيدة: توصلنا إلى النتائج التالية

  . النفسية ممشاكل اجتماعية تؤثر على صحته ين المتقاعد

  :مقدمة

بعّدة تغيرات كتباطؤ  تتمّيز، في حياته عمرية يمر بها اإلنسان تعتبر الشيخوخة آخر مرحلة 
تطلبه الشؤون تبما  واالعتماد عليهم في القيام والحاجة إلى اآلخرين، األنشطة الفسيولوجية

والنفسية  وكثرة األمراض الجسمية ، وعدم القدرة على الحركة، عجزوالشعور بمظاهر ال، الدنيوية
وفي خضم   ؛االستقالل إلى التبعية ومن ، القوة إلى الضعف إذا هي مرحلة االنتقال من ؛والعقلية

بعد أن كان يتمتع بتقدير قبل توقفه  فما بال المسن الذي استفاد من التقاعد أو ُأجبر عليه ذلك
 النفوذ منو  الماليةاالمتيازات  من كالحرمان مكانته االجتماعية سسه بتقليصالذي يح، عن العمل

 في عمره من الكثير أمضى الذي الفرد فإن وبالتالي، فقدها التي المكانة بشغله المرتبطة والمهابة
 لم جديدة مشكلة سيواجه العمل سوق من الخروج على معينة سن في يجبره المجتمع وفجأة عمل

 كبيراً  نقصاً  هناك أن االفتراض لهذا األسباب أهم ولعل الفراغ؛ وقت زيادة وهي لقب من يعهدها
بعّدة مشاكل قد تكون  الذي يشعرهم، مختلفة أنشطة مزاولة في السن لكبار المتاحة الفرص في

أو بتعبير ، المطاف نهايةب بعضهم عند الشعور هو باعتبار أن التقاعد، مرتبطة بفقدان العمل
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نتيجة كبر السن؛ وعلى إثر  .المجتمعي النشاط في ودوره الفرد أهمية نهاية يعني دالتقاع، أصح
 واالقتصادية والصحية والنفسية االجتماعية المشكالت من دوامة في الفرد يدخل قد هذا المعنى

من اإلعالن  )25(المادة  أن في حين نجد .الحياة عن رضاه مستوى على تنعكس قد التي
الحق في مستوى معيشي مالئم لصحته  لكل إنسان " قد نصت  نسان لحقوق اإل العالمي
 والرعاية الطبية، المأكل والملبس والمسكن في ذلك  بما، وكذلك لصحة ورفاهية أسرته، ورفاهيته

  .األمان عندما يتقدم به السن والحق في ، والخدمات االجتماعية الضرورية

  :اإلشكالية

اآلونة األخيرة لما  في المجتمعات بال تشغل التي القضايا أهم من وتقاعدهم المسنين قضية تعتبر 
 واالجتماعي فنجد البعض منهم قد، تتمّيز به بعّدة خصائص على المستوى الجسمي النفسي

تقتصر  وأصبحت ، المختلفة المجتمعية باألنساق مارتباطاته وضاقت، عالقاتهم االجتماعية تقلصت
بأن  اإلحساسواإلحباط و  مظاهر الملل والسأمالذي قد يبعث فيهم . القدامى القريبين أصدقائهمعلى 

 غير قادر فيجد المسن نفسه ، مع البيئة سوء التكيفب بال شك سيشعرهموهذا ، هدف الحياة تسير بال 
يصبح و  .الشيخوخة أو محروم من مزاولة كثير من األدوار التي كان يقوم بها في مرحلة ما قبل 

وهذا ؛ هافقد التي لألدوار بدائل صعوبة إيجاد وعلى، العديد من النشاطات محروم من المشاركة في
إلى التعرف على المشكالت  التي هدفت )2011(دراسة عبد الرحمان فهد الفهدي  إليه أشارت ما

من خالل التعرف على ، المرتبطة بمرحلة التقاعد من وجهة نظر المتقاعدين بمدينة الرياض
انطلق من طرح حيث ، والصحية والنفسية للمتقاعدين، االقتصاديةو ، المشكالت االجتماعية

 المتقاعدين نظر وجهة من التقاعد المرتبطة بمرحلة االجتماعية المشكالت ما: التساؤالت التالية
 الصحية المشكالت ما ؟ بمرحلة التقاعد المرتبطة االقتصادية المشكالت بمدينة الرياض؟ ما

وجهة نظر المتقاعدين  من التقاعد بمرحلة المرتبطة النفسية المشكالت ما ؟ بمرحلة التقاعد المرتبطة
 الدراسة؟ وقد محاور المبحوثين حول آراء في إحصائية داللة ذات فروق هناك بمدينة الرياض؟ هل

 أفراد بلغ حيث، الدراسة وأهداف ألسئلة لمناسبته للدراسة كمنهج الوصفي المنهج الباحث استخدم
 توصلت وقد، االستبيان لجمع البيانات واستخدم، الرياض بمدينة المتقاعدين نم) 356(العينة 
 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم:أهمها من كان النتائج من مجموعة إلى الدراسة

 فروق وجود عدم، العسكريين المتقاعدين واتجاهات المدنيين اتجاهات المتقاعدين في فأقل) 0.01(
 واتجاهات، الدراسة أفراد عينة اتجاهات في فأقل )0.05( مستوى عند صائيةإح داللة ذات

 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق جود، اختيارًيا المتقاعدين واتجاهات إجباريا المتقاعدين
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)  سنة 80(أكثر من ، الكبيرة األعمار أصحاب عينة الدراسة أفراد اتجاهات في فأقل )0.01(
 وأصحاب، األخرى المؤهالت وأصحاب، )فأقل 80(عمًرا الدراسة األقل ةعين أفراد واتجاهات
 20(األعلى من  الخبرات أصحاب الدراسة عينة أفراد واتجاهات )سنة 20( من القليلة أقل الخبرات

 بناتهم المتزوجات أو أبنائهم احد أو أسرهم مع يقيمون الذين الدراسة عينة أفراد واتجاهات ).سنة
 إحصائية داللة ذات فروق وجود، اإلقامة من أخرى أنماط لديهم الذين الدراسة عينة أفراد واتجاهات

 والذين، خاص قطاع في يعملون الذين عينة الدراسة أفراد اتجاهات في فأقل )0.01( مستوى عند
 عينة أفراد بقية واتجاهات األرامل الدراسة عينة أفراد واتجاهات .يعملون ال أو حرة أعمال يعملون

المتقاعدين  اتجاهات في فأقل )0.01( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود، دراسةال
 الخبرات وأصحاب) سنة 25- 21( من الخبرات وأصحاب، اختيارًيا المتقاعدين واتجاهات إجباريا
 فروق وجود، األخرى أصحاب الخبرات الدراسة عينة أفراد واتجاهات، )سنة 40( من أكثر العليا
 المشكالت حول عينة الدراسة أفراد اتجاهات في  فأقل )0.05( مستوى عند إحصائية ةدالل ذات

وانطالقا مّما ذكر . اإلقامة نمط باختالف متغير الرياض بمدينة المتقاعد بمرحلة المرتبطة النفسية
قاعد هل يتمتع المسن المتقاعد بالصحة النفسية جيدة؟ هل المسن المت: سابقا نطرح التساؤالت التالية

 مشاكل اجتماعية تؤثر على صحته النفسية؟

  :أهمية الدراسة

، أهم مرحلة عمرية في حياة اإلنسان هي مرحلة الشيخوخةب الرتباطهاترتبط أهمية هذه الدراسة  
؛ لدا يعتبرها والمادية الصحية-  واالجتماعية الحياتية التي يتعرض فيها إلى تغّير كثير من األنماط

 من يعانون المسنين نإ .التي تؤثر على توافقه النفسي االجتماعي البدنيالبعض مرحلة الوهن 
الذي قد تؤثر على نمط حياتهم؛ لكن ليس بضرورة ، وصحية واقتصادية واجتماعية نفسية مشكالت

 .نتيجة توقفه عن العمل، أن يعيش الُمسن الُمتقاعد نفس الوضعية والصعوبات

  :المفاهيم اإلجرائية

، واالتزان االنفعالي، هي الحالة النفسية التي يشعر بها الفرد بالسواء: يةالصحة النفس
ويتم تشخيصها في هذه الدراسة بناءا على نتائج المالحظة والمقابلة ، والرضا عن الذات
 .المجراة مع الحاالت
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توقف عن العمل إما بصفة قانونية ، هو شخص تجاوز الستين عاماً : المسن المتقاعد
و إلزامية إجبارية لرغبته في مواصلة الوظيفة حتى وٕان تجاوز المدة الرسمية أ، اختيارية

  .يتمتع بمقابل مادي يصرح به صندوق الوطني للضمان االجتماعي، لسنوات العمل

  :اإلطار النظري

 التي النظرية المناحي بتعدد النفسية الصحة تعريفات تتعدد: تعريف الصحة النفسية-1
 بين التكامل أو التوافق عن يعبر النفسية الصحة مفهوم أن، فاتتنطلق منها هذه التعري

 على عادة تطرأ التي النفسية األزمات مواجهة على القدرة مع المختلفة النفسية الوظائف
  .والكفاية بالسعادة اإليجابي اإلحساس ومع، اإلنسان

واء في تعريف للصحة النفسية على الس) Caingelum )1943لقد اعتمد كانغيالم  
حيث يرى أنه ال يتحَدد سواء الفرد كوحدة متمَيزة إال بالنسبة لشمولية ، والمرض النفسي

ظ فيه على ويحاف، بحيث يستطيع أن يبسط فيه حياته بصفة أفضل، الوسط الذي يعيش فيه
  .)28: 2008، سي موسي وزميله(ن سمعيار الخاص بطريقة أح

فسية على أنها تلك الحالة النفسية التي في تعريفه للصحة الن) 1990(ويشير فوزي جبل 
ومتسما ، وبيئته، والذي يكون فيه الفرد متمتعًا بالتكَيف مع نفسه، تتسم بالثبات النسبي

ويضع لنفسه ، ولديه القدرة على تحقيق ذاته، وان يشعر بالسعادة والرضا، باالتزان االنفعالي
، يه القدرة على معرفة إمكانياتهاكما لد، مستوى من الطموح يتفق مع إمكانياته وقدراته

  ).29: 2005، الدهراوي(واستثمارها في أمثل صورة ممكنة 

 القدرة مع، المختلفة النفسية الوظائف بين التكامل بأنها (1970) القوصي في حين يضيف 
 اإليجابي اإلحساس ومع اإلنسان على عادة تطرأ التي العادية النفسية األزمات مواجهة على

  .)29: 2001، عبد السالم( والكفاية بالسعادة

أنه يمكن اعتبار الصحة النفسية حالة ) 2002(مبروك  عزةيشير : مؤشرات الصحة النفسية
ويتضمن هذا المعنى االيجابي للصحة النفسية عددا من ، من اللياقة النفسية واالجتماعية
  :المؤشرات التي تلخص فيما يلي

الخلو النسبي من مظاهر االضطراب السلوكي  - 2  .ةالشعور بالراحة النفسية والسعاد - 1
تقبل الذات  - 4 .الكفاءة في القيام باألدوار االجتماعية - 3  .ومشاعر الضيق، واالكتئاب، كالقلق
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اتخاذ أهداف واقعية سعيا  - 6 .القدرة على تكوين عالقاته مالئمة مع اآلخرين - 5 .اآلخرين
  .)8: 2006، وزميله جمعة(لوجداني االستقالل المعرفي وا - 7 .لتحقيق الذات

األول : المسنين إلى جانبين رعايةيشير مفهوم الصحة في مجال : الصحة النفسية للمسن
فهي مؤلمة ، فاألمراض لها جوانب شخصية غير محببة، ويتعَلق بغياب أو وجود األمراض

، وخاصة المزمنة، وتعوقه عن استخدام قدراته ألداء األدوار االجتماعية المتوقعة منه، للفرد
فالنشاطات التي تتعَلق بمهام الحياة اليومية التي ، يتعَلق بالدرجة الصعوبة الوظيفية: الثاني

تعد مؤشرًا مهمًا في تحديد ما سوف ، أو التي يعتقد انه يستطيع القيام بها، يقوم بها الفرد
  .)399-389: 2002، مبروك(تصبح عليه حالته الصحية في المستقبل 

ال يوجد تعريف موحّد لمفهوم التقاعد نظرا لكونه لم يكن : Retraité تقاعدمريف التع -2
وكلمة التقاعد مشتقة ، األمر الذي أدى بالفقهاء إلى إعطاء تعريفات شخصية، معروفا أو موجوداً 

ويعني التوقف عن  retireويقابل باللغة االنجليزية ، ويعني الجلوس أو االمتناع، من الفعل تقاعد
فيقصد به مقدار المال تدفعه  Retraiter أما المعاش التقاعدي، عمل في نهاية الحياة العمليةال

  .الحكومة أو الصندوق الوطني للتضامن بانتظام لشخص سبق له العمل

فإن التقاعد يندرج ضمن الحقوق االجتماعية للعمال التي اعترف بها  القانونيةأما من الناحية 
وأصبح هذا الحق يطبق على جميع فئات العمال األجراء وغير  ،القانون األساسي العام

  ).   21: ت.د، بن ضنيتان(األجراء 

والذي ، يتالزم مفهوم التقاعد مع توقف الفرد عن العمل لدى بلوغه السن القانوني للتقاعد
، والستين بالنسبة للبعض اآلخر، تحَدد تبعًا لبعض الوظائف بسن الخامسة والخمسين

  .)14، 2004أكتوبر ، اليحفوفي(والستين لفئات أخرى والخامسة 

أنه لم يتم بعد االتفاق على تعريف التقاعد بين علماء الشيخوخة أو  Barkerويرى باركر  
وقد يعني إنهاء ، فقد يعني مدى التوقف عن التكسب من العمل، حتى بين صانعي السياسات

 ).260:  ت.د، علي(ش وقد يعني الحصول على المعا، خدمة في وظيفة معّينة

 :وأشهر التعاريف التي أشار إليها كل من

الذي يرى أن التقاعد ) C.N.E.S )2001 ،27المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي 
ولكن يبقى له الحق في ، هو عمر إداري أين ُيقرر المجتمع نهاية الحياة العملية لشخص ما
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فهو بالتالي يظهر ، ومرتبط بأداء العمل هذا الدخل هو التقاعد محسوب، الدخل بدون عمل
  .كنتيجة مرتبطة بالحق االجتماعي

 ويخضع حكومي عمل في يعمل الذي الفرد"هو  تقاعدالمُ  أن فيشير )11، ت.د(صنيتان ابنأما 
 بعد له يحق أنه على، الخدمة أثناء معينة نسبة الشهري راتبه من قتطعيُ  حيث التقاعد لنظام

 من االنفكاك كان سواء الغرض لهذا محددة نسب وفق تقاعدي راتب ةالخدم من محددة سنوات
  .جزئي أو كلي كعجز العمل من يمنعه ما له حدث أو اإلجبار أو باالختيار العمل

وحرمانه مَما كان يتقاضاه من ، انقطاع شخص عن أداء وظيفته مّما سبق ُيقصد بالتقاعد 
وذلك حين يصل إلى مرحلة عمرية معَينة  ،مرتب أو مكافأة مقابل قيامه بمهامه الوظيفية

، سنوات الخدمة ويحصل على نصف الراتب الذي كان يتقاضاه أثناء، دها المجتمعيحدّ 
وبهذا ، أو عامل أو مستخدم، والذي اقتطع عن اشتراكاته أثناء تأدية مهامه بصفته موظف

والمتمتع ، نيفالتقاعد هو حق قانوني للشخص الطبيعي المتوقف عن مزاولة نشاطه المه
  . بمعاش نتيجة عقد اتفاق بين العامل وصاحب العمل

  :التقاعد أنواع

 la retraite a l'age legal:التقاعد حسب السن الشرعي - 1

  .سنة 60 يبلغ العامل : األولالشرط 

  .اشتراك علي األقل ةسن15: الشرط الثاني

ا األخير ذطلب من ه أون إذفيما يخص هدا النوع يمكن للمستخدم أن يحيل العامل بدون 
الذي تتوفر فيه الشرطين المذكورين بعدما يكون قد طلب المستخدم من العامل استكمال 

  .أشهر من قبل6الملف 

  cnrالصندوق الوطني للتقاعد ىكل عامل قام باالشتراك لد: التقاعد بدون شرط السن - 2
حتي لو كانت ، ذكورالتقاعد الم ىطلب اإلحالة علبكاملة يمكنه أن يتقدم  ةسن32لمدة 

 ىعل إجبارياال يمكن للمستخدم في هده الحالة أن يحيل العامل .سنة60للعامل أقل من 
dz.com/t27544-http://www.mouwazaf- سنة 60التقاعد ما دام لم يبلغ بعد
topic#ixzz3O4NX61oG.    
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من القانون المتعلق بالتقاعد لمراعاة العمال الذين باشروا عملهم  12-83وقد وضعت المادة 
سنة قبل السن القانوني  32ونادرا ما تكون مدة المسيرة المهنية للعامل ، في سن مبكرة

  للتقاعد

استوفي  إاذو ، التقاعد بطلب منه يمكن للعامل أن يستفيد من هدا: التقاعد النسبي - 3
  :رطين التاليينالش

  .على األقل ةسن 20قام باالشتراك لمدة :ثانيا، األقل ىعل ةسن50يبلغ : أوال

غير أن هذا ، 95/119ولقد أول قانون كرس نظام التقاعد النسبي في الجزائر هو مرسوم 
وكان بمثابة امتياز لهذه ، المرسوم حصر مجال تطبيقه على اإلطارات السامية في الدولة

  .في حدود ثالثة سنوات 97/13صدور األمر وبعد ، الفئة

المؤرخ  94/10هو نظام جديد في التشريع الجزائري نص به المرسوم رقم : التقاعد الُمسبق - 4
وهو عبارة عن إجراء لحماية األجراء الذين يفقدون مناصب عملهم بصفة  1994ماي  26في 

وٕانما فرضته ، ة عن إدارة العملوهي تلك الضغوط الخارج، وألسباب إقتصادية ظرفية، الإرادية
  .إعادة هيكلة للمؤسسات بوسائل وطرق حديثة ذات آلية وتكنولوجية متطورة

تلجأ إلى تقليص  التي منهابعض الالنوع من التقاعد ال يمس كل القطاعات بل  لذلك فإن هذا
ي الصندوق الوطن تحيلهم بذلك إلىو ، قانونيا ُحلت التي تكون قدمؤسستها العمال عدد 

 ال بد من القيام بها ىا اإلجراء هناك إجراءات أخر ذلكن قبل اتخاذ هو ، للضمان عن البطالة
التقاعد المسبق الذين  ىه اإلجراءات إحالة العمال علذمن بين ه، الجانب االجتماعيتمس 

   :تتوفر فيهم الشروط التالية

 10 قام باالشتراك لمدة أو ةسن 20وعمل لمدة  ةسن 50أن يبلغ العامل المعني بهذا اإلجراء 
  . opic#ixzz3O4NX61oG-dz.com/t27544-http://www.mouwazafاألقل سنوات على

فيضيف أن التقاعد ينقسم إلى نوعين هما التقاعد اإلجباري    (Hurlock,1981)أما هيرولوك 
ويتم ، والتقاعد االختياري، وله العديد من اآلثار السلبية، وهو الذي ُيجبر عليه الفرد أو اإللزامي
 ). 19: ت.د، البربري(وله آثاره االيجابية بالمقارنة بالنوع األول  ، برغبة الفرد
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  :المشاكل الشخصية الناتجة عن التقاعد

الضغوطات التي يتعرض  نتيجة التغيرات التي تشكل أهميعاني المتقاعد من عّدة مشاكل  
 :حيث، (Harber & Runyon, 1984, 29)لها المسن 

ولكي يتغلب المتقاعد على ذلك فإن األمر ، حدث التقاعد نوعا من العزلة االجتماعيةيُ  .1
التي تمكنه من استمرار عالقته ، قد يتطلب أن يقوم الشخص ببعض األنشطة اإلنتاجية

، إنتاجيةناعية التي تعتمد على الشباب كقوة االجتماعية ومع ذلك ففي المجتمعات الص
لذا يصبح لزاما ، فإن المتقاعدين لن يجدوا فرصة وظيفية تمكنهم من استمرار عالقاتهم

وذلك بتنمية بعض المهارات االجتماعية ، عن وسيلة يوجه بها نفسه البحث عليهم
  .االنفعالية

ومكانة أمام ، تمنح الشخص هيبة المهنة أو الوظيفة: فقدان المكانة االجتماعية الذاتية .2
أما الذين كانت لهم انجازات واضحة ، وهذه الهيبة تضعف بالتقاعد، الزوجة واألبناء

  .فإن تاريخهم الوظيفي يقف حائًال دون ضعف تلك الهيمنة، ليس من السهل نسيانها

خالل مرحلة العمل تتكَون لدى الفرد جماعة خاصة ترتبط : فقدان الجماعة الخاصة .3
 .والتقاعد ُيضعف تلك الجماعة، لمهنة التي يقوم بهابا

إذ يصل البعض منهم وهم لديهم الرغبة في ، يعاني بعض المتقاعدين من مصاعب مادية
إلى زيادة الصعوبات التي ، ويؤدي عجزهم عن تقبل المواقف الجديدة، االستمرار في العمل

  .في التوافق للتقاعد، يواجهونها

، ري أعباء مادية على المسنين مّما يؤثر على صحتهم الجسميةويفرض التقاعد اإلجبا
، والنفسية؛ ويعتبر البعض أن تزايد وقت الفراغ مشكلة أساسية يجب على المتقاعد مواجهتها

والصحة بين المسنين ، لكن الرغبة في قضاء وقت الفراغ ترتبط بارتفاع مستوى األمن المالي
 .)59-58: 2001، شاذلي(

  :ابقةالدراسات الس

ولكن بمتغيرات ، هناك عدد البأس به من الدراسات التي تناولت موضوع المسن المتقاعد 
التفاؤل ، الرضا عن الحياة، التوافق النفسيك، تعبر عن مؤشرات الصحة النفسية ومظاهرها

  :نذكر منها دراسة، والتشاؤم
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ارسوا أي على عمل بعد على المسنين المتقاعدين الذين لم يم اهاالذي أجر ) 1989(سعد الدين 
، واالكتئاب، وبعض السمات النفسية االنفعالية كالقلق، وأقرانهم الذين استمروا في العمل، التقاعد

وبرهنت ، سنة) 70- 60(مسن بلغت أعمارهم ما بين ) 100(تألفت العينة من ، والتوافق النفسي
في حين ، ح المسن المتقاعدينلصال، النتائج على وجود فروق دالة إحصائيًا في القلق واالكتئاب

  .كانت هناك فروق جوهرية لصالح المسنين العاملين على متغير التوافق النفسي

والرضا عن الحياة ، العالقة بين التوافقإلى ) 1994(على الديب  دراسة تطرقتفي حين 
 139، ذكر 60(مسنًا ) 106(وبين استمرارهم في العمل على عينة من ، لدى المسنين

واستخدم الباحث اختبار التوافق لدى ، سنة) 70-60(تراوحت أعمارهم بين ) أنثى
واختبار مؤشر الرضا عن الحياة والذي يحتوي على البعد ، المتقاعدين بسبب الشيخوخة

، وأظهرت النتائج أن عينة الذكور الذين يزاولون العمل بعد الستين أكثر توافقاً ، التفاؤلي
  .ذين تقاعدوا عن العملورضا عن الحياة من أقرانهم ال

 لدى التقاعد حالة في النفسي التوافق عن الكشف إلى فهدفت) 2002(دراسة جهاد عالء الدين  أما
 من العشوائية الدراسة عينة تألفت وقد .الجنسين من العاملين وغير العاملين األردنيين السنكبار 
، يعملون والبقية ال تعمل منهم % 50) أنثى 40، ذكر 60( ومتقاعدة متقاعد ( 100 ) مائة

 اجتماعي مستوى إلى معظمهم وينتمي، )سنة66إلى  46(وبمتوسط عمري ألفراد العينة الكلية من 
 ولقد . وضواحيها عمان مدينة في معظمهم ويقطن، متنوعة وحالية سابقة مهن متوسط اقتصادي
، )1982، طانالق( السن لكبار التوافق مقياس لتطبيق الشخصي االتصال أسلوب استخدم

 One and Two Ways Analysis ofوثنائي االتجاه ، وباستخدام أسلوب تحليل التباين أحادي
Variance (Anova) ،درجات متوسط بين إحصائيا دالة فروق وجود إلى الدراسة نتائج أشارت 
 تشر مول العاملين؛ لصالح التوافق مقياس على العاملين غير درجات ومتوسط العاملين المتقاعدين

، )عاملين وغير عاملين(الذكور   المتقاعدين درجات متوسط بين دالة فروق وجود إلى النتائج
 وأظهرت . المقياس نفس على )عامالت وغير عامالت( اإلناث المتقاعدات درجات ومتوسط
 بين الدالة للفروق يعود والجنس العمل متغيري لتفاعل إحصائيا دال أثر وجود أيضاً  النتائج

 والجنس العمل دور على النتائج هذه وتؤكد اإلناث لصالح يعملون ال الذين والمتقاعدات قاعدينالمت
 هذا إيالء بضرورة الدراسة وتوصي .العمر في والتقدم التقاعد أزمة مع السن ركبا لتوافق بالنسبة

 دراسة وبوأسل التجريبية المناهج إستخدام ضرورة مع المستقبلية الدراسات في األولوية الموضوع
  . الحالة
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التي انطلقت من  هدف التعرف على العالقة بين التشاؤم ) 2004(وفي دراسة اليحفوفي 
وأظهرت نتائج الدراسة أن المسنين المتقاعدين ، والتفاؤل لدى المسنين المتقاعدين بعد التقاعد

، سن التقاعدوأقل تشاؤمًا من نظراهم المتقاعدين قبل ، بعد سن التقاعد كانوا أكثر تفاؤالً 
زاد مستوى التفاؤل لدى ، وزاد عدد األصدقاء، وتبين أنه كّلما ارتفعت درجة التدين

ولم تظهر فروقا جوهرية في مقياس التشاؤم بالنسبة لعالقة التفاؤل والتشاؤم ، المتقاعدين
 .والطبقة االجتماعية والعمر، تعزى لمستوى التعليمي

  :تعقيب على الدراسات السابقة

انطلقت دراسة سعد  اختلفت الدراسات المذكورة من حيث أهدافها حيث: األهدافمن حيث 
بهدف التعرف على السمات النفسية واالنفعالية للمسنين المتقاعدين الذين لم  )1989(الدين 

في حين تعرض على الديب ، والذين استمروا في العمل، يمارسوا أي عمل بعد التقاعد
وبين استمرارهم في ، ن التوافق والرضا عن الحياة لدى المسنإلى تناول العالقة بي) 1994(

، فتناولت التوافق النفسي عند المسن المتقاعد) 2002(جهاد علي الدين أما دراسة ، العمل
  .أما اليحفوفي فتطرقت إلى العالقة بين التشاؤم والتفاؤل لدى المسنين المتقاعدين

حيث اتفقت ، المتقاعدين عاملت مع المسنينكل الدراسات المشار إليها ت: من حيث العينة
على خالف ، سنة) 70- 60(ودراسة سعد الدين على سن المسن ما بين ، دراسة على الديب

  .اليحفوفي الذي لم تحدد العمر الزمني للعينة المتعامل معها من المسنيندراسة 

نها إما كل الدراسات لم تشير إلى أي منهج متبع رغم أنها تظهر أ: من حيث المنهج
  .أو إحصائية وهذا من خالل االضطالع إلى أدوات الدراسة، عيادية

لم تشير كل الدراسات إلى األدوات المعتمد عليها ماعدا دراسة علي : من حيث األدوات
واختبار مؤشر الرضا عن ، الديب التي اعتمدت على اختبار التوافق النفسي لدى المتقاعدين

ين التي اعتمدت على أسلوب االتصال الشخصي بتطبيق جهاد عالء الدودراسة ، الحياة
  .مقياس التوافق النفسي لكبار السن

  :اإلجراءات المنهجية

كّلهم من مدينة ، أجريت الدراسة في مكان إقامة المسنين وهو منزلهم األسري: مكان الدراسة
  .وهران
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يارهم بطريقة تم اخت) إناث 2و، رذكو  1(حاالت  3أجريت الدراسة على : حاالت الدراسة
  .في بيوتهم ويقطنون، سنة) 70- 60(أن سنهم يترواح مابين  بحكم، مقصودة

بمأن طبيعة الموضوع تستدعي االعتماد على المنهج العيادي كان لزامًا :  أدوات الدراسة
 :علينا استخدام األدوات التالية

 . يقوم بها المفحوص التي والسلوكياتوالتي تسمح لنا بتسجيل كل المواقف : المالحظة الحرة

  عبارة  هي و ،النفسي  العالجو  التشخيص تاعملي  أدوات  أهم من تعتبر: المقابلة العيادية
  تكونو  لديه  التوافق  أحداثو   العميل  مشكالت  لحل  العميلو   المعالج  بين  محادثة  عن
  بعض   بها  بقتط  كما ، المالحظة في  ذكرها  السابق  المعلومات  لجمع  الوسيلة  هي

  .)2004:67، خليل( اإلكلينيكي  الموقف  يتطلبها  قد  التي  السيكولوجية  المقاييس

، وفي هذا البحث تم االعتماد على المقابلة الحرة ألنها تمتاز بمرونة أكثر في طرح األسئلة
 . هوأحاسيس، ومشاعره، واتجاهاته، واإلجابة عنها حيث المفحوص حرا في التعبير عن آرائه

  : تقديم الحاالت

ضعيفة ، سمراء اللون، ،متحجبة، سنة قصيرة القامة 61تبلغ الحالة ، ف. ب: الحالة األولى
تتكلم باللغة العربية الفصحى بجكم أنها أستاذة اللغة ، لغتها واضحة. عينين سوداوين، الجسم

ساتذة اللواتي تعلمنا التصال معها جد سهل بحكم كانت من األ؛ كان االعربية في التعليم المتوسط
وهي تقول ، سنة 30عملت في القطاع التعليمي لمّدة ، 2013متقاعدة منذ سبتمبر ، على يديها

وجيل اليوم ليس جيل منذ ، أنها هي التي أقدمت على الطلب بحكم أن التعليم أصبح متعباً 
، ةزوجها موظف في مؤسسة عمومي) أنثى 2، ذكور 3(هي أم لخمسة أطفال ، عشرين مضت

، بقي لها ثالثة في طور الدراسة حيث تصرح أنهم بحاجتها أكثر، قامت بتزويج ابنتها وابنها
أصبحت تشعر بالدفء ، والمكوث معهم أكبر وقت، وطلب التقاعد جاء مناسبًا إلشباع متطلباتهم

أصبحت تكثف من زياراتها ، حيث تتغذى معهم وبالتأني ودون قلق الذهاب إلى العمل، األسري
وترى أن زوجها وأبنائها يشعرون بالراحة أكثر منذ مكوث ، تقوم بأدوارها دون مشاكل، أسرتها إلى
أما أجرها فتقول أنه يكفيها ويكفي تحقيق حاجات أسرتها رغم أنها تصرح أنها ، في المنزل، أمهم

  .مويوهي تعاني من ارتفاع في الضغط الد. تحلم بملك المنزل لحكم أنها تقيم في السكن الوظيفي
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عيناه ، أبيض اللون، سنة معتدل القامة 67يبلغ من العمر   67م سنه .س: الحالة الثانية
استفاد من التقاعد ، يتكّلم باللغة العربية بحكم أنه كان أستاذ التاريخ والجغرافيا في الثانوية، عسليتين

تقاعد ، ال معه سهالً كان االتص، يعمل في الصيدلية. وهذا عندما بلغ السن القانوني، سنوات 5منذ 
أوالد  4له ، سنة 32عمل في الثانوية منذ ، منذ خمسة سنوات بعد انتهاء المدة الرسمية للعمل

وهذا حتى ال ، التحق بالصيدلية بطلب من أخو زوجته) وبنتين متزوجتين، ذكرين في الجامعة(
سنة  25البالغ عمره  على خالف ابنه الصغير، يقول أنه اطمأن على بنتيه، يشعر بالفراغ والملل

ُينهي دراسته الجامعية في تخصص ، كثير الطلبات، فهو ال يسمع لما يقوله، الذي يتعبه منذ والدته
ويضيف أن أجره مع ، والحصول على المال، اإللكترونيك بصعوبة ألنه جد متعجل على العمل

يعاني ، إلى المرضى تغيرت جماعته من األساتذة، مقابل الشهري للصيدلية جعله يعيش في اليسر
  .من مرض السكر لكن ال يشعر بضغط المرض

يتكّلم ، عيناه بنيتين، بيضاء البشرة، طويلة  القامة، سنة 69غ البالغة عمرها .ب: الحالة الثالثة
بحكم تعودها  إال أنها تتكّلم باللغة الفرنسية بطريقة جّيدة، باللهجة حيث تمزج بين الفرنسية والعربية

لها ولدين ، سنة20كان عمرها  أنمطلقة منذ  بها وهي صغيرة في منزلها الوالدي؛ على التكّلم
وهذا بحكم الظروف األسرية ، كان االتصال معها ليس سهًال بالمقارنة مع حاليتين السابقتين، ذكرين

 تحصلت على التقاعد طلبًا منها وهذا ألجل التكفل بوالدتها التي وافتها المنّية منذ، التي تعيشها
إذ أن أختها الوحيدة تقطن في فرنسا وال تأتي لزيارة والدتها إال ، سنتين التي كانت تعاني من الخرف

، سنة 22قررت العمل كمنظفة في جامعة محمد بوضياف عندما بلغت السن ، مرة في السنة
تصرح أنها لم تكن ولن تعاني من ، تحصلت على السكن الجامعي لكن بقيت تقيم مع والدتها

سنة وال يحب العمل  50إّال أنها دائمة قلقة على ابنها األصغر الذي تجاوز عمره ، ل ماديةمشاك
لم تكن تشعر بالوحدة إالَ  بعد وفاة ابنها األكبر سنة ، وغير متزوج، رغم أنه هاجر إلى فرنسا

أصبحت تعاني ، وحسب قولها بسبب سحر كنتها له، سنة  تاركا وراءه ابن وابنة 47وعمره  2008
والقلق والخوف الدائم منذ سنة ، وارتجاف اليدين باستمرار، ومرض السكر، من ارتفاع ضغط الدم

فأصبحت تعاني الوحدة وتبقى بمفردها في المنزل معظم الوقت رغم أنها ، تاريخ وفاة والدتها 2012
يجعلها أحيانا  هاعن وابتعاد ابنها، وأمها، مكتفية ماديا لكن فقدان والدهاو ، جيرانها يتفقدانها كل مرة

   .تفضل الموت

  هل يتمتع المسن المتقاعد بالصحة النفسية جيدة؟  :مناقشة نتائج الفرضية األولى
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 الشيخوخة من الناحية البيولوجية عبارة عن نمطلمناقشة نتائج هذه الفرضية نعود لذكر أن مرحلة 
قد ، النضج ن بعد اكتمالشائع من االضمحالل في البناء والوظيفة يحدث بتقّدم الفرد في الس 

وهذا عكس ما ، وعدم التوافق النفسي وحتى األسري، يجعله يشعر بنوع من الضعف والوهن
اللذان يصرحان أن التقاعد لم يؤثر على ) م.ع(و، )غ.ب(و، )ف. ب(لمسناه عند الحالة 

ية عندما الذي يشعر بنوع من الكفاية الذات) م.ع(ومعاشهم اليومي خاصة عند ، صحتهما النفسية
فتكّيفه ، ومشاركته في نشاط اجتماعي آخر وهو مساعد في صيدلية، استعان بشغل وظيفة أخرى

لذلك ال يجب أن نربط بين التقاعد  ، اعتمد على قدرته على تعويض الدور الذي فقده مع التقاعد
قاعد يتمتع وهذا ما يجعلنا نقبل الفرضية التي تقول أن المسن المت. والتقاعد الجسمي، عن العمل

  .بصحة نفسية جّيدة

، وعن حياته، إن اإلحالة على التقاعد ليس العامل الوحيد عن عدم رضا المسن عن نفسه
، المستوى االقتصادي لألسرة: التقاعد يتوقف على العديد من العوامل نذكر منها وتأثير

، قاعد عن العمللذلك ال يجب أن نربط بين الت.وبالنسبة لصحته، أهمية العمل بالنسبة للفرد
 والتقاعد الجسمي

هل المسن المتقاعد مشاكل اجتماعية تؤثر على : مناقشة  نتائج الفرضية الثانية

  صحته النفسية؟

وتغير أدواره بعد إحالته على ، لمناقشة هذه الفرضية يجب قول أنه من المعروف إن فقدان المرء لعمله
وٕاذا كانت الشيخوخة هي مرحلة االنتقال ، األسريةوعلى عالقاته ، التقاعد يؤثر في نظرته حول ذاته

وهذا عكس ما وجدناه ، واالعتماد على اآلخرين، ومن القّوة إلى الضعف، من االستقالل إلى التبعية
إذ تصرح الحالة ، اللذان لم يشعرا بتاتا بنوع من تغيير في عالقتهم األسرية) م.ع(، )ف.ب(عند الحالة 

التي تشعر بهجر كل ) غ.ب(على خالف الحالة ، كوث مع أفراد أسرتهاأنها كانت بحاجة للم) ف.ب(
وهي بهذا ، وحتى أحفادها ال يزورونها ألنها تعتبر أمهم ساحرة، أفراد أسرتها لها بعد وفاة ابنها ووالدتها

، تجد نفسها غير قادرة على مزاولة الكثير من األدوار التي كانت تقوم بها وهي في مرحلة الرشد
وهذا الذي يجعلنا نقول أن الفرضية لم تتحقق مع الحالة ، بنوع من االنسحاب االجتماعي وشعورها

 ). غ.ب(وتحققت مع الحالة ، )م.ع(و، )ف.ب(
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  : التوصيات
وعلى المحيطين به أن يستفيدوا من ، على المسن أن سيتمتع بمرحلة تقّدم العمر �

  .ونضج تفكيره، وتجاربه، خبراته
  .وملء فراغه بما يفيده، وتنظيم حياته وتأمين مستقبله، ياته بعد التقاعدعلى المسن التخطيط لح �
  .إعداد البرامج اإلرشادية للحد من المشاكل التي قد تواجه المتقاعد �
وٕاجراء الفحوصات الطبية بصفة دورية ألجل ، ضرورة عناية المسن بحياته الصحية �

  .وكبر السن، الوقاية من أمراض الشيخوخة

  : الخاتمة

لما تحمله ، التقّدم في السن إحدى المشكالت التي يعاني منها الفرد عند بلوغه مرحلة الشيخوخة تعد
وضعف ، والمرض والسلبية، واالعتمادية، من معتقدات وآراء التي تصف أفراد هذه المرحلة بالعجز

السن؛  لدا والتي تعتبر مسئولة عن تغر سلوك كبار ، في الذاكرة والتدهور في العملّيات اإلدراكية
وتكيف ، وعضوية، لما طرأ على حياته من تغيرات وظيفية، فهو بحاجة ماسة إلى الرعاية واالهتمام

وهذا حتى يكون أكثر ، المسن المتقاعد في بيئته يعتمد على قدرته على تعويض األدوار التي فقدها
  .ومحيطه بشكل عام، ونحو أسرته، ايجابية نحو ذاته

  :المراجع
الوحدة النفسية وعالقتها ببعض المتغيرات ، )دون تاريخ(محمد عبد الروؤف البربري مها  �

، كلية اآلداب، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجيستير في علم النفس، الشخصية لدى المسنين
  .جامعة طنطا

  .األردن، دار وائل للنشر، مبادئ الصحة النفسية، )2005( صالح حسين الدهراوي �
المشكالت المرتبطة بالمتقاعدين من وجهة نظر ، )2011(فهد عبد الرحمان بن  الفهدي  �

بحث مكمل لنيل ، دراسة مسحية على عينة من المتقاعدين بمدينة الرياض- المتقاعدين
جامعة اإلمام ، قسم االجتماع والخدمة االجتماعية، شهادة الماجيستير في علم االجتماع

  محمد بن سعود اإلسالمية
لتفاؤل والتشاؤم لدى المسنين المتقاعدين والعاملين بعد ا، )2004أكتوبر ( نجوى اليحفوفي �

  .دون ذكر دار الطباعة والبلد، دراسات عربية في علم النفس، سن التقاعد
، دار النشر بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريب، التقاعد، )ت.د(بن ضنيتان محمد  �

  الرياض
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دار ، صحة الجسمية والنفسية للمسنينال، )2006(عزة عبد الكريم ، جمعة سيد يوسف �
  .القاهرة، غريب للطباعة والنشر

التوافق النفسي للتقاعد لدى كبار السن المتقاعدين العاملين وغير ، جهاد عالء الدين �
  ، الجامعة الهاشمية، العاملين من الجنسين

نمط العالقة وكمها بين التعطل عن العمل وبعض السمات ، )1989(حسين سعد الدين  �
  .القاهرة، جامعة طنطا، أطروحة الدكتوراه، االنفعالية والنفسية لدى المسنين

 ايتراك  دار، والتطبيق  المنهج االكلينيكي النفس علم، )2004( الرحمان عبد  الهامخليل  �
    للنشر 

  .اإلسكندرية، المكتبة الجامعية، التوافق النفسي للمسنين، )2001( عبد الحميد محمد شاذلي �
، علم النفس المرضي التحليلي، )2008(محمود بن خليفة ، مان سي موسىعبد الرح �

، ديوان المطبوعات الجامعية، األنظمة النفسية ومظاهرها في االختبارات النفسية - واالسقاطي
  .الجزائر

  .مصر، دار النهضة العربية، مقدمة في الصحة النفسية، )2001(عبد الغفار  عبد السالم  �
قييم الذات وعالقته بكل من الشعور بالوحدة النفسية واالكتئاب لدى ت، )2002(عزة مبروك  �

  .209- 185، 4:العدد، 1:المجلد، دراسات عربية في علم النفس، المسنين
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  زروالي لطيفة

 2جامعة وهرا

  

  الملخص 

من بين المشاكل النفسية المرضية التي تعترض الشيخ المسن االضطرابات المزاجية إذ 
حيث أن القراءة األحادية لها تعجز على ، نجدها تكتسي خصوصية وذلك لتعدد مظاهرها

نجد أن ردود األفعال الشخص المسن ، ذلكعلى غرار  .اإلحاطة بكل مكوناتها وبأسبابها
إذ نجد أن ، اتجاه االضطراب المزاجي تختلف باختالف تنظيمه العقلي وجهازه النفسي

كما أن اإلصابات الجسمية  .الهشاشة التي تطرأ عليه تجعله عرضة للحزن ولالكتئاب وللقلق
  .والتدهور العقلي يأتيان لتدعم استقرار لهاته الحاالت

المساهمة كمحاولة لتقصي مختلف النماذج التفسيرية لخصوصية االضطرابات  تأتي هذه
وكذلك مختلف مظاهرها ووسائل الكشف عنها ودور ، المزاجية خالل مرحلة الشيخوخة

 .شبكات الدعم والمساندة ومؤسسات الرعاية الصحية في التكفل بها

 مقدمة

 ,.bouaziz K)ة كبار السن في تزايد مستمرالتحوالت الديمغرافية للمجتمع الجزائري جعل من فئإن 

مما خلق معطيات جديدة حول ضرورة إيجاد أفضل السبل لفهم هذه الشريحة الهامة نفسيا ، (2013

 .واجتماعيا وللتكفل بها ورعايتها وٕارشادها

سنة وما فوق 60  حسب الديوان الوطني لإلحصائيات تمثل فئة األشخاص البالغين من العمر 

7.5% (ONS, 2010) ، وذلك  2050-2030ستتزايد هذه النسبة بصفة معتبرة مع حلول سنوات

وهي أجيال ما يعرف باالنفجار السكاني في ، بعد إحالة أجيال الثمانينات والسبعينات على التقاعد
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 من المجتمع الكلي سنة  %4.7 تظهر األفاق الديمغرافية أن المجتمع المسن سوف يمثل .الجزائر

تمثل هذه األرقام تحديا كبيرا  (ONS, 2004) 2050سنة %22  ل إلى وسوف تص 2030

للمجتمع الجزائري على كل المستويات الطبية والنفسية واالجتماعية وعلى مستوى التكفل والرعاية 

 . .(bouaziz K., 2013)خاصة فيما يتعلق باالضطرابات المرتبطة بهذا السن

هي التغيرات الوجودية والنفسية والجسدية ، لشيخوخةمن بين االشكاالت المطروحة خالل مرحلة ا
والتي تجعله عرضة لمختلف المشاكل النفسية التي تتطلب ، والعقلية التي تطرأ على الشيخ المسن

حيث أن ردود الفعل الشيخ المسن الطبعية والسلوكية الناتجة تثير الكثير ، فهما ومعالجة وتكفال
كما قد تثير عجزا حقيقيا في كيفية التعامل ، حيطين والمقربينمن الحيرة والكثير من تساؤالت الم

وذلك لوجود قصور حقيقي في الوعي الصحي ، ومعرفة طبيعة المساعدة التي يجب تقديمها له
 .الخاص بهذه الفئة العمرية

إذ نجدها ، من بين المشاكل النفسية المرضية التي تعترض الشيخ المسن االضطرابات المزاجية
حيث أن القراءة األحادية لها تعجز على اإلحاطة بكل ، وصية وذلك لتعدد مظاهرهاتكتسي خص

نجد أن ردود األفعال الشخص المسن اتجاه االضطراب ، على غرار ذلك .مكوناتها وبأسبابها
إذ نجد أن الهشاشة التي تطرأ عليه ، المزاجي تختلف باختالف تنظيمه العقلي وجهازه النفسي

كما أن اإلصابات الجسمية والتدهور العقلي يأتيان لتدعم  .ولالكتئاب وللقلقتجعله عرضة للحزن 
  .(Baldwin R.C., Jolley D.J., 1986)استقرار لهاته الحاالت

 :تشخيص االكتئاب عند الشخص المسن

تمثل الثالثية الخاصة باألعراض التي تربط ما بين اضطرابات المزاج والتباطؤ الحسي 

يمكن ، وفق الوضعية .السوماتية األداة المثلى لتشخيص االكتئاب الحركي واالضطرابات

للمختص النفسي أن يعدل النموذج من خالل اإلشارة إلى حدة الحزن أو حدة الكف أو كذلك 

 .عندما يكون بصدد اكتئاب مقنع، إلى اضطرابات النوم واآلالم واالختالل الوظيفي الهضمي

لتشخيص تتمثل في اجتماع السجالت الثالث فإن قاعدة واضحة ل، مهما يكن من أمر

 . (Ferrez G.,Le Gouès G., 2008) لالكتئاب

إن الحزن المرضي الذي يتمايز عن الحزن الرد فعلي هو اضطراب مزاجي يؤثر بصفة عميقة 
ومع وجود آالم معنوية وتشاؤم وضعف التقدير الذاتي نجد الشخص ، على التوظيف النفسي
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إن الشعور بالفراغ الداخلي والجسدي تم ، على غرار كل تفسير نفسي .يشعر بالعجز وبالفراغ
في المقابل ال نجد من يتكلم عن الخدر العاطفي أو االنهيار ، اإلشارة إليه من طرف كل الكتاب

إن التدهور المعرفي يجعل من القلق فقيرا من التمثالت مما يدعم الشعور ، مهما يكن .الداخلي
 .(Frémont P., 2004)بالمعاناة

، وضياع االهتمام بالذات وباآلخرين فهو يعبر عن ضياع الحيوية، أما التباطؤ الحسي الحركي
لكن يصعب تشخيص ذلك لدى الشخص ، وهو يتميز بكونه عاطفي وفي نفس الوقت فكري

ونجد أن تصلب ، المسن الذي نجد أن جسده قد افتقد للكثير من مرونته ومن رشاقة حركاته
في وتيرة كالمه التي يمكن أن يعودان ألسباب فيزيولوجية بإمكانهما أن يؤديا حركاته وبطء 

كما أن خطر ارجاع  .بالمختص النفسي إلى االعتقاد أن بصدد تدهور جسدي خاص بالسن
 .ضعف الفعالية العقلية إلى نفس السبب هو كذلك متواجد في الكثير من التشخيصات

سوماتية غالبا ما يتم تجاهلها سواء تعلق األمر نجد أن االضطرابات ال، في نفس السياق
أو ، باضطراب توهم المرض الذي يظهر في الواجهة ليغطي على مشاعر القلق من اقتراب الوفاة

فال نجد أي من هذه ، باألرق الذي نجده جد منتشر بعد سن الستين أو بإمساك أو بتعب
تصون بالتقرب من الفرد ومن عاداته ينصح المخ، وعليه .األعراض يتم تقييمها بطريقة مثالية

وتدعيم ذلك ، الجديدة ومن توظيفه النفسي االعتيادي من أجل إعطاء معنى للمعطيات الحالية
 .(Ferrez G.,Le Gouès G., 2008)بالمعطيات التي يتم استقاءها من المقربين

 :خصوصية االضطرابات االكتئابية عند الشخص المسن

أدى بالمختصين العياديين ، ب االكتئابي لدى الشخص المسنإن الجهل الكبير باالضطرا

وعن األعراض االكتئابية ، إلى التساؤل عن خصوصية هذا االضطراب لدى هذه الفئة

 .خاصة بهذا السن

ليست هناك Graham N.,(2002)و .Katona Cو.chiu Eو .Baldwin MDR ـبالنسبة ل
االت االكتئابية عند الشباب والحاالت أية فروق ذات داللة على مستوى العيادي بين الح

إذا ما تم تقييمهم وفق معايير الدليل األمريكي لالضطرابات ، االكتئابية عند األشخاص المسنين
 .النسخة الرابعة
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إن االختالفات يمكن اإلشارة إليها وفق المنهج وأدوات  Karel MJ. (1997)  ـبالنسبة ل

لى أنه لمن الضروري معالجة إشكال التعبيرات يشير نفس الكاتب إ .التقييم المستعملة

 :االكتئابية للشاب الراشد والشخص المسن وفق مقاربة تطورية تأخذ بعين االعتبار

لكون ، الهشاشة البيولوجية على شكل خط أفقي الذي يتصاعد إلى ما بعد ستين سنة �
أن هناك  نجد، حتى لو دعم الخطر الجيني االكتئاب في الفترات المبكرة من الحياة

عوامل بيولوجية أخرى بإمكانها أن تمثل خطورة أكبر في ظهور الحاالت االكتئابية 
 .عند تقدم في السن

ألن خطر االكتئاب يظهر أنه ، الهشاشة النفسية على شكل خط مستقيم متناقص �
 .يتناقص مع تقدم العمر

الخط حيث نجد أحد تفرعات هذا  "U"الضغط والعوامل االجتماعية على شكل خط  �
لكون الحوادث الضاغطة في مرحلة الشباب ، يميل نحو الشباب أكثر منه نحو المسنين

 .هي أكثر تكرارا منه لدى المسنين ماعدا فيما يخص المرض واإلعاقات
من هذا كله يمكن استنتاج مع الباحث أن خطر االكتئاب هو عند الشاب الصغير  �

د الشخص المسن مرتبط أكثر بينما نجده عن، مرتبط بالعوامل النفسية للضغط
هذا ال يعني أنه يجب استعمال معايير تشخيصية  .باالضطرابات الطبية والعصبية

ولكن يجب في مقابل ذلك تحديد بطريقة أفضل مسببات االكتئاب ، مختلفة عند الفئتين
 .خالل فترة الشيخوخة

ة ومن أجل تحديد أفضل للخصوصية العيادي Frémont P.(2004)ـبالنسبة ل  �
لالكتئاب عند الشخص المسن يجب أخد بعين االعتبار وفصل األعراض االكتئابية 

 :إلى ثالث فئات
مثل فقد األمل والتشاؤم والقلق وفقد لذة الحياة والخلفة ، األعراض غير المرتبطة بالسن �

 .العقلية والتباطؤ النفسي الحركي
ي الليبيدو والتفكير مثل الشعور بالذنب ونقص ف، األعراض الخاصة بالشاب الصغير �

 ...في االنتحار
مثل سلوكات التهيج والعدوانية والجسدنة وفقد ، األعراض الخاصة بالشخص المسن �

 .الدافعية واالنطواء على الذات
ليس هناك أعراض خاصة بالحاالت  Gallarda T.(2000)و .Lôo hـ بالنسبة ل �

 :االكتئابية للشخص المسن غير أن هناك بعض الخصوصيات
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زاج المكتئب الذي يعبر عنه من خالل مشاعر الكآبة والحزن وكذلك من خالل الم �
 .التهيج والقسوة والفضاضة في السلوك اتجاه المقربين

، الذي يظهر أنه صعب التحديد خالل مرحلة الشيخوخة Anhédonieفقد لذة الحياة  �
ام الذي إذ أن سيرورة تقدم السن قد يصاحبها عادة درجة معينة من نقص في االهتم

غير أن فقد لذة الحياة الخاصة بالحاالت االكتئابية  .يتزايد تدريجيا بفعل هذه السيرورة
مؤثرا بذلك على النشاطات اليومية للشخص ، نجده يتميز كونه أكثر إيالما وأكثر قسوة

  .المكتئب
لكونه يتزامن ، التباطؤ الحسي الحركي هو كذلك صعب التحديد عند الشخص المسن �

ومن أجل وضع تشخيص دقيق يجب االلتجاء ، ومن هنا .ور المهارات الجسديةمع تده
إلى التقويم المنهجي الذي يعمل على مقارنة الحالة الحالية بالحالة السابقة المعاصرة 

واالستدالل من خالل ذلك على احتمالية االنخفاض المرضي للمبادرة ، للشخص
 .النفسية الحركية

تقدير قيمتها التشخيصية لكون األرق هو خاصية  اضطرابات النوم التي يصعب �
مالزمة لحالة التقدم في السن؛ إذ نجد لدى الشخص المسن مختلف صعوبات النوم  

وعليه وأمام وجود  .ألخ....من استيقاظ الليلي واالستيقاظ المبكر والحاجة للقيلولة
  .صعوبة النوم يجب تقييم الخلفية االكتئابية

االكتئاب يعبر في غالبية الحاالت عن ردود أفعال غير متكيفة للفرد  نفإ، مهما يكن من أمر
غير أنه عند ، اتجاه وضعية غير محتملة كما هو الحال عند كل الفئات العمرية األخرى

الشخص المسن نجد أن هناك عوامل تملك خصوصية تعمل على تدعيم هذا االضطراب وعلى 
 .عوامل الخطورة والعوامل المسرعة :ليمكننا تمييز من بين هذه العوام .إدامته

 :من بعض عوامل الخطورة نجد

 وجود سوابق خاصة باالضطرابات المزاجية لدى الشخص المسن   �
 Robert)عامل السن الذي يلعب دورا في بروز عدة اضطرابات سوماتية مزمنة  �

RE.Kaplan GA.,Shema SJ.,srawbridge WJ., 1997)    وصعوبات
الوحدة والعزلة االجتماعية والصراعات العالئقية  )الئقية جديدةمعرفية ووضعيات ع

 .ومشاكل الجوار
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 Line H.,Katon)األعراض الجسدية خاصة إذا صاحبها ضياع لالستقاللية  �
W.,vonkoref M. et al, 2003).   كما أن ترابط بين االكتئاب واالضطراب

زيادة في تفاقم ضياع بما أن االكتئاب يعمل على ال، العضوي  يتم في اتجاهين
  .االستقاللية وفي تفاقم التنبؤ السيء

من المصابين  50حوالي  )إن العوامل األكثر تكرارا تتمثل في الحوادث الوعائية الدماغية
وفي مرض باركينكسون  .خاصة التي تحدث على مستوى المناطق الجبهية اليسرى (باالكتئاب

 (لبنكرياس والرئتينا )والسرطانات العميقة، واأليضيوحاالت العته الوعائي واالختالل الغددي 
 ).وااللتهابات المزمنة والروماتيزم الملتهب المزمن واإلعاقات الحسية

 بعض األدوية كالكورتيكوييد ومضادات الذهان والمهدئات  �
أو التابعة التي ترتبط باالكتئاب دو الحدوث المتأخر /ملمح الشخصية التجنبية و �

(Norukpo P.,Hartmann J.,Clément J.P., 2005). 
مثل وجود دعم سيء وعزلة اجتماعية وضعف في العالقات ، عوامل نفسية اجتماعية �

كذلك وجود حياة ماضية غير مرضية وتعرض لوضعيات صعبة  .الحميمية مع الزوج
 .(Alcan PA.,reynolds CE., 2005)وصادمة كبيرة مثل الحروب 

أن األمر يتعلق بالخصوص بحوادث الحياة حيث نجد أن نجد ، فيما يخص العوامل المسرعة

 .نصف حاالت االكتئاب المسن قد عايش حادث حياة جد حاد خالل السنة التي انقضت

كذلك  .يتعلق األمر بتجارب الضياع والترمل التي يمكنها أن تولد حاالت حداد مرضية

، تغير النمط المعيشيالتخوف من ضياع قريب مريض ومشاكل مالية كبيرة وتغيير السكن و 

أو العكس تبني ، وتجارب االنفصال والحداد وضياع الروابط واألدوار االجتماعية والعائلية

 .العناية بالزوج المريض)دور جديد

 :النماذج المفسرة لالكتئاب عند الشخص المسن

تؤكد األبحاث المجراة على االكتئاب الخاص بالشخص المسن على عدم جدوى  التصنيفات 
وٕان ، يشير الواقع إلى تعقد مظاهر االكتئاب وتعدد مسبباته .حالية والقراءة األحادية لالضطرابال

قراءة االكتئاب من خالل نموذج أحادي ال يمكنه بأي حال من األحوال أن يفي بالغرض خاصة 
يتوجب على ، وعليه ومن أجل فعالية أكثر .فيما يتعلق بالتشخيص وبطرق التكفل والعالج
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العيادي أـن يكون ملما بكل المقاربات األساسية الحالية انطالقا من النظرية الكالسيكية  المختص
التحليلية إلى غاية المقاربة البيولوجية التي أحدثت ثورة في ميدان االضطرابات المزاجية خاصة 

 .في االضطراب االكتئابي

كتئاب في التفاوت المتواجد يتواجد مصدر اال، بالنسبة للمقاربة التحليلية :النموذج التحليلي

ما بين انجازات الفرد وبين متطلبات مثالية أناه الذي لم يتمكن من التخلص نهائيا من بقايا 

 .(Bergeret J., 1982)مصدره الطفولي ومن جزء من الشعور بالعظمة المرتبط به 

حيث كلما ، يجد الشخص المسن صعوبة متزايدة في إرضاء مثالية األنا، عند التقدم في السن

وتعتبر البنيات  .كلما كان خطر االكتئاب قائما، ظل هذا الجزء مسيطرا على التنظيم النفسي

حيث نجد مشاعر االكتئاب يعبر عنها ، النرجسية من أكثر العناصر عرضة لهذا الخطر

بالخصوص بانخفاض في التقدير الذاتي وفي الشعور المؤلم بالنقص وبالعجز الذي يرتبط 

كما أن العدوانية التي تظل مكبوتة نجدها تستيقظ مشكلة خطورة خاصة فيما  .بالذنببالشعور 

 .(Bergeret J., 1982)يتعلق بالسلوكات االنتحارية

حسب  .الذي يهتم بتدهور الوعي الناتج عن االختالالت المزاجية :النموذج الطبي النفسي

الذي يعبر عنه من خالل األفكار يمثل االكتئاب تعبيرا عن حزن العيش أوال ، هذه المقاربة

ومن ، والتباطؤ ومشاعر االنزعاج واالنسحاب الالإرادي من الحياة االجتماعية والشخصية

إنه اضطراب ينتج عن اختالل المزاج الذي يمثل االكتئاب السوداوي  .خالل التجارب السلبية

 .(Ferrez G.,Le Gouès G., 2008)مرجعه القاعدي 

سواء تعلق األمر ، ذي يشير إلى نقاط انقطاع في الشبكات العالئقيةال:النموذج الثقافي

بالنشاط المهني أو بالروابط االجتماعية أو بانخفاض في قدرات التكيف أو بعدم التكيف 

تعمل المقاربة النفسية االجتماعية على البحث في تأثير حوادث  .اتجاه الوضعيات المستجدة

  .الحياة على اإلصابة باالكتئاب

تملك األدوار االنفعالية والعائلية واالجتماعية المهنية التي يتبناها الفرد خالل حياته أهمية في بناء 

جهازه النفسي؛ في المقابل إن الضياع التدريجي لمختلف هذه األدوار يمكن أن يمس بالتوظيف 



36 

، ر الوالديتمثل الدور األول الذي يختفي من حياة الشخص المسن هو دو  .النفسي للشخص المسن

إذ نجد أن أغلبية اآلباء خاصة األمهات يستشعرون الحنين إلى أدوارهم الوالدية عند ابتعاد األبناء 

 le syndrome du nidعن المنزل العائلي؛ غالبا ما توصف هذه الحالة بمتالزمة العش الفارغ 

vide (Lôo h., Gallarda T., 2000).مسن التخلي الدور الثاني الذي يتوجب على الشخص ال

عنه هو الدور المهني الذي غالبا ما يصاحبه تجارب ضياع أخرى المتمثلة في األدوار االجتماعية 

بالنسبة  .والتي تعمل على الزيادة في مشاعر ضعف التقدير الذاتي ومشاعر عدم النفع، والسياسية

ض مرحلة جد حساسة يمثل ضياع القدرة على االنجاب عند وصولها إلى مرحلة انقطاع الحي، للمرأة

 . (Lôo h., Gallarda T., 2000)تصاحبها الكثير من المظاهر االكتئابية 

 .الذي يحاول أخذ بعين االعتبار تواجد االنساني من خالل توظيفه الجسدي :النموذج الطبي

يشير األطباء المختصون بمجال الشيخوخة إلى صعوبات العيش لجسد في طريقه 

التي ، وفي القدرات الحسية وفي الوسائل الجسدية ي لالستقالليةانخفاض تدريج :للشيخوخة

نجد انخفاضا مالحظا في فرص ، بالتوازي .تمثل منبعا لإلرضاء الذاتي وللحياة العالئقية

االستمتاع جسديا؛ كل ذلك يجعل من الطبيعي أن يظهر الشخص المسن مرشحا قويا 

 .(Ferrez G.,Le Gouès G., 2008)لإلصابة باالكتئاب

الذي يبحث في الروابط الموجودة ما بين الحالة االكتئابية الحادة  :النموذج البيولوجي

  .واالختالالت األيضية لألحماض األمينية وللنواقل العصبية ولمعدالت النواقل العصبية

عند الشخص المسن يتم التأكيد بالخصوص على انخفاض األحماض األمينية للموصالت 

كما ال يمكن أن نتجاهل في هذا الصدد االكتئاب  .ونورادرينالين وأسيتيكولينالعصبية ولدوبامين 

 .(Le rouzo ML., 2008)الناتج عن التناول المفرط والعشوائي لألدوية 

 األشكال العيادية

 :االكتئابات الداخلية المنشأ

 )(Ferrez G.,Le Gouès G., 2008هي نادرة لكن أكثرها خطورة لوجود خطر االنتحار

عليه يجب التعرف على النوبة السوداوية عند بدايتها التلقائية وعلى أهمية ضياع للشهية واألرق و 
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كما . واأللم المعنوي والتباطؤ الحسي الحركي واالنطواء على الذات وأفكار الموت المعبر عنها

                                           يتوجب على المختص العيادي أثناء المقابلة البحث في فترات اكتئابية سابقة

(Lôo h., Gallarda T., 2000) إن غياب السوابق المرضية االكتئابية غالبا ما ، في المقابل

 .يمثل المنبع األساسي ألخطاء تشخيصية

يمكننا أن نسيق لفرضية االكتئاب أحادي القطب ذو الظهور المتأخر مع ، في غياب هذه السوابق
إضافة للتهيج  .يمكنه أن يظهر على غرار ذلك خصوصية ترتبط بتقدم السنالعلم أن هذا الشكل 

المزاجي المؤلم الذي يعبر عنه من خالل مشاعر التشاؤم الذي نجده يرتبط بأعراض تهيجية وقلق 
عندما نجد المريض  .جد كبير وٕافراط حركي وآالم معنوية يعبر عنها بالبكاء وطلب المساعدة

، نجده يرفض األكل والعناية ويظهر ألعراض الهذيان وهلوسات سمعيةيعبر عن هذه المعاناة و 
 .(Lôo h., Gallarda T., 2000)فاالستشفاء عندئذ يصبح ضروريا 

 :االكتئاب واالضطرابات الجسدية

إن الشكاوي الجسدية هي جد منتشرة عند الشخص المسن التي يمكن تبريرها بوجود إصابات 
ا قد تعكس مظهرا اكتئابيا على غرار مشاعر الحزن والتشاؤم وفقد لكنه، أو معيقة/جسدية مؤلمة و

 .األمل وفقد متعة الحياة

، أحيانا قد تهيمن الشكاوي الجسدية على المشهد العيادي ويمكنها أن تخفي أعراضا اكتئابية حزن
هذيانيا كما أن هذه الشكاوي قد تأخذ بعدا  .وهذا ما يطلق عليه االكتئاب المقنع (فقد متعة الحياة

 .(Cotard J., 1985)حقيقيا وفق متالزمة كوتار 

حيث يؤثر تدهور المواصفات ، تعمل سيرورة التقدم في السن على اإلخالل بالصورة الجسدية
الجمالية والجسدية ومختلف مظاهر العجز ومختلف األعراض المؤلمة وانخفاض في الطاقة 

يرة على المعاش الجسدي للشخص المسن؛ الجنسية وفي المهارات واضطرابات النوم بصورة كب
تمثل كل هذه التغيرات جرحا نرجسيا يمكنه أن يلعب بدوره كعامل مسبب لالكتئاب ويمكنه أن 

 .(Fontaine R., 1999)يتفاقم بفعل التدهور المعرفي 

جفاف ) فيما يخص الشكاوي الجسدية فهي تصيب خاصة الجهاز الهضمي أو الجهاز البولي
إضافة  .إمساك وآالم اللسان والحاجة الملحة للتبول، آالم بطنية، عسر الهضم، يثقل معد، الفم

آالم الرأس ودقات القلب متسارعة وآالم على مستوى  :لذلك هناك شكاوي أخرى ليست بنادرة
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كما يظل التعب من بين األعراض المشتركة لدى  .الرقبة وعلى المستوى المنطقة القطنية
 Clément)ذي يعبر عنه بمشاعر اإلنهاك واالستنزاف الشخص المسن المكتئب ال

(J.P.,Nuburkpo PH.,Bonin Guillaum S., 2009). 

فهو يشير إلى تواجد األعراض الجسدية في واجهة الجدول العيادي ، فيما يخص االكتئاب المقنع
 Clément J.P.et al. (2009)) .خافية ومقنعة لألعراض االكتئابية التي تظل في الخلفية

إن الفحص العيادي يسمح بسهولة بالكشف عن أعراض ضياع الدافعية ، في الواقع
التي نجدها في انقطاع تمام عن الحالة ، وصعوبات النوم وفقد متعة الحياة والتشاؤم والحزن

 .االعتيادية للشخص

على غرار ذلك يمكن للمواضيع الهذيانية التوهمية أن تالحظ في بعض االكتئابات السوداوية 
أفكار هذيانية ، في هذه الجداول نجد على غرار الشعور بالخزي والذنب والتحقير الذاتي .الخطيرة
إن االعتقادات الهذيانية للتحول الجسدي وٕانكار األعضاء يمكنها أن تشكل في حد  .توهمية

عند الشخص المسن يتمثل   Le syndrome de Cotard.األقصى ما يسمى بمتالزمة كوتار
توقف القدرة  :ثر انتشارا لهذا النموذج من المتالزمة في الشكاوي الجسدية الهضميةالشكل األك

على البلع مع عسر األكل وٕامساك وتوقف وظيفة التخلص من المواد البرازية الذي يمكن أن يمتد 
  (Cotard J., 1985) .للوظائف البولية مع اعتقادات بتوقف وظيفة الكلى

 :األشكال المرتبطة 

ذج اكتئابية تكون مرتبطة باضطرابات أخرى إما اضطرابات عقلية أو اضطرابات هناك نما

 .سوماتية

في الوقت الحاضر ال يوجد مصطلحات دقيقة لإلشارة إلى االكتئاب المرتبط باالضطرابات 
نجد االكتئابات الناتجة عن الوسواس القهري وعن الهستيريا وعن اإلدمان الكحولي وعن  .العقلية

يتمثل اإلشكال في الوقوع في أخطاء  .الهذيان المزمن وعن الشخصية المرضية الفصام وعن
يضاف  .تشخيصية متعلقة بالربط المتسرع بين المتالزمة االكتئابية وبين التنظيم العقلي المتدهور

يطرح دائما مشكال خاصا ، إلى ذلك أن اكتشاف الهذيان لدى الشخص المسن المكتئب
 Ferrez)التمييز بين الهذيان المزمن والسوداوية الهذيانية  بالتشخيص خاصة عند صعوبة
G.,Le Gouès G., 2008). 
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 :فغالبا ما يتم اإلشارة إلى ثالث مظاهر عيادية، أما األشكال المرتبطة باالضطرابات السوماتية 

وتلك المرتبطة  (vandrel P.lacomblez L.2009) األشكال المرتبطة بتناول األدوية 

 .ماتي والمرتبطة بمرض باركينكسونباضطراب سو 

ينتج االكتئاب المرتبط بتناول األدوية عن اإلفراط الدوائي المتعدد الذي يتفاقم غالبا مع الشراهة 
وعليه يصبح من الضروري البحث بعناية وبانتظام  .الدوائية التي نجدها خاصة بالشخص المسن

خاصة حينما يتعلق األمر ، تئاب معاصرعن مؤشرات التسمم الدوائي عندما نكون أمام حالة اك
بأدوية الضغط واالستعمال المفرط للمهدئات والمنومات وكذلك للكورتيكوييد وأدوية الغدد الدرقية 

 .وأدوية السل

يمكن أن يظهر االكتئاب على خلفية اإلصابة بسرطان عميق  أو إصابة ، على غرار ذلك
لكن المظهر ، ك أية خصوصية مرتبطة بتقدم السنالجهاز المناعي أو ورم دماغي إذ أنها ال تمل

بدون سوابق مرضية معروفة وحدوثها بدون عوامل محفزة تذكر وبوجود مشاعر ، البادري المتأخر
 .تعب وكذلك االستجابة االيجابية للعالج المضاد لالكتئاب قد يدعم التشخيص

غالبا ما يكون هناك  .تئابيمثل مرض باركينكسون نموذجا لتداخل بين أعراض السوماتية واالك
خلط في األعراض؛ فنجد أن التباطؤ النفسي الحركي  مثال هو عرض مشترك ما بين 

في هذه  .فإذا لم يكن هناك ارتعاش األطراف فإن التشخيص سوف يكون صعبا، االضطرابين
 .الحالة إن العالج االختباري الخاص بمرض بركينكسون هو من يدعم أو ينفي التشخيص

 : La dépression conativeب فقد الدافعيةاكتئا

يتميز بأعراض الالمباالة العاطفية  وهو اكتئاب يصيب كبار السن ما فوق خمسة ثمانون سنة 
ينتج عنها مختلف مواقف االهمال اتجاه الذات واآلخرين ، والعالئقية والشعور بعدم األهمية وبالتخلي

 .ة نكوص حاد الذي يؤدي به إلى حالة تبعية تامةإذ نجد الشخص المسن تحت رحم، واتجاه المحيط
يتميز هذا النموذج من االكتئاب كذلك بضياع اإلرادة وبالبالدة االنفعالية ونقص في النشاط وهو جد 

ويمكن يرتبط بفقد لذة الحياة حيث نجد المريض ينغلق تدريجيا في عزلة متزايدة ، منتشر في المؤسسات
  .(Clément J.P.et al.., 2009)ية رافضا لمختلف المساعدات الطب

 :االكتئابات شبه العتهية

أثار هذا الشكل من االضطرابات الكثير من الدراسات التي أكدت كلها على أهمية الرابطة 

 .(Lilian Thorpe, M.D., 2009)الموجودة ما بين االكتئاب وحاالت العته العقلي 
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ر حقيقي للمهارات العقلية التي تظهر في الواجهة؛ يتعلق األمر بتدهو ، في االكتئابات شبه العتهية
حيث ، في هذا النموذج نجد المريض يعاني من سوء التوجيه ومن مشاكل ذاكرية ومن فراغ فكري

حيث نجده ال ، نجد رعونة في نشاطات حياته اليومية، على غرار ذلك .نجده عاجزا عن التركيز
تعرف على الكثير من المواضيع والكثير من وال يتمكن من ال، يتمكن من تنفيد بعض المهام

وفي نفس السياق نجد سلوكه يتسم باالضطراب  .كما أن خطابه يصبح غير مفهوم، األشخاص
أبكما ، نجده في حالة ذهول، أحيانا .والتهيج والتيهان وكثرة السقوط والصراخ وعدم االستقرار

 .(Clément J.P.et al., 2009)ومالزما لفراشة

وكذلك حدة الشكوى وحدة األعراض  ) االكتئاب ثم اضطرابات معرفية( األحداث يسمح تتابع
باإلضافة لوجود ، واستقرار لحالة تبعية تامة خالل أيام قليلة من توجيه التشخيص، النكوصية

الكثير من اإلجابات النمطية واصباغ الطابع المأسوي على األحداث؛ حيث نجد حاالت شفاء تام 
 Clément)اته األعراض الصاخبة من خالل التقيد بالعالج المضاد لالكتئاب ليست بالقليلة له

J.P.et al., 2009). نجد الكثير من الدراسات تطالب بإعادة النظر ، غير أنه وفي مقابل ذلك
معتبرة أن أغلبية األفراد الذين أظهروا اكتئابا شبه عتهي يتطورون ، في هذا التحسن وهذا الشفاء

 .(Darouesné C.,Lacomblez L., 2004)حو عته بطريقة حتمية ن

إن صعوبة التشخيص الفارقي بين االكتئاب والعته العقلي تم مناقشتها في الكثير من الدراسات 

حيث نجد أن كال االضطرابين يشتركان على  ، Alzheimerخاصة فيما يتعلق بمرض ألزهيمر

هتمام واالنطواء على الذات وفقد مستوى األعراض بوجود محدودية في مجال النشاط وفقد اال

إن التغير على مستوى النشاط نجده في العته العقلي مرتبطا باضطرابات معرفية بينما  .المبادرة

عند الشخص المصاب بألزهيمر  .نجده في االكتئاب مرتبطا في ما تخلفه اضطرابات المزاج

Alzheimer  بصحته وبشخصه وبنشاطاته  نجده يفتقد للدافعية ونجد لديه نقصا في االهتمام

فإننا نجد الشخص المصاب منشغال بصحته ، أما في االكتئاب .ونقصا في قدرته على المبادرة

ويعمل جاهدا على التعبير عن معاناته الجسدية وعن نقص في تقديره لذاته ، وبقلة نشاطاته

 .ومقاوما لمختلف المثيرات

لتركيز على عرض فقد لذة وفيما يخص االكتئاب يجب ا، على مستوى العاطفة
 خاصة في الفترة الصباحية )وعلى المشاعر القاسية الخاصة بالحزن Anhédonieالحياة

وبالالمباالة ، وبالوحدة وبالتخلي وباأللم المعنوي وبمشاعر االشمئزاز من الذات ومن اآلخرين
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ما فيما يخص اضطراب أ .اتجاه المشاعر االيجابية وبالحساسية المفرطة اتجاه االنفعاالت السلبية
فيجب التركيز خاصة والبحث في البالدة االنفعالية واالنهاك العاطفي وفي  Alzheimer ألزهيمر 

وكذلك   .ردود األفعال الضعيفة اتجاه االنفعاالت مهما كانت طبيعتها السلبية منها وااليجابية
، الي الحقيقي فترات قلقيجب البحث في حاالت التقلب ما بين االنهاك العاطفي والسلس االنفع

 .فترات اكتئابية لكن بمظهر انتقالي يشير إلى مزاج متقلب

بطيئة وتتم ، هي بداية صعبة التحديدAlzheimer نجد أن بداية مرض ألزهيمر ، على غرار ذلك

فهي بداية صريحة وواضحة نجدها تنتج عن وضعية ، أما بداية االكتئاب .بطريقة متخفية

، غالبا ما نجد سوابق مرضية خاصة باالكتئاب .رة ستة أشهر المنقضيةعاطفية جرت خالل فت

، وعدم وجود هذه السوابق ال يلغي التشخيص، لكن هذا ال يمنع من وجود  حاالت اكتئاب متأخرة

 .إذ قد تسمح المقابلة العيادية بمالحظة التعبيرات البطيئة والصوت الرتيب  والحركات المتثاقلة

هناك اختالف فارقي وجوهري بين االضطرابين المتمثل في ، معطياتفي مقابل كل هذه ال
التي نجد أنها تتواجد منذ البداية في ، (Clément J.P.et al., 2009)االضطرابات الذاكرية
وتمثل العنصر األكثر خصوصية بالنسبة للطبيب المعالج  Alzheimerاضطراب الزهيمر 
لكننا نجده في مقابل ذلك يعمل على ، وباتهنجد المريض واعيا بصع .وبالنسبة للمحيطين

وغالبا ما نجده ينسبها إلى متغير السن وٕالى مبالغة وقلق ، االنقاص من أهميتها ومن خطورتها
كما نجده يعمل على انكار بصفة إرادية بكون هذه االضطرابات مصدرا للنقص في  .المقربين
نجد أن االضطرابات الذاكرية نادرا ما  إذ، األمر يختلف تماما، فيما يخص االكتئاب .نشاطاته

 .تكون معزولة ونجد أنها تأتي في سياق شكاوي جسدية وكف عقلي ونقص في التركيز

 : le Syndrome de glissementمتالزمة االنزالق

لإلشارة إلى حالة الهزال الناتج عن  1956 سنة Carrié تم اقتراح هذه المفردة من طرف

 .لشيخوخة تؤدي بسرعة إلى الوفاةسيرورة من التقهقر ومن ا

ليشير إلى حالة  Délomier وبعد ذلك من طرف  Graux تم تناوله من جديد من طرف
مرضية التهابية أو حادث صدمي جسدي أو دماغي  لدى الشخص التسعيني الذي يمكن أن 

 يالحظ، بعد فترة من الشفاء الظاهري ....يحدث نتيجة سقوط أو حتى حادث شرياني دماغي
 . (Bazin A., 2002)على الشيخ تدهور ال يمكن تفسيره بتطور المرض
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يتضمن الجدول العيادي مشاعر التعب والخلفة العقلية وفقد العطش وحبط بطني وسلس 

 . البول ومتالزمة فقد السوائل

تتوازى المتالزمة النفسية مع المتالزمة الجسدية لكن وصفها ما زال يشوبها الكثير من ، نظريا

 .تتضمن هذه المتالزمة انسحاب نفسي وفقد العاطفة. الخصوصية وعدم الدقة عدم

يعتبر الجدول العيادي النفسي كشكل غير نموذجي نسبيا للمتالزمة ، في غالب األحيان 

االكتئابية  وكتعبير لغوي الذي يؤدي إلى استعمال االنزالق كمرادف لالكتئاب ويكون العالج 

 .الكتئاببالتالي عبارة عن مضادات ا

يظهر أنه لمن المفيد عزل المتالزمة االنزالقية بالقدر الذي يظهر في سياق سببي كما تم ، وعليه
يتضمن  .والذي قد يتضمن جدوال عياديا نفسيا متميزا عن المتالزمة االكتئابية، تحديده في األعلى

 :الجدول العيادي
 انسحاب نفسي وبرودة عاطفية وأحيانا عدوانية؛ �
 ض العناية؛سلبية ورف �
 رفض نشيط لألكل والشرب؛ �
 .(Ferrez G.,Le Gouès G., 2008)ال مباالة عامة اتجاه حالته المتدهورة  �

 :خاتمة
إن التقدم في السن يعبر عن مرحلة نمو أين تظهر بقوة االختالفات الفردية في كل محاور 

مل تتدخل في إحداث وهناك عدة عوا، التوظيف الشخصي سواء النفسي أو العقلي أو الفيزيولوجي
فعامل الصحة وأسلوب المتبع في الحياة والمسارات الشخصية والنشاطات  .هذه الفروقات

الممارسة يحددون بصفة أكثر مما يحدده عامل السن في قدرة الفرد على الحفاظ على قواه العقلية 
الشخص المسن فإن االضطرابات التي تطرأ على ، وعليه .ومستوى عالي من التحكم واالستقاللية

فهناك عوامل أخرى يمكنها أن تتدخل وتحمي هذا الشخص المسن في ، ليست بحتمية مطلقة
 .الوقوع في براثين االضطرابات النفسية والعقلية

إن استراتيجيات التكيف االيجابي والفعالية الذاتية ومستوى عالي من التحكم في البيئة هي سمات 

نفس األمر بالنسبة لعامل  .طرابات النفسية وخاصة االكتئابيةيمكنها أن تلعب دور حماية ضد االض
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التي تجعل الفرد قادرا على التطور وعلى  La résilience psychologiqueاللدونة النفسية

 .االستمرار بالرغم من الحوادث الصادمة وظروف المعيشية الصعبة والصدمات القوية

بإمكانها أن تمنح لكل فرد دورا ، لالكتمال الفردي كما أن الثقافة التقليدية التي ال تولي أهمية

نجد أن الممارسات الدينية قد تلعب دورا محميا ضد ، في نفس االتجاه .شخصيا ضمن مجموعته

نفس الدور يلعبه وجود صداقات في حياة الشخص المسن ووجود  .االضطرابات االكتئابية

 .حوادث مفرحة كميالد األحفاد

ة في مرحلة الشيخوخة خصوصية تجعل من تشخيصها والتكفل بها والتنبؤ إن لالضطرابات المزاجي

وذلك لتداخل هاته االضطرابات مع اضطرابات أخرى خاصة بالمرحلة العمرية ، عملية جد صعبة

أصبح ايجاد أفضل السبل في فهم هذه ، ولمختلف هذه المعطيات .خاصة االضطرابات المعرفية

كما يصبح من الضروري خلق تخصصات  .وٕارشادها ضرورة ملحةالشريحة المهمة وفي التكفل بها 

، أكاديمية مرتبطة بهذه السن سواء في الميدان الطبي أو الميدان النفسي أو الميدان االجتماعي

 .وكذلك خلق فضاءات مخصصة الستقبال األشخاص المسنين والعناية بهم
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 مريم دايدي

  2جامعة الجزائر 

  :ملخص

يهدف هذا البحث إلى التعرف على فعالية الذات واألنماط السلوكية عند المتعلمات الكبار في إطار 

إذ يعتبر التعليم عملية يستطيع اإلنسان بواسطتها اكتساب الطرق التي تساعده في ، محو األمية

إلى ان " Knox"ويشير ، ا يصادفه من مشكالتإشباع دوافعه وتحقيق أهدافه والتغلب على م

وتعتبر فعالية الذات أحد محددات التعلم ، الغرض من تعليم الكبار هو زيادة الكفاءة لتحسين األداء

وبعد تطبيق مقياس الفعالية ، وتمثل مرآة معرفية للفرد تشعره بقدرته على التحكم في البيئة، المهمة

أما بالنسبة للنمط ، نهن يتصفن بمستوى مرتفع لفعالية الذاتم% 55.17على أفراد العينة وجدنا 

إذ يتسم األفراد من هذا النمط % 68.96بنسبة  ) ب(السلوكي السائد عندهن فهو النمط السلوكي 

ولديهم القدرة على االسترخاء والمشاركة في األنشطة الترويحية دون الحاجة ، بالتحرر من العدوان

يؤدي عمله بثقة ودون ) ب(فالشخص من النمط ، إلحساس بضغط الوقتوعدم ا، إلى إثبات التفوق

 . أحد أنماط الحفاظ على الصحة) ب(ويعتبر النمط ، استعجال

 :مقدمة

فليس هناك كائن ، إن الحقيقة الخالدة التي يجب أن ال تغيب عن وعينا وتفكيرنا هي حقيقة التغير

وكل شيء ال يتغير ال يمكن أن يتسم بالحياة ، فالتغيير هو سمة الحياة وطبيعتها، حي ال يتغير

فالدراسة العلمية لعملية التقدم بالعمر تساعدنا على فهم ، على هذا الكوكب الذي نعيش فيه

الخصائص والقدرات الحقيقية للكبار وٕابعاد األفكار الخرافية واألوهام الخاطئة حول عملية التقدم في 

الطريق الصحيح للتعامل معهم وفهم أوضاعهم وحاجاتهم وترسم لنا معالم ، العمر والناس الكبار

ولما كان التعليم حاجة من هذه ). 87: 2009، علي جاسم علكة الزبيدي(وأساليب رعايتهم 
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فال يكفي أن ، فنحن في هذا البحث نهتم بأحوال األميين وهم الكبار الذين نسعى لتعليمهم، الحاجات

ولكن من الضروري أن يكون شاعرا بحاجته إلى التعلم ، يكون الكبير عنده القدرة على التعلم

ومن بين هذه الحاجات الدافعة شعور الفرد بفعالية الذات إذ تعتبر من . )2001:20، محمود قمبر(

بل أيضا ، أحد محددات التعلم المهمة التي تعبر عن مجموعة من األحكام ال تتصل بما ينجزه الفرد

ج للمقدرة الشخصية وتمثل مرآة معرفية للفرد تشعره بقدرته على وأنها نتا، على ما يستطيع إنجازه

 .)(Bandura.A ,1983, pp 464,469التحكم في البيئة 

  :كتسب الدراسة الحالية أهميتها من خاللوت

 .دراسة فعالية الذات واألنماط السلوكية عند المتعلمين الكبار وتأثيرهما على عملية التعلم �

النتائج التي تفيد المهتمين بتعليم الكبار في إعداد برامج قد يخرج هذا البحث ببعض  �

 .تتوافق مع خصائصهم السلوكية والمعرفية

 .طرق التكفل الجديدة للمسنين يعتبر التعليم من �

  :االشكاليـة

نال موضوع فعالية الذات اهتمام الباحثين في مجال التعليم وتم دراسته على التالميذ والطلبة 

هذه الدراسة نهتم بدراسته عند المتعلمين الكبار بفصول محو األمية وكذا  ونحن في، الجامعيين

  :التعرف على األنماط السلوكية لديهم ومنه نطرح التساؤالت التالية

 ما هو مستوى فعالية الذات عند المتعلمين الكبار؟  .1

 ما هو النمط السلوكي السائد عند المتعلمين الكبار؟  .2

  :الفرضيـات

 . لذات عند المتعلمين الكبار مرتفعمستوى فعالية ا  .1

 ).ب(النمط السلوكي السائد عند المتعلمين الكبار هو النمط   .2
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  :التعريف اإلجرائي للمصطلحات

هي مجموع الدرجات التي يحصل عليها المتعلم الكبير بعد اإلجابة على : ـ فعالية الذات 1

  .فقرات المقياس

لمتحصل عليها بعد اإلجابة على فقرات هو مجموع اإلجابات ا :ـ النمط السلوكي 2

  .وبعد تصنيف كل مجموعة من اإلجابات وربطها بالنمط السلوكي الذي تمثله، المقياس

وتبعا ، كل الصيغ التعليمية التي يحتاجها األفراد تبعا الهتماماتهم ومتطلباتهم: ـ تعليم الكبار 3

  .دوارهم ومسؤولياتهم هي الحياةوتبعا أل، لمستوياتهم المختلفة في القدرات واإلمكانيات

  :تحديد المفاهيـم

تقوم هذه النظرية على أساس األحكام الصادرة من الفرد عن قدرته على تحقيق أو  :تـ فعالية الذا

من جانب الفرد  تقويمليست مجرد مشاعر عامة ولكنها  والفعالية الذاتية، القيام بسلوكيات معينة

ى مثابرته والجهد الذي سيبذله ومرونته في التعامل مع المواقف ومد، لذاته عما يستطيع القيام به

. (Bandura.A 1989, pp 729-735)وتحديه للصعاب ومقاومته للفشل ، الصعبة والمعقدة

بأنها تقييم الناس لقدراتهم على تنفيذ وتنظيم مجموعة من )   Bandura"  )1986 :34وقد عرفها 

وتوجد أربعة مصادر أساسية للمعلومات . واضحة من األداءاألحداث المطلوبة للحصول على أنواع 

الحالة ، اإلقناع اللفظي واالجتماعي، النمذجة، حول الفعالية وتتمثل في االنجازات األدائية

فاالنجازات األدائية تعتمد على الخبرات التي  ).104: 2001، عثمان يخلف( الفيزيولوجية والنفسية 

أما النمذجة فتعبر .توقعات الفعالية بينما اإلخفاق المتكرر يخفضهايمتلكها الشخص فالنجاح يرفع 

اإلقناع االجتماعي واللفظي . عن مالحظة الفرد ألداء اآلخرين فتولد توقعات للمالحظة عن أدائه

عثمان (على آراء اآلخرين وانطباعاتهم بشأن قدرتهم على تحقيق انجازات هامة في حياتهم > يعتمد

 (.وقد يكون اإلقناع اللفظي داخليا حيث يأخذ الحديث اإليجابي مع الذات  ).2001:106، يخلف

(Bandura.A,1995 الفيزيولوجية وتشير إلى العوامل الداخلية للفرد وبعض و  وأخيرا الحالة النفسية

 Bandura.A)المساعدات التي يمكن أن يحتاجها لألداء و  العوامل األخرى كالقدرة المدركة

,1997, p 100).  
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يعبر النمط السلوكي بشكل عام عن الطريقة أو األسلوب الخاص والمميز للفرد : السلوكيةنماط األ 

وهو على مستوى من ، لالستجابة للمواقف االجتماعية المختلفة وفي التعامل مع نفسه ومع اآلخرين

: 2009، ءالزروق فاطمة الزهرا(الترتيب والتنظيم الذي يوفر حدا مقبوال من الفهم والضبط والتنبؤ 

وقد عرفه ، )أ(ومن أهم األنماط السلوكية التي كانت موضوع للنقاش والدراسة النمط السلوكي ). 74

بأنه مركب من الفعل واالنفعال يمكن أن يالحظ في أي شخص " روزنمان"و" فريدمان"كل من 

ء حتى لو كان ذلك على حساب أشيا، عدواني منهمك في كفاح مرير ومزمن في أقل وقت ممكن

وهذا النمط من السلوك . (Mustan et al, 1983, pp 117,1104)أخرى أو أشخاص آخرين 

يقابله على الطرف اآلخر ) أ(أن النمط السلوكي " Bortnner"ويرى . مرتبط بمرض الشريان التاجي

بأنه تلك الشخصية التي تميل إلى أن ) " 196: 2003(أحمد ماهر"حيث عرفه ) ب(النمط السلوكي 

يؤدي ) ب(فالشخص من النمط ، وال تحب أن تنافس اآلخرين، ادئة ومستكينة وغير مستعجلةتكون ه

عمله بثقة ودون استعجال وال يحب أن يؤدي األشياء الواحدة تلوى األخرى وببطء وبالتدرج حتى وٕان 

مشاركة ولديهم القدرة على االسترخاء وال، وهم أيضا أكثر تحررا من العدوان. لم يتم العمل على أساسه

وعدم اإلحساس بضغط الوقت وغير متنافسين ، في األنشطة الترويحية دون الحاجة إلى إثبات التفوق

والذي ) ج(أما النمط الثالث وهو النمط السلوكي ). 263 - 262:، 2002، أحمد محمد عبد الخالق(

طر على نفسه وأن آمال من خالل ذلك أن يسي، يميزه الميل إلى استبطان استجابة ثابتة إزاء اإلجهاد

خضوع للمعايير ، يميزه لطف مفرط، يتحكم صاحبه في اإلجهاد األمر الذي يحققه ظاهريا فقط

شعور ، خوف من الصراعات، تثبيط لمشاعر العدوانية، إحساس كبير بالمسؤولية، االجتماعية

ارتباطا داال  أن هذا النمط يرتبط" موريس"و"جرير"ويعتقد كل من . وميل اكتئابي، بالدونية والعجز

ومن بين  .(Temoshok (L) ,1990, pp 203- 225)بتطور مرض السرطان وسرعة انتشاره

أمال "من إعداد ) ج، ب، أ(اختبار النماذج السلوكية لألنماط ، االختبارات التي تقيس لنا هذه األنماط

ر ثالث هو واختيا) ب(أو ) أ(بند تعبر عن ثالثة أوصاف تخص النمط ) 18(ويتكون من " أباظة

ويتمتع المقياس بثبات ، نمط وسيط بينهما) ج(والنمط ، )ب(أو ) أ(في حالة عدم انطباق ) ج(

   ).17: 2003، أمال عبد السميع مليجي أباظة(وصدق مناسبين 
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. التعليم هو وسيلة لتعديل السلوك اإلنساني وتنميته وتطويره أو تغييره نحو الفضل :تعليم الكبار

المدير المؤسس للمعهد القومي لتعليم الكبار " E.Hutchinson" "هاتشنسونإدزار "ولقد عرف 

لتمكين األفراد رجاال ونساء ، في إنجلترا أن تعليم الكبار هو كل الفرص المنظمة بطريقة مسؤولة

أنه تلك العملية التي " Cyril Houle"ويقول عنه . من توسيع وتفسير خبرات حياتهم الخاصة

فراد ذكورا وٕاناثا فرادى أو جماعات أو في مؤسسة إلى تحسين أنفسهم أو يسعى من خاللها األ

ومن  ).1998:17، محمد منير مرسي(مجتمعهم برفع مستوى مهارتهم ومعرفتهم وحساسيتهم 

 "Malcolm Knowles"لـ " ألندراغوجياا"أشهر النظريات المعاصرة في تعليم الكبار هي نظرية 

كما يطالب بمراعاة ، "وعلم مساعدة الكبار على التعلم فن" بأنهاوالذي يعرفها ) 1990(األمريكي 

محمد (الفروق بين األفراد الكبار في عملية تعليمهم وذلك من حيث الزمان والمكان وسرعة التعلم

  ).116ص ، 1998، منير مرسي

  :اإلجراءات المنهجية 

  . المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الوصفي: منهج البحث

الختبار فرضيات البحث قصدنا متمدرسات في فصول محو األمية بوالية : نة ومكان البحثالعي

وقد أبدين ، معظمهن ربات بيوت، سنة 71إلى  61إمرأة يتراوح سنهن من  29البليدة بلغ عددهن 

ابتدائية خوجة (وإلجراء البحث قصدنا مؤسسات تربوية عامة . استعدادهن لإلجابة على المقياسين

مسجد بن ، المركز الثقافي اإلسالمي الكوثر، ثانوية أحمد زعبانة، توسطة امحمد السميانيم، علي

  .وكلها واقعة على مستوى والية البليدة) جلول

لمقياس ـ  1فبالنسبة . ومقياس األنماط السلوكية، تم استعمال مقياس فعالية الذات: أدوات القياس

 ,Jacobs,PrenticeMercandante( ثينفهو من إعداد مجموعة من الباحفعالية الذات 

Maddux, Mark Shere, Rogers( والهدف من بنائه هو قياس مدى ثقة األفراد بأنفسهم ،

بنود ال  07ويوجد ، بند وهو غير مرتبط بحالة معينة أو نمط معين من السلوك 23ويتكون من 

- 3( البة وهي بندا مصاغا بطريقة س 13وكذا ، )25- 21- 17- 13- 9- 5- 1( تصحح وأرقامها 



51 

أدنى . أما الباقي فهي مصاغة بطريقة إيجابية، )30- 29- 26- 24- 22- 20- 18- 11- 8- 7- 6

  . 115واعلى عالمة هي  23عالمة يتحصل عليها الفرد هي 

بترجمته من اللغة االنجليزية إلى اللغة العربية وعرضته " فريد قادري"قامت الباحثة : الصدق

  :لجدول التالي يوضح ذلكوا، أساتذة 5على مجموعة تتكون من 

  نسبة الموافقة على مقياس فعالية الذات في صورته المترجمة إلى العربية): 1(جدول رقم 

  نسبة الموافقة  البند  نسبة الموافقة  البند  نسبة الموافقة  البند

01  100% 11  100%  21  100%  

02  100%  12  100%  22  100%  

03  60%  13  100%  23  100%  

04  100%  14  100%  24  100%  

05  100%  15  100%  25  100%  

06  80%  16  100%  26  100%  

07  100%  17  100%  27  100%  

08  80%  18  100%  28  80%  

09  100%  19  80%  29  80%  

10  100%  20  100%  30  100%  

تلميذ من السنة التاسعة بإكمالية  106قامت نفس الباحثة بتوزيعه على عينة مكونة من  : الثبات

، سنة وتم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية 14.7بمتوسط عمري قدر بـ " بياراأل –الحارثية "

- 104ص ، 2006، فريدة قادري(وهم معامل مرتفع نوعا ما  0.83وقد بلغ معامل الثبات بـ 

105 -106.(   

يتكون "  Soly Bensabat"هو من تصميم الباحث ) ج- ب  –أ ( مقياس األنماط السلوكيةـ   2

ويتم ، )ح- ج- ث- ت- ب- أ( اختيارات تمثل الحروف اآلتية  04يحتوي كل بند على بندا  15من 

وعليه فإن المجموع الكلي يقدر ، حساب كل اختيار على أساس نقطة واحدة تتعلق بالحرف المختار

) = ب مع ج(، )أ(النمط )= أ مع ث(اختيار يتم تفسيرها بجمع اإلجابات بالطريقة التالية  15بـ 

  ).209: 2008، بوعافية نبيلة) ( ج(النمط )= مع ح ت(، )ب(النمط 
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بالبليدة وجامعة " علي لونيسي"اساتذة من قسم علم النفس بجامعة  06قمنا بتوزيعه على  : الصدق

  : وكانت نسبة الموافقة عليه كما هو موضح في الجدول التالي 2الجزائر" أبو القاسم سعد اهللا"

  ياس األنماط السلوكيةنسبة الموافقة على مق): 2(جدول رقم 

  نسبة الموافقة  البند  نسبة الموافقة  البند  نسبة الموافقة  البند

01  100% 06  67%  11  84%  

02  100%  07  84%  12  100%  

03  100%  08  100%  13  100%  

04  80%  09  100%  14  84%  

05  50%  10  100%  15  100%  

ة بفصول محو األمية ثم إعادة متمدرس 20وللتأكد من ثباته تم تطبيق المقياس على : الثبات

 . تطبيقه على نفس األفراد بعد مرور أكثر من شهرين من التطبيق األول

  :عرض ومناقشة نتائج البحث) 3

 ".مستوى فعالية الذات عند المتعلمين الكبار مرتفع": الفرضية األولى �
  .التوزيع التكراري لمستوى فعالية الذات): 4(جدول رقم 

  المجموع  مرتفعة  متوسطة  منخفضة  مستوى فعالية الذات

  29  16  13  00  عدد األفراد  

  %100  %55.17  %44.82  %00  النسبة المئوية

 %55.17متعلمة لديها مستوى فعالية ذات مرتفع أي بنسبة  16من خالل الجدول نالحظ وجود 

أما المستوى المنخفض ، %44.82منهن بمستوى متوسط وذلك بنسبة  13و، من أفراد العينة

يتضح لنا من خالل النتائج ارتفاع مستوى فعالية . لفعالية الذات فقد سجل غيابا لدى المتمدرسات

وهذا ما الحظناه في الميدان وذلك مدة عملنا كمعلمة بصفوف محو ، الذات لدى أفراد العينة

 ويتجلى ذلك في المثابر وحب التعلم وبذل كل جهد لمحاربة ظاهرة النسيان التي تطغى، األمية

على المتعلمات خصوصا في سن كبير من خالل تكرار ما تعلمنه عدة مرات والقيام بالواجبات 

حيث قال أن فعالية الذات  "Mccoun et al"وهذا أيضا ما جاء به ، المنزلية على أكمل وجه
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وهنا يمكننا ربط المستوى المرتفع . هي منبئات عن كفاءة أحد األفراد في أداء عمل بصورة جيدة

على أنها الميل إلى التفوق في " هربارت هرمانز"لية الذات بالدافعية للتعلم حيث عرفها لفعا

ويسهم اإليمان بفعالية الذات في   ).1998:90، أحمد عواد(حاالت المواقف التعليمية الصعبة 

ر األداء الفعال بزيادة الدافعية وتركيز العمل والمجهود ونقص القلق وخيبة األمل والذات والتفكي

   . ) (Bandura, A,1997السالب

 ) ب(النمط السلوكي السائد عند المتعلمين الكبار هو النمط : "الفرضية الثانية �

  .التوزيع التكراري لألنماط السلوكية): 5(جدول رقم 

  المجموع  )ج(النمط   )ب(النمط   )أ(النمط   النمط السلوكي

  29  01  20  08  عدد األفراد

 %100 %3.44 %68.96 %27.58  النسبة المئوية

فردا أي ما نسبته  20حيث قدر بـ ) ب(نالحظ من خالل الجدول شيوع النمط السلوكي 

أما ، %27.58أفراد بنسبة  08المرتبة الثانية بـ ) أ(بينما احتل النمط السلوكي ، 68.96%

ومنه نجد أن المتمدرسات طغى . %3.44فقد تمثل في حالة واحدة  بنسبة ) ج(النمط السلوكي 

والذي يعتر أحد أنماط الحفاظ على الصحة ألنه متحرر من ) ب(عليهن النمط السلوكي 

وهي تقوم على ) Miller; Friedman, Havighurst) "1995"وهذا ما تفسره نظرية ، الضغوط

افتراض أن المسنين يمكنهم االحتفاظ بأكبر قدر ممكن باألنشطة واالتجاهات التي اكتسبوها حين 

العمر وتبعا لذلك فإنهم سوف يجدون بدائل ألنشطتهم المفتقدة بالعمل الجديد  كانوا في منتصف

حين يواجهون التقاعد وبتكوين صداقات جديدة حين يفقدون صداقاتهم القديمة باالشتراك في 

وطبقا لهذه النظرية فإن الروح المعنوية العالية والرضا عن الحياة يفترض أنهما يرتبطان ، األندية

وفي ( الجتماعي الذي يعني مستوى عال من االندماج في شبكة العمل االجتماعي بالتكامل ا

) 1974" (Kemmel"كما قام ). بحثنا يتمثل في االلتحاق بصفوف محو األمية لغرض التعلم

بدراسة الرضا عن الحياة لدى المسنين باستخدام مقياس الرضا عن الحياة فوجد هذا األخير ال 

وأن شخصياتهم ، عمر بل إنه يرتفع عند األفراد ذوي النشاط الوافرينخفض مع التقدم في ال

عبد الحميد (وذواتهم النشطة تستمر في الكشف عن الفردية ومدى التفاعل مع البيئة االجتماعية 
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من أفراد العينة لديهم  %27.58كما وجدنا أيضا ان  ). 109- 2001:108، محمد الشاذلي

بر بعدا أو سمة في حد ذاته ولكنه أسلوب سلوكي وانفعالي مبالغ إذ انه ال يعت) أ(النمط السلوكي 

ومن هذا المنطلق يركز األطباء ، مما يجعلهم عرضة لإلصابة بأمراض الشرياني التاجي، فيه

والباحثون على الدور الذي يلعبه إتباع نظام غذائي صحي في عالج األشخاص المصابين 

البرامج التي تهدف إلى المساعدة على التوقف عن وكذلك على دور ، بارتفاع مستوى الدهنيات

وعلى أهمية التمارين الرياضية في تعديل أنماط السلوك وتحسين األداء الفيسيولوجي ، التدخين

كوسيلة لمساعدة األفراد  أساليب التدخل التربويةكما بدأ الباحثون يتطلعون إلى ، والسيكولوجي

وتزداد خطورة اإلصابة بأمراض القلب لدى ، ةعلى تطوير القدرة على ضبط عوامل الخطور 

لذا يركز األطباء اليوم على هذه الفئة من النساء ، النساء في سن اليأس وبعد انقطاع الطمث

على أهمية التمارين الرياضية والنظام الغذائي السليم باعتبارهما استراتيجيتين واعدتين في 

   ).730: 2007، تايلورشيلي (التخفيف من خطورة اإلصابة بأمراض القلب 

  :خالصة

 Freudiger 1980, Glenn et Weaver 1981, Mitchelلقد أشارت دراسات عديدة 

أن " "Campbell 1981ويعتبر ، إلى أن للتعليم آثار إيجابية أكبر بالنسبة للنساء" "1986

بد الحميد ع(التعليم مرجع للفرد بجانب أنه يزيد من طموحاته وينقله إلى أنماط بديلة للحياة 

أن الدارس في فصول ، وأهم ملمح الخروج من محو األمية ).102: 2001، محمد الشاذلي

محو األمية يكون قد اكتسب عادات حسنة في التفكير السليم واالستدالل لحل مشكالته 

يوفر من وقته ألنه استوعب ، قادرا على التعبير عن خاصية رياضية شفويا وكتابيا، اليومية

وحتى ، القياس والهندسة، مفاهيم والقدرات والمهارات األساسية في الحسابجملة من ال

، كل ذلك يساهم في رفع مستوى أدائه في الحياة، التمكن من قراءة جريدة أو كتاب بسهولة

وهناك بعض النماذج من المتعلمات من واصلت تعليمها وتحصلت على شهادة الباكالوريا 

  .بكل جدارة

  :المراجع 
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، مكتبة النهضة، 10الطبعة ، قراءات في علم النفس التربوي ): 1998( عوادأحمد  .1

  .القاهرة

الدار الجامعية للطباعة ، مدخل بناء المهارات - السلوك التنظيمي): 2003(أحمد ماهر  .2

 .مصر، االسكندرية، والنشر والتوزيع

  .مطبوعات جامعة الكويت، قياس الشخصية ):2002(أحمد محمد عبد الخالق  .3

كراسة ، اختبار النماذج السلوكية للشخصية): 2003(بد السميع مليجي أباظة أمال ع .4

  .القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية، التعليمات

نمط شخصية المديرين وعالقته بالضغط المهني واستراتيجيات  ):2008(بوعافية نبيلة  .5

 .ة الجزائرجامع، تخصص علم النفس االجتماعي، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه، المواجهة

عند المتعلمين الكبار ) ج –ب –أ (فعالية الذات واألنماط السلوكية ): 2013(دايدي مريم  .6

جامعة ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير تخصص علم النفس العيادي، في إطار محو األمية

 .الجزائر

دراسة النمط السلوكي للمصابين بالسكري من خالل : )2009(الزروق فاطمة الزهراء .7

 .جامعة الجزائر، تخصص علم النفس العيادي، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، الحياةطريقة 

فوزي شاكر ، وسيم درويش بريك: ترجمة( علم النفس الصحي): 2007(شيلي تايلور  .8

  .األردن، عمان، دار حامد للنشر والتوزيع، )طعيمة

عالي للخدمة المعهد ال، التوافق النفسي للمسنين): 2001(عبد الحميد محمد شاذلي  .9

 .االسكندرية، المكتبة الجامعية، االجتماعية بأسوان

دار ، )األسس النفسية والسلوكية للصحة(علم نفس الصحة ): 2001(عثمان يخلف  .10

  .1قطر ط- الدوحة، قسم الكتاب، الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع

عد النمو في سيكولوجية الكبر والشيخوخة مراحل ما ب: )2009(علي جاسم علكة الزبيدي .11

  .األردن، الطبعة األولى، إثراء للنشر والتوزيع، حياة اإلنسان
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أثر األهداف التعليمية واألدائية وفعالية الذات على الدافعية  ):2006(قادري فريدة  .12

، مذكرة لنيل شهادة ماجستير تخصص علوم التربية، المدرسية لدى تالميذ السنة التاسعة

 .  جامعة الجزائر

  .، القاهرة، عالم الكتب، االتجاهات الحديثة في تعليم الكبار): 1998(مرسي محمد منير  .13

مباديء وخطوات تصميم مناهج محو األمية في إطار التعليم ): 2001(محمود قمبر  .14

 .الدوحة قطر، الطبعة األولى، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، المستمر بالدول العربية
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  زهراوي خروفة
  2جامعة وهران

 

  :ملخص

تهدف هذه الدراسة التحليلية الى اظهار اهمية التركيز على موضوع الشيخوخة في الجزائر 

 .في المجتمع الجزائري الفئةلباحثين في الصورة من خالل تطور نمو هذه من حيث وضع ا

 البيولوجيو  قد تعرضت الدراسة الى مفهوم الشيخوخة من حيث الجانب الكرونولوجيو 

 ايضا الى التغيرات التي مست االسرة الجزائرية من حيث البنيةو ، السوسيولوجيو  النفسيو 

  . الشيخوخة بفئةاثار ذلك على التكفل و  الوظيفةو 

   :اهدافهو  اهمية الموضوعـ  1 

داخل التحوالت التي  في المجتمع الجزائري الى لفت االنتباه الى وضع المسنالورقة تهدف هذه 

ايضا و  الى ضرورة تحليل العالقات االسرية المتغيرة من حيث اثارها على المسنو ، مست االسرة

يؤول اليها جميع افراد ، عتبارها فئة اجتماعية مناالى االهتمام بهذه الفئة على جميع المستويات با

  .مستوياتو  المجتمع مهما تباينت طبقاتهم

، مجموعة التنبؤات التي تشير الى تزايد  هذ الشريحة في مجتمعناانطالقا من االهمية  تزدادو  ـ 2

 255و منها مليون، فقد اشارت االحصاءات الى ان عدد المسنين في الجزائر تجاوز المليونين

 2002بالمائة في عام  5.06قد كانوا قد بلغت نسبتهم و  . الف امراة 275و مليونو  الف رجل

تشير دراسة كريمة و  ONS – MSPRH ـالتحقيق الجزائري حول الصحة العائلية لحسب 
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سنة وصل الى  65الى ان عدد المسنين في الجزائر الذين بلغوا اكثر من )  2013(بوعزيز 

تتوقع الدراسات الى ان نسبة المسنين في الجزائر قد تكون و  . وع السكانبالمائة من مجم 7.5

، 2050و 2030السبعينات سن التقاعد ما بين و  خاصة مع بلوغ اجيال الثمانيناتو  اكثر اهمية

بالمائة  22تصل الى و  بالمائة من مجموع السكان 14.5حوالي   2030بحيث تبلغ في سنوات 

  .2050في 

التي تشير الى تزايد هذه الفئة في المجتمع الجزائري تدفعنا الى االهتمام ان هذه االحصاءات 

لهذا التزايد من  التحضيرو ، الخ... الصحيةو  النفسيةو  بهذه الشريحة من كل جوانبها االجتماعية

  . التي من بينها علم النفس الشيخوخةو  خالل خلق اختصاصات في هذا المجال  في الواقع

  : مفهوم الشيخوخةـ   1

باعتبار ان تحديد هذا المفهوم ، الورقةتحديده يعتبر امرا مهما في هذه و  ان مفهوم الشيخوخة

 جانبالرغم من ذلك فاننا نحاول تحديده انطالقا مما جاء به و  . انتابه كثير من االختالف

  : Jean Gérin ( 2003 )جيرين 

بحيث ، مستوى االجتماعيفان الشيخوخة تظهر من خالل ال: أ ـ من المنظور الكرونولوجي

 النفسية يتم من خالل خصائص الجماعة االجتماعيةو  ان معاش نتائجها البيولوجية

اي ان مفهوم الشيخوخة يتحدد وفق معيار الجماعة التي ينتمي . الثقافيةو  االنتماءات االتنيةو 

  . المستويات التي تنتمي اليهاو  اليها

هي و ، ماعية تاتي في المرحلة االخيرة من العمرفالشيخوخة بهذا الطرح تنتمي الى فئة اجت

فكل مجتمع يرى الشيخوخة بمنظار خاص فمنهم من ، ثقلفية لهاو  تخضع لرؤية اجتماعية

   . الوقار كما هو في المجتمعات الشرقيةو  يراها انها مصدر الخبرة

دهور ان الشيخوخة تتحدد من هذا المنظور من خالل مظاهر ت: ب ـ من المنظور البيولوجي

العضو الذي يصبح تكيفه مع تغيرات البيئة اكثر بصعوبة باعتبار ان وتيرة العضو تقل او 
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في  01فقد اشارت بعض الدراسات الى ان تيرة وظائف العضو تقل بنسبة، تتخرب بشكل كبير

  .مع فعل التراكم يصبح االمر اكثر صعوبةو  المائة في كل سنة ابتداءا من الثالثين 

، ترتبط الشيخوخة من هذا المنظور باالنتماءات  التي تربطنا بالعائلة: جتماعيج ـ المنظور اال

في و  55فالتكفل بالشيخوخة يبدا في الدول السكاندنافية  في السن . ايضا بقنواتنا االجتماعيةو 

من العمر كمؤشر لبداية  60اما في الجزائر فننا نتبنى ال  . 70الواليات االمريكية المتحدة في سن 

اما التكفل به ، شيخوخة باعتباره سن التقاعد الذي يشير في مضمونه الى بداية العجز في العملال

  .بحيث يكون التكفل عادة من طرف افراد العائلة فقط، فيبدا مع سقوطه مريضا

فالبعض يشعر ، ان كل شخص يبني تمثالته الخاصة بشيخوخته: د ـ من المنظور السيكولوجي

ان هذه التمثالت ذات عالقة باالدراكات التي . 80عض االخر في سن اما الب 55بها في سن 

 ايضا بالشخص نفسه من حيث خصائص شخصيتهو ، ترتبط باثر االبوين في تنشئته االجتماعية

. زد على ذلك تاثير االعالم الذي يمارس ثقافة ما على االفراد، نظرته الخاصة الى نفسهو 

يتجه الى االعتماد على و  وخته ستتميز بالتقهقرفان شيخ، فالشخص الذي يخاف الشيخوخة

  .قد ينزلق الى االنهيار العصبيو ، ينتابه الحزنو  االخرين

 اما اذا كان ادراك الفرد للشيخوخة من خالل نظرته الى المستقبل ستتميز باكتشاف الجديد

  .فهو يشعر باهميته في الحياة حتى نهايته . تقدم في اطار وحدة ذاتهو 

اريف التي اوردناها تبين مدى االختالف بين مجموع العلوم  في تحديد هذا ان هذه التع

اال ان االمر قد ال يعدو كذلك حينما ، فكل علم ينظر الى هذا المفهوم من زاويته، المفهوم

  : نعرف الشيخوخة

هي مجموعة التمثالت التي و  على انها تقدم في العمر يتميز بتدهور في وظائف االعضاء((

  )).تتحدد بداية التكفل بها ابتداءا من سن التقاعدو  تشملها

. ان االختالف بين العلوم قد امتد الى االختالف بين الدول في تحديد بداية الشيخوخة لديهم

الذي تتبناها التشريعات الجزائرية التي تعتبر ان سن  60لذلك فاننا تبنينا مؤشر السن 

  .التقاعدالشيخوخة يتم انطالقا من هذا السن اي من سن 
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 وظائف االسرة الجزائرية من خالل بعض الدراساتو  التغيرات الحاصلة في بنيةـ  2

وحتى نقارب عالقة المسن في االسرة الجزائرية يجدر بنا ان نشير الى تطور بنية االسرة  

 .  الجزائرية

  التحوالت : االسرة الجزائرية

ة العلوم النفسية العربية العدد المنشور في مجلة شبك) 2009(تشير دراسة راجية بن علي 

الى ان االسرة ، الوضعيات داخل االسرة الجزائرية المعاصرةو  التي تناولت االدوار 22 – 21

  :الجزائرية قد مرت بمراحل متعددة منها

 كانت تعتمد االسرة الجزائرية  على اقتصاد ريفي يهمل التعامالت المالية : المرحلة الكلونيالية

الى ان جاء ، لكا مشتركا بين افراد القبيلة او عائلي يلبي حاجيات محلية خاصةتعتبر االرض مو 

، فتفتت القبيلة من خالل الهجرة. يقحم المستوطنين في تلك االراضيو  االستعمار فبدا بزيح االهالي

ان هذا النمط . كما حاولت بعض العائالت التمسك اعادة بنائها وفق النمط المعيشي الجديد

بحيث تفتت الى عائالت صغيرة ال ، وافد على العائلة الجزائرية قد عمل على تغيير بنيتهاالمعيشي ال

 .يوجد لديها مصدر رزق تلتف حوله

 :بعد االستقالل

بعد و ، اثناء االستعمار حاولت العائلة الجزائرية ان تبقى محافظة على كثير من خصائصها

االمر الذي دفع بالهجرة ، لى التصنيع والبناءاالستقالل انتهجت الجزائر سياسة اقتصادية مبنية ع

فقد هاجر عدد من افرادها الى المدينة  ، فتاثرت تركيبة العائلة الكبيرة، من الريف الى المدينة

اال ، بقوا بعيدين جغرافيا عن العائلة االصلو  للعمل الى ان اسسوا اسرا جديدة فيها اي في المدينة

 . من خالل المناسبات االجتماعية كاالعراس االعياد الدينية انها ظلت ترتبط هذه االسر باالصل

االم او غياب و  الى ان انتهت كثير من االسر الى االستقاللية التامة خصوصا بعد موت االب

  .الدين زيارتهو  الشخص المسن كالجد الذي يوجب المجتمع

الصحية لعب دورا و  ةالتعليميو  تحسن االوضاع االجتماعيةو  و من جهة اخرى فان عامل التعليم

الرغبة في تاسيس و  بحيث اتجه االبناء الى نوع من االستقاللية، في تغير النمط المعيشي لالسرة
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اال انها ضلت ترتبط بالعائلة االصل ما دام االب او االم موجدان اال ان ، اسر نووية مستقلة

  .العالقات ستضعف بغيابهما خصوصا غياب االم في غالب االحيان

  :دور المسن في ااالسرية وفق التغيرات الحاصلةو   وضع ـ3

  :الوضع داخل االسرة التقليديةو  الدور

 الى ان العائلة الجزائرية التقليدية تراتبية، تشير بعض الدراسات  مثل دراسة مصطفى بن تفنوشت

، اخ، ام، اب(من خالل المكان الذي يشغله داخلها و  ال وجود الي فرد فيها اال في جماعة العائلةو 

لكل سن دوره االجتماعي المحدد بحيث قد ال يمكن التحول من دور الى اخر الن و  . )الخ... جد

  .كل فرد قد نشا وفق ذلك الدور اال في سياق التغيرات البنيوية لالسرة عبر مسارها

يلعب االب او الكبير دور القاضي الذي و  . ان هذا النظام يفرض وصاية الكبار على الصغار

يعتبر الكبير في السن مركز االحترام بل جسر التواصل بين االجيال و  . قرارته على العائلةيمارس 

احفاده وفق النظام التراتبي االبوي و  بحيث يمارس عالقاته اتجاه ابنائه، االجيال الالحقةو  السابقة

  . مالك االرض فهو المنبع االقتصادي لالسرةو  باعتباره هو مالك البيت، داخل االسرة

، تدبير شؤونه يعتبر قيمة دينية نبيلة لدى المجتمع الجزائريو  الخضوع اليهو  ما ان قيمة الكبيرك

دعوة الشر ترتبط و  . ))فيه دعوة الشر(( يطيع والديه ب و  بحيث يعتبر من ال يقيم عالقات حسنة

  . اجتماعية مقدسة في االسرة الجزائريةو  بقيمة دينية

 فالعالقات القائمة بينها، كناتهاو  فهي االمرة الناهية بين بناتهاعلى الخصوص ) الجدة(اما االنثى 

او ب ، مناداتها باالم من الجميعو  القائمة على طاعتهاو  بين افراد االسرة من االناث داخل االسرةو 

ان و ، اللة يشير الى التقديش بحيث ال يشار بهذه الصفة ااال للمرابطين او السادةو ، اللة من الكنة

اجتماعيا فهي و  على انها تستمد سلطتها من زوجها الذي يتحكم في كل شيئ اقتصادياذلك ناتج 

 .التي يحسب لها الف حساب باعتبارها ناقلة لالوضاع الداخلية لالسرة لالبو ، الزوجة القريبة منه

احتياجاتهم اال من خالل االم التي و  ال يوجد للجد او لالب مصدر للمعلومات عن اعضاء  اسرتهو 

 فتختار ما تبلغه به وفق ما تقتضه مصلحتها، ر القناة الوحيدة التي تمر بها هذه المعلوماتتعتب

ايضا مصالح العائلة او قد تحور المعلومات بحيث تجعل منها اكثر لطافة حتى تجنب افراد االسرة و 
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تعمل االم  على و . او تبلغها كما هي ان كانت مناسبة الستراتجيتها، سطوتهو  غضب الكبير

فهي في االخير تساهم بشكل فعال  . الضغط على كنتها ان كانت مناوءة لهاو  لمحافظة على بناتهاا

في قرارات الكبير اتجاه افراد االسرة ان لم نقل تؤثر في توجيهها تاثيرا كبيرا  حتى اتجاه الذكور من 

  . خالل نسائهم ان كانوا متزوجين

  :الوضع في االسرة الجزائرية  المعاصرةو  الدور

فان ، الثقافية الحاصلة في المجتمع الجزائريو  االجتماعيةو  بالرغم من التغيرات االقتصادية

نتيجة مجموعة ، العائلة الجزائرية قد اتسمت بالتفتت الى اسر نووية حسب بعض الباحثين

تغير كثير من القيم و  تطور التعليمو  االجتماعية على الخصوصو  من العوامل االقتصادية

  .العائلةالمرتبطة ب

فقد ، اال ان بعض الدراسات تشير الى الرغبة التي ابداها الجزائريون اتجاه العيش في جماعة العائلة

 La lettre de centre(من المستفتين رغبتهم في العيش داخل الجماعة   % 76صرح  

national d’analyse pour la population et developpement, No 52, 

decembre 2002)  د لوحظ ارتفاعا محسوسا للالسرة التي يتعدى عدد افرادها اكثر من سبعة قو

 53ليصل الى  1977عام  84.1وصل الى و    38%حيث كان  1966منذ التعداد السكاني 

الى  1966ان هذا التطور ال يرتبط بمستوى الخصوبة الذي اضحى ينخفض منذ عام  . %

مصدر العيش الواحد الذي يتحكم فيه االب او و  ركبل قد يرتبط بالسكن المشت، السنوات االخيرة

  .ان كانا متقاعدينو  الجد حتى

وقد يرجع هذا التواجد المتنامي الفراد االسرة الجزائرية داخل البيت الواحد الى ازمة السكن 

الذي ظل قائما الى يومنا هذا باالضافة الى البطالة التي يعاني منها بعض او اغلب افراد 

االمر الذي جعل منهم يعتمدون على االب او الجد ان كان ذا ، لهم الضعيفاالسرة  او دخ

  .يملك مسكنا يأويهمو  ان كان ضعيفاو  دخل حتى

ومن جهة اخرى فقد يميل افراد العائلة الواحدة الذين يسكنون في بيت واحد الى وجود 

ج عالقات االمر الذي ينت، مجموعة من االسر المستقلة اقتصاديا في مجال جغرافي واحد
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بحيث تتجه العالقات بينهم الى التمركز حول الذات لتصل الى ، تتفق مع هذا الوضع

  .االطفالو  االنانية بفعل الصراعات التي قد تنشا بين النساء

 فرض ارائهو  ان االب او المسن الذي يمتلك زمام االمور االقتصادية يصبح مصدر التوجيه

ط من العالقات الداخلية لالسرة بحيث تتمحور االسرة تصوراته بل قد يذهب بعيدا النتاج نمو 

  .حول الكبير الذي يتمظهر على الخصوص في الكبير او المسن

ان هذا التحليل للعالقات في االسرة الجزائرية المعاصرة قد يظهر لنا مدى اهمية الدور 

ذي يتوزع االجتماعي الذي يلعبه المسن من خالل امتالكه للمجال الجغرافي الو  االقتصادي

وايضا للتموين االقتصادي خصوصا اذا كان االبناء بطالين او  )المسكن(عليه افراد االسرة 

  ..).. محل تجاري، مصروف( من ذوي الدخل الضعيف و  متزوجين

ال يملك مجاال جغرافيا يتموقع عليه و  اما في االسر التي يتميز فيها المسن بالضعف االقتصادي

بل قد ، توجيهاتهو  اومرهو  ى ابنائه الذين يميلون الى التحرر من ارائهيصبح معتمدا عل، االبناء

انه لم يستطع توفير ثروة و  يميل بعض االبناء منهم الى التمرد عليه معتبرين اياه انه سبب شقائهم

  .لهم يمكن االعتماد عليها في تاسيس حياتهم المستقبلية

بحيث ال ، خرين من حيث مستوى معيشتهموقد يلتجا االبناء الى مقارنة جدهم او ابيهم باال

  .يربطون الرفع من المستوى المعيشي بجهدهم بل بالميراث الذي يمكن ان يحصلوا عليه

فقط الن ، فالشيخ هذا الذي هو في هذه االسرة يصبح في نظرهم ثقال يحملونه على مضض

و في بعض ا، االمر يرتبط بالضغط االجتماعي الذي يمارس عليهم من خالل قيمة العيب

  .الحفاظ على كرامتهو  تدفع بهم الى التعامل معه، االحيان يرتبط لديهم بقيمة دينية او عاطفية

في ، اصبحوا مستقلينو  غير ان هذا االمر قد ال يكون كذلك  دائما خصوصا اذا تفرق االبناء

منه ليصل في بعض االحيان الى التخلص ، المجال الجغرافي فان االهتمام بالمسن قد يضعف

بوضعه في دار العجزة او تركه لدى احدى بناته على الخصوص المتزوجة بحيث يقيم معها اذا 

فهو ، كان الزوج متفهما او يبقى متنقال بين ابنائه الذي يشعرون بالضيق حين اقامته لدى احدهم

  . لديه متطلبات كثيرة خصوصا الصحية التي قد ال يستطيع االبن تحملها
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التنشئة االجتماعية في و ، فان وجودها الدائم في مجال جغرافي مع كنتها، اما االم العجوز

بين النساء و  بين امهاو  االجتماعية بينهاو  المجتمع الجزائري التي تقلقل من الحواجز السيكولوجية

بحيث يالحظ انفتاح النساء على بعضهن البعض في جميع المواضيع دون استثناء ، االخريات

فعالقة ، االسرية عادة من الخارجو  الرجل الذي يستمد خبرته االجتماعيةعكس ، حتى مع بناتهن

االبتعاد عنه خصوصا اذا كان قد تناول مواضيع و  االب باالبن الذكر ترتكز على االحترام

 ايضا بينهاو  كناتهاو  فان هذا العامل يجعل مجال االتصال بين العجوز، اجتماعية قد تهم االبن

مر الذي قد يجعل من اصدام العجوز باحدى كناتها على الخصوص امرا اال، بين بناتها مفتوحاو 

. )االبن ( الهيمنة على قرارات الزوج و  بحيث ينشا الصراع المباشر بينهما حول السيطرة، واردا

 انفعالياو  باعتبار انها مرتبطة به وجدانيا، فتعمل االم على مقاومة االستقاللية لدى االبن

النفسية عند عجزها و  كما انها تعتقد انه يوفر لها الحماية االجتماعية، دياحتى اقتصاو  اجتماعياو 

، الن في مجتمعنا ال زال التكفل بالمسن يرتبط باالبن او القريب، )عندما تصبح مسنة او عاجزة(

بل يذهب افراد المجتمع اعتبار دار العجزة مؤسسة لرمي الكبار ، الدولة ليس لها ضلع في ذلكو 

  .هم ال يعتبرونها مؤسسة تكفل للمسنينو ، فيها فقط

 االقتصادية بين زوجهاو  كسر العالقة العاطفيةو  فتقاوم من اجل االستقاللية) الكنة(اما الزوجة 

ذلك بغية تحقيق ذاتها االجتماعية منفردة بعيدا عن جماعة و ، بين االب او االم على الخصوصو 

فعاال من اجل اقناع زوجها لبناء مستقبل مستقل العائلة خصوصا اذا كان لها ابناء تعتبرهم دافعا 

  . لهم بعيدا عن عائلة االب

بل ، تنميتهاو  النفسية نحو ابويها تعمل على تثبيتهاو  ومن جهة اخرى  فان حاجتها العاطفية

تذهب الى االعتناء بامها او ابيها ان كان مسنين بموافقة زوجها الذي تقنعه بذلك من خالل 

 .قد ال يتعدى ذلك الى االعتناء بهما  شكلياو  مح لالتصال بابويهترك مجال حرا له يس

  :المسنو  االسرة المهاجرة من الريف الى المدينة

ان   Juan Luis Linaresال حظت بعض الدراسات التي من بينها دراسة جان لويس لينارس 

فقد مثل لهم ، نينانتقال العائالت الريفية الى المدينة قد شكل صعوبات ترتبط بالتكيف لدى المس
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ذلك من خالل تركهم لمهنهم و  اصبحوا غير متكيفين مع الوضع الجديدو ، ذلك صدمة مع الحداثة

االمر الذي يكون قد حدث لبعض العائالت الجزائرية خصوصا . التي كانوا يمارسونها في الريف

سن من محيط فانتقل الم، التي اجبرتهم على الرحيل) العشرية السوداء(في السنوات االخيرة 

، االمر الذي  جعل منه اقل تكيف، ثقافي كان يعيش فيه الى محيط اخرو  اقتصاديو  اجتماعي

 عضويةو  باعتبار ان الفرد كلما تقدم في السن يقل تكيفه مع المحيط الجديد العتبارات صحية

اال ال يترك مجو  تمسكه بمعتقداته، فمن بين خصائص الشخص المسن . الخ... ثقافيةو  عقائديةو 

  . ايضا يختار ما هو الئق بهو  فهو يقرر دائما، اكتساب خبرات جديدةو  القناعه بتغيير سلوكه

الخصائص التي يتميز بها المسن قد تصطدم بافراد االسرة الذين هم من الجيل و  ان صعوبة تكيفه

ي الزمن فهو قديم بالنسبة اليهم ال تفيد افكاره او توجيهاته فيما يعملون ف، الثاني او الثالث

، استهتارا بسلطتهو  االمر الذي يراه هو خروجا على طاعته، ايضا في المحيط الجديدو  المعاصر

عدم اهميته في االسرة ـ فقد اصبح و  التخلي عليهو  قد يصل به االمر الى الشعور بعدم الفائدةو 

الجانب  االجتماعية بل تقتصر احيانا علىو  افراد اسرته ال يولون اهتماما لحاجاته النفسية

قد انعكس هذا الوضع االجتماعي الجديد الذي اضحى المسن يعيشه على و ، االجتماعي فقط

ان للمسنين حاجات ) 1978(فقد اشارت دراسة طلعت منصور ، االجتماعيو  توافقه النفسي

 فهم بحاجة الى تحقيق التوافق مع قدراتهم، متعددة ترتبط بممارسة انشطهم المختلفة في حياتهم

 )2002نادية أبو دينار(.و مقدار ما يتحقق لديهم من رضا ذاتي... م الجديدةحالتهو 

  خالصة 

ايضا و  تغير االدوار فيهاو  وفي االخير فاننا قد نخلص الى ان التغيرات التي مست بنية االسرة

ذلك لعدم اخذ بعين االعتبار حاجاتهم و  وظائفها انعكس على المسنيين داخلها بنوع من السلب

لغياب ثقافة جديدة تتماشى مع التغيرات الجديدة التي مست بنية و ، الصحيةو  االجتماعيةو  النفسية

ايضا اليات لدمجه في و  ثقافته  بحيث تعمل على تحسين وضع المسن داخل االسرةو  المجتمع

مفيدا في و  حتى يصبح المسن مساهما في في العالقات االسرية بشكل ايجابي، الوضع الجديد

 52فقد اشارت وزارة التضامن الى ان عددا يفوق  . االجتماعي للمجتمعو  ديالجانب االقتصا
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مسننا بنوا مشاريع اقتصادية من خالل القرض المصغر االمر الذي يشير الى ان فكرة المسن انه 

  . اقتصاديا ال زالت قائمة الى عند القلة القليلة فقطو  انتهى اجتماعيا

  :المراجع 
مجلة شبكة  لوضعيات داخل االسرة الجزائرية المعاصرة او  االدوار)  2009(بن علي  �

   22 – 21العلوم النفسية العربية العدد 
  )2013(كريمة بوعزيز  �
 .Jean Gérin (2003 (جان جيرين �
. نادية عبده عوض ابو دنيا فعالية برنامج لتعديل اتجاهات المسنين نحو الشيخوخة �

الهيئة المصرية  . 2002 جوان، ماي، أفريل 16العدد  22مجلة علم النفس ص
 .العامة للكتاب

� La lettre de centre nationnal d’analyse pour population et 

developpement n°52 decembre2003. 
� http://arabpsynet.com/Journals/p/P62.HTM ا#  
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�رة ا���اءة____# S	 ي
g"ا� jءات �"! ا�������T��& �&ا����ر ����kا��fإ �mا 

 ��N�#i ا���� ا�,�#�� ا&��ا�S � ا�S&��Tا�����و

 

  قصير بن سالم . أ

  2جامعة وهران    

 

 ملخص

 التعبير الكتابيو  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة  داللة الفروق في المهارات اللغوية المتعلقة بالقراءة

لتحصيل جاءت استراتيجية المقاربة بالكفاءات على مستوى او ، الجنسو  التي تعزى لمتغير السنو 

من ) 40(، تلميذا من كال الجنسين 80تكونت عينة الدراسة من. لتالميذ السنة الخامسة ابتدائي

سؤاال موزعا على مهارات  20استخدم اختبار لغوي تشكل من . من اإلناث) 40(الذكور و

السن و  أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنسو  . فرعية

التعبير الكتابي  لعينة الدراسة و  اإلمالء، سنة  في مهارة الصرف) 12(ال في حدود الفئة العمرية ا

  .التي طبق عليها االختبار

 ةمقدم

 تعتبر التربية الركيزة األساسية في بناء الرأسمال البشري إذ تساهم في عملية الرقي االجتماعي

تأسس على الثروة التكنولوجية واالقتصادية والتي هذا الرقي الذي ي. االقتصادي لألفراد والمجتمعو 

وعليه فالتعامل األمثل  .نسق حركة هذا المجتمع نفسه بدورها أدت إلى تغيرات جذرية غيرت من

مع هذه المتغيرات ال يستقيم إال بواسطة خطة تربوية محكمة قادرة على تنشئة إنسان يتوافق مع 

هذا يدفعنا إلى القول أن المدرسة عليها أن تدرك . خرىهويته ومتفتح على المنظومات التربوية األ

والمدرسة الجزائرية ال ، حاجتها للتغيير وان تدرس أوضاعها وبيئتها ومدى التقدم الحاصل حولها
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باعتبار أن البرامج التعليمية المرتكزة على البيداغوجيات التقليدية أصبحت ، تشذ عن هذه القاعدة

لمتمثل في االنفجار المعرفي من جراء تداخل االختصاصات ونظرة ال تواكب المناخ الحداثي ا

  .البيداغوجيات الحديثة للمتعلم من خالل أبعادها السيكولوجية والديداكتيكية والمعرفية

اقترح المختصون في مجال الكفاءات نموذجا حديثا في التدريس يرتكز على ، تأسيسا على ذلك 

بمعنى أن هاجس المدرس سيغدو في بناء كفاءات وصقلها " تعلم كيف تتعلم:" المبدأ التربوي

واالبتعاد عن النظرة التفتيتية ، وذلك بهدف كسر مفهوم التقوقع داخل المادة الواحدة، داخل المواد

  .للمادة كما نصت عليها بيداغوجية األهداف

فعل على ولضمان تطبيق هذا النموذج الحديث ومعرفة نجا عته جاءت المقاربة بالكفاءات كرد 

الروتين والتنميط السائدين في بيداغوجية البرامج والخروج بالمتعلم إلى فضاء التكامل بين 

  .فتح المدرسة على الحياة على غرار ماهو سائد في البلدان المتقدمةو  األنشطة

جاء االهتمام باللغة العربية وبجميع مهاراتها أمرا . ومع دخول األفق النفسي في المجال التربوي

حيث ينبغي على المتعلم أن يأخذ دورا رئيسيا أثناء العملية ، لحا وضروريا في المرحلة االبتدائيةم

  .التعليمية ليكون فاعال ال سلبيا متلقيا

بل يتطلب . فالتحصيل في مهارة القراءة ال يقتصر على معرفة أشكال الحروف ورسمها وأصواتها

التلميذ مع النصوص القرائية واكتشاف تراكيبها  القيام بعمليات معقدة ترمي إلى الفهم وتفاعل

  .النحوية وصيغها الصرفية

وتبرز الكفاءة اللغوية عند التلميذ من خالل النتاج التعبيري كونه أهم وسيلة للتخاطب واالتصال 

وما بتمثله من محيطه موظفا قاموسه اللغوي في شكل سلوكات كفائية ، بالغير من خالل أفكاره

  .ت تعليميةتظهر في وضعيا

أن تالميذ الصف الخامس االبتدائي ليسوا على درجة واحدة من ، وتجدر اإلشارة هنا

ومعرفة مستواهم ال يمكن إال في ضوء مؤشرات يسعى ، تحصيلهم اللغوي قراءة وتعبيرا

  .كمدرس إلى تحقيقها في شكل نشاطات إجرائية
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ا تمليه المقاربة النفسية وفي التعلمي حسب م –عطفا على ذلك يكون بناء الفصل التعليمي 

  .كيفية استغالل مضامينها

 مشكلة الدراسة 

الحظ أن هناك  ، من جراء استقصاء ميداني قام به الباحث إلحدى المدارس االبتدائية

ضعفا في مهارتي القراءة والتعبير الكتابي ومن خالل المعايشة للواقع اللغوي في هذه المرحلة 

مراحل اكتساب (ف تعود إلى المراحل األولى من التعليم رأى أن جذور القصور والضع

هذا ما انعكس ، وٕاتباع المعلمين طريقة التدريس التقليدية دون الحاجة إلى التجديد) التعلمات

  . )تثبيت المهارات(سلبا على هذه الفئة من التالميذ والتي تمثل مرحلة 

فلن يستطيع أن يدافع ، يتعلم كيف يقرأ أن التلميذ إذا لم"وفي هذا السياق يرى محمــد أولحاج 

عن حججه وهذا يؤثر سلبا في تعبيره عن أفكاره  بصورة صحيحة 
"www.aljabiabed.net/n52_08 oulhaj-htm 03-11-2011http://  

أن الضعف القرائي يعود ) 597:، 2003محمد محمود الحيلة وعائشة عبد القادر (ويذكر 

  .يم األساسي األولىبالدرجة األولى إلى مرحلة التعل

أن األداء اللغوي يمثل الفهم واإلمكانية اللغوية وهو ) 398:، 2000(ويشير الدكتور يوسف قطامي 

هذا األداء يتأثر بمجموعة العوامل . ما ينعكس على التلميذ في استعماالته النحوية والتعبيرية

  .ه من قواعد وتركيبات سليمةأما الكفاءة اللغوية تعكس ما يستطيع التلميذ إتباع، المحيطة به

ونتيجة لتضارب نتائج الدراسات حول التحصيل اللغوي في بيئات مختلفة وباستعمال أدوات 

وٕايمانا من الباحث بأهمية الدراسة وندرتها في البيئة الجزائرية وفق هذا النموذج ، متعددة

و أثر إستراتيجية ما ه :الحديث من التدريس جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن السؤال اآلتي

المقاربة بالكفاءات على مستوى التحصيل اللغوي قراءة وتعبيرا عند تالميذ السنة الخامسة 

 ابتدائي؟

  :فرضيات الدراسة
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  :اختيرت الفرضيتين اآلتيتين

توجد فروق ذات دالالت إحصائية بين متوسطي الدرجات لكل من الذكور واإلناث  - 1

 .في االختيار تعزى لمتغير السن

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي الدرجات في االختيار ككل  تعزى  توجد - 2

 .لمتغير الجنس

  أهمية الدراسة

  :يستقي هذا البحث أهمية من خالل النقاط اآلتية  

 .معرفة مدى نجاعة بيداغوجيا الكفاءات في الحقل الدراسي - 1

في ظل الشروط تقديم صورة حقيقية عن واقع التحصيل اللغوي في المرحلة االبتدائية  - 2

 . المعيارية التي رسمتها هذه المقاربة في المنهاج الدراسي

حسب علم الباحث  –االستقصاء الميداني في المجال اللغوي لم يسبق تناوله من قبل  - 3

باستثناء الدراسات األجنبية التي ارتكزت في مجملها على كفاءات المعلم وطرق  –

 .التلميذ الصرفة داخل النشاط الصفي التدريس بتوجهات متباينة وليس على كفاءة

الكشف عن اثر براديجم الكفاءة في تطوير أسلوب التدريس من قبل مدرسي مادة اللغة  - 4

  .العربية

  هدف الدراسة  
 .التعريف بالمهارات اللغوية وأسلوب تدريسها في الصف الخامس االبتدائي - 1

 .اللغويمعرفة داللة الفروق بين الذكور واإلناث في تحصيلهم  - 2

 .تشخيص جوانب الضعف في مادة اللغة العربية - 3

كما يتوقع الباحث أن تسهم هذه الدراسة ونتائجها في وضع توجيهات تمكن المعلمين من 

  .التخطيط الفعال لطريقة تدريسهم وتساهم على كشف مشكالت التالميذ اللغوية تمهيدا لعالجها

  :اسةالتعاريف اإلجرائية للمفاهيم األساسية للدر 
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هي تصور يتضمن خطة بيداغوجية عند بناء مشروع كامل لالنجاز قصد تحقيق " :المقاربة

) 2003:5مناهج السنة الرابعة من التعليم االبتدائي (األداء الفعال للفرد والمردود المناسب 

تصور معرفي يستحدث وضعيات تعليمة يوظف فيها التلميذ "ويقصد بها في الدراسة الحالية 

  . المكتسبة في سياق غير سياق اكتسابها األصليمقاربة 

معارفه لتظهر و  ألن من خاللها يسخر التلميذ مهاراته اللغوية –وضعية - وأضاف الباحث كلمة 

  .في إجراءات أداتيه

) العملية(بأنها نظام من المعارف المفاهمية الذهنية والمهارتية ) "جيلي( Gilletيعرفها :الكفاءة

جميل (ت إجرائية لحل المشكل بفعالية المرتبط بمجموعة من الوصفيات التي تنظم في خطاطا

  )57: 2007، حمداوي

مدى تمكن التلميذ من مواجهة بعض العوائق اللغوية في إطار " ويقصد بها في الدراسة الحالية 

  .إجابات سليمة من حيث االنجاز

نتيجة للتدريب والمرور هو مقدار المعرفة والمهارة التي حصلها الفرد : "التحصيل اللغوي

  ) 358: 1974، عبد الرحمان عيسوي"(بخبرات سابقة

مجموع الدرجات التي يحصل عليها التلميذ في أدائه على "ويقصد بها في الدراسة الحالية 

  "اختبار الفحص

بأنها تعديل للبناء المعرفي بين الصورة التي يوفرها الكاتب في النص " :يعرفها بياجيه: القراءة

  )431: 2000يوسف قطامي "(القراءة يضيف خبرات إلى القاعدة المعرفية للتلميذ ويثيرها  وفعل

التعامل مع النص على مستوى الفهم والمهارات النحوية "ويقصد بها في الدراسة الحالية 

والصرفية واإلمالئية على أساس من التحوالت التي يمارسها التلميذ داخل الجملة في مواقف 

  .لمقاربة النصيةمتنوعة حسب ا
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 الصرفيةو  هو نشاط إدماجي يستثمر فيه التلميذ مكتسباته النحوية": التعبير الكتابي

اإلمالئية ليعبر من خاللها عن أفكاره ومشاعره في موضوع بموضوع مرتبط بواقعه و 

  )16: 2006(منهاج السنة الخامسة ابتدائي للغة العربية ".(المعاش

قدرة التلميذ على التعبير عن أفكاره بعبارات سليمة خالية من " ويقصد به في الدراسة الحالية

  ."األخطاء ضمن وضعية إدماجية تناسب مستواه اللغوي ومرتبطة بواقعه المعاش

فهي أول مرحلة دراسية في حياة التلميذ تبدأ من سن ست سنوات ": أما المرحلة االبتدائية

  .لتلميذ إلى الطور المتوسطوتنتهي بالصف الخامس االبتدائي وبعدها يتنقل ا

  : الدراسات السابقةو  اإلطار النظري

تعتبر اللغة مظهرا من مظاهر السلوك اإلنساني فهي تمثل وظيفة التعبير عن القدرة الذهنية 

المكتسبة يمثلها نسق يتكون من رموزا اصطالحية منطوقة يتواصل بها األفراد في مجتمع ما 

  ).30، 29 :2003السيد عبد الحليم سلمان (

ووفق منظور نموذج المقاربة ، وبما أن اللغة العربية في المرحلة االبتدائية لها غايات أسمى

بالكفاءات ولتحقيق أثرها على تلميذ المرحلة من الصف الخامس ابتدائي يلتزم أن يكتسب رصيدا 

ويقومها ضمن وافرا من األلفاظ والتراكيب المتنوعة تساعده على تفهم األحداث اللغوية يحللها 

 والتعبير الكتابي وذلك من خطاب لغوي لفظا وتركيبا، القراءة، استراتيجيات وعمليات كالفهم

  ).2010:16آذار بنت عبد اهللا جميل فلميان .(ضبطا نحويا ورسما إمالئياو 

وتجدر اإلشارة أن مقابلة خصائص التلميذ اإلنمائية في هذه المرحلة بأساليب وٕاجراءات من 

األمر الذي ينعكس على أدائهم مع مراعاة البرامج في ، ترقى بالعملية التعليميةشأنها أن 

  .مادتها ومحتواها وشكلها وقدراتهم على األداء اللغوي قراءة وتعبيرا

فالنمو الجسمي في هذه المرحلة يحدث في نهايتها استمرارا  للنمو والتحصيل وكذا يمثل 

  .تابة الى كل ما هو عملينموهم الحركي عامال في السيطرة على الك
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، ويزداد تحصيله ويطرد نحو الذكاء حتى سن الثانية عشرة كي تنمو مهارة القراءة بصفة عامة

كما ينضج لديه التخيل اإلبداعي . . كما يستمر التفكير المجرد ويقوم التلميذ باستخدام المفاهيم

  ).75.74: 2011: عدنان محمد علي بن حسن األحمدي. (ونمو هذه المفاهيم ذاتها

أن تنظيم وتركيب الكلمات داخل البناء اللغوي يساعد في زيادة " وفي هذا السياق ترى مارليزوايز

ففي مهارة القراءة يدمج . معجم الطفل وخاصة في المرحلة االبتدائية وتنمية مناهجه الداللية

وتراكيب ومفاهيم  المتعلم ويركب أجزاء المعلومات التي يتلقاها من حوله ويضيف إليها بنيات

فهذا النموذج يرى أن القراءة الجيدة ونموها في عقل المتعلم أساسها معالجة الرموز المكتوبة ، كلية

. ففعل القراءة هو إدماج كل العمليات للوصول إلى المعنى اللغوي، والنحوية والداللية

)Marliseweis ,Marie.Marthe Gross, 1987 :95 (  

أن القارئ الجيد هو الذي يتحول في )" 124: 1992(بد الهادي ويذكر  الدكتور حسني ع

هذا القارئ له جهاز وقدرات ، قراءته من الكل إلى الجزء أي من الجملة إلى الحرف والعكس

  ".إدراكية على قدر عال من المرونة

أما األساس الذي يجب مراعاته وفق هذا المنظور في تحصيل مهارة التعبير الكتابي هو ما 

يع التلميذ التعبير عنه وعن تمثالته العقلية وربط الموضوعات بخبراته السابقة وتزويده يستط

بالتغذية الراجعة وربط بين تعبيره وقراءته بحيث يكون ما يختار له من موضوعات موصوال 

ومواجهة المواقف ، بنشاط قرائي سابق وحافز يمده برصيد من األفكار والصور واأللفاظ والتراكيب

  . Hllm: almagriby.mountedarabi.com/t 186-topic .يرية المختلفةالتعب

وتستند بيداغوجية الكفاءات في خلفيتها العلمية على النموذج السلوكي في نظرته إلى اللغة 

فالتلميذ حين سماعه لجملة ما ، على أنها سلوك ظاهري بعيد عن المتعلم وتجلب مالحظته

تجابة كالمية دون أن ترتبط هذه االستجابة بأي شكل يتحصل لديه اس، ويشعر بشعور معين

  ).2005:98.99خير الدين هي (من أشكال التفكير لديه 

أن المعرفة اللغوية تحدث عن طريق الرمز ومن خالل التمثيل الذهني "ويرى جيروم برونر 

موقف تنظيم و  الداخلي للمعلومات المتعلقة بالرمز والمعنى وكذا عن طريق التعلم باالكتشاف
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المتعلم في صيغ نماذج إدراكية وفي صورة عالقات جديدة يكتشفها التلميذ انطالقا من 

  )28- 25: 2004، عبد الكريم غريب(المعطيات الواردة في الموقف المشكل 

فيرى أن المعرفة اللغوية هي عملية دينامكية للبحث عن التوازن بين " أما المنظور البياجي

  .وفق ذلك تندرج في حالة توازن أولي إلى توازن نهائيوالكفاءة ، الذات والمحيط

فالمحيط يأخذ بيد الطفل إلى ، اجتماعي –فيرى أنها حصيلة بعد بنائي " أما فيغو تسكي

 Pascal(مستوى معرفي من الدرجة األولى إلى الحد األعلى لمنطقة نموه وتحصيله 

Ndinga 2011 :14.15(  

أن الكفاءة ليست هي المعبرة على اإلتقان )  0olivier Reboul  )1980 :186ويرى   

أو عن القدرة عن الفعل  للحكم على االنجاز بل تتعدى كل المفاهيم وتندرج كلها في عالقة 

  . )"مهارة وقدرة استعداد وأداء(متشابكة 

أن كال من مهارة القراءة والتعبير الكتابي تربطهما عالقة تفاعلية ضمن وضعية ، وعليه

وعلى المدرس الكفء تحقيق ، جدوى من تعلم القراءة دون تعلم التعبير الكتابيفال ، تعلميه

علوش (كل من المهارتين ليستفيد منها التلميذ ويوظفها في تحقيق أهداف كال النشاطين 

  )31.32: 2006مصطفى 

 أن عامال التفوق في اللغة" Tatsuaraويرى الخبير الياباني وأهم المشتغلين في مجال الكفاءات 

وقام بحصر هذا النموذج ، يكون وفق نموذج سيكومتري لتحليل أخطاء التالميذ بغرض تشخيصها

كما يجعل ذلك النقص قابال ، في ثالث معايير كمعيار اإلقصاء حيث يظهر النقص واإلخفاق

التقوية ومعيار الفرق الذي يوضح األثر الملموس بين النتيجة و  لالستدراك بواسطة أنشطة الدعم

وكذلك تحليل األخطاء  - الهدف- عليها من قبل المعلم والنتيجة المرتقبة في الكفاءة   المحصل

قصد تشخيص الضعف لدى التالميذ المانع لبلوغ الكفاءة 

 )www.wimaker.ne//mazonaja/File/94794.(المستهدفة

  :الدراسات السابقة 
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تناولت قياس فاعلية استخدام مراحل عمليات الكتابة في تعلم : )2001(سة الخوالدة درا

مهارة التعبير الكتابي لدى الصف العاشر األساسي في األردن مقارنة بالطريقة التقليدية 

  .المتبعة في تدريس هذه المادة

ت الكتابة كانت ذات أسفرت نتائج الدراسة أن طريقة تدريس التعبير باستخدام نموذج مراحل عمليا

أثر مقارنة مع طريقة التدريس التقليدية وأوضحت بعدم وجود فروق ذات داللة احصائية في 

  .تحصيل طلبة الصف العاشر في اختيار التعبير الكتابي تعزى إلى متغير الجنس

درست استخدام طلبة الصف العاشر األساسي لعمليات : 2005دراسة عبد الكريم سليم الحداد 

هدفت الدراسة إلى قياس أثر متغير الجنس في درجة استخدام هؤالء . بير الكتابي في كتاباتهمالتع

فقرة وطبقت على عينة مكونة  22صمم الباحث استبانه من . التالميذ لعمليات التعبير الكتابي

  . تلميذة في مديرية تربية عمان الثانية 212و تلميذ 191فيهم  403من 

ن تالميذ العينة ال يوظفون عمليات التعبير الكتابي في كتاباتهم أظهرت نتائج الدراسة أ

  .بدرجة مرتفعة على حسب أداة الدراسة

تهدف إلى تقويم وتحديد المستوى اللغوي الذي بلغه  تالميذ السنة : )1990(دراسة مرجانة 

  .التاسعة أساسي من المدرسة في الجزائر ومعرفة  عوامل الضعف اللغوي

تلميذ وتلميذة من الصف التاسع أساسي وقد أظهرت النتائج التي  356من  تكونت الدراسة 

من مجموع أفراد   %54حصل عليها التالميذ في االختبارات اللغوية متدنية حيث أن نسبة 

  .العينة متأخرون في المادة اللغوية

  :إن التالميذ يجدون صعوبات في المواد اللغوية حسب الترتيب اآلتي

  . الفهم –القراءة  –اعد القو  –اإلمالء 

  2006شرج بالنشار وجون كلود سونتاغ ، دراسة جاك أوبار

Evaluer les compétences et L’échec des collégiens en 5eme et 6 année 
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استخدم هؤالء الباحثين بطارية لتقويم الكفاءات القرائية والمتمثلة في معرفة المفردات من 

الفهم من جراء تكملة الجمل وقدرة التلميذ على ربط خالل سياق نصي وتشخيص مهارة 

  .أفكار النص وتحديد االسم من الفعل

وفي ضوء تحليل النتائج  . تلميذ من الصف الخامس والسادس 96تكونت عينة الدراسة من 

وبانحراف  21.25أسفرت الدراسة على تفوق اإلناث عن الذكور بمتوسط حالي قدر ب 

لدى  6.91وبانحراف معياري  19.53متوسط حالي قدر ب  مقابل 6.26معياري قدر ب 

  .الذكور

  ومحمد شرميال وخبان ه عيسى ، أد هساتسيكينرا –دراسة مجدي عبدالهادي احمد 

The use of reading strategies in developing students reading 
competency among Primary school teachers in Malaysia. 

اسة على إلقاء الضوء حول استراتيجيات القراءة لتنمية كفاءة المتعلمين من هدفت هذه الدر 

  .قبل المدرسين في الطور االبتدائي في ماليزيا

في استخدام  31.7أسفرت نتائج هذه الدراسة على أن الذكور لهم نسبة مئوية قدرت ب 

  .ق هذه االستراتيجياتبالنسبة لإلناث في تطبي 68.3االستراتيجيات القرائية بينما بلغت نسبة 

  غزافي زوجيه ، فرنسوا ماري جيرار، باي الحاج عمر –دراسة دحو ولد ديدي

 Etude relative à l’introduction de L’APC. Sur les résultats des élèves 
mauritaniens.(2005) 

 144من و ) المجموعة التجريبية(تلميذ لألقسام التجريبية  133تكونت عينة هذه الدراسة من 

  .وذلك لمعرفة أثر المقاربة بالكفاءات على نتائج التالميذ المعرفية) المجموعة الضابطة(تلميذا 

للعينة  4.42للعينة التجريبية بينما بلغت  4.41أسفرت النتائج المتعلقة باللغة العربية بعالمة 

  .نقاط 10درت ب علما بأن العالقة المحكية للنجاح في االختبار ق 0.21الضابطة وكان الفرق 
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للمجموعة  4.38يات التعليمية قدرت نسبة اللغة العربية بعالقة ضعأما النتائج الخاصة بالو 

علما بأن العالقة المحكية  0.43للمجموعة الضابطة وكان الفرق  3.94التجريبية وبعالقة 

  .نقاط دائما10للنجاح في االختبار قدرت ب 

    بانتاريو بكندا من  قبل مركز القراء دراسة اشتملت على تقرير وزارة التربية

David bootth/Susan Elliot/Johns Fiona Bruce ( 2003.2004) 

  .طبقت االختبارات في هذه الوالية على تالميذ السنة الثالثة وأسفرت على النتائج التالية

  %17بالنسبة لمهارة القراءة وب   %12أن الذكور تحصلوا على عالمات ضعيفة قدرت ب 

  .للتعبير الكتابي %5و %48بالنسبة للتعبير الكتابي مقارنة باإلناث في مهارة القراءة بنسبة 

على ضوء هذه الدراسات التي تباينت من حيث منهجها المتبع وطريقة المعالجة البحثية للكشف 

عن مدى استخدام هذه الكفاءات اللغوية وما يتفرع عنها من عمليات إال أنها تالقت في غاية 

تسعى إليها هي تطوير اللغة وخاصة في مهارتي القراءة والتعبير الكتابي باستخدامها لبرامج 

  .تعلميه متعددة واختبارات أداتيه

اختارت الدراسات السابقة مستويات تعليمية مختلفة بينما ركزت الدراسة الحالية على عينة 

  ).الصف الخامس(من الطور االبتدائي 

أما الدراسة الحالية اعتمدت ، )ذكور إناث(لى عينة من الجنسين أغلب الدراسات اعتمدت ع

  .كذلك على الجنسين إال أنها ركزت على متغير السن

أما ما يتعلق بالدراسة ، مجمل الدراسات طبقت برامج لغوية متنوعة لقياس المهارات اللغوية

  . الحالية ركزت على برنامج المقاربة بالكفاءات

تساهم في توضيح الرؤية حول مستوى تحصيل تالميذ الطور االبتدائي في ولعل الدراسة الحالية 

نأمألن تساهم نتائجها في تمكين و  لغتهم العربية قراءة وتعبيرا وفق نموذج المقاربة بالكفاءة

 . المعلمين من إعادة النظر في طرقهم التدريسية وتحسينها

 



78 

  :منهجية الدراسة وٕاجراءاتها الميدانية

  :عينة الدراسة

من تالميذ السنة الخامسة ) من اإلناث 40(و) من الذكور40(تلميذا ) 80(طبقت الدراسة على 

قصديه من مدرسة الشهيد هواري عبد القادر الواقعة  اختيرت العينة بطريقة. من الطور االبتدائي

قربها كان المبرر من هذا أنها تعتبر مركزا لالمتحان وكذا بسبب و  الية تيارتو  ببلدية تخمارت من

وكذا لسهولة التطبيق الميداني وجميع مفرداتها من بيئة اجتماعية واقتصادية ، من إقامة الباحث

لوجود معلمين كانت لهم الرغبة في التعاون لما للدراسة من أهمية في نطاق نشاطهم و  متماثلة

 .التعليمي

  :األداة المستخدمة في الدراسة

، لمقاطعة يقيس المهارات التعلمية في مادة اللغة العربيةتم تصميم اختبارا من قبل مفتش المادة با

ويشمل االختبار على القراءة ومهاراتها الفرعية والتعبير الكتابي كجانب مادي للقراءة يستثمر فيه 

  .التلميذ كل مكتسباته اللغوية

  .وجاء تصميم األداة كما نصت عليه خطاطة المقاربة بالكفاءات في السنة الخامسة

  :صميم األداةطريقة ت

وذلك بغرض ، مراجعة محتوى المنهج التعليمي الخاص بوزارة التعليم والتربية الوطنية �
 . تحديد المهارات اللغوية الالزمة لتشكل محتوى فقرات االختبار

االطالع على دليل المعلم للسنة الخامسة والذي يحتوي على التقسيم الزمني للمادة وتقسيم  �
 .ة وما تحمله كل مهارة من أهداف سلوكية تترجم كفاءة المتعلمالنشاط في وحدات تعليمي

  :وصف االختيار

أسئلة للتعبير الكتابي في ) 4(سؤاال للقراءة وبناءها اللغوي وعلى ) 16(تضمن االختيار على

  .سؤاال) 20(وكان مجملها  ، شكل أربع معايير لالتقان
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اختيار وحدة تعليمية في شكل اختيار واشتملت األسئلة على ، اختير نصا من محتوى البرنامج

وكانت أهداف القراءة على النحو . بدائل واحدة منها صحيحة) 4(لكل مهارة فرعية ، من متعدد

  :التالي

  .أن يفهم المتعلم مضمون النص ومعانيه - 1

 .أن يطبق المتعلم القواعد اللغوية بضبط أوامر الكالم من خالل اإلعراب - 2

 .ب األزمنةأن يصوغ األفعال والضمائر حس - 3

أن يتحكم في كتابة الهمزة بمختلف أنواعها من خالل الرسم الجيد لها وكتابة  - 4

 .التنوين والتاء المفتوحة

  :أما التعبير الكتابي فاشتمل على

أن ينجز التلميذ نصا بأسلوبه في وضعية وصف مستعمال قاموسه اللغوي وموظفا  - 1

 .قواعد اللغة المدروسة في القراءة كمؤشر للكفاءة

  :معايير لإلتقان وكانت على النحو التالي 4وروعي في ذلك 

 احترام مضمون النص  - 1

 ترتيب األفكار  - 2

 البناء اللغوي المرتبط بالوصف  - 3

 استعمال الشواهد  - 4

  . وجاء بناء االختيار يكمل لبعض المواصفات

تناسب أسئلة االختيار مع قدرات التالميذ العقلية ومع مستواهم التعليمي مع مراعاة  �
 )سنة 12إلى  10( تغير السن كم

 .تطابق أسئلة االختيار مع محتوى البرنامج والوحدة التعليمية محل الدراسة �

  :صدق االختبار

قام الباحث بعرض االختبار في صورته األولية على مجموعة من المحكمين لهم عالقة    

مفتش لمادة و  ربويبموضوع الدراسة تكونت من أستاذين في علم النفس المدرسي وعلم النفس الت
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معلمين لمادة اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي إلبداء  3اللغة العربية  للطور االبتدائي ومن  

رأى بعض .مالحظاتهم حول صياغة األسئلة ومدى مالئمة فقرات االختيار للخاصية المقاسة

مهارة التعبير الكتابي  المحكمين أن تصاغ معايير الكفاءة في أربعة معايير بدل ثمانية وذلك في

وقام بعض المحكمين بحذف إحدى ، حيث أن كثرة المعايير تشوش على التلميذ عملية الوصف

  .الصياغات اللغوية واستبدالها بأخرى أكثر وضوحا

قام الباحث بتفريغ تكرارات المحكمين التقديرية لكل سؤال على حدة وتحويل هذه التكرارات إلى 

المحكمين الذين وافقوا على صالحية السؤال أو رفضه على العدد الكلي نسب مئوية وتقسيم عدد 

وهي نسبة تدل على الشعور %90بلغت نسبة االتفاق على . x100للمحكمين وضرب الناتج 

باالرتياح والثقة فيه حيث صدق محتوى األداة وذلك بهدف قياس النطاق السلوكي التي تظهر فيه 

  .الكفاءة

   : صدق االتساق الداخلي

مفردة من تالميذ الصف  20قام الباحث بتطبيق االختيار على عينة استطالعية مكونة من 

الخامس االبتدائي وذلك بغرض حساب معامل االرتباط بين معدل كل مهارة والمعدل الكلي لجميع 

  .المهارات

 للتجزئة النصفيةيوضح معامل االرتباط  )1( جدول رقم

  معامل االرتباط  المهارات

  * * 0.758  الفهم

        * 0.519  النحو

 * 0.731  الصرف

  * * 0.663  اإلمالء

  * * 0.842  التعبير

  0.7026وقد قدر معامل االرتباط ب   0.05دالة عند *  0.01دالة عند * *  :  مستوى الداللة
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وقد شعر الباحث  باالرتياح حيث  أن فقرات االختبار كانت متجانسة وكان معامل االرتباط داال 

  .واعدت لقياس مهارات التالميذ في السنة الخامسة ابتدائي لى صدق مقبولع

  يوضح الصدق عن طريق معامل ارتباط بيرسون 2جدول رقم 

  معامل االرتباط  المهارات

 * * 0.668  الفهم

  * 0.566  النحو

  * * 0.806  الصرف

  * * 0.653  اإلمالء

  * * 0.847  التعبير الكتابي

  0.05دالة عند *   0.01دالة عند **  : مستوى الداللة

  .مقبوالو  وكان  ارتباطا قويا 0,708وقدر معامل ارتباط بيرسون ب  

  :ثبات االختبار

 0.70تم حساب الثبات بين فقرات االختبار باستخدام معامل الثبات ألفاكرونباخ وقدر ب 

  .اعتبر الباحث هذا االرتباط  مقبوالو 

  :تفسيرهاو  عرض نتائج الدراسة 

  :رضية األولىالف

وجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي الدرجات لكل من الذكور واإلناث في مهارة ت

  القراءة بفروعها والتعبير الكتابي؟

لإلجابة على هذا السؤال تم فحص الفرضية األولى للدراسة وللتحقق فيها تم استخدام المتوسطات 

 .كما هو موضح في الجدول" ت"ر الحسابية لدرجات التالميذ لكال الجنسين واختيا
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  قيمة تو  يوضح الفرق بين الذكور واإلناث على مستوى المتوسطات الحسابية) 3رقم (الجدول 

في حين بلغ المتوسط  2.75لمتوسط الحسابي للذكور بلغ أن ا) 3(يتبين من نتائج الجدول 

ومقارنة بالتاء المحسوبة نجدها اصغر من التاء المجدولة عند . لالناث 2.78  الحسابي لإلناث

 وبهذا يمكن القول انه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائي في مهارة الفهم بين عينة الذكور 0.05

 .عينة اإلناثو 
  .فرق بين الذكور واإلناث في مهارة النحويوضح ال) 4رقم(الجدول 

في حين بلغ المتوسط  2.22أن المتوسط الحسابي للذكور بلغ ) 4(يتضح من نتائج الجدول 

ومقارنة بالتاء المحسوبة نجدها اصغر . ، 2.15النحو بالنسبة لإلناث  الحسابي لالختبار في مهارة

وبهذا يمكن القول انه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائي في مهارة  0.05من التاء المجدولة  عند 

 .عينة اإلناثو  النحو بين عينة الذكور
  . يوضح الفرق بين الذكور واإلناث في مهارة الصرف )5رقم (الجدول 

  الداللة  قيمة ت   المتوسط الحسابي  العدد  الجنس  المهارة

غير دالة عند   0.98  72.5  40  ذكور  الصرف

  2.78  38  إناث  0.05

أن المتوسط الحسابي في مهارة الصرف عند نسبة الذكور قدر ب ) 5(يتضح من نتائج الجدول 

بة بالتاء الجد ومقارنة التاء المحسو  .2.78في حين بلغ المتوسط الحسابي  لإلناث في  2.57

 هذا يمكننا من القول بأنه اليوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكورو  ولية  نجدها اصغر

 .اإلناث في مهارة الصرفو 

  الداللة  قيمة ت   المتوسط الحسابي  العدد  الجنس  المهارة

غير دالة عند   1.67  2.75  40  ذكور  الفهم

  2.78  38  إناث  0.05

  الداللة  قيمة ت   المتوسط الحسابي  العدد  الجنس  المهارة
  0.05غير دالة عند  1.17  2.22  40  ذكور  النحو

  2.15  38  إناث
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  . يوضح الفرق بين الذكور واإلناث في مهارة اإلمالء)6رقم(الجدول 

  الداللة  قيمة ت  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس  المهارة

غير دالة عند   2.21  2.40  40  ذكور  اإلمالء

  2.97  38  إناث  0.05

أن المتوسط الحسابي لمهارة اإلمالء بلغ عند عينة ) 6(يظهر في النتيجة الواردة في الجدول رقم 

وتشير هذه النتيجة أن قيمة ت  2.97في حين بلغ المتوسط الحسابي لفئة اإلناث  2.40الذكور 

وبهذا نرى انه اليوجد فرق ذو داللة  .0.05المحسوبة اصغر من الجد ولية عند مستوى 

 .اإلناث في مهارة اإلمالء بين الجنسينو  إحصائية بين الذكور

يوضح الفرق بين الذكور واإلناث على مستوى المتوسطات الحسابية وقيمة ت في مهارة )7رقم(الجدول 

  . التعبير الكتابي

  الداللة  قيمة ت  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس  المهارة

غير دالة عند   0.74  1.95  40  ذكور  تعبير الكتابيال

  1.78  38  إناث  0.05

 1.95أن المتوسط الحسابي لفئة الذكور بلغ ) 7(يتضح من خالل النتيجة الموجودة في الجدول 

وعلية نرى أن ت المحسوبة اصغر من  .1.78مقارنة بفئة اإلناث الذي بلغ متوسطها الحسابي 

 وبه نقرر أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين عينة الذكور  0.05ت الجد ولية عند مستوى 

  .عينة اإلناث في التعبير الكتابيو 

  الفرضية الثانية:ثانيا

   ."توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي الدرجات في االختبار ككل  تعزى لمتغير السن"

 .لحسابية واختبار للفرق وتحليل التباينلإلجابة عن هذه الفرضية تم فحصها باستخدام المتوسطات ا
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  ).سنوات 10(يوضح الفرق بين فئة الذكور واإلناث في المهارات ككل وفق متغير السن ) 8(الجدول رقم 

  الداللة  قيمة ت  م ح  العدد  الجنس  المهارة  الفئة
  0.05غير دالة عند   1.44  2.47  19  ذكور  الفهم  سنوات10

  2.95  22  إناث
  0.05غير دالة عند   1.68  1.47  19  ذكور  لنحوا  سنوات10

  2.04  22  إناث

  0.05غير دالة عند 2.31  2.47  19  ذكور  الصرف  سنوات 10
  3.13  22  إناث

  0.05غير دالة عند  2.23  2.05  19  ذكور  اإلمالء  سنوات10

  2.90  22  إناث

التعبير   سنوات10
  الكتابي

  0.05غير دالة عند   2.14  2.15  19  ذكور 

 2.00  22  إناث

اإلناث من فئة و  عدم  وجود فروق بين الذكور) 8(يتضح من خالل النتيجة الواردة في الجدول رقم 
سنوات في المهارات اللغوية ككل وبمقارنة ت المحسوبة بالتاء الجد ولية نجدها اصغر  عند درجة 10

 .ناث وفق متغير السنوبه يمكن الجزم بأنه ال يوجد فرق بين الذكور واإل، 39حرية 

يوضح الفرق بين فئة الذكور واإلناث على مستوى المتوسطات الحسابية واختبار ت للفرق )9(الجدول رقم 
 ).سنة 11(بين الجنسين في المهارات ككل وفق متغير السن 

  الداللة  قيمة ت  م ح  العدد  الجنس  المهارة  الفئة
  0.05غير دالة عند   1.87  3.00  18  ذكور  الفهم  سنة11

  2.22  09  إناث

  0.05غير دالة عند   1.91  2.44  18  ذكور  النحو  سنة11

  1.66  09  إناث

  0.05غير دالة عند  1.89  2.88  18  ذكور  الصرف  سنة 11
  2.11  09  إناث

  0.05غير دالة عند  0.44  3.05  18  ذكور  اإلمالء  سنة11

  2.88  09  إناث

التعبير   سنة11
  الكتابي

  0.05غير دالة عند   2.03  1.88  18  ذكور 

  1.22  09  إناث
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اإلناث من فئة و  عدم  وجود فروق بين الذكور) 9(يتضح من خالل النتيجة الواردة في الجدول رقم 

سنوات في المهارات اللغوية ككل وبمقارنة ت المحسوبة بالتاء الجد ولية نجدها اصغر  عند 11

ه ال يوجد فرق بين الذكور واإلناث وفق متغير السن لهذه وعليه  يمكن الجزم بأن، 25درجة حرية 

 .الفئة

يوضح الفرق بين فئة الذكور واإلناث على مستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات ) 10(الجدول رقم 

  . )سنة 12(لفئة " ت"المعيارية واختبار 

  الداللة  قيمة ت  م ح  العدد  الجنس  المهارة  الفئة

  0.05غير دالة عند   1.77  2.33  03  ذكور  الفهم سنة12

  3.28  07  إناث

  0.05غير دالة عند   2.23  1.66  03  ذكور  النحو  سنة12

  3.28  07  إناث

  0.05دالة عند  3.14  1.33  03  ذكور  الصرف  سنة 12

  2.71  07  إناث

  0.05دالة عند  4.69  1.33  03  ذكور  اإلمالء  سنة12

  3.42  07  إناث

التعبير   سنة12

  كتابيال

  0.05دالة عند   2.50  0.66  03  ذكور 

  1.85  07  إناث

اإلناث لهذه و  انه اليوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور) 10(يتبين من خالل الجدول رقم 

) 2.30(النحو حيث وجدنا أن قيمة تاء المحسوبة اصغر من تاء الجد ولية و  الفئة في مهارتي الفهم

 ما أسفرت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية في مهارة الصرفبين 8عند درجة الحرية 

  .تبين أن التاء المحسوبة اكبر من التاء الجد ولية عند نفس درجة الحريةو  اإلمالء والتعبيرو 
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لحساب الفروق بين عينتي الدراسة وفق متغير ) ANOVA(يوضح اختبار تحليل التباين ) 11(الجدول رقم 

  .السن

  قيمة ف  متوسط المربعات  مجموع المربعات  الحرية درجات  تباينمصدر ال

    0.718605378  1.437210757  2  بين المجموعات

  11.32989702  849.7422764  75  داخل المجموعات  3.118642128

      77  المجموع الكلي

" ف"إلى عدم وجود فروق بين الجنسين حيث قدرت قيمة " ف"تشير نتائج اختبار تحليل التباين 

ومن ثم نقرر أن الفرضية البديلة ، )0.05(وهي اصغر من القيمة الجد ولية عند مستوى 3.11

بالتالي فان متوسط درجات فئة التالميذ الثالث تختلف و  .مرفوضة ونقبل الفرضية الصفرية

  .بتطبيق طريقة إستراتيجية الكفاءات على نموهم اللغوي

بين الذكور واإلناث حيث لوحظ أن كال الفئتين لهما  أظهرت نتائج السؤال األول عدم وجود فروق

نفس المستوى في المهارات وذلك يتبين من خالل المتوسطات الحسابية لديهم فهي كلها متقاربة 

  .في كل نشاط لغوي فرعي

وتعزى هذه النتيجة إلى  عد م معالجة  عقلية ذات مستوى تطمح له هذه اإلستراتيجية من تحويل 

الرغبة في مواجهة و  ارها في الوضعيات المسندة إليهم مما يؤثر على دافعيتهماستثمو  معارفهم

وجاءت هذه الدراسة مغايرة لمجمل الدراسات السابقة  إال انه اتفقت مع دراسة .صعوباتهم اللغوية

الخوالدة في الجانب التعبيري حيث نجد أن مجمل التالميذ ال يوظفون عمليات التعبير الكتابي في 

صرفا  ينعكس و  البناء اللغوي نحواو  وان  عدم تمكن التالميذ من الفهم.هم بدرجة مرتفعةإنشاءات

  .هذا ما بينته الدراسة الميدانيةو  ذلك على حصيلتهم التعبيرية

وتعزى هذه النيجةكذلك إلى نوعية النصوص المقدمة من قبل المدرسين كونها التحترم الفروق 

متازون منهم يحفظون من اجل االمتحانات لكنهم يعجزون أحيانا فغالبية التالميذ حتى الم، الفردية

ال يستغلون مادتهم المعلوماتية في وضعيات مشابهة و  عن حل المسائل اللغوية داخل القسم

  .لواقعهم اليومي
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أن بناء المعارف اليوم ينبثق من مشكلة  " ، ويشير الخبير الدولي فيليب برينو في هذا الصدد

  ". ي واقعه اليومي بدل اخذ معلومات صماء من كتابه المدرسييعيشها التلميذ ف

Perrenoud 2000 :25) (Philippe   

 اإلناث متأخرين  في مهارتي النحوو  واستنطاقا لنتائج الدراسة تبين أن كال من الذكور

  .الكتابي التعبيرو 

جد فروق عطفا على ذلك يمكن  عدم إثبات الفرضية األولى في الدراسة التي تنص أنه يو 

ذات داللة إحصائية بين نتائج عينة الدراسة تعزى لمتغير الجنس وهذا كله في ضوء تطبيق 

  .بيداغوجية الكفاءات في السنة الخامسة من الطور االبتدائي

أما فيما يتعلق بنتائج السؤال الثاني فقد كشفت نتائج اختبار ت وتحليل التباين انه ال يوجد 

  وفق متغير السن اإلناث و  فروق بين الذكور

هذه النتيجة مردها إلى عدم امتالك التالميذ  لمعالجة فكرية ومهارات عقلية في أن ويرى الباحث  

وبمراجعة الدراسات ، تعبيرا تساعدهم على تفعيل توظيف هذه المقاربةو  نطاق السلوك اللغوي قراءة

يرة تماما حيث خلصت مجموع السابقة لمعرفة مدى اتفاق نتيجة هذه الدراسة مع غيرها نجدها مغا

وهذه النتيجة تعود  الختالف ، الدراسات المذكورة العربية واألجنبية فيها بتفوق اإلناث على الذكور

ويتضح من هذا كله أن أسئلة االختبار كانت ، ثقافيةو  البيئات وكذا لمتغيرات قد تكون اجتماعية

لنتيجة إلى أسلوب التدريس المتبع في وربما تعزى هذه ا. مناسبة للقدرات الفكرية لهذا السن

  .المدرسة التي أجري فيها البحث

اتضح من خالل المعالجة اإلحصائية أن  النتائج جاءت  مغايرة مع جل ، وتأسيسا على ذلك

سنة وجدت بينها  فروق ذات داللة إحصائية بين  12واتضح أن فئة ، الدراسات التي ذكرناها

   . التعبير الكتابيو  اإلمالءو  فاإلناث في مهارات الصر و  الذكور

وفي ضوء هذه النتيجة يمكن نفي الفرضية الثانية من الدراسة التي تنص انه يوجد فروق ذات 

  .احدةو  داللة إحصائية بين نتائج عينة الدراسة تعزى لمتغير السن إال في حدود فئة  عمرية
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  خالصة

دم وجود اثر للمقاربة بالكفاءات في وفي ضوء هذه التفسيرات أضفت هذه الدراسة الحالية على ع

غير أن ذلك ال يؤدي بنا إلى القول بان المحتوى الذي يدرس ، تعبيراو  تحصيل التالميذ اللغوي قراءة

الكثير و  .فكل مرحلة تعليمية تفترض طريقة تدريس معينة. للتالميذ ال عالقة له بنمو الكفاءات لديهم

  .تنشيطهاو  صياغة الكفاءات داخل الصفمن معلمينا يفتقر إلى ملمح القدرة على 

الحفظ  مع عدم و  وتعزى هذه النتيجة إلى طريق المعلمين الذي ما زالت تعتمد على الروتين

نقص و  ذلك ما يسبب عدم اهتمام التالميذ لمادة اللغة العربية و  مراعاتهم  لمبدأ الفروق الفردية

  .الدافعية لديهم

مهارة التعبير غير المالئمة لخصائص و  المتعلقة بالقراءة وقد تعود هذه النتيجة إلى المواضيع

التلميذ النفسية والعقلية كما ال تنمي لديه الفضول للمعرفة مما يجعل الموقف التعليمي رتيبا وممال 

  .. مخرجات التعلمو  وذلك حتما ينعكس سلبيا على نتائج التالميذ

ربة كما نصت عليها خطاطة التعليم فستؤدي فإذا اتبع المعلم إستراتيجية التدريس وفق هذه المقا

من زيادة تحصيل التالميذ وتحقق توازنهم بشكل فعال وتثير فعاليتهم نحو المادة المعلوماتية للغة 

  .العربية

 إن المقاربة بالكفاءات كإستراتيجية حديثة  تنص على انخراط األولياء في العملية التعليمية

  . أجريت فيها الدراسةهذا غير ماثل  في المدرسة التي و 

بأسلوب تعلمهم علما انه و  نستشف من وراء ذلك أن هنالك عوامل متداخلة ترتبط بنتائج التالميذ

أي ، ال يمكن تحسين مستوى التالميذ بدون تغير عميق لدى تلميذ السنة الخامسة لطريقة تدريسه

ي هذه الدراسة هي ثمرة والنتائج المحصل عليها ف. تغيير كل ما برمج إلخضاعه خالل التحصيل

ال يمكن تعميمها على و  اجتماعي وثقافي مغاير لنتائج الدراسات التي ذكرناها أنفا، سياق جغرافي

  .هذا الطور في المدرسة الجزائرية ككل
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  قدي سومية
  معسكر _ جامعة اسطمبولي مصطفى   

 

  :الملخص

دراسة _ ئيةتناولت الباحثة في هذه الدراسة صعوبات التعلم األكاديمية في المرحلة االبتدا

حيث هدفت  هذه الدراسة الى الكشف عن التالميذ الذين يعانون من صعوبات في ، _وصفية

أجرت الباحثة دراستها في ستة ، القراءة والكتابة والحساب والمتمدرسين في المرحلة  االبتدائية

استخدمت تلميذا وتلميذة و  150مدارس ابتدائية تابعة لمدينة مستغانم وكان عدد أفراد العينة 

وتوصلت ، الباحثة مقياس صعوبات التعلم األكاديمية في المرحلة االبتدائية للدكتور بشير معمريه

  :الباحثة الى النتائج التالية

يوجد تباين بين تالميذ المرحلة االبتدائية في صعوبات التعلم األكاديمية باختالف مستوياتهم  .1

  .الدراسية

  .مية  األكثر انتشارا لدى تالميذ المرحلة االبتدائيةصعوبة القراءة من الصعوبات االكادي .2

) والحساب، والكتابة، صعوبة القراءة( توجد عالقة موجبة بين صعوبات التعلم األكاديمية  .3

  .لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

    :مقدمة

تعد صعوبات التعلم عند األطفال من أهم المشاكل التي تحتاج إلى تفهم ومساعدة مستمرة من 

ألّنها تؤدي إلى ، لمربين والمختصين خالل سنوات الدراسة من التعليم االبتدائي إلى الثانويا

ولقد اهتمت النظم التعليمية ، الفشل في الحياة ويكون لها تأثير هام على التحصيل الدراسي للتلميذ
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ر بهذه الصعوبات التي تحول دون وصول التلميذ المصاب بها الى مستوى تحصيل دراسي يساي

صعوبات ) 1963(ويعرف كيرك ، )40: 2005، معمرية(مستوى تحصيل زمالئه العاديين 

تأخر أو اضطراب أو تخلف في واحدة أو أكثر من عمليات الكالم واللغة :" التعلم على انها

، والقراءة والتهجئة والكتابة والعمليات الحسابية نتيجة لخلل وظيفي في الدماغ أو مشكالت سلوكية

من ذلك األطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم الناتجة عن حرمان حسي أو تخلف ويستثنى 

أّما صعوبات التعلم األكاديمية  فيقصد ، )188: 2014، عوين، فرحات( عقلي أو حرمان ثقافي 

والتي تتمثل في صعوبات القراءة والكتابة والتهجئة ، بها صعوبات في األداء المدرسي األكاديمي

لكتابي والحساب وترتبط إلى حد كبير بصعوبات التعلم النمائية؛ فمثال تعلم القراءة والتعبير ا

يتطلب الكفاءة والقدرة على فهم واستخدام اللغة  ومهارة اإلدراك السمعي للتعرف على أصوات 

ولذلك فإّن مساعدة هؤالء ، والقدرة البصرية على التمييز وتحديد الحروف، حروف الكلمات

أكثر من مجرد تنظيم برامج دراسية تعليمية بالمدرسة ألّن نسبة صعوبات التعلم  األطفال تعني

هي في انتشار مستمر حيث بلغت في الواليات المتحدة األمريكية حسب إحصاءات مكتب التربية 

وفي ، )45: 2007، صالح(من مجموع تالميذ المدارس % 4حوالي ) 1984(األمريكي 

بالنسبة % 20.6بالنسبة لصعوبات االنتباه والفهم والذاكرة  و %22.8السعودية  بلغت النسبة 

وفي اإلمارات العربية المتحدة ، )(1991لصعوبات القراءة والكتابة والتهجئة وذلك في سنة 

وفي إحدى الدراسات ، %13.8وصلت نسبة الذين يعانون من صعوبات التعلم إلى ) 1994(

عند % 15.14ت نسبة صعوبات التعلم تقدر بـ وجد) 1996(بالمغرب في المرحلة االبتدائية 

% 28.4في القراءة و% 26وفي مصر تراوحت النسب ما بين ، عند اإلناث% 11.8الذكور و

ويشير تقرير عن تالميذ المدرسة االبتدائية االمريكية إلى أن تلميذ واحد من بين ، في الكتابة

مهارات ).22: 2010، السعيد( م سبعة تالميذ  يحتاج الى خدمات خاصة لعالج صعوبات التعل

  .ليصبح أكثر تكيفا داخل الفصول الدراسية العادية، التلميذ التعليمية

  :ومن بين األهداف التي تسعى هذه الدراسة التوصل اليها نذكر ما يلي 

مما يسمح ، الباحثة في التوصل إلى نتائج تخدم بشكل خاص مدّرسي المرحلة االبتدائيةرغبة  .1

لى كيفية التعامل مع هؤالء التالميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم لهم بالتعرف ع

  . وذلك بتوفير المناهج وطرق التدريس المناسبة لهم، األكاديمية
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الرغبة الملحة لدى الباحثة كونها تهتم بالمجال المدرسي وما يرتبط به من مشكالت مدرسية  .2

 .في البحث في هذا الموضوع

التي يعاني منها تالميذ المرحلة االبتدائية باختالف مستوياتهم  التعرف على أهم الصعوبات .3

  .الدراسية وجنسهم؛ ألّنها إن لم تكتشف مبكرا تولد الحقا سوء التكيف المدرسي

  :  إشكالية الدراسة_1

، الفاعوري(التربية الخاصة نسبيًا في ميدان وبات التعلم من المشكالت الحديثة تعد مشکلة صع

وذلك بحثا ، شغلت تفكير اآلباء والمربين والباحثين في ميدان التربية الخاصة والتي) 15: 2009

وعن ، منهم عن طبيعة تلك الصعوبات التي يعاني منها نسبة كبيرة من تالميذ المرحلة االبتدائية

وتكمن صعوبة هذا ، أنسب الحلول وأساليب التدخل العالجي للتخفيف من حدتها

في أن الذين يعانون من صعوبات التعلم هم عادة ، )كاديميةصعوبات التعلم األ(االضطراب

وال يجد ، وال يالحظ المعلم أو األهل أية مظاهر غريبة تستوجب تقديم معالجة خاصة لهم، أسوياء

مما ينقص من دافعتيهم؛ ، المعلمون في هذه الحالة ما يقدمونه إال بنعتهم بالكسل والالمباالة

  :من خالل ما سبق تطرح الباحثة التساؤالت التاليةو . ويؤدي بهم ذلك إلى الرسوب

يوجد تباين بين تالميذ المرحلة االبتدائية في صعوبات التعلم األكاديمية باختالف هل  .1

  .؟ مستوياتهم الدراسية

   هل صعوبة القراءة من الصعوبات االكاديمية األكثر انتشارا لدى تالميذ المرحلة االبتدائية؟ .2

لدى ) والحساب، والكتابة، صعوبة القراءة(بات التعلم األكاديمية عالقة بين صعو هل يوجد .3

 .المرحلة االبتدائية؟ تالميذ

 :فرضيات الدراسة _2
يوجد تباين بين تالميذ المرحلة االبتدائية في صعوبات التعلم األكاديمية باختالف مستوياتهم  .1

  .الدراسية

  .ا لدى تالميذ المرحلة االبتدائيةصعوبة القراءة من الصعوبات االكاديمية  األكثر انتشار  .2

) والحساب، والكتابة، صعوبة القراءة(يوجد عالقة موجبة بين صعوبات التعلم األكاديمية  .3

 .لدى تالميذ المرحلة االبتدائية
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 :التعاريف اإلجرائية_ 3

  :صعوبات التعلم األكاديمية_ 1_3

الدراسي العادي في الفصل صعوبات التعلم األكاديمية هو مصطلح يصف مجموعة من التالميذ 

الذين يظهرون انخفاضا في التحصيل الدراسي مقارنة بزمالئهم العاديين مع أّنهم يتمتعون بذكاء 

في والذي يتمثل عادي فوق المتوسط؛ إّال أّنهم يظهرون صعوبات في األداء المدرسي األكاديمي 

التعلم األكاديمية المطبق في  وهو ما يقيسه مقياس صعوبات، صعوبات القراءة والكتابة والحساب

 .دراستنا هذه

 :صعوبة القراءة_2_3

هي صعوبة في القراءة الجهرية  للحروف والكلمات  نتيجة لعدم قدرة التلميذ على إدراك شكل 

وهو ما ، وأصوات الحروف المسموعة والمكتوبة وعدم فهم معاني الكلمات والجمل المطبوعة

  . قراءة المطبق في دراستنا هذهيقيسه المقياس الفرعي لصعوبات ال

 :صعوبة الكتابة_3_3

هي صعوبة في رسم شكل الحروف وحجمها وعدم التناسق بين شكلها وبين الكلمات بعضها 

وحذف أو إضافة لبعض الحروف لمقاطع الكلمات والجمل باإلضافة إلى األخطاء في ، البعض

وهوما يقيسه المقياس الفرعي ، وعةوعدم القدرة على نسخ الكلمات المطب، الجوانب اإلمالئية

  .لصعوبات الكتابة المطبق في دراستنا هذه

  :صعوبة الحساب_4_3

هي صعوبة في فهم وٕادراك األرقام واألعداد وترتيبها وفهم الرموز الرياضية وفكها وتفسيرها وهي 

عرفة وصعوبة في م) والقسمة، والضرب، والطرح، كالجمع( صعوبة في أداء العمليات الحسابية 

وهو ما يقيسه المقياس الفرعي لصعوبات الحساب المطبق في ، األشكال الهندسية وخواصها

  .دراستنا هذه

  :الدراسات السابقة_4
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ويعود ، التعلم من المواضيع الحديثة نسبيا في مجال التربية الخاصةيعد موضوع صعوبات  

الى مالحظات المعلمين المتكررة االبتدائية االهتمام بالتالميذ ذوي صعوبات التعلم في المرحلة 

التأخر الدراسي  فيظهر عليهم ، مع أقرانهامواكبة مسيرة التعلم وعجزها عن حول هذه الفئة 

التعليمية تماما في أوقات مبکرة من حياتهم الدراسة ويتباين تحصيلهم وقد ينقطعون عن 

  ).236:2013، ممادي(

من بينها ، اسات حول صعوبات التعلم األكاديميةهذا االطار جاءت العديد من األبحاث والدر وفي 

دراسة حديثة قامت بها الرابطة الكويتية للدسلكسيا بالتعاون مع وزارة التربية الكويتية على عينة 

توصلت الدراسة إلى أّن صعوبات القراءة والكتابة تعدان ، عشوائية من تالميذ الصف الثاني والثالث

من العينة اإلجمالية للدراسة تعاني من %  33.29النسبة من أكثر الصعوبات شيوعا فكانت 

تلميذا لديهم  33تلميذا من بين 11صعوبات التعلم  في هذين النوعين وهذا المؤشر يدل على أّن 

الكلمة حرف في أو ينقص التلميذ هي ان يزيد وصعوبات تعلم القراءة ، مشكالت قرائية وكتابية

دمج ي ـفف وصعوبة الربط بين الحرف وصوته والصعوبة والفهم الضعيء ءببطوكذلك القراءة 

صعوبة تعلم الكتابة هي صعوبة في نقل الكلمات بصورة خاطئة من  أّما، الوحدات الصوتية للكلمة

، جبايب(اللوح وعكس االرقام والحروف عند الكتابة مما تنجم عنها صعوبات في تعلم الحساب 

ة خصوصا صعوبة القراءة والكتابة من الصعوبات وتعد صعوبات التعلم االكاديمي، )8: 2011

وهذه ، بالمئة 12و 5التي تمس فئة كبيرة من التالميذ اذ ان معدل انتشارها يتراوح ما بين 

  ). 4: 2011، جبايب( الصعوبات هي اكثر انتشارا بين الذكور من االناث

لقراءة والكتابة لدى تشخيص بعض صعوبات ا: "بعنوان) 2005(وفي دراسة منى ابراهيم اللبودي 

والتي ، "تالميذ المرحلة االبتدائية واستراتيجية عالجها لدى عينة من تالميذ السنة الثالثة ابتدائي

استخدمت الباحثة مجموعة من االدوات لتشخيص الصعوبات وهي اختبار الذكاء المصور ألحمد 

لدراسة الى أن هناك زكي باإلضافة البطارية لتشخيص صعوبات القراءة والكتابة وتوصلت ا

  .عالقة بين صعوبات  القراءة والكتابة

فالمدرسة الجزائرية تعاني من ، أّما عن واقع صعوبات التعلم في الجزائر؛ فحاله حال الدول العربية 

ولقد أجريت عدة دراسات من بينها دراسة ، وجود تالميذ ذوي   صعوبات التعلم بحاجة إلى المتابعة

حول ) 2005(ودراسات بشير معمرية ، حول صعوبات تعلم اللغة العربية) 1987(علي تعوينات 



96 

: المعنونة) 2014(ودراسة محمد برو بالجزائر ، صعوبات تعلم االكاديمية في المدرسة االبتدائية

، "بـصعوبات التعلم لدى التالميذ السنة الخامسة ابتدائي الراسبين في نهاية مرحلة التعليم االبتدائي"

، إلى معرفة صعوبات التعلم التي يعاني منها عديد التالميذ في المدارس االبتدائية والتي هدفت

وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق في صعوبات ، تلميذا وتلميذة) 150(وتكونت عينة الدراسة من 

، )95: 2014، برو(وأن الذكور أكثر عرضة لصعوبات التعلم من االناث ، التعلم ولصالح الذكور

ونجد في كثير من األحيان المعلمين يخطئون في التمييز ، انون من سوء التكيف المدرسيألّنهم يع

وهذا ، فيطلقون عليهم تسميات خاطئة كمتخلفين أو ضعفاء عقليا، بين تالميذ ذوي صعوبات التعلم

ى ما دفع الباحثة للقيام بهذه الدراسة من أجل التعريف بهذه المشكلة التي تعيق التلميذ للوصول إل

  .مستويات تعليمية مقبولة؛ وتؤدي به إلى انخفاض مستواه التحصيلي الدراسي وأدائه األكاديمي

بعد عرضنا ألهم الدراسات حول صعوبات التعلم األكاديمية سنتطرق اآلن الى الدراسة الميدانية 

ين في التي تم اجرائها بوالية مستغانم على التالميذ ذوي صعوبات التعلم االكاديمية المتمدرس

  .المرحلة االبتدائية

  :الدراسة الميدانية_ ثانيا

 :الدراسة االستطالعية_ 1

الدراسة االستطالعية بالمدرسة وذلك بعد القيام ب، بعد التأكد من صدق وثبات أداة القياس

حيث  2009مارس  15الى 01؛ وكانت المدة أسبوعين من "عقبوبي محمد بمستغانم"االبتدائية 

 17تلميذا وتلميذة من تالميذ ذوي صعوبات التعلم األكاديمية  من بينهم  30سة بلغت عينة  الدرا

ولتحقيق . أنثى تّم اختيارهم من قبل معلميهم الذين يدرسونهم  في المرحلة االبتدائية 13ذكرا و

أهداف الدراسة والتأكد من صحة الفروض استخدمت الباحثة مقياس صعوبات التعلم األكاديمية 

  :فقرة مقسمة إلى ثالثّة أبعاد كما يلي 47بتدائية للدكتور بشير معمريه ؛ يحتوي على للمرحلة اال

  .فقرة 16بعد صعوبة القراءة يحتوي على: البعد األول �
  .فقرة12بعد صعوبة الكتابة يحتوي على: البعد الثاني �
  .فقرة 19بعد صعوبة الحساب يحتوي على: البعد الثالث �
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معرفة مدى صدق المقياس على صدق المحكمين وصدق واعتمدت الباحثة؛ في دراستها ل

على كل فقرة من فقراته ؛ بحيث % 89وتحصل المقياس على نسبة موافقة ب، االتساق الداخلي

أما بالنسبة لنتائج حساب ، اعتبرت نسبة اتفاق المحكمين على عبارات المقياس معيارا لصدقه

تفعة؛ أي ثبات كل بعد  بالنسبة للمقياس االتساق الداخلي للمقياس فكانت معامالت الثبات مر 

اما بالنسبة لثبات المقياس فاستعملت الباحثة ، 0,989و 0.799ككل وكانت محصورة بين 

وبالتالي أصبح المقياس ، 0.879حيث وجدت معامل ارتباطه يساوي  طريقة التجزئة النصفية

  .الدراسة صالح لكي يطبق على عينة الدراسة األساسية إلثبات أو نفي فرضيات

  :الدراسة األساسية_ 2

  :منهج الدراسة _1_2

  .الدراسة هو المنهج الوصفي المنهج المستعمل في 

 :مكان ومدة الدراسة_2_2

  :مكان الدراسة - أ

  :لدراسة في ستة مدارس بمدينة مستغانم وهيا تم اجراء هذه

مدرسة  _4، مدرسة عين يعقوب_ 3، مدرسة اليزيد موسى_ 2، مدرسة عقبوبي محمد _1

 .مدرسة ملحقة واد الخير_ 6، محمد مدرسة طواولة_ 5، البشير اإلبراهيمي

وذلك بعد تقصي عن المدارس التي يوجد فيها معلمين دارسين لعلم ، لقد تّم اختيارنا لهذه المدارس

مّما يسهل ألغلبيتهم المهمة ، النفس المدرسي أو التربوي من قبل مديرية التربية لوالية مستغانم

ويمكنهم التمييز بين صعوبات التعلم األكاديمية ومختلف المشكالت ، نهم من أهل االختصاصكو 

  .المدرسية األخرى

   :عينة الدراسة_3_2

تتمثل عينة الدراسة في مجموعة من التالميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم األكاديمية    

تّم ) 65(خمسة وستون أنثى و  )85(تلميذا وتلميذة من بينهم خمسة وثمانون ذكرا  150وعددهم 
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كما تّم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية على أساس تحصيلهم ، اختيارهم من قبل معلميهم

، تلميذا 250الدراسي في مواد الخط والقراءة والحساب حيث كانت في البداية العينة مكونة من 

انون من صعوبات التعلم األكاديمية منهم ال يع 100فبعد حساب الدرجات الخام لهم تبين بأّن 

وهي أدنى درجة يتحصل عليها التلميذ في مقياس صعوبات )  47(أقل من  ألن درجتهم الخام

  .تعلم أكاديمية

 :أدوات الدراسة_4_2

  :لقد اعتمدت الباحثة في دراستها على مجموعة من األدوات وهي 

  :ةمقياس صعوبات التعلم األكاديمية للمرحلة اإلبتدائي _أ

هو مقياس مصمم من طرف الدكتور بشير معمريه طبق في الدراسة األساسية بعد أن تمّ   

  .وتبين أّنه مقياس مناسب لموضوع الدراسة، حساب صدقه وثباته في الدراسة اإلستطالعية

   :لمقابلةا _ب

ولقد ، المقابلة هي أداة من أدوات البحث العلمي يتخذها الباحث كأسلوب لجمع المعلومات

استخدمنها من أجل جمع المعلومات عن طريق طرح األسئلة على المعلمين لمعرفة مدى فهمهم 

  .لموضوع الدراسة وتوضيح لهم المطلوب منهم  في حالة عدم فهمهم له

  :استمارة المعلومات الشخصية الخاصة بالمعلمين- ج

  . لجمع المعلومات الخاصة بالمعلمين استخدمنا هذه االستمارة

  :جون رافن لقياس الذكاء اختبار _ د

استخدمت الباحثة مقياس المصفوفات المتتابعة الملونة لجون رافن  وذلك كمحك الستبعاد من 

لديهم التخلف العقلي البسيط أو بطء التعلم  وهو اختبار غير متحيز للثقافة وال يعتمد على 

مصفوفة  48تبار من النواحي اللفظية في قياس الذكاء بل على األداء العملي  ويتكون االخ

بعد )  1999(ولقد طبق  في البيئة العربية على يد فتحية عبد الرؤوف ، متدرجة في الصعوبة

وطريقة ، 0.90حساب صدقه وثباته بطريقة التجزئة النصفية  بحيث كان معامل الثبات يساوي 
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بار وكان وطريقة إعادة تطبيق االخت، 0.89االتساق الداخلي حيث كان معامل الثبات يساوي 

  )92:2008، حمزة(أما عن صدقه فاستخدمت صدق التنبؤي  0.87معامل الثبات يساوي 

  :األسلوب اإلحصائي المتبع في الدراسة_ 5_2

 SPSSاستعملنا مجموعة من األساليب اإلحصائية لمعالجة فرضيات الدراسة باستخدام برنامج 

  :هي

، للفروق الالبرمترية) 2كا(اختبار، )ف( تحليل التباين األحادي، )ر( معامل ارتباط بيرسون- 

  .اختبار شيفيه للمقارنات البعدية، المتوسطات الحسابية

 :عرض نتائج الفرضيات وتفسيرها ومناقشتها_6_2

  :عرض وتفسير نتائج الفرضية األولى - أ

م يوجد تباين بين تالميذ المرحلة االبتدائية في صعوبات التعلم األكاديمية باختالف مستوياته - 

  .الدراسية
  يبين نتائج الفروق في بين التالميذ في صعوبات التعلم) 01(جدول رقم _

الجدولية والتي تساوي " ف"أكبر من قيمة  3.76والتي تساوي  المحسوبة "ف " بما أّن قيمة 

ولمعرفة مصدر هذا الفرق تم ، 0.05عند مستوى الداللة ) 146و 3(أمام درجتي الحرية 2.67

 :إجراء مقارنات بعدية باستخدام اختبار شيفيه   ونتائج موضحة في الجدول التالي

 المصدر مجموع المربعات  درجة الحرية التباين التقديري

 بين المجموعات  التباين 2,832 3 0.944

 داخل المجموعات التباين 37.701 146 0.258

 المجموع  40.532 149 3.76=ف

الرابع 

 والخامس

الثالث 

 والخامس

ث الثال

 والرابع

  المستويات الثاني والثالث الثاني والرابع الثاني والخامس

 الدراسية

 متوسط الفرق 0.89 1.02 0.10 3.57 1.77 0.48
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  0.05اللةيبين نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية عند مستوى الد) 02(جدول رقم _

 وهي  3.75لمتوسط الفرق بين المستوى الثالث والمستوى الرابع  بلغت " ف"قيمة  بما أن     

مستوى عند ) 146و 3(أمام درجتي الحرية  2.67الجدولية والتي تساوي " ف" من قيمةأكبر 

لتعلم أي أن هناك فرق بين تالميذ المستوى الثالث والمستوى الرابع في صعوبات ا  0.05الداللة 

" ف"أما بالنسبة لبقية متوسطات الفرق بين المستوى الثاني والمستوى الثالث بلغت قيمة ، االكاديمية

والمستوى الثاني والمستوى ، 1.02" ف"والمستوى الثاني والمستوى الرابع بلغت قيمة ، 0.89

، 1.77"ف"والمستوى الثالث والمستوى الخامس بلغت قيمة  0.10" ف"الخامس بلغت قيمة 

الجدولية " ف"وهي كلها أصغر من  0.48" ف"والمستوى الرابع والمستوى الخامس بلغت قيمة 

مما يدل على ، 0.05وتحت مستوى الداللة ) 146و 3(امام درجتي الحرية  2.67والتي تساوي 

  .0.05أن متوسط هذه الفروق ال يختلف اختالفا داال عند مستوى الداللة 

، )2002(تتوافق مع  نتائج بعض الباحثين من بينهم بربرا جيلسر  وهذه النتائج المحصل عليها

الذين توصلوا إلى وجود فروق ذات داللة في ) 184: 2012، سالم) (2003(ودراسة مارتا انفتي 

ويرجع ، المستوى الدراسي بالنسبة لتالميذ ذوي صعوبات التعلم األكاديمية  في المرحلة االبتدائية

انتقل التلميذ إلى صف أعلى كلما زادت صعوبات التعلم األكاديمية  لديه  سبب ذلك إلى أّن كلما 

، وهذا في حالة ان لم تكتشف المشكلة مبكرا من قبل معلم الصف الدراسي كلما زادت المشكلة تعقيدا

 Baileyودراسة بيلي )  Willinch )1995وهذا ما أكدته دراسات من بينها دراسة ولينش 

 Barbara et allدراسة باربرا وآخرون  و  ) 2000(بد الحميد سيد ودراسة سيد ع، )1992(

 ودراسة سوشونز وآخرون ، Rivers et Smith (1988)ودراسة ريفرز وسميث ، )1962(

Swachonz et all)1948  ( ودراسة ميريل وشينMerril et shinn )1990( ، )عميرة ،

الصعوبة راجع إلى عدم الكشف المبكر  الذين وجدوا بأّن السبب الرئيسي في زيادة، )25: 2005

باإلضافة إلى عدم اهتمام معلم الصف الدراسي بهذه الفئة نتيجة لعدم معرفته بها وٕاهمال ، عنها

فالمهم عندهم هو انتقال التلميذ إلى المستوى الدراسي األعلى منه دون ، الوالدين مراقبة أطفالهم

مستوى الداللة   غير دال  غير دال  غير دال  دال  غير دال  غير دال

  0.05عند 
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وترى الباحثة أّن من أهم العوامل التي تجعل ، و الحساباالهتمام إذا كان يحسن الكتابة أو القراءة أ

 :صعوبات التعلم األكاديمية  تختلف من مستوى دراسي ألخر هي

اختالف مناهج التدريس من مستوى  _إختالف خصائص النمو عند التالميذ من مستوى آلخر  _

ج الدراسية من عدم التنسيق في تخطيط البرام _اختالف طرق التدريس من مستوى آلخر _.آلخر

 _االختالف في توزيع المواد الدراسية حسب الفترات المناسبة لها من مستوى آلخر  _.مستوى آلخر

  . االختالف في شخصيات المعلمين من حيث تعاملهم مع التالميذ من مستوى آلخر

 :عرض وتفسير ومناقشة نتائج الفرضية الثانية_ ب

  .االبتدائية يمية األكثر انتشارا لدى تالميذ المرحلةصعوبة القراءة من الصعوبات األكاد -     

  يبين نتائج انتشار صعوبات القراءة) 03(جدول رقم _

أّن متوسطات القراءة هي أعلى المتوسطات بالنسبة ) 03(نالحظ من خالل الجدول رقم 

في المستوى   1,977حيث بلغت أدنى  قيمة ، للمستويات الدراسية األربعة وعينة الدراسة ككل

أي أّن صعوبة القراءة هي ، ا صعوبة الكتابة والحساب تختلف من مستوى آلخرالثاني بينم

) 03(ومن خالل النتائج المبينة في الجدول رقم ، األكثر انتشارا  بين تالميذ المرحلة االبتدائية

 :يمكننا ترتيب صعوبات التعلم األكاديمية في  كل مستوى في الجدول التالي

  .صعوبة من صعوبات التعلم األكاديمية في المستويات الدراسية األربعة لعينة الدراسةيبين رتبة كل ) 04(جدول رقم 

 المستوى الدراسي متوسط صعوبة القراءة  متوسط  صعوبة الكتابة متوسط صعوبة الحساب

 السنة الثانية 1,977 1.149 1.025

 السنة الثالثة 1,986 1,238 1,022

 السنة الرابعة 2,174 1,063 1,259

 السنة الخامسة 2,136 1,067 1,286

 كل المستويات 2,062 1,150 1,111

 المستوى الدراسي رتبة صعوبة القراءة رتبة صعوبة الكتابة  رتبة صعوبة الحساب

 السنة الثانية 01 02 03

 السنة الثالثة 01 02 03

 السنة الرابعة 01 03 02



102 

أّن صعوبة القراءة تحتل المرتبة األولى بالنسبة للمستويات ) 04(ن خالل الجدول رقم نالحظ م

أّما بالنسبة لصعوبة الكتابة فهي تحتل المرتبة الثانية بالنسبة للمستوى الثاني ، الدراسية األربعة

فهي تحتل  أّما بالنسبة لصعوبة الحساب، والثالث والمرتبة الثالثة بالنسبة للمستوى الرابع والخامس

، المرتبة الثانية بالنسبة للمستوى الرابع والخامس والمرتبة الثالثة بالنسبة للمستوى الثاني والثالث

  .ونستنتج من خالل هذا أّن أهم صعوبة يعاني منها تالميذ المرحلة االبتدائية هي صعوبة القراءة

) م(المتوسط الحسابي من خالل  معالجة الباحثة للفرضية والنتائج المحصل عليها  بحساب 

توصلت إلى أّن متوسطات القراءة هي األعلى بالنسبة للمستويات الدراسية األربعة ثم يليها الكتابة 

هذه النتائج و  . األكثر انتشارا بين تالميذ المرحلة االبتدائية ثّم الحساب؛ أي أّن صعوبة القراءة هي

ودراسة  هاريس وسباي ) 1989(يات وفتحي الز ، )Lyon)1995 تتوافق مع نتائج دراسة ليون

Harris et Sipay )1990( ، ودراسة تورجنسنTorgese )1988( ، ودراسة  سامي عبد اهللا

 )82: 2005، اللبودي( ، )2005(ودراسة منى اللبودي ) 38_37: 2005، عميرة) ( 1983(

ثرها شيوعا في الذين توصلوا إلى أّن صعوبات تعلم القراءة من أهم أنماط صعوبات التعلم وأك

فهو ، المرحلة االبتدائية ويرجعون عواملها إلى أّنها أول ما يتعلمه الطفل حين دخوله للمدرسة

فالطفل الذي ال يعرف قراءة ، يتعلم قراءة الحروف شفهيا ثم يتعلم  بعدها رسمها  ونسخها

أو جملة أو نص الحروف في السنوات الدراسة األولى وال تعالج مشكلته ال يستطيع قراءة  كلمة 

، بدير(في السنوات الدراسية الالحقة باإلضافة الى نقص الدافعية لديهم لتعلم مادة القراءة 

وترجع أسبابها كذلك إلى عدم إتباع المعلم ألساليب القراءة السليمة  وعدم إلمامه ، )118: 2006

قراءة في األسبوع  بطرق التقويم القرائي المناسب  باإلضافة إلى أّن مدة الحصص المخصصة لل

وهي غير كافية مقارنة مع حجم المشكلة التي يعاني منها التالميذ )  دقيقة 45(قليلة ال تتعدى 

وعددهم الكبير في القسم  ال يسمح للمعلم بمتابعة المشكلة رغم علمه  بأّن التلميذ يعاني من 

  . صعوبة في القراءة

حسابها للنسب المئوية لكل فقرة من فقرات ومن خالل الدراسة التي قامت بها الباحثة وبعد 

من التالميذ   65.92%.المقياس وجدت العوامل المتدخلة  في صعوبات القراءة ترجع إلى أّن 

يبطؤون في  68.96%و، ذوي صعوبات  تعلم  القراءة ال يستطيعون قراءة الكلمات كاملة

 السنة الخامسة 01 03 02
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، طور عندما يقرأ زمالؤهمال يستطيعون تتبع  الكلمات في الس 95.33%و، قراءتهم الصامتة

وهذه هي أهم ، ال يميزون بين الحروف المتشابهة لفظا والمختلفة كتابة أثناء القراءة 78%و

  .العوامل التي تؤدي إلى شيوع صعوبات القراءة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

  :عرض وتفسير ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة_ ج

 ).وحساب، وكتابة، صعوبة قراءة( التعلم األكاديمية  هناك عالقة موجبة بين صعوبات_  

  يبين عالقة صعوبات التعلم األكاديمية فيما بينها) 05(الجدول رقم 

    0.01ر الجدولية مستوى    0.05ر الجدولية عند مستوى الداللة   ر المحسوبة   صعوبات التعلم 

  0.230  0.164  0.557  القراءة والكتابة

  0.230  0.164  0.524  القراءة والحساب

  0.230  0.164  0.687  الكتابة والحساب

وهذه   0.557أّن معامل االرتباط بين القراءة والكتابة  يساوي)  05(من خالل الجدول رقم يتبين  

وأكبر من قيمة  0.05عند مستوى الداللة  0.164 القيمة أكبر من قيمة ر الجدولية  والتي تساوي 

وهذا يدل على أن هناك عالقة ، 0.01عند مستوى الداللة   0.230ر الجدولية والتي تساوي 

أّما فيما  يخص العالقة بين صعوبة القراءة وصعوبة  ، موجبة بين  صعوبة القراءة وصعوبة الكتابة

وهذه القيمة أكبر من قيمة ر الجدولية  والتي  0.524فإّن  معامل االرتباط بينهما يساوي ، الحساب

عند  0.230وأكبر من قيمة ر الجدولية والتي تساوي   0.05ى الداللة عند مستو  0.164تساوي 

وهذا يدل على أن هناك عالقة موجبة بين صعوبة القراءة وصعوبة ، 0.01مستوى الداللة  

أّما فيما يخص العالقة بين  صعوبة  الكتابة وصعوبة الحساب فإّن معامل االرتباط ، الحساب

عند مستوى  0.164 أكبر من قيمة ر الجدولية  والتي تساوي  وهذه القيمة  0.687بينهما يساوي

وهذا ، 0.01عند مستوى الداللة   0.230وأكبر من قيمة ر الجدولية والتي تساوي   0.05الداللة 

ومن هنا نستطيع القول ، يدل على أن هناك عالقة موجبة بين  صعوبة الكتابة  وصعوبة الحساب

وأي صعوبة في ، )وحساب، وكتابة، صعوبة قراءة(علم األكاديميةبأّن هناك تداخل بين صعوبات الت

  .إحداها تؤدي إلى صعوبات في األخرى
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توصل إلى ، ارتباط بيرسون ومن خالل  معالجة الفرضية والنتائج المحصل عليها  بحساب معامل

مجموعة من وهذه النتائج تتوافق مع نتائج ، أّن  هناك عالقة موجبة بين صعوبات التعلم األكاديمية

 Vernonوفيرنون ، )1989(  Milesوميلز ، )Kass  )1966كاس ، الباحثين من بينهم

، )1966(Thompson et Marslandوتومبسون ومارسلند  ، )1990( Lyonوليون ، )1990(

حيث وجدوا  ارتباطا موجبا ، Outchleleyوترجلي ، )Rinou et Dalas )1996 رينو ودلسو 

 Shoughmessy etوشايغنسي    كما وجد كل من  سوانسون، كاديميةبين صعوبات التعلم األ

Swanson ، وتاللTallal ، وكود فسالندCoodvasillendé ، عالقة موجة بين صعوبات تعلم

فالطفل الذي ال يستطيع قراءة الحروف فهو ال يستطيع رسم شكل ، القراءة وصعوبات تعلم الكتابة

، Lortonوفي دراسة الرتون ، صوتها وال شكلهاالحرف في حصص اإلمالء ألنه ال يدرك 

وديكروديفريز وجدوا عالقة موجبة بين صعوبات تعلم ، Tarnowski et nayوتارنوسكي وناي 

فالتلميذ الذي ال يعرف قراءة األعداد واألرقام  فهو بالتالي ال يستطيع ، القراءة وصعوبة تعلم الحساب

وترستون  Rodnson ووجد رودانسون ، لرياضيةحل المسائل الحسابية ومعالجة المشكالت ا

Terston  فالتلميذ الذي ال يستطيع ، عالقة موجبة بين صعوبة تعلم الكتابة وصعوبة تعلم الحساب

  .رسم شكل األرقام وال يدرك معانيها فهو بالتالي ال يستطيع فهم المسائل الحسابية والرياضية

عد حسابها للنسب المئوية لكل فقرة من فقرات المقياس ومن خالل الدراسة التي قامت بها الباحثة وب

ال يفرقون بين الحروف المتشابهة في من التالميذ ذوي صعوبات تعلم الكتابة %  63.33وجدت 

أي التلميذ الذي ال يفرق بين الحروف المتشابهة في النطق ال ، ظو ، ض: النطق أثناء كتابتها مثل

 68.75ووجدت، موجبة بين صعوبة القراءة وصعوبة الكتابة يستطيع كتابتها وبالتالي هناك عالقة

 63.33و، يرتكبون أخطاء إمالئية عندما ينسخ كلمات من السبورة أو من الكتابمن التالميذ % 

أي التلميذ الذي ال ، )8، 0(و) 9، 6(و )5، 2: (ال يفرقون بين األعداد المتشابهة مثلمنهم % 

السبورة ال يستطيع  حل المسائل الرياضية بطريقة صحيحة يستطيع نسخ الكلمات من الكتاب أو 

أي أّن هناك عالقة موجبة بين صعوبات تعلم ، كونه لم ينسخ األرقام والكلمات بصورتها الصحيحة

ومن هنا نستطيع القول بأّن هناك تداخل بين  صعوبات التعلم ، الكتابة وصعوبات تعلم الحساب

لدى تالميذ المرحلة االبتدائية وأي صعوبة في إحداها ) وحساب ،وكتابة، صعوبة قراءة( األكاديمية

 . األخرى تؤدي إلى صعوبات في
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  :الخالصة

ألّنه األساس في ، التعلم من القضايا التي اهتم بها المختصون في علم النفس وعلوم التربيةيعتبر 

ت التعلم وأي عائق يعترضه يحول دون تحقيق أهدفه وال شك أّن صعوبا، اكتساب المهارات

األكاديمية من أهم  هذه العوائق التي تعتبر مشكلة تربوية  يعاني منها األطفال في سن ما قبل 

  . المدرسة وتظهر كمشكل بارزا في مرحلة التعليم االبتدائية

مّما يؤدي إلى عجز ، تتجلى هذه الصعوبات في تعلم المواد األساسية كالقراءة والكتابة  والحساب

ولة دراسته في المراحل الالحقة التي تنتج عنه فشل دراسي قد يتحول إلى فشل التلميذ في مزا

، لذا البد من اهتمام المعلم  بهذه المشكلة باعتباره المشخص األول بحكم قربه من التلميذ، اجتماعي

  .وٕاذا شخصت هذه المشكلة في المرحلة االبتدائية ال تمتد إلى المراحل التعليم التي تليها

ومن خالل التقصي والتحليل اإلحصائي يمكننا القول بأّن ، الل النتائج  المحصل عليهامن خ    

واقع صعوبات التعلم األكاديمية في الجزائر هو في انتشار مستمر  لذلك يجب التغلب على هذه 

وذلك بإجراء البحوث والكشف المبكر عنها عن طريق االختبارات ، الصعوبات في أقرب وقت ممكن

ألّنها إن استمرت مع التلميذ خالل سنوات الدراسة سوف تؤدي به حتما إلى ، والتربويةالنفسية 

  .الفشل الدراسي

  :المراجع
دار الثقافة للنشر ، سيكولوجية عسر القراءة، )2008(، أحمد عبد الكريم حمزة �

   .92ص، االردن، والتوزيع
لصعوبات نموذج تشخيصي وعالجي ، )2014(، محمد الهادي عوين، أحمد فرحات �

، مجلة الدراسات وبحوث اجتماعية، التعلم األكاديمية قائم على بيداغوجيا اإلدماج
  . 188ص، الوادي

، بدون دار نشر، علم النفس العصبي وصعوبات التعلم، )2009(، ايهم الفاعوري �
  .15ص، بدون بلد

ن لدى تلميذ وتلميذات الطوري  صعوبات التعلم االكاديمية، )2005(، بشير معمرية �
ص ، الجزائر، مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية، االول والثاني من التعليم االبتدائي

40 .  
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صعوبات تعلم القراءة والكتابة من وجهة نظر معلمي ) 2011(، حسن أسعد جبايب �
  .8_4ص ، غزة، مجلة جامعة االزهر، الصف األول االساسي

تعلم وسبل توظيفيها في النماذج المفسرة لصعوبات ال، )2013(، شوقي ممادي �
، الوادي، مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية، تدريس التالميذ ذوي هذه الصعوبات

 .236ص
، دار البداية، القياس والتشخيص في التربية الخاصة). 2007(، صالح ابراهيم �

  45ص، األردن
، صعوبات تعلم القراءة والكتابة التشخيص والعالج، )2005(، صالح عميرة علي �

  .25ص، االردن، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع
ص ، القاهرة، عالم الكتب، صعوبات التعلمو  التعلم االيجابي، )2006(، كريمان بدير �

118. 
صعوبات التعلم لدى تالميذ السنة الخامسة ابتدائي الراسبين ، )2014(، محمد برو �

، الوادي، الجتماعيةمجلة العلوم االنسانية وا، في امتحان نهاية التعليم االبتدائي
 .95ص

، صعوبة الفهم القرائي بين الخصائص المعرفية والالمعرفية، )2012(، مروة سالم �
  .184ص، مصر، مكتبة االنجلو المصرية

صعوبات القراءة والكتابة تشخيصها واستراتيجيات ، )2005(، منى إبراهيم اللبودي �
  .82ص، القاهرة، مكتبة زهراء الشرق، عالجها

مكتبة االنجلو ، صعوبات التعلم بين النظرية والتطبيق، )2010(، هال السعيد �
  .22ص، مصر، المصرية
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  هامل منصور   و  بلقاسم محمد
  2جامعة وهران 

 

  :الملخص

تالميذ السنة الثانية من عند ء االنفعالي الذكا على التعرفالدراسة هذه هدفت      
تلميذ بثانويات  643لدى عينة مكونة من ، إنجازهم الدراسيب عالقتهالتعليم الثانوي و 

، وقام الباحثان بإعداد مقياس الذكاء االنفعالي حسب نموذج بار أون، والية غليزان
ة ضعيفة بين الذكاء توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية موجببينت النتائج أنه و 

ال توجد .اإلنجاز الدراسي لدى تالميذ السنة الثانية من التعليم الثانويو  أبعادهو  االنفعالي
ال ..فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث على أبعاد الذكاء االنفعالي والدرجة الكلية

اده والدرجة أبعو  الذكاء االنفعاليو  توجد فروق دالة إحصائيا بين التخصصات الدراسية
ال توجد فروق دالة إحصائيا بين فئات المستوى التعليمي للوالدين على مقياس ..الكلية

بينما يوجد فروق دالة إحصائيا في بعد إدارة .الدرجة الكليةو  الذكاء االنفعالي وأبعاده
  .الضغوط لصالح فئة بدون مستوى

  :مقدمةال

ضارة بطلبتها وشبابها ألنها  تعقد عليهم تهتم المجتمعات على اختالف درجات رقيها في الح 
 جاهدة فتعمل، اآلمال في استقرارها وتطويرها وتقدمها وتزداد أهمية هذه الفئة في المجتمعات

وتستخدم كل الطرق واألساليب لتنمية قدرات ، البشري للعنصراالستثمار األمثل  علىباستمرار و 
فكما يقول الفيلسوف األلماني  .ة الشاملة لكل متعلمم في تحقيق التنميهمواهبهم بما يسصقل أبنائها و 
   ).30: 2012، القاضي"(مستقبل األمة ينبع من طاقات عناصرها الفتية"غوته 
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خسائر  عنه ينجماألمر الذي ، مدارسنا التي ما تزال تمارس في لمفهوم الذكاءلنظرة التقليدية خالفا لو 
معامل  هيدية تعد ذكاء المتعلم عبارة عن قدرة  واحدة إن النظرة التقلي، في طاقاتنا البشرية كبيرة 
  .متعلم وفق المنظور الضيق للذكاء كلوعليه يتم تحديد مستوى ذكاء ، الذكاء

فنجد ، وحتى اآلن 20فلقد احتل موضوع الذكاء مكانة خاصة في ميدان علم النفس منذ بداية القرن 

وفي .لسمات المعرفية كالذاكرة وحل المشكالتأن الدراسات األولى في مجال الذكاء قد ركزت على ا

، القدرات العقليةو  السنوات األخيرة من القرن الماضي حدثت تحوالت هامة في مجال بحوث الذكاء

صاحبها ظهور نظريات مغايرة للنظرة أحادية البعد للذكاء اإلنساني باعتباره عامال عاما يفسر 

سلوك المؤدية إلى التفوق والموهبة والنجاح في الحياة القدرات اإلنسانية المختلفة ومعظم ألوان ال

الدراسة وأن األشخاص ذوي الذكاء المرتفع يصلون إلى أعلى مستويات النجاح في ، بشكل عام

بينما نجد في الواقع أن هناك كثير من األذكياء يتعثرون ويقضون حياتهم ، ومختلف مجاالت الحياة

ويذهب في هذا االتجاه كل من ريفييروجاك ، ن مواقع مهمةؤ و أقل ذكاء يتب وآخرون، وتوتر في قلق

)2000Riviére&Jacques, (الفشل لم يعودا نتيجة خالصة للقدرات المعرفية و  إلى أن النجاح

مهارات الذكاء  طلق عليهانوهي ما ، لتمكنهم من مهارات أخرى ذات أهمية أكثر والذكاء بل 

ويرتبط . وتكيف وٕادارة للضغوط والتوافق االجتماعي، للذات وتعاطف وٕادارةاالنفعالي من وعي 

ويتحكم كل من الذكاء . المشاعر واألحاسيسو  والمزاج العام، مفهوم الذكاء االنفعالي باالنفعاالت

وعندما يعمل هذان النوعان من الذكاء بانسجام ، العقلي والذكاء االنفعالي في سلوك الفرد اليومي

 ). Schutte,2002:771(اد توافقه ونجاحهوفعالية يرتفع أداء الفرد ويزد

 السلوك جوانب من فهم الكثير خالله من يمكن نفسية كبنية االنفعالي الذكاء بمفهوم االهتمام بدأ وقد

 الذكاء االهتمام بمفهوم زيادة أن) 2006، وربيع رشوان جابر عيسى(ويذكر كل من ، اإلنساني

 القابلة االنفعالية المهارات في األفراد اختالف فكرة في يكمن منهما سببين األول إلى يرجع االنفعالي

 الفردية الفروق مجال في منطقة جديدة و يعدفه، ذاتها حد في الهامة األفكار من تعد والتي للقياس

 المتوقعة النتائج وثانيهما أهمية، والشخصية المعهودة مقاييس الذكاء خالل من بعد تغطيتها يتم لم

 فالمهارات، األهمية ذات المتغيرات من كبير بعدد االنفعالي الذكاء ارتباط عن النظرية الناحية من
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الشخصية  والعالقات الصالحة بالمواطنة ترتبط أن يتوقع االنفعالي مرتفعي الذكاء لدى االجتماعية

  ).2: 2006 ، وربيع رشوان جابر عيسى( المزاج وتنظيم

سواء كان سلبي أو إيجابي ضروريا للحياة أن االنفعال على ) 2004(ويركز محمود الخوالد 

إن هذا النوع من الذكاء هو ، ويقوم اإلنسان ويتحكم في قراراته، اليومية حاجاتنافهو يشبع ، اليومية

كما أن الذكاء االنفعالي أصبح يرتقي بالفرد ، الذي يفسر تفوق الفرد في كثير من النشاطات والمهام

  .                                           )58 :2012، الفرا:ورد في (  نحو األفضل 

فقط في نجاح الفرد في  )%20(أن الذكاء العام يسهم على أعلى تقدير بنسبة  علىولمان ج يؤكدو 

و التي تتمثل في في قدرة الفرد )%80(وأهمها الذكاء االنفعالي بنسبة  األخرىالعوامل تاركا حياته 

القدرة على و  ،تأجيل إشباع الحاجاتو  ،ي مواجهة االحباطاتعلى حث نفسه على االستمرار ف

 القدرة على التعاطفو  األلم من تعطيل القدرة على التفكيرو  منع األسىو  تنظيم الحالة النفسية

فالغالبية العظمى من الحاصلين على مراكز متميزة في المجتمع ال يرجع تميزهم . الشعور باألملو 

 :2000، جولمان(ٕانما يرجع المتالكهم قدرات الذكاء االنفعالي و  ءإلى ما يمتلكون من معامل ذكا

57(  

وأنها ليست عمليات ، فالنظرة الحديثة لالنفعاالت والمشاعر تعترف بأهميتها على حياة اإلنسان

فالجانب المعرفي لدى ، خلة ومكملة لبعضها البعضابل عمليات متد، منفصلة عن عملية التفكير

ومن خالل عملية ، عملية االنفعالية من خالل تفسير الموقف االنفعاليالفي  اإلنسان يسهم إيجابيا

فمن ، كما يمكن أن يسهم سلبا من خالل التفسير الخاطئ للموقف من جانب آخر، التعبير عنه

والمزاح الحزين ، فالمزاح اإليجابي يحل المشكالت، الممكن أن يسهم االنفعال في ترشيد التفكير

المشاعر اإليجابية تساعد على تصنيف  أنكما ، فحص البدائل المتاحةو  ستداللييساعد التفكير اال

  )59:2011، النواجحةو  الفرا:ورد في ( )07:، 2002، الخضر( وتنظيم المعلومات

ه إلى مكانة النظام االنفعالي بأن نظرية الذكاء االنفعالي ظهرت لتن)  Mayer,2001(ويرى ماير

وبالوقت نفسه ظهرت لتقف في وجه المداخل التقليدية التي ، اإلنسانيةفي النظام المعرفي للقدرات 

وبذلك فإن نقطة ، نظاما منفصال عن الذكاءو  كانت ترى العواطف نظاما يعيق النشاط المعرفي
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إذ يقوم النظام ، التحول أظهرت أن الذكاء االنفعالي هو نتيجة تكامل منظومتي المعرفة واالنفعال

، المللي( بينما يعزز االنفعال القدرة المعرفية، المجرد بتوجيه االنفعالالمعرفي باالستدالل 

2011::285.(  

حيث يرى ، االنفعاالتولقد أعطى رواد علم النفس المعرفي أهمية خاصة للمتغيرات المعرفية في 

فون في صورة تفاعلية تبادلية ر ويتص، أن كل البشر يفكرون ويشعرون (Ellis,1997) أليس

 :2011، الزحيلي(خرعلى مشاعرهم وسلوكاتهم كما أن انفعاالتهم تؤثر على اآل ؤثرت وأفكارهم

فالمتعلم ذا درجات القلق العالية ، وتتأثر الحالة العقلية بالحالة االنفعالية خاصة لدى المتعلم. )236

 فمن يقع عرضة لهذه الحاالت ال يمكنه استيعاب المعارف، ال يتعلم بكفاءة، والغضب واالكتئاب

فحين تهاجم االنفعاالت التفكير فإنها تعطل القدرة العقلية ، بكفاءة ويصعب عليه االستفادة منها

  . وخاصة الذاكرة العاملة أي القدرة على استحضار المعلومات التي ترتبط بالمسألة

 لقأن البيئة الصفية التي ال تتوفر على األمن االنفعالي للتلميذ تجعله يشعر بالق) جولمان(أضاف و 

مما ينعكس على تركيزه في المواقف التعليمية ، التوتر في عالقاته باآلخرينو  إلحباطاالغضب و و 

ويؤثر ،وهذا ما من شأنه أن يؤدي إلى الشعور بالنقص وفقدان الثقة بقدراته ، فيقل تحصيله الدراسي

  ).2010،المللي(بالتالي في توافقه ومفهومه عن ذاته األكاديمية 

ليز أن التالميذ ذوو الذكاء االنفعالي لديهم عالقات ناجحة ويتمتعون بصحة نفسية تشير الباحثة إو 

أما ذوو الذكاء االنفعالي المنخفض فهم ، ٕانجازا ألعمالهم  الدراسيةو  يكونون أكثر تركيزاو ، أفضل

كما أنهم غير قادرين ،متمركزون حول ذواتهم وال يقدرون على تكوين عالقات اجتماعية ناجحة 

ولديهم شعور بالقلق واإلحباط واالكتئاب نتيجة لعدم قدرتهم على التعامل ، نظيم انفعاالتهم على ت

 بين اآلخرين مما يؤدي إلى ظهور مشاعر الغضبو  المشكالت التي قد تنشأ بينهمو  مع الصراعات

  ).2011، علي بديوي(العدوانية و 

التعرف على العوامل المؤثرة في  أن هناك اهتماما كبيرا من التربويين في )2007(يرى المصري و 

يبدو ذلك في محاولة الكشف عن العوامل التي يمكن أن تساهم في و  ،التحصيل الدراسي للمتعلمين

فضال عن التعرف على العوامل التي قد تكون سببا في إخفاق ، تعزيزهاو  زيادة التفوق لتدعيمها
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وتعتبر أحد ، العملية التعليمية التعلميةكما تعتبر التحصيل محور اهتمام في . الطلبة  في دراستهم

 وفي هذا الصدد كد ماير، المفاضلة بين الطلبةو  المعايير ألساسية في الحكم على العمل التعليمي

سالوفي على تعلم الطلبة لمهارات الذكاء االنفعالي يجب أن تحتويه المناهج الدراسية مما يساعد و 

  ).572:2011، ورد في الغرايبة(في الحياة و  مدرسةعلى تطوير المهارات من أجل النجاح في ال

بالنظر إلى واقع المدرسة الجزائرية التي تعزى فيها النتائج المحققة من طرف المتعلمين في مختلف و 

المراحل التعليمية إلى الذكاء المعرفي في حين نجد أن الكثير من ذوي المستويات المعرفية المتوسطة 

كما أصبح يالحظ أثناء ظهور نتائج ، ات المتفوقين في الذكاءيحققون نجاحات تضاهي إنجاز 

شهادة البكالوريا بروز بعض الفئات من  التالميذ و  االمتحانات الرسمية كشهادة التعليم المتوسط

الناجحين كان ينظر لهم على أن قدراتهم العقلية دون المستوى المطلوب والعكس أن هناك فئات أخرى 

                                               .ات وٕامكانات كبيرة لكنها ال تعمل وال تحقق نتائجينظر لها أن لديها قدر 

كونها تحاول التعرف مستوى الذكاء ، من هنا فان أهمية الدراسة الحالية تنبثق من أهمية موضوعها

فعالي واإلنجاز الدراسي لدى تالميذ وعلى طبيعة العالقة بين الذكاء االن، االنفعالي لدى أفراد العينة

السنة الثانية من التعليم الثانوي على ضوء بعض المتغيرات كالجنس والتخصص الدراسي والمستوى 

  .التعليمي للوالدين

  :مشكلة الدراسة

قد حظي باهتمام و ، السيكولوجيالذكاء االنفعالي من المفاهيم الحديثة التي ظهرت في التراث  يعد

أصبح ضروريا التحقق من االفتراضات ، وبظهور هذا المفهوم كنظرية حديثة، احثينوالب العلماء

معرفة مدى قدرة هذا النوع من الذكاء على التنبؤ ببعض المحكات األخرى منها و ، التي تقوم عليها

  . اإلنجاز والتحصيل الدراسي التي مازالت في حاجة إلى البحث

نظرا ، تطبيقاو  هتماما متزايدا من طرف الباحثين تنظيراوفي الميدان التربوي عرف هذا الموضوع ا

انطالقا من كون الذكاء االنفعالي هو أحد المكونات األساسية للمناخ ، للدور الحساس الذي يؤديه

  .شخصية المتعلمو  المدرسي
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الدراسي بنظرة تحليلية وما يتصل بها من عوامل مختلفة تؤثر التحصيل و  إن تناول عملية اإلنجاز

تعطينا ، حيث أن معرفتنا لهذه العوامل وآثارها على اإلنجاز والتحصيل الدراسي، بالغةأهمية  ذاا فيه

عرفة ما يعوق تلك العملية وبالتالي البحث عن مو ، تالمذتناتمكننا من التنبؤ بمستقبل مؤشرات 

هناك ف. ضلأفإلى مستوى بالتحصيل واألساليب المناسبة لتفادي المعوقات والوصول الالزمة طرق ال

 بعضولكن هناك ، ةفمعرو  التحصيل العديد من األسباب والعوامل المسؤولة عن تدني مستوى 

  .ت غامضةألسباب والعوامل مازالا

أن  الدراسات السابقة التي تناولت عالقة الذكاء االنفعالي باإلنجاز أو التحصيل الدراسيوقد بينت 

أظهرت بعض الدراسات وجود عالقة موجبة بين  حيث، هناك اختالف في النتائج المتوصل إليها

ودراسة محمد بن علينة ، )2012 (النواجحة و  الفراالذكاء االنفعالي التحصيل الدراسي منها دراسة 

التحصيل الدراسي بكل و  التي توصلت إلى وجود عالقة بين الذكاء االنفعالي )2007(األحمدي

ودراسة فوقية ، التعاطفو  نفعاالت الشخصيةماعدا مكون إدارة اال، درجاته الكليةو  مكوناته

عدم وجود عالقة  أثبتتفي حين نجد دراسات أخرى ). 2000(ودراسة أبي سمرة، )2001(راضي

عبد العال و  )2010(لي لكدراسة دراسة سهاد الم، الدراسي التحصيلو  بين الذكاء االنفعالي

  . )70، 2011 ،ورد في الغرايبة(- )2006(ودراسة إسماعيل الصاوي) 2002(عجوة

على بعض البحوث والدراسات المتعلقة بالذكاء االنفعالي  مامن خالل إطالعه انوقد الحظ الباحث

في عالقته االنفعالي أن هناك شبه ندرة في البحوث والدراسات الجزائرية التي تناولت موضوع الذكاء 

ويمكن ، ثية لها مبرراتومن هذا المنطلق تصبح الدراسة الحالية ضرورية بح .الدراسيباإلنجاز 

  : التعبير عن إشكالية الدراسة من خالل التساؤالت التالية

  :تسعى هذه الدراسة لإلجابة على األسئلة التالية: أسئلة الدراسة

، الكفاءة االجتماعية، الكفاءة الشخصية(أبعاده و  ما مستوى درجات الذكاء االنفعالي �
لدى تالميذ )  االنطباع اإليجابيو  العام المزاج، كفاءة التكيف، كفاءة إدارة الضغوط

  السنة الثانية من التعليم الثانوي؟
  ؟ اإلنجاز الدراسي لدى تالميذ التعليم الثانويو  هل توجد عالقة بين الذكاء االنفعالي �
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توجد فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء االنفعالي تعزى إلى متغير الجنس  هل �
  ؟ )إناث - ذكور(

( ت داللة إحصائية في الذكاء االنفعالي تعزى إلى متغير التخصصتوجد فروق ذا هل �
لغات أجنبية ، فلسفةو  آداب، اقتصادو  تسيير، علوم تجريبية، تقني رياضي، رياضيات

  ؟ )

  :في البنود التالية  الدراسةتحددت أهداف : الدراسةأهداف 

  .لدى تالميذ التعليم الثانوي االنفعاليالتعرف على انتشار الذكاء  �
  .لدى تالميذ عينة الدراسة االنفعاليالتعرف على أبعاد الذكاء  �
على اإلنجاز الدراسي لدى تالميذ التعليم  االنفعاليالتعرف على درجة تأثير الذكاء  �

  .الثانوي
 المهنيو  مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي، نفسانيين، أساتذة(تمكين المربين  �

مهاراته األساسية في التنبؤ باإلنجاز و  االنفعالي من التعرف على قدرة الذكاء) األولياءو 
  .الدراسي

  فروض الدراسة 
  :صيغت فروض الدراسة على النحو التالي 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الذكاء االنفعالي واإلنجاز الدراسي لدى تالميذ التعليم  .1

 ثانوي ال

  :وتتفرع عنها أربع فرضيات جزئية  .2

- ذكور(حصائية في الذكاء االنفعالي تعزى إلى متغير الجنس توجد فروق ذات داللة إ .3

  ).إناث

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء االنفعالي تعزى إلى متغير التخصص .4

  )لغات أجنبية ، فلسفةو  آداب، علوم تجريبية، تقني رياضي، رياضيات(

  البحث أهمية
  :تبرز أهمية الدراسة في الجوانب التالية
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ا يتعلق بالذكاء االنفعالي لدى التالميذ حيث يعتبر من الموضوعات تعالج موضوع �
  .واالهتمامالجديرة بالدراسة 

التحصيل و  استفادة المربين من التعرف على العوامل التي تساعد على النجاح الدراسي �
  . الجيد

 .التالميذذكاء االنفعالي لدى اليسمح لنا البحث بالقيام ببناء برامج إرشادية تنمي  �

  : هيو  دراسة محدودة بمجموعة من الحدودتعميم نتائج هذه ال: ود الدراسةحد

يقتصر البحث على معرفة تأثير الذكاء االنفعالي على اإلنجاز الدراسي : الحدود الموضوعية

اإلنجاز الدراسي و  تسعى الدراسة للوقوف على طبيعة العالقة بين الذكاء االنفعاليو ، لدى التالميذ

  .الدراسي التخصص، الجنس :في ضوء متغيرات

  .ثانويات) 06(وعددها ثانويات والية غليزان  بعضالدراسة على  تاقتصر  :الحدود المكانية

  2012/2013تتحدد الدراسة بالموسم الدراسي : الحدود الزمنية

من تالميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي  تلميذ وتلميذة) 642(الدراسة  تشمل: الحدود البشرية

وفلسفة  آداب، تسييرواقتصاد، علوم تجريبية، تقني رياضي، رياضيات(تخصصات التالية  من

  .بوالية غليزان) ولغات أجنبية 

  مصطلحات الدراسة

الذي يعرفه و  يتبنى الباحث في هذه الدراسة نموذج بار أون للذكاء االنفعالي :الذكاء االنفعالي

تمنح الفرد القدرة على التكيف و  االجتماعيةو  صيةالشخو  منظومة من القدرات االنفعالية"على أنه 

  Bar-On,2001,P.33).( "مع الصعوبات المحيطة والضاغطة

وٕاجرائيا يتمثل الذكاء االنفعالي في هذه الدراسة بمجموع الدرجات الكلية التي يحصل عليها التالميذ 

، الكفاءة االجتماعية ،التي تضم الكفاءة الشخصيةو ، على مقياس الذكاء االنفعالي )المفحوصين(

  . كفاءة االنطباع اإليجابيو  كفاءة المزاج العام، كفاءة التكيف، كفاءة إدارة الضغوط
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بأنه نتائج التقويم التكويني )56:، 2008بشالغم(عرفه الباحث يحي بشالغم  :اإلنجاز الدراسي

كة أو في الشعب التي يتحصل عليها التلميذ في مجموعة من المواد الدراسية في الجذوع المشتر 

أي ما يتحصل عليه في شكل معدل في مجموعة من المواد خالل الفصل أو ، التي يدرس فيها

المتمثل في و  هو أداء التلميذ األكاديمي في مجموعة من المواد الدراسية ٕاجرائياو .السنة الدراسية

    .)2012/2013(للموسم الدراسي  الثانيو  األول في نهاية فصلين دراسيين هنتائج

في السنة  )عينة الدراسة(التي اختارها التلميذ )الشعبة (يقصد به نوع التعليم : التخصص الدراسي

  . يتابع فيها دراسته في السنة الثالثة ثانويو  الثانية ثانوي

  :ٕاجراءاتهاو  منهجية الدراسة

 الياستخدم الباحثان المنهج الوصفي للكشف عن العالقة بين الذكاء االنفع :منهج الدراسة

  . النجاز الدراسياو 

  :عينتهاو  مجتمع الدراسة

  :والجدول التالي يبين توزيع المجتمع األصلي لعينة الدراسة 

  يبين توزيع المجتمع األصلي لعينة الدراسة في والية غليزان )01(جدول

 التخصصات العلمية  عدد التالميذ التخصصات األدبية  عدد التالميذ

 تجريبية  علوم 3186 فلسفةو  أدي 2100

 رياضيات  304 لغات أجنبية 895

 تقني رياضي 938 / /

 تسييروٕاقتصاد 1253 / /

 المجموع 5681 / 2995

 8676=   المجموع الكلي لعدد أفراد عينة الدراسة 

تكون مجتمع الدراسة األصلي من جميع تالميذ السنة الثانية ثانوي  بوالية غليزان في الفصل 

بحسب اإلحصائيات الرسمية الصادرة من مـديرية  2012/2013ام الدراسي الدراسي الثالث للع

  . تلميذا) 8676(م  2013بلغ عددهم نهاية شهر ماي و  ،التربية
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  الجنسو  يبين عينة الدراسة األساسية حسب التخصص)  02(جدول 

 التخصص النوع ذكور إناث مج

 علوم تجريبية  94 144 238

 رياضيات  32 26 58

 تقني رياضي 66 33 99

 اقتصادو  تسيير 46 31 77

 فلسفة و  أدب 30 70 100

 لغات أجنبية 20 51 70

 المجموع 288 355 643

 النسبة 44.8 55.2 /

لكن من و  )عينة التقنين(فقد اختار الباحثان عينة أخرى ، إلى جانب عينة الدراسة األساسية

تلميذة في 28تلميذا و20ونت هذه العينة من وتك ).ثانوية لعزاب أحمد بجديوية(مدرسة واحدة فقط 

  . ثباتهاو  ذلك لحساب صدق أداة جمع البياناتو  ، السنة الثانية من التعليم الثانوي

  يبين توزيع النتائج الدراسية للفصلين األول والثاني لعينة الدراسة)   03( جدول 

 الفئات العدد  النسبة  مالحظة

 نتائج دون المتوسط
%25.81 

15 7.99 

151 8 - 9.99 

%63.45 
%47.43 305 10 - 11.99 

%16.01 103 12 -13.99 

 فما فوق 14 69 10.73% نتائج جيدة

  المجموع الكلي  643 / 

�وز�� ��� ، ��رة) 68(��ون و ���ون ا����رة �ن ������: أداة ا�درا��

�ر ���رة، ��� أ���د� ����� �$�وي �ل ��د ��� �دد �ن ا! �رات ���و، و
  :ا!����� ��� �و)$�� ا!%دول ا!��!'و ا&�%����

 األبعاد عدد الفقرات المهارات رقم الفقرات

 بعد مهارة الكفاءة الشخصية 11 مهارة فهم الذات -  11- 1
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السيكومترية  الخصائص يوضح أبعاد المقياس والمهارات التي يقيسها وعدد الفقرات في كل بعد )04(جدول 

   :لمقياس الذكاء االنفعالي

  :صدق المقياس

مدى صالحيتها و  ،لتأكد من سالمة العباراتو  تم التأكد من صدق المقياس: صدق المحكمين

علوم التربية من جامعة و  محكما من أساتذة قسم علم النفس 11باألخذ بآراء، لذي تمثلهللبعد ا

جامعة طيبة و  ،جامعة ذراع الميزان بفاسو  ،جامعة غليزانو  جامعة الجزائر ببوزريعةو  وهران

كما تم ، 80قد تم اختيار العبارات التي تم االتفاق عليها بنسبة تفوق و  .بالمدينة المنورة

  .ها حسب اقتراحات المحكمينتعديل بعض

جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي للمقياس بتطبيقه على عينة :صدق اإلتساق الداخلي 

انظر (التعليم الثانوي  ألقسام السنوات الثانية منينتمون  تلميذا ا )48(استطالعية مكونة من 

اط بيرسون بين تم حساب معامل ارتبو ، من مختلف التخصصات الدراسيةو  )02الجدول رقم

 التوكيدية - 

 تقدير الذات - 

 تحقيق الذات - 

  مهارة االستقاللية - 

12 -24 
 مهارة التعاطف -
 مهارة العالقات اإلج -
  لمسؤولية اإلجمهارة ا -

 بعد مهارة الكفاءة االجتماعية  13

25 -37 
  تحمل الضغوط -
 مهارة ضبط االندفاع -

 بعد مهارة إدارة الضغوط 13

38 -49 
  إدراك الواقع -
  المرونة -
 حل المشكالت -

 بعد مهارة التكيف 12

  مهارة التفاؤل - 62- 50
 مهارة ممارسة السعادة -

 المزاج العام  13

 االنطباع اإليجابي 06 / 68- 63

 المجموع 68 15 
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وكذلك تم حساب معامل ، إليهالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي و  المقياس أبعاددرجات كل بعد من 

وذلك باستخدام البرنامج  المقياس والدرجة الكلية للمقياس أبعادارتباط بيرسون بين كل بعد من 

       : توضح ذلك والجداول التالية اإلحصائي

كذا ارتباط و  واألبعاد األخرى الذكاء االنفعالي مقياس أبعادت ارتباط كل بعد من مصفوفة معامال )05(دول الج

  .الدرجة الكلية للمقياسبكل بعد 

 األبعاد 1 2 3 4 5 6 الدرجة الكلية مالحظة

 0.67 0.32 0.46 0.30 0.31 0.29 1 
بعد مهارة الكفاءة 

 الشخصية

 فاءة اإلجبعد مهارة الك / 1 0.009- 0.02- 0.22 0.15 0.42 

 بعد مهارة إدارة الضغوط / / 1 0.28 0.42 0.42 0.67 

 بعد مهارة التكيف / / / 1 0.38 0.11 0.58 

 بعد المزاج العام / / / / 1 0.52 0.80 

 بعد االنطباع اإليجابي / / / / / 1 0.60 

الكلية للمقياس أن قيم معامل االرتباط بين مختلف األبعاد والدرجة عن ) 05(يكشف الجدول رقمو

كانت مقبولة باستثناء بعد مهارة الكفاءة االجتماعية الذي كان أقل درجة في العالقة مع الدرجة 

  .وأظهرت النتائج ضعف بعد مهارة الكفاءة االجتماعية مع بقية األبعاد، الكلية

هو و  اعتمد الباحثان أسلوب التجزئة النصفية لحساب معامل الثبات: ثبات المقياس  -2 
ويقوم على تقسيم االختبار على قسمين متكافئين ثم يحسب ، أحد الطرق الشائعة االستعمال

: 1979: السيد(براون  -معامل االرتباط بينهما مع االستعانة بمعادلة التنبؤ لسبيرمان 
  :وبناء عليه قسمت االستمارة إلى جزأين ).521
  )قرةف 43(ضم الجزء  األول العبارات المرقمة ترقيما فرديا  �
  )فقرة 42(وضم الجزء الثاني العبارات المرقمة ترقيما زوجيا  �

  : ألفا كرونباخو  جثمان، حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية -

- حيث تم حساب معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية من خالل معادلتي سبيرمان
  . من خالل استخدام معامل ألفا كرونباخو  جتمان و ، براون

  للمقياس الكليو  قيم معامالت الثبات لكل بعد من أبعاد مقياس الذكاء االنفعالي) 11( جدول 
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 الرقم األبعاد سبيرمان جثمان ألفا كرونباخ

 1 مهارة الكفاءة الشخصية  0.41  0.47 0.47

 2 مهارة الكفاءة اإلج 0.66 0.66 0.66

 3 مهارة إدارة الضغوط 0.83 0.83 0.83

 4 كيفمهارة الت 0.69 0.69 0.79

 5 مهارة المزاج العام 0.75 0.75 0.82

 6  مهارة االنطباع العام 0.56 0.56 0.69

 معامل ثبات المقياس الكلي 0.75 0.79  0.74

أن معامالت ثبات المقياس دالة إحصائيا عند )11(بصفة عامة يالحظ من خالل الجدول

من الثبات تناسب أغراض مما يشير إلى أن المقياس توفر له درجة عالية ، )0.01(مستوى 

تحقق موثوقية في ثبات نتائجه عند تطبيقه لقياس الذكاء االنفعالي لدى طلبة و  البحث العلمي

  .  السنة الثانية من التعليم الثانوي

  األساليب اإلحصائية 

  :لتحليل البيانات حيث تم حساب )SPSS(استخدم الباحثان البرنامج اإلحصائي 
 .    النسب المئويةو  نحرافات المعياريةاالو  المتوسطات الحسابية �
   .المتوسط االفتراضي المتوقع لكل بعد ألبعاد االستمارة �

تم تقسيم ، للحكم على مستوى الذكاء االنفعالي لدى أفراد عينة الدراسةعدد درجات السلم 
  .منخفض–متوسط –مرتفع :الدرجات إلى ثالثة فئات 

  2.33إلى أقل من  1من   :خفضوبذلك يكون مستوى الذكاء االنفعالي المن

  3.66إلى أقل من  2,33 :مستوى الذكاء االنفعالي المتوسط من

  )2010، محمد التنحيو  الشريفي( 5إلى  3.66من  : مستوى الذكاء االنفعالي المرتفع

  تحليل التباين األحادي  - لدراسة الفروق " ت"اختبار  - معامل ارتباط بيرسون  -

  :قشتهامناو  عرض نتائج الدراسة

  :ذلك على النحو التاليو  سيتم عرض نتائج الدراسة وفقا لتسلسل أسئلة لدراسة

  :مناقشتهاو  عرض نتائج السؤال األول :أوال
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ما مستوى درجات الذكاء االنفعالي :" ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على ما يلي
  ؟"لدى تالميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي

 المتوسطات التجريبيةو  هذا التساؤل تم حساب مستوى الذكاء االنفعاليولإلجابة على 
االنحراف المعياري والمتوسطات الحسابية االفتراضية لمقياس الذكاء االنفعالي وأبعاده كل و 

  : على حدة ويتضح ذلك من خالل

ومستويات ، العينةألفراد  )المتوقع( المتوسط االفتراضيو  يوضح الفرق بين المتوسط التجريبي) 12( جدول 
  . الذكاء االنفعالي 

مستويات الذكاء 
  االنفعالي

المتوسط 
 االفتراضي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
 التجريبي

عدد أفراد  المجموع
 العينة

 األبعاد

 بعد المزاج العام 643 33664  3.90  8.20  3  مرتفع
 بعد الكفاءة الشخصية 643 26846  3.79  5.40  3  مرتفع
 بعد التكيف 643 27735  3,59  7.11  3  متوسط
 بعد الكفاءة االجتماعية 643 29577  3.53  5.85  3  متوسط
 بعد إدارة الضغوط 643 29022  3.47  9.66  3  متوسط
 بعد االنطباع اإليجابي 643 12359  3.20  3.96  3  متوسط
  المجموع العام 643 158204  3.61  28.21  3  متوسط

لدى ) المتوقع(بر من درجات المتوسط االفتراضي يالحظ أن درجات المتوسط التجريبي أك
كما يوحي المتوسط ، في مجموع األبعاد ككلو  في جميع أبعاد المقياسو  أفراد عينة الدراسة

بارتفاع المتوسط الحسابي عن ، التجريبي  بوجود ذكاء انفعالي لدى أفراد عينة الدراسة
بعد الكفاءة و  )التفاؤلو  لسعادةا(وقد صنف بعد كفاءة المزاج العام . المتوسط المتوقع

مهارة ، تحقيق الذات، تقدير الذات، التوكيدية، فهم الذات(الشخصية المتضمن لمهارة 
بينما األبعاد المتبقية صنفت في مستوى ، في مستوى الذكاء االنفعالي المرتفع) االستقاللية

  . متوسطاتها الحسابية تقترب من المستوى المرتفعو  الذكاء المتوسط
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يمكن أن نفسر سبب ارتفاع مستوى الذكاء االنفعالي لدى التالميذ بصفة عامة إلى طبيعة البيئة و 

إذ أنها بيئة يسودها التعاطف والحوار والتواصل االجتماعي بين مختلف األطراف مما ، المدرسية

  .يمنح التالميذ قدرة على التعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم والتواصل مع غيرهم

بذلك كان مستوى و  لنتائج ارتفاع المتوسط التجريبي على المتوسط االفتراضيوأظهرت ا
بعد الكفاءة الشخصية أما في األبعاد المتبقية و  الذكاء االنفعالي مرتفعا في بعد المزاج العام

  .طافكان مستوى الذكاء االنفعالي متوس

نة من تالميذ السنة التي أجريت على عيو  )2010، بن خليفة(وتتفق هذه الدراسة مع دراسة 
تلميذ بوالية غليزان حول الذكاء االنفعالي وعالقته ) 342( الثانية من التعليم الثانوي قوامها 

التي أثبتت أن مستوى الذكاء و ، بتقدير الذات لدى تالميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي
وكذا  .)16.52(معياري  بانحرافو  درجة) 88.78(االنفعالي لدى التالميذ كان مقبوال بنسبة 

حول الذكاء الوجداني وعالقته بأساليب التنشئة األسرية ، )2011، بومدين حاجب(دراسة 
  .وتوصلت إلى نفس النتائج، تلميذ بوالية األغواط)240(على عينة من تالميذ التعليم الثانوي 

  :مناقشة نتائج الفرضية العامةعرض و :ثانيا

اإلنجاز الدراسي لدى عينة تالميذ و  ء االنفعاليتوجد عالقة ارتباطيه بين الذكا
   .السنة الثانية من التعليم الثانوي

  )643= ن(معامل ارتباط بيرسون بين أبعاد المقياس الستة واإلنجاز الدراسي لدى العينة ككل ) 13(جدول 

  0.05ارتباط دال عند مستوى الداللة  - °    0.01 ستوى الداللة ارتباط دال عند م - °° 

 أبعاد المقياس معامل ارتباط بيرسون  مستوى الداللة 

 شخصية بعد الكفاءة ال °0.102 0.01دال 
  بعد الكفاءة االجتماعية  0.041 غير دال
 بعد كفاءة إدارة الضغوط   0.034 غير دال

 بعد كفاءة التكيف  °0.09 0.05دال 
 بعد كفاءة المزاج العام  °0,088 0.05دال 
 بعد االنطباع اإليجابي  °0.098 0.05دال 

 الدرجة الكلية  0.103°° 0.01دال 
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كشفت نتائج دراسة االرتباط عن وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الدرجة الكلية 
عند )0.103=ر(نتائج التالميذ المحصل عليها حيث بلغت درجة االرتباط و  للذكاء االنفعالي
  ).0.01(مستوى الداللة 

وجود عالقة ارتباطية موجبة جزئية ضعيفة  دالة إحصائيا في أربعة أبعاد من ستة  أظهرت النتائج
، بعد التكيف، بعد الكفاءة الشخصية: واألبعاد التي كانت دالة هي، أبعاد لمقياس الذكاء االنفعالي

 بينما ال توجد عالقة .0.05و 0.01ذلك عند مستوى داللة  و  بعد المزاج العام واالنطباع اإليجابي
كما وجدت عالقة جزئية ، كفاءة إدارة الضغوطو  ارتباطية ذات داللة في بعدي الكفاءة االجتماعية

 .0.01عند مستوى داللة و  642موجبة وضعيفة في الدرجة الكلية لمجموع األبعاد عند درجة حرية 
القة هدفت إلى التعرف على العالتي و  )2006(مطر و  وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة الزعبي

بين التكيف المدرسي والذكاء االنفعالي لدى عينة من طلبة الصف السابع في المدارس الخاصة في 
أون - وتم استخدام قائمة بار.طالب وطالبة) 434(حيث تكونت عينة الدراسة من . مدينة عمان

ة بعد أن تم تطويرها للبيئ) BarOn Emotional Quotient Inventory(لقياس الذكاء االنفعالي
وأظهرت  .إضافة إلى رصد المعدالت النهائية الفصل األول كمؤشر للتحصيل األكاديمي، األردنية

دالة إحصائيًا بين الذكاء االنفعالي والتحصيل ) ضعيفة(النتائج أيضًا وجود عالقة ارتباطية إيجابية 
قوية بين  بينما كان هناك عالقة ارتباطية إيجابية، )0.176(*األكاديمي حيث كان االرتباط 

وأشارت إلى  أن التحصيل األكاديمي قد ساهم بشكل أكبر في التنبؤ . التحصيل األكاديمي والتكيف
ليلى (كما تتفق مع دراسة  .بالتكيف المدرسي مقارنة بالذكاء االنفعالي الذي ساهم بشكل أقل

كل من المستوى و  التي هدفت في دراستها إلى بحث العالقة بين الذكاء الوجداني) 2007، المزروع
بينت وجود عالقة متوسطة و  ،التحصيل الدراسي لدى عينة من الطلبةو      التخصص و  الدراسي

  .التحصيل الدراسيو  بين الذكاء الوجداني

حول الذكاء الوجداني وعالقته  )90- 57 :2012، النواجحةو الفرا(وتتفق كذلك مع دراسة 
وهدفت الدراسة إلى ، بجامعة القدس بجودة الحياة والتحصيل األكاديمي لدى الدارسين

التحصيل الدراسي  لدى عينة مكونة و  جودة الحياةو  التعرف على العالقة بين الذكاء الوجداني
التحصيل و  بينت الدراسة وجود عالقة بين الذكاء الوجدانيو  ،طالبةو  طالب )300(من 

  .التحصيل الدراسي األكاديميو  وعالقة بين جودة الحياة، األكاديمي

التي أجريت على عينة من تالميذ التعليم الثانوي  )2007(تتفق مع دراسة أبي سمرة و 
وتوصلت ، أون –طبق مقياس الذكاء االنفعالي لبارو  طالبةو  طالب 500بأمريكا تكونت من 
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ورد ( .الباحثة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الذكاء االنفعالي واإلنجاز األكاديمي
  ).2012، ةسافر ، في طالب

والتي قام فيها بفحص عالقة الذكاء االنفعالي  Stottlemyer. B.G,2002)(أما دراسة ستوتليمر 
تلميذ من المرحلة الثانوية من  200وتكونت عينة الدراسة من ، تطبيقاته التربويةو  باإلنجاز الدراسي

ت نتائجها إلى وجود أشار ، واستعمل فيها مقياس بار أون للذكاء االنفعالي، مدارس شمال تكساس
  ).164:، 2010، المللي.(االنجاز األكاديميو  عالقة بين الذكاء االنفعالي

 ويفسر ضعف العالقة اإلرتباطية بين الذكاء االنفعالي واإلنجاز الدراسي في هذه الدراسة
بعد إدارة الضغوط إلى أن المدرسة بشكل و  عدم وجود عالقة في بعد العالقات االجتماعيةو 

مهارات إدارة و  تعمل بشكل منظم لمساعدة الطلبة على تطوير مهاراتهم االجتماعية عام ال

 .الضغوط

   )إناث/ذكور(المتعلقة بالنوع  الجزئيةمناقشة  نتائج الفرضية و  عرض: ثالثا

تهدف الفرضيات الجزئية إلى معرفة داللة الفروق العائد للجنس والتخصص على 
الباحثان أوال بحساب المتوسطات الحسابية لكل قيمة وعليه قام .مقياس الذكاء النفعالي

               : يتضمن ذلك) 26(وفقا للمتغيرات والجدول 

 الجنس:المتوسطات الحسابية ألبعاد مقياس الذكاء االنفعالي حسب متغيرات الدراسة)14(جدول
  التخصصو 

 بعد االنطباع
بعد المزاج 

 العام
 بعد التكيف

بعد إدارة 
 الضغوط

لكفاءة بعد ا
 االجتماعية

بعد الكفاءة 
 الشخصية

المتغيرات وفئاتها 
 الفرعية

 الجنس ذكر 42.16 45.44 46.03 43.24 50.74 19.05

 أنثى 41.42 46.45 44.41 43.05 50.85 19.36
 .ع 41.79 45.12 44.63 43.16 50.89 19.79

ص
ص

تخ
ال

 

 ريا 41.46 45.43 44.55 43.91 51 19.24
 تقني  40.86 45.16 47.85 43.17 51.46 18.86
 إ/ت 41.6 45.58 46.25 42.19 50.61 18.64

 ف.آ 41.75 47.53 43.80 42.9 50.29 18.61
 لغات  46.43 45.99 44.14 43.97 50.3 19.23
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اإلناث و  االنحرافات المعيارية للذكورو  لتوضيح داللة الفروق في متوسطات" ت"اختبار 
  643= االنفعالي   نعلى أبعاد مقياس الذكاء 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء ) 15(في الجدول رقم " ت"اختبار أظهرت نتائج 

الجدولية  في كل من بعد " ت"المحسوبة أقل من قيمة " ت"أن قيمة و  االنفعالي بين الذكور واإلناث

بعد االنطباع اإليجابي والدرجة الكلية لمجموع ، بعد المزاج العام، بعد التكيف، الكفاءة الشخصية

الجدولية في كل من " ت"المحسوبة أكبر من قيمة " ت"كما أظهرت النتائج كذلك أن قيمة .األبعاد

بعد كفاءة إدارة الضغوط لصالح الذكور أي أنه توجد فروق و  اإلناث بعد الكفاءة االجتماعية لصالح

  ).إناث/ذكور(بين الذكور واإلناث في هذه األبعاد تعزى لمتغير النوع 

  . وبالتالي نجد أن هذا الفرض تحقق جزئيا

  :ويمكن تفسير هذه النتائج كالتالي

بعد الكفاءة (أبعاده و  عاليأن عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في مقياس الذكاء االنف
  :يعود إلى )بعد االنطباعو ، بعد كفاءة المزاج العامو ، وبعد كفاءة التكيف، الشخصية

  مستوى الداللة
الداللة 
 المعنوية

 "ت"قيمة

ة 
حري

 ال
جة

در
 

 الذكور اإلناث

 288=ن  355= ن اإلبعاد العينة

 م ع م ع

 643 42.16 5.22 41.42 5.54 641  1.732 0.084  غير دالة
بعد الكفاءة 

 الشخصية

 643 45.44 6.15 46.45 5.56 641 2.158- 0.031  0.05دالة عند 
بعد الكفاءة 

 االجتماعية

 643 46.02 9.16 44.41 10.01 641 2.134 0.033  0.05دالة عند 
بعد إدارة 

 الضغوط

 بعد التكيف 643 43.23 7.25 43.06 7.003 641 0.327 0.744  غير دالة

 643 50.73 7.75 50.85 8.56 641 0.178- 0.859  غير دالة
بعد المزاج 

 العام

 643 19.04 4.12 19.36 3.82 641 0.985- 0.325  غير دالة
بعد االنطباع 

 اإليجابي

 245.54 28.71 641 0.495 0.621  غير دالة
27.6

2 
246.6

4 
643 

مجموع 
 األبعاد
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الجذري في قيم المجتمع الجزائري نتيجة التحوالت االقتصادية و  أن التغير السريع �
  .واالجتماعية والثقافية  وأثار العولمة أزال الفوارق بين الذكور واإلناث

  أن عينة الدراسة تتمتع بمنظومة قيم واحدة  ق الذكور واإلناث يبرهن على ـأن تطاب �
أن النجاح لم يعد مرتبطا بنوع الجنس نظرا لتشابه الخصائص النمائية االنفعالية  �

  .واالجتماعية بين الذكور واإلناث
  .االهتمامات لكال الجنسينو  توسع دائرة الميول �
  . الطموحات لدى كال الجنسينو  فتقارب درجة الدافعية في تحقيق األهدا �

يعزو الباحثان وجود فروق في بعد الكفاءة االجتماعية لصالح اإلناث في الذكاء و 
  :االنفعالي لألسباب التالية

قد يرجع ذلك إلى ما يتسمن به النمو والنضج مقارنة بنظرائهم الذكور خاصة في  �
ن الذكور من حيث ٕالى طبيعتهن الخاصة التي يتميزن بها عو ، مرحلة المراهقة

  . خصائصهن الوجدانية واالنفعالية حيث يبدين قدر أكبر من التعبير االنفعالي
البيولوجي و  ميل اإلناث ألن يكن أكثر عاطفية من الذكور بحكم طبيعة التكوين النفسي �

 رهافة مشاعرها بحيث تسعى دائما إلى التواصلو  لألنثى المتمثل في رقة عواطفها
.   ى اآلخرين من التلميحات غير اللفظية والحساسية تجاه الغيرقراءة المشاعر لدو 
  )197: 2004، جولمان(

بحكم طبيعة التنشئة االجتماعية التي تخضع لها اإلناث والتي تختلف في أحيان كثيرة  �
التي يتلقاها الذكور حيث تتمتع اإلناث بنوع من االستقرار ) التربية(عن نوع التنشئة 

ول مـقارنة بالذكور مع السماح لهن بالتعبير عن انفعاالتهن وما داخل األسرة لوقت أط
يتبع هذه االنفعاالت من ردود أفعال في الوسط األسري تجعل اإلناث أكثر قدرة على 

أقل اندفاعا انفعاليا و  أكثر تريثاو  الوعي بما يعتريهن من انفعاالت ايجابية أو سلبية
 ن على تحديد نواحي القـوة والقصور لديهنقدرتهو  بحكم معرفتهن الجيدة بانفعـاالتهن

ما يتبعه من سلوكات عدوانية وعنيفة و  هذا ما يفسر االنفعال الشديد لدى الذكورو 
  . سريعة مقارنة باإلناث

أن أساليب التنشئة االجتماعية األسرية في المجتمعات التقليدية تعزز األدوار التقليدية لألنثى  �
  .اإلنجازو  الذكور نحو العملو  ت االجتماعيةعلى أن تكون موجهة نحو العالقا
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وتتفق هذه النتيجة مع ما ذكره دانيال جولمان أن اإلناث ذوات الذكاء الوجداني المرتفع  �
للحياة بالنسبة و  ،يثقن في مشاعرهنو  ،التعبير عن مشاعرهن بصورة مباشرةو  يتصفن بالحسم

من السهل و  ،لضغوط النفسيةيستطعن التكيف مع ا، واجتماعيات غير متحفظات، لهن معنى
كذلك يشير  جولمان ). 71:، 2000، جولمان(تكوين عالقات جديدة و  توازنهن االجتماعي

كلما ، فكلما زادت قدرتنا على معرفة مشاعرنا، إلى أن التعـاطف يعتمد على الوعي بالذات
  )195: 2004، جولمان. (زادت مهارتنا في قراءة مشاعر اآلخرين

مهارة  - مهارة التعاطف  - (ق اإلناث في بعد الكفاءة االجتماعية هذا ما يفسر تفو  �
  ).مهارة المسؤولية االجتماعية –العالقات الشخصية مع اآلخرين 

ضبط  -تحمل الضغوط ( كما يعزو الباحثان وجود فروق في بعد كفاءة إدارة الضغوط 
  :لصالح الذكور في الذكاء االنفعالي لألسباب التالية) االنفعاالت

المتمثلة في إعداده للخروج إلى معترك الحياة بحثا و  بيعة التنشئة االجتماعية للذكرط �
 .تحقيق الذاتو  عن العمل

أن الذكور  (Goleman,1995) كما يمكن تفسير ذلك في ضوء ما أشار إليه جولمان �
، الجندي(يستطعون التحكم بالمواقف الغاضبة بشكل أفضل من اإلناث و  أكثر تفاؤال

2006 ،:25( 

       : مناقشة نتائج الفرضية الجزئية المتعلقة بالتخصص الدراسيو  عرض :رابعا
الكفاءة  ةمهار ، مهارة الكفاءة الشخصية( أبعادهو  توجد فروق دالة إحصائيا في الذكاء االنفعالي

تعزى لمتغير ) االنطباع اإليجابي، المزاج العام، مهارة التكيف، إدارة الضغوط ةمهار ، االجتماعية
  ).لغات أجنبية، ف.آ، ت إ، ريا، تقني، ريا، تجر.ع(لتخصص الدراسي ا
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نتائج تحليل التباين األحادي لتوضيح داللة الفروق على أبعاد مقياس الذكاء  )16(جدول 
  .االنفعالي تعزى لمتغير التخصص الدراسي لدى العينة

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 المعنوية

 ف
 

متوسط 
 المربعات

درجة 
 ريةالح

 المتغير مصدر التباين مجموع المربعات

 0.92 0,46 غير دالة

 بين المجموعات  135.602 5 27.120
بعد الكفاءة 
 الشخصية

 تفاعل المجموعات 18648.080 637 29.275
 المجموع 18783.683 642 

 2.11 0.06 غير دالة

 بين المجموعات 359.269 5 71.854

 تفاعل المجموعات 21651.730 637 33.990 بعد الكفاءة اإلج
 المجموع 22010.998 642 

دالة عند 
0.05 

0.02 2.50 

 بين المجموعات 1158.542 5 231.708

 تفاعل المجموعات 58828.686 637 92.353 بعد إدارة الضغوط

 المجموع 59987.229 642 

 0.68 0.63 غير دالة

 اتبين المجموع 173.159 5 34.632

 تفاعل المجموعات 32311.339 637 50.724 بعد التكيف
 المجموع 32484.498 642 

 0.27 0.92 غير دالة

 بين المجموعات 94.035 5 18.807

 تفاعل المجموعات 43127.085 637 67.703 بعد المزاج العام
 المجموع 43221.120 642 

 1.97 0.08 غير دالة

 بين المجموعات 154.156 5 30.831
  بعد

 االنطباع اإليجابي
 تفاعل المجموعات 9924.485 637 15.580

 المجموع 10078.641 642 

 0.72 0.59 غير دالة

 بين المجموعات 2921.582 5 584.316

 تفاعل المجموعات 508145.367 637 797.71 الدرجة الكلية
 المجموع  642 

التباين األحادي يتبين أنه ال توجد فوارق ذات داللة إحصائية عند  من خالل تطبيق تحليل

، تقني رياضي، رياضيات، علوم تجريبية(تعزى لمتغير التخصص الدراسي  0.05مستوى داللة 

بعد الكفاءة (هذا على مستوى األبعاد الخمسة و  )فلسفةو  أدبو  لغات أجنبية/ اقتصادو  تسيير

االنطباع و  بعد كفاءة المزاج العام، بعد كفاءة التكيف، ،ةبعد الكفاءة االجتماعي، الشخصية
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وجود فوارق ذات داللة  )2.50(بعد كفاءة إدارة الضغوط في " ت"بينما أظهرت قيمة ).اإليجابي 

نجد أن الفرق لصالح تخصص تقني  )26(وبالرجوع إلى الجدول. إحصائية بين التخصصات

عليه يتم و .هو أعلى من التخصصات األخرىو  )47.85(رياضي إذ أن المتوسط الحسابي له 

  .قبول الفرضية جزئيا

دراسة عبد العال عجوة و  )2002( روتتطابق هذه النتيجة مع دراسة عبد المنعم الدردي
التي توصلت إلى أن عامل التخصص لم يكن له أي تأثير ) 2001(ومحمد جودة  )2001(

ات النظرية التي ترى أن الذكاء االنفعالي وتتفق أيضا مع التوجه. على استجابات أفراد العينة
توحي هذه النتيجة أن الذكاء االنفعالي ليس و  ال يختلف مستواه باختالف التخصص الدراسي

قدرة عقلية إذا نظرنا إلى أن التخصصات العلمية تتطلب ذكاء أعلى لدى التالميذ من 
  .التخصصات اإلنسانية

أن المناهج الدراسية ال  ذإ، النتائج منطقيةويمكن أن نرجع السبب في ذلك إلى أن هذه 
تتضمن مواد دراسية تخصصية أو برامج تدريبية في هذا الموضوع خاصة بالمتعلم وال برامج 

  . األستاذ في المجالو  تكوينية خاصة بتكوين المعلم

تحمل الضغط   (المتمثل في و  أما فيما وجود فروق دالة إحصائيا في بعد إدارة الضغوط
كانت لصالح تخصص شعبة تقني رياضي حيث بلغ ، )نفعاالت واالندفاعاتوضبط اال

متوسط العلوم التجريبية و  )44.55(بينما متوسط الرياضيات ) 47.85(المتوسط الحسابي 
ومتوسط ) 43.80(فلسفة و  ومتوسط آداب) 46.25(ٕاقتصاد و  متوسط تسييرو  )44.63(

إلى طبيعة تكوين التالميذ في هذا  ويمكن تعزى  هذه النتيجة، )44.14(لغات أجنبية 
تعلم مهارات و  حيث يعتمد تخصص تقني رياضي على تمكين التلميذ من بناء، التخصص

  : هيو  متعلقة باستراتيجيات إدارة الضغوط
  .التركيبو  تنمية قدرت التحليل �
  تنمية روح البحث �
  حل المشكالت �
  االبتكارو  البحث المنهجيو  التكوين الذاتي المستمر �
  تكوين مهني متخصص يؤهل لالندماج في الحياة العملية مزاولة �
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 استخدام مختلف أشكال التواصلو  اآلراءو  التعبير عن المواقفو  النقد الموضوعي �
  .وسائله باستقالليةو 

  .اكساب عادات التعلم الفعالو  التوجه السليم في التعلم �
  .االتصالو  من استعمال تكنولوجيات اإلعالم التمكين �
  .األدوات الضرورية لمسايرة التطور التكنولوجيو  إكساب الكفاءات �
  .التكنولوجيةو  التأهيل لمتابعة تكوينات ذات مستوى عال في مختلف المجاالت العلمية �

  التضمينات التربوية لنتائج البحث 
، إظهار أهمية الذكاء االنفعالي مقارنة بالذكاء المعرفي في تحقيق النجاح الدراسي �

  . التعليميو  مكانته في السياق التربويو  هلم يعط الموضوع قدر  ثحي
  .الحياة بشكل عامو  التأكيد على أهمية الذكاء االنفعالي في تفسير عملية النجاح في الدراسة �
كذا و  االنجاز الدراسيو  ساهمت الدراسة في التعرف على طبيعة العالقة بين الذكاء االنفعالي �

  .المردود التربويو  األداءقدرة متغيرات الذكاء االنفعالي في التأثير على 

  توصيات

  :على ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان بما يأتي 
ضرورة و  ،االهتمام بالذكاء االنفعالي للتالميذ من خالل نشر الثقافة النفسية بينهم - �

ترقية الذكاء االنفعالي و  أنشطة تسهم في تنميةو  تضمين المناهج الدراسية على تدريبات
  . لديهم

 توفير المناخ الدراسي اإليجابي الذي يسهم في رفع كفاءة الطلبة المعرفية العمل على �
، االنفعالية من خالل بعض الممارسات الضرورية لعملية التعلم كالتعلم التعاونيو 

        .التعويد على حل المشكالتو  الجماعية كالرحالت ةاألنشط، الجماعية ةالمناقش
از الدراسي المنخفض والعمل على دعمهم زيادة االهتمام بالتالميذ ذوي اإلنج �

  .ومساندتهم بهدف تعزيز ثقتهم بذواتهم من أجل تحقيق حياة أفضل
النجاح في و  تعليم الطلبة مهارات الذكاء االنفعالي الرتباطها بالتكيف االجتماعي �

  .الحياة
ية استغالل متغير الذكاء االنفعالي في تقديم دورات تدريبية لفائدة القائمين على عمل �

  .ومستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني ومدراء التعليم من معلمين وأساتذة
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  .برامج إرشادية لآلباء حول أساليب المعاملة الوالدية التي تنمي الذكاء االنفعالي لدى األبناء �
  . إجراء بعض الدراسات المماثلة على عينات أخرى تشمل مختلف المراحل التعليمية �
  .تجريبية ألثر الذكاء االنفعالي على متغيرات أخرى لها عالقة بالبيئة التعليميةإجراء دراسات  �
بناء مقاييس للذكاء االنفعالي على البيئة الجزائرية تراعى فيها خصوصيات الثقافة  �

  المحلية

  :المراجع
العالقة بين كل من : )2011(صالح شريف عبد الوهاب ، اسماعيل حسن الوليلي �

أثر ذلك على التحصيل الدراسي لدى طالب و  الذكاء الوجدانيو  ةعادات العقل المنتج
الجزء ، )76(العدد ، مجلة كلية التربية بجامعة المنصورة، المرحلة الثانوية من الجنسين

     290- 230ص ص ، األول
درجة ممارسة مديري ):2010(منال محمود محمد ، يالتنحو  عباس مهدي، الشريفي �

دولة اإلمارات العربية المتحدة للقيادة التحويلية من وجهة نظر  المدارس الثانوية الخاصة في
     www.ulum.ln).45(العدد، )7(السنة ، مجلة العلوم االنسانية، معلميهم

الذكاء و  عالقة هوية األنا بفاعلية الذات: )م2007. (ليلي عبد اهللا سليمان، المزروع �
بتاريخ ، بمكة المكرمة) عاديات –موهوبات (الوجداني لدى عينة من المراهقات 

   www.moeforum.net، من الموقع: 15/03/2013:
عالقته بالتحصيل الدراسي لدى عينة من الطلبة و  الذكاء االنفعالي، )2010(المللي سهاد  �

مجلة ، مشقدراسة ميدانية على طلبة الصف الثانوي في د –        المتفوقين والعاديين 
  191- 135ص ص، )3(العدد ، )26(المجلد ، جامعة دمشق

 الفروق في الذكاء االنفعالي لدى عينة من الطلبة المتفوقين، )2011(المللي سهاد  �
، مجلة جامعة دمشق، دراسة ميدانية على طلبة الصف الثانوي في دمشق–العاديين و 

  320- 283ص ص، الثاني+لعدد األول ا، )27( المجلد
التحصيل و  عالقته بجودة الحياةو  الذكاء االنفعالي):2011(زهير النواجحة ، يل الفرااسماع �

مجلة جامعة األزهر بغزة سلسلة ، الدراسي لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة بخان يونس
  90- 57ص ص  )2(العدد، )14(المجلد ، اإلنسانيةالعلوم 

الجامعي لدى  باالندماجقته عالو  الذكاء الوجداني، )2012(القاضي عدنان محمد عبده  �
العدد ، )3(لمجلد ا، مجلة المجلة العربية لتطوير التفوق، طلبة كلية التربية جامعة بغداد

  80- 26ص  ص، )34(
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  دار الفكر العربي ، قياس العقل البشريو  علم النفس اإلحصائي):1979(السيد فؤاد البهي  �
تقدير الذات لدى تالميذ السنة عالقته بو  الذكاء االنفعالي):2010(بن خليفة فاطمة  �

جامعة عبد الحميد ابن باديس ، علوم التربيةو  قسم علم النفس، الثانية من التعليم الثانوي
  ).رسالة ماجستير غير منشورة(، مستغانم

 عن والرضا التوافق على الوجداني وتأثيره الذكاء :) 2006 (رشوان  وربيع عيسى جابر �
، التربية كلية، واالجتماعية التربوية مجلة العلوم، األطفال ىلد األكاديمي واإلنجاز الحياة
 .135- 45ص ص، )4 (ع، )2( المجلد، حلوان جامعة

قسم علم ، ةعالقته بأساليب التنشئة األسريو  الذكاء الوجداني): 2011(حاجب بومدين  �
  ).رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة السانية وهران، علوم التربيةو  النفس

عالم المعرفة ، )2000، ترجمة ليلى الجبالي(، الذكاء الوجداني: )1995( دانيل جولمان �
  .الكويت - اآلدابو  سلسلة كتب شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون

 .التوزيعو  هال للنشر، القاهرة، ترجمة هشام الحناوي، ذكاء المشاعر): 2004(دانيل جولمان �
العاديين من طلبة و  الذكاء العاطفي لدى الموهوبين :)2011( سالم علي سالم الغرايبة �

سلسلة (مجلة الجامعة اإلسالمية ، دراسة مقارنة، المرحلة المتوسطة من منطقة القصيم
   596- 567ص ص ، )1(العدد ) 19(المجلد ، )الدراسات اإلنسانية

عمر عالقته بكل من الذكاء المعرفي والو  الذكاء االنفعالي: )2002(عبد العال عجوة  �
، باإلسكندرية التربية كلية، التوافق النفسي لدى طالب الجامعةو  والتحصيل الدراسي

  344- 250: )1( العدد، )13(المجلد 
أثر برنامج إثرائي في تنمية مهارات الذكاء الوجداني لدى عينة ): 2011(وي محمديعلي بد �

مجلة كلية ، انفي ضوء نموذج جولم 15- 12من المتفوقين دراسيا في المرحلة العمرية 
   )2(العدد ، )17(المجلدجامعة حلوان  التربية

الفروق في الذكاء االنفعالي لدى طلبة التعليم المفتوح في جامعة : )2011(غسان الزحيلي  �
  .)3(العدد، )27(المجلد ، مجلة جامعة دمشق، دمشق وفقا لبعض المتغيرات

القدرة و  ته بالتحصيل الدراسيالذكاء االنفعالي وعالق: )2001(راضى  فوقية محمد محمد �
العدد ، مجلة كلية التربية بجامعة المنصورة، على التفكير االبتكار لدى طالب الجامعة

  204- 173ص ص ، )45(
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فاعلية الذات وعالقتها بكل من الدافعية لالنجاز والذكاء الوجداني : )2007(ليلي المزروع  �
، التربوية والنفسية جامعة البحرين مجلة العلوم، لدي عينة من طالبات جامعة أم القري

  89- 68ص ص ، )4(العدد ، )8(المجلد 
التحصيل و  عالقته بالذكاء المعرفيو  الذكاء الوجداني):2007(محمد بن علينة األحمدي �

مجلة العلوم االجتماعية ، الدراسي لدى عينة من طالب جامعة طيبة بالمدينة المنورة
  )4(العدد ، )35(المجلد ، بالكويت

الذكاء العاطفي وعالقته بالخجل لدى ):2012(طالب عبد سالم ، فرة سعدون أحمدمسا �
 )34(العدد ، مجلة البحوث التربوية النفسية، طلبة جامعة بغداد

معالجة قضايا و  دور التوجيه المدرسي والمهني في تأهيل الفرد): 2006(يحي بشالغم  �
الشباب في إقليم الشرق " مؤتمر ، دراسة حول المشروع المدرسي والمهني - الشباب 

استعراض ... توسيع الفرص االقتصادية في المناطق الحضارية:األوسط وشمال إفريقيا 
ديسمبر  6- 4، المملكة المغربية، بلدية الرباط، "ٕاعداد حلول محليةو  الدروس العالمية

2006.  
� Bar- On, R. (2003). Emotional  Intelligence and self Actualization. 

In  J, Ciarrochi               Psychology press, Philadelphia. 
� Riviére,B.,Jacques, J.(2000).The College students and their social 

representations of the        
� success,L’ORIENTATION, 12(3),14-19        
� Schutte, N., Malouff, M., Simunek, M., McKenley, J.& Hollander, 

S. (2002). "Characteristic emotional intelligence and emotional 
wellbeing" . Cognition and Emotion. 16(6): 769-785. 
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  بشير  طاهر بن.  دو    جميلة بن عمور.أ

  2جامعة وهران

 

  :ملخص

وقد ، هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن مستوى الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعة 

طالبا بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف استخدمت الباحثة 150 طبقت على عينة قوامها 

حيث أسفرت النتائج ، استبيان الذكاء االنفعالي المنجز بعد التأكد من خصائصه السيكومترية

كما أثبتت وجود ، مستويات متوسطة من الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعةعلى وجود 

فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء االنفعالي تبعا لمتغير الجنس  لصالح الذكور 

وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء االنفعالي تبعا لمتغير التخصص 

  .بمجموعة من االقتراحات والتوصيات واختتمت الدراسة، ونمط اإلقامة

  :تحديد مشكلة الدراسة

ونظرا ، بحيث تهدف إلى إعداد األفراد للحياة، تعتبر المرحلة الجامعية من أرقى المراحل التعليمية

ألهمية هذه المرحلة تولي الدول المتقدمة والنامية على حد سواء اهتماما كبيرا بها نظرا لما تقدمه 

، لتنمية االقتصادية والبشرية وما توفره من قوى عاملة مؤهلة لقيادة المجتمعاتمن دور فعال في ا

فوظيفة الجامعة ال تقتصر على التكوين المعرفي للطالب فحسب بل تسعى إلى إعداده نفسيا 

  .واجتماعيا حتى يستجيب بصورة ناجحة لمتطلبات العصر
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ألنه يرتبط بقدرة الفرد على التعامل ، صيةويعد الذكاء االنفعالي من العوامل المهمة في بناء الشخ

ويساعد على تحقيق التكيف والصحة  النفسية ، مع اآلخرين وتكوين عالقات اجتماعية ناجحة

  .لألفراد

تبرز أهمية الذكاء االنفعالي في ظهور العديد من الدراسات والنظريات التي تفسره وتحدد أبعاده 

وتعتبر الدراسة التي ، حول الذكاءات المتعددة1983عام   Gardnerكدراسة جاردنر، وبنيته

أولى المحاوالت الفعلية لالهتمام بهذا  1990عام) (Mayer&Saloveyنشرها ماير وسالوفي 

كتابه  1995عام) Danial Golman( كما أصدر العالم األمريكي دانيال جولمان، المفهوم

كان له تأثير كبير في انتشار هذا الذي  Emotional Intellegence" الذكاء االنفعالي" الشهير

، العباني(مما أدى إلى زيادة ملحوظة في البحوث التي تناولت مفهوم الذكاء االنفعالي، المفهوم

2010.(  

فقد أجمع هؤالء الباحثين على أن االختبارات التقليدية التي تطرقت إلى الجانب المعرفي فحسب 

األفراد في الحياة ال يرتبط دائما بذكائهم فنجاح ، ال تعطي صورة متكاملة عن سلوك الفرد

واستدل العلماء  على ذلك كون أن بعض األشخاص متساوين في نسبة الذكاء المعرفي ، المعرفي

) IQ(أن معامل الذكاء  Golman) 2000(ويرى جولمان، لكن معدالت أدائهم غير متساوية

منها للعوامل % 80ا ترجع من العوامل التي تحدد النجاح في الحياة فيم% 20يسهم بنسبة

فأغلبية الحاصلين على مراكز متميزة في المجتمع يمتلكون مهارات ، األخرى التي يمتلكها الفرد

، والشعور باألمل، والتحكم في النزوات، الذكاء االنفعالي كقدرتهم على مواجهة اإلحباطات

  ).440ص، 2010، العباني(والتعاطف مع اآلخرين

تطرقت عدة دراسات إلى ، فهوم على الصعيدين الشخصي واالجتماعيونظرا ألهمية هذا الم

متغيرات النجاح في مناحي الحياة المختلفة في ظل و  البحث في  العالقة  بين الذكاء االنفعالي

  . بروز نظرية الذكاء  المتعددة

الفرا  (دراسة ك، فقد أثبتت بعض الدراسات  دور الذكاء االنفعالي في زيادة التحصيل األكاديمي

 جودة الحياةو ، الذكاء الوجداني التي تهدف إلى الكشف على العالقة بين) 2012، والنواجحة

على ، التحصيل األكاديمي لدى الدارسين بجامعة القدس المفتوحة بمنطقة خان يونس التعليميةو 
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 ياةجودة الحو  أظهرت النتائج وجود عالقة بين الذكاء الوجدانيو ، طالب) 300(عينة مكونة من 

كما بينت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات ، التحصيل األكاديميو 

متوسطات درجات التحصيل األكاديمي المنخفض في الذكاء و ، التحصيل األكاديمي المرتفع

 ,Hawkins(ودراسة كل من، جودة الحياة لصالح ذوي التحصيل األكاديمي المرتفعو  الوجداني

Von Cleave, &Catalono,1991  ( التي أثبتت أن الذكاء االنفعالي يسهم بصورة كبيرة في

   ).2010، الشايب(زيادة التحصيل األكاديمي

فتناولت عالقة الذكاء االنفعالي بتحقيق االندماج الجامعي لدى ) 2012، القاضي(أما دراسة 

أون  - باستخدام مقياس بارطالب وطالبة ) 340(طلبة كلية التربية بجامعة تعز على عينة قوامها

Bar-on حيث أسفرت الدراسة على وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين مستوى ، للذكاء الوجداني

وتوصل الباحث إلى أنه ليس هناك فروق في متوسطات ، الذكاء االنفعالي واالندماج الجامعي

) 2013، سن(وأظهرت دراسة، )إنسانية –علمية (مكونات الذكاء الرئيسية بين التخصصات 

 450حول الذكاء االنفعالي في عالقته بأساليب التعامل مع الضغوط النفسية على عينة قوامها 

واإلنسانية ووجود عالقة بين و  طالبا وطالبة من جامعات بغداد بمختلف االختصاصات العلمية

يا في كما أظهرت وجود فرق دال إحصائ، أساليب التعامل مع الضغوط ومستوى الذكاء االنفعالي

إلى جانب عدم وجود فرق دال ، مستوى الذكاء االنفعالي بين الذكور واإلناث لصالح اإلناث

، والتخصص اإلنساني  في مستوى الذكاء االنفعالي، إحصائيا بين طلبة التخصص العلمي

الذكاء االنفعالي ببعض المتغيرات االنفعالية على عينة  عالقة) 2008، المصدر(وتناولت دراسة 

، )بغزة(طالبا وطالبة من طالب المستوى الثالث بكلية التربية جامعة األزهر ) 219(ها قوام

اإلناث في الذكاء االنفعالي لصالح و  وأسفرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  الذكور

الذكاء االنفعالي  فتطرقت إلى) (Elizabath, et al, 2003أما دراسة إليزابيث وآخرون ، الذكور

، طالب وطالبة من جامعة كندا) 500(الصحة على عينة قوامها و  السعادةو  وعالقته بالشخصية

حجم شبكة العالقات و ، أثبتت الدراسة أنّ الذكاء االنفعالي يرتبط إيجابيا بالرضا عن الحياة

عالقة الذكاء ) Lindley، 2001(ليندلي  وتناولت دراسة، )2007، جودة(االجتماعية وجودتها 

طالب وطالبة من جامعة ) 306(عالي ببعض المتغيرات الشخصية على عينة قوامهااالنف

وبعض مقاييس ، )ECI(للكفاءات االنفعالية  Golmanطبقت عليهم قائمة جولمان ، أكسفورد
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االنبساطية  و  ،وأسفرت نتائج الدراسة وجود عالقة دالة إحصائيا بين الذكاء االنفعالي، الشخصية

  ).2010، بن جامع( ة سالبة مع سمة العصابية عالقو  وتقدير الذات

الفروق في مستوى الذكاء االنفعالي على  في قياس 1999عام  kingكما أسهمت دراسة كينغ

استخدم مقياس الذكاء االنفعالي و ، طالبة من الدراسات العلياو  طالبا) 73(عينة متكونة من  

 ات داللة إحصائية بين الذكوركشفت النتائج عن وجود فروق ذو )MEOS( متعدد العوامل 

  ).2011، المللي( واإلناث في الذكاء االنفعالي لصالح اإلناث

التي هدفت إلى تصميم مقياس للذكاء ، 1998، وعبد السميع رزق، أما دراسة فاروق عثمان

طالبا وطالبة من جامعة ) 136(االنفعالي مع محاولة تحديد مفهومه وأبعاده على عينة مكونة من

تنظيم ، التعاطف: أسفرت نتائج الدراسة على وجود خمس عوامل للذكاء االنفعالي هي، رةالمنصو 

 .وٕادارة االنفعاالت، التواصل االجتماعي، المعرفة االنفعالية، االنفعاالت

يمكن القول أن الذكاء االنفعالي يساهم بشكل كبير في من خالل ما سبق عرضه من الدراسات 

وتحقيق االندماج الجامعي ، كتحسين التحصيل األكاديمي للطالب، النجاح في كل جوانب الحياة

، وتعزيز الثقة بالنفس وتقدير الذات، ومساعدته على التعامل الفعال مع مشكالت الحياة، له

  .وبالتالي تحقيق التكيف النفسي لألفراد

بة الجامعة من وتأتي هذه الدراسة كإضافة للدراسات التي تناولت مفهوم الذكاء االنفعالي لدى طل

وذلك باإلجابة ، خالل الكشف على مستوى الذكاء االنفعالي لدى طلبة جامعة حسيبة بن بوعلي

 :على التساؤالت التالية

  ما مستوى الذكاء االنفعالي لدى الطالب الجامعي؟ �
 ؟هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء االنفعالي تعزى لمتغير الجنس �
ات داللة إحصائية في مستوى الذكاء االنفعالي تعزى لمتغير التخصص هل توجد فروق ذ �

 ؟ )أدبي –علمي(األكاديمي
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء االنفعالي تعزى لمتغير نمط اإلقامة  �

 ؟ )خارجي–داخلي(

 :في ضوء تساؤالت الدراسة قمنا بصياغة الفرضيات التالية :فرضيات الدراسة1-
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 توى الذكاء االنفعالي لدى طلبة جامعة الشلف متوسطمس �
 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء االنفعالي تعزى لمتغير الجنس �
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء االنفعالي تعزى لمتغير  �

 ). أدبي–علمي (التخصص األكاديمي 
في مستوى الذكاء االنفعالي تعزى لمتغير نمط ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  �

 ). خارجي–داخلي (اإلقامة 

  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية : أهداف الدراسة 2-

 . الكشف على مستويات الذكاء االنفعالي لدى طلبة جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف  �
متغير ، تغير الجنسالكشف على الفروق في مستوى الذكاء االنفعالي تبعا لم  �

 ).خارجي–داخلي (ومتغير نمط اإلقامة ) أدبي –علمي (التخصص األكاديمي

 :أهمية الدراسة - 3

وهو الذكاء االنفعالي باعتبار هذا األخير قد حظي ، تستمد الدراسة الحالية أهميتها من متغير البحث

إذ يساعد الفرد على فهم ودراسات عديدة أكدت على دوره  في حياة األفراد ، باهتمامات كبيرة

، والتحكم فيها   وتنظيمها والقدرة على فهم انفعاالت اآلخرين والتواصل معهم، انفعاالته الذاتية

، فاكتساب الفرد مهارات الذكاء االنفعالي يجعله قادرا على امتالك أدوات النجاح االجتماعي

وتستمد الدراسة ، اآلخرينو  ذاتهيساعده على تحقيق المزيد من التكيف مع و  والمهني، األكاديمي

أهميتها أيضا من الفئة  التي تطرقنا إليها بالبحث وهي فئة الطلبة الجامعيين باعتبارها من ركائز 

 المجتمع التي تلقى اهتماما واسعا من ألجل إعدادهم إعدادا سليما يؤهلهم إلى تنمية مجتمعاتهم

لباحثين في مجال اإلرشاد النفسي والتربوي إلى إعداد كما تفيد الدراسة الحالية ا، قيادتها نحو الرقيو 

  .دورات تدريبية وبرامج للطلبة لتنمية مستوى الذكاء االنفعالي لديهم

  : التحديد اإجرائي لمفاهيم الدراسة -4

 تنظيمها وٕادارتهاو  هو قدرة الطالب الجامعي على معرفة انفعاالته: الذكاء االنفعالي - 1

لتواصل االجتماعي معهم ويمثل الذكاء االنفعالي الدرجة التي يحصل او  التعاطف مع اآلخرينو 
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عليها الطالب الجامعي على استبيان الذكاء االنفعالي المنجز من طرف الباحثة  اعتماد على 

  .مجموعة من المقاييس

 هم األفراد الذين يزاولون دراستهم العليا بعد الحصول على شهادة البكالوريا: الطالب الجامعي - 2

، وقد خصت الدراسة الحالية طلبة جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، في الجامعات والمعاهد

من بينهم ، وشعبة األدب العربي من كلية اآلداب، حيث اختيرت شعبة البيولوجيا من كلية العلوم

مين والطلبة الغير المقي، الطلبة المقيمين باألحياء الجامعية والذين صنفوا ضمن الطلبة الداخليين

 .باألحياء الجامعية حيث صنفوا ضمن الطلبة الخارجيين

  :اإلطار النظري للدراسة -5

 L'intelligenceيعتبر الذكاء االنفعالي: المفهوم النظري للذكاء االنفعالي 1- 5

Emotionnelle(EI) ، الذي ترجم باللغة العربية إلى عدة مصطلحات كالذكاء الوجداني ،

فقد وردت عدة تعار يف لهذا ، لمشاعر مفهوما حديثا في علم النفسوذكاء ا، والذكاء العاطفي

   : المفهوم نذكر منها

هو قدرة الفرد على إدراك « ):,1997Mayer&Salovy(تعريف ماير وسالوفي �
وكذلك قدرته على فهم ، واستخدامها كعامل مساعد في التفكير، عواطفه وانفعاالته

خرين بالصورة التي تعزز نموه العقلي وفهم انفعاالت اآل، انفعاالته وتنظيمها
  ).18ص، 2012، موسى( »والوجداني

، من المهارات االنفعاليةهو مجموعة «): Goleman1995(تعريف جولمان   - �
، واالجتماعية التي يتمتع بها الفرد والالزمة للنجاح المهني وفي شؤون الحياة المختلفة

والتحكم في ، لى الوعي بالذاتحيث يتميز مرتفعي الذكاء االنفعالي بالقدرة ع
، 2007، معمرية »واللياقة االجتماعية، والدافعية الذاتية، والمثابرة، االنفعاالت

 ).55ص

هو الفروق الفردية الثابتة نسبيا بين األفراد في «  ):2001عبد النبي (تعريف  - �
ذلك من خالل و ، التحكم بهاو ، تنظيمهاو  فهمهاو  طريقة اإلدراك الجيد لالنفعاالت الذاتية
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التواصل معهم مما يؤدي إلى اكتساب و  التعاطفو  انفعاالتهمو  مراقبة مشاعر اآلخرين
 .)35، ص، 2006، حسن(»  االجتماعية و  المزيد من المهارات االنفعالية

هو القدرة على االنتباه واإلدراك الجيد لالنفعاالت « ):2000(تعريف فاروق عثمان  �
اغتها بوضوح وتنظيمها وفقا لمراقبة وٕادراك دقيق النفعاالت والمشاعر الذاتية وفهمها وصي

اآلخرين ومشاعرهم للدخول معهم في عالقات اجتماعية ايجابية تساعد الفرد على الرقي 
  »   العقلي واالنفعالي والمهني وتعلم المزيد من المهارات االيجابية للحياة

المعرفية والمهارات  هو نظام من القدرات غير« :)Bar-on ,1997(تعريف بارون �
» وضغوطها، التي تؤثر في قدرة الفرد على النجاح في التكيف مع متطلبات البيئة

  ).12ص، 2012، موسى(

يمكن تعريف الذكاء ، من خالل ما سبق عرضه من التعاريف لمفهوم الذكاء االنفعالي �
لحياة االنفعالي بأنه مجموعة من القدرات والمهارات الالزمة للنجاح  في جوانب ا

والتعبير عن ، وٕادراكها، والتي تشمل القدرة على معرفة االنفعاالت الذاتية، المختلفة
والقدرة على معرفة وفهم ، المشاعر بسهولة من اجل التنظيم والتسيير الجيد لها

، من أجل تحقيق التواصل االجتماعي الفعال في عالقته باآلخرين، انفعاالت اآلخرين
  .والتعاطف معهم

 : شأة الذكاء االنفعالين  2- 5

 .Iأول من تطرق إلى هذا المفهوم حيث  قدم  I.Greenspan.Stanley غرينسبن.يعد ستانلي إ

Greenspan نموذجا موحدا لتعلم الذكاء االنفعالي وفقا لنظرية بياجي  في النمو المعرفي ،

ب يمر تعلمه وتوصل إلى أن الذكاء االنفعالي متغير عقلي مكتس، ونظريات التحليل النفسي

إال أنه عند فحصنا للتراث ) والتعلم التمثيلي، التعلم بالنتائج، التعلم الحسي: (بثالث مستويات هي

نجد أن هناك إشارات ضمنية إلى هذا المفهوم في الكتابات السيكولوجية السابقة  ، السيكولوجي

خاصة الذكاء و ، سواء ضمن الكتابة عن الذكاء المعرفي أو ضمن أنواع أخرى من الذكاء

المنظرين فيه إلى أن يعتبروه نوعا من الذكاء و  مما  أدى ببعض الباحثين، االجتماعي

عامي  L..Thorndike ثورندايك . حيث انتقد السيكولوجي األمريكي إدوارد ل، االجتماعي

استخراج عدة عوامل و ، االتجاه التقليدي في دراسة الذكاء وقام بتحليله عامليا 1930- 1920
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ووجه األنظار إلى أن الذكاء يشمل ثالثة مجاالت رئيسية ، بعضها اآلخر خاصو  ا عامبعضه

يعني بالذكاء االجتماعي قدرة الفرد و ، الذكاء االجتماعيو ، والذكاء المجرد، الذكاء الميكانيكي: هي

  . )2012، موسى( على التفاعل بشكل أكثر حكمة مع اآلخرين

الذي صنف فيه ) 1973(عرفي المعلوماتي للقدرات العقلية فقد عرض نموذجه الم" أبو حطب " أما 

وتواصل ) والذكاء الوجداني، والذكاء االجتماعي، الذكاء المعرفي(أنواع الذكاء إلى ثالثة فئات 

اهتماما كبيرا فيما يسمى بالذكاء المتعدد الذي  )Gardner" (جاردنر"إذ قدم ، االهتمام بهذا الجانب

  . ات من بينها الذكاء االجتماعي والبينشخصياشتمل على عدد من القدر 

من " ما بعد معامل الذكاء " في كتابه  1985عام  )R.J Starmbarg(ويوجه روبرت سترنبرج 

خالل نظريته السياقية انتقادا إلى االتجاه التقليدي الضيق الذي يحصر الذكاء في النشاطات 

وال ، والعلمي، تنبؤ بالنجاح في التحصيل الدراسياألكاديمية التي ال تتعدى البنود التي يقاس بها ال

ألح على توسيع مفهوم الذكاء ليشمل حيزا و ، االجتماعيةو  تتنبأ بالنجاح في المجاالت المهنية

  ).12ص، 2012، موسى(غيرها و ، االجتماعية، واسعا من نشاطات الفرد اليومية

. ه، D.Golman 1995ولماندانيال ج(وتبين من نتائج الدراسات التي قام بها الباحثين 

أن هناك  CH.Murray  ,موراي تشارلز، H.Gardner&R.Hernsteinهنشتاين .ور، جاردنر

فقط من التباين في اختبارات النجاح المهني يمكن إيعازه إلى قدرات % 20 -  % 10ما بين 

ي وتعزى إلى النواح%    90 - % 80أما عوامل النجاح المهني األخرى فتقع بين ، معرفية

  .)55ص، 2000، جولمان(سمات الشخصية و  الوجدانية

أن ما تعنيه كلمة ذكاء عند المتخصصين ليس هو ما تعنيه  R.J Starmbarg  ويرى سترنبرج

ففي حين يشترك الفريقان في اعتبار الذكاء قدرة على التفريق الدراسي وحل ، لدى العاديين

للمهارات االجتماعية كالحساسية لحاجات نجد العادين يضعوه وزنا أكبر ، المشكالت العلمية

  .)77ص ، 2000، سكوتو ، روبينس(اختيار االنفعال المناسب للموقف و  اآلخرين

ما ، التي ساهمت في ظهور الذكاء االنفعاليو ، االنفعالو  مما يدعم النظرة التكاملية بين الذكاءو 

، بين الجانب المعرفي في نموذجه الذي يوضح فيه العالقة T.Buzan، 1980بيزان . قدمه ت

 . األيسرو  والجانب االنفعالي بالتفاعل مع وظائف نصفي المخ األيمن
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 . العمليات العدديةو  تحليل الحقائقو  التفكير المنطقي: المخ األيسر/ الجانب العقلي •

 . البعد التخيلي للمفاهيم: المخ األيمن/ الجانب العقلي ••••

 . فحص التفاصيلو  تنظيم الحقائقو  التخطيط: المخ األيسر/ الجانب االنفعالي ••••

ٕادراك انفعاالت و  ٕادارة االنفعاالتو  السلوك االستجابي: المخ األيمن/الجانب االنفعالي ••••

 ).15ص، 2007، معمرية(اآلخرين

  : النماذج النظرية المفسرة للذكاء االنفعالي 5- 5

ج النظرية التي حاولت أدى االهتمام الواسع بمفهوم الذكاء االنفعالي إلى ظهور العديد من النماذ

، التطرق إلى هذا المفهوم من خالل تحديد أبعاده وعالقته بأنواع الذكاء األخرى كالذكاء المعرفي

ورغم تعدد النماذج التي قدمها العلماء لتفسير الذكاء ، والذكاء الشخصي، والذكاء االجتماعي

، Ability modelذج القدرة إال أنه يمكن تصنيف هذه النماذج إلى صنفين هما نما، االنفعالي

 Traitونماذج السمات ، التي تركز على التفاعل بين االنفعاالت والذكاء بمفهومه التقليدي

model ،والتي تصف الذكاء ، أو كما تعرف بالنماذج المختلطة لتفسير الذكاء االنفعالي

عبد اهللا (والشخصية ، يةوالنواحي المزاج، والميول، االنفعالي في ضوء الدمج  بين القدرات العقلية

  ).2006، أحمد رشوان، عيسى

  :(Ability model)نموذج القدرة  1- 5- 5

نموذجا لتفسير الذكاء  ,Mayer&Saloveyسالوفي و  قدم ماير: )1997: (سالوفيو  نموذج ما ير

وحاول كل منهما أن يطور طريقته في قياس الجانب ، االنفعالي اعتمادا على العديد من األبحاث

حيث تميز هذا النموذج في تركيزه ، داني عند الفرد وتمكنا من وضع نموذج للذكاء االنفعاليالوج

كما تضمن على مجموعة من القدرات ، الشخصيةو  على القدرات المعرفية عن الجوانب الوجدانية

بمعنى آخر أن الفرد قد ، متفاعلة مع بعضها البعضو  لكنها في نفس الوقت متداخلةو ، المنفصلة

 كما أن هذا النموذج يرتب مستويات، منخفض القدرة في أخرىو  عال القدرة في أحدهما يكون

العمليات (إلى أعلى مرتبة ) العمليات النفسية األساسية(قدرات الذكاء االنفعالي من أدنى مرتبة و 

كثر ذكاء كما األفراد األ، فالترتيب يعكس النمو االنفعالي للفرد، كذلك محتوياتهاو ، )التكاملية المعقدة
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، الخضر(يقعون في المستويات األعلى منها و ، انفعاليا يمرون بصورة أسرع في هذه المراحل

  ) 16 – 14ص، 2002

إلى أنه يمكن ) M.Bracktt &P.Salovey,2006( ويشير كل من ماير وسالوفي وبراكيث

 :تفسير الذكاء االنفعالي من خالل أربع محاور أساسية هي

 perceiving emotions إدراك االنفعاالت �

 Use of emotions to facilitate thoughtاستخدام االنفعاالت لفهم التفكير �

  Understanding emotionsفهم االنفعاالت  �

   Menaging emotions إدارة االنفعاالت �

  : النماذج المختلطة المفسرة للذكاء االنفعالي 2- 5- 5

ن نموذجه هذا معتمدا على أعمال قدم جولما: ) (Golman,1995نموذج دانيال جولمان   -  أ

ويرى جولمان أن الذكاء االنفعالي هو األساس الذي يبنى عليه ، )1990(ما ير وسالوفي عام 

، والمهارات االنفعالية، ويتضمن نموذج جولمان مجموعة من السمات، أي نوع آخر من الذكاء

م الذكاء االنفعالي لدى دانييل ويتضمن مفهو ، واالجتماعية التي يتمتع بها الفرد والالزمة للنجاح

  : جولمان خمسة أبعاد أساسية هي

  Self-awarenessالوعي بالذات  �

 Self-Regulationتنظيم الذات  �

 Motivationالدافعية  �

 Empathyالتعاطف  �

   Social Skill: المهارات االجتماعية

ن أ  Bar-Onأون  - نموذج باريفترض  : )Bar-On , 1997(أون  - نموذج بار  - ب

التي و  أي القدرات الكامنة عند الشخص) ( االستعداد ( الذكاء االنفعالي يرتبط باألداء الممكن 

ليس األداء الفعلي كما يركز على توجه المعالجة العملية أكثر من و ، ستؤدي للنجاح مستقبال

تمال على نموذجه للذكاء االنفعالي مش" أون  –بار " وقد قدم ، التركيز على النتائج أو المخرجات
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مجاالت كبرى في األداء لها صلة و  خمسة عشرة مكونا فرعيا تنضم تحت خمسة أبعاد أساسية

  ):2006، حسينو  حسين(وهي كما يطرحها ، بالنجاح في الحياة

الكفاءات المرتبطة و  المهاراتو  تمثل بالقدرات: )Intrapersonal(كفاءات الذكاء الشخصي  - أ 

، اعتبار الذات، التوكيدية، الوعي بالذات: خمس مهارات هيهذا المكون له و ، بداخل الفرد

   االستقاللو تحقيق الذات

، المهارات البينشخصيةو  تمثل القدراتو : )Interpersonal(كفاءات الذكاء بين األفراد   - ب 

هذه و ، االستفادة منها في إدارة الفرد لعالقاته مع اآلخرينو  محاولة تطبيقها على ارض الواقعو 

  ، المسؤولية االجتماعية، العالقات الشخصية مع اآلخرين، التعاطف: ات تتضمنالكفاي

توضح هذه القدرة كيفية نجاح الفرد في ): Adaptability(كفاءات القدرة على التوافق  –ج 

التكيف معها من خالل زيادة مهارات الفرد في مرونة التعامل و  المتطلبات البيئيةو  مواكبة الظروف

، حل المشكلة: هذه القدرة لها مكونات فرعية ثالث هيو  حل المشكالت بمنطقيةو ، مع اآلخرين

  .والمرونة، اختبار الواقع

 يمثل القدرة على إدارة الضغوطو : )STRESS Management(كفاءات إدارة الضغوط  –د 

  .ضبط االنفعاالتو  تحمل الضغوط: هذا المكون له فرعين هماو ، التكيف معها بفعالية كبيرةو 

مهارته في االستماع و  وتتمثل في قدرة الفرد: )General Mood(كفاءات المزاج العام  –هـ 

 الذي يضم كل من السعادةو  مركزه اإليجابي داخل المجتمعو  الحفاظ على مكانتهو ، بالحياة

  .والتفاؤل  السعادة: هذا المكون له فرعين هماو  التفاؤلو 

نماذج : رة للذكاء االنفعالي إلى صنفين همامن خالل ما سبق عرضه تم تصنيف النماذج المفس

الذي يركز على و  سالوفيو  إذ األولى تم توضيحها من قبل نموذج ماير، النماذج المختلطةو  القدرة

المتمثلة في التعرف و  القدرات المعرفية إذ ينظر إلى مهارات الذكاء االنفعالي على أنها قدرات معرفية

  . ٕادارة االنفعاالتو ، فهم االنفعاالتو ، توٕادراك االنفعاال، على االنفعاالت

والمتمثلة في النماذج غير المعرفية التي تم توضيحها من خالل نموذج جولمان الذي ، أما الثانية

واالجتماعية  والتي قسمها إلى خمسة ، يرى أن الذكاء االنفعالي هو مجموعة من المهارات االنفعالية

، والمهارات االجتماعية، التعاطف، الدافعية، نب الوجدانيةمكونات هي الوعي بالذات معالجة الجوا
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أون الذي يرى أن الذكاء االنفعالي هو تنظيم المهارات والكفايات _ وكذلك من خالل نموذج بار

واالجتماعية غير المعرفية الذي وضحه في خمسة عشرة مكونا تنظم تحت ، واالنفعالية، الشخصية

   . خمسة أبعاد أساسية

  :المنهجية للدراسة اإلجراءات

  : منهج الدراسة - 1

اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي باعتباره المنهج المناسب للوصف والتحليل 

  .لمتغيرات الدراسة

تمثلت أدة الدراسة في استبيان الذكاء االنفعالي الذي تم بناءه  باإلطالع على : أدة الدراسة- 2

مقياس ، )2011(مقياس أحمد العلوان ، )2001(ورزق، كمقياس عثمان، مجموعة من المقاييس

ومقياس أنعام ، )Wakeman ،)2008والصورة المعربة لمقياس ويكمان، 2003، العكاشي

إضافة إلى ، )2010(ومقياس أبو حالوة ، )2009(ومقياس سامية خليل، )2010(هادي حسن

  .اإلطالع  على أدبيات متغير الدراسة

  :االستبيان مستويات الذكاء االنفعالي ضمن خمسة أبعاد هي يقيس: وصف االستبيان  1- 2

فقرة  وتشمل الفقرات التي تظهر قدرة  11ويتكون من : معرفة االنفعاالت: البعد األول �
 رصد المشاعرو  التعرف على الشعور وقت حدوثهو  الفرد على الوعي بالذات

 في الذكاء االنفعاليويعتبر الوعي بالذات هو البعد األساسي ، االنفعاالت وفهمهاو 

فقرة وتعني القدرة على تنظيم  11ويتكون من : تنظيم االنفعاالت: البعد الثاني �
استعمال المشاعر و  التوافقو  توجيهها إلى تحقيق اإلنجازو  المشاعرو  االنفعاالت

 .واالنفعاالت في صنع أفضل القرارات

 القدرة على التحكم في االنفعاالتفقرة  يمثل  11ويتكون من : إدارة االنفعاالت: البعد الثالث �
 .استخدامها  في التعامل الفعال مع مشكالت الحياةو  السيطرة عليهاو  توجيههاو 

 يشير إلى قدرة الفرد على تفهم مشاعرو  فقرة 12يتكون من و : التعاطف: البعد الرابع �
 توقع نفس المشاركة منو  مشاركتهم وجدانيا في مختلف األوقاتو ، انفعاالت اآلخرينو 

  .اآلخرين من أجل تحقيق أهداف الجماعة
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يشير إلى مهارة الفرد في التواصل و  فقرة 11: التواصل االجتماعي: البعد الخامس �
تقييم نسبة التأثير التي و  ٕاقامة عالقات اجتماعيةو  الفعال من أجل توصيل المعلومات

  . تم تحقيقها

  . سلبية لالستبيانالفقرات الو  يبين أرقام الفقرات اإليجابية) 01(جدول رقم 

 

  :تصحيح االستبيان  2- 2

يتم تصحيح استبيان الذكاء االنفعالي الذي يجيب عليه الطالب وفق خمس بدائل للتعبير عن 

مدى توفر الصفة أو المهارة المعبر عنها في كل فقرة من فقرات االستبيان الخاص بقياس الذكاء 

يحتوي و  ن لكل بديل من بدائل اإلجابةبحيث يتم إعطاء وز ، االنفعالي لدى طلبة الجامعة

  : إذ تصحح الفقرات اإليجابية كالتالي، أخرى سلبيةو  االستبيان على فقرات إيجابية

  سلم إعطاء أوزان البدائل الستبيان الذكاء االنفعالي حسب: )02(جدول رقم 

 

  :الفقرات االيجابية 

  .أما الفقرات السلبية فترقم في االتجاه المعاكس

، درجة 56والدرجة الدنيا  280على هذا تتراوح الدرجة القصوى الستبيان الذكاء االنفعالي وبناء 

  :كما هو موضح في الجدول
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 االنفعالي سلم تصحيح استبيان الذكاء: ) 03(جدول رقم 

  

  :الخصائص السيكومترية ألداة القياس 3- 2

  :اد الطرق التاليةحساب صدق مقياس الذكاء االنفعالي باعتم تم: صدق المقياس 1- 3- 2

عرض االستبيان ، للتأكد من الصدق الظاهري الستبيان الذكاء االنفعالي : الصدق الظاهري - 

أعضاء من هيئة ) 08(فقرة موزعة على خمس أبعاد على 61بصورته األولية المكونة من 

، جامعة الرباط بالمغرب، جامعة وهران، التدريس  تخصص علم النفس بكل من جامعة الجزائر

تم حذف الفقرات التي كانت ، وبعد مراجعة مالحظات المحكمين واقتراحاتهم، وجامعة سطيف

 56حيث أصبح المقياس في صورته النهائية يتكون من، %)80(نسبة االتفاق عليها أقل من 

  .فقرة

طالب جامعي من كلية العلوم اإلنسانية  )50(تم تطبيق االستبيان على عينة من الطلبة قدرها 

  .جتماعية  بجامعة الشلف من  أجل التأكد من خصائصه السيكومترية لالستبيانواال

تم استخدام طريقة االتساق الداخلي من خالل حساب معامالت : صدق االتساق الداخلي - 

وهي معامالت دالة عند ، )0.67-  033( االرتباط بين أبعاد االستبيان حيث تراوحت مابين

حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية  لالستبيان  وأبعاد كما تم ، )0.01(مستوى الداللة 

وهي معامالت دالة عند ) 0.78 - 0.60( االستبيان  حيث تراوحت معامالت االرتباط مابين

  .مما يدل أن المقياس صادق، )0.01(مستوى الداللة 

وقد ، )رونباخألفا ك(تم التحقق من ثبات االستبيان باستخدام معامل  : ثبات المقياس 2- 3- 2

  .وهذا يدل أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات، )0.88(بلغت قيمة معامل الثبات 
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  .يوضح نتائج معامل ثبات استبيان الذكاء االنفعالي بطريقة ألفا كرونباخ) 04(جدول رقم 

  

 يؤكد مما ،)0.88( لـ مساويا كان كرونباخ ألفا معامل أن )04( رقم الجدول خالل من نالحظ  

  .الثبات من عالية بدرجة االستبيان تمتع

  : خصائص عينة الدراسة  األساسية-3

وتم اختيار عينة الدراسة ، وطالبة من السنة الثالثة جامعي، طالبا 150تكونت عينة الدراسة األساسية من 

التخصص ، الجنس، بحيث تم إدراج خصائص عينة الدراسة حسب متغيري، بالطريقة العشوائية

كاديمي حيث وقع االختيار على شعبة األدب العربي من كلية اآلداب وشعبة البيولوجيا من كلية األ

  :الجداول التالية توضح خصائص العينةو )  خارجي - داخلي(ونمط اإلقامة ، العلوم

 : توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس: )05(جدول رقم 

  

لطلبة الذكور يتقارب مع عدد الطالبات اإلناث مع أن عدد ا) 05(نالحظ من خالل الجدول رقم

  تفاوت بسيط لصالح الذكور

  : توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب متغير التخصص: )06( جدول رقم 
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أن عدد الطلبة ذوي التخصص العلمي يتساوى مع عدد ) 06(نالحظ من خالل الجدول رقم

ة العلوم تحوي عدد كبير من الطلبة الذكور مقارنة نظرا  لكون كلي، الطلبة ذوي التخصص األدبي

 .باإلناث والعكس بالنسبة لكلية اآلداب التي تستقطب اإلناث أكثر من الذكور

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير نمط اإلقامة: )07(جدول رقم 

 

امعية  أكبر أن عدد الطلبة الداخليين المقيمين باألحياء الج) 07(نالحظ من خالل الجدول رقم

نظرا  لطبيعة الوالية التي تحوي الكثير من األحياء ، من عدد الطلبة الخارجيين المقيمين ببيوتهم

كما يرجع ، مما يتعذر على الطلبة العودة إلى بيوتهم يوميا، والقرى الريفية البعيدة عن الجامعة

الء الطلبة إلى اإلقامة في حيث يلجأ هؤ ، ذلك أيضا لتواجد عدد من الطلبة من الواليات المجاورة

  .األحياء الجامعية

  : األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات - 4

 اعتمد في تحليل بيانات االستبيان باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  

)spss10( ، استخدام األساليب اإلحصائية التالية تمبحيث:  

معامل ألفا ، االنحراف المعياري، والمتوسطات الحسابية، ويةوالنسب المئ، التكرارات �
ولعينتين ، للفروق بين المتوسطات لعينة واحدة) (t. test"ت"اختبار ، كرومباح
 . معامل االرتباط بيرسونو ، مستقلتين

  :عرض وتحليل النتائج 

  :عرض وتحليل نتائج الفرضية األولى  1- 5

  "لذكاء االنفعالي لدى الطالب الجامعي متوسط مستوى ا" : تُنص هذه الفرضية على أن
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لداللة الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط "ت"وللتحقق من هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

  .النظري كما هو مبين في الجدول

  :لعينة واحدة" ت"مستويات الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعة باستخدام اختبار: )08(جدول رقم 

  

" ت"أكبر من قيمة  17.84المحسوبة جاءت مساوية لـ "ت"أن قيمة ) 08(ل الجدول رقم من خال

مما يوحي بأن طلبة جامعة الشلف يتمتعون بذكاء انفعالي أعلى من ، 2.35المجدولة والمقدرة بـ 

فقد توصلت النتائج إلى أن الطلبة لديهم ، وهذا يدل على تحقق الفرضية، المتوسط النظري

، إدارة االنفعاالت، تنظيم االنفعاالت( طة من الذكاء االنفعالي في األبعاد التالية مستويات متوس

 في حين أن الطلبة لديهم مستويات مرتفعة على بعدي معرفة االنفعاالت، )التواصل االجتماعيو 

بحيث أن الطلبة لديهم ، التعاطف وتعتبر هاتين المهارتين أهم خاصيتين بالنسبة لطالب الجامعةو 

وتعتبر هذه القدرة أساسية في الذكاء ، الوعي بهاو  انفعاالتهمو  ة مرتفعة على فهم مشاعرهمقدر 

معرفة مشاعر اآلخرين وتتفق  هذه النتيجة مع دراسة و  كما أن الطلبة يجيدون فهم، االنفعالي

التي أسفرت نتائجها أن طلبة ) 2012(فيما اختلفت مع نتائج دراسة القاضي) 2013(حسن

  .يهم مستوى منخفض من الذكاء االنفعاليالجامعة لد

  :عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية  2- 5

  "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء االنفعالي: "تُنص هذه الفرضية على أنه

  .تبعا لمتغير الجنس لدى طلبة جامعة الشلف

لعينتين " ت"اختبارو ، المعياري االنحرافو  والختبار هذه الفرضية تم حساب المتوسط الحسابي

  . مستقلتين
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لداللة "ت"يبين داللة الفروق في مستويات الذكاء االنفعالي تبعا لمتغير الجنس باستخدام اختبار: )09(جدول رقم 

  .الفروق لعينتين مستقلتين

  

وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى الذكاء االنفعالي بين ) 09(يتضح من الجدول رقم

أكبر من ) 3,15(المقدرة ب و  المحسوبة" ت"حيث أن قيمة ، اإلناثو  درجات الذكور متوسطات

ومنه ، )0,01(مستوي الداللة و  )148(عند درجة حرية ) 2,60(المقدرة ب و  المجدولة" ت"قيمة 

نرفض الفرضية الصفرية التي تقول بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء 

لمتغير الجنس ونقبل الفرضية البديلة التي تقول أن هناك فروق دالة إحصائيا بين االنفعالي تبعا 

وتظهر الفروق لصالح الذكور حيث أن المتوسط ، اإلناث في مستوى الذكاء االنفعاليو  الذكور

الحسابي للذكور أكبر من المتوسط الحسابي لإلناث مما يدل على أن الطالب الذكور لديهم 

  . ي أكبر من الطالبات اإلناث بصفة عامةمستوى ذكاء انفعال

التي توصلت إلى وجود فروق ذات داللة ) 2008(تتفق نتائج دراستنا مع دراسة المصدر 

كما اتفقت مع دراسة رشا ، اإلناث في الذكاء االنفعالي لصالح الذكورو  إحصائية بين الذكور

. اإلناث لصالح الذكورو  كورمن حيث وجود الفروق في المجموع الكلي بين الذ) 2005(الديدي 

التي أسفرت إلى وجود فرق دال ) 2013(في حين اختلفت نتائج دراستنا عن نتائج دراسة حسن 

المتوسط الحسابي لدى الذكور و  إحصائيا بين المتوسط الحسابي للذكاء االنفعالي لدى اإلناث

لت إلى أن اإلناث التي توص) 2012(اختلفت أيضا عن نتائج دراسة القاضي و ، لصالح اإلناث

  . يتفوقن عن الذكور ببعد المهارات البينشخصية

التي أسفرت إلى أن درجات اإلناث أعلى من ) 1998(كما أنها اختلفت عن نتائج دراسة لويزا 

) 1999(كما أنها لم تنفق مع نتائج دراسة كينغ ، درجات الذكور على مقياس الذكاء االنفعالي
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اإلناث في مستوى الذكاء و  داللة إحصائية بين الذكورالتي كشفت عن وجود فروق ذات 

ويمكن تفسير هذه النتيجة بقدرة الذكور على تنظيم انفعاالتهم والتحكم ، االنفعالي لصالح اإلناث

فيها والتواصل االجتماعي مع اآلخرين أكثر من اإلناث نظرا لطبيعة األنثى التي تتأثر بصورة 

 .واضحة بالجوانب الوجدانية

  :تفسير نتائج الفرضية  الثالثةعرض و  - 1- 1

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء االنفعالي ": تُنص هذه الفرضية على أنه

والختبار هذه الفرضية تم حساب المتوسط  .)أدبي - علمي(تبعا لمتغير التخصص األكاديمي 

 ، لعينتين مستقلتين" ت" اختبار و  االنحراف المعياريو  الحسابي

يبين داللة الفروق في مستويات الذكاء االنفعالي تبعا لمتغير التخصص األكاديمي                : )10(ل رقم جدو

  .لعينتين مستقلتين" ت"باستخدام اختبار ) أدبي   - علمي ( 

  

عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى الذكاء االنفعالي بين  )10(يتضح من الجدول رقم 

بحيث أن ، التخصص العلمي ومتوسط درجات طلبة التخصص األدبي متوسط درجات طلبة

عند  2.60المجدولة والمقدرة ب " ت"اصغر من قيمة  1.76المحسوبة المقدرة ب " ت"قيمة 

  .ومنه يمكن القول أن الفرضية تحققت 0.01مستوى الداللة 

ن طلبة التخصص من خالل عرضنا لنتائج هذه الفرضية توصلنا إلى انه ال توجد فروق دالة بي

بالتالي يمكن و  وبناءا على هذه النتائج فقد تحققت الفرضية، طلبة التخصص األدبيو  العلمي

مما ، وهذا ما يعني بأن كال التخصصين لديهما مستويات متساوية في الذكاء االنفعالي، قبولها

  .يفسر بأن مفهوم الذكاء ال يرتبط في جميع الحاالت بنوع التخصص
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التي أسفرت إلى عدم وجود فرق دال ، )2013(دراسة الحالية مع دراسة حسن تتفق نتائج ال

، إحصائيا بين طلبة التخصص العلمي وطلبة التخصص اإلنساني في مستوى الذكاء االنفعالي

التي أسفرت نتائجها إلى أنه ليس هناك فروق في  ، )2012(كما أنها تتفق مع دراسة القاضي 

ويمكن تفسير ) إنساني - علمي (عالي الرئيسية بين التخصصين متوسطات أبعاد الذكاء االنف

النتيجة المحصل عليها كون الذكاء االنفعالي ليس بقدرة عقلية بحتة إذا نظرنا إلى  طلبة 

  .التخصص العلمي على أنهم أعلى ذكاء من طلبة التخصص األدبي  بالمفهوم التقليدي للذكاء

  ):خارجي  - داخلي (مستويات الذكاء االنفعالي تبعا لمتغير نمط اإلقامة  يبين داللة الفروق في : )11(جدول رقم 

 

عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى الذكاء االنفعالي بين ) 11(يتضح من الجدول رقم

" ت"بحيث أن قيمة ، متوسطات درجات الطلبة الداخليين ومتوسطات درجات الطلبة الخارجيين

عند مستوى الداللة  2.60المجدولة والمقدرة ب " ت"صغر من قيمة ا 0.68المحسوبة المقدرة ب 

  .ومنه يمكن القول أن الفرضية تحققت 0.01

من خالل عرضنا لنتائج هذه الفرضية توصلنا إلى انه ال توجد فروق دالة بين الطلبة المقيمين 

 قد تحققت الفرضيةوبناءا على هذه النتائج ف، والطلبة الخارجيين) الداخليين(باألحياء الجامعية

، وهذا ما يعني بأن كال النمطين لديهما مستويات متقاربة من الذكاء االنفعالي، بالتالي يمكن قبولهاو 

من المعروف أن الطلبة الداخليين ، مما يفسر بأن مفهوم الذكاء االنفعالي ال يرتبط في بنوع اإلقامة

نظرا الستقالليتهم الجزئية  ، طلبة الخارجيينيعتمدون على أنفسهم لقضاء حاجاتهم اليومية أكثر من ال

لكن أساليب ، مما يكسبهم نوع من القدرة على التعامل الجيد مع متطلبات الحياة، عن أولياء أمورهم

إذ أصبح الطالب الجامعي ، التنشئة األسرية تختلف حاليا عن أساليب التنشئة األسرية التقليدية

ه لمجابهة متطلبات الحياة بغض النظر عن إقامته وهذا ما يمتلك نوع من االستقاللية التي تؤهل

 .يدعم عدم وجود فروق في مستويات الذكاء االنفعالي بين الطلبة الداخليين والطلبة الخارجين
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  :االستنتاج العام

يعتبر الذكاء االنفعالي أحد المفاهيم الجديدة في علم النفس الذي نال بدرره جانبا من االهتمام من 

احثين في علم النفس الحديث وأصبح من المفاهيم األساسية التي ترتكز عليها مدارس قبل الب

وألهمية هذا المفهوم في حياة الفرد بصفة عامة والطالب ، التنمية البشرية وأكاديميات التدريب

الجامعي بصفة خاصة جاءت هذه الدراسة للكشف عن مستويات الذكاء االنفعالي لدى الطالب 

لدى طلبة جامعة  أظهرت نتائج الدراسة مستويات متوسطة من الذكاء االنفعالي حيث، الجامعي

كما أظهرت فروق في مستويات الذكاء االنفعالي بين الذكور واإلناث لصالح الذكور ، الشلف

، فحين لم تظهر فروق دالة تعزى إلى متغيري التخصص األكاديمي للطالب ونمط اإلقامة

 :  لي لدى الطالب الجامعي نوصي بوبغرض تنمية الذكاء االنفعا

 . األكاديميةو  إدخال مفهوم الذكاء االنفعالي ضمن المناهج التربوية •

  . تكثيف الدراسات حول هذا المفهوم وعالقته بمتغيرات أخرى  •

 .بناء برامج إرشادية تعني بتنمية مهارات الذكاء االنفعالي عند الشباب •

 .من أجل رفع مستوى ذكاءهم االنفعاليإجراء دورات تدريبية للطلبة الجامعيين  •
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 . قسنطينة، جامعة منتوري
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  :قوعيش مغنية

     2جامعة وهران  

 

 :الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين السلوك العدواني والتحصيل الدراسي لدى عينة من 

 - 2013في مدينة مستغانم للسنة الدراسية _ دراسة وصفية تحليلية_ نية ثانوي تالميذ السنة الثا

، أنثى) 108(و ذكرا) 119(تلميذا وتلميذة من بينهم ) 227(تكونت عينة الدراسة من ، 2014

، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة مقياس السلوك العدواني لألستاذ الدكتور بشير معمرية

  شة نتائج الدراسة توصلت الباحثة إلى ما يليبعد عرض ومناقو 

هناك عالقة ارتباطية سالبة بين السلوك العدواني والتحصيل الدراسي لدى تالمذة السنة  �
 .الثانية ثانوي

هناك عالقة ارتباطية سالبة بين السلوك العدواني والتحصيل الدراسي لدى التالميذ  �
 الذكور للسنة الثانية ثانوي 

ارتباطية بين السلوك العدواني والتحصيل الدراسي لدى تلميذات  السنة ال توجد عالقة  �
 الثانية ثانوي

  :مقدمة

والتــي ، يواجــه المعلمــون فــي المــدارس تحــديات كبيــرة مــن انتشــار المشــكالت الســلوكية غيــر المقبولــة 
، عيـا مقبـوالوعلـى الـرغم مـن أن غالبيـة التالميـذ يسـلكون سـلوكا اجتما، تهدد النظام التربوي بشكل كبير

فــإن أقليــة مــنهم يتصــرفون بشــكل عــدواني ممــا يكــون لــه تــأثير متفــاوت علــى اســتقرار غرفــة الصـــف 
  .وٕانتاجيتها



157 

وتعتبر المشكالت السلوكية في المدارس من أخطر المشكالت التي تواجه أطراف العملية التربوية من 
تلكات والعنف الموجه ضد المعلمين فالشغب والعدائية وٕاتالف المم، معلمين ومديرين ومشرفين تربويين

ونشير هنا إلى أن التالميذ الذين يقومون ، والتالميذ هي من األمور التي تهدد العملية التربوية بمجملها
بسلوك عدواني أو سلوك غير مقبـول يتسـببون بحـدوث مشـاكل انضـباطية فـي غرفـة الصـف كمـا أنهـا 

هـــر بشـــكل جلـــي علـــى التحصـــيل الدراســـي ان والتـــي تظ، .تـــؤثر بشـــكل ســـلبي علـــيهم وعلـــى اآلخـــرين
التحصــيل الدراســي يعتبــر معيــارا يمكــن فــي ضــوئه تحديــد المســتوى التعليمــي للتلميــذ ومصــدرا لتقــديره 

وهو يعتمد بالدرجـة االولـى علـى قـدرات الطالـب ومـا لديـه مـن خبـرة ، واحترامه من طرف المحيطين به
سـلوك ، البيئـة الصـفية، الرفـاق، منهـا التنشـئة الوالديـةاال انه يتأثر ببعض المتغيـرات ، ومهارات وتدريب

  . ويقاس بالدرجات التي يتحصل عليها. الطالب غير مرغوب فيه

  :أهمية الدراسة

مـن خـالل فـي تحسـين العمليـة التعليميـة وذلـك مـن الناحيـة العمليـة تتجلـى أهميـة هـذه الدراسـة 
الوصـول الـى فهـم البيئـة _ ئـه الدراسـي توضيح العالقة التي قد تربط العـدوان لـدى التلميـذ بأدا

الكشف عن العالقات العمل على خلق بيئة تعليمية مناسبة وهذا من خالل التعليمية من اجل 
  .توجيهها نحو الهدف المنشودو  من ثم امكانية التحكم فيهاو  القائمة في الصف

  :أهداف الدراسة
واني والتحصيل الدراسي هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين السلوك العد �

  .لدى تالميذ المرحلة الثانوية
وذلك  .معرفة الفروق بين الجنسين في السلوك العدواني وفي مستوى التحصيل الدراسي �

 .بهدف تعميق الوعي بسلوكات التالميذ في الصف

  :اشكالية الدراسة

ومـن ، ب كثيـرةولـه أسـبا، متفشـية فـي الوسـط المدرسـي نفسـية  ظاهرة  يالعدوانالسلوك يعتبر 
خاصة في مرحلـة المراهقـة ، )77: 1996، قورة أبو قطب خليل(  الصعب التنبؤ به وضبطه

رد والحرجــة فــي مســار تطــور الفــ التــي تعتبــر بحــد ذاتهــا مشــكلة لكونهــا مــن المراحــل المتغيــرة
  .لتسارع ديناميكية النمو فيها
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 انفعـاالت حـدوث فـي تتسـبب المراهقـون اليهـا يتعـرض التي الفسيولوجية والتغيرات الضاغطة فالمواقف
 فــي االيجابيــة باالشــياء االســتمتاع فــي صــعوبة يجــدون وتجعلهــم حيــاتهم علــى عــام بوجــه تــؤثر ســلبية
 التركيـز وفقـدان، الـذاكرة ضـعف :مثـل الدراسـية المشـكالت من الكثير ظهور ذلك على ويترتب. الحياة
 بعــض الدراســات تؤكــده مــا وهــذا، الدراســية دالمــوا فــي درجــاتهم ممــا يــؤدي الــى انخفــاض  القســم داخــل

 الســـلوكية المشـــاكل إرتبـــاط مـــدى معرفـــة إلـــى التـــي تهـــدف) 1988( الثبيتيـــي دراســـة :منهـــا والبحـــوث
 علــى هــذه الدراســة واعتمــدت الدراســي تحصــيلهم علــى الثانويــة المرحلــة تالميــذ تواجــه التــي  والمدرســية

 الـــذي العـــبء بــين احصـــائيا دالـــة إيجابيــة اطيـــةارتب عالقــة هنـــاك ان الـــى وتوصــلت الوصـــفي المــنهج
  ).33: 2011، عبدي(  الدراسي والتحصيل الثانوية في التلميذ يعيشه

 مــن الــدنيا االربعــة الصــفوف فــي االطفــال مشــكالت تناولــت دراســة بــإجراء) 1992( قهــوجي كمــا قــام
) 228( مــن عينتهــا تكونــت، إربــد فــي الحكوميــة المــدارس فــي معلمــوهم يراهــا كمــا االساســية المرحلــة
 فــي كانــت بــروزا المشــكالت أكثــر ان النتــائج وأظهــرت. معلمــا) 94(و معلمــة) 134( ومعلمــة معلمــا

 الــذي المجــال عــن النظــر بصــرف للمشــكالت بالنســبة أمــا االجتمــاعي المجــال يليــه الدراســي المجــال
، المدرســية اللــوازم فإتــال: تــؤدي الــى المشــكالت الســلوكية بأنواعهــا  أن النتــائج فــأظهرت. اليــه ينتمــي

، )األكــاديمي التحصــيل فــي العــام الضــعف( اســي الــدر التحصــيل وضــعف . والكتابــة القــراءة وضــعف
  ).13: 2007، العكور محمد( .المدرسي التسرب، المتكرر والرسوب

 المعلمـين قبـل مـن معهـا التعامـل وكيفية الطلبة لدى السلوكية المشاكل تحت عنوان :اخرى وفي دراسة
 الصـفوف مـن طالبـا 310 مـن تكونـت عينـة علـى االولـى عمـان مديريـة فـي االرشـاد قسـم اجراها التي

 تــدني: يــؤدي الــى  والعــدوان العنــف كشــفت نتائجهــا علــى أن، المــدارس فــي والعاشــر والتاســع الثــامن
 عــدائهم وكســب الطلبــة مــع المعلــم عالقــة ســوء، الفوضــى وانتشــار الحصــة ضــياع، الطلبــة تحصــيل

  )44: 2007، العكور محمد( المديرية  له هماحترام وعدم

 الشــهباني دراســة )2000(دراســة الســعدوي :كمــا توصــلت عــدة دراســات تربويــة ونفســية  منهــا
وجـود عالقـة سـلبية بـين العنـف  الى) 1988(الثيبي واخرون دراسة  1996 وغنيم) 1992(

ــــأثير، بشــــكل عــــام والتحصــــيل الدراســــي علــــى نتــــائج بشــــكل مباشــــر العــــدوان  وأكــــدوا علــــى ت
مؤّشــراً  هامــاً   تحصــيل التالميــذفغالبــاً مــا تكــون نتــائج ، االمتحانــات وتــدهور البيئــة التعليميــة

& الســعداوي (التعليميــة التـي يتواجــدون فيهــا يعطينـا صــورة ســلبية أو إيجابيــة عـن طبيعــة بيئــة 
 )2000، عبد الصالح
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شاكل السلوكية بشكل عام ومن خالل هذه الدراسات خلصت الباحثة أن معظمها تناولت الم
  : طرح االشكال التالي الباحثة ارتأت وعليهوعالقتها  بالتحصيل الدراسي 

  هل هناك عالقة بين السلوك العدواني والتحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي؟ �

 :ويمكن ان يتفرع عن هذا التساؤل ما يلي 

لسـنة ل التالميـذ الـذكورالدراسـي لـدى هل هنـاك عالقـة بـين السـلوك العـدواني والتحصـيل  .1
  الثانية ثانوي؟

  لسنة الثانية ثانوي؟ا تلميذات هل هناك عالقة بين السلوك العدواني والتحصيل الدراسي لدى  .2

 :فرضيات الدراسة

  .لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي هناك عالقة بين السلوك العدواني والتحصيل الدراسي

  :ةالتالي الفرضيات عنها وينجر
التالميذ بين السلوك العدواني والتحصيل الدراسي لدى  ارتباطية عكسية  عالقة توجد .1

  .لسنة الثانية ثانويل الذكور
 تلميذاتبين السلوك العدواني والتحصيل الدراسي لدى ارتباطية عكسية  عالقة توجد .2

  .لسنة الثانية ثانويا

  :التعاريف االجرائية

سواءا  اتجاه ذاته او غيره يصدره التلميذ سوي غير هو كل سلوك  :السلوك العدواني �
   . وهذا مايقيسه  مقياس السلوك العدواني المطبق في الدراسة. لفظياأو  ماديا كان 

هو مجموع الدرجات التي يتحصل عليها التلميذ في االختبارات  :التحصيل الدراسي �
  .2014- 2013للسنة الدراسية المدرسية للفصل الثاني 

هو التلميذ الذي يدرس في السنة الثانية ثانوي  :درس في المرحلة الثانويةالتلميذ المتم �
 .2014 - 2013للسنة الدراسية ، سنة 18 - 16والذي يتراوح سنه ما بين 

�   

 :السلوك العدواني
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ابتغــاء "يعنـي  ،عـدوانا -عـداءا–عـدا :ورد فـي المنجـد اللغـة العربيـة لفـظ العدوانيـة ب: لغـة .1
  ".العتداء أو البغيالشر أو عبادة بالشر أو ا

، وهــي الهجــوم والبحــث عــن المعــارك، أي الســير نحــو" Agredir"وهــي مشــتقة مــن المفهــوم الالتينــي 
، فايــد. (وتميــل كــذلك إلــى الســمة األساســية التــي مــن خاللهــا تجعــل الحاجــات األساســية للفــرد مؤمنــة

2001 :11.(  

لوك يهـدف إلـى إيـذاء سـ" : السـلوك العـدواني بأنـه) 1977(عـرف احمـد بـدوي : اصطالحا - 2
ويعتبـــر الســلوك أالعتـــدائي تعويضــا عـــن . الغيــر أو الــذات أو مـــا يحــل محلهـــا مــن رمــوز

 ).10: 2007، عمارة". (الذي يشعر به الشخص المعتدي Frustrationاإلحباط 

  :المفاهيم ذات الصلة بالسلوك العدواني 

ســـلوك العـــدواني يتكـــون مـــن ان ال. يتضـــح مـــن تنـــاول التعريفـــات المختلفـــة للعـــدوان وتصـــنيفاته
  .متصل يبدأ بالغضب وينتهي بالعدوان أو العنف

يمثل استجابة انفعالية متزايدة غالبـا مـا تظهـر علـى نحـو  Anger فالغضب: الغضب والعدوان - 1
والغضــب مــن الناحيــة  .وبصــفة خاصــة حينمـا يهــدد أو يهــاجم الشــخص،عـدواني بطــرق لفظيــة وبدنيــة 

أمـا  تتضـمن كـال مـن عـزو اللـوم لخطـا مـدرك والـدافع لتصـحيح هـذا الخطـأالنفسية يعني حالة انفعالية 
 )22: 2001، حسين فايد(. العدوان فهو توجيه األذى المقصود لآلخرين أو للذات

الغضب بمثابـة المكـون االنفعـالي أو الوجـداني ) Buss&perry  )1992واعتبر باص وبيري
ولوجية واالسـتعداد للعـدوان خاصـة العـدوان فهـو يشـمل علـى االسـتثارة الفسـي،للسلوك العـدواني 

  )2008:30، محمد على عمارة. ( الغاضب

يقصد بالعداء شعور داخلـي بالغضـب والعـداوة والكراهيـة موجـه نحـو الـذات  : العدائية والعدوان - 2
والمشــاعر العدائيــة تســتخدم كإشــارة إلــى االتجــاه الــذي يقــف خلــف . أو نحــو شــخص أو موقــف مــا

االنفعـــالي لالتجـــاه فالعـــداوة اســـتجابة اتجاهيـــة تنطـــوي علـــى المشـــاعر العدائيـــة الســـلوك آو المكـــون 
 )100: 2001، عصام عبد اللطيف العقاد( . والتقويمات السلبية لألشخاص واألحداث

إن العــدوان يشــتمل علــى العنــف حيــث يتضــمن ) 1987(يــرى ســعد المغربــي : العــدوان والعنــف - 3
ثــل العنــف االســتجابة الســلوكية ذات الســمة االنفعاليــة المرتفعــة كمــا يم، العــدوان العنــف كوســيلة عدوانيــة

 . التـــي تـــدفع صـــاحبها نحـــو العنـــف دون وعـــى وتفكيـــر لمـــا يحـــدث وللنتـــائج المترتبـــة علـــى هـــذا الفعـــل
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 .JEAN Maris domenach( . مـع انتهـاك حقـوق اإلنسـان، )33: 2008، محمـد علـى عمـارة(
et all ; 1990P 9_10(  

 :في البيئة المدرسيةاولت العدوانية الدراسات التي تن

التــي  )2000(   دراســة الســعدويومــن بــين الدراســات الســابقة التــي تناولــت الســلوك العــدواني  
أكـدت أن ، اهتمت بدراسة سلوكيات العدوان والعنف المدرسي والتي أجريت علـى البيئـة السـعودية

المرحلـــة الثانويـــة وممـــن  طالبــا هـــم مـــن طـــالب 530مـــن عينـــة الدراســـة التـــي بلغـــت %60نســبة 
  )2000، السعدوي. (يعيشون في مرحلة المراهقة

مثـل نمـوا وتغيـرا فـي كـل النـواحي الحيـاة ت علـى ان مرحلـة المراهقـة Horroks هـوروكسوقـد أشــار 
 .Carrisonوهـــــــــذا مـــــــــا اكدتـــــــــه دراســـــــــة ،الجســـــــــمية واالجتماعيـــــــــة والنفســـــــــية واالنفعاليـــــــــة

w.:Bell.H.M:Chisholm المدرســــية مــــن المـــــشكالت التــــي يعانيهــــا التالميــــذ  أن نصــــيب الحيــــاة
  )6:2007، ايزيدي( ياة األخرى من المشكالت ـاكبر من نصيب مجاالت الح

ومن الدراسات التي اهتمت ببحث مشكلة السلوك العدواني لـدى طـالب المـداس الثانويـة داخـل وخـارج 
إن ضـعف االحتـرام المتبـادل  ومـن بـين مـا أظهرتـه النتـائج) Fürst )1997دراسـة فيرسـت ، المدرسـة

ـــه اثـــر ســـلبي علـــى الطالـــب وانتهاجـــه لســـلوك العنـــف نحـــو  بـــين الطـــالب وهيئـــة التـــدريس بالمدرســـة ل
ويــذهب معــه فــي نفــس االتجــاه دراســة بينتــر وميكــولين ). 81: 2008، محمــد علــى عمــارة(اآلخــرين 

Bender&McLaughlin )1997 ( وعالقـــة لبحـــث ممارســـة الطـــالب لعنـــف األســـلحة بالمـــدارس
وتبـين . معلمـا 70و، طالبـا 225وتـم تطبيـق الدارسـة علـى ،المعلم نحو هذا السلوك المضـاد للمجتمـع 

مــا هــو إال رد فعــل ، مــن خــالل النتــائج أن حمــل الطــالب لألســلحة وممارســة العنــف داخــل المدرســة
ـــي،الطـــالب نحـــو قســـوة المعلمـــين  ـــاع األســـاليب الت ـــد أوصـــت الدراســـة للمعلمـــين بإتب تجنـــب  ولهـــذا فق

  ). 2008:195، محمد على عمارة( الطالب ردود األفعال السلبية نحوهم

  :التحصيل الدراسي
بلوغ مستوى من الكفاءة في الدراسة سواء :تعرفه موسوعة علم النفس والتحليل النفسي بانه  �

او ، وتحديد ذلك باختبارات التحصيل المقننة او تقديرات المدرسين، في المدرسة او الجامعة
هو النتيجة على انه عمر خطاب قد عرفه و  ).293: محمد جاسم لعبيدي(. ثنين معااال

أي مجموع الخبرات ، عليها الطالب من خالل دراسته في السنوات السابقة لالتي يتحص
  ).27: 2013، لوناس حدة( والمعلومات التي حصل عليها الطالب 
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ن االداء او الكفاءة في العمل هو مستوى محدد م فيعرفه على انه   jablinجابلين  اما  �
 .المدرسي كما يقيم من قبل المعلمين او عن طريق االختبارات المقننة او كليهما

 : التحصيل الدراسيدراسات تناولن 

التــي بينــت وجــود  1988الثيبــي واخــرون مــن بــين الدراســات التــي تناولــت التحصــيل الدراســي دراســة 
  .ية لدى تالميذ المرحلة الثانوية وتحصيلهم الدراسيارتباط داال احصائيا بين الضغوط الدراس

اللــذين بينــا ان ســبب تــدني معــدالت التالميــذ هــي ) 1996( يموغنــ) 1992( ومــع دراســة الشــهباني 
المشــاكل التــي يعيشــونها داخــل المؤسســات التربويــة منهــا اســاليب التــدريس التــي يســتخدمها االســتاذ 

  .والمناهج الدراسية ونظام االمتحانات
ــو حمــادة مــا تتفــق النتــائج مــع دراســة ك اللــذين ارجعــا اســباب  2007 والقطــب ومعــوض 2006اب

تـــدني التحصـــيل الدراســـي للتالميـــذ الـــى صـــعوبة المنهـــاج وعـــدم توافقهـــا مـــع قـــدرات وميـــول التلميـــذ 
  .)181: 2011، عبدي(

  :االجراءات المنهجية للدراسة

 :الدراسة االستطالعية/  ا

 :العيةالهدف من الدراسة االستط -1
ــــى بنــــاء أداة القيــــاس الخاصــــة بالســــلوك  قيــــاس و  العــــدواني تهــــدف الدراســــة االســــتطالعية ال

 . خصائصها السيكومترية
 :عينة الدراسة االستطالعية -2

تلميـذا  43حيـث تكونـت مـن، عشوائيا مـن بـين تالميـذ السـنة الثانيـة ثـانوي العينة االستطالعية اختيرت
علــــوم 26، آداب وفلســــفة 17(وزعــــون علــــى الشــــعب التاليــــة يت، أنثــــى) 16(و ذكــــرا) 27(مــــن بيــــنهم 

  .20014- 2013للسنة الدراسية ، سنة 19 - 16وتتراوح أعمارهم ما بين ، )تجريبية

  

  

 : ادوات  الدراسة -3

    :مقياس السلوك العدواني
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د .مــن طــرف  أ صــدقه   تــم حســاب، )2004(هــو مقيــاس مصــمم مــن طــرف بشــير معمريــة 
 علـىعـن طريـق صـدق االتسـاق الـداخلي اوال : م مـاحي  بطـريقتيند إبـراهي.أ -بشير معمريـة 

ــــــت، )50=  ن( الطــــــالب عينــــــة ــــــين  وكان ــــــاط تتــــــراوح ب  0,517 – 0,412معــــــامالت االرتب
 المقارنــة طريــق عــنثانيــا و   .0,01 عنــد كلهــا دالــة وهــي، األربعــة وألبعــاده ككــل  لالســتبيان

  . دالة احصائياكلها ) ت(وتبين ان قيم  ) التمييزي الصدق(  الطرفية

، هي استخراج معامل ألفا لكرونباخو بطريقة واحدة  من طرف الباحثان  أما الثبات تم حسابه
وكانت معامالت ، ويربط ثباته بثبات بنوده، ومعامل ألفا يشير إلى االتساق الداخلي لالستبيان

انت معامالت أما االستبيانات الفرعية فك. 0,74ثبات االستبيان ككل لدى عينة الطالب هو  
، للعداوة 0,73، للغضب 0,78، للعدوان اللفظي 0,83، للعدوان البدني 0,79: ثباتها كما يلي

 0,76وثبات العدوان البدني  0,69أما لدى عينة الطالبات فكان ثبات االستبيان ككل هو  
  .0,75والعداوة  0,78والغضب  0,77والعدوان اللفظي 

سة الخصائص السيكومترية لمقياس السلوك العدواني على قامت الباحثة بدرا ولتأكد من ذلك
صدق التناسق الداخلي بين تم حساب صدقه عن طريق ، "تلميذا) 43= ن(عينة متكونة من 

  :والمقياس ككل وهي كالتالياالبعاد 

  للسلوك العدواني الكلي بالمقياس األبعاد ارتباط معامالت يمثل ):01(جدول رقم 

  داللةال  معامل الثبات  البعد

  دال إحصائيا  ٭٭0,817  العدوان البدني
 دال إحصائيا  ٭٭0,702  العدوان اللفظي

 دال إحصائيا  ٭٭0,630  الغضب

 دال إحصائيا  ٭٭0,756  العداوة

  )0.01(مستوى عند دالة٭٭ 

 ثبـاتبطريقة التجزئة النصفية وبلغ معامـل اله  من طرف الباحثة أما بالنسبة للثبات فتم حساب
 االســــتبيان صــــدق مـــن  التأكــــد تـــم) بــــاثالث، الصـــدق(  النتــــائج  هـــذه خــــالل مـــن، )0,844(

 .في دراستنا والتطبيق للقياس وصالحيته

  :الدراسة االساسية/ ب

  :المنهج المعتمد في الدراسة -1
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استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي كونه يتماشى مع طبيعة مشـكلة هـذه      
ـــد عالقـــة الســـلوك العـــدواني الدراســـة فـــي تحديـــد خصـــائص  الظـــاهرة ووصـــف طبيعتهـــا وتحدي

    .بالتحصيل الدراسي

  :مكان ومدة الدراسة -2
 :الدراسةمكان   -  أ

ثانويــة زروقــي الشــيخ بــن ، "بــن جياللــي الغــالي "  :بالثانويــات التاليــةأجــرت الباحثــة دراســتها 
، احمـد الغــالي مـتقن محمــد بـن، "ادريسـي سنوسـي "، "كاســطور"  " بـن زازة مصـطفى " الـدين 

 .لوالية مستغانم

  :مدة الدراسة -ب 

وتـــم خاللهـــا تطبيـــق مقيـــاس  28/04/2014إلـــى غايـــة  14/04/2014الدراســـة مـــن امتـــدت
  .السلوك العدواني وجمع المعلومات حول نتائج التحصيل الدراسي ألفراد العينة

  : مجتمع وعينة  الدراسة األساسية_3

  :مجتمع الدراسة/ ا

والـذين  يمثلــون بـذلك أفــراد مجتمــع هـذا البحــث الــذي ، ثانويــات 06اسـة فــي تكـون مجتمــع الدر 
  .تلميذًا متمدرسًا بالسنة الثانية ثانوي في جميع التخصصات 1411يقدر عدد أفراده 

  :عينة الدراسة/  ب

من بين تالميذ السـنة الثانيـة ثـانوي الـذين يتصـفون بالسـلوك  تم اختيار العينة بطريقة مقصودة
، أنثـى) 108(و ذكـرا) 119(تلميـذا مـن بيـنهم  127حيث تكونت عينـة الدراسـة مـن ،العدواني

 47، علــــوم تجريبيــــة76، رياضــــيات 47، آداب وفلســــفة 45(يتوزعــــون علــــى الشــــعب التاليــــة 
وتتـراوح أعمـارهم مـا بـين ، يتمدرسون تحـت نفـس الظـروف المدرسـية بصـفة عامـة، )رياضيات

  .20014-2013للسنة الدراسية ، سنة 18 -16

  :لقد اعتمدت الباحثة في دراستها على مجموعة من األدوات وهي   :أدوات الدراسة_  4

  :مقياس السلوك العدوانيـ  1
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طبق في الدراسة االساسية بعد ان تـم  . )2004(مصمم من طرف بشير معمرية هو مقياس 
، دراسـتناصـالح لالسـتعمال فـي  فهـو  وبتـالي، حساب صدقه وثباتـه فـي الدراسـة االسـتطالعية

فقـــرات تقــيس بعـــد العـــدوان  10: ابعـــاد 04فقـــرة موزعـــة علــى  40حيــث يتكـــون المقيـــاس مــن 
فقـرات تقـيس  10/فقـرات تقـيس بعـد الغضـب 10/فقرات تقيس بعد العدوان اللفظـي 10/البدني

  .بعد العدواة

مـن ، تم استغالله لجمع المعلومات حول خصائص عينة البحث:  سجل المتابعة للتلميذ_ 2
، وكـذا لجمـع المعطيـات الخاصـة بمتغيـرات البحــث، قـوائم أسـماء الطلبــة، السـن والجـنس حيـث

  .والمتمثلة في نتائج التحصيل الدراسي

   :نتائج ومناقشتهاالعرض 

وتجميعها في جداول إحصائية لتحليلها باألسـاليب اإلحصـائية ، قامت الباحثة بفرز المعطيات
قـــد تـــم عـــرض النتـــائج وفـــق و ، يات البحـــثوذلـــك بغـــرض التحقـــق مـــن صـــدق فرضـــ، المناســـبة

  .تسلسل الفرضيات

  :العامةالفرضية 

  . هناك عالقة سالبة بين السلوك العدواني والتحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي

  .التحصيل  الدراسيو  يبين العالقة االرتباطية بين السلوك العدواني)   02( جدول رقم 

يمة معامل االرتباط ق  عدد األفراد  المتغيرات
  )ر(بيرسون 

  قيمة
Sig 

  مستوى الداللة

 دال  0.000  0.364-  227  السلوك العدواني

  التحصيل الدراسي

 وهـي أصـغر) 0.000( تساوي sig االحتمالية القيمة أن) 02(يتضح من خالل الجدول رقم 
 والتحصــــيل العــــدواني الســــلوك بــــين ســــالبة عالقــــة توجــــد أي، ) 0.05( الداللــــة مســــتوى مــــن

  .ثانوي الثانية السنة تالميذ لدى الدراسي
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  :عامةمناقشة نتائج الفرضية ال

  :العامة الفرضية 

  .هناك عالقة سالبة بين السلوك العدواني والتحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي 

لتحصـيل الدراســي لقـد اسـفرت نتــائج معامـل االرتبـاط بيرســون بـين درجــات السـلوك العـدواني ودرجــات ا
كمـا  0.01عنـد مسـتوى داللـة  إحصـائيالدى تالمذة السنة الثانية ثانوي على وجود عالقة سالبة ودالة 

 أي انــــه كلمــــا ارتفعــــت درجــــات التالميــــذ فــــي الســــلوك العــــدواني، )02(هــــو مبــــين فــــي الجــــدول رقــــم 
   .حوالعكس صحي، يالدراس التحصيل انخفضت درجاتهم في

المراهــق يعــيش جملــة مــن الصــراعات النفســية واالجتماعيــة نتيجــة فــي كــون ان وتفســر الباحثــة هــذه ال
يصــعب التكيــف معهــا خاصــة إذ لــم يجــد األرضــية المناســبة  التــي تســاعده علــى فهــم هــذه التغيــرات 
والمتمثلــة فــي األســرة والمدرســة فيصــبح أكثــر عدائيــة مــع المحيطــين بــه نظــرا لمــا ينطــوي عليــه الســلوك 

، فســية واجتماعيــة ســيئة فتكــون هــذه العدوانيــة موجهــة نحــو الــذات أو إلــى الخــارجالعــدواني مــن آثــار ن
  .وتظهر بشكل جلي في المؤسسات التعليمية

هــذا ال يمنــع و ، دور كبيــر ووســيط بــين التعلــيم األساســي والتعلــيم الجــامعي  فالمؤسســة الثانويــة  لهــا
بشــكل لبا فــي نفســية التلميــذ مــن أن تمثــل المدرســة أيضــا فضــاء لــبعض الســلوكات التــي قــد تــؤثر ســ

يعتبــر الســلوك  . )65:1996خليــل قطــب أبــو قــورة (، وفــي تحصــيله الدراســي بشــكل خــاص، عــام
فممارســة العــدوان مــن قبــل تلميــذ ، مــن المشــكالت الســلوكية التــي تــؤثر علــى ســير الــدرسالعــدواني 

لـق صـعوبات الـتعلم كمـا أنـه يخ، واحد تؤدي إلى زيادة فـي ممارسـة العـدوان مـن قبـل تالميـذ آخـرين
، ويعيــق التفاعــل االجتمــاعي الســليم بــين التالميــذ، المتواجــدين معــه فــي غرفــة الصــف بــنفس الوقــت

وكذلك فإنه يتدخل مع سير العملية التعليميـة ويقـف حـائال دون تـوفر الجـو التربـوي المناسـب داخـل 
، محمـد ضـيدان الحميـدي(ويتجلى بشكل سلبي  على تدني مستوى التحصيل لـديهم . غرفة الصف

2003 :89.(  

التـي تناولـت  عالقـة العنـف ) Anderson  )2001دراسـة  وهذا ما اكدته بعض الدراسات من بينها 
المـدارس ب مـن الجنسـين  تلميـذ 300 حيـث طبقـت علـى عينـة متكونـة مـن، بمتغير التحصيل الدراسـي

لمتغيــرات المنبئــة بالســـلوك أوضــحت النتــائج أن متغيــر التحصـــيل الدراســي يعــد مــن ا، الثانويــة العامــة
بــل كــان أكثــر أهميــة فــي التنبــؤ بالســلوك العــدواني لــدى عينــة الدراســـة  . والعكــس صــحيح، العــدواني
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أكثــر عــدوانا ماديــا وبشــكل دال  عــاليأن ذوو التحصــيل الدراســي  كــذلك  أظهــرت النتــائجكمــا ، ككــل
  )2003، طه المستكاوي. (احصائيا من ذوي التحصيل الدراسي األعلى

ــــي المــــدارس اليابانيــــة  )Motoko )2000أمــــا دراســــة موتكــــو  أظهــــرت أن أســــباب العنــــف ف
 فوجــدت أن ســبب العنــف، مــن حيــث التنــافس الدراســي فــي عنــف التالميــذ، والواليــات المتحــدة

مـع اعطـاء للتالميـذ فرصـا ، راجـع إلـى قلـق التالميـذ حـول العالمـات وحـول مسـتقبلهم والعدوان
  ).142:2009، خالد الصرايرة(ارس محدودة للتواصل داخل المد

ويمكن ارجاع تدني التحصيل الدراسي لـدى تالميـذ المرحلـة الثانويـة كـذلك الـى جماعـة الرفـاق التـي 
قصــد ، حيــث يتخــذها التلميــذ كنمــوذج، تلعــب دورا مهمــا فــي االنجــاز الدراســي خــالل فتــرة المراهقــة

حيــث ، درجات المدرســية المرتفعــةوتهــتم بالــ، االنتمــاء لمجموعــات صــغيرة داخــل الصــف المدرســي
ممــا يــدفعهم للممارســة ، يتنــافس هــؤالء الــزمالء بشــكل غيــر مباشــر علــى التفــوق مــا يشــعرهم بــالقلق

  ).181: 2012، ،حدة.(وينعكس ذلك على تحصيلهم الدراسي العدوان والعنف 

واني يـؤثر علـى فنالحظ من خالل النتائج المتوصل إليها ونتائج الدراسات السابقة بـأن السـلوك العـد
ممـا يصـبح القسـم محـل ، نتائج التحصيل الدراسي كما أنه يؤثر على رفاقه في القسـم بصـورة سـلبية

توجــد عالقــة ارتباطيــة عكســية " وعليــه فإننــا نقبــل فــرض البحــث القائــل انــه . صــراع ال لطلــب العلــم
 .بين السلوك العدواني والتحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي

 :عرض نتائج الفرضية الثانية _ب

ــة توجــد ــة عكســية  عالق ــدى  ارتباطي ــين الســلوك العــدواني والتحصــيل الدراســي ل ــذ ب التالمي
  .لسنة الثانية ثانويل الذكور

  . التالميذ الذكورلدى  التحصيل  الدراسيو  يبين العالقة االرتباطية بين السلوك العدواني)  ): 03(الجدول رقم 

  الداللة Sig   قيمة  )ر(قيمة معامل االرتباط بيرسون   رادعدد األف  المتغيرات

 دال  0.000  0.358-  119  السلوك العدواني

  التحصيل الدراسي

 وهي أصغر) 0.000( تساوي sig االحتمالية القيمة أن) 03(خالل الجدول رقم يتضح من 
ين السلوك ب اطية عكسية بارت مما يدل على وجود عالقة، )0.05( الداللة مستوى من

  .لسنة الثانية ثانويل التالميذ الذكورالعدواني والتحصيل الدراسي لدى 
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  :عرض نتائج الفرضية الثالثة _ج

لسـنة ا تلميـذاتبين السلوك العدواني والتحصيل الدراسي لدى ارتباطية عكسية  عالقة توجد
 .الثانية ثانوي

  . التلميذاتلدى  التحصيل  الدراسيو  العدوانييبين العالقة االرتباطية بين السلوك ): 04(الجدول رقم 

  الداللة Sig قيمة  )ر(قيمة معامل االرتباط بيرسون   عدد األفراد  المتغيرات

  0.068 -  108  السلوك العدواني

   
 دال . غ  0.484

  التحصيل الدراسي

 كبروهي أ) 0.484( تساوي sig االحتمالية القيمة أن) 04(خالل الجدول رقم يتضح من 
بين السلوك  اطية عكسية بارت وجود عالقةعدم مما يدل على ، )0.05( الداللة مستوى من

 .سنة الثانية ثانويلا تلميذاتالعدواني والتحصيل الدراسي لدى 

  :نتائجالمناقشة 

المحســوبة " ر"أن قيمـة  تبـين لنــا) 04(نتـائج الموضــحة فـي الجـدول رقــم  مـن خـالل عــرض
فرض البحث الذي ينص  نرفض لذا فإننا، دالة احصائيا غير هي)  0.668-(والتـي تسـاوي 

 تلميــذاتبــين الســلوك العــدواني والتحصــيل الدراســي لــدى ارتباطيــة عكســية  عالقــةوجــود علــى 
  ."لسنة الثانية ثانويا

وتفســر الباحثــة هــذه النتيجــة أن الــذكور هــم أكثــر عدائيــة مــن االنــاث وهــذا مــا انعكــس علــى 
عدائيــة الــذكور تــؤثر بشــكل مباشــر علــى نتــائجهم الدراســية علــى اي ان . تحصــيلهم الدراســي

  .خالف االناث

هذا راجع إلى أساليب التنشئة االجتماعية التي يمر بها كل من الذكور الباحثة على أن  كما ترى
واإلناث في األسرة خالل مراحل حياتهم فظروف التنشئة االجتماعية التي تعيشها األنثى تختلف 

فالذكور غالبا ما  يعلمون عـدم إظهار أو التعبير عن ضعفهم أو ، يشها الذكرعن تلك التي يع
، خاصة زميالتهمو  نقص ثقتهم بذاتهم خاصة في المواقف المحرجة أو األزمات أمام زمالئهـم

 وذلك، وٕاحباطهم توترهم حدة من لتخفيف الذات نحو العدوانية إلى على خالف اإلناث فيلجان
  ).120:2012، قوعيش( ، ون أن يؤثر ذلك على تحصيلهم الدراسيأنفسهم د لوم طريق عن

حيــث يؤكــد أن الــذكور أكثــر عنفــا مــن اإلنــاث  Bandouraاتفقــت هــذه النتيجــة مــع بونــدورا  
، الذكور في سلوكهم العنيف منـه عنـد اإلنـاث عوذلك كون اإلطار االجتماعي أكثر تسامحا م
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معتـز ســيد عبــد (بــالرفض أحيانـا أو العقــاب  فعنـدما يصــدر السـلوك العنيــف مـن اإلنــاث يواجـه
  ).262:2005، اهللا

، ودورهمـا فـي تحديـد السـلوك العنيـف، كما يمكن إرجاع النتـائج إلـى عنصـر النمذجـة والتقليـد 
ذلـك بحكـم أن الـذكر يخـرج إلـى الشـارع ، لعنف أكثر مـن تعـرض اإلنـاث لـهلفتعرض المراهق 

  ).26:2011، رةعبدي سمي(وتتسع دائرة تفاعله مع اآلخرين 

علــى عينــة مــن طـــالب التعلــيم الثــانوي  بالهنـــد ) Prasad )1980براســـاد  وجــاءت دراســة 
  . بينت اتسام الذكور بالعدوان غير المباشر والشك والعدوان اللفظي مقارنة باإلناث

حــول العوامــل المــؤثرة علــى مشــكلة االنضــباط لــدى طلبــة ) 1986(بينــت دراســة العمــران  كمــا
، طالــب وطالبــة) 505(فقـد طبقــت علـى عينــة مكونــة مـن ،فـي دولــة البحــرين  الصـف العاشــر

وقد بينت نتائج الدراسة أن مشكلة االنضباط الصفي كانت أكثـر ظهـورا لـدى الـذكور ممـا هـو 
  . ولدى طلبة التخصصات األدبية مما هو لدى التخصصات العلمية،لدى اإلناث 

 التالميـذ صـفوف فـي عنـف حالة) 65( احصى اين) 1992( لهيب محمد الباحث اجرى كما
 مـن النـوع هـذا أن الباحـث فسـر، الـذكور هـم االعتـداء بهـذا القـائمين جل أن فوجد المتمدرسين
ــــر الســــلوكات ــــارات فتــــرة خــــالل إنتشــــاره يكث ــــي االمتحانــــات أو االختب  ســــلوك فيهــــا يتــــوثر والت
  .الدراسي تحصيلهم على ينعكس وهذا عدوانيتهم وتكثر المراهقين

 والمؤلمــة المزعجــة للمواقــف واالســتجابة االجتماعيــة للحساســية اكثــر هــم الباحثــة أن االنــاث وتــرى 
 وذلــك الفــارق خلــق فــي مهمــا" دورا االجتماعيــة التنشــئة تلعــب كمــا، بــالمراهقين مقارنــة حيــاتهن فــي

 تنشـــئة عكـــس، واالنجـــاز التنـــافس علـــى الطفـــل لتربيـــة" جهـــودا الولـــدان يبـــذل الطفولـــة مرحلـــة فمنـــذ
 ).203: 2007، حسن العظيم عبد طه(  الخضوع على تعتمد التي ناثاإل

والتــي كشــفت ان االنــاث  Mahra Bian 1988مــع دراســة مــاهير بيــان تتفــق  النتيجــةوهــذه 
 . هتماما بالنشاطات االجتماعية واالكاديمية في حين يتجه الذكور لالنشطة المهنيةاكثر ا

تفـوق االنـاث علـى الـذكور فـي درجـات التحصـيل   102: 2013، كما اشارت دراسة  لوناس حـدة
وارجعـت ذلــك الــى محاولــة الفتــاة الــتخلص مــن القـيم االجتماعيــة التــي ال تــدعم موقــف المنافســة فــي 

وكــذلك الــتخلص مــن النظــرة المحــدودة اليهــا واالهمــال الــذي تعانيــه فــي المجتمــع مــن خــالل  المــرأة
 ).للخروج من المنزل انها السبيل الوحيد(التفرقة بينها وبين الذكر 
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  خالصة 

 حالـة باعتبـاره التربـوي المجـال فـي المهتمـين من العديد قبل من كبيراً  اهتماماً  لقى السلوك العدواني
كثيـرا مـا نجـد أن المراهـق يشـعر ف، سلوك الفرد والمعلم بشكل سلبي تهدد المنظومة التربوية وتستثير

ومـــع المواقـــف ، التعليميـــة الجديــدة بالنســـبة لــهبــالتوتر والضـــغط فــي حالـــة عــدم تكيفـــه مـــع المواقــف 
الدراســية المختلفــة كــالزمالء والمعلمــين وكــل المشــكالت المدرســية التــي تواجهــه وتــؤثر عليــه بصــورة  

وهنــــا  يقــــوم التلميــــذ بســـلوكات غيــــر مقبولــــة لجلــــب ) 23:2001، نــــوال محمــــد عطيـــة( أو أخـــرى 
بشــكل ســلبي علــى تحصــيله الدراســي ويكــون االنتبــاه وعــدم رغبتــه فــي مزاولــة  الــدرس وهــذا يــؤثر 

فعلى المدرس ومستشـار التوجيـه أن يسـتخدما أسـاليب تربويـة وٕانسـانية تمنـع أو ، عبء على زمالئه
ــتعلم ــديهم دوافــع ايجابيــة لل وتحمــل المســؤولية ، تحــد مــن تكــرار الســلوك العــدواني بأشــكاله وتكــوين ل

خـالل الممارسـات المتاحـة مـن طـرف المـدرس وال يمكـن تعلمهـا إال مـن ، والمبادرة في ضبط الـنفس
لتكوين عالقة ايجابية بينه وبين تالميـذه مسـتعينا باجتماعـات مـع أوليـاء التالميـذ للتخفيـف مـن حـدة 

 .والهدف من ذلك كله تحسين المنظومة التربوية، هذه السلوكيات

  :اقتراحات
افآت التي تلعب دورا توفير بيئة تعلمية مساعدة على التعلم مع تقديم التعزيزات والمك �

  .مهما في دفع التلميذ للتعلم  والتحصيل الجيد
 والعمل . الدراسي للتحصيل الدافعية زيادة على وتشجيعهم. التعلم بأهمية الطلبة توعية �

  لديهم النجاح تعزيز فرص أمكن توفير على
  .والمعلمين االباء مجال تفعيل �
ن طريق المتابعة من طرف مستشاري ع، االهتمام بالجانب النفسي للتلميذ العدواني �

  .كما يمكن توجيهه إلى اخصائي عيادي خارج المؤسسة التعليمية، التوجيه
التواصل المستمر بين الثانوية واألسرة من خالل فتح مجال لالجتماعات حتى يتسنى  �

تحصيلهم الدراسي مع تزويد بخدمات ارشادية و  لألولياء االطالع على سلوكيات أبنائهم
 .ذ بشكل مستمرللتلمي

  :المراجع
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تقدير الذات وعالقتها بالسلوك العدواني دراسة ، )2003(ألحميدي محمد ضيدان الضيدان  �
رسالة ، تحت إشراف عبد الحفيظ سعيد مقدم، تخصص الرعاية والصحة النفسية، ماجستير

  .رياض المملكة العربية السعوديةالجامعة ، ماجستير قسم علم النفس المدرسي
 في) المضاربات( العدواني السلوك ظاهرة دراسة، )2000(، صالح عبداهللا ،السعدوي �

  .الرياض،المعارف وزارة ، ميدانية دراسة. الثانوية المدارس
أبعاد السلوك العدواني وعالقتها بأزمة الهوية لدى ، )2004(بشير معمرية وٕابراهيم ماحي �

 - العدد الرابع. لنفسية العربيةمجلة شبكة العلوم ا، علم النفس الجزائر، الشباب الجامعي
  ديسمبر - نوفمبر- اكتوبر

بدون ، القاهرة، 41مكتبة الشباب ، سيكولوجية العدوان، )1996(خليل قطب أبو قورة  �
  .طبعة

السوك العدواني وعالقته ببعض المتغيرات الديمغرافية ) 2005(طه احمد المستكاوي  �
، ت مركز البحوث والدراسات النفسيةحوليا، وسمات الشخصية لدى تالميذ الثانوية العامة

  .  2005، الرسالة الثالثة، الحولية األولى، جامعة القاهرة –كلية اآلداب 
 الجامعة دار، والمدرسي العائلي العنف سيكولوجية، )2007( حسين العظيم عبد طه �

  .االسكندرية، االولى الطبعة، الجديدة
وكات العنف والتحصيل الدراسي لدى الضغط المدرسي وعالقته بسل، )2011(عبدي سميرة  �

دراسة ماجستير تخصص علم النفس ، والية بجاية) سنة 17- 15(المراهق المتمدرس 
  .المدرسي

  .عمان، الدليل الوقائي لحماية الطلبة من العنف واإلساءة، )2007(محمد العكرور  �
دراسات ، "ارنةدراسة عاملية مق"أبعاد السلوك العدواني ، )2005(معتز سيد عبد اهللا وآخر  �

  ).رانم(رابطة األخصائيين النفسيين المصرية ، القاهرة، نفسية المجلد الخامس العدد الثالث
دار القاهرة للنشر ، مصر، التكيف النفسي واالجتماعي، )2001(، نوال محمد عطية �

  .1ط، والتوزيع
اني لدى اساليب التسيير الصفي للمدرسين وعالقتها بسلوك العدو ، )2012(قوعيش مغنية  �

  .دراسة ماجستير علم النفس المدرسي، مستغانم، تالمذة السنة الثانية ثانوي
، التحصيل الدراسي بدافعية التعلم لدى المراهق المتمدرس عالقة، )2012(لوناس حدة  �

 .دراسة ماستر علم النفس المدرسي، البويرة
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  بن طاهر بشير. دو  بلعالية محمد.أ

 2جامعة وهران                                                       

 

  :ملخص

، ية لدى األستاذة من وجهة نظر التالميذاهتمت الدراسة الحالية ببناء مقياس الكفاءات االجتماع
  - 2013تلميذا وتلميذة  من مستوى التعليم المتوسط خالل السنة الدراسية  119على عينة  قوامها 

  .بمدينة الوادي  بالجنوب الشرقي الجزائري  2014

الصدق و  جيدة من خالل  معامالت الثبات، وأظهرت النتائج أن المقياس له خصائص سيكومترية
  .لمرتفعةا

الكفاءة ، كفاءة االتصال: هيو  وكشف التحليل العاملي عن أربعة عوامل للكفاءات االجتماعية
  .كفاءة الروابط االجتماعيةو  كفاءة االعتراف باألداء، االنفعالية

. لكن ليس بالقدر الذي يخل ببنية المقياسو  قد جاء توزيع عدد فقرات األبعاد العشرين غير متساوو  
  .قياس في صورته الحالية هو متسق مع التصنيف الوارد في التراث النظري للدراسةكما أن الم

الكفاءة ، كفاءة االتصال، الكفاءات االجتماعية، لخصائص السيكومترية :الكلمات المفتاحية

  .تالميذ السنة الرابعة متوسط، كفاءة الروابط االجتماعيةو  كفاءة االعتراف باألداء، االنفعالية

  :مقدمة

 التعليم مفاده أن التلميذ هو جوهر العملية التربويةو  اك اعتقاد سائد لدى القائمين على التربيةهن

أن ذلك الهدف ال يتحقق إال من خالل التركيز على الجانب المعرفي التعليمي و  .التعليميةو 
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هو أن المعيار األساسي الذي يدل على تحقيق ذلك الهدف و ، المتمحور على التلميذ في حد ذاته

  .نسبة النجاحو  التحصيل الدراسي المتمثل في درجات االمتحانات

تمحور جل اهتمام المؤسسة التعليمية في توجيه كل الجهود من أجل ، وعلى خلفية ذلك االعتقاد

حتى نجد أن التغيرات التي مست المنظومة التربوية ، تربوية معرفية محضةو  تقديم خدمة تعليمية

متى كانت هناك التفاتة إلى الجوانب و  .برامج التعليمو  ق بطرق التدريسعادة ما تمس فقط ما يتعل

 فإنها تركز على كفاءات المعلم األدائية أو المهنية، األخرى التي تؤثر على مسار تعلم التلميذ

هو المفهوم النفسي االنفعالي االجتماعي الذي يكونه التلميذ و ، تهمل جانبا آخر ال يقل أهميةو 

فالصورة الذهنية التي . لذي قد يساهم بشكل واضح في صقل ماهية التعلم لديهاو ، عن أستاذه

أن و  خاصة، يكونها التلميذ عن أستاذه هي أهم دافع يجعل التلميذ يقبل على التعلم أو ينفر منه

، فتحي مصطفى الزيات(المؤسسة التربوية تستهدف بناء التلميذ من مختلف جوانب شخصيته 

ٕانما العبرة في التأثيرات التي و  أساليب التدريسو  رة ليست في طرقفالعب). 250ص ، 1998

  . يستطيع المعلم أن يتركها في نفسية التلميذ

  ).135ص . 2002 . األمين عبد الحفيظو  فايز مراد دنش(

. إن عالقة التلميذ باألستاذ هي عالقة ديناميكية تنشطها التغذية الراجعة المستمرة بين الجانبين

أن المعلم يكون بمثابة المرتع الخصب الذي و  لميذ هو الذي يتوجه إلى مصدر التعليمغير أن الت

فاألستاذ . جوارحهو  يجعله يقبل على التعلم بكل إمكانياتهو  يترك فيه أثرا حسناو  يتغذى منه التلميذ

إال  أن الفعالية ال تتحققو  .الفعال هو الذي يجعل التالميذ ينتظرون بشوق كبير العودة إلى القسم

االجتماعية  من خالل مهارات التعزيز و  االنفعاليةو  إذا توفرت مجموعة من الخصائص اإلنسانية

المساعدة على و  التفاعل االيجابيو  المحبةو  العطفو  المعنوي المفعمة بالمشاركة الوجدانيةو  المادي

لدعم من األداء الجيد كلما شعروا باو  فالتالميذ عادة ما يميلون للمشاركة، حل المشكالت

عبد المنعم أحمد ، 251: ص، 58: ص 2000 .محمد محمود الحيلة عدس. (أساتذتهم

سارا سون ، 2005. عائشة محمد فخرو، 1993. عبد الرحمان محمد هيجان، 2004. الدردير

  ).1990ترجمة مجدي عبد الكريم حبيب 
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برامج و  التدريسطرق و  التنظيميةو  فالعبرة ال تكون في التغيرات الهيكلية، وبهذا المعنى

أي بقدر ما يكون ، سلوكياو  بقدر ما تكون في العمل على إيجاد معلم كفئ مهنيا، التكوين

متمكن معرفيا من المادة التي يدرسها يكون كذلك متوفرا على الخصائص االنفعالية 

التعليم التي و  في مستوى متطلبات التربيةو ، االجتماعية التي تسمح له بالتعامل الصحيح

ليس عجيبا أن جميع أفراد المجتمع الذين و  .كل مستوى تعليميو  بها كل مرحلة نمائيةتتطل

القيم التي و  المستويات قد تأثروا بشخصيات معلميهمو  يتولون مسؤوليات في شتى الميادين

  .بشكل غير مباشرو  غرسوها فيهم بشكل مباشر

كشف عن المهارات كان من الضروري التفكير في إيجاد وسيلة قياس تسمح بال، وعليه

خطير في تشكل و  ما دام أنها تساهم بشكل مهم، االجتماعية التي يجب أن تتوفر في األستاذ

  .أدائه بشكل خاصو  شخصية التلميذو  المجتمع بشكل عامو  شخصية الفرد

فقد تبين عدم وجود مقياس يتوفر على ، في حدود  االطالعو  وبالنظر إلى حجم المعلومات

األساتذة من و  الذي يحدد معالم  الكفاءات االجتماعية لدى المعلمينو  يةالخصائص السيكومتر 

 عليه جاءت هذه الدراسة لسد ثغرة أساسية قد تكون المؤسسة التعليميةو  .وجهة نظر التالميذ

 .شركائها في أمّس الحاجة إليهاو 

  :أهمية البحث وأهدافه

كما ، اذ من وجهة نظر التالميذيستهدف هذا البحث بناء مقياس الكفاءات االجتماعية لألست

التي يرغب التالميذ في و  يستهدف معرفة الكفاءات االجتماعية األكثر شيوعا لدى األستاذ

  .  توافرها في أساتذتهم

تكمن أهمية إعداد هذا المقياس في توفير أداة قياس تتوفر على الخصائص السيكومترية و 

الكفاءات االجتماعية لألساتذة أثناء ذلك الستخدامه في الكشف عن مستويات و  المطلوبة

بالتالي تحديد الجوانب التي يحتاجون فيها إلى تكوين أو إعادة توجيه من أجل أداء و ، الخدمة

  .  تكيف وظيفي أحسنو  أكثر فعاليةو  متكامل
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  :مصطلحات الدراسة

  :social compétenceالكفاءات االجتماعية   -1

  :compétenceالكفاءة  -1.1

بشكل ملفت  في أواخر القرن العشرين و  في الدراسات والبحوث العربيةظهر مصطلح الكفاءة 

يعرف عموما بـأنه مجموعة من معارف حسن األداء و  ).53ص2005خير الدين هني(

 PH"(والتصرف التي تسمح بالقيام بالدور أو الوظيفة أو النشاط المرجو على أحسن وجه

JONNEAT 2003 P06 .(1999كما يعرفها فليب بيرنود. P16)  PH. PERRENOUD(  على

وبلوغ ، مع وعي بنتائج هذا الفعل قصد تحديد المشاكل المجابهة، أنها القدرة على الفعل الناجح

أما في مجال التدريس فتعرف سهيلة عيسى عبد الرحيم الكفاءة بأنها . الحل في الوقت المحدد

الذي تظهر نتائجه على و  انقدرة المعلم على أداء مهامه التعليمية  بمستوى معين من اإلتق

 ).650ص  2004مجدي عزيز إبراهيم (سلوكات المتعلمين 

  :الكفاءة االجتماعية -2.1

السلوكية التي و  الوجدانيةو  تعرف الكفاءات االجتماعية عموما بأنها نسق من المهارات المعرفية

لتواصل تساهم في تحقيق قدر مالئم من او  تسمح بالتصرف وفق مقتضيات المواقف االجتماعية

عبد الرحمان . (التوافق النفسي االجتماعيو  التفاعل االجتماعي الفعال وحل المشكالتو  االيجابي

حسن علي حسن ، 470: ص. 2004ابراهيم محمد المغازي  25: ص. 2000.صالح األزرق

  ). 2006. مسلم

مع التالميذ قدرة المربي على التفاعل " وتعرف الكفاءة االجتماعية في الفضاء المدرسي  بأنها 

المقترحات لبعض المشكالت المدرسية و  بأن يسمح لهم بتقديم األسئلة واالستفسارات وتقديم حلول

والرد عليها بصدر رحب بعيدا عن أساليب التحقير واالستهزاء حتى ال تحدث عملية كف لدى 

عهم على تشجيو  التالميذ مع توجيه عبارات الشكر والتقدير لهم عند تقديم اإلجابات الصحيحة

  .)36 ص  2000 عبد الرحمن األزرق". (المبادأة حيث أن ذلك يمنحهم الثقة بأنفسهم
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أن إدارة األستاذ لطالب صفه  )2001محمد حميدان العبادي  (قد كشفت دراسة قطامي فيو 

تؤثر بدرجة كبيرة في إحداث التفاعل الذي يتم داخل القسم والذي يؤدي بالتأكيد إلى تحسين 

وخاصة تهيئة الجو التعليمي المناسب الذي يساعد ، م الصفي التي ينفذها األستاذعملية التعل

ولعل الجو النفسي . الطالب في أن يستخدموا أقصى طاقاتهم وٕامكانياتهم بالتعلم والتطور

فإذا كانت بيئة القسم ، واالجتماعي يعتبر من أهم العوامل المؤثرة في فعالية عملية التعلم الصفي

ميوله مما يؤدي إلى نفوره و  وة والخوف والسيطرة فإن التلميذ يلجأ إلى كبت رغباتهتتصف بالقس

  . وكرهه للتعليم

التي تصنفها الدراسات و  قد أمكننا تلخيص أهم الصفات التي يحبذها التالميذ في أساتذتهمو  

  :السابقة في خانة الكفاءات االجتماعية

، إحساس التالميذ بحب المدرس لهم، هولةالكالم المنظم الواضح الذي يستوعبه العقل بس

سيد محمد خير وممدوح عبد المنعم الكنياني (. مساعدة التالميذ على حل مشاكلهم

، والتواصل معهم، واالستماع إليهم وفهم مشكالتهم، واالهتمام بحاجاتهم )156ص1996

عهم بدون معاملتهم بصراحة والتعامل مو  ومشاركتهم  نجاحاتهم وجعلهم يشعرون بأهميتهم

. 2002فخري رشيد خضر(. أهل للثقةو  أن يكون لطيف بطبعه ولديه روح الدعابةو ، تمييز

 .)2005منى حسن األسمر .(بشاشة الوجه واالبتسامة والعالقات الجيدةو ، العدالة في معاملتهم

 يعامله معاملة تليق به مع تقديمو  يحترم الطالب، أن يكون بشوشا مرحا، ال ينفعل على الطالب

 .االستماع لهم، الضحك معهم، ممازحة التالميذ، تقبل مشاعر التالميذ، التشجيع، المساعدة

 ) 34ص 2001غاستون مياال ريه ترجمة فؤاد شاهين(

  :مكونات الكفاءة االجتماعية

إن المطلع على التراث النظري لموضوع الكفاءات االجتماعية يالحظ أن الباحثين الذين 

متطلبات  و  تناوالتهم االجرائية كل حسب مقتضياتو  ينت رآهماهتموا بدراسته قد تبا

  :فيما يلي أهم تصانيف الكفاءات االجتماعيةو ، إجراءات البحث
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لقد تطرق جولمان لموضوع الكفاءات االجتماعية في : Goleman)(تصنيف جولمان  -

  :ليحصر مواصفات الكفاءات االجتماعية فيما يو  "العمل مع الذكاء الوجداني"كتابه 

 تنوع الفعالية، تقديم المساعدة، تطوير اآلخرين، فهم اآلخرين: التعاطف ويتضمن -أ 

  .الوعي السياسيو 

تحفيز ، القيادة، إدارة الصراع، االتصال، التأثير:  المهارات االجتماعية وتتضمن -ب

د عبد المنعم أحم(. ٕامكانات الفريقو  قدرات، التنسيق والتعاون، بناء الروابط، التغيير

  )26ص2004الدردير

تصنيفا آخر للكفاءات االجتماعية  Elias et weissbergويسبرج و  كما وضع إلياس

، التعبير المناسب عن المشاعر، التحكم في الذات، التواصل: وتضمن الكفاءات التالية

القدرة و  القدرة على التعامل مع اآلخرين، القدرة على حل المشكالت، التفاؤل والوعي بالذات

 )27ص.2004. عبد المنعم أحمد الدردير. (التخطيط وتحديد األهداف على

في ضوء ما سبق  تمكن الباحثان من تحديد نظري أولي لمجموعة عوامل للكفاءات 

  :  مضامينها لدى األستاذ نوردها فيما يليو  االجتماعية 

ه سواء كانت تشير إلى قدرة األستاذ على التحكم بصورة مرنة في تصرفاتو  :كفاءات انفعالية .1

على خلفية أن األستاذ هو  . لفظية أو غير لفظية في مواقف التفاعل االجتماعي مع التالميذ

فهو الذي يهيئ المناخ الذي يقوي ثقة المتعلم بنفسه أو ، المفتاح الرئيس لنجاح العملية التربوية

فتح المجال للتحصيل ويثير التفكير الناقد أو يحبطه وي، ويقوي روح اإلبداع أو يقتلها، يدمرها

 )54ص2005محمد محمود الحيلة (. واالنجاز أو يغلقه

اعتماد و  التواصل معهمو  هي قدرة األستاذ على التجاوب مع التالميذ: كفاءات االتصال .2

 . حاجاتهم التربويةو  التغذية الراجعة في تشجيعهم على التعبير عن قدراتهم

السلوكية في إشعار التلميذ و  ستاذ اللفظيةتشير إلى قدرة  األ: كفاءات االعتراف باألداء .3

اعتراف و  ما يستحقه من تشجيعو  قدرته على التعبير في وصف إمكانات التلميذو ، بقيمته

  .بكفاءاته المختلفة
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هي قدرة األستاذ على كسب ثقة التلميذ وتحسسيه بالمساواة : كفاءة الروابط االجتماعية .4

 .اآلخرينو  رف األستاذٕاشعاره بأنه مرغوب فيه من طو ، مع زمالئه

  :منهجية البحث وٕاجراءاته

  :خطوات بناء مقياس الكفاءات االجتماعية

التي صممت لقياس الكفاءات ، قام الباحثان في البداية بإجراء مسح شامل للمقاييس المتاحة - 1

ومن جملة المراجع التي تم .  بشكل خاص  بشكل عام  والكفاءات االجتماعية لدى األستاذ

حسن علي حسن ، 2004عبد المنعم أحمد الدردير(: ي إعداد المقياس نذكر مايلياعتمادها ف

عائشة أحمد ، 1993عبد الرحمن محمد هيجان، 2004إبراهيم محمد المغازي، 2006مسلم

   )1990سارا سون ترجمة مجدي عبد الكريم حبيب –سارا سون  . 2005فخرو 

د على أساس نظري محدد فمنها ما الحظ الباحثان أن كل مقياس من هذه المقاييس قد أع

ومنها ما ركز على تقويم طلبة الجامعة لألستاذ ، ركز على الكفاءات التربوية العامة للمربي

عليه فإن المقاييس السابقة لم تركز بشكل واضح على الكفاءات و  .الجامعي بصفة عامة

تم القيام بجملة  بغرض تحقيق أهداف البحثو  .االجتماعية لألستاذ من وجهة نظر التالميذ

  :  من اإلجراءات للبناء المرحلي للمقياس نوضحها في ما يلي

طلب منهم في و ، المتوسطو  أستاذا في التعليم االبتدائي 15تم إجراء مجموعة مقابالت مع  .1

 هذه المقابالت تحديد  الكفاءات االجتماعية لألستاذ في ضوء التعريف االجرائي للمفهوم

ص مجموعة من العبارات أضيفت إلى العبارات المستخلصة من قد تم استخالو  .عواملهو 

  .التراث النظري

تلميذا من أقسام السنة الرابعة متوسط  60كما تم إجراء مجموعة من المقابالت مع  .2

  .وطلب منهم كتابة الصفات التي يحبون أن تتوفر في أستاذهم

االجتماعية لدى األستاذ وكان الهدف من هذا اإلجؤاء التعرف عن قرب على أهم الكفاءات 

التعرف على التعبير المتداول في وسط التالميذ ليتم توظيفه في فقرات و ، من وجهة نظرهم

  . المقياس
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عبارة موزعة بشكل غير متساو على أربعة أبعاد  58مكنت الخطوات السابقة من صياغة 

  ).فاءة الروابط االجتماعيةكو  كفاءة االعتراف باألداء، كفاءات االتصال، الكفاءات االنفعالية:(هي

  :الخصائص السيكومترية للمقياس

  : صدق المقياس -1

 :صدق المحكمين 1-1

تم عرض مقياس الكفاءات االجتماعية لدى األستاذة من وجهة نظر التالميذ على مجموعة من  

جامعة وهران لهم خبرة في مجال و  علوم التربية بجامعة الواديو  من أساتذة علم النفس، المحكمين

، خرف اهللا علي.أ، منصور بوبكر.أ ، ممادي شوقي.أ، لعيس إسماعيل.أ: (التقويم وهمو  القياس

طلب منهم تحليل مضمون عبارات و ، )األسود  الزهرة .أ، مشري سالف . أ، قيسي محمد السعيد.أ

كما  . مالءمة كل  عبارة للبعد الذي أدرجت تحته وللمقياس ككلو  المقياس وتحديد مستوى انتماء

وتحديد نسبة المالءمة في ضوء النسب ، لب منهم  تقدير مستوى الصياغة اللغوية للعباراتط

  .لكل عبارة ) % 100أو  % 75أو  % 50أو  % 25أو  % 00(: التالية

فقرات  حصلت نسبة اتفاق المحكمين على  صالحيتها على أقل من  8في ضوء ذلك تم استبعاد و  

بالتالي أصبح المقياس و  يفة على صياغة بعض العباراتكما تم  بإجراء تعديالت طف%.  75

 .عبارة في نهاية هذه المرحلة 50يتكون من 

 :التحليل العاملي 1-2

بعد تطبيق اإلجراءات األولية للتحليل العاملي المتمثلة في التأكد من مدى مناسبة حجم 

ينة مناسبة إلجراء كشفت النتائج على أن الع، العينة ومصفوفة االرتباطات لفقرات المقياس

هي و  0,50وجود ارتباطات لثالث فقرات أقل من  MSAبينما بينت نتائج ، التحليل العاملي

حيث تم حذفها وٕاعادة إجراء التحليل ، 43و 21، 19: الفقرات التي تحمل األرقام التالية

  .فقرة 47العاملي من جديد على 

  



181 

  :إجراءات التحليل العاملي بعد تعديل المقياس

  :دة التأكد من مناسبة العينة ومصفوفة االرتباطاتإعا-

قام الباحث باإلجراءات األولية التي يقتضيها التحليل العاملي وذلك بغرض التأكد من أن  

  .العينة ومصفوفة االرتباطات مناسبة إلجراء البحث

وهي قيمة تدل على أن حجم العينة  0,78تساوي  KMSولقد كشفت النتائج على أن قيمة  

  . اسب جدا إلجراءات التحليل العامليمن

دال عند   Bartlettأن اختبار بارتلرلت و  0,00001كما تبين على أن المحدد أكبر من 

وهذا يدل على أن المصفوفة تتوفر على الحد األدنى من االرتباطات التي   0,0001مستوى 

  .تجعلها قابلة للتحليل العاملي

حيث بينت على أن قيم ) Kaiser(ات  كايزر وفق محك MSAبعد ذلك تم تطبيق مقياس 

وهذا يدل  0,50وبالتالي فهي كلها أكبر من   0.84و 0.63االرتباطات القطرية تراوحت مابين 

 .على أن مستوى االرتباط في مصفوفة االرتباطات كاف إلجراء التحليل العاملي
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ة  لدى األساتذة من وجهة نظر مصفوفة تشبعات فقرات مقياس الكفاءات االجتماعي) 01(الجدول رقم 

  .التالميذ باستخدام التحليل ألعاملي عن طريق المحاور األساسية بعد التدوير المتعامد بطريقة فريماكس

العامل   فقرات المقياس
  األول

  قيم الشيوع  العامل الرابع  العامل الثالث  العامل الثاني

09  0.64          0.63  
13  0.63        0.66  
40  0.62        0.52  

17  0.60        0.59  
01  0.42        0.62  
37  0.34        0.68  
44    0.58      0.48  

41    0.55      0.56  
34    0.55      0.52  
26    0.50      0.52  

10    0.48      0.71  
14    0.44      0.61  
03      0.53    0.60  

05      0.52    0.55  
11      0.50    0.69  
36        0.62  0.56  

28        0.54  0.53  
16        0.50  0.66  
48        0.48  0.57  
04        0.45  0.68  

  نسبة التباين الكلي  1.25  1.36  2.73  4.70  الجذر الكامن
نسبة التباين 

  المفسر
24.75  14.37  7.29  6.59  53.00  

  ، أن التحليل العاملي أسفر عن أربعة عوامل (01)يتضح من الجدول رقم 

فت الفقرات التي كان تشبعها وحذ، 0,30 ≥وتم اإلبقاء فقط على الفقرات التي كان تشبعها 

، 25، 23، 22، 20، 18، 15، 12، 8، 7، 6 :وهي التي تحمل األرقام التالية 0,30 ≤
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وفي ) 50، 49، 47، 46، 45، 42، 39، 38، 35، 33، 32، 31، 30، 29، 27

 . (02)فقرة كما هو مبين في الجدول رقم  20ضوء ذلك أصبح المقياس يحتوي على
  )119 =ن ( بعاد المستخلصة من التحليل العاملي بعد التدوير المتعامد ومضمونها مرتبة تنازليا األ: )02( جدول رقم 

  
1  
 

هو عامل و  من التباين الكلي  % 24.75استوعب و ، كفاءة االتصال: العامل األول
يشير إلى مدى اهتمام األستاذ بالتفاعل االيجابي  مع التلميذ  من خالل تثمين تدخالت 

 .ر حواجز الحوار المتبادلكسو  التلميذ

  محتوى الفقرة  رقم الفقرة

  أحس بالسرور أثناء الحوار مع أستاذي  09
  يهتم األستاذ بما أقوله أو أتحدث به إليه داخل القسم  13
  يلقي األستاذ الدرس بأسلوب مشوق وجذاب  40

  أسمع كل ما يقوله األستاذ بوضوح  17
  نييناديني األستاذ باسمي عندما يسأل  01
  ينظر األستاذ إلى التلميذ الذي يتحدث معه  37

  
2 

: وتتصف بـمن التباين الكلي   % 14.37استوعب و  الكفاءة االنفعالية: العامل الثاني
 التسرعو  السبو  التعنيفو  تجنب  استعمال عبارات التجريحو  الضبط االنفعالي لألستاذ

 .بث مشاعر الخوف في قلوب التالميذو 
  ضى بالقسم يسب ويشتم األستاذ كل القسمفي حالة الفو   44

  أستاذي سريع الكالم إلى درجة ال يمكن معه التركيز  41
  يؤنبني األستاذ على مسمع التالميذ  34
  أستاذي كثير الصراخ  26

  يعاقبني األستاذ على أدنى خطأ أقوم به  10
  أخاف من أستاذي  14
  
3  

وتتصف  من التباين الكلي  % 7.29وعب استو ، كفاءة االعتراف باألداء: العامل الثالث
 .تثمين سلوكات التلميذ من طرف األستاذ ماديا أو معنويا: بـ

  )شكرا-ممتاز-بارك اهللا فيك(يشكرني األستاذ على إنجازاتي  03
  يشجعني األستاذ على المشاركة داخل القسم  05
  يبتسم األستاذ أثناء إجاباتي وتدخالتي  11

  
4 

، من التباين الكلي  % 6.29استوعب و  ءة الروابط االجتماعيةكفا: العامل الرابع
شعور التلميذ أنه مرغوب فيه من و  إحساس التلميذ بالمساواة مع زمالئه: وتتصف بـ

 .طرف األستاذ

  يسعى األستاذ لمساعدتي على تجاوز الصعوبات          36

  أشعر أنني قريب من أستاذي          28
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  ذ زميلي أكثر منييحب األستا          16
  يتكبر األستاذ على التالميذ          48
  يهتم األستاذ بجميع التالميذ          04

 53الجزء األكبر من التباين الكلي الذي قيمته   % 24.75استوعب العامل األول الذي قيمته 

 هو يقيس بعد كفاءة االتصال الذي يعبر عن مدى تمكن األستاذ  من توفير أسبابو  .%

التقرب و  التعبير عن تقبله للتالميذو  محفزو  الفعال من تسميع واضحو  التواصل المتبادل االيجابي

أما . بما ال يجعل أي وجود للحواجز التي تعيق التواصل البناء بين طرفي العملية التربوية، منهم

لى ضبط الذي يشير إلى مدى قدرة األستاذ عو  العامل الثاني فهو متصل بالكفاءة االنفعالية

التأنيب و  السبو  التحكم فيها في التعامل مع السلوكات التي يعتقد أنها سلبية كالشتمو  انفعاالته

عدم التسامح على أدنى خطأ ممكن إلى درجة يصبح فيها مصدر و  على مسمع من التالميذ

مل من جانب آخر فإن البنود المكونة للعامل الثالث تعد مؤشرات لعاو  .رعب لدى التالميذو  خوف

تشجيع للمجهودات التي و  الذي يظهر فيه األستاذ رضاه عن انجازات التلميذو  االعتراف باألداء

التي يسعى فيها و  أما العامل الرابع فقد تألف من فقرات مرتبطة بكفاءة الروابط االجتماعية.  يبذلها

بة بيت حلها ويجعل الصف  بمثاو  األستاذ إلى مساعدة التالميذ على التعرف على مشاكلهم

  .االهتمام المتبادلو  متكاتف تعمه العدالةو  عائلي متآزر

أظهرت نتائج التحليل العاملي أن المقياس في صورته الحالية يقيس أربعة عوامل للكفاءات 

كفاءة الروابط و  كفاءة االعتراف باألداء، الكفاءة االنفعالية، كفاءة االتصال: هيو  االجتماعية

لكن ليس بالقدر الذي يخل ببنية و  عدد فقرات األبعاد غير متساو قد جاء توزيعو  .االجتماعية

  .كما أن المقياس في صورته الحالية هو متسق مع التصنيف الوارد في  البعد النظري. المقياس

فقرة من بين  47فقرة من بين  20أن ) 2(: كما أظهر التحليل العاملي في الجدول رقم

التي شكلت و  ها التحليل العاملي هي المناسبة فقط التي أجري عليو  فقرات المقياس الكلي

 التي تحملأما بقية الفقرات  ، التي يفترض التعامل معها في التحليل الالحقو  األبعاد الفرعية

، 31، 30، 29، 27، 25، 23، 22، 20، 18، 15، 12، 8، 7، 6، 2( التالية األرقام

32 ،33 ،35 ،  
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  . تم االستغناء عنهافسي) 50، 49، 47، 46، 45، 42، 39، 38

  

  :االتساق الداخلي - 1-3

تم حساب االتساق الداخلي لمقياس الكفاءات االجتماعية لدى األستاذ من وجهة نظر التالميذ  

بين كل عبارة من  )برسون(وذلك بحساب معامالت ارتباط ، باستخدام معامل االرتباط الخطي

، رتباط بين كل عبارة والبعد الذي تنتمي إليهعبارات المقياس والدرجة الكلية وحساب معامالت اال

وحساب معامالت االرتباط بين كل بعد والدرجة الكلية للمقياس كما يتضح ذلك في الجدول رقم 

(03).  
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أبعادها والدرجة الكلية لمقياس الكفاءات االجتماعية و  مصفوفة االرتباطات بين عبارات (03)الجدول رقم 

  .لدى األستاذ

  عدرقم الب     
  رقم العبارة

  الدرجة الكلية  04  03  02  01

09  0.68**        0.52**  

13  0.67**        0.37**  

40  0.65**        0.52**  

17  0.60**        0.31**  

01  0.55**        0.36**  

37  0.50**        0.24**  

44    0.65**      0.34**  

41    0.66**      0.32**  

34    0.64**      0.38**  

26    0.51**      0.26**  

10    0.62**      0.34**  

14    0.60**      0.39**  

03      0.67**    0.29**  

05      0.70**    0.39**  

11      0.71**    0.40**  

36        0.55**  0.50**  

28        0.55**  0.58**  

16        0.30**  0.24**  

48        0.52**  0.24**  

04        0.28**  0.25**  

    **0.72  **0.51  **0.56  **0.62  الدرجة الكلية

 . 0,01االرتباطات دالة عند مستوى  كل**  

هي دالة عند مستوى ، أن قيم االرتباط التي تم الكشف عنها (03)يتضح من الجدول رقم 

. )0,58و 0,24(االختبار ككل ما بينو  وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بين كل فقرة، 0,01

وهي  )0,71و 0,28(ته ما بين بينما تراوحت قيم معامالت ارتباط كل فقرة بالبعد الذي تندرج تح
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وأصغر من قيم معامالت ارتباط كل ، قيم أكبر من قيم معامالت ارتباط كل فقرة بالمقياس ككل

  .)0,72و 0,51(عامل بالدرجة الكلية لالختبار والتي تراوحت ما بين

  .وهي نتيجة تبدو منطقية وتعبر عن االنسجام الكبير الذي يتمتع به االختبار

  :تالثبا -4-1-أ

ألفا :   تم حساب ثبات مقياس الكفاءات االجتماعية لدى األستاذ من وجهة نظر التالميذ بـ

  ):04(التجزئة النصفية وذلك على النحو الذي يبينه الجدول رقم و  كرونباخ
  :يوضح قيم معاملي الثبات لمقياس الكفاءات االجتماعية لدى األستاذ)  04(جدول رقم 

  التجزئة النصفية  خألفا كرونبا  أسلوب القياس

  0.89  0.90  الدرجة الكلية

  .أنه ذو بنية سيكومترية جيدةو  يتضح من هذه النتائج أن المقياس يتمتع بثبات جيد

  .spssوتمت كل العمليات السابقة ببرنامج المعالجات اإلحصائية في العلوم االجتماعية 

واحدة تتراوح من واحد إلى  تأخذ كل فقرة من فقرات المقياس درجة  :طريقة إعطاء األوزان

  :ويوضح المثال التالي ذلك. على أحد البدائل )ة (على حسب استجابة التلميذ ، ثالثة

  ال  أحيانا  نعم  العبارة   
      ×  أستاذي  حنون

بما أن و  .3فإنه يحصل على درجة  -نعم –في خانة  )×(إشارة  )ة(فإذا وضع التلميذ

رجة القصوى التي تدل على تمتع األستاذ بكفاءة فإن الد، فقرة 20المقياس يتكون من 

والدرجة الدنيا التي تدل على فقدان األستاذ للكفاءة االجتماعية ، 60: اجتماعية عالية هي

  .   40 :والمتوسط االفتراضي يساوي، 20:هي 

على التوالي  18أما العامل األول والثاني فإن الدرجة القصوى لكل واحد منهما تساوي 

لكل واحد  12بمتوسط نظري يساوي . لكل واحد منهما على التوالي 6الدنيا تساوي والدرجة 

  .منهما

الدرجة الدنيا قيمتها و  09:فقرات فهي  03أما الدرجة القصوى في البعد الثالث والمتضمن 

  .06بمتوسط نظري قيمته . 03
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  05الدنيا والدرجة 15:فقرات بـ  05وتقدر الدرجة القصوى في البعد الرابع والمتضمن 

  10:والمتوسط االفتراضي المقدر بـ 

  :قائمة المراجع
عالقتها بالتحصيل الدراسي لدى و  الكفاءة االجتماعية): 2004(المغازي إبراهيم محمد  �

 - 469:ص ص  . 4: العدد. 14:المجلد . مصر. دراسات نفسية. الطالب كلية التربية
493.  

مجلة . األخالقية للمعلمو  الجتماعيةمهارات الكفاءة ا): 2006(حسن علي حسن مسلم  �
 . 25 - 8ص ص . 137: العدد. المعرفة

 الجزائر . بن –مطبعة  ع . مقاربة التدريس بالكفاءات: )2005(خير الدين هني  �
اختبار الكفاءة االجتماعية ) 1990(ساراسون ترجمة مجدي عبد الكريم حبيب  –ساراسون  �

 .دار النهضة المصرية القاهرة
دار  . سيكولوجية التعلم): 1996(ممدوح عبد المنعم الكنياني و  ر اهللاسيد محمد خي �

  . لبنان . النهضة للطباعة
درجة ممارسة مهارات ادارة الصف كما تدركها ) 2005(عائشة احمد سلطان فخرو- �

مجلة العلوم . الثانوية بدولة قطرو  معلمات التربية االسرية في المرحلتين االعدادية
  .113 – 18: ص ص. 08االجتماعية العدد 

 . دار الفكر العربي . علم النفس التربوي للمعلمين): 2000(عبد الرحمن صالح األزرق  �
  .ليبيا. مكتبة طرابلس العلمية العالمية

 . التوزيعو  عالم الكتب للنشر . علم النفس المعرفي: )2004(عبد المنعم أحمد الدردير  �
  .القاهرة

دار عويدات للنشر  . علم النفس التربية: )2001(ن غاستون مياالريه ترجمة فؤاد شاهي �
  .لبنان . والطباعة

مكتبة األنجلو  . أساليب التعلمو  استراتيجيات التعليم): 2004(مجدي عزيز إبراهيم  �
  .مصر . المصرية

المعوقات التي تواجه المعلمين في تنفيذ استراتيجيات : )2001(محمد حميدان العبادي  �
  . 143- 90ص ص  . 39:العدد . اد الجامعات العربيةمجلة اتح . إدارة الصف
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دار المسيرة . 03: الطبعة. ممارسةو  تصميم التعليم نظرية: )2005(محمد محمود الحيلة  �
  .عمان. التوزيعو  للنشر

كفاءات أداء عضوات هيئة التدريس بجامعة أم القرى من : )2005(منى حسن األسمر  �
 - 131ص ص  . 07: العدد . جامعة قطر . ويةمجلة العلوم الترب. وجهة نظر الطالبات

175 
ٕاعداد و  دليل التربية العلمية: )2002(األمين عبد الحفيظ أبو بكر و  فايز مراد دندش  �

  . مصر . النشرو  دار الوفاء لدنيا للطباعة. المعلمين

� Philippe jonnaet (2003) :Difficultés rencontrées dans l’utilisation 
du concept de compétence dans les programmes d’études.  
Montréal. ci rade.  UQ AM. 

� Philippe perrenoud(1999): construire des compétences tout un 
programme.  revue pédagogique.  N e 112. pp16-20.    
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نظر الصورة النهائية لمقياس الكفاءات االجتماعية لدى المعلم من وجهة _
 :التعليمات التالميذ

اقرأ كل فقرة  بعناية . فيما يلي عدد من العبارات التي تصف وجهة نظرك إزّاء األستاذ الذي يدرسك

بحيث تنطبق ، في الخانة المناسبة) ×(ضع عالمة و ، اختر واحدة من اإلجابات الثالث. واهتمام

وليكن في علمك بأنه ال . ألستاذكاإلجابة مع الوصف الذي تعتقد أنه يعبر عن السلوك التعليمي 

وسوف . فمهما كانت إجابتك فهي تعبر عن رأيك الشخصي،أخرى خاطئة و  توجد عبارة صحيحة

  .تحاط إجابتك بالسرية التامة حيث تستعمل لغرض البحث العلمي فقط

  : المادة المدّرسة:        قسم     :المستوى الدراسي:   السن  :البيانات الشخصية

  الال  أحيانا  نعم  البــنود  ارةرقم العب
        أحس بالسرور أثناء الحوار مع أستاذي  01

        يهتم األستاذ بما أقوله أو أتحدث به إليه داخل القسم  02
        يلقي األستاذ الدرس بأسلوب مشوق وجذاب  03
        أسمع كل ما يقوله األستاذ بوضوح  04

        يناديني األستاذ باسمي عندما يسألني  05
        ينظر األستاذ إلى التلميذ الذي يتحدث معه  06
        في حالة الفوضى بالقسم يسب ويشتم األستاذ كل القسم  07
        أستاذي سريع الكالم إلى درجة ال يمكن معه التركيز  08

        يؤنبني األستاذ على مسمع التالميذ  09
        أستاذي كثير الصراخ  10
        وم بهيعاقبني األستاذ على أدنى خطأ أق  11

        أخاف من أستاذي  12
        )شكرا-ممتاز-بارك اهللا فيك(يشكرني األستاذ على إنجازاتي  13
        يشجعني األستاذ على المشاركة داخل القسم  14

        يبتسم األستاذ أثناء إجاباتي وتدخالتي  15
        يسعى األستاذ لمساعدتي على تجاوز الصعوبات  16
        ذيأشعر أنني قريب من أستا  17

        يحب األستاذ زميلي أكثر مني  18
        يتكبر األستاذ على التالميذ  19
        يهتم األستاذ بجميع التالميذ  20
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�و %Lم ا���ت ����'k9000 �"#�-دة ا�
�  :واrدارة &��

  )&�� ا��j#�T وا(��iف(

  

  )باحثة(سعدي نوال 

المركز الوطني للبحث في األنثروبولوجيا                                                       

  وهران -االجتماعية والثقافية 

 : الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة أنظمة الجودة التي أصبحت محل اهتمام أغلب 

يستند  وهدفا استراتيجيا اعتبرت الجودة  لغة العصر اذ. خدمية المؤسسات، صناعية كانت أم

وفق مواصفات دولية عالمية وهي مواصفة اإليزو  -ير موثوقة ومحددة إلى قواعد ومعاي

قائم على تميز في  –اإلدارة بالجودة الشاملة -نمط إداري حديث  ُيعتمد لتحقيق -9000

ضوء هذه  في. األداء  من خالل  المسؤولية المشتركة والتحسين المستمر في العمليات

حول  يواجهنا الذي قد توضيح الغموض إلى الغايات ومن خالل هذا العمل المنجز نصبو

 .درجة التكامل واالختالف بين نظام الجودة واإلدارة بالجودة الشاملة

 الجودة الشاملة المؤسسة، الجودة، نظام إدارة الجودة، اإلدارة، :الكلمات المفتاحية

 :مقدمة 

التطوير التنظيمي يفرض  مع حركية االقتصاد العالمي والمنافسة الحادة بين المنظمات أصبح مفهوم

تغيرات مصيرية على المؤسسات العمومية والخاصة، هذه التغيرات انطلقت من درجة إدراك واهتمام 

المؤسسات بفكرة االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية لتحقيق ما تصبو إليه وهو مبدأ تحقيق جودة 

  .الخدمة أو المنتوج وفق مقاييس ومواصفات عالمية

ديات األسواق العالمية التي تفرضه الدول المنافسة لجودة السعر والنوعية في ونظرا لتح

المنتجات أصبح لزاما عليها التفكير في التوجه إلى أنظمة إدارة الجودة باعتبارها آلية تمكن 
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المؤسسات من االستجابة لتلك المتطلبات وعبور حلبة األسواق والمنافسة حتى تضمن لنفسها 

ار ضمن محيط تسوده تحديات تنافسية وضوابط محددة دوليا لنوعية البقاء واالستمر 

  .المنتجات

أصبحت هذه األنظمة التسييرية هي المحرك األساسي لتحقيق الفعالية التنظيمية والبشرية من خالل 

ساهمت  .التركيز على اإلجراءات المعيارية التي تحدد أولويتها كل مؤسسة حسب النشاط الدي تزاوله

اهيم الجديدة على المستوى التنظيري إلى توسيع مجال الفكر اإلداري وهذا حسب توجهات هده المف

الباحتين والدارسين لعلم اإلدارة واالجتماع وعلم النفس لقيمة الجودة، ان تطبيقات أنظمة إدارة الجودة 

ددة من خالل التركيز على مجموعة من المواصفات المح "العملية"طرحت ضوابط إجرائية بمفهوم 

�ووالمنتظمة وهي مواصفات %Lالتقييم الداخلي- التي تسعى على المراجعة االستقصائية  9000ا - 

حيت توضح األخطاء وتتابع تصحيحاتها وفق ، لتقييم حالة العمل وطريقة تطبيق نظام الجودة

شمل توسعت هذه النظرة القياسية إلى مفهوم أ ،)73:1999 فيصل الدحلة،.(إجراءات وقائية ومتابعة

وأعمق يهدف إلى توسيع فكرة الجودة على مستوى اإلدارات والمنظمات وتكتيف الجهود المادية 

وهذا من خالل التركيز على برامج اإلدارة بالجودة الشاملة وهي الفلسفة والقيمة اإلدارية التي . والبشرية

د والمؤسسات أصبحت تسايرها أغلب المؤسسات صناعية وحتى منظمات الرعاية والصحة والمعاه

التعليمية والمنظمات غير الهادفة للربحية، لقد أدركت المنظمات أهمية هذا النمط التسييري الذي يرتكز 

بالدرجة االولى على تشكيل ثقافة تنظيمية مبدأها االساسي هو تحسين العملية التسييرية واالهتمام 

األخيرة مجموعة من التوضيحات   بالعامل اإلنساني عند التطبيق لهذا النظام، طرحت هذه الفكرة

بموجب التأكيد على فكرة العالقات اإلنسانية ودورها في تحسين األداء المنظمي من خالل مبدأ إشراك 

العاملين في اتخاذ الفرار والتوفيق بين بيئة العمل ومتطلبات العامل تفويض السلطات ورفع معنويات 

ستحوذ المورد البشري دورا حساسا ومهما في تطبيقات العاملين وفق اساليب قيادية ديمقراطية، لقدا

اإلدارة بالجودة الشاملة، فالجودة تبدأ وتنتهي باإلفراد فهم الذين يديرون العملية وينسقون عمل 

وبالتالي فإن جهود تحسينها ينبغي ان تركز  وهي بذات الوقت تعبر عن التفوق اإلنساني،. المنظمات

ساليب واآلالت، فاألفراد هم المفتاح لنجاح تطبيقات اإلدارة بالجودة أكثر على األفراد بدال من األ

  .)2011 :صفوان المبيضين(الشاملة 
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من منطلق هذا االهتمام واألهمية لهده األنظمة التسييرية كنمط وآلية لضبط اإلجراءات 

ل ما هي أوجه التكام: والعمليات داخل المؤسسات ندرج تساؤلنا الجوهري المدرج كما يلي

  واالختالف في التطبيق بين أنظمة إدارة الجودة اإليزو واإلدارة بالجودة الشاملة ؟

  :أهداف الدراسة
   في إطار الشراكة العلمية بين المركز الوطني للبحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية 

CRASC  ومعهد البحوث المغاربية المعاصرة  بتونسIRMC قصير  ثم االستفادة من تكوين

إلى  2015نوفمبر 02المدى المتمثل في الورشة العلمية المنهجية المنعقدة في الفترة  الممتدة ما بين

، وكان الهدف من هذا - بالحمامات الياسمينLICO بفندق اليكو –بدولة تونس 2015نوفمبر  07

ية لرسائل التوجه العلمي توضيح الصورة العلمية للباحثين الشباب من منطلق التقدمات المرحل

المحاضرات  حول وكانت أغلب النشاطات العلمية تدور - الصعوبات والفوارق المنهجية –الدكتوراه 

بها أساتذة بمختلف التخصصات إلى جانب ورشات كتابية ولقاءات مع باحثين من  زودنا التي

كامل وفي إطار المناقشة التي تمت مع المشاركين بخصوص أوجه االختالف والت المركز وخارجه

بين أنظمة إدارة الجودة، جرى التفكير في كتابة هذا المقال وذلك بهدف توضيح المفاهيم والمبادئ 

  .نظريا الخاصة بأنظمة إدارة الجودة

وعليه نحاول من خالل هذه الدراسة تسليط الضوء على مفهوم أنظمة إدارة الجودة عرضا 

إلداري الحديث وذلك للفت االنتباه إليه وتحليال ومناقشة، باعتبارهم أحد أهم مفاهيم الفكر ا

والمساهمة في إثراء البحث في هذا المجال خاصة في البيئة العربية التي مازالت فيها هذه 

 .الدراسات قليلة مقارنة بالبيئة األجنبية

  : ماهية الجودة -1

بيعة التي تعني الشخص أو ط (Qualitas) الالتينية الكلمة إلى) Quality(يرجع مفهوم الجودة 

الشيء ودرجة الصالبة، وقديًما كانت تعني الدقة واإلتقان من خالل قيامهم بتصنيع اآلثار التاريخية 

والدينية من تماثيل وقالع وقصور ألغراض التفاخر بها أوالستخدامها ألغراض الحماية، وحديثًا 

ناعية وظهور الشركات تغير مفهوم الجودة بعد تطور علم اإلدارة وظهور اإلنتاج الكبير والثورة الص

الكبرى وازدياد المنافسة، إذ أصبح لمفهوم الجودة أبعاد جديدة ومتشعبة، ويمكن تعريف الجودة بأنها 
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عبارة عن مجموعة من  الصفات والخصائص التي يتميز بها المنتج أو الخدمة والتي تؤدي إلى "

تصنيعه أو قدرته على األداء  تلبية حاجات المستهلكين والعمالء سواء من حيث تصميم المنتج أو

  أما )2007:22، منا طه بركات( ."في سبيل الوصول إلى إرضاء هؤالء العمالء وٕاسعادهم

J.M.Juranالمناسبة لالستعمال، إن تطور مؤخرا إلى المطابقة "عرف أنها  1964 الجودة في عام

قة للمتطلبات، وذلك إن الجودة هي المطاب" أيضا بقولهPhilip Groshy وقد عرف  "للمواصفات

عرفت الجمعية  1983 وفي عام ".ألن المواصفات يجب أن تعكس حاجات الزبون بشكل صحيح

 الجودة بأنهاAmerican Society of Quality Control.  (ASQC) الجودة األمريكية لرقابة

أو السمات والخصائص الكلية للسلعة أو الخدمة التي تطابق قدرتها على الوفاء بالمطلوب "

يجب أن تلتقي " لنا الجودة بأنها  .Deming W.E     حدد 1986 وفي عام. الحاجات الضمنية

حاجات الزبون الحالية والمستقبلية، وٕان الجودة هي درجة تطابق خصائص وسمات السلطة أو 

و أ) الموثوقية( الخدمة معا لمتطلبات الموضوعة لتلك السلطة أو الخدمة، بما فيها قابلية االعتماد

الجودة هي  "Seddiki  Abdellah (2004 :23) أما تعريف. قابلية الصيانة واإلصالح واألمان

في  Jean-François Pillou (2004:01) كما أشار ."مراقبة مدى مطابقة المنتوج مع محدداته

استعداد مجموعة "  على أن الجودة هي ISO (2000: 9000)التعريف الذي حدد من طرف معيار

،أما )16: 2001 رعد حسن الصرن،( )المواصفات( ص الجوهرية إلرضاء المتطلباتمن الخصائ

هي درجة تلبية مجموعة من الخصائص الكامنة في  :9000:2005المواصفة الدولية  تعريف

أنها تلبية توقعات  "Evans كما عرفها) 07:2010، عبد العزيز عبد العال(المنتح لمتطلبات العميل

المقدرة على تلبية متطلبات الزبائن، وتحقيق "  بأنها  Hill بينما عرفها."عليهاالزبائن أو ما يتفوق 

أما فريد  .56):2008 يوسف حجم الطائي وآخرون،(" توقعاتهم وتجاوزها باتجاه األفضل

) المواصفات( عبارة عن مجموعة من المقاييس المعيارية" على أنها) 247: 2007(النجار

  .لة المحققة لرضاء المتعاملين والعاملين والوسطاء والموردين وغيرهمومجموعة من السلوكيات الفعا

من خالل استعراض التعاريف السابقة أو الكثير منها، نالحظ أن هناك اختالفا واضحا 

يرى أن David Garvin وكبيرا في تعريف الجودة، ولذلك نجد أن أحد الكتاب وهو 

  :لى مجموعة من األنواع منهاتعريفات الجودة يمكن حصرها جميعا وتقسيمها ا
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ترى أن الجودة هي األداء األفضل للسلعة ولذلك فهي تعتمد في : وجهة النظر التسويقية -1

  ).الزبون( تعريفها على أساس مستعمل السلعة

ترى أن الجودة تقوم على أساسا لتصنيع، حيث تعني المطابقة : وجهة النظار اإلنتاجية -2

  .تاج السلعة بطريقة صحيحة من المرة األولىللمعايير والمواصفات، وأن يتم إن

حيث تنظر الى الجودة على أنها التغير الخاضع للقياس الدقيق  :وجهة نظر السلعة -3

وبالنظر الى هذه االختالفات، فإنه يتعين على المنظمات أن تضع أهدافها المتعلقة 

 الصرن،رعد حسن (بتصميم الجودة وتكاليف الحصول على مستوى معين لهذه الجودة 

2001 :17.( 

  ::ISO 9000 ةنظام إدارة الجود -2

نظام الجودة هو إطار يضم الهيكل التنظيمي والمسؤوليات واإلجراءات المتخذة والعمليات 

الممارسة والموارد الالزمة إلدارة الجودة، أي أنه يضم مجموعة أنشطة للتأكد من أن عملياتها 

يحتاجونه أو يرغبونه بشكل  تقدم للعمالء ما - هاأيا كانت طبيعتها أو كان حجم – إلنتاجية

: 2000 مواصفة عالمية برقم ISO مستمر، ولقد أصدرت المنظمة الدولية للتوحيد القياسي

9001 ISO  لنظم ادارة الجودةQuality Management Systems  لتغطي مرتكزات ومبادئ

 .متطلبات لمطابقة هذه المواصفةإدارة الجودة الشاملة من خالل بنود محددة، واعتبارها شروط و 

الشركات : على مستوى العالم بتطبيق المواصفة مثلOrganizations وقامت آالف المنظمات 

  .الخ....الصناعية والتجارية، الجامعات والمدارس، المستشفيات والفنادق

  

  

  :المواصفات الدولية  اإليزو2-1
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يطة أن تنفذها المنظمات بدقة وفاعلية، ان هذه المواصفة تعد  بحق إضافة لعلم اإلدارة، شر 

 .شهادة كما يحدث حاليا في أغلبية منظمات الدول النامية وليست مجرد الحصول على

  ).10،09: 2007محمد جمال الكفافي،(

عبارة عن سلسلة من المواصفات المكتوبة أصدرتها المنظمة العالمية للمواصفات  ∗9000 األيزو

زاوية للوصول إلى إدارة الجودة الشاملة، إذ أصبحت شهادة األيزو وتعد األيزو حجر ال 1987 في

جواز السفر الذي يسمح للمنتج االنتقال من المجال المحلي أو الوطني إلى عالم الشهرة واألسواق 

يمكن أن تستغني عنه أي منظمة صناعية ترغب في السير نحو طريق العالمية  العالمية والذي ال

، تحدد هذه السلسة وتصف ةق كما تفعل المنظمات الصناعية اليابانيواالستحواذ على األسوا

العناصر الرئيسية المطلوب توافرها في نظام إدارة الجودة الذي يتعين أن تصممه وتتبناه إدارة 

تتوافق مع أو تفوق حاجات أو رغبات وتوقعات ) سلعأ وخدمات( المنظمة للتأكد من أن منتجاتها

  ).11: 1997 أحمد سيد،( العمالء

إحدى التحديات التي تواجه العالم الثالث، السيما بعد  ISOتعتبر الشهادات التي تصدرها االيزوا  

أن أضحت عالمة من عالمات النضج والجودة في إنتاج السلع والخدمات وكذلك غدت االيزوا 

تشجع  بمثابة الوثيقة التي تصرح للمنتجات والخدمات بالدخول إلى األسواق العالمية ولذلك

الحكومات في العالم الثالث منظماتها اإلنتاجية والخدمية إلى السعي للحصول على االيزوا حتى 

  ).54 ،63: 1998 أمين ساعتي،(يتسنى لها الدخول إلى حلبة المنافسة 

من خالل الحصول على  شهادة المطابقة يجب أن تكون جهة معتمدة ومستقلة لزيارة 

  :رجع الحاجة إلى عملية تقييم المطابقة إلى عدة اسباب وهيالمؤسسة لتقييم المتطلبات وت

وسيلة  تعتبر المفتاح الرئيسي للدخول إلى االسواق الدولية، مطلب اساسي للعمل، أداة للتحسين، - 

  .) 23،24: 2010، عبد العزيز عبد العال( .للدعاية والتسويق ورقي المنظمة

                                                           
لية تعني التساوي، وقد استقت من الحروف الثالثة األول االسم المنظمة الدو  (ISOS) اإليزوا كلمة إغريقية ∗

وهي الهيئة الدولية المعنية بإصدار   International Standardisation Organisation للمواصفات والمقاييس

  ).310: 2008 يوسف حجم الطائي وآخرون،(وتقع إدارتها بسويسرا 1946 المواصفات التي تأسست عام
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  :التالي وتبعت تلك المواصفة عدة إصدارات وهى على النحو

وهي نموذج توكيد الجودة للمنشآت القائمة بالتصميم والتطوير  1987:9001ايزو  •

  .الخدماتو  واإلنتاج والتنفيذ

وهي نموذج توكيد الجودة للمنشآت القائمة باإلنتاج والتنفيذ  1987:9002ايزو  •

  .والخدمات

  .نهائيوهي نموذج توكيد الجودة للمنشآت القائمة بالتفتيش ال 1987:9003ايزو  •

وتبع ذلك إصدار . كانت كل منظمة تستخدم النموذج الذي يتالءم مع طبيعة نشاطها

والتي كانت عبارة عن دليل إرشادي لنظم الجودة وتعتبر هذه هي بداية الرحلة  9004مواصفة ايزو 

  .والتي أصبحت اآلن أكثر المواصفات شهرة على مستوى العالم 9000الطويلة لعائلة االيزو 

وفيها زاد التركيز على  9000في هذا العام تم إصدار نسخة جديدة من عائلة االيزو : 1994إصدار 

األفعال الوقائية بدال من االعتماد على الفحص والتفتيش ومن عيوب هذا اإلصدار و  دور توكيد الجودة

  .1994هذا العيب يعتبر من أهم عيوب إصدار عام و  من المواصفة كثرة الوثائق الورقية

قامت بمعالجتها و  1994جميع العيوب الملحوظة في إصدار  176أخذت لجنة : 2000رإ�lا

عوضا عن ) متطلبات نظم الجودة(كان من التغيرات األساسية إعادة تسمية المواصفة إلى و  جميعا

  .تم كذلك التركيز على رضا العمالء كعامل أساسي لنجاح المنشأةو  تأكيد الجودة

تم في هذا و  9000نظمة االيزو بإصدار مراجعة جديدة لعائلة ايزو قامت م 2000وفي بداية سنة 

التي أطلق عليها  9001ٕاعادة إنشاء المواصفة و  )9003و 9002(اإلصدار إلغاء المواصفات 

تم إصدار و  التي تختوي على متطلبات إنشاء نظام غدارة الجودة 9001: 2000مواصفة ايزو 

ٕاصدار و  التعريفات المستخدمة في نظم إدارة الجودة التي تحتوي على 2000:9000مواصفة ايزو 

  .الخاصة بإرشادات تحسين األداء 9004: 2000مواصفة ايزو 

بعد عدة سنوات من تطبيق المواصفة ظهرت الحاجة لتوضيح بعد : 2008إصدار

كانت تللك و  2008تم بالفعل إصدارها في نوفمبر و  لذا تم عمل بعضالتعديالت. المتطلبات

التوضيح لبعض و  ٕاعادة التنسيقو  تشمل توضيح المتطلبات عن طريق التبسيط التغييرات
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قياس رضا العمالء حيث توضيح الطرق المختلفة التي يمكن قياس  8.2.1المتطلبات مثل 

  )20:2010،21، عبد العزيز عبد العال( .رضا العمالء

  :الجودة الشاملة نظام -3

م الفكرية والفلسفية الرائدة التي استحوذ ت على االهتمام تعد إدارة  الجودة الشاملة من أكثرا مفاهي

الواسع من قبل األخصائيين والباحثين واإلداريين واألكاديميين الذين يعنون   بشكل خاص في تطوير 

وتحسين األداء اإلنتاجي والخدمي في متلف المنظمات ا إلنسانية، وقد لعبت إلدارة اليابانية دوًرا 

أسلوب إدارة النوعية |مار باالعتماد على حلقات سيطرة  النوعية  باستخدام حاسًما في هذا المض

تأخذ شكل نهج أو نظام  إداري شامل ، فلسفة إدارية حديثة :"يعرفها عقيلي بأنها الشاملة، كما عرفها

بحيث تشمل هذه ، قائم  على أساس إحداث تغييرات إيجابية جذرية لكل شيء داخل المنظمة

نمط القيادة اإلدارية، نظم  المفاهيم اإلدارية، السلوك، القيم، المعتقدات لتنظيمية، كر،الف :التغييرات

للوصول إلى أعلى  وذلك من أجل تحسين وتطوير كل مكونات لمنظمة، وٕاجراءات العمل واألداء،

  ).25: 2007منا طه بركات،(" سلع أو خدمات" جودة في مخرجاتها

انها القيام بالعمل الصحيح بشكل صحيح من أول مرة " ):17:2000(أحمد عقاد جاويش  وأشار

 هي الشاملة الجودة ـ ومنه"وفي كل مرة مع االعتماد غلى تقييم العميل في معرفة تحسن األداء

 التخطيط في الواسعة المشاركة على يقوم نظام إنها الموارد إدارة وألساليب للمنظمة جديد تفكير طريقة

 موجهة متكامل نظام إنها. العمالء توقعات تفوق التي العمليات في تمرالمس التحسين وعلى والتنفيذ

  :على وتعتمد والمستقبل الحاضر في العمالء والء كسب نحو

 وعلى للجميع الفعالة والمشاركة الجميع، قبل ومن المجاالت مختلف في التعاون - 1

  .Wide Participation اإلدارة مستويات مختلف

 ويعزز ،Vision ورؤيتها العليا اإلدارة في يبدأ التغيير أن على أكيدوالت التغيير إدارة - 2

   .الشاملة الجودة ببرنامج التام االلتزام وبإعالنها لتنفيذها، الصادقة بالرغبة

 تصميم يتم أن من البد وبالتالي ويعرفونها، الجودة يحددون الذين هم العمالء أن إدراك - 3

 الحقيقي المال رأس هو فالعميل العمالء اتوحاج طلبات وفق الخدمة أو المنتج
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 إبقاء فتكلفة وتوقعاته، حاجاته وٕاشباع باحترام معه التعامل من البد وبالتالي للمنظمة،

  .جديد عميل استقطاب تكلفة من بكثير أقل الراهن العميل

 يفرض وهذا. العمالء رضا وبالتالي رضاهم، يحقق بما العاملين مع اإلنساني التعامل - 4

 كذلك. تعقيدات غير من قرارات اتخاذ من يمكنهم الذي السلطة تفويض مبدأ عتمادا

  .اإلدارية المراحل مختلف في الواسعة والمشاركة المناسب والتحفيز المستمر التدريب

 البد وبالتالي األفراد في ال والتنظيم العمليات في تكمن المنظمة مشكالت معظم أن إدراك5- 

  .الجودة لتحسين ملمتكا برنامج وجود من

 والفحص والرقابة للجودة التخطيط في المتمثلة الشاملة للجودة األساسية القواعد فهم 6-

  :هي أحرف ثالثة من مكون " TQM " مختصر إن. الجودة وتحسين

"T"  حرف ويشير المنظمة، في العاملين جميع على باالعتماد العمليات تحسين ويعني 

"Q" يقدمه ما مع المقارنة على المبنية العمالء تصورات سبح المتوقعة الجودة إلى 

 والمعلومات والوقت والبشر والمعدات واألجهزة المواد إدارة "M" حرف ويعني. المنافسون

  .عملية بطريقة

 وتطوير العاملين لدى الجودة ثقافة تعزيز في االلتزام هذا ويتمثل: العليا اإلدارة التزام 7-

  .وأهدافها للمنظمة المعالم واضحة استراتيجية رؤية وتوفير العاملين مهارات

  .فعال معلومات نظام توفير يفرض مما الحقائق، إلى المستندة القرارات 8-

 هذه مع المنسجم األداء تحقيق من العاملين تمكن موضوعية ومقاييس معايير إيجاد 9-

  .المعايير

  .الشاملة مالئم للجودة التنظيمي المناخ توفير 10-

  

  :مؤشرات الجودة الشاملة 3-1

  :تتمثل هذه المؤشرات كاآلتي

والمرونة لعالية فيت لبية طلبات السوق، وااللتزام  العمل المتواصل على إرضاء العمالء، -

  .بجد ولتسليم السلع والخدمات للعمالء
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  .التحسين المستمر للعملية اإلنتاجية، والتحسين المستمر للسلع والخدمات المقدمة -

  .تخدام األفضل للعاملين في المنظمةاالس   

قصر مراحل العمليات باستخدام تكنولوجيات مناسبة ووسائل إدارية حديثة، وقصر فترات  -

  .تطوير المنتجات الجديدة

  .تبني عمليات التخطيط االستراتيجي -

  )2004 ربحي  الجديلي،(الحدود الدنيا من السلع التالفة وغير المطابقة للمعايير -

  : بادئ إدارة الجودة الشاملةم 2 -3

  :التخطيط االستراتيجي

 إن األعمال، عالم في لبقائها النابض بمثابة لها التخطيط تجعل الشاملة الجودة إدارة فلسفة إنّ 

 واحدة وأهداف مهمة اتجاه المنظمة أنشطة لتوحيد وسيلة بوصفه االستراتيجي التخطيط يستخدم

 األعمال استراتيجية تخطيط من مشتقا يكون استراتيجيا ملةالشا الجودة إلدارة فالتخطيط لذلك،

 المهمة الوسائل وتحديد االستراتيجية، وأهدافها المنظمة رسالة لتعريف أساسا مهيكلة عملية بوصفها

 من للمنظمة التنافسية للميزة دعم قابلية توفر أن يجب االستراتيجية والخطة األهداف هذه لتحقيق

  ).198: 2008 وآخرون، الطائي يوسف( الراهن بالوضع القبول وعدم ارواالبتك التجديد خالل

  :التغيير إحداث علي قادرة رؤية لديها قيادة وجود

 وأن وعملياتها منتجاتها بجودة يتعلق فيما األجل طويلة رؤية وضع على اإلدارة قدرة بذلك ويقصد

 جانبها من تامة قناعة على ااعتماد الجودة تحسين نحو المنظمة ثقافة تغيير على قادرة تكون

  .تحقيقها على والعمل الفلسفة نفس بتبني اآلخرين إقناع في متميزة مهارات

 للجودة األوروبية والجائزة Baldrige Award األمريكية الجودة جائزة من كل اعتبرت وقد

 الرئيسي ركالمح هي للمنظمة الجودة بأهمية والقناعة إلتزام لديها والتي الرؤية ذات القيادة أن

ا���h Sم &�  الميدانية الدراسة أتبث وقد الشاملة الجودة إدارة نظام عناصر لكافة الدافع

1995،Ander-son et al اض��	ا ا(Nھ ��l ) ،56�� 7	8�� �
��2006 :35.(  

  :والخارج الداخل فـي الزبون على التركيز
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 طريق عن يتحقق والذي شاملة،ال الجودة إدارة برنامج إلى للوصول المطلوب الحل هو وهذا

 لصوت تصغي ألن الواجب من أنه حيث والمستقبلية، الحالية احتياجاتهم وتلبية الزبائن إرضاء

 ألن مكان زمان كل في صحيح بشكل والعمل األعطال، وتخفيض التصميم جودة وتؤكد الزبون

  ).41: 2001 الصرن، حسن رعد( األول المقام في يأتي الزبون إرضاء

 يعطي جعله وكيفية) الزبون( بالمستهلك االهتمام أن العلمية واألبحاث الدراسات أكدت ولقد

 أن يعتبر الذي الحديث التسويقي المفهوم انتشار نتيجة السبعينات في والمنتج للعالمة والئه

 ،182: 2005 بغـداد، كربالي( المؤسسة به تقم مشروع أي فشل أو نجاح سر هو الزبون

 مبادئ عدة على يوقف بالمؤسسة الزبون عالقة تسير استراتيجية تبني إن. )184 ،183

  :التالية النقاط في نبينها أن يمكن

  .المستهلك مركز كل التصورات والقرارات التي تتخذها المؤسسة* 

  .إبرام عالقات وتقويتها بين المؤسسة والزبون* 

  .تحديد حاجات الزبون* 

 .والتقييم االستمرارية في تحسين كفاءة ألداء* 

 .وجود نظام تسويقي للمعلومات فعال* 

إّن فلسفة إدارة الجودة الشاملة تجعل التخطيط لها بمثابة النابض لبقائها في عالم األعمال، 

بوصفه وسيلة لتوحيد أنشطة المنظمة اتجاه مهمة وأهداف  االستراتيجيإن يستخدم التخطيط 

 استراتيجيةيكون مشتقا من تخطيط  استراتيجيا واحدة لذلك، فالتخطيط إلدارة الجودة الشاملة

، وتحديد االستراتيجيةاألعمال بوصفها عملية مهيكلة أساسا لتعريف رسالة المنظمة وأهدافها 

يجب أن توفر قابلية دعم للميزة  االستراتيجيةالوسائل المهمة لتحقيق هذه األهداف والخطة 

يوسف الطائي (وعدم القبول بالوضع الراهن التنافسية للمنظمة من خالل التجديد واالبتكار 

  ).198: 2008وآخرون، 

  :المستمر التحسين -1
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 العمليات مظاهر من مظهر كل حمل على ينصب المستمر التحسين فلسفة أساس إنّ 

 يكون أن يجب عنها، المسئولين لألفراد اليومية الوجبات نطاق ضمن وفي بدقة، محسنا

 األمريكيون استخدم حيث اإلنتاجية والعمليات مالاألع كل لتحسين مستمر كفاح هناك

 فريد( األداء لجودة المستمرة التحسينات لتحقيق Zero defects six Sigma أسلوب

 المستمر التحسين يعني الذي kaizen منهج استخدموا اليابانيون أما) 226: 2007 النجار،

  :التالية بالصفات اتسم والذي

  .أيضا والعاملين لإلدارة شاملة مسؤولية هو لمنهجا لهذا وفقا المستمر التحسين

Kaizenاإلدارية التمويلية، التسويقية، اإلنتاجية، المجاالت كل في األداء تحسين هي 

. المنظمة في العمل مجاالت كل يشمل وٕانما معين، مجال عال يشتمل ال فالتحسين. إلخ...

 العمليات يراجع فهو بالنتائج، يهتم وال العمليات تحسين على يرتكز المستمر التحسين

  .األفضل النتائج إلى وصال فيها ويحسن ويطورها

 النهاية في فالمستهدف إرضائه، وضرورة العمل بأهمية التسليم على Kaizen فلسفة تعتمد

  ).81: 1995 السلمي، علي. (العميل هو

  :المستمر التكوينو  التعليم -2

 وتعليم تكويـن يجب فإنه الصحيح، بالشكل ةالشامل الجودة إدارة مفهوم تطبيق يتم حتى

 وصلب سليم أساس على يقوم أن يمكن حتى المفهوم هذا وأدوات بأساليب المشاركين

 أو وعي بدون البرنامج هذا تطبيـق أن حيث تطبيقه، من المرغوبة النتائج إلى يؤدي وبالتالي

 عن تحقيقه يمكن الكامل فالوعي الذريع، الفشل إلى يؤدي قد ومتطلباته لمبادئه فهم دون

 قام الذيShoji Shibi (2003: 12) دراسة من نلمسه ما وهذا الفعالة التكوين برامج طريق

 الجودة تسيير مركز في وتجريبي مبدئي كإعداد المدى قصيرة وتكوينات محاضرات بإعداد

CMQ ضروريةال باالستراتيجية والتعريف الشاملة بالجودة التسيير على عامة رؤية إلعطاء 

 والمنفذين للمسيرين المستمرة التكوينات إلى نسبة إيجابية بنتائج مبدئيا فخـرج الفعال، للتطبيق

  ).اإلنتاج وموظفي مسؤولي(
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 بالجودة التسيير مجال في التكوينيـة والبرامج المحاضرات عدد تزايد النتائج هذه من وانطالقا

 Kyoshi أقامها دراسات لخال من ركزتالتي   nims شركة دراسة أما الشاملة،

Ushimaru الشاملة بالجودة التسيير ظل في اإلطارات تكوين أن بنتيجة وخرجوا ومساعديه 

  .)حامد عبد اهللا السقاف( :أساسية مراحل ثالثة على يرتكز

  .)له األساسية المبادئ وتعلم الشاملة بالجودة التسيير احتياجات معرفة: (التوجيه

  ).التطبيق مجال في العمل طرق وتطوير الشاملة بالجودة التسيير طرق تعلم بين( التوافق

 التسيير مجال في الصناعية األهداف على المؤسسة ممارسات بين التوافق( الرجعية التغذية

  )الصناعية الجودة في

  :الصالحية تفويضو  المشاركة-3

 باألهمية متشعره بطريقة دورهم للعاملين  تفعيل الصالحية تفويضو  بالمشاركة يقصد 

 ال الجوهرية المشاركة هي هنا المقصودة المشاركةو  إمكاناتهم من الفعلية االستفادة تحقيقو 

 أفضل، خطة تصميم إمكانية من تزيد األول: أمرين تحقق  المشاركة أن يفترض إذ الشكلية،

 لالعقو  تعد التي المفكرة العقول مشاركة خالل من القرارات صنع من كفاءة تحسن الثانيو 

 ال فهي الصالحية، تفويض أما .المنظمة في العاملين جميع ليسو  العمل من مشاكل القريبة

 عن حقيقًيا صوًتا تمنحهم مشاركتهم بطريقة تكون أن يجب بل األفراد مشاركة فقط تعني

 أقسامها داخل العمل بتحسين التي تهتم القرارات بصنع للعاملين السماحو  العمل هياكل طريق

 . الخاصة

  

  :الحقائق أساس على القرارات اتخاذ-4

 الجودة إدارة عليها تركز التي المكونات الحقائق أحد أساس على القرارات اتخاذ مبدأ يمثل

 األفراد لتمكين الالزمة القنوات تهيئة مواردو  على  تقنيات االعتماد تطبيقه يتطلبو  ،الشاملة

 هذه تصل أن يجب حيث ىإل الحقائق عن تتحدث معلومات من يمتلكونه ما ٕايصالو 

 فلسفة في مهًما أساًسا المعلومات تشكل حيث تحقيق الجودة، في منها لالستفادة المعلومات
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 هذه إمكانية مدى سيعكس أنواعها مختلف العليا فتوافرها  لإلدارات الشاملة، الجودة إدارة

 البيانات توافر في تتبلور المعلومات أهمية إن الشاملة، إدارة الجودة تطبيق من المنظمات

 تحتاج التي المالية الموارد العليا لإلدارات توضح التي المالية كالمعلومات للمنظمة، المهمة

 هذه لتبني المطلوبة االستثمارات هي ماو  الشاملة الجودة إدارة طبقت إذا المنظمة  فيما إليها

 قرارا اتخاذ نحو العليا تاإلدارا ستبديها التي االلتزام درجة في سيؤثر الذي الفلسفة  بالشكل

  )42:2007منال طه بركات، (الفلسفة   لهذه لتطبيق

  :استنتاج عام

في ضوء التوضيحات التي استندنا عليها لتفسير طبيعة االنظمة التسييرية الجديدة التي 

التي تهدف للوصول إلى تأكيد الجودة و  أصبحت حديت الساعة من منظور جميع المؤسسات

نستخلص أهم نقاط التكامل  .منتجاتها وفق مبدأ التميز والبقاء لألفضلالعالمية وتحسين 

  :واإلختالف كما يلي

  :طابع التكامل

جواز سفر و  من منظور مبادئ الجودة يمكن القول أن نظام إدارة الجودة األيزو هو حلفة

ى هي مواصفة محددة لها معن 9000 للوصول إلى نسق اإلدارة بالجودة الشاملة، أن اإليزوا

بحيث   -المشتري -تركز على عالقة المورد/ موحد متفق عليه بأية لغة ومن أي منظور

تكون عالقة منهجية، نظامية معززة بالوثائق والمراجعات، ومكملة لتوجه اإلدارة والعاملين 

وحسب التوقعات التي تتبناها كل مؤسسة  )62: 1997، سيد أحمد(بإدارة الجودة الشاملة 

يجيتها التنظيمية في العمل،  باعتبار األيزو هي المحطة األولية فطابع وهذا حسب استرات

ركيزة " الجودة هدفا أساسيا في منظمة " التكامل والتوافق يتلخص انهم يحققان شعار واحد هو

مسعى لتحقيق جو تنافسي فعال في حلبة  لتقييم الوضع الحالي والمستقبلي للمؤسسات،

وهكذا فإن تركيز إدارة الجودة الشاملة على  .لعالمية  حيت يكونالتميز والمنافسة والتحديات ا

فاعلية وكفاءة العمليات اإلنتاجية للمنظمة بشكل شامل ومتكامل وباتجاه المستهلك إلشباع 

رغباته يجعلها مدخل لتكامل معا لمواصفة وبذلك تكون إدارة الجودة مكمل لأليزو ولكنها 

إدارة الجودة الشاملة لوجدنا بين طياته مواصفات  ولو تم تدقيق مدخل. ليست بديل عنه
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األيزو، فالشركة يمكن لها الحصول على شهادة األيزو بدون استكمالها متطلبات الجودة 

ولذلك يمكن القول بأن شهادات األيزو تمثل إحدى متطلبات إدارة الجودة الشاملة  . الشاملة

 ).2007، منا طه بركات(وهي خطوة نحو الجودة الشاملة 

 

  :طابع االختالف

هذه االستراتيجية في التفكير االقتصادي طرحت نمطا تنظيميا وتطبيقيا على أرض الواقع من 

 خالل مساهمة المؤسسات الدولية والوطنية في التفكير واالستعداد إلى تجويد منتجاتها الخدمية

طيات التي تتميز بها تفعيل النظام الداخلي للمؤسسات استنادا للمعو  باألخص اإلنتاجية منهاو 

  . المنشأة المطبقة بفرض مواصفات عالمية لتقييس المنتجات وفق المنظور العالمي

وسيلة دعم ومساندة  -حسب طبيعة اإلصدار -"اإلشهاد"أصبح الحصول على الشهادة 

لسمعة وصورة المؤسسات المطبقة وفق الثقافة التنظيمية السائدة التي تعمل على التركيز 

أن "وضح لنا  ) 24:2010(لعبد العزيز عبد، العالففي دراسة تطبيقية  الزبون،على مبدأ 

�والشركات التي حصلت على شهادة %Lبالمئة منها اتجهت  85تمتل نسبة  9001ا

ويعتبر إرضاء العميل هو أهم متطلبات  للحصول على الشهادة بسبب طلب عمالئها،

�و%Lان العمليات التي تتم داخل المنظمة  .الثقة للعميلوالحصول عليها تعطي  9001ا

سوف تحقق متطلباته إن هذا المسعى  جاء ليوضح  طابع االختالف من منطلق نظام إدارة 

الجودة  تركز على تقة العميل الخارجي بينما اإلدارة بالجودة الشاملة تهتم بالتركيز على  

وتلبية متطلبات  -عاملال –تطوير السلوكيات واالحتياجات بطابع مشترك للزبون الداخلي

وهو من متطلبات االدارة بالجودة الشاملة باعتبار العميل هو الركيزة االولية  الزبون الخارجي،

لدفع المؤسسة نحو تحقيق الفعالية التنظيمية  الشاملة بالدرجة األولى، طبيعة هذا المطلب 

فراد فحسب الجوهري بني على أسس منهجية تخص تطبيق العمليات وتحفيزية تخص األ

النظرة الحديثة لمبدا الجودة يمكن القول أن التخطيط للجودة وتحسين العمليات اإلدارية 

–والتقنية يكون بهدف تحقيق احتياجات األفراد وفق قيم تنظيمية مشتركة، إن نظام الجودة 

ليس بالضرورة أن تكون جزءا من استراتيجية المؤسسة بل نظام يرتكز بالضرورة  -اإليزو
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 La–اإلجراءات التشغيلية التقنية لخلق منتوج يطابق المواصفات العالمية  على

conformité--،  تحسين العمليات وفق إجراءات وقائية وتصحيحية تحددها اإلدارة

أما نظام اإلدارة بالجودة الشاملة فهي فلسفة إدارية تهدف إلى  - قسم الجودة–المختصة 

الربح والتمركز في وضع تنافسي أفضل وفق تطوير أداء المنظمات الحالية لتحقيق 

استراتيجية محورية وشاملة من خالاللتزام اإلدارة العليا بنشر ثقافة الجودة في ذهنية كل 

عامل بالمؤسسة كمشروع يحقق االلتزام والمسؤولية المشتركة بين كل العاملين بالمنظمة، 

ستمر للعمليات والتطبيقات اإلدارية االستخدام الفعال للموارد المادية والبشرية للتحسين الم

  .واإلنتاجية لألداء الشامل

وكمتال على تطبيقات هده األنظمة في الدول النامية التي عرفت توسعات على الصناعات 

العالمية والمحلية وذلك بالتركيز على الربح القصير األجل والتأكيد على القناعة بمعايير 

لعملي  كانت الجزائر محل اهتمام دراستنا  كدولة الجودة وأهمية تطبيقاتها في الحقل ا

  .تسعى إلى تبني مبادئ الجودة وتحقيق التميز في األداء

إن حداثة الموضوع بالجزائر، لم تمنع الباحثين من القيام بدراسات لتقييم نتائج تطبيق اتر 

) 2000(إشهاد الجودة على أداء المؤسسات الجزائرية نذكر من بين هذه الدراسات 

9001ISO  " كان ، مؤسسة 47شملت  ،2003دراسة قامت بها وزارة الصناعة سنة

توصلت فيها النتائج على أن األداء ، موضوعها تقييم نتائج تطبيق أداء المؤسسات الصناعية

التقني واإلداري للمؤسسات المشهود عليها قد  التمويني،) 9001:2000(التجاري األيزو

 )2007(عبد الفتاح بوخمخم وفهيمة بديسيي دراسة إلى جانب  .سجل تحسنا ملحوظا

دراسة استقصائية حول درجة إلمام اإلطارات العليا في المؤسسات االقتصادية "بعنوان 

مؤسسة، خمسة  منها  15شملت  ،"الجزائرية  بمبادئ إدارة الجودة ومعوقات العمل بها

للمؤسسات المشهود عليها  أظهرت أن مستوى إلمام اإلطارات العليا، مؤسسات مشهود عليها

بمبادئ الجودة أكبر من مستوى إلمام اإلطارات العليا للمؤسسات غير المشهود عليها 

  .)2010 منصف ملوك،(
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يعتبر تطبيق المواصفات الدولية ألنظمة إدارة الجودة من بين المسائل الحديثة في مجال تسيير 

فق قواعد السوق وتحقيق الفعالية المؤسسات الجزائرية، هذه األخيرة لم تعرف التسيير و 

االقتصادية إال مع مطلع التسعينات من القرن الماضي، ومما زاد ويزيد من التوجه نحو تطبيق 

انتهاج نظام اقتصاد السوق، األمر الذي يفرض الخضوع  1998هذه المواصفات والذي بدأ سنة 

ا النظام من بين أهم اعتبر هذ). 2007، بوكميش العلي( )العرض والطلب(لقواعد السوق 

التحديات التي فرضت على مراحل تطور السياسة التنموية الجزائرية خاصة وأنها مع بداية 

. ISO 9000الطريق لتحقيق فعالية تطبيق هذه المواصفات الدولية وعلى رأسها مواصفة األيزو 

ى حيث سجلت بعض اإلحصائيات الصادرة عن منظمة اإليزو لعدد الشركات الحاصلة عل

 2007يليها سنة ) شهادة محصل عليها 919،479( 2003الشهادة على مستوى العالم في 

، شهادة 645أما على مستوى السعودية لنفس السنة منحت ) 486،951(سجلت عدد الشهادات 

دليل اإلحصائيات " وهدا حسب 163بالنسبة للجزائر سجلت عدد الشهادات بمختلف اإلصدارات 

 2005لسنة  ISO 9000مكتب التقييس 
∗∗∗∗∗∗∗∗.  

التشجيعات التي طبقتها الدول عموما والدولة الجزائرية بالخصوص في مجال سياسة و  طبيعة الجهود

الجودة جاء ت من أجل رفع أداء المستوى االقتصادي وتحقيق الكفاية اإلنتاجية والتسييرية، إضافة 

طنية ضرورة تحسين طرق استخدام استثمارات أجنبية األمر الذي يفرض على المؤسسات الو "إلى 

خاصة في ظل سعي الجزائر ) 2007بوكميش العلي،( "تنظيم إدارتها وتحسين منتجاتها وخدماتها

انطالقا من هذه األهداف نحو تحسين استراتيجية االقتصاد . االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة

معناها الواسع كمحدد الوطني، ركزت المؤسسات اهتمامها بدرجة كبيرة على فكرة الجودة ب

استراتيجي، المبني على محصلة كل الموارد المالية والبشرية من منطلق جميع مستويات أطراف 

المؤسسة ومنه جاء مفهوم اإلدارة بالجودة الشاملة كنظام يحقق هدا التوجه ويجيب على توقعات 

ظام المنهج اإلداري الجديد أصبح هذا الن. الحالية والمستقبلية بالدرجة األولى )الزبائن(العمالء 

وفلسفة العصر في تحقيق النوعية والتميز باعتباره قيمة وعملية تستند إلى مقومات ومبادئ مبنية 

على االلتزام لإلدارة العليا  لنشر مبادئ الجودة وٕارساء قواعد تسيريه وتنظيمية وفق ثقافة المؤسسة 
                                                           
∗∗ Ministère de l’industrie, Direction Générale de la Régulation et de la 
Normalisation, Annuaire Des Entreprises certifiées ISO 9000. 
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المطبقة على بعض المؤسسات الوطنية  المعمول بها، حيث أوضحت لنا بعض الدراسات المحلية

 ALFON - بمؤسسة السباكة بوهران ألفومعروف الهواري الصناعية من أرض الواقع كدراسة 

سعدي نوال  ودراسة" التكوين والتحفيز وعالفته بتبني اإلدارة بالجودة الشاملة"بعنوان ) 2009(

ع التكوين بالمؤسسة وعالقته واق" TRIFILORبالمؤسسة الوطنية للحديد والصلب وحدة ) 2010(

أنه من بين أهم مقومات تبني المؤسسات لنسق اإلدارة بالجودة " "بتبني نسق التسيير بالجودة الشاملة

وأثر اإلشهاد وفق المواصفات الدولية  9001الشاملة هو الحصول على نظام إدارة الجودة  اإليزو 

ية التي نعمم بها هذا الطرح  على مستوى من جهة ولكن التنجية الجوهر " المعمول بها بالمؤسسة

ان تطبيقات الجودة لم تتعدى المفاهيم األولية  لنظام إدارة الجودة عند ، بعض الدراسات الوطنية

  "العاملين أين اصبحت المؤسسات الصناعية تركز  بالدرجة االولى على اإلدارة بالجودة التقنية فقط 

يع تطبيقاتها تعتبر مدخل استراتيجي لكل مؤسسة لديها وفي األخير يمكن القول بان الجودة بجم

الرغبة في التطوير التنظيمي حسب التصنيفات العالية ومسايرة التحديات والمنافسة الحادة العالمية 

والوطنية  وركيزة أساسية لتفعيل التنظيم وفق معايير محددة ونظرة  شمولية من حيت تشجيع العمال 

إلهام  حيث توصلت  دراسة، تحفير لبلوغ دور الريادة في تحسين الجودةعلى التطوير والتكوين وال

" دور الجودة في تحسين  أداء المؤسسات الصناعية"، رسالة دكتوراه علوم بعنوان )2005(يحياوي 

اإلنتاجي  التمويني، أن اعتماد الجودة كأسلوب إداري يؤدي إلى تحسن األداء البشري والمالي،

وعليه يمكن التنبيه لكل مؤسسة تريد تبني  .)2010 منصف ملوك،( .لجزائريةوالتسويقي للمؤسسة ا

نظام إدارة الجودة الشاملة البد أن تأخذ على عاتقها مجموعة من المتطلبات كركيزة أساسية إلنجاح 

  )33:2007، منا طه بركات(:التغيير والتطبيق والمدرجة كاالتي

 بمفهومه التامة معرفتهاو  الشاملة الجودة إدارة املنظ العليا اإلدارة وتأييد دعمو  اقتناع .1

 .تطبيقه فوائدو  عناصرهو 

  منها األيزوو  الجودة توكيد منظومات إحدى بتطبيق ملتزمة المنظمة تكون أن ضرورة. 2

 .الجودة الشاملة إدارة نظام تطبيق لنجاح األولى الخطوةو  األساس يعتبر الذي9000

 :طريق عن الشاملة الجودة إدارة لتطبيق مالئمة تنظيمية فةثقا ٕايجادو  العمل مناخ تهيئة .3
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إدارة  تطبيق متطلباتو  عناصرو  مبادئ على العاملين لجميع المستمر التدريبو  التعليم -  

 .الشاملة الجودة

ستعود  التي الفوائد شرحو  للجودة المستمر التحسين بأهمية العاملين جميع وعي تنمية - 

 .ذلك جراء من عليهم

 .تطويرهاو  الجودة بتحسن المتعلقة القرارات اتخاذو  صنع عملية في العاملين شاركةم -

 المادي الدعم أنواع كافة تقديمو  مستمر بشكل مهاراتهم تطويرو  تنمية على العاملين حث -

 .لهم المعنويو 

لدى   الجماعي بالعمل الوعي تنميةو  العمل مشاكل لمواجهة العمل فرق ببناء االهتمام -  

 .العاملين عجمي

 .الشاملة الجودة إدارة نظام لتطبيق مالئمة تنظيمية هياكل وجود . 4

 نظام لتطبيق المناسب اإلداري اإلشرافو  القيادة أنماط توفيرو  القيادية المهارات تنمية ..5

 .الشاملة الجودة إدارة     

  .الشاملة الجودة إلدارة معلومات نظام إنشاء .6

  :قائمة المراجع
 المنظمة ،9000 ايزوا سلسلة إلى العربي المدير دليل ،)2007( مصطفى، دسي احمد .1

 .مصر األولى، الطبعة اإلدارية، للتنمية العربية

 الفكر دار التطبيق، إلى النظرية من البشرية الموارد إدارة ،)1998( ساعاتي، أمين .2

 .مصر العربي،

 غريب دار ،9000 واااليز  متطلباتو  الشاملة الجودة إدارة ،)1995(السلمي، علي .3

 .مصر النشر،و  للطباعة

 الدار التكنولوجي، التخطيطو  اإلنتاجيةو  الشاملة الجودة إدارة ،)2007( النجار، فريد .4

 .مصر اإلسكندرية، الجامعية

 العلوم مجلة التطبيق،و  النظرية بين الشاملة الجودة إدارة ،)2004(بديسي، فهيمة .5

 .الجزائر ،21 العدد اإلنسانية
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 للمؤسسات التنافسي التحديو  الجديدة الركيزة المعرفة ،)2005(بغداد، كربالي .6

 .الجزائر ‘االقتصادية الدراسات مخبرو  التسييرو  االقتصاد مخبر االقتصاديات،و 

 الخدمية، المنظمات في الشاملة الجودة إدارة تطبيقات ،)2006( ماضي، توفيق محمد .7

 .مصر اإلدارية، للتنمية العربية المنظمة

 للنشر، الثقافية الدار البشرية، الموارد في االستثمار ،)2007( الكفافي، جمال محمد .8

 .مصر األولى، الطبعة

 اإلنتاجية المنظمات في الجودة إدارة ، نظم)2008( آخرون،و  الطائي حجم يوسف .9

 األردن التوزيع،و  للنشر العلمية البازوري دار الخدمية،و 

ة وعالقته بتبني نسق التسيير بالجودة واقع التكوين بالمؤسس) 2010(سعدي نوال  .10

قسم علم النفس  كلية العلوم االجتماعية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، الشاملة،

 .وهران الجزائر وعلوم التربية،

التكوين والتحفيز وعالقته باإلدارة بالجودة الشاملة، رسالة ) 2009(معروف الهواري  .11

 قسم علم النفس وعلوم التربية،، ة العلوم االجتماعيةكلي، مقدمة لنيل شهادة الماجستير

 .وهران الجزائر

التوظيف والمحافظة على الموارد البشرية، ) 2012(صفوان محمد المبيضين وآخرون  .12

 .دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن

لثقافة ، واقع تطبيق أبعاد إدارة الجودة الشاملة في ظل ا)2007(منال طه بركات  .13

كلية العلوم  ، جامعة العلوم اإلسالمية،- البنوك العاملة في قطاع غزة -التنظيمية في 

دراسة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في إدارة األعمال، كلية  قسم إدارة أعمال، التجارية،

 ibrary.iugaza.edu.ps/thesis/76704.pdf.فلسطين  التجارة،

 2000(حالة المواصفة - جودة على المؤسسات التجاريةأثر إشهاد ال)  2010(منصف ملوك   .14

 (ISO 9001  - جامعة فرحات عباس  راسة إحصائية  بالمؤسسة الوطنية للقياس والمراقبة، د

 .الجزائر.دراسة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير قسم علوم التسيير،، سطيف

houssamking.yolasite.com/resources/147.pd  2015- 04- 19اعتمدت يوم 
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فعالية تطبيق المواصفات العالمية إيزو دراسة ميدانية للمؤسسات ) 2007(بوكميش العالي  .15

باتنة  قسم ، ، استرجع من موقع الجامعة  جامعة الحاج لخضراإليزو 9000 الحاصلة على  شهادة

 2015- 06- 01وم ي www.univbatna.dz علم اجتماع وديمغرافيا، الجزائر

إدارة الجودة ودورها في بناء الشركات الجامعة ) 2010(عبد العزيز عبد العال  زكي عيد العال  .16

أطروحة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في إدارة ، اإلفتراضية الدولية بالمملكة المتحدة

 2015- 06 - 01اعتمدت    www.abahe.co.ukالسعودية ، األعمال 

-www.ao البشرية الموارد وٕادارة الشاملة الجودة) 2004(ربحي الجدلي  .17

academy.org/docs/aljawdah27072010.doc  م
 05/06/2013إ���� %

 الهندسةو  للعلم المدينة موقع .لإلدارة، شامل مدخل السقاف، اهللا عبد حامد .18

http://www.mmsec.com/m3-files/JWDA1.htm 2008 افريل 24 يوم اعتمد  

دار المنظومة في قواعد ، إدارة الجودة الشاملة والتدريب ) 2000(أحمد عقاد جاويش  .19

  .مصر 19- 16ص 89العدد  إدارة األعمال، عربية،المعلومات ال

Sends.mandumah.com.www.sndl.arn.dz  07/06/2015اإلعتماديوم  

 ،)2(نشرة رسالة للتأمين، األردن، العدد،  9000isoنظام إدارة الجودة  )1999(فيصل الدحلة  .20

   2015  /07/06اإلعتماديومSends.mandumah.com.www.sndl.arn.dz .28- 27.ص
21. Shojishiba, (2003), TQM: 4Evolution du management, édition Dunord, France19 

22. Jean-François PILLOU, Management par la qualité total, Article rédigé le 16 
décembre 2004-20 

23. http://www.commentcamarche.net/qualitè/qualitè-introduction.php3 

24. Seddiki Abdallah, (2004), Management de la qualité, l’office des publications 
universitaires, Alger.  .  
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