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دورية دولية علمية مجلة األكاديمية الدولية للعلوم النفسية والتربوية واألرطفونيا، هي 
عن األكاديمية الوطنية إلطارات الشباب  -نصف سنوية-ستة أشهرمحكمة تصدر كل 

نفس، وعلوم الجزائري، تنشر البحوث والدراسات العلمية األصيلة في مجاالت علم ال
 التربية، واألرطفونيا، والعلوم التي لها عالقة بها.

 قــواعـــد الـنــشـــر

ها األصول تنشر المجلة األبحاث والدراسات العلمية األصيلة والرصينة التي تتوافر في-

 العلمية والمعرفية والمنهجية بما يتوافق وطبيعة إعداد المخطوطات العلمية.

تهتم المجلة بنشر كل البحوث العلمية المقدمة إليها في مجاالت علم النفس وعلوم التربية -

 واألطفونيا.

 تنشر المجلة المقاالت باللغة العربية واإلنجليزية والفرنسية.-

العلمية األصيلة والتي لم يسبق نشرها في أي جهة ويقدم الباحث  تنشر المجلة البحوث-

 إقرار بذلك يلتزم بإنتظار قرارات التحكيم.

ترسل المقاالت العلمية عبر بريد المجلة: مطبوعا على الحاسوب في ملف وورد نوع -
، يتضمن كل معلومات الباحث: اإلسم كامال، الرتبة simplified Arabic 14الخط 

 مؤسسة العمل، الدولة، معلومات التواصل)البريد اإللكتروني(. العلمية،

 يرسل عنوان البحوث العلمية باللغتين العربية واإلنجليزية.-

يرسل إلى جانب البحوث العلمية ملخصين باللغة العربية واإلنجليزية ال تزيد عدد األسطر -

 ال تقل على أربع كلمات. أسطر، والكلمات المفتاحية بالعربية واإلنجليزية على أن 10عن 

يتم بناء المقال وفق األطر العلمية أين يتضمن مقدمة، عرض، وخاتمة، قائمة المراجع، -

 قائمة المالحق.

( صفحة بما فيها األشكال والرسوم 30يجب أن ال تزيد عدد صفحات المقال عن )-
على أن توضع الجداول واألشكال في مواقعها وعناوينها  A4نوع والجداول والمالحق من 

 كاملة غير ملونة أو مظللة في شكل صور.

يتعين على الباحث أن يوقع إقرار تعهد خاص يؤكد من خالله أن مقاله لم ينشر أو لم يقدم -
للنشر في أي مجلة أو جهة أخرى، بعد إرساله له من قبل هيئة التحرير في غضون المدة 

 وفق اإلرسال. المحددة

ينبغي أن يتم مراعاة اإلجراءات المنهجية في إعداد البحوث العلمية المرسلة بإحترام -

 التسلسل التالي:

 *يتعين في الدراسات الميدانية والتطبيقية ينبغي احترام تسلسل العناصر التالية:
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 لها.مقدمة: يتم من خاللها التقديم الجيد للموضوع أين يبرز الباحث بصمته من خال

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها /أو فرضياتها.

 أهداف الدراسة.

 أهمية الدراسة والحاجة إليها.

 حدود الدراسة)البشرية، المكانية، الزمانية، الموضوعية(

 تحديد مصطلحات الدراسة

إجراءات الدراسة)المنهج المستخدم، أدوات الدراسة، المجتمع والعينة، األساليب 
 اإلحصائية(.

 الدراسة)عرضها ومناقشتها(نتائج 

 التوصيات والمقترحات

 خاتمة

 قائمة المراجع

*بالنسبة للبحوث والدراسات النظرية التحليلية يتم تقسيمها إلى عناوين رئيسية وفق طبيعة 
الموضوع المتناول، مع ضرورة تبيان مشكلة الدراسة وأهميتها والمنهج المستخدم وأهداف 

 الدراسة.

المرسل لعملية التحكيم السري أين يتم عرضها على محكمين إثنين تخضع جميع البحوث -
 من ذوي اإلختصاص وتتم العملية بسرية مطلقة.

يحق للمجلة أن تجري بعض التعديالت الطفيفة من الناحية الشكلية بما ال يمس من طبيعة -
 الموضوع.

نه بما يتوافق يحق للمجلة أن تطلب من الباحث أن يحذف أو يعيد صياغة بحثه أو جزء م-
 وسياسة النشر وطبيعة المجلة.

يتم إبالغ الباحث حال وصول البحث للمجلة، وفي حالة قبوله، أو عدم قبوله بإرسال له -
 تقارير المحكمين.

( للنشر American Psychological Association) (APAتعتمد المجلة دليل )-
 قائمة المراجع.العلمي في التوثيق داخل متن المقال أو طريقة كتابة 

إثبات مصادر المعلومات وتوثيق االقتباس  يلتزم الباحث بإحترام األمانة العلمية من خالل- -
 وإحترام األمانة العلمية في تهميش المراجع والمصادر.

النشر مجاني في المجلة كما أن المجلة ال تدفع أي مكافآت مادية عن البحوث التي يتم -
 نشرها فيها.



 حصول على شهادة النشر تثبت نشره بحثه ضمن أعداد المجلة.يحق للمؤلف ال-

تنقل جميع حقوق طبع البحث ونشره إلى مجلة األكاديمية الوطنية للعلوم النفسية والتربوية -
 واألرطفونيا، بمجرد إخطار صاحب البحث بقبول بحثه للنشر.

بحث يستوجب في حالة كون البحث مستال من أطروحة ماجستير أو دكتوراه أو مشروع -

األمر اإلشارة إلى ذلك مع ضرورة مأل تعهد يرسل للباحث من قبل هيئة التحرير 
 بخصوص ذلك.

كل البحوث المنشورة في المجلة تعبر عن رأي أصحابها وال يعكس رأي المجلة أو هيئتها 
 التحريرية أو العلمية.

وتخلي المجلة نفسها في حالة ثبوت السرقة العلمية يتحمل صاحب البحث كامل المسؤولية -

من أي مسؤولية كما تلتزم بحق مراسلة جهة إنتماء الباحث بتقرير مفصل حول السرقة 
 وتداعياتها.

 الباحث بحثه منسق على شكل ملف مايكروسوفت وورد، إلى البريد اإللكتروني:  يقدم

Journalnationalacademy@gmail.com 
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 كلمة العدد

تصدر مجلة األكاديمية الدولية للعلوم النفسية والتربوية واألرطفونيا في 

عددها األول كإضافة علمية تضاف لرصيد المجالت الجزائرية العلمية 

التي تسعى للتطوير والتحسين أين تتيح فرصة للباحثين لنشر أبحاثهم 

ودراساتهم العلمية بما يتوافق وسياسة النشر العلمي أين سيكون هدفنا 

الرقي بالنشر وتطويره في مختلف مجاالت علم النفس وعلوم التربية 

 واألرطفونيا.

لعل الحقل النفسي والتربوي بحاجة ماسة للمزيد من الدوريات العلمية 

م الخدمة والمجالت المحكمة خاصة وأن الحاجة األساسية اليوم لتقدي

النفسية لألفراد والجماعات أضحى أكثر من ضرورة، ولعل تلك 

الطلبات حول المواضيع النفسية والتربوية من قبل القراء والباحثين 

تجعل من تواجد مجلتنا أكثر من ضرورة خدمة للمجتمع من جهة 

 خرى.أمعرفة النفسية والتربوية من جهة وتطويرا لل

من األبحاث والدراسات في شتى  سيضم هذا العدد األول العديد

في محاوالت لإلجابة على العديد من تخصصات علم النفس ومجاالته، 

القضايا في شتى ميادين علم النفس، أين ضم العديد من المواضيع، 

كضغوط العمل، النظرية البنائية في حقل التعليمية، مؤسسات التربوية 

ظاهرة الجريمة لدى  ودورها في رعاية األيتام،  المواطنة البيئية،

الشباب، رياض األطفال وصعوبات التعلم، أساليب التدريب في 

المنظمة، التفكك األسري،علماء األندلس وتربية األبناء، ولعل المالحظ 

أن جل األبحاث جاءت وفق مقاربات مختلفة وفق التوجهات الحديثة في 

 مجاالت علم النفس وعلوم التربية.

 صابررئيس التحرير/د.بحري 
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 2012، ماي 01، عدد01مجلد

 

 

 الـــفــــــــــــهـــــــــــــــــــــرس

 

 الصفحة                    عنوان المقال                                             

 

طرق التعامل مع الضغوط النفسية في بيئات العمل: قراءة تحليلية في 

  إستراتجيات التعامل لدى األفراد والمنظمات

 .23-12ص                  د.بحري صابر                                        

 إسهامات النظرية البنائية في إثراء حقل تعليمية اللغات: مقاربة نظرية تحليلية

 .45-24ص                                       فضيلة حناش د.علي فارس، د.

التربوية لرعاية األيتام في ضوء اتجاهات بعض مقترح تطوير دور المؤسسات 

 الدول العربية

 .62-46ص              د.ربيع عبد الرؤوف محمد عامر، د.ندى عبد هللا العبيدي

 مية والفكرية للمواطنة البيئيةيالمفاهاألطر 

 76-63ص      أ.ساكر هدى، د.بوعطيط جالل الدين                    

 

 

 

A
cad

ém
ie N

atio
n
ale d

es C
ad

res d
e la Jeu

n
esse A

lg
érien

n
e

-

B
u
reau

 d
e la w

ilay
a d

e S
étif

-
 A

lg
érie

 



 

الجريمة في األوساط الشبانية: معالجة وقائية في ظل السياسة تنامي ظاهرة 

 رالعقابية في الجزائ

 .89-77ص                    د.خرموش إسمهان                            

 دور رياض األطفال في تعديل سلوكيات أطفال صعوبات التعلم النمائية

 .104-90ص                                 أ.عيسات مريم، د.مزوز عبد الحليم    

 أهم األساليب التدريبية المستخدمة في تطوير الموارد البشرية في المنظمة

 .123-105ص             د.خرموش منى                               

 التفكك األسري بين اآلثار والحلول دراسة سوسيو انثروبولوجية

 .142-124الخزرجي، أ.غنية عرعار                   صد.سرمد جاسم محمد 

دور علماء األندلس في تربية األبناء على قواعد اإلسالم رسالة القابسي القيرواني 

 نموذجا  

 .155-13ص                 أ.د برزان ميسر حامد الحميد                

 لتفسيرات النفسيةالعوامل السيكولوجية المؤدية لإلدمان على التبغ في ظل ا

 .170-156أ.طوبان بالل                                                               ص

 معايير الجودة في تصميم دروس التعليم عن بعد

 .192-171ص                         د.أمل  محمد عبد هللا البدو                 

طفونيا
ر
أل
ربوية وا

سية والت
ألكاديمية الدولية للعلوم النف

جلة ا
 م



12 

  2021، السنة: 01العدد، 01، المجلدللعلوم النفسية والتربوية واألرطفونيا الدوليةمجلة األكاديمية 

    

  

 

 

  برد.بحري صا

 الجزائر/02ن سطيفجامعة محمد لمين دباغي

 

 

 

أضحت ضعوط العمل تشكل واجهة لمختلف بيئات العمل خاصة من حيث تأثيراتها ملخص: 

ا قليل منهللت الواضحة على أداء األفراد المنظمات لذلك تسعى المنظمات اليوم جاهدة في محاوالت

م م إلى أهلمقااات المتاحة لذلك، وسنحاول أن نلفت اإلنتباه في هذا مستخدمة في ذلك كل اإلمكاني

 طرق التعامل مع الضغوط النفسية في بيئة العمل من خالل محاولة فهم وتحليل مختلف

راتجيات إلستإستراتجيات إدارة تلك الضغوط النفسية في العمل من حيث اإلستراتجيات الفردية وا

 العمل بها لتحقيق أداء وظيفي متكامل. التنظيمية، والتي يمكن للمنظمة

يات : ضغوط العمل، طرق التعامل، اإلستراتجيات الفردية، اإلستراتجالكلمات المفتاحية

 التنظيمية.

Abstract: Work pressures have become a front for various work 

environments, especially in terms of their clear effects on the performance 

of individuals and organizations. Therefore, organizations today strive to 

reduce them, using all the possibilities available for that, and we will try 

to draw attention in this regard to the most important methods of dealing 

with psychological pressures in an environment Work by trying to 

understand and analyze the various strategies of managing those 

psychological pressures at work in terms of individual strategies and 

organizational strategies, which the organization can work with to achieve 

integrated job performance. 

                                                             
  :المؤلف المرسل @yahoo.fr43bahri.saber 

للعلوم  الدوليةمجلة األكاديمية 
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طرق التعامل مع الضغوط النفسية في بيئات العمل: قراءة تحليلية 

  في إستراتجيات التعامل لدى األفراد والمنظمات
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  مقدمة:

يتعرض العامل اليوم أينما كان موقع عمله إلى مجموعة من الضغوط 

لف ختهي تالنفسية، التي تعود لعوامل تنظيمية واجتماعية ونفسية بقدر ما تتنوع ف

اء ى أدمن مؤسسة إلى أخرى ومن عامل إلى آخر، كما أنها تؤثر تأثيرا مباشرا عل

عى م تساألفراد في مختلف المنظمات، ولعل ذلك ما جعل الكثير من المنظمات اليو

ي ذلك ية فإلى الحد أو التقليل من آثار ضغوط العمل المختلفة بشتى الوسائل، متبن

ط لضغواط، فقلما تجد منظمة تستخدم في إدارة عدة إستراتجيات إلدارة هذه الضغو

 ختلفة،ات مإستراتجية واحدة، بل إنها تستعمل إثنين أو أكثر في آن واحد أو في أوق

ما كحيث أن إستعمال هذه اإلستراتجيات يختلف من منظمة ألخرى ومن عمل آلخر 

 تتأثر هذه اإلستراتجيات إضافة لطبيعة وحجم المنظمة وكذا طبيعة الضغوط

هم ير ألونوعها بالفروق الفردية التي تعتبر حاسمة في الكثير من األحيان، وسنش

لك تهذه اإلستراتجيات التي تستخدمها المنظمات في إدارة ضغوط العمل، سواء 

ر إطا التي يتبناه الفرد على مستواه الشخصي أو تلك التي تتبناها المنظمة في

 تنظيمي محدد.

ن عصر ضغوط العمل لما تحتويه حياتنا م عادة ما يطلق على عصر اليومو

هدا ضغوط في مختلف مجاالت الحياة، والفرد و هو يجابه هاته الضغوط يسعى جا

ئي غذا لكي يقلل من اثارها بإستخدام العديد من اإلستراتجيات الفردية من نظام

ار ختيومساعدة إجتماعية و معرفة الذات، وأخرى تنظيمية كالتدريب المهني و اإل

 إلشارةذا اههني و تطبيق مبادئ اإلدارة العلمية، والتي سنحاول من خالل مقالنا الم

تي ة الألهم هاته اإلستراتجيات التي يسعى الفرد بها إلدارة الضغوط في المنظم

 يعمل بها.

رها على العاملين في مختلف التنظيمات آثاوألن ضغوط العمل ومصادرها و

حوذت على إهتمام الباحثين و الدارسين في تعد من بين أهم الموضاعات التي إست

، و ذلك لما لها من أثر مباشر و غير مباشر على أداء السلوك التنظيمي مجال

العاملين في مختلف المهن التي يزاولونها  حيث أصبحت ضغوط العمل داخل 

المنظمات اإلنتاجية أو الخدماتية ظاهرة عامة يصعب تجنبها و إن كان تأثيرها 

الدرجات بين المنظمات المختلفة بالنظر لطبيعتها و حجمها و كذا  متفاوت في
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األدوار المنوط بالعامل فيها، فإن اإلختالف أيضا تجاوز المنظمات ليكون في 

خر يقومان آالمنظمة نفسها بل في المصلحة الواحدة، و ذلك بين عامل و عامل 

 جتماعية المحيطة به.بنفس العمل، بالنظر لطبيعة شخصية الفرد و كذا الظروف اإل

في  فالمتصفح للتراث المعرفي حول الضغوط النفسية، يجد أن جل الكتابات

 هذا المجال ال تزال في  معظمها على مستوى التحليل النظري، حيث لم تنل

يسيين ن رئالدراسات التطبيقية فيها إال نصيبا محدودا من اإلهتمام، و ذلك لسبببي

 (:159، ص 2005 ،محمود سلمان العميان(هما نمحمود سلمان العمياأوردهما  

 األول يتمثل في تنوع العوامل المسببة للضغوط و تداخلها.-

مل الع والثاني يتعلق بعدم إتفاق الباحثين على مفهوم دقيق و محدد لضغوط-

 مما يوقع الباحث الذي يحاول الخوض في هذا المجال بحيرة .

 و (Stringer)لكلمة الالتينية هي في األصل مشتقة من ا Stressو كلمة 

ع ذا مهالتي تعني باللغة الفرنسية اإلحتضان الشديد للجسم بواسطة األطراف، و 

وة و الق الشعور بالقلق و العذاب، كما تسمى عند البعض التخلي و الوحدة و فقدان

تعمال لم عشر لكن هذا اإلس 14القدرة، و قد وردت هذه الكلمة ألول مرة في القرن 

 (..Jean Benjamin Stora , 1993, P03ثابتا و منظما)يكن 

ين بويرى دافيد يونج و زمالئه أن ضغوط العمل " حالة تنشأ عن التفاعل 

م دائهأاألفراد و وظيفتهم وتتسم بإحداث تغييرات بداخلهم تدفعهم لإلنحراف عن 

 .(David  Yong  et. al, 2009, P122)المعهود"

ة مختلفالحد أو التقليل من آثار ضغوط العمل الوتسعى المنظمات اليوم إلى 

جد ما تبشتى الوسائل، متبنية في ذلك عدة إستراتجيات إلدارة هاته الضغوط، فقل

كثر أأو  منظمة تستخدم في إدارة الضغوط إستراتجية واحدة، بل إنها تستعمل إثنين

ن ف مختلفي آن واحد أو في أوقات مختلفة، حيث أن إستعمال هذه اإلستراتجيات ي

و  منظمة ألخرى و من عمل آلخر، كما تتأثر هذه اإلستراتجيات إضافة لطبيعة

 اسمةححجم المنظمة و كذا طبيعة الضغوط و نوعها بالفروق الفردية التي تعتبر 

ها في الكثير من األحيان، و سنتكلم عن أهم هذه اإلستراتجيات التي تستخدم

ه التي يتبناه الفرد على مستوا المنظمات في إدارة ضغوط العمل، سواء تلك

 الشخصي أو تلك التي تتبناها المنظمة في إطار تنظيمي محدد.

 طرق إدارة ضغوط العمل الفردية:.1
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 طرق إدارة ضغوط العمل الفردية السلوكية: 1.1

لتي اغذاء يقصد بالنظام الغذائي أنواع و كميات الالنظام الغذائي والرياضة: 

 المتكامل ضروري لوظائف أعضاء الجسم و إلعطاء تدخل إلى الجسم، فالغذاء

ينات لتمراالطاقة و الحيوية الالزمة ألداء العمل فعندما يتناغم نظام الغذاء مع 

 الضغوط النفسية فمثال آثار الرياضية يكون ذلك في صالح الفرد في مقاومة

ة درق التمرينات الرياضية تساعد في حرق السعرات الحرارية الزائدة و تزيد من

ال كية، و بنائالجسم على التمثيل الغذائي، و تزيد قدرة الجسم في أنشطته الحيوية وال

كيز من الغذاء و التمرينات الرياضية يؤثران على رفع كفاءة الفرد على التر

 .(322، ص1994عان، معويد سلطان الش)واإلسترخاء

 اشرة،كما إن تعرض العامل لوضعيات ضغوط كبيرة و دائمة يؤثر بصفة مب

لضغوط مة الذلك فإن العوامل التي تساهم في اللياقة البدنية مهمة و ضرورية لمقاو

ضي لرياو إنعكاساتها فخبراء اللياقة البدنية يعتبرون ممارسة نوع من النشاط ا

ة جابيبصفة منتظمة إحدى الطرق السهلة و األكثر فائدة للحصول على تغييرات إي

علي (غطةجسم من التعامل الفعال مع المواقف الضافي حياة الفرد، و منه تمكين ال

 .(198، ص 2000، رعسك

دي فممارسة الرياضة تؤدي إلى رفع فعالية أعضاء الجسم بالشكل الذي يؤ

 اضيةإلى مقاومتها للضغط، فمن المعروف أن الشخص الذي يمارس التمرينات الري

ن الشخص ال يرهق بسرعة مثل الشخص الذي ال يمارس أي تمرينات، كما أ

المصاب بإرهاق تكون قدرته منخفضة في تحمل أي أعباء جسمانية أو نفسية 

ة ، و بذلك فالتمرينات الرياضي(169، ص2005)محمود سليمان العميان، للعمل

 .لعملتعتبر من بين الوسائل التي يمكن للفرد اإلعتماد عليها لمجابهة ضغوط ا

ة ن النشاط الرياضي بصفو يعتبر خبراء اللياقة البدنية ممارسة نوع م

ياة حفي  منتظمة إحدى الطرق السهلة و األكثر فائدة للحصول على تغييرات إيجابية

 كر،ي عسالفرد و منه تمكين الجسم من التعامل الفعال مع المواقف الضاغطة)عل

 .(189، ص2003

تمثل أقل العواقب غير مرغوبة عند مقارنتها بالبدائل المساعدة اإلجتماعية: 

رى كإستخدام المهدئات و هي الطريقة األكثر إستعماال اليوم في األخ

وذلك من خالل توظيف (، 117، ص2001 ،فاروق السيد عثمان(المنظمات
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األخصائيين اإلجتماعيين و النفسانيين الذين تكون مهمتهم األساسية دراسة المشاكل 

 تجاوزها. التي تخص المنظمة و تقديم الدعم اإلجتماعي و النفسي للعاملين ل

 وهي عبارة عن إدراك الفرد معرفة الذات و الوقوف على قدرات الشخص:

قة من لدقياللطريقة التي يظهر بها سلوكه أمام اآلخرين، كما أن المالحظة الذاتية 

 سيدفاروق ال الفرد لسلوكه يمكن أن تصف بدقة رد فعله تجاه سلوكيات اآلخرين

ك الفرد و معرفة مدى قدرته على ، والتعرف على سلو(117، ص2001 ،عثمان

 عرفةتحمل الضغوط و اإلستجابة لها، من شأنه التخفيف من حدة ضغوط العمل، فم

 الفرد للعوامل الضاغطة تمكنه من إيجاد طرق لمجابهتها.

عندما تكون هناك أهداف واضحة  التخطيط المسبق و تحديد األهداف:

خطيط الت ة للتنفيذ، باإلضافة إلىومحددة لعمل األفراد و تكون تلك األهداف قابل

 ،ميانمحمود سليمان الع) المسبق وذلك بتجهيز الفرد نفسه للتعامل مع األحداث

 والذي من شأنه توقع الضغوط و منه التقليل من آثارها. ،(169، ص 2005

ار كالمشاركة في النشاطات اإلجتماعية أو إختي المشاركة في النشاطات:

لى عفرد اع باإلنجازات و تزيد هذه النشاطات من قدرة الهواية معينة أو اإلستمت

وتعتمد اليوم كبرى المؤسسات  (،345، ص1995عمار الطيب كشرود، (التحمل

يط ي تحعلى هذه الطريقة كوسيلة للتفريغ لدى العامل، خاصة بالنسبة للضغوط الت

 به، التي من أهمها الرحالت، و الحفالت لتخفيف ضغوط العمل في المنظمة.

ة راح إن جلوس الفرد مستريحا و هادئا في اإلسترخاء يؤدي إلى اإلسترخاء:

يعني  وسم، الفرد، حيث أن إسترخاء العقل ال يتم إال من خالل اإلسترخاء العام للج

محمود )جسمهذا أن ينتبه الفرد إلى أن الراحة العقلية هي التي تترتب على راحة ال

لطريقة د اليوم الكثير من المنظمات هذه ا(، وتعتم169، ص2005، سليمان العميان

 للتخفيف من حدة ضغوط العمل.

وهو جملة التمرينات الذهنية الموجهة للحد من السير المعتاد لألفكار التأمل: 

والظنون والتحليل، فالتأمل المنتظم يزيل الضغط أو يحفظه و يستطيع أن يحرر 

(، وعلى للفرد 72، ص2003، سمير شيخاني)الفرد من الشقيقة و التوتر و الصداع

في التأمل أن يوقف نشاطاته اليومية و أن يمارس درجة عالية من اإلنتباه و الوعي 

على مشاعره و وجدانه، ويؤدي هذا إلى إعداد الذهن و تدريبه على تحمل ضغوط 

، ولهذا فإن التأمل يعد من بين (318، ص1995 ،عويد سلطان الشمعان)العمل
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للحد من الهواجس والتخيالت واألفكار التي قد توقع الفرد العامل  التقنيات المستعملة

 تحت وطأة الضغوط.

عينة مدة مإن قيام الفرد بالتركيز في أداء نشاط ذي معنى و أهمية لالتركيز: 

يث حيساعد في تخفيف حدة الضغوط النفسية للعمل، و تعتمد طريقة التركيز من 

 ومل، عتمد عليها طرق اإلسترخاء و التأالمبدأ على نفس الفكرة تقريبا التي ت

ل بعم التركيز يصرف الفرد عن التفكير في مصادر الضغوط، و يؤدي به إلى قيامه

لطان د س)عويخالق و إنجاز يساعد على الشعور بالتقدير و اإلحترام و تحقيق الذات

 (319، ص1994الشمعان، 

 إستراتجيات إدارة ضغوط العمل الفردية النفسية:  2.1

ن (: و تتضم20، ص2002)لوكيا الهاشمي، ستراتيجيات التحكم اإلنفعاليإ

التعويض،  مختلف الميكانيزمات الدفاعية لدى الفرد، كاإلنسحاب، التخيل، اإلنكار،

 النكوص، العقلنة.

من (: ويتمثل في إخالص المؤ20، ص2002)لوكيا الهاشمي، الفزع إلى هللا

صداقا ء، مو ذلك بالتقرب إلى هللا و الدعا بجميع جوارحه هلل، إذا أصابته مصيبة،

عان دلقوله تعالى: "  وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا 

آلية ة: االقران الكريم: سورة البقرفليستجيبوا لي و ليؤمنوا بي لعلهم يرشدون")

 مأنينةطال ، إضافة إلى قراءة القران و تالوته و الصالة التي تبعث النفس نحو(186

د محم فنجاح المؤمن راجع إلى درجة تقواه و إخالصه ثم تطبيقه لسنة رسول هللا

 ى هللا)صلى هللا عليه وسلم( في التخفيف من فزعه في النوم يقول رسول هللا صل

من  وو عقابه و شر عباده  عوذ بكلمات هللا التامات من غضبهعليه و سلم: " أ

عند الغضب " أعوذ باهلل من الشيطان همزات الشياطين و أن يحضرون "، و 

ن و الرجيم " و عند الكرب " اللهم رحمتك أرجو فال تكلني إلى نفسي طرفة عي

، 2001سعيد بن علي وهف القحطاني، (أصلح لي شأني كله ال إله إال أنت "

 .(65-60ص

( أساليب عديدة إلدارة ضغوط العمل، و Quick et Quick 1984ويقترح )

 ي )رقملتالتتعلق بالجوانب الفردية اإلنسانية و التي يمكننا مالحظتها في الشكل ا

01.) 
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 إدارة نمط الحياة:* الوقاية األولية: مباشرة لمثيرات الضغوط: -1

 صيانة التوازن. - إدارة اإلدراك الشخصي للضغوط: *

 إستخدام وقت لإلستجمام. - اإلنسحاب النفسي. -

 التفريغ. - إدراك و معرفة عدم الحيوية. -

 المتنفس العاطفي:* تغيير النمط السلوكي. -

 الكالم. - إدارة بيئة العمل الشخصي: *

 الكتابة. - التخطيط. -

 ممارسة النشاط العقلي. - إدارة الوقت. -

 الوقاية العالجية: -3 منع زيادة العمل. -

رك يب أخرى )التأييد اإلجتماعي، تنوع المهام، تأسال -
 العمل(.

العالج  العالج نفسي
 الطبي

عالج  - برنامج عالجي - الوقاية الثانية: مباشرة اإلستجابة: -2
 طبي.

 جراحة. - طبيب نفسي. - التدريب على الراحة و اإلستجمام: *

عالج  - عالج سلوكي. - الراحة المتطورة. -
 فيزيولوجي

  عالج جماعي. - ستجابة الراحة.إ -

  مستشار مهنة. - التأمل و التفكير. -

   المتنفس الفيزيولوجي. -

   اإلستشارة و العالج، الرعاية الطبية. -

   التمارين الرياضية. -

   تمارين العضالت. -

   بناء الجسم. -

 Sources Quick et( أساليب وطرق إدارة ضغوط العمل )01جدول رقم )
Quick, 1984) 

 .)166، ص 1995ناصر محمد العديلي، )
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 .طرق إدارة ضغوط العمل التنظييمة إلدارة ضغوط العمل:2

 ثير منيها كفإن المخالفات التي يقع التطبيق الجيد لمبادئ اإلدارة و التنظيم: 

في  ليهااإلداريين في ممارساتهم اليومية بسبب عدم إتباعهم المبادئ المتعارف ع

لى ين عة و التنظيم تسبب الكثير من الضغوط النفسية لمرؤوسيهم لذلك يتعاإلدار

 و هذا بدوره المستويات اإلدارية العليا ممارسة مبادئ اإلدارة و التنظيم بشكل جيد،

 اريةيمكن أن يشيع جوا من اإلنضباط اإلداري و التنظيمي بين المستويات اإلد

 .(323، ص1994الشمعان، عويد سلطان (األدنى

والتي تهدف إلى معرفة درجة الضغوط في األعمال تحليل الوظائف: 

وضع  ا منالمختلفة و بالتالي إسنادها لألفراد المناسبين، فتحليل الوظائف يمكنن

زول ظمة فتالمنبنظام لتقويم األداء يتسم بالعدالة و المنطقية مع إدراك نظام الحوافز 

 ضغوط العمل المرتبطة بهذه العوامل.

و يتحقق ذلك من خالل ضمان أن الوظيفة وظائف ذات معنى: تصميم 

لكثير ن اتتضمن العديد من األنشطة و المهام كما يتيح مقدار من السلطة لألداء أل

قدر من الوظائف تفقد معناها و قيمتها لبعض األسباب كزيادة حدة التخصص بال

، 2005، نمحمود سليمان العميا(الذي يفقد الموظف أي متعة في أداء العمل

لذا وجب تصميم الوظائف بصورة تساعد على كشف عناصرها مثل (، 170ص

، (126، ص2003، علي عسكرالعبء الوظيفي، غموض الدور و العوامل البيئية)

 و هو مايجعل الموظف يؤدي وظيفته دون ضغوط تذكر.

 ق بينحيث تركز البرامج الحالية على التواف اإلهتمام باإلختيار المهني:

ب و تدريو الوظيفة على أساس المستوى التعليمي و الخبرة و المهارات و ال الفرد

شاف قد بدأت بعض المنظمات في إجراء مقابالت مكثفة مع الموظفين الجدد إلكت

(، 101، ص1999محمود فتحي عكاشة، (المشكالت التي قد تحدث في العمل

ل و ذلك من خالوتتخذ حاليا إجراءات اإلختيار بهدف التقليل من عبء العمل 

مما  لعملاإختيار الشخص المناسب لشغل هذا العمل، بما يجعله متكافئا مع متطلبات 

 يخلق نوع من التوافق الذي يقلل من حدة الضغوط.

إن التدريب المهني يساعد الفرد على تعلم معلومات و  التدريب المهني:

الية و مستويات إكتساب مهارات جديدة تمكنه من ممارسة وظيفته بصورة أكثر فع

، وإلى جانب تدريب (346، ص 1995، عمار الطيب كشرود(أقل من الضغط
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الموظف على المطلوب أداؤه و كيفية أدائه تعمل بعض البرامج التدريبية على 

أندرو سبزالفي و.د.ج (توعية الموظف بما يمكن أن يصادفه من مشكالت في العمل

حت بعض المنظمات تنظم كضغوط العمل حيث أصب(، 191ص ،1991واالس، 

 دورات تدريبية لعمالها بهدف تدريبهم على كيفية مجابهة الضغوط و التعامل معها.

 يؤدي عدم إشراك العمال في إتخاذ نظم المشاركة في إتخاذ القرارات:

وط القرارات، أو البعد عن مراكز إتخاذ القرارات إلى الشعور بالغربة و ضغ

 برامج ن، وي إتخاذ القرارات نجد المشاركة في اللجاالعمل، و من أمثلة المشاركة ف

اء لرؤسالشكاوي، و برامج المشاركة في األرباح و الملكية المشتركة، و تشجيع ا

، 2005، عويد سلطان الشمعان)في تفويض جزء من سلطاتهم لمرؤوسيهم

 يه.، و هو ما يشعر الموظف باإلنتماء الوظيفي الذي يقلل من الضغط عل(324ص

وط تسعى المنظمات التي تعاني من ضغشطة العالجية في مناخ العمل: األن

اعي العمل إلى إنشاء هذه األنشطة التي من بينها تعيين مستشار نفسي و إجتم

للعمل، و تخصيص حجرات لممارسة التمرينات الرياضية و حجرات للتركيز و 

 ا حجرةشأوة فقد أناإلسترخاء، هذا و قد إرتادت بعض المصانع اليابانية تجربة جديد

تسمى حجرة  " السلوك العدواني" تحتوي على أكياس منفوخة تمثل شخصيات) 

لإلشارة إلى مسببات الضغوط(، و على الشخص الذي يدخل هذه الحجرة أن 

يضرب بيده أو بمضرب بعض األكياس لكي يفرغ بعض مشاعره النفسية 

 .(325، ص2005)عويد سلطان المشعان، السيئة

ي ا يجرموهذا بإعالم الفرد بكل اإلتصال بين اإلدارة و العمال:  فتح قنوات

ة مهنيداخل المؤسسة، فعندما يحس العامل بأن شكواه و مشكالته الخاصة به و ال

يب عمار الط(خاصة قد أثارت إهتمام المسؤول فإن معاناته من ضغوط العمل تقل

هنا هي خاليا ومن بين أهم الوسائل التي تستعمل  (،346، ص 1995، كشرود

ينغص  ل مااإلصغاء و الوقاية في المنظمة و التي تمثل خلية إستماع إلنشغاالت و ك

كل مشا حياة العامل و مختلف الضغوط التي تؤثر فيه، حيث تحاول هذه الخلية فهم

 العمل و طرح حلول لها.

يمكن إعادة تصميم الهيكل التنظيمي بعدة إعادة تصميم الهيكل التنظيمي: 

عالج مشاكل الضغوط، كإضافة مستوى تنظيمي جديد أو تخفيض مستوى طرق ل

اإلشراف أو دمج الوظائف، أو تقسيم اإلدارة  الكبيرة إلى إدارتين أصغر في الحجم، 

أو إنشاء وظائف بإمكانها أن تحل الكثير من المشاكل، و يضاف إلى ذلك إمكانية 
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تصميم إجراءات العمل و توظيف العالقات التنظيمية بين اإلدارات، و إعادة 

عويد تبسيطها، و النظر في حجم أعباء العمل الملقاة على عاتق األقسام و الوظائف)

 ، أمور من شأنها تخفيف حدة ضغوط العمل.(324، ص 1994 ،سلطان الشمعان

إستحدثت بعض المنظمات مثل أي بي أم توفير الخدمات االجتماعية: 

(IBM( و إيكوبتابل اليف )Equitable life( و ب هـ قوودريتش )B.H. 

Goodrich برامج متكاملة لمساعدة العاملين بتوفير الخدمات الطبية و العالجية و )

النصح و اإلستشارة و اإلجراءات الوقائية، و عادة ما تكون مزودة بإختصاصيين 

، 1991أندرو سبزالفي و.د.ج واالس، مثل األطباء و األخصائيين النفسيين)

م نجد في أغلب المؤسسات الكبرى وحدات كاملة للطب )طب (، فاليو191ص

العمل(، إضافة إلى تواجد مختصين في علم النفس العمل و التنظيم الذين يتواجدون 

على مستوى إدارة الموارد البشرية، و كذا لجان الخدمات اإلجتماعية التي تهتم 

لحد أو التقليل من بتوفير السكن و اإلطعام، و التي تسعى من خالل المنظمة إلى ا

 مختلف ضغوط العمل التي تعترض العامل.

 خاتمة:

تلجأ المنظمات للعديد من الطرق و تستخدم الكثير من الوسائل في محاولة 

منها إن لم يكن القضاء على ضغوط العمل فالتقليل من حدتها و نتائجها التي تمس 

ى األداء العام المنظمة وتنعكس بصورة واضحة على أداء العاملين و منها عل

للمنظمة، و إن تنوعت و إختلفت اإلستراتجيات التي إقترحها الباحثين إلدارة 

ضغوط العمل، فإن ما يمكن أخذه بعين اإلعتبار عند تطبيق أي إستراتجية هو 

طبيعة المنظمة و نوعية الضغوط و حجمها، و ذلك يعني أنه قبل بداية تطبيق أي 

لهذه المنظمة ينبغي دراسة المنظمة من جوانبها إستراتجية و الحكم أنها صالحة 

المختلفة، إضافة إلى تجنب العشوائية في اإلختيار حيث ال بد من معرفة هذه 

اإلستراتجيات و اإلطالع عن كثب عليها، ليكون اإلختيار في محله  وليس عشوائيا، 

نظمات و هو مهمة يضطلع بها األخصائيين و الخبراء في هذا الميدان، كما أن الم

في واقع األمر ال تلجأ لطريقة واحدة مهما كانت الدقة في تطبيقها بل تلجأ إلى العديد 

من اإلستراتجيات إما تطبقها على مراحل أو جملة واحدة حسب نظرتها للضغوط 

التي تعترضها، ذلك أن لكل إستراتجية مواطن قوة و مواطن ضعف كما أن بعض 

ال يمكن تطبيقها في مهنة غيرها فمثال مشاركة اإلستراتجيات التي تصلح لمهنة ما 

العمال في إتخاذ القرار يكون في بعض المهن من الصعوبة التي ال يمكننا 
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تصورها، كما أن المنظمات في حد ذاتها تختلف و هو ما يجعل من أمر نجاحها 

 متوقف على عدة عوامل ترتبط بالضغوط و المنظمة معا.

ل اليوم تعدى مجرد التعرف عليها و إن إلمام المنظمات بضغوط العم

دراستها في أمهات الكتب المتعارف عليها، بل إن األمر وصل إلى أن بعض 

 اساتالمنظمات وضعت إستراتجياتها الخاصة إلدارة ضغوط العمل بناءا على الدر

الذي  ألمراو األبحاث التي تقوم بها و ذلك بالتعاون مع الخبراء و المختصين و هو 

اقع ط بوم  كي ال نجزم في واقع المنظمات الجزائرية نتيجة عوامل ترتبيكاد ينعد

ريد تالتي  ظماتمنظماتنا و الثقافة المنتشرة  و الذهنيات المختلفة، مع العلم أن المن

ي أفي  لنفسها البقاء و المنافسة تولي أهمية قصوى للمورد البشري الطرف األهم

 ليوماتية كانت أو صناعية أو تجارية منظمة كانت، لذا وجب على منظماتنا خدما

ية لعلماألخذ بتجارب باقي المنظمات و التدقيق في مختلف الدراسات و األبحاث ا

في  المتراكمة، من أجل تطوير نفسها من جهة، و هو ما يساهم بالدرجة األولى

ن متية الرقي باإلقتصاد الوطني في سبيل تحقيق تنمية في مختلف المجاالت الحيا
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  علي فارسد.

 جزائرال/ةالقبة القديم الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي ،المدرسة العليا لألساتذة

 فضيلة حناشد.

 رالجزائ/بوزريعة لشيخ مبارك الميلي الجزائريا ،المدرسة العليا لألساتذة

 

 

ات ستويمن م تجمع أدبيات التربية على أنَّ األداء التربوي للمدرسين، في كل مستوىملخص: 

اساً يارات أسالختاالتعليم، رهين معرفتهم باالختيارات االبستيمولوجية لنظام التعليم؛ وتتعلق هذه 

لمبادئ تقدات واالمعبطبيعة النظرية المتبناة في التعليم. إذ تتمثل هذه النظرية في مجموع األفكار و

علم علم، المالمتلعملية التربوية: )العلمية والنظرة التي لدى المربين، بخصوص العناصر المؤلفة ل

ة ي المعرفيةٌ فنظر والبنائيةوالمعرفة أو المنهاج( وغيرها من العناصر ذات الصلة بهذه العملية. 

الطرائق ويات أو االبستيمولوجيا تحولت إلى نظرية في التعليم من أجل بلورة عدد من االستراتيج

ن م توالتي انبثق وتوظيفها، داخل األقسام الدراسية.والنماذج التدريسية وتصميمها لالستفادة منها 

ليمية التع وتكمن أهمية النظرية البنائية في ترشيد الممارسةالنظريات والدراسات المعرفية. 

ً لتحقيق الحداثة العلمية في مجال التعليم وترقية الم  التربوي ردودوتيسير سبل تنفيذها، سعيا

 ة. للغات سواء اللغة العربية أو اللغات األجنبيللمدرسة، وخاصة فيما تعلق بتدريس ا

فتعليمية اللغات ال يستقيم لها أمر إال إذا انبنت على الرصيد المعرفي للفكر اللساني المعاصر، وما 

ً إليجاد التفكير العلم  كافي لكلي اليوفره هذا الفكر من نظريات وإجراءات تطبيقية مؤهلة سلفا

ا هو منها ب الظاهرة اللغوية، من هذه الجوانب ما هو صوتي، ومالقضايا التي تتعلق بكل جوان

قها سيا داللي، ومنها ما يقع بين ذلك من حيث التركيب والتأليف بين العناصر اللسانية في

 المألوف.
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Abstract: Education literature gathers that the educational performance 

of teachers at every level of education depends on their knowledge of the 

epistemological choices of the educational system; these choices relate 

primarily to the nature of the theory adopted in education. This theory is 

the sum of the ideas, beliefs, scientific principles and views of educators 

on the elements of the educational process: learner, teacher, knowledge or 

curriculum, and other elements relevant to the process. And structural 

theory in knowledge or epistemology turned into a theory in education in 

order to develop a number of strategies, methods and models of teaching 

and design for use, within the departments. Which emerged from theories 

and cognitive studies. The importance of structural theory in rationalizing 

the educational practice and facilitating the means of implementation, in 

order to achieve scientific modernity in the field of education and the 

promotion of educational returns to the school, especially with regard to 

the Didactic of languages, whether Arabic or foreign languages. The 

Didactic languages is not valid unless it is based on the knowledge 

balance of contemporary linguistic thought, and provided by this thought 

theories and practical procedures are qualified in advance to find 

scientific thinking adequate for all issues that relate to all aspects of the 

phenomenon of language, these aspects of what is my voice, including 

what is indicative , Among which is the composition and composition of 

linguistic elements in their familiar context. 

Keywords: structural theory, Didactic, Didactic language. 

  مقدمة:

  مقدمة وإشكالية الدراسة:1.

لة مرح إنَّ األداء البيداغوجي لألساتذة في جميع األطوار التعليمية سواء

التعليم االبتدائي أو المتوسط أو الثانوي، رهين معرفتهم باالختيارات 

ً بطب ة. لتربوياومة يعة النظرية المتبناة في المنظاالبستيمولوجية؛ التي تتعلق أساسا

ومة منظ ولكن وزارة التربوية الوطنية منذ اإلصالحات الشاملة التي أدخلتها على

المقاربة  بإدخال المقاربة بالكفاءات حيز التنفيذ بدل 2003التعليم ابتداءاً من 

 باألهداف. ولكن خلف هذه المقاربة الجديدة تقف النظرية البنائية.

نظريةٌ في المعرفة أو االبستيمولوجيا تحولت إلى نظرية في التعليم،  البنائيةف

ترشيد الممارسة  والتي انبثقت من النظريات والدراسات المعرفية التي تستهدف
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المهنية، وهي تمثل مرجعية لألساتذة سواء ما تعلق بالتخطيط أو التنفيذ أو التقويم. 

فيما تعلق بتدريس اللغات سواء اللغة العربية أو سعياً لتحقيق جودة التعليم، وخاصة 

 اللغات األجنبية. 

 للفكر عرفيفتعليمية اللغات ال يستقيم لها أمر إال إذا انبنت على الرصيد الم

لفاً سهلة اللساني المعاصر، وما يوفره هذا الفكر من نظريات وإجراءات تطبيقية مؤ

 .للغويةاهرة تي تتعلق بكل جوانب الظاإليجاد التفكير العلمي الكافي لكل القضايا ال

مع  ،عرفتولعلَّ أخر المستجدات قي هذا المجال، النظرية البنائية التي 

ً كبيراً قلب ً علىرأس دخول المقاربة بواسطة الكفاءات المؤسسة التعليمية، رواجا  ا

ح إصال المتضمنة الوثائق المرجعيةمناهج التعليم وأساليبه. هذا ما تُؤكده  عقب

 مناهجلالوثائق المرافقة ظومة التربية الوطنية منذ اكثر من عشرية، السيما من

ليونسكو وبرامج دعم ا (2003( و )2004التعليم المتوسط )وزارة التربية الوطنية 

 (، حيث تظهر2006إلصالح المنظومة التربوية في الجزائر)كزافيي روجيرس، 

إعداد لتصور وتخطيط وإطار عملي هذه النظرية كاختيار ابستيمولوجي، 

تظهر نفس  وعلى المستوى اإلجرائي للعمل التعليمي،استراتيجيات التعليم والتعلم. 

 أهمية هذه النظرية.  الوثائق

ير م كبوتحظى النظرية البنائية على مستوى البحث العلمي منذ عقود، باهتما

ة لمتوخااية ظيفمن قبل الباحثين، الذين اتخذوا منها سندا لتطوير التعليم ومنحه الو

ً لبعض التعلمي لذين ين امن المدرسة المعاصرة. ولقد ظلت مبادئء البنائية، مرجعا

أسفرت  لية،أرسوا بموجبها قواعد جديدة لمقاربة العملية التعليمية بصورة أكثر فعا

 .(Bertrand, 2001عما سمي بالتعليمية البنائية)

اواًل ية تنعديد مفاهيم البنائ والتعليمية البنائية، حقل حديث العهد، يتناول

ً عملياً، يظهر آثاره في جوانب عديدة من العملية التعليمية تد ً إجرائيا يماً.  وتقوريسا

جال مية في بنائهذا ما يُعالجه هذا المقال، الذي يتناول بالتحليل إسهامات النظرية ال

 ية:آلتالة التعليم وإثراء حقل تعليمية اللغات. وهذا من خالل اإلجابة عن األسئ

 ما المقصود بالنظرية في العلوم االجتماعية واإلنسانية؟-

 ما فحوى النظرية البنائية في مجال علم النفس؟-

م ل تعليمجا ما المقصود بالتعليمية البنائية؟ وما اسقاطاتها أو إسهاماتها في-

 اللغات؟
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 أهداف الدراسة وأهميتها:2.

ية لنظراهمية التي تكتسيها معرفة إن ما يهدف إليه هذا الموضوع، إبراز األ

ات التربوية بالنسبة للمدرس. ومن دواعي اختيار الموضوع، مالحظتنا استجاب

ي تربوبعض المدرسين تجاه ما طرأ من تغيير على مناهج التعليم عقب اإلصالح ال

ديدة جسات األخير، وتذمرهم لما ساقته المقاربة بواسطة الكفاءات من مفاهيم وممار

 عن حاجتهم إلى فهم خلفيتها النظرية وأصولها وما ترمي إليه. ما يكشف

ومن الدراسات التي أظهرت عجز المدرسين على فهم الخلفية النظرية 

 ( ودراسة القلي عبد هللا1995) للتدريس دراسة بلعربي الطيب وآكلي قوقام

 ،رسي( التي أجريتا بالجزائر بعد إدخال بيداغوجية األهداف الوسط المد1994)

 وقد تمحورت الدراستان حول إظهار العالقة بين ممارسة المدرسين للتقويم

 قصور توصل الباحثان إلى أن ومعرفتهم أصول البيداغوجية بواسطة األهداف. وقد

ً إلى عدم معرفـة المدرسين للخلفية ال ة علميالممارسات التقويمية يعود أساسا

 والفلسفية للمقاربة باألهداف.

نة ( فـي دراسة أجراها على عي1992ث عبد المجيد سماح )للباح كما تبين

 لتي الاسين من المدرسين أنَّ التأهيل التربوي لم يأخذ حقه فـي برامج إعداد المدر

ً ستزال فيها مواد التربية وعلم النفس مواد مكملة غير أساسية، ما انعكس  على  لبا

 أدائهم التربوي.

ً جتي ال يسع المقام إلى ذكرها وهناك الكثير من الدراسات الغربية ال ، ميعا

يمية. لتعلاأشارت إلى أنَّ هناك تقصيراً فـي استخدام علوم التربية فـي المؤسسات 

 ونو وهاموتانونذكر على سبيل المثال الدراسة االستقصائية التـي قام بها الباحثان ر

 rotano et Hervé Hamon  على عينة من المدرسين في مؤسسات التعلم

قص ننوي، والتي أظهرت أنه من بين المشكالت التي يعاني منها األساتذة الثا

هـم التأهيل البيداغوجي، وأن هذا القصور مصدر لصعوبات كثيرة عن مجال أدائ

 .(,Dantier 2001التربوي مما انعكس على تحصيل التالميذ االكاديمي. )

اتها بيقائية وتطتكمن أهمية هذا الموضوع، في تقليص الهوة بين النظرية البن

ئمة فهم األساليب التعليمية المال التربوية لدى بعض المدرسين مما ييسر لهم

 اته.للمنظور البنائي واالستراتيجيات التي يستخدمها التلميذ في تحقيق تعلم

 معنى النظرية: 3.
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م لعلوالنظرية في مجال علوم التربية، ال يختلف مفهومها عن مدلولها في ا

وية تأمالت الباحثين للظواهر الترب ي مجال التربية، تنشأ مناألخرى. فهي ف

ومشكالتها، ومن خالصة ما قاموا به في مجال دراسة هذه الظواهر. وتصاغ 

التي  بادئالنظرية التربوية، في شكل إطار عام، يوضح للمربي أهداف التربية، والم

 وتفسير ما ينبغي أن يسير عليها، وطرق بلوغ تلك األهداف وأسلوب القراءة

 من ظواهر تربوية.  يالحظه في الواقع

ء ن أداالتربوية إذن، في أنها سند فكري، يتيح للمربي تكمن أهمية النظرية

يار الختاالعمل التربوي بتبصر وعي بمراميه وبغاياته وأبعاده، مما يساعدهم على 

لهم  سندةالسديد لنوع الطرق والوسائل وفهم الممارسات واألنشطة البيداغوجية الم

 .(1964)عبد العزيز صالح، ر والمحكات المحددة لهذه النظريةفي ضوء المعايي

عض بوبهذا المفهوم، تمّكن النظرية المربي من فهم مشكالت التربية وضع 

الفروض بخصوصها وتفسيرها في ضوء ما يعرفه عن مبادئ هذه النظرية،كما 

 تقدم له إضافة إلى ذلك معايير لتقويمها.

لتعلم نَّ اأعلم من النظرية السلوكية،  لة ذلك، أن المربي، إذا كان قدومن أمث

لديه  ينعدم فبإمكانه الحكم على أنَّ التلميذ الذي الدافع والنضج، يتوقف على شرطي

ذا عجز، إا الهذان الشرطان، يكون تعلمه مستحيالً أو سيئاً، كما يمكنه أن يستبعد هذ

 علم.ما رأى توفر هذين الشرطين في المت

وية لتربوال تقتصر النظرية التربوية في منح المربي إطاراً لفهم الظاهرة ا

فية ن كيعوإصدار الحكم عليها وتحليل مشكالتها، بل تقدم له فضالً عن ذلك، فكرة 

ه. بنوط الدور الم تفسير السلوك التربوي، عند إدارة القسم، وإدراك من خالل ذلك

تها تطبيقالية، ومحك في النظرية إنما هو فائدتها العمالعلماء على أنَّ أهم  لذلك يتفق

 التربوية.

 وكيةوهناك نظريات كثيرة، حاولت تقديم تفسيرات للظواهر التربوية والسل

ية لنظراومبادئ تسمح بانتقاء أنجع سبل الممارسة التربوية، ومن هذه النظريات، 

منا فاءات في نظاالبنائية التي نتوقف عندها باعتبارها مرجعية في مدخل الك

 التربوي.

 مفهوم النظرية البنائية:4.
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ة ظرين"رؤية في  ترد البنائية كما يُعرفها المعجم الدولي للتربية بأنها:

ً في بناء أنماط الت ة لمعرف فكيرالتعلم، ونمو الطفل، قوامها أنَّ الطفل يكون نشطا

 ،2003ون، )حسين زيتون وكمال زيتفاعل قدراته الفطرية مع الخبرة"نتيجة ت

 .(17ص

( إلى أنَّ البنائية نظرية في 23، ص2012ويُشير حاج عبو شرفاوي )

ن دد معالمعرفة أو االبستيمولوجيا تحولت إلى نظرية في التعليم من أجل بلورة 

فها، توظيواالستراتيجيات والطرائق والنماذج التدريسية وتصميمها لالستفادة منها 

ن لمنظريدى اتمتع النظرية البنائية بشعبية كبيرة لداخل األقسام الدراسية. وهكذا ت

 رياتالتربويين باعتبارها نظرية جديدة في التربية والتعليم انبثقت من النظ

 والدراسات المعرفية.

ً للدراسات البنائية التي تولدت عنه اهيم ا مفولقد مثلت أعمال بياجي منطلقا

 عديدة غزت الحقل التربوي والتعليمي.

 (:1980-1896)جي بيانظرية 4.

 ظروف نشأة النظرية:1.4

وص، إن المتطلع لتاريخ علم النفس عموماً ونظريات التعلم على وجه الخص

ة سالمدر سيماالالتقليدية ياُلحظ أنَّ التيار البنائي نشا كرد فعل لمدارس علم النفس 

ه ء هذآلرا ومن المالحظ أيضاً، أنه على الرغم من المقاومة الشديدة .ةالسلوكي

 ظيمدأ تنمن مثل مبالبنائية الكثير من مبادئها من الجشطلت  المدارس فقد استلهمت

 في حدوث التعلم. أهمية العوامل الخارجيةو المجال

وصل لقد تمحورت أعمال بياجي حول النمو المعرفي، ويمكن ايجاز أهم ما ت

 إليه الباحث فيما يأتي: 

 هناك لوحدها سلوك الفرد. أناستجابة ال يمكن أن تفسر -إن العالقة مثير-

بغي عوامل كثيرة يمكن أن تُؤثر في ظهوره. ولفهم طبيعة السلوك اإلنساني ين

 مقاربته في كليته. 

بواسطته إلى الفرد يرمي فالتعلم ليس مجرد استجابة لمثير إنه سلوك غائيي 

فيه. ويقتضي هذا السلوك  شتحقيق هدف يمّكنه من السيطرة على الوسط الذي يعي

 ً غير سلبي في عملية التعلم له دوافع  الفردففي الفرد.  عمليات داخلية ضمنيا
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وحاجات ويعايش مشكالت ترسم له إلى حد ما أهدافه )عبد العزيز الفاربي 

 .(1994وآخرون، 

 وبذلك يؤكد بياجي أهمية العوامل النفسية من مثل االتجاهات والقيم

تعلم ي الفلوقت أهمية الفروق الفردية والعواطف في حدوث التعلم. مبرزاً في نفس ا

 والبناء المعرفي. 

ده على الرغم من أهمية التعزيز في السلوك فإنه ال يمكن أن يفسر لوح-

 عملية التعلم.

ورة ث بصالتعلم ال يستدل عليه دائماً من خالل نتائجه في السلوك. فقد يحد-

 كامنة. 

 ى أنسوداء" للداللة علوبذلك يكون بياجي قد مهد لفكرة وجود "العلبة ال

 سلوكالعمليات الباطنية التي تحدث في الدماغ والتي ال يمكن مالحظتها في ال

 ساسالظاهري للفرد، أساسية لحدوث التعلم. وبهذا المعنى يقوم التعلم على أ

بناء على  ،قوموي ميكانزمات معينة، مفادها أنَّ الفرد يحمل بطبيعته استعدادات للتعلم

حل  ويُعيد تنظيمها من أجل ودوافعه، بهيكلة معارفه المكتسبة خبراته ونضجه

 . محيطمع ال الفرد التعلم يحدث إذن في سياق تفاعل. فمشكل أو التكيف لموقف ما

م والمتمعن في هذه االفتراضات يالحظ ما تحمله من أبعاد تدخل في صمي

 العمل التربوي.

ال سي أطار البحث البياجيإن هذه المبادئ ال يمكن تناولها إال باستعراض إ

 وهو االبيستيمولوجية النشوئية.

  :épistémologie génétiqueاالبستيمولوجية النشوئية 2.4

تعتبر نظرية بياجي من أشهر نظريات المعرفة في عصرنا. وقد انفردت 

ة وما لنشوئييا اأعماله بما أسماه االبيستيمولوجيا النشوئية. فما المقصود بالبستمولوج

 ها؟مبادئ

 طواريُمكن تعريف االبيستيمولوجيا النشوئية بكونها دراسة األوضاع واأل

ً لنمو العمليات العقلية. ويستشف من هذا ن فهوم أالم المتتالية للمعرفة، وذلك تبعا

شاف اكت دراسة النمو عند بياجي لم تكن غاية في حد ذاتها بل من أجل الوصول إلى

 .la genèse de la cognitionكيفية تكٌون المعرفة
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 لماءع لذلك تختلف مقاربة بياجي للنمو المعرفي للفرد عن مقاربة غيره من

لية . فلم تكن مقاربته تحليDebesseودباش  Vallonالنفس النمو أمثال فالون 

راحل مقاربة ابستيمولوجية، أي أن بياجي كان يرمي من دراسته م فحسب بل إنها

 فهمولقوانين العامة للظاهرة المعرفية النمو الذهني، تأسيس نظرية لمعرفة ا

خصائص الذكاء لدى الكهل المكتمل. هذا ما صرح به في مؤلفه علم نفس 

 .(1991الطفل)أحمد شبشوب، 

قلية والعمليات العحول نمو المعارف ونشوئها من جهة فقد تمحورت نظريته 

 اجيبي المساهمة والمنظمة لهذه المعرفة من جهة أخرى. من هذا المنطلق يعتبر

 للمعرفة.  منظراً 

 ميكانزمات السلوك عند بياجي :3.4

ر مصد ولعل أهم ما يميز نظرية بياجي تفسيرها السلوك المعرفي على أنه ذو

 يف أنالتكيف والتنظيم. ويقصد بعملية التك عضوي بيولوجي تندرج تحته عمليتان

ازن لتوى خلق االنشاط ناتج عن ميل العضوية لتحقيق تكيفها أي من حاجة الفرد إل

بر قد اعتبة. فمبدأ المثير واالستجا ينالسلوكيمقتنعا بتفسير  بياجي لنفسه. و لم يكن

كير ه للتفشاطنيوجه  أن المثير ال يكون فعاال إال إذا كان هناك استعداد ما لدى الفرد

لذات ابين  التفاعلالباجيسية تفسر التعلم على أساس  البنائيةفومعالجة المعلومات. 

يمه ومفاه رفيةفخالل هذا التفاعل تخضع الفرد كل ما تتلقاه إلى بنياته المع .محيطوال

لية جي بعمبيا دراك، وهذا ما يسميهالمكتسبة سابقاً وإلى عمليات الفهم والتأويل واإل

ة بصور والمقصود به أن تحصيل الفرد المعرفة ال يتم بصفة عشوائية بلالتنظيم، 

ذج دو أن نموذج بياجي في التعلم، على عكس نموومن هذا المنطلق يبمنتظمة. 

لعلبة ث في ايعتمد على ما يحدال يركز على نتائج التعلم، بقدر ما التعلم باإلشراط 

د الفر أي على ما يحدث اثناء التعلم من عمليات باطنية وعلى إمكانياتالسوداء 

 واستعدادات في تعامله مع األشياء. 

ستمرة ملية القائمة بين التأثير واالستجابة عم ويمكن االستنتاج أن الدينامية

ً هناك تفاعل بين الفرد والظروف المحيطه به ومتطورة مدى الحياة ت اطالم  بعا

نى الب هذا ما يؤكده بياجي في سياق تعريفه لتغيرات بنية الجسم وقدرات الفرد.

قاً ذ نسخأن المعرفة ال تتوقف عند مرحلة سيكولوجية معينة بل تأالقارة معتبراً 

 م. تراكمياً ارتقائياً مستمراً تماشياً مع نضج المتعلم وقدرته على التعل

 ميكانزمات التعلم عند بياجي:4.4



32 

  2021، السنة: 01العدد، 01، المجلدللعلوم النفسية والتربوية واألرطفونيا الدوليةمجلة األكاديمية 

ترض يف . إذتتيح معرفة دينامية السلوك عند البنايين فهم ميكانزمات التعلم

هي  لواقع ب للالبنائيون في سياق مفهومهم للعمليات المعرفية أنَّ المعرفة ليست نقالً 

ة لوجيامتداد لعمليات بيو تحصيل المعرفة في جوهرهو .نتاج لبناء فردي تدريجي

 مقصودفما الوالمالئمة.  الغرض منها تحقيق التكيف أي من خالل عمليتين التمثل

  بهاتين العمليتين وما أثرهما في البناء المعرفي؟

شياء األ النشاط الذي تمارسه العضوية أو الفرد على بالتمثلوبياجي يقصد 

 لتمثلااعتماداً على ما تمتلكه من معارف وبنى معرفية. يسمح  المحيطة به وهذا

 فيبإدماج معطيات من المحيط الخارجي إلى رصيده المعربالتكيف وهذا  للفرد

رسه ذي يمااط الأما المالئمة فيقصد بها النشوبناه المعرفية، وفي محاولته هذه يتعلم. 

 لفردفي ا الحالة فإنَّ الموضوع هو الذي يحدث تغييرات في هذه. المحيط على الفرد

 .اتهمعارفه ويعدل سلوك المحيط ما يجعله يراجع لمقتضياتيه الخضوع يفرض علو

 ةلهيك عمليةنتيجة نشاط يقوم به المتعلم تحت ظروف معينة وهو يحدث  التعلم

 اً.فردي اً بناءها بناءوالمعارف 

 ديدةات ج، وضعيهوتصورات هومهارات الفرد رتقابل أفكاوالواقع أنه كثيراً ما 

ذ إلى ينئحيلجا تجعله يشعر أن هناك خلالً ما في ما يعرفه أو يقوم به من أفعال، ف

ال  ةحال من الفرد انتقال. والتعلم في كلتا الحالتين هو إجراء تعديالت في سلوكه

مد )أحلفهمتوازن نتيجة معايشة عائق إلى حالة توازن أرقى تمكّنه من النشاط وا

 .(1991شبشوب، 

ي وه ،التعلم عملية وظيفة هامة في في سياق هذه األفكار،تُؤدي التصورات و

وضوع موهذا ما يحيلنا إلى  من األمور التي شدت اهتمام التعليميين فيما بعد.

 العوائق التعليمية الذي سنتطرق إليه الحقاً.

   المعرفي ونمو المعرفة:-الصراع النفسي5.4

الفرد، خالل تفاعله مع اإلحداث موافق جديدة، والخبرات قد  يعيش ماكثيراً 

ال تنسجم مع رؤاه فتُؤدي إلى زعزعة تصوراته ويحدث ما يسميه بياجي بالصراع 

 نفسهفيها الفرد . ويقصد الباحث بهذا المفهوم الوضعية التي يجد المعرفي-النفسي

بخصوص هذه  ويتصوره هوما يعتقدمن أوضاع في صراع بين ما يعرفه ويعيشه 

معارف الاتزانه بإدماجه فيحاول التخلص من سوء تكيفه هذا واسترجاع األوضاع. 

. ويعتبر بياجي هذه األزمة المعرفية الداخلية التي وتصحيح تصوراته جديدةال

الالتوازن في أن  يعيشها الفرد ويعيها قاعدة أساسية في تعلمه. ويُفسر بياجي بمدأ
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ً من نمو الذكاء والقدر ة على االستدالل المنطقي يحدث وفق مراحل وانطالقا

ً يدفع  ً في المجال المعرفي القائم، لتنشأ ال توازنا وضعية جديدة تحدث اضطرابا

الفرد إلى تعديله بواسطة تكيف تنجم عنها عادة توازن أكثر ايجابيةً. ففي المالءمة 

 يراه ويلمسه بينما فييكيف الطفل انظومته للخبرة التي يعيشها أي لما يسمعه و

التمثل يكيف الطفل التجربة لبنيته الذهنية ويصححها ويعدلها لكي يستوعب خبرة 

جديدة ويفهمها. فبواسطة آلية التوازن بين التمثل والمواءمة يفسر بياجي نمو 

 المعارف والخبرات. 

 وأن إنَّ ما يمكن استخالصه من نظرية بياجي أنَّ الطفل ليس صفحة بيضاء

تيجة المعارف بقدر ما هي عملية دينامية تحدث ن ة التعلم ال تعني تحصيلعملي

ن أاجي اكتشاف الفرد العالم المحيط به وخبرته الشخصية به. وما يميز نظرية بي

اباً اضطرالتعلم ال يتم إال بوجود العائق الذي يحدث اختالالً في توازن الفرد و

 سابقة وبناء معارف جديدة.معرفياً يؤدي به إلى القطيعة بين معارفه ال

دى لقد ألهمت البنائية باحثين من مجاالت علمية عديدة. وقد كان لها ص

ية عظيما لدى بعض علماء االجتماع أمثال بندورا وفيجوتسكي الذين طورا نظر

نمو بياجي من زاوية اختصاصهم. فقد بدا لهؤالء الباحثين أن تفسير بياجي لل

رج ه خاة التعلم، وأنه ينبغي إلى جانب ذلك التوجالمعرفي غير كاف لتفسير ظاهر

موه يما اساً فالمتعلم والبحث في أثر التفاعالت االجتماعية في النمو المعرفي وتحديد

 المعرفي. -بالصراع اجتماعي

 المعرفي ونمو المعرفة:-الصراع االجتماعي6.4

ه ضيفيفسر بياجي كما تقدم عملية التعلم على اساس الصراع النفسي. وما يُ 

ين اآلخر الباحثون االجتماعيون، أنَّ الصراع ال يكون مع النفس فحسب بل مع

في  م هوموضحين أنَّ البعد االجتماعي للصراع يدعم نمو الفرد المعرفي، فكل تعل

 (,Chalvin (1996جوهره عملية اجتماعية

من رواد التيار البياجيسية المحدثة، الذين أبرزوا  Vigotskyيعد فيجوتسكي 

البنائين أمثال فالون  وغيره من ويتفقالبعد االجتماعي كمعطى أساسي في التعلم. 

Vallon  أنَّ العمل الجماعي واالتصال باآلخرين يتيحان للمتعلم تغيير أطره

إلى توليد  التعلم الناجح هو الذي يُؤدي في سياق التفاعل مع الغيرفاية. مالمفاه

 Ollagnier, 2001 etاقع والتكيف معه. )فهم الو أقدر على هتجعل، معاني جديدة

De Cortes, 1996) 
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كي األمريبياجي  ومن الباحثين االجتماعيين المبادرين إلى تطوير أعمال

-ةما اصطلح عليه بالمقاربة الجتماعي من خالل Bandura( 1986) بندورا

جة و نتيالمعرفة تنممؤداها أن تقوم هذه المقاربة على مسلمة  .المعرفية للظواهر

 .شخصية في الفرد واألحداث الموجودة في محيطه تداخل عوامل

 يير فيد تغال يعني مجر وما يمكن استخالصه مما تقدم أن التعلم عند البنائيين

 ة.معرفيتغيير عميق يشمل كل كيان الفرد خصائصه وبناه ال السلوك والخبرة بل هو

 التعليمية البنائية: 5.

ث لبحوالبستمولوجيا النشوئية بصماتها في اتركت أعمال بياجي المتعلقة با

 التربوية. وقد شكلت مبادئ البنائية وقواعدها منطلقات للباحثين في وضع

ر أسف استراتجيات تعليمية وتهيئة أرضية صلبة في مجال الممارسة التربوية، ما

  .بنائيةة العن ظهور التعليمية البنائية التي استهدفت أجرأة مفاهيم ومبادئ النظري

  مفهوم التعليمية وموضوعها:1.5

 م، كمالتعلّ معظم تعاريف التعليمية على اعتبار التعليمية علم التعليم واتجمع 

 ً ً بعلم العالقة التربوية. وبهذا المعنى بقي مفهومها قريبا   منوصفت أحيانا

بع في ذلك النظام الذي يتّ  1976Foulquiéالبيداغوجية، التي تفيد على حد قول 

 مما يجعل من الصعب التمييز بينهما.  والتعليم، التربية

ية ، بدأ الفرق يتضح بين التعليمdidaxologieالتعليمية  ومع تطور علم

  والبيداغوجيا.

ً كبيراً، إذ ات  جالها،سع موفي السبعينيات والثمانينات، قطعت التعليمية شوطا

قتهما عالووالتعلّم  فانصبت مباحثها على دراسة التفاعل القائم بين نشاطي التعليم

 .(darot . Astolfi1997 بمحتوى دراسي معين)

 جياتإن موضوع التعليمية كما تظهره الدراسات، هو أساساً بحث في استرات

 تحقيقاً لمردود أفصل للعملية التربوية.التعلمية  -العملية التعليمية

 ( هذا المعنى، في تعريفLegendre . 1988ويختزل قاموس لجندر )

ح تصحيليمية على أنها "علم إنساني تطبيقي موضوعه إعداد وتجريب وتقويم والتع

 .اإلستراتيجيات التي تتيح لألنظمة التربوية بلوغ أهدافها كماً ونوعية"
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 واقففالتعليمية إذن علم تطبيقي؛ أي دراسة منهجية تستهدف البحث في الم

ا نبؤ بهوالت ن التي تحكمهاوتفسيرها واكتشاف القواني التعلمية-والوضعيات التعليمية

  بغية ترشيد العملية التربوية والتعليمية.

ومن حيث موضوعها، ينصب البحث في التعليمية على تلك العالقات 

 صدر عنما يووالتفاعالت القائمة بين أقطابها الثالثة: المتعلم، المعلم، المعرفة، 

 ( Raynal. A. Rieunier 1997هذه األقطاب من نشاطات. )

-ميةلتعليابحث في مسائل العملية  هذا المفهوم ال تعدو التعليمية عن كونهاوب

كما أنها  رفة،التعلمية، نعنى بالمكانة التي يشغلها المدرس كوسيط بين التلميذ والمع

 ولوجيةستيمتسعى في نفس اآلن إلى تحليل شامل لعملية بناء المعرفة إنطالقاً من اب

 (De Cortes et Al 1996) معرفي.المعرفة ومستجدات علم النفس ال

ها. وتعد االبستمولوجيا من أهم الحقول التي تستمد منها التعليمية أسس

ومجالها واسع، يشمل: )ابستيمولوجية المتعلم وابستيمولوجية المعرفة 

 وابستيمولوجية المعلم، وابستيمولوجية مواد الدراسة(.

 خصائص التعليمية البنائية وأسسها:2.5

تتخذ والتعليمية تتطور نتيجة التطور الحاصل في علوم التربية، ما انفكت 

 ل الاتجاهات عدة متأثرة بمختلف النظريات العلمية. ويمكن على السبيل المثا

 الحصر اإلشارة إلى التعليمية السلوكية والتعليمية البنائية.

 لتفسيراعلى وتعتمد التعليمية البنائية، النظريات التي تركز على بناء المعرفة 

 األسس عتمدالنفسي المعرفي لعملية التعلم، وفي مقدمتها النظرية البياجيسية.كما ت

 رفيةالتربوية لهذه النظرية مستخدمة أهم مفاهيمها كالتصورات والعوائق المع

 (Bernard, 2001والصراع المعرفي لتجعلها في خدمة التربية والتعليم. )

قة م بطرين يتم عن طريق البنائي ال يمكن أيعتقد التعليميون البنائيون أن التعل

 ً ير ، وتوفتعلمخاصاً للموقف التعليمي الذي يتفاعل معه الم عفوية، بل يستلزم تنظيما

 ضالً الشروط النفسية لحدوثه وانتهاج طرق خاصة في االكتساب والتحصيل. هذا ف

 تخاذهاغي اعن نوعية الخبرات السابقة التي يتوقف عليها النمو المعرفي، والتي ينب

 منطلقات للتعلمات الالحقة. 
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ً لهذه الشروط ترمي التعليمية البنائية إلى اقتراح نماذج  ية عليمتوتحقيقا

، عليموأساليب تيسر تصميم وضعيات من شأنها تحقيق المزيد من الفعالية في الت

 معتمدة المظهر البنائي في تحصيل المعارف. 

 شتملار في عملية التدريس فحسب بل إن موضوع التعليمية البنائية لم ينحص

لقسم رة اإلى جانب ذلك، تخطيط المناهج التربوية وعمليات التقويم والتوجيه وإدا

 بصورة عامة وطرق التصدي لمشكالت التعلم.

ول ، أي ال تتناholistiqueشاملة  نظرةوالتعليمة البنائية في جوهرها 

 ميّزهاا يمإنَّ  ا أو ككائن مستقل.الظاهرة التعليمية بمعزل عن الظروف المحيطة به

لة متفاع طابالمعلم كأق -النظرة النسقية لعناصر العملية التربوية، المعرفة المتعلم

 تعليم.وال فيما بينها واعتبار هذه العناصر خاضعة لعوامل خارجية عن سياق التربية

 ت. مثيرا ه منإن الفرد حين يتعلم، يتعلم بكل كيانه وال يفعل ذلك بعيداً عما يحيط ب

صر ويمثل المدرس، بكل ما يحمله من كفاءات ومالمح وتصورات، أهم العنا

ووسائل  في الدراسة وظروف التعلم الزمالء كما يمثل تأثيراً في تحصيل التلميذ.

 التعليم إطاراً منشطاً أو مثبطاً لتعلم التلميذ. 

ن ون أالتعليميوفي سياق هذه النظرة الكلية إلى العملية التربوية، يعتبر 

شكل ، قد تعارفالتعلّمية التي يعيشها المتعلم في إطار بنائه الم -الوضعية التعليمية

 تتصلمصدرا لعراقيل كثيرة تحول دون تحقيق الهدف الذي ترمي إليه التربية. و

، مما عرفةهذه العوائق بكل قطب من أقطاب العملية التربوية المعلم، المتعلم والم

 االً واسعاً للتجريب والتأمل في صعوبات التحصيل.فسح للباجثين مج

 الدراسية: العوائق المرتبطة بالمناهج والمواد3.5

ً في ظهور بعض العو ائق قد تمثل طبيعة المادة الدراسية وخصوصيتها سببا

بالعوائق  يصفها G.Bachelard( 1938باشالر ) التعليمية. هذا ما جعل

 رفي وآثارها في تباطؤ التعلّم. االبستيمولوجية، مؤكدا طابعها المع

اك ن هنإفلقد كشف التعليميون من خالل تحليلهم محتويات المواد التعليمية، 

ً يمكن أن تشكل عوائق حقيقية أمام تعلم التلميذ، وهي صعوبات ناب ساساً عة أنقاطا

 جاوزلتالمادة الدراسية ومن منطقها الداخلي ومن مفاهيمها الخاصة. و صميممن 

سبة والتعرف على مجاالت التعثر بالنمحتويات المواد ، يشترط تحليل عوائقها

 للتلميذ ورصد العوائق واستغاللها في بناء وضعيات تعليمية جديدة.



37 

  2021، السنة: 01العدد، 01، المجلدللعلوم النفسية والتربوية واألرطفونيا الدوليةمجلة األكاديمية 

ح قترااولم يكتف التعليميون برصد مشكالت التعلم وعوائقه، بل اتجهوا إلى 

اول نح ساليبأساليب بيداغوجية من شأنها القضاء والحد من هذه العوائق. هذه األ

 أتي:ية ما أساليب عالج للعوائق التعليمياختزالها في الفقرات اآلتية. ولعلَّ من 

بلية الق االنطالق من تصورات التالميذ ومدركاتهم القبلية: تعتبر المدركات-

لية ادوات هامة تساعد في الحصول على المعرفة. ويتم استغالل المدركات القب

ن عموضوع يدعو من خالله التلميذ إلى التعبير بانطالق المدرس من فكرة أو 

ريق طالسابقة المتعلقة بهذا الموضوع. وعن طريق العمل الفوجي أو عن  أفكاره

ميذ لتالالقسم كله والمناقشة الحرة بين التالميذ، يُقابل المدرس بين تصورات ا

ا وء مضالسابقة في  المختلفة مما يُؤدي ببعض التالميذ إلى التراجع عن أفكارهم

 ظيمها.وتن يرونه صائباً مقارنة بأفكارهم، مما يمكنهم من معالجة األفكار الجديدة

 إحداث الضطراب المعرفي لدى المتعلم:-

 استخدام أساليب ما وراء المعرفة: -

 إدماج المكتسبات في التعليم:-

 المشكلة تحقيقاً للصراع المعرفي: –إختيار الوضعيات -

 لتعلم التعاوني: ا-

 (:l’objectif obstacleالعائق في التدريس )-غالل الهدفاست-

 إلى لم يكتف التعليميون بالبحث في طبيعة العوائق ومصادرها، بل اتجهوا

ن أن يمك ، معتبرين أنَّ العوائقالبحث في كيفية التصدي لها بصورة تربوية فعالة

ور كون دتساعد على تحفيز المتعلم وإحداث التغيير في سلوكه، وينصحون بأن ي

تفكير ه للالمدرس، التعرف عليها واستغاللها بصورة تجعلها تتحدى المتعلم وتستثير

 ،اتهاوبهذه الصفة تتحول العوائق إلى أهداف تربوية حقيقية في حد ذوالنشاط. 

 . جديدة تعلّمية-في بناء وضعيات تعلميه وعناصر أساسية

 تعليميات اللغات:6.

ت اللغات خاصة، أصبحت في الفكر اللساني إنَّ التعليمية عامة، وتعليميا

المعاصر، من حيث أنها المجال المتوخى لتطبيق الحصيلة المعرفية للنظرية 

اللسانية، وذلك باستغالل العلمية، والمعرفية المحققة في مجال البحث اللساني 

النظري، في ترقية طرائف تعليم اللغات للناطقين بها، ولغير الناطقين بها، ويعود 
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، الذي M.F.Makeyهور مصطلح التعليمية في الفكر اللساني المعاصر إلى ظ

( للحديث عن المنوال التعليمي، Didactiqueبعث من جديد المصطلح القديم )

والجدير بالذكر أنَّ تعليمية اللغة، هي مجموع الخطابات التي أنتجت حول تعليم 

ثانية، وقد نشأت في بدايتها اللغات سواء تعلق األمر بلغات المنشأ، أم اللغات ال

مرتبطة باللسانيات التطبيقية مهتمة بطرائق تدريس اللغات، ثم انفتحت على حقول 

مرجعية مختلفة، طورت مجاالت البحث في ديداكتيك )تعليمية اللغات()سامية 

 .(97جباري، د. ت، ص

 يثة، حإن ديداكتيك اللغات ظهرت في بداياتها مرتبطة باللسانيات التطبيقي

م معلوانصب اهتمامها بطرائق تدريس اللغات، من حيث تعليمها، وتعلمها، فمن ال

نة معي أن الديداكتيك عبارة عن مجموعة من الخطابات المعتمدة على استراتيجيات

مجال ي التتقاسمها العديد من العلوم والمجاالت المعرفية، إال أنها تحضر بقوة ف

 التعليمي.

ت، للغااع اللسانيات التطبيقية فيما يخص تعليم إن الديداكتيك في عالقته م

وجيا، يكولتشكل حلقة وصل تركيبية بين العالقات المختلفة اللسانيات العامة، والس

في  لرقياوالسوسيوليجية، والبيداغوجيا، وانفتاحها على هذه الحقول دفع بها إلى 

ابه ( في كت71التعليم اللغات، وهذا ما يوضحه علي آيت أوشان )د.ت، ص

 "اللسانيات والديداكتيك".

ً عن تعليمية الل دالً بغات ويتساءل أحد الباحثين: "لماذا ال نتحدث نحن أيضا

ليمية لتع من اللسانيات التطبيقية"؟ فهذا األمر سيزيل الكثير من اللبس؛ وسيُعطي

 (Denis Girard, 1972, p09)اللغات المكانة التي تستحقها. 

حيث إنها وسيلة إجرائية لترقية قدرات المتعلم قصد إنَّ تعليمية اللغات، من 

اكتساب المهارات اللغوية، تقتضي بالضرورة اإلفادة من الجانب النظري العلمي، 

الذي تُمثله اللسانيات ومدارسها ونظرياتها، ذلك أنَّ من االهتمامات الجوهرية 

ية والنفسية للنظرية اللسانية ضبط العملية التلفظية، وكذا حصر العوائق العضو

(: "إنَّ تعليمية 02، ص2000واالجتماعية؛ وفي هذا الصدد يقول أحمد حساني )

اللغات ال يستقيم لها أمر إال إذا انبنت على الرصيد المعرفي للفكر اللساني، وما 

ً اليجاد التفكير العلمي  يوفره هذا الفكر من نظريات وإجراءات تطبيقية مؤهلة سلفا

لتي تتعلق بكل جوانب الظاهرة اللغوية؛ من هذه الجوانب ما الكافي لكل القضايا ا

هو صوتي، ومنها ما هو داللي، ومنها ما يقع بين ذلك من حيث التركيب والتأليف 
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بين العناصر اللسانية في سياقها المألوف. وعليه؛ تقتضي تعليمية اللغات اإلفادة من 

التربوي، وإجراءاته  الجانب التطبيقي البيداغوجي، الذي يُشكله علم النفس

السيكولوجية؛ إذ يسعى معلم اللغة، إلى جعل القواعد البيداغوجية وسيلة مساعدة في 

 انتقاء المادة التعليمية، باالستناد على ما تُقدمه القواعد اللسانية. 

د تمت إن تعليمية اللغات ال تختص باللساني والنفساني والتربوي فحسب؛ بل

 عدتُ ... واع، وحتى األطباء في علم األعصاباالجتم إلى اختصاصات أخرى، كعلم

ً أساسيا في تعليمية اللغات ضمنها اللغة العر ن لناطقيلبية الدراسات اللسانية مرجعا

همة بها أو للناطقين بغيرها، كما قال عبد الوهاب صديقي: "إن األمر يجعل م

 ياتت اللسانتطوير اللغة العربية في أعناق الباحثين، باالنفتاح على مستجدا

 ". المعاصرة، وتأهيلها لتأدية دورها الثقافي، والمساهمة في البحث العلمي

اطة بوس إنَّ تعلمية اللغات، وضمنها اللغة العربية وتعليمها يجب أن يشتغل

تقدم  ول:البحث اللساني، الشيء الذي يُؤهلها على التطور، وتقوم على مستويين األ

ً ي دراسة ة، ومكنه من إدراك العديد من القضايا اللغويله اللسانيات إطاراً نظريا

غة، يم اللتعل أبعادها، والثاني: تمكنه اللسانيات من األدوات اإلجرائية المساهمة في

رس لمداافقد استفادت هذه األخيرة من المدارس اللسانية الغربية، حيث أضفت هذه 

ة، والمعجمي تية،اللسانية نظرة جديدة في وصف نظام اللغة في مستوياته الصو

 يفيةوالداللية، وبروز نظريات لغوية حديثة مفسرة لطبيعة النظام اللغوي، وك

رس لمداااكتسابه من قبل الطفل منذ والدته إلى بلوغه مرحلة الرشد ومن أهم هذه 

ل وسائاللسانية الغربية نجد اللسانيات البنيوية بحكم كونها: غنية من حيث ال

لوجيا توموا في عملية تعليم اللغة تسند إلى األسس اإلبسالتكنولوجية التي تعتمده

 والميتودولوجيا الخاصة باللسانيات مثاًل:

 كيفية اكتساب المتعلم للنسق اللغوي.-

 عالقة النسق اللغوي بالمحيط اإلجتماعي.-

 كيفية تعلم اللغة: الجملة، النص....-

رجة البنية بالدومن ثم فاللسانيات تشتغل في تعليم اللغات وتعلمها على 

د قواعاألولى، فهي مجموعة من العناصر المرتبطة فيما بينها وفق مجموعة من ال

 (40، ص1992الصوتية والتركيبية والداللة. )عبد اللطيف فرابي، 

 دور النظرية البنائية في إثراء حقل تعليمية اللغات:7.
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لغة ليم ا( إلى دور اللسانيات في عملية تع20، ص2008تُشير آسية باتني )

ً وبتحليلها تحليلها تحلياًل علمياً، فاللسا ً موضوعيا  ، تنظرنياتبوصف اللغة وصفا

تكلم ف المعرفتنا بطبيعة اللغة اإلنسانية وبعملية استعمال اإلنسان لغته في ظرو

أنَّ  لذكرالمختلفة وبالعالقات القائمة بين متكلم اللغة وبين مجتمعه. وغني عن ا

صرها عنا بنيوية أسهمت إسهاماً فعاالً في وصف اللغة وتصنيفالمدارس اللسانية ال

دراسة بهتم ودراسة العالقات القائمة في ما بينها، فرواد هذه المدرسة هم أول من ا

 للغةااللغة على أسس علمية مقننة حللوها بطريقة منظمة واضحة. ولعلَّ أستاذ 

ي عليمية اللغات فبحاجة إلى مجموعة من العناصر التربوية التي تقتضيها ت

ني، اللسا حليلإجراءاتها، وهي ما يُسمى عادة باإلجراءات التعليمية والمتمثلة في الت

والتمرين  لمادة اللغوية،واختيار المادة التعليمية، والتدرج في التعليم، وعرض ا

 اللغوي.

ــ: ( في كتابه الموسوم ب2013وفي ذات السياق يُؤكد منيف خضير الضوي )

للغات اكتسبت تعليمية ا العربية"،أنَّ  اللغة تدريس فى وتطبيقاتها البنائية "النظرية

مية ت علالطابع العلمي والبيداغوجي المميز لها باعتبار أنها مؤسسة على مرتكزا

ة تعليميك المستمدة من النظرية اللسانية المعاصرة واللسانيات التطبيقية. فغدت بذل

ت لصعوبايل اعلم البنائية مما يعول عليه في تذلمرتكزاً معرفياً في ضوء نظريات الت

في  التي تعترض سبيل العملية التعليمية، مما جعلها تكتسب الشرعية الكاملة

 لغيروالوجود، حيث تسعى جاهداً إلى ترقية طرائق تعليم اللغات للناطقين بها 

 الناطقين بها.

 نظرياتب وخاصة يالنفس العلم كثيراً بمجال يتعلق التدريس نموذج إنَّ تطوير

 طلبةال ميول تطور حسب التدريس عملية تطوير كيف أي التعلم، وخاصة البنائية،

ً لنجاح دورا تلعب ودافعيتهم المتعلمين ميول أن حيث ودافعيتهم،  تعليمال مهما

 من املع النحو مدرسي من كثير يستخدمها التي السلوكية التعلم فنظرية والتعلم.

 ستدري في السلوكية النظرية خصائص ومن القضية. هذه ظهور في رئيسية عوامل

 تخداماس وكثرة سلبيون، التالميذ أن حيث الطلبة، من أنشط المدرس أن هو النحو

 النحو ادةم وحفظ اإللقائية، والطريقة والترجمة القواعد وطريقة القياسية الطريقة

 لمحادثةا في واعدالق تطبيق وقلة الواقعية، األمثلة وقلة التالميذ، قلب ظهر عن

 قد ظيفي.أو الو التعليمي النحو وليس العلمي النحو كتب استخدام وكثرة والكتابة،

 .نجاحه إلى وتؤدي فعاالً  يكون كي النحو تدريس في البنائية الستخدام الوقت حان
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ر ( في دراسته الموسومة بــ:"تطوي2016وقد أشار شاه خالد ناسوتيون )

 هرأش ننظرية التعلم البنائية بالتطبيق" إلى أنه م نموذج تدريس النحو في ضوء

 نظريةوال البنيوية، النظرية هي وتدريسها اللغات بتعلم العالقة ذات النظريات

 اللغة لتعلم ياللغو اللغوي. واألساس األساس على تعتمدان اللتان التوليدية التحويلية

 واألساس ة.التوليدي – ليةالتحوي والنظرية البنيوية النظرية وهما قسمين إلى ينقسم

 ة،والترجم النحو طريقة ومنها الطرائق عدة منه تصدر اللغة لتعليم التربوي

 وطريقة الطبيعية، والطريقة الصامتة، وطريقة القراءة، وطريقة المباشرة، وطريقة

 البصرية، ةالسمعي والطريقة الشفهية، السمعية والطريقة اللغوية، الرموز وحل الفهم

 إذ تقوم الجسدية. االستجابة والطريقة اإليحائية، والطريقة التواصلية، والطريقة

 منهجية على ةاللغ تعليم عملية على تبنى اللغة بتعليم يختص فيما البنيانية المفاهيم

ً من كالمية عادات تكوين المثير،  لهذا التلقائية االستجابة ومن المثير إثارة انطالقا

 مامتواصلة. ك بصورة وتدعيمها تعزيزها بوساطة الكالمية العادات تقوية وتم

 لتردادا للتلميذ الكالمي األداء تنمية تهدف المتعمدة األساسية األساليب تقتضي

لى عالكالمي بناء  السياق في وتتابعها الكالمية العناصر وتدعيم والممارسة

 .المكتسبات القبلية للمتعلم

 خاتمة:

قالً كل حاصة لمشكالت التعليم، فهي تُشإنَّ التعليمية تُعبِّّر عن مقاربة خ

ً بذاته، إنها تتناول بالتحليل الظواهر التعليمية، فهي  ً قائما لمادة  في افكيرٌ تمعرفيا

في  مادةالعلمية بغية تدريسها في ظل تواجد نوعين من المشكالت: مشكل متعلق بال

ي ف عملحدّ ذاتها ومشكل متعلق بالفرد في وضعية تعلم، وهي تسعى لتحقيق هد

اً نظر التعلمي، وهي بذلك تحمل خاصية عملية-ووضع استراتيجيات للفعل التعليمي

ً من المعارف في نمو مستمر بفعل اندماج الم ً منسجما  عارفلكونها تؤلف نظاما

 تسابالقديمة بالمعارف الجديدة. وزيادة على أهميتها كإطار بحث في كيفية اك

عيشها يلتي اسة العلمية لتنظيم وضعيات التعلم المتعلم للمادة التعليمية فهي الدرا

ي هعنى الفرد بهدف بلوغ مخرجات تعليمية محددة. والتعليمية بكل ما تحمله من م

ذلك بالضرورة علم تطبيقي وهو علم شهد تطورات ملحوظة في العقود األخيرة. ل

 لتكويناد وامتُولي كل المنظومات التربوية أهمية كبيرة للتعليمية كمادة أساسية من 

ية لنظراللمدرسين في جميع األطوار التعليمية. وهي بذلك تستنير من مبادئ وأسس 

 البنائية.
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ية عليمتوعليه، فالتعليمية بمفهومها الشامل، إذا أضيفت لها صفة )اللغات، 

ً جديداً، بحيث تُصبح مرتبطة بذلك  ان لميدااللغات( اتخذت معنًى وبعداً معرفيا

 ىلباالعتماد ع البحث في المسائل المتعلقة بتعليم اللغات وتعلمها،العلمي الذي يهتم ب

األم  للغةبرامج وطرائق محددة قصد تحقيق أهداف هذه اللغة سواء أتعلَّق األمر با

 أو بلغة أجنبية.
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رعاية ئة والبهم من حيث التنش واالهتمامعلى السمات الشخصية لأليتام  بين أب وأم بهدف التعرف

ا، حيث ى حلهتواجهه وتقديم الحلول لها والعمل عل يوغرس القيم لدية والتغلب على المشكالت الت

 فيربية اتجاهات بعض الدول الع، اإلسالم فيحقوق األيتام كل من تناول هذا البحث العناصر 
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 .المشكالت، اإلتجاهات، المؤسسات التربوية، رعاية األيتام: الكلمات المفتاحية

Abstract: Childhood is an important stage of human development, so it is 

important for the child to grow up in it between a father and mother in 

order to identify the personal characteristics of orphans and take care of 

them in terms of upbringing, care, instilling values in him, overcoming 

the problems facing him, providing solutions to them, and working on 

solving them. The elements include the rights of orphans in Islam, the 
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trends of some Arab countries in caring for orphans, the problems facing 

orphans, the proposed vision for developing the role of educational 

institutions for orphan care. 

Keywords: Orphan care, educational institutions, trends, problems. 

 

  مقدمة:.1

له الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيد المرسلين وعلى آ

 وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

 ا وبذيانحس"واعبدوا هللا وال تشركوا به شيئا وبالوالدين إ -قال هللا تعالى:

جنب القربى واليتامى والمساكين والجارذي القربى والجار الجنب والصاحب بال

بخلون يذين وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن هللا اليحب من كان مختاال فخورا. ال

 ذاباعويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ماأتاهم اللهمن فضله وأعتدوا للكافرين 

 .37 – 36مهينا"النساء 

بحق  تبارك وتعالى بحقه علينا بالتوحيد وإفراده بالعباده، ويوصي هللا

نا في مبحثوالوالدين وذي القربى واليتامى ومن تقدم ذكرهم في هذه اآلية الكريمة، 

ليلة فردة قعني مني –اإلفراد، يقال درة يتيمة  -اليتم:  -" رعاية األيتام":\هذا المقام، 

رتبت  ليتيم،اات أبوه دون سن البلوغ، فإذا بلغ المنفرد، الذي م -اليتيم: –أمثالها 

ليتيم سم اعليه أحكام الشرع الحنيف، وصار قادرا على القيام بقضاء حوائجه، زال ا

 تم بعدال يعنه، فعن علي رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )

 (7609–احتالم، وال صمات يوم إلى الليل( )صحيح الجامع 

تبر مرحلة الطفولة مرحلة مهمة من مراحل نمو األنسان، فهى حيث تع

مرحله نمو عقلى وإنفعالى وجسمى وبدنى متسارع كما ينمو فيها مفهوم الذا ت 

والشخصية. وتبقى الحاجة إلى رعاية الولدين مهمة للتوجية والحنان والعطف 

يب فى أن البيئة والشعور باألمان والحماية وتوفير البيئة التى تحققها جميعا وال ر

المحيطة بالطفل)ونقصد بها األسرة( تؤثر في تكوين شخصيته فإذا كانت هذه البيئة 

من البداية سليمة وسوية فإن الطفل ينمو في وسط صحي وينعكس ذلك على القدرة 

على التكيف مع البيئة الخارجية، وبذلك تعتبر األسرة هى اللبنة أو الخلية األولى فى 

أن لها دوراً فعاال فى تكوين شخصيةالطفل ونموها فإن شعور  المجتمع من حيث

الطفل باألمن والطمأنينة والسعادة فى محيطه الذى يعيش فية فسوف ينعكس ذلك 

على عالقاتة مع األفراد المحيطين به. أما أذا لم تتوفر البيئة السوية أو الطبعية فإن 
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خرين أو البيئة ذلك سوف ينعكس على سلوك الطفل عند التعامل مع اآل

 (.119-17، ص1998الخارجية)الكردي، 

ة فمن الضروري أن ينشا الطفل بين أب، أم طبعيين لكى يشعر بالطمأنين

رجة لى دواألمن والثقة فى نفسة وتأكيد ذاتة، حيث يمكن أن يتأثر مفهوم الذات إ

 ألسريةاواء كبيرة بنوع العالقة األسرية الموجودة بين الطفل ووالدية فأختالف األج

ات وأختالف طرق التنشئة األجتماعية يمكن أن يحدث فرقا بين األطفال فى سم

ة أثر سريشخصياتهم وفى تقييم هؤالء األفراد لذواتهم وبشكل عام فإن للعالقات األ

تركي، طفل)إيجبياً فى تكوين الشعور باألمن وتطور المفهوم اإليجابى للذات عند ال

 (.15، ص1974

ات إن الخبرات المتكررة التى يمر بها الطفل فى السنووفضال ًعن ذلك ف

رة األساألولى من نشأتة تتعتبر مهمة فى تكوين شخصيتة ونموها وتشكيل سلوكة، ف

ن عسرة تقوم بدور مهم فى إكتساب الطفل مهارتة السلوكية األولى، كما تسهم األ

دة مفيبرات الطريق أستخدام نظام الثواب والعقاب فى إكتساب الطفل كثير من الخ

ة األسر بها والسليمة، وكذلك تكوين إدركة ألتجهاتة ومعتقداتة وقيمة وهذا كلة تمده

ئة لتنشافهى الجماعة األولى التى يتفاعل معها الفرد منذ والدتة كما أن عملية 

ن وية بية وقاألجتماعية التى تقوم بها األسرة للطفل ال تتحقق إال بوجود عالقة خاص

 (.98-71، ص1981ق عباس، األم واألب)تو

ت سنوالذلك أهتم علماء النفس بالخبرات المبكرة التى يخبرها الطفل فى ال

. لوكهساألولى فى حياتة حيث تلعب دوراً مهماً فى تكوين وبناء شخصيته وتشكيل 

ب كتساوتقوم األسرة عادة بدور الوكالء السيكولوجين للمجتمع. فهى تسهام فى إ

لك وكذ األولى، ومنها يكتسب الطفل نظام الثواب والعقاب الطفل أصولة السلوكية

ية تماعمعرفته ومهاراته وأتجاهاتة وقيمة. ويعتبر علماء األجتماع البيئة األج

 ماعةوخصوصا األسرة ذات أهمية كبيرة. فى تشكيل شخصية الفرد، بإعتبارها الج

قوم تالتى  عيةاألجتما األولى التى يتفاعل معها منذ والداتة وكذلك فأن عملية التنشئة

وبين  بينةبها األسرة ال تتحقق إال بوجود عالقه خاصة وقوية بين الوليد واألم، و

األب، وتتضمن هذة العالقة الخاصة إمداد الطفل بالحب والعطف والرعاية 

كى، ذوالحماية والمساعدة وجميعها وظائف هامة بالنسبة للوليد البشرى)مصطفى 

 (.21ص 1974
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ن أو مكا لعائلة دون شك ذات أهمية بالغة بالنسبة للطفل وليس ثمةإن حياة ا 

فى ومؤسسة تعادل في رعايتها وإهتماماتها وحنوها جو البيت بالنسبة للطفل، 

صة، المقابل فإن طفل المؤسسة يعيش عالمين: عالم المؤسسة وعالم أسرته الخا

ية ألى  لألسرة وعوليس باإلمكان إيجاد مؤسسة أو أسرة خاصة تشكل بديالً كامالً 

ن أمن  حال فإن البيوت السيئة تكون أفضل فى الغالب من المؤسسات الجيدة، أبعد

فة يكون قطعا تمما. فكل شئ يعتمد مدى سوء البيت وجودة المؤسسة بصيغ مختل

ت ولم يعد ينظر إلى المؤسسة على أنها مكان مفضل على غيرة، حتى ولو توفر

 المجموعات من األطفال. فيها الموصفات المناسبة لبعض

نها محيث إن المؤسسات والبيوت ينظر إليها األن على أنها متكاملة أكثر 

ك متنافسة، فكالهما ضروري ولكن لمجموعات مختلفة من األطفال وكالهما يمل

 (.74، ص1981مكانا خاصا فى نسيج الخدمات المقدمة لرعاية األطفال)توق، 

ة رعايألسرية يحتاجون إلى المزيد من الفاألطفال المحرومين من الرعاية ا

اخل فل داالجتماعية والنفسية، حيث يتجسد ذلك فى البيئة األسرية ومايتلقاه الط

جة ممزواألسرة من رعاية وعالقات إنسانية إجتماعية سليمة، فأساليب الرعاية ال

 كالهأشلة ببالشفقة والعطف الذى يتلقاه األطفال المحرومين من خالل الرعاية البدي

ى، ألولالمتنوعة يمكن أن تؤثر على حياة الطفل النفسية وخاصة في سنوات عمرة ا

افة اإلضبحيث تجعله قادر على محبة األخريين أو تقبله المحبة من اآلخرين هذا ب

، اعيةإلى نظام المعيشة داخل المؤسسات اإليوئية يسير على نظام التربية الجم

حو بة نذهم وينعكس ذلك على اتجاهاتهم السالويرتبط بعدم تقبل األخرين لهم ونب

 (.25، ص1980ذواتهم وتجعلهم يشعرون بالنقص والدونية)مديحة، 

يام وقد يحدث أن تتعرض األسرة ألحداث طارئة تجعلها غير قادرة على الق

لى دى إبدورها وتقدم الرعاية الالزمة ألطفالها، ومن األحداث الطارئة التى تؤ

 ئم:تصدع البيوت بشكل دا

ه لالموت واإلنفصال والطالق: مما قد يؤدى إلى وضع اجتماعي وإقتصادي 

من  اراً بالغ األثر على الطفل إن فقدان أحد األبوين أوكليهما وترك األبناء صغ

 خلفهم يضيف إلى المجتمع ومؤسساتة مسئوليات جديدة بصدد المحافظة عليهم

ي العلم خلفهيم يؤدى إلى تشرده وتورعايتهم إذ أن غياب الرعاية السليمة للطفل اليت

 (.283، ص1997وجنوحه)حامد زهران، 
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 كما تبرز أهمية المؤثرات األسرية فى نمو الطفل وفى تكوينة الشخصى

 يتوفر ن لمعندما يفقد الطفل أحد أبوية فى طفولتة المبكرة خاصة وفى هذة الحالة إ

ة األضافبكال ن والقلق واألتله البديل المناسب، يمكن أن يؤل إلى مشاعر انعدام األم

ت ثيراإلى تأثيرات الشخصية يمكن أن تكون خطيرة إال أنة يصعب تحديد هذة التأ

اثى والتى تعدمد على تفاعل مركب بين عدة عوامل مثل الجنس واألستعداد الور

ة والعمر. وجنس المفقود والبديل عنة وشكل الرعاية المتيسر للطفل فى فتر

 (.74، ص1981النمو)توق عباس، 

 ً علق  يتلقد طور الباحثون اإلجتماعيون في مجال رعاية الطفل هرماً تفاضليا

ن ى وأبتفضليهم للمؤسسات التى ترعى األيتام وأعتبرو أن بيت الطفل األسرى حت

 كان غير مناسب أفضل من أحسن مؤسسة داخلية. ويؤكد أهمية عالقات األسرة

تصف ضو طفولتهم فى المؤسسات حيث توحياة البيت تاريخ حياة األفراد الذين ق

 د أشارن وقرعاية األطفال بالرتاب واألفتقار إلى عالقات الحنو بين الطفل والولدي

فى  بأن األطفال الصغار وأن كانو فى أسر سيئة 1951بولبى فى تقرير له عام 

وضع أفضل من وجودهم في مؤسسات ال يمكنها تزويدهم باإلشباع العاطفي 

 الكافي.

 ية البحث.أهم2

ن أإن مرحلة الطفولة هي مرحلة مهمة من مراحل نمو اإلنسان فمن المهم 

 ينشاء فيها الطفل بين أب وأم بهدف التعرف على السمات الشخصية لأليتام

الت لمشكاواإلهتمام بهم من حيث التنشئة والرعاية وغرس القيم لدية والتغلب على 

 حلها. التى تواجهه وتقديم الحلول لها والعمل على

 .مشكلة البحث3

 تصاغ مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية:

 ما هي حقوق األطفال األيتام فى اإلسالم؟-

 ما هي إتجاهات الدول العربية لرعايةاأليتام؟-

 ما هي المشكالت التي تواجه األطفال األيتام؟ -

 ما هي الضغوط الواقعة على األسرة ذات العائل الواحد؟-

 قترح لتطوير دور المؤسسات التربوية لرعاية األيتام؟ما هي تصور م-
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 .أهداف البحث4

 هدف البحث إلى:

 التعرف على حقوق األطفال األيتام فى اإلسالم.-

 التعرف على إتجاهات بعض الدول العربية لرعاية األيتام.-

 التعرف على المشكالت التي تواجه األيتام.-

 ذات العائل الواحد. التعرف على الضغوط الواقعة على األسرة-

 بناء تصور مقترح لتطوير دور المؤسسات التربوية لرعاية األيتام.

 .المستفيدون من البحث5

 يستفيد من هذا البحث الجهات التالية:

 المؤسسات التربوية.-

 المؤسسات الحكومية واالجتماعية لرعاية األيتام.-

 األسر التي لديها األطفال األيتام.-

 ة أطفال أيتام.األسرة المتبني-

 األسرة التي بها أطفال أيتام.-

 .مفاهيم البحث6

ما كليه أعتبر هذا البحث الطفل يتيما إذا فقد أحد أبوية أومفهوم اليتيم: 

 بالموت.

وف لظر : هو من فقد أحد أبوية أو كليهما نتيجةمفهوم إجرائى للطفل اليتيم

 صابةأو االنفصال أو إ أسرية أو أجتماعية أو بسبب أى ظروف أخرى مثل الطالق

 أحدهما بإعاقة عقلية.

اس ى أس: وهي األسر التي يتغير بناؤها ونظمها علاألسر ذات العائل الواحد

حيث فقدان أحد الوالدين نتيجة ظروف متباينة كالموت والطالق أو األنفصال ب

ة ماعيتضطلع األم وحدها أو األب وحدة بوظائف األسرة فى عملية التنشئة األجت

 (.228، ص1998بناء)الناصر، لأل
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منهم فددة. المالحظ أن األطفال األيتام أنواع متعأنواع األطفال األيتام: من 

ط أو م فقاألطفال غير الشرعين أو مجهولى األب أو األم أو كليهما أو من فقد األ

يضاً، صة أاألب فقط أو االثنين معاً، وهناك بعض األيتام من ذوي االحتياجات الخا

من ة واألأنينذة الفئات البد أن تجد الرعاية الكاملة والكافية حتى تشعر بالطموكل ه

ئ ومن ناحية أخرى فإن هوء األطفال يعتبرون أنفسهم فاقدى شئ أو بنقصهم ش

 مجهول م أواألمر الذى يجعلهم يختلفون عن األطفال العاديين فقد يشعر الطفل اليتي

شدة ذلك ب يؤثراالجتماعية التي يعيش فيها، ف األب واألم بأنة وحيد ومنبوذ من البيئة

 فيه، وقد يسهم ذلك فى سوء توافقة األجتماعى.

نة لذا يتعين أن تتصف البيئة التى يعيش فيها الطفل بالهدوء والطمأني

 وبالرعاية واالهتمام، لكي ينعكس ذلك على معامالت الطفل الخارجية وعلى

 (.9، ص2005 شخصيتة ومفهومة عن ذاتة وتصرفاتة)بارون،

 .حقوق األيتام في اإلسالم:7

ال يتيم إل الأكد اإلسالم حفظ حقوق اليتيم، وذلك فى قولة تعالى "والتقرابوا ما

تامى ظلما ( وقولة تعالى)إن الذين يأكلون أمول الي20بالتى هى أحسن " )اإلسراء، 

ألحاديث ( وكذلك في ا10أنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " )النساء، 

لى إالنبوية كثرت الوصاية بحفظ أموال اليتامى وتجنب المساس بها، مما أدى 

 تى الحتحرج الصحابة فكل من كانت له والية على يتيم، عزلة في طعامه وشرابه، 

تة تربيتصيب يدة شيئا من هذا الطعام ولكن عزلة اليتيم أشد ضررا على نفسيتة و

آلية االصحابة وعلى اليتامى، إلى أن نزلت ومستقبلة.... وكان ذلك شديدا على 

 م فىالكريمة: "ويسألونك عن اليتامى قل إصالح لهم خير وإن تخالطوهم فإخونك

يم ز حكالدين وهللا يعلم المفسد من المصلح ولو شاء هللا ألعنتكم إن هللا عزي

 (.220")البقرة، 

كون  تليتيم الوفى هذه الحادثة داللة اجتماعية كبيرة على أن رعاية حقوق ا

 واصلبحفظ أمواله فحسب، وإنما بضمان الحياة األجتماعية وحسن المعاشرة والت

ما  اليومي، لكي يحصل اليتيم على حق الحياة والرعاية فى أسرة تربوية أقرب

تكون ألسرتة المفروضة لكى يعوضة ذلك عن فقد الحنان األبوي والحرمان 

 األسرى. 

اعية فى مراكز متخصصة لرعاية من فقد لقد أجريت دارسات نفسية إجتم

حيث قدم لأليتام كل مايحتاجونة من ماديا فى حياتهم امعيشية من  –أحد األبوين 
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لباس وطعام وشراب ومستلزمات.....ورغم ذلك لم يكن نمو هؤالء األطفال سوياً، 

فمعروف أنة ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان.... ألن الحب مكون أساسي من 

 موه.مكونات ن

ما و، ووقد تبين أن الطفل ال يستطيع أن يجرى التميز بين ما سيصبح علية ه

وهذا  سيصبح علية األخر، إال أذا قدم له شخص مميز مسانده التبلور الضرورية.

الشخص عادة هو األم ولكن يمكن أن يكون أى شخص يظهر فى الموقع نفسه. 

ن ى عالم النفس)فالون( أبإعتباره شخص يعتني ويشد العزم ويرضى ويحب. وير

لى هادة عة وشالعناية المادية مهما كانت كاملة ال تكفى لنمو الطفل إذا لم تكن دالل

ى هو أنث الحب. ونستدل من ذلك على أن األساس فى التعامل مع اليتيم ذكرا كان أم

كن ى يمأعطأوة دفعة قوية من الحنان والحب، لكي يشعر بدفء الحياة األسرية الت

حتى وم له السبل الصحيحة ألتزان صحتة النفسية واالجتماعية والبدنية أن تقد

ً التغلب عليها بنسبة أكبر من الفاقد لتو ي النفس زانهيستطيع الفتى المتوازن نفسيا

 (.127، ص2004والتوافقي)عرابي، 

 .إتجاهات الدول العربية في رعاية األيتام:8

ية فى ظل والدية، يولد لدالشك أن الطفل داخل مناخ أسرى عادى ومستقر 

 ياتةحالشعور بالحب واألمن النفسى ويساعد على أستقرار وأمن مشاعرة وأنتظام 

عي جتماالنفسية وينمى لدية إتجاهات شخصية تعمل على النمو العقلي والجسمي اإل

همية لى أواإلنفعالي السليم. حيث أجمع العديد من العلماء والباحثين والعلماء ع

لتى ة حيث تتشكل فيها شخصية الفرد وتتبلور من خالل الخبرات امرحلة الطفول

 يمر بها ويكتسبها من البيئة المحيطة.

يه عمل الطفل كأن بشرى له إحتيجاتة األساسية التى اليمكن تجاهلها وتتركز

اع ألشباالتنشئة األجتماعية على إشباع هذة االحتياجات. وتبعا لطريقة وأساليب 

 (.101، ص1991فل أو إعتاللها)هدى قناوى،تكون سواء شخصية الط

 أوالً.الكويت

وتبرز األهمية أكثر في تعرف سمات شخصية الطفل اليتيم وقيمة فى دور 

الرعاية المختلفة فى دولة الكويت، حيث يعيش هؤالء األطفال فى دور متعددة منها 

ار الضيافة دار الرعاية التابعة لوزارة الشئون، ودار الرعاية التابعة للدولة، ود

االجتماعية، أو تحت وصاية لجنة األسرة فالطفل اليتيم عادة مايشعر بأنة غير 
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مرغوب فيه لذنب لم يفعله هو، وإنما يؤخذ بذنب أبوية الذين تركاة برغبتهم أو 

نتيجة الوفاة كما يمكن أن توضح هذة الدراسة مدى ما يخسرة الطفل اليتيم من 

يعية التي تعد البيئة الطبيعية لنمو الطفل، فليس معيشتة بعيد عن جو األسرة الطب

هناك مكان أو مؤسسة تعادل رعاية هذه األسرة رعيتها وعطفها، والجو الطبيعي 

 الذي تحققه لطفل بحيث تعد مكان األمن والطمأنينة. 

 ثانياً. دمشق وسوريا

ر : داتتمثل رعاية األيتام بدمشق فى دور رعاية خاصه بهم والتي تتمثل في

 ويقبل 1969، وأول دفعة تخرجت سنة 1964ألمان الموجودة بدمشق منذ عام ا

. ائيةفيها األطفال من ست سنوات إلى أربعة عشر عاما. وهناك دار لإلناث إبتد

ر سيد ى داوبعد ذلك ينتقل األطفال من الصف السابع حتى نهاية التعليم الثانوى إل

ن ات محددة لهذا الغرض، ولكقريش. وهي دار تشرف عليها الدولة وتنفق مخصص

من  هذه المخصصات ال تكفى لذلك تقبل هذة الدور المخصصات المالية والعينية

 م كلأهل الخير، ذلك أن هذه المدارس داخلية، مما يعنى أن الدار تؤمن لليتي

يتام األ مستلزماتة من الطعام والكساء واألدوات وفى سورية معاهد متعددة لرعاية

 ودينية.حكومية وأهلية 

 ثالثاً. السعودية 

ضت ولقد عنيت المملكة العربية السعودية منذ نشأتها بأمر األيتام ونه

تهم عة أوضاع األيتام وتلمس حاجابرعايتهم أيمانهوض، وأُسندت مسؤولية متاب

 العمل زارةواألخذ بأيديهم لمايكفل لهم كرامتهم ويحقق اعتمادهم على أنفسهم إلى و

 من فيوتقدم لأليتام  -والشؤون االجتماعيةممثلة بوكالتها للشؤون االجتماعية 

ً منها بأن هذه حق من حقوقهم  ا فلهكلتي احكمهم كافة أوجه الرعاية الكريمة إيمانا

 لهم هللا عز وجل.

وتعد اإلدارة العامة لرعاية األيتام بوكالة الوزارة للشؤون االجتماعية هي 

المسئولة والمشرفة على كافة شؤون األيتام ورعايتهم، وتهدف إلى العمل من أجل 

وضع السياساتالعامة لرعاية األطفال األيتام ومن في حكمهم والفئات االجتماعية 

مجهولي األبوين وشمولهم بالرعاية والتربية واإلصالح  ذات الظروف الخاصةمن

ً لمبادئ الشريعة اإلسالمية السمحة بأساليب علمية حديثة من خالل الدور  وفقا

والمؤسسات اإليوائية، أومتابعة رعايتهم داخل األسر الحاضنة أو الصديقة، وتقدم 
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متخصصة هي إدارة  اإلدارة العامة لرعاية األيتام خدماتها عبر ثالث إدارات فنية

 شؤون االحتضان، وإدارة الرعاية اإليوائية، وإدارة التتبع االجتماعي.

 رابعاً. األردن

 منها عايةتقدم األردن للطفل اليتيم فى البيئة األردنية أنوع متعددة من الر

 العيش في كنف أحد أفراد أسرته)الممتدة(.-

 إلى بعض الخدمات العيش فى كنف أحد أفراد أسرته)الممتدة(باإلضافة-

 األخرى التى تقدم من خالل الرعاية األجتماعية فى المؤسسات أو من خالل

 البرامج الخاصة.

 العيش في كنف مؤسسة.-

 العيش في كنف أسرة بديلة.

 .المشكالت التي تواجه األيتام:9

ة ألسرويعد غياب األب أو فقدانه متغيراً شديد التأثير فى تعطيل تحقيق ا

نفس رعاية األبناء وتنشئتهم وفي ذلك يؤكد علماء اإلجتماع وال لوظيفتها فى

 واألختصاصيون واإلكلينيكيون.

ً على افتراضات التحليل النفسي، وعلى أعمال عالم األنثروبولوجيا  تأسيسا

 fatherlessإن األطفال الذين ليس لهم آباء  - Malinowskiمالينوفكسي 

children  بار ولكن هذه المشكالت ليست نتيجة سوف يواجهون مشكالت مثل الك

وتحدث أيضاً عمليات وسيطة تتفاعل مع الفقدان، وتقوم بدور  -مباشرة لفقدان األب 

مثل النبذ من اآلخرين أو الفقر، أو التفاعل  –في إحداث الضرر أو األذى في الطفل 

 المحدود مع الذكور.

 المشكالت المادية:

ي الخطاب اإللهي، والمتبوعة بالدعوة إن الدعوة إلى حفظ أموال اليتامى ف

إلى مخاطبة اليتامى، تلتقي وتتأكد بالدراسات النفسية الحديثة التى أثبتت أن تقديم 

اجتماعي سليم لليتم بحاجة إلى دفعة  –الطعام والكساء شيء غير كاف لنمو نفسى 

قوية من الحنان األبوي فى التعامل وهذا شرط ضروري والزم لكل مؤسسة تهتم 

برعاية األيتام وتربيتهم ومن ذلك أن يكون المربي فى مؤسسات رعاية األيتام محباً 

 لهذا العمل منكباً عليه بإخالص من يدرك بأنه يقوم بعمل عظيم.
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 مشكالت التبني:

ة رعايهناك من يعتقد بان األيتام من قبل بعض األسر يحل مشكلة مؤسسات ال

ي بنى فى المجتمع العربي اإلسالملكن هناك اعتراضات كثيرة على موضوع الت

و در هشرعية وأخالقية ونفسية، تجعل من التبني في مجتمعنا أمراً صعبا، واألج

يتام ور األدأن  تنبي الدولة الحقيقى والكامل لهذه الفئة من األطفال، ثم الشباب، وبما

 فإنه يعرض عليها باستمرار طلبات لتبنى بعض األطفال، وخاصة في دار اللقطاء،

عقدة: مافع من المفيد أن نشير للمربين بأن لتبنى يخضع لدى اإلنسان الراشد إلى دو

لرغبة ة )اسيكولوجية )الرغبة في أن يمنح المرء نفسه ذرية ويدلل طفالً( واقتصادي

 خ. ة إلفى تحويل اإلرث( وإجتماعية )الرغبة في نقل اسم، لقب( وفلسفية وأخالقي

ي فرهم ذين أندمجوا قبل بلوغهم عاماً من عموقد الحظ العلماء أن الرضع ال

ً ومرضياً، في حين أن األطفال الذين  رى جمنزل مستقر كان نموهم نمواً سويا

عل تبنيهم في زمن أكثر تأخراً بكثير، كانوا يظهرون إضطرابات في الطبع تج

ب والكذ سرقةتبنيهم مخفقاً، وأكثر الصعوبات عند المراهقين المتبنين تواتراً هى ال

ليل دهذا والعدوانية )إزاء األم على وجه الخصوص( واألفعال الجنسية المباغته. و

قيم أخر على أن استقرار حياة الطفل اليتيم ضرورة حيوية ألستمرار مصادر ال

ين والمعلومات عند الطفل بالتدفق بشكل متوازن، وهذا يتطلب عالقة دائمة ب

 تبنىم وقت عطالته، وحتى عندما تالمدرسة ومن تبقي من أهلة، أو من يقضى معه

الشاب  –فل أسرة ما طفالً يتيماً، فإن مؤسسة الرعاية تبقى السند القوى لوجود الط

ذي ال –م ليتيوالمرجع األساسي في حياته المقبلة، وتبقى هذه العالقة حتى أخر حياة ا

 اعتمد على هذه المؤسسة منذ طفولته.

 مشكالت تعليمية: 

دائي، البتاطفال األيتام من ست سنوات وهي بداية التعليم إن المدرسة تقبل األ

 لتي هياية، وهنا قد تكون المشكالت ترتبط بمشاهده الطفل أو تعلمه من بيئته المنزل

دار ليتم لاء افي الغالب بيئة فقيرة جيداً )ذلك أن األقرباء األغنياء ال يسلمون أبن

ق ألخالسة، مما يكسبه بعض سوء ارعاية( وقد يكون الطفل متشرداً ثم يدخل المدر

و ذو ن، أمن حياته السابقة، في حاالت التي يتبين فيها أن الطفل خطر على اآلخري

ً على بقية التالميذ ومن  ذه هعادات سيئة جداً، فإنه يفصل من المدرسة حرصا

ضهم المشكالت العنف والتسلط من الكبير على الصغير، السرقة أو إيذاؤهم لبع

 البعض. 
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 ؤسسات اإليوائية:الم

 إن وجود هؤالء األطفال داخل المؤسسات اإليوائية قد تجعلهم يتسمون

ً بهدف تجنب اإلحباط االجتما ً منسحبا عي بضعف الثقة بالنفس ويسلكون سلوكا

بعد وال وعقبات التعامل مع الغير ومحاوله التوافق مع المواقف عن طريق تحاشيها

ه ى ذلك فإن الطفل المنطوى يظهر رغبتعنها ورفض المشاركة اإليجابية، وعل

شطة الشديدة فى العزلة السلبية والتردد والخجل ويكون غير مشارك فى أية أن

 خارجية داخل جماعة رفاق سواء داخل المؤسسة أو المدرسة. 

 .الضغوط الواقعة على األسرة ذات العائل الواحد:10

ية الضرورية لرعايفترض أن يؤدى والد الطفل وأمة فى مجتمعنا الوظائف 

ً م لى ا، عالطفل فى األحوال العادية لألسرة ولكن يحدث أن تواجه األسرة طارئا

دائل اد بسبيل المثال وفاة أحد الوالدين أو كليهما وعندئذ يصبح من الضروري إيج

ن مباشروب العن األب واألم لتقديم أعمال الرعاية الالزمة وغالباً ما يحتمل األقار

ى فالطفل ويقدمون ما يلزم من معونة ودعم ضروري لكى يستمر مسئولية رعاية 

ً يفضل األقارب فى أداء هذه المهمة لسبب من ا اب ألسبكنف رعاية أسرية وأحيانا

خصوصاً حين تبرز صعوبات من مثل كون األقارب مرضي أو مسنين أو يقطنون 

غوطاً ه ضتواج بعيداً، أو عاجزين ألسباب اقتصادية،وإن األسرة ذات العائل الواحد

نة بمكازائدة واضطرابا فى السلطة وهو ما شأنه أن يعطل أو يخل بنظام األسرة و

 األم العائل فيها وبفاعلية أداء أدوارها ووظائفها.

 ومن أهم الضغوط الواقعة على األسرة ذات العائل الواحد: 

 ضغوط العبء الكمي الزائد:

 لفوهأباء ومهاما زائدة عما لقد أصبح أفراد األسرة المتضررة يواجهون أع

ائل الع من قبل وقوع األذى والمضرة باألسرة فاألم على سبيل المثال قد تصبح هي

ان كأن  الوحيد والمسئوله عن األسرة بعد استشهاد الزوج أو أسره أو فقده، فبعد

"  زمةهناك قبل األزمة )توزيع لألدوار( في األسرة بشكل أو بأخر يصبح بعد األ

ً دوار " و ترميز السلطة" في تلك األسر ذات العائل الواحد غالتركيز األ تنتقل وبا

 األدوار والسلطة لتصبح " مركزية في شخص األم. 

 ضغوط العبء الكيفي الزائد:
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ً تغيير في تلك ال  مهاممع التزايد الكمي ألعباء والمسؤوليات يحدث أيضا

عن  اتجةعضاء األسرة والنوالمسؤوليات من حيث الكيف حيث إن الخلفية السابقة أل

، ال لقيمالخبرات السابقة ومن المعلومات والمهارات والكفاءات ومن االتجاهات وا

 لجديدةااقف تتفق مع متطلبات تلك المهام والمسؤوليات الجديدة وتحدياتها، هذه المو

نا ا، هلحياة األسرة والتزاماتها تفوق إمكانات األسرة وتختلف عن أسلوب حياته

ديد، األسرة فى أزمة فى مواجهه الضغوط الواقعة على النظام األسري الجتكون 

ديدة جكون فاألم العائل الوحيد تجد نفسها وحيدة فى مواجهة أعباء ومسؤوليات قد ت

ار ما صعليها وليس لها بشأنها دراية أو كفاية أو معلومات أو مهارات للقيام ب

 مفروضا عليها مسؤوليات األسرة وأعبائها.

 طرابات السلطة في األسرة:اض

ات فى عالقيمثل توزيع السلطة في األسرة ركنا أساسياً تقوم عليه ديناميات ال

ا مة إنهة عااألسرة وإدارة نظام حياة األسرة وإنه لما يميز المجتمعات الحديثة بصف

ذي و اله" مجتمعات أبوية تكون السلطة فيها للرجل وبالتالي فإن الزوج أو األب 

ار ألدوكز السلطة أى موضع القيام والضبط والتوجيه لكل جماعة األسرة ويحتل مر

 فة.مختلأعضائها: الزوجة واألم واألبناء من الجنسين وفي المستويات العمرية ال

 .التصور المقترح لتطور دور المؤسسات التربوية لرعاية األيتام 11

ال طفومة من األيجب علينا جميعا وعلى القائمين برعاية هوالء الفئة المحر

ن القدوة أن تكولك باأليتام مراقبة هللا تعالى في حفظ األمانة التي اختارنا هللا لها، وذ

لعقيدة مة، والسلياالحسنة لتربية اليتيم تربية إيمانية صالحة، واإلهتمام بتنمية الفطرة 

 دات،باالع الصالحة لديه، وتعريفه بأصول اإلسالم واإليمان وشرائع الدين، وتعليمه

والحقوق، والواجبات، وحسن الخلق، وحسن اآلداب مع الخالق سبحانه ومع 

عض لي بيالمخلوقين، وتعليمه آداب الطعام، والسالم، واإلستئذان، وغيره، وفيما 

 تام.التصورات لتطوير دور المؤسسات المسئولة عن رعاية هؤالء الفئة من األي

 دور المؤسسات التربوية لرعاية األيتام: 

مهمة التعليم في مؤسسات الرعاية االجتماعية لأليتام ومهمة إنسانية  إن

مجتمعية على جانب كبير من األهمية، فهي فعالً بناء اإلنسان جديد وفاعل والتوجه 

الجديد في التنمية البشرية ينأى عن مفاهيم الشفقة والتعاطف مع هذه الفئة، على 

التنموية من فئة اجتماعية نستطيع الرغم من نبل هذه المشاعر، إلى االستفادة 
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باالهتمام بها وتربيتها وتوجيهها لخدمة قضايا الوطن ونمائه وبتركها قد تتجه إلى 

 اإلساءة واالنحراف: مما يعود بنتائجه السيئة على الوطن والمجتمع.

ً فى بن اء والشعور بالنقص من حرمان أسري تعرض له اليتم قد يؤثر سلبا

لمربي ا – ى تكيفه االجتماعي إال إذا توليت أنت أيها المعلمشخصية الفتى ويؤثر ف

 ً ً وحنانا ة رعايواالهتمام بشخصية هذا الطفل اليتيم وعوضته عن هذا النقص حبا

نمو واهتمام مناسب للحالتة وقدراتة وميوله، وعندئذ يعود إلى توازن نفسي و

 صحيح. 

ة العاطفحب ون التربية بالإن المهام التربوية مع األيتام أسمى وأجل ألنها تقر

الصادقة لتعويض هذه الطفولة المحرومة عن عطف وحب األبوين )دون ذنب 

 الونه ارتكبته(..فرعاية األيتام جزء من التضامن االجتماعي والتكالف الذي بد

 يمكن للنمو االجتماعي واالقتصادي المجتمعي أن يتم. 

 أوالً. دور المؤسسات الحكومية لرعاية األيتام:

 يتمثل دور المؤسسات الحكومية لرعاية األيتام فى األدوار التالية:

 عايةمساعدة األطفال األيتام بجميع فئاتهم وخاصة المودعين فى دور الر-

 الحكومية على تعديل نظرتهم إلى ذاتهم ويكونوا عناصر فعالة فى المجتمع

 ويندمجون معه بدالً من الشعور باالغتراب.

 .ور المؤسسات العامة التى ترعى األطفال األيتامضرورة اإلهتمام بد-

ذه تقديم رعاية متميزة داخل هذه المؤسسات التى يتقبلها األيتام فى ه

 المؤسسات.

ر تشجيع األهالي على احتضان األطفال األيتام حيث يخفف ذلك من مشاع-

 الوصمه اإلجتماعية.

 .نمو في ظلهاتوفير األسر الحاضنة التي تعد البيئة المناسبة التي ي-

 إعادة النظر في قانون االحتضان وتسهيله.-

ن ها مبمساعدة هؤالء األطفال على التعرف إلى طبيعة معاناتهم وما يرتبط -

 مشكالت اجتماعية ونفسية ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها.

العمل على توجيه المشرفات واألمهات الحاضنات إلى أهمية مراعاة -

 فى تربية هؤالء األطفال. الجانب الوجدانى
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ى ن علتكثيف الدورات التدريبية وورش العمل والندوات للعاملين والمشرفي-

 األطفال األيتام. 

 العمل على استقرار حياة الطفل اليتيم فى دار األيتام.-

ن عقبول األطفال األيتام فى سن مبكرة قبل سن المدرسة لحماية وبعدة -

 ة تؤثر علية فيما بعد.إكتساب العادات والقيم السيئ

 ثانيا. دور األسرة لرعاية األيتام:

 يتمثل دور األسرة لرعاية األيتام في األدوار التالية: 

 مصاحبة األبناء في فرص ومواقف مختلفة للترويح.-

 إبداء اإلرتياح والسرور في وقفة األبناء.-

 االستمتاع بالحديث مع األبناء.-

 من توقعات إيجابية منهم.التعامل مع األبناء على أساس -

ذا هطلب المساعدة من األبناء فى شؤون المنزل وتوقع قيامهم بدورهم في 

 الشأن.

 تكليف األبناء بمهام يؤدونها.-

 توجيه األبناء إلى المحافظة على النظام واالنضباط.-

 التحدث والتفاعل اللفظي مع األبناء فى جوانب متعددة.-

 اإلصغاء الجيد إلى األبناء.-

 إتاحة الفرصة لألبناء للتعبير عن أنفسهم.-

 بث الطمأنينة واإلرتياح عند األبناء.-

 مساعدة األبناء حينما يواجهون مشكالت أو متاعب.-

 إشعار األبناء بالسند والمعية معهم.-

 التعاطف مع األبناء.-

 تقديم المديح واالستحسان فى المواقف المناسبة.-

 إبداء االعتزاز والتقدير.-
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ساعدة لى مإتقديم المساعدة إلى األبناء فى أعمالهم المدرسية حينما يحتاجون -

 بشأنها.

 تعليم األبناء شيئاً يرغبون في تعلمه.-

 مساعدتهم في هواياتهم ونشاطاتهم. -

 ثالثاً. دور المعلم لرعاية األيتام في المدرسة:

 يمثل دور المعلم في رعاية األيتام في األدوار التالية:

رص م الفجهودا الكتشاف المواهب الواعدة بين األطفال األيتام وإعطائهبذل -

 لتنميتها وتنمية اإلبداع عندهم.

ر يجب مراعاة إيجابيات األيتام والبحث عن أسباب اإلخفاق بقصد تغيي-

فل كل طالظروف التي تؤدى إليه أو مساعدة األطفال على تغييرها، من خالل ملف ل

 كوه.يرصد هذه التغيرات في سل

فل مع الط العمل على شعور اليتيم بالثقة بالمعلم وباالعتماد عليه كما يفعل-

ثقته بشعر والديه لكي يشارك في نشاطات الصف وينتمي إلى مؤسسته قلباً وقالباً وي

 في نفسه وبأهميته وبمكانته.

 وجود عالقة دائمة بين المدرسة ومن تبقى من أهل اليتيم لرعايته.-

مام منهم وتوجيه النقد المهين مما قد يشعرهم بالمذلة أتجنب السخرية -

يه زمائهم واستبدل ذلك بالتعاطف واالهتمام الحقيقى بمشكالتهم ويجب التنو

 بالنواحي اإليجابية قبل النقد.

كل  يجب أن تتيح المشروعات المقدمة فى الصف ألعضائه جميعاً المشاركة-

 استمرار على أنهم قادرون علىحسب قدرته ومن الضرورى التأكيد لتالميذ ب

 النجاح.

تقع فوبسبب البيئة الفقيرة والظروف الصعبة لأليتام بدون أسرة مساعدة -

تهم مشكال المربي المسئولية كلها لألخذ بيد هؤالء ومعاونتهم في حل –على المعلم 

ة بروح واقعية يسودها التفاؤل والحماس الفعلي منك لمختلف نشاطات المدرس

 لال صفية.الصفية وا

 قائمة المراجع:
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فهوم (، أنماط رعاية اليتيم وتأثيرها على م1981.محي الدين توق، على عباس)1

 لكويت،ااألردن، مجلة العلوم االجتماعية، جامعة  فيعينة من األطفال  فيالذات 

 ، سبتمبر.3ع
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لمجلة (، التوافق الشخصي واالجتماعي لدى أطفال المالجئ، ا1981)يالكرد.مها 5

 .17، مجئيةعية والجنااالجتماعية القومية، القاهرة، المركز القومي للبحوث االجتما

هرة، (، الرعاية الوالدية وعالقتها بشخصية األبناء، القا1974.مصطفى تركي)6
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رتبطة (، دراسة المتغيرات النفسية واإلجتماعية الم1980)يمديحة محمد العزب.7

ة، نينسابالمكانة السيكومترية لدى أطفال المؤسسات، دكتوراه، كلية الدراسات اإل

 جامعة األزهر.
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ح تها، أصبستداممع إزدياد المشكالت البيئية وما لها من آثار على سالمة النظم البيئية وإملخص: 

 ئية التيالبي ليتضمن مفاهيم المواطنةاإلهتمام بالبيئة مسؤولية جماعية، وشاع مفهوم المشاركة 

لبحثية ارقة ترتكز على تحمل المسؤوليات التي تسعى إلى الحفاظ على البيئة، حيث هدفت هذه الو

وأهم  اطنةإلى إعطاء الجانب المفاهيمي والفكري للمواطنة البيئية، بدءا بتحديد مفهوم المو

سلطين ها معريفات عن البيئة وأهم عناصرالعناصر والمفاهيم المرتبطة بها، ثم تليها تقديم ت

لى إلضافة إ، باالضوء على مفاهيم المواطنة البيئية وأهم السياسات واألهداف التي تسعى لتحقيقها

 المبادئ و األسس التي تنمي المواطنة البيئية.

 المواطنة البيئية.، البيئة، المواطنة: الكلمات المفتاحية

Abstract: With increasing environmental problems and their impact on 

the integrity and sustainability of ecosystems, concern for the 

environment has become a collective responsibility, the concept of 

participation was widely spread to incorporate concepts of environmental 

habitat based on responsibilities that seek to preserve the environment, 

this paper aims to give the conceptual and intellectual aspect of 

environmental citizenship, starting with defining the concept of 

                                                             
  :المؤلف المرسلdjalaleddine130@gmail.com 

للعلوم  الدوليةمجلة األكاديمية 

 النفسية والتربوية واألرطفونيا

ISSN: 2773-3521 

 76-63ص:

 األطر المفاهمية والفكرية للمواطنة البيئية

Conceptual and intellectual frameworks for 

environmental citizenship 

 27/04/2021تاريخ القبول:  16/02/2021تاريخ اإلرسال:



64 

  2021، السنة: 01العدد، 01، المجلدللعلوم النفسية والتربوية واألرطفونيا الدوليةمجلة األكاديمية 

citizenship and the most important elements and concepts associated with 

it, and then to provide definitions about the environment and its most 

important elements, highlighting the concepts of environmental habitat 

and the most important policies and objectives that seek to achieve, in 

addition to the principles and foundations that promote environmental 

citizenship. 

Keywords: citizenship, the environment, environmental citizenship 

  مقدمة:

ر وهي تمثل واحدة من أخط، تحتل قضية حماية البيئة أهمية دولية كبرى

 ،انيالقضايا في العصر الحديث التي تهدد مستقبل البشرية ومصير النوع اإلنس

تسيير ي الولهذا من أجل المحافظة على هذه األخيرة شاع مفهوم المشاركة الشعبية ف

من  لبيئةويمتد إلى المشاركة في حماية االعمومي وفي مصادر إتخاذ القرار ليشمل 

اظ ى الحفة إلخالل مفاهيم المواطنة البيئية التي ترتكز على تحمل المسؤوليات الهادف

، معلمجتعلى البيئة من خالل غرس مجموعة من القيم والمبادئ والمثل لدى أفراد ا

ة كاف فيلتساعدهم في أن يكونوا صالحين قادرين على المشاركة الفعالة والنشطة 

شمل قضايا البيئة ومشكالتها وبذلك يتطور مفهوم المواطنة ويصبح له مدلول أ

سط يتعدى كون اإلنسان مواطنا داخل وطنه فقط إلى كونه عضو نشيطا وفاعال و

ئي وبذلك يصبح مفهوم المواطنة البيئية والسلوك البي، المجتمع البشري ككل

اره جرد رغبة أو شعار له أن يختالصحيح ضرورة وجودية لبقاء اإلنسان وليس م

طنة فهذه الورقة البحثية جاءت إلعطاء جانب مفاهيمي وفكري للموا، أو يرفضه

 البيئية مجيبين على األسئلة التالية:

هي  وما هي أهم العناصر والمفاهيم المرتبطة بها ؟وما ؟ما هي المواطنة

ي أهم هوما ؟عى لتحقيقها مفاهيم المواطنة البيئية وأهم السياسات واألهداف التي تس

 المبادئ و األسس التي تنموا من خاللها؟

 ةأوال. المواطن

 :.مفهوم المواطنة1

  لغة:

وهو المنزل الذي يقيم فيه ، تنسب المواطنة في اللغة العربية إلى الوطن

وأوطنه إتخذه ، ويقال وطن بالمكان وأوطن به أي أقام، والجمع أوطان، اإلنسان



65 

  2021، السنة: 01العدد، 01، المجلدللعلوم النفسية والتربوية واألرطفونيا الدوليةمجلة األكاديمية 

، 2012، أرض كذا أي إتخذها محال ومسكنا يقيم فيه)العزاوي وأوطن فالن، وطنا

ومواطنة :مصدر الفعل واطن بمهنى شارك في المكان إقامة ومولدا ألن ، )20ص 

 )32ص ، 2011، الفعل على وزن :فاعل)جنكو

 :إصطالحا

دها قانون بين فرد ودولة كما حد "عالقة : عرفته دائرة المعارف البريطانية بأنها

 فهي، وبما تتضمنه تلك العالقات من واجبات وحقوق في تلك الدولة، لةتلك الدو

كما تسبغ على الفرد حقوق ، مرتبطة بالحرية وما يصاحبها من مسؤوليات

 )549ص ، 2014، وتولي المناصب العامة ". )أبو شريعة، اإلنتخاب

اإلنتماء  لىر إ"إصطالح يشي : كما عرفته الموسوعة العربية العالمية للمواطنة بأنها

 .)54ص ، 2016، )هويدي وحوامديإلى أمة أو وطن".

ات "جملة من المفاهيم والمبادئ ومنظومة القيم واإلتجاه : كما عرفت بأنها

 ة بينبإعتبارها عالقة حقوقي، ومجموعة العادات والمهارات والسلوكات الالزمة

اة في حي الةة والفعالفرد والمجتمع والدولة وبإعتبارها العضوية الديمقراطية الواعي

 دنيةمجتمع أو مجموعة من المجتمعات بكل جوانبها السياسية واإلجتماعية والم

ص  ،2018، وعلى كل المستويات المحلية والقومية ")نورة وإبتهال، والثقافية

264( 

نسان اإل مما سبق يمكننا القول بأن المواطنة هي المشاركة واإلرتباط الكامل بين

وق الحقأسس من العقيدة والقيم والمبادئ واألخالق والتمتع ب ووطنه المبني على

لك ء لذوأداء الواجبات بعدل ومساواة الذي ينجم عنه شعور بالفخر وشرف اإلنتما

لوطن ار لالوطن في ظل عالقة تبادلية مثمرة تحقق األمن والسالمة والرقي واإلزده

 والمواطن في جميع المجاالت.

 بالمواطنة:.أهم المفاهيم المرتبطة 2

 العالقة بين الوطن والمواطن والمواطنة:

ة لوطنيالمواطنة فهي صفة المواطن والتي تحدد حقوقه وواجباته ا المواطنة:

لم وتتميز المواطنة بنوع خاص من والء المواطن لوطنه وخدمته في أوقات الس

 والحرب. 

عر فالوطنية تأتي بمعنى حب الوطن في إشارة واضحة إلى مشا الوطنية:

) الخليف . الحب واإلرتباط بالوطن وما ينبثق عنها من إستجابات عاطفية

وأن صفة ، وال تكون الوطنية بالقول بل بالفعل، )23ص ، 2013، وإسماعيل
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أما الوطنية ، فالمواطنة هي اإلطار الفكري، الوطنية أكثر عمقا من صفة المواطنة

 .)46ص ، 2014الصالبي فهي تمثل الجانب واإلطار العملي لسلوك المواطن.)

رد ر الفوهو مفهوم يشير ذلك الجانب من التربية الذي يشع التربية الوطنية:

ذلك  ،طنيةوالتأكيد عليها إلى أن تتحول إلى صفة الو، بصفة المواطنة ويحققها فيه

م لة إذا عاطفأن السعادة الفرد ونجاحه وتقدم الجماعة ورقيها ال يأتي من الشعور وال

ناقد كر البالعمل اإليجابي الذي يقوم على المعرفة بحقائق األمور والفيقترن ذلك 

دية الما فبهذا الجانب العملي تحصل النتائج، لمواجهة المواقف ومعالجة المشكالت

، رقيم والوعلى الجماعة بالتقد، التي تعود على الفرد بالنفع واإلرتياح والسعادة

وب ي قللوب أو طريقة لغرس الوطنية ففيمكننا القول بأن التربية الوطنية هي أس

 (.110ص ، 2014، ونفوس األفراد. )صباغ

 يولد فالوطن هو عبارة المنزل الذي تقيم فيه سواء ولد فيه أم لم: الوطن

فهو عبارة عن ذلك الجزء ، .)3ص ، 2015، )محمد))موطن اإلنسان ومحله

ا عل فيما بينهالجغرافي من األرض الذي تعيش عليه مجموعة من األفراد تتفا

 ن معنىوبشكل عام فإ، ومادية وغيرها، عاطفية وروحية وثقافية، بعالقات إنسانية

 ن يعيشوترعرع وإختار أ، ونشأ، الوطن هو تعبير عن األرض التي ولد فيها الفرد

 ).45ص ، 2014، فيها.)الصالبي

، 2015، هو الشخص الذي نشأ في وطن ما أو أقام فيه. )محمد: المواطن

ويتفاعل مع ، أو هو ذلك الفرد الذي يعيش على تلك القطعة من األرض ،(3ص

 ص، 2014)الصالبي،  األفراد اآلخرين من مؤسسات تشكل على أساسها الدولة.

45(. 

زة وأجه، وقضائية، وتنفيذية، هي كيان تشكل من مؤسسات تشريعية: الدولة

غرافي ء الجألفراد والجزتحكمها نظم سياسية معينة ويندمج هدا الكيان مع ا، إدارية

 ن.ن معيوالمواطنة صفة تطلق على الفرد الذي ينتمي إلى وط، لتتشكل بذلك الدولة

هي روابط  )المواطنة، المواطن، ومنه يمكننا القول بأن هذه المفاهيم )الوطن

فال يمكن ترسيخ مفهوم المواطنة بما يعنيه من مسؤولية كاملة في صفة ومضمون، 

أفراد مواطنين يدركون بوعي حقوقهم وواجباتهم في جميع دون ، تجاه الوطن

فال ، ويشعر هؤالء بأنهم مسؤولون عما يجري داخل وطنهم، مجاالت الحياة

يتفاعل مع مشاكله بدون والء وإنتماء للوطن،  وال مواطنة، مواطنة بدون مواطن

 (.46-45ص، 2014بشكل أو بآخر)الصالبي، وقضاياه وشؤونه 
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، أو شخصا عن غيره، السمات التي تميز شيئا عن غيره هي مجمل الهوية:

ي هعناصر الهوية ، كل منها يحمل عدة عناصر في هويته، أو مجموعة عن غيرها

ها وبعض، شيء متحرك ديناميكي يمكن أن يبرز أحدها أو بعضها في مرحلة معينة

 .)48ص ، 2014)الصالبي، اآلخر في مرحلة أخرى. 

 صهأي من حيث تشخ، ما يكون به الشيء هو هو إن مفهوم الهوية يشير إلى

نين ألن المواط، فالهوية مالزمة للمواطنةوتحققه في ذاته وتمييزه عن غيره، 

نى وتب، وقوانين تحكم هذه العالقةلى نظام سياسي وإقتصادي وإجتماعي، يحتاجون إ

يه للق عديني وإجتماعي يطهذه العالقة على إتجاهات وقيم وعادات وتقاليد موروث 

 (.57-56ص، 2014، )الصالبيالهوية

ه من الوالء هو صدق اإلنتماء وال يولد مع اإلنسان وإنما يكتسب: الوالء

وال أيته بمجتمعه ولذلك فهو يخضع لعملية التعلم فالفرد يكتسب الوالء الوطني من 

 .)75ص ، 2011، ثم من مجتمعه بأكمله حتى يشعر الفرد بأنه جزء من كل. )لبوز

ة بحماي بمقتضاه تلتزم الدولة، هي ذلك الرباط بين الشخص والدولة :الجنسية

أحد  تبارهبينما يخضع الفرد لسلطات الدولة بإع، الشخص في مجال العالقات الدولية

 خالل وذلك من، وتعتبر الجنسية حقا للمواطن يكتسبه منذ لحظة والدته، رعاياها

اد. صر من عناصر هوية األفروالجنسية عن، النظم والقوانين المنظمة في وطنه

  )71ص ، 2014، )الصالبي

  تشمل المواطنة على ثالث عناصر وهي كالتالي: : .عناصر المواطنة2

لى عطنين ويعني بالحقوق التي يجب أن تكلفها الدولة للموا: العنصر القانوني

بل يقاو، وةقدم المساواة دون أي تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق أو الثر

ه ة وغيرلدولهذا التنظيم القانوني اإللتزامات التي يجب أن يفي بها المواطن تجاه ا

 من المواطنين.

ويعنى بجملة من الممارسات التي تعكس درجة النضج  :العنصر السلوكي

ة الحيا لباتالثقافي الذي يتمتع به المواطنون وقدرة الدولة على أن توفر للفرد متط

 المالئمة.

ويعنى بشعور الفرد باإلنتماء والوالء للدولة بما يؤدي  :دانيالعنصر الوج

واإلهتمام بالعمل العام والرغبة في القيام ، إلى اإلحترام واإللتزام الطوعي للقانون

بأعمال تطوعية لخدمة المجتمع الذي يعيش فيه حتى لو تطلب األمر تضحية بجانب 
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ضحية بالنفس في سبيل من جوانب مصالحه الخاصة وصوال إلى اإلستعداد للت

 .)7ص ، 2014، الدفاع عن الدولة ضد ما تتعرض له من تهديدات)عمار

 وهناك من أضاف إليها العناصر التالية:

اس اإلنتماء هو شعور داخلي يجعل المواطن يعمل بحم: اإلنتماء والوالء

أنه بأما الوالء للوطن شعور كل مواطن ، وإخالص لإلرتقاء بوطنه والدفاع عنه

ية الدين وحماية مقوماته، والعمل على تنميته والرفع من شأنه، ني بخدمة الوطنمع

لنفع قيق اوالشعور بالمسؤولية عن المشاركة في تح، واللغوية والثقافية والحضارية

 ي تنظموإحترام القوانين الت، واإللتزام بإحترام حقوق وحريات اآلخرين، العام

 اتهم بمؤسسات الدولة والمجتمع. وعالق، عالقات المواطنين فيما بينهم

ها كفل بإن للمواطن حقوقا إجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية يت: الحقوق

مع ، تعليمحيث يحفظ له روحه وأمواله وممتلكاته ويحفظ له الدين ويوفر ال، النظام

لعدل مع ا، وتقديم الخدمات األساسية والحياة الكريمة، تقديم الرعاية الصحية

فة اإلضااإلعتقاد ب، العمل، اة والحرية الشخصية والتي تشمل حرية التملكوالمساو

 (.8-7ص، 2014، )عبد العظيمإلى حرية الرأي والتنقل

إن من أبرز سمات المواطنة أن يكون المواطن : المشاركة المجتمعية

سهام إوالتي من أبرزها األعمال التطوعية فكل ، مشاركا في األعمال المجتمعية

ة وطن ويترتب عليه مصالح دينية أو دنيوية كالتصدي للشبهات وتقوييخدم ال

قيقي وتقديم النصيحة للمواطنين وللمسؤولين يجسد المعنى الح، أواصر المجتمع

 للمواطنة.

نها تعني أن يتخلق المواطن باألخالق اإلسالمية والتي م: القيم العامة

-82ص، 2011)لبوز والتناصحالصبر والتعاضد ، الصدق، اإلخالص، األمانة

83.) 

 منها:، يتحمل المواطن واجبات تجاه الدولة والمجتمع :الواجبات

 إحترام الدستور والقانون والنظام.-

 الدفاع عن الوطن وتأدية الخدمة العسكرية.-

 دفع الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة.-

 الحفاظ على الممتلكات العامة.-
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 عات.عدم خيانة الوطن والتصدي للشائ-

 التكاتف مع أفراد المجتمع.-

 .)8ص ، 2014، المشاركة بأبعادها السياسية واإلجتماعية. )عبد العظيم-

 ثانيا. البيئة

  :.مفهوم البيئة1

لكلمة والمشتقة من ا ecology)يرجع أصل كلمة بيئة في اللغة اإلنجليزية )

 ي العلم.تعن (logos)وتعني البيت أو المنزل والكلمة  (oikos)اليونانية 

ذا يعني وه، "كل ما يحيط باإلنسان : عرفها مؤتمر إستكهولم للبيئة على أنها

عن  ارجةأن البيئة تضم البيئة الطبيعية وتشمل كل ما يحيط باإلنسان من ظواهر خ

يه فيعيش  وهي اإلطار الذي، وتضم أيضا البيئة البشرية، إرادته وليس له دخل فيها

، مات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوىويحصل منه على مقو، اإلنسان

 . " ويمارس فيه عالقاته مع أقرانه من بني البشر

 "مجموعة العناصر : وعرفتها هيئة حماية البيئة األمريكية على أنها

ياة والمنظومة المعقدة التي تجمعها التي تجعل األشياء والظروف المحيطة بح

 األفراد والمجتمعات كما يتم معاينتها "

حياة "إجمالي األشياء التي تحيط ب : ا عرفها اإلتحاد األوروبي بأنهاكم

 (.13-12ص، 2018، ")حسينة اإلنسان وتؤثر في األفراد والمجتمعات

ر مما سبق يمكننا القول بأن البيئة هي كل ما يحيط باإلنسان من عناص

اء الهووطبيعية التي ال دخل لإلنسان في وجودها لكونها وجدت قبل وجوده كالماء 

لغير اناصر باإلضافة إلى الع، والتربة والثروات الطبيعية المتجددة وغير المتجددة

ها طبيعية التي نجمت عن نشاط اإلنسان في سبيل سيطرته على الطبيعة وتطويع

 إلشباع حاجاته. 

 تتمثل عناصر البيئة فيما يلي: : .عناصر البيئة2

، دهاوهي العناصر التي ال دخل لإلنسان في وجو : عناصر البيئة الطبيعية

 وتتمثل هذه العناصر فيما يلي:، وإنما هي سابقة على وجود اإلنسان نفسه
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 نسانالبيئة اإلصطناعية هي نتاج ما أدخله اإل: عناصر البيئة اإلصطناعية

 قل منفة أأو بتكل، عبر الزمن من نظم ووسائل وأدوات تتيح له اإلستفادة بشكل أكبر

حتى و، يةوذلك من أجل إشباع حاجاته ومتطلباته األساس، العناصر الطبيعية للبيئة

شيدها لتي ياحيث تتشكل العناصر اإلصطناعية من البنية األساسية المادية ، الكمالية

ماالت حيث تشمل إستع، ومن النظم اإلجتماعية والمؤسسات التي أقامها، اإلنسان

عية الطبي وللتنقيب فيها عن الثروات، طق السكنيةوإلنشاء المنا، األراضي للزراعة

 التجارية و الخدماتية.، وإنشاء المناطق الصناعية

، هانفس ولذلك يرى البعض أن البيئة اإلصطناعية ما هي إال البيئة الطبيعية

وعليه فالبيئة ، ولكن مع تدخل اإلنسان وتطويع بعض مصادرها لخدمته

، يلتفاعل اإلنسان مع البيئة. )الدلجاو اإلصطناعية هي تعبير واقعي وصادق

 .)91ص  2018

  ثالثا. المواطنة البيئية

 .مفهوم المواطنة البيئية:1

"اإللتزام الشخصي لسكان  : على أنها Derek & Bellكما عرفها كل من 

كوكب األرض لتعلم المزيد عن البيئة وحمايتها وإجراء أفعال إيجابية لصالح البيئة 
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في الحقوق  ع األفراد والجماعات والمنظمات للتفكيروتشجي، بإستمرار

 ).142ص ، 2016، )عبد العالوالمسؤوليات البيئية"

محلية "السلوك الذي ينتهجه الفرد لحماية البيئة ال : عرفها غندور بأنها

 ندرةبوالعالمية ومواردها الطبيعية وصونها من التلوث مما يعكس معرفة ووعيا 

ذاتي يل الومحدودية قدرتها على التجدد أو إعادة التأه، ةالموارد الطبيعية من جه

، 2006، وأهمية المحافظة عليها وتنميتها بإستدامة ")أبا حسين، من جهة أخرى

 )38ص 

"المشاركة الفعالة  : بأنها Dobson & Derekكما عرفها كل من 

 ي تعكسلتا للمواطنين في التحرك نحو تحقيق اإلستدامة ومواجهة التحديات التقليدية

 .)404ص ، 2017، طبيعة المشكالت البيئية ")عبد العال

ي دة التلجديامما سبق يمكننا القول بأن المواطنة البيئية هي عبارة عن العالقة 

، يةلبيئاتكون بين المواطن والبيئة بإعتبارها موطنا له وذلك لمواجهة المشكالت 

و عا نحوالعمل م، المواطنين والعدالة بين، حيث تقوم هذه العالقة على المساواة

 رديةإستدامة الموارد والتأكيد على الحقوق البيئية للمواطن والمسئولية الف

ع لمجتموتقديم آليات لتحقيق ا، والجماعية البيئية والمشاركة في إتخاذ القرار

 المستدام.

 وتتمثل أهدافها فيما يلي: :.أهداف المواطنة البيئية2

 نسان.تأمين الحقوق البيئية لإل-

 إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في صياغة الخطط واإلستراتيجيات-

 .)111ص ، 2013، وبرامج العمل وصوال إلى مرحلة التقويم.)بوزيان

هتم توصف عالقات سياسية جديدة بين المواطنين والوطن في المسائل التي -

 بشؤون البيئة.

ة. تدامقيق مجتمع أكثر إسالجمع بين قضايا المجتمع والسياسة والبيئة لتح-

 (.406ص ، 2017، )عبد العال

ها تأصيل مبدأ المواطن الرشيد الذي يراعي اإلهتمامات البيئية وشؤون-

 وتحقيق الشراكة بين الحكومة والمواطنين لتحقيق اإلستدامة.
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عية لطبيتعزيز مبادئ العدالة البيئية بمن يضمن التوزيع العادل للموارد ا-

 ة.واألخطار البيئي

 ماعية.إلجتتنمية المسؤولية البيئية للمواطنين سواء المسؤولية الشخصية أو ا-

 (.143ص ، 2016، )عبد العال

 م فيغرس مجموعة من القيم والمبادئ والمثل لدى أفراد المجتمع لتساعده-

بيئة ا الأن يكونوا صالحين وقادرين على المشاركة الفعالة والنشطة في كافة قضاي

 .)8ص ، 2014، بوزيان والشيخومشكالتها. )

لبيئية على تتحقق أهداف التربية على المواطنة ا :.التربية على المواطنة البيئية3

 مستويات تبدأ من القاعدة إلى القمة وفقا للشكل التالي: 04

 

ويشمل تقدير  إرساء األسس العلمية للتفكير والتعامل مع المشكالت:

ذا هكما يشمل ، المناقشة حول قضية بيئية المعلومات األساسية الضرورية لبدء

اجهة لمو المستوى تقدير المعلومات عن العواقب المحتملة عنها والجهود التي تبذل

 ذلك.

نسعى من خالل هذا المستوى إستكشاف  رفع الوعي بالقضايا البيئية:

ة شبك أي، المشكالت والقضايا المختلفة المرتبطة بتغيير المناخ والمتفرعة عنه

ل لتعاموعند هذا المستوى أيضا تحلل القضايا وتطرح نقاط الخالف في ا، ضاياالق

 مع المشكلة.

هنا يكتسب المتعلمون المهارات واألدوات الالزمة  تشجيع البحث والتقييم:

للقيتم بأبحاث لإلجابة على كثير من التساؤالت التي أثيرت في المستويين األول 

حديد المعلومات المطلوبة )األولية منها والثاني. ومن هذه المهارات مثال ت
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والثانوية(ومصادر الحصول عليها وتحليلها وهنا أيضا يجب تشجيع تقييم بدائل 

 الحلول المختلفة والتعامل معها.

هذا المستوى  تشجيع المواطنة والمسؤولية الشخصية والفعل اإليجابي:

تربية اف الن إلى أهم أهدوهو يصل بالمتعلمي، مبني على المستويات الثالثة السابقة

ة البيئ ا تجاهويسلكون سلوكا إيجابي، وهو خلق مواطنين واعين ومهتمين بيئيا، البيئية

طوير تعند هذا المستوى يجب أن يكون األفراد قادرين على ، ومواردها الطبيعية

ذه وقادرين على متابعة وتقييم نتائج ه، خطط عمل خاصة بقضايا بيئية معينة

 (43ص، 2018، نةالخطط. )حسي

بيئية ما من بين السياسات المشجعة على المواطنة ال :سياسات المواطنة البيئية.4

 يلي:

ما ، يابهدف إحداث التغييرات وتوعية الناس بيئ :توفير المعلومات البيئية

ط وإتخاذ قرارات عقالنية لتغيير أنما، يوقظ اإلحساس بالمسؤولية البيئية

 و التعليم البيئي.كخطوة أولى نح، اإلستهالك

 وهي جزء من توفير المعلومات. :إختيار اللغة المناسبة

 المسرح والموسيقى.، من خالل القصصاألنشطة الثقافية: 

لناس تقدم األفكار والمعلومات وصدر اإللهام لمساعدة ا :مجموعة األدوات

 كاالختراعات.

رابط تي تضمن توفير فرص التعلم اإلجتماعي الت :التعليم والمعرفة البيئية

، عيوتكافل وتفاعل األفراد مع بعضهم البعض من خالل شبكات التواصل اإلجتما

ئية ودعم التعلم اإلجتماعي في المؤسسات وتخصيص خدمات لدعم الممارسات البي

زية مرك وتقبل العمل بها من خالل إستراتيجية تنبع من الثقافة التنظيمية كنقطة

 لقبول هذا النمط من العمل.

، ئيةوالمشاركة في المبادرات البي، كوسيلة لتوليد المعرفة :ث العملبحو

 وبذلك تطوير المواطنة البيئية.

ى أو التنسيق مع المؤسسات األخر :ك ودعم وتسهيل المبادرات القائمةإدرا

 ربط مجموعة من المتطوعين.
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، يئةيشمل الدعم واإلنفاق الحكومي في مجال حماية الب :اإلهتمام البيئي

 ديد السلوك والمشاكل البيئية.وتح

، ببإستخدام مختلف وسائل اإلعالم المتاحة من كت :محو األمية البيئية

 أنترنت لخلق وعي بيئي.، تلفاز، مجالت

، عوامل الشعور بالمسؤولية الشخصية واإلجتماعية :المتغيرات الشخصية

 .)274ص ، 2017، اإلنتماء الديني. )حياة وعبد الحميد، التوجه اإلقتصادي

فراد من تتطلب المواطنة البيئية تغيير سلوكيات األ :.مبادئ المواطنة البيئية5

 خالل: 

 اإلقتصاد في الطاقة من خالل ترشيد اإلستهالك.-

 اإلقتصاد في الماء من خالل المحافظة عليه.-

ه ميا حماية الغابات فهي تشكل مخزن للتنوع البيئي وأداة طبيعية لتعديل-

 للراحة. وأماكن، اآلبار

 .)44ص ، 2018، حماية النظام البيئي. )حسينة-

ير انا غوأحي، فرصيدنا منها محدود، ترشيد إستخدام الموارد الغير المتجددة-

 وحسن إستخدامه واجب.، معروف

ى وتفن حتى ال تندثر، عدم تجاوز قدرة الموارد المتجددة على تجديد نفسها-

 إل غير رجعة.

 . لبيئي على هضم المخلفات التي نقذفها فيهعدم تجاوز قدرة النظام ا-

 لبيئي.رار االمراقبة وصنع الق، المشاركة بفاعلية في عمليات التوعية البيئية-

 السعي إلى رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة وتداعياتها على الصعيد-

 )42ص ، 2006، الفردي والوطني والعالمي. )أبا حسين

 خاتمة

أن المواطنة البيئية تشير عموما إلى سلوك صديق في األخير يمكننا القول ب

، للبيئة يمارس في الحياة العامة والخاصة يدفعه إعتقاد بعدالة توزيع السلع البيئية

وتدور حول المشاركة النشطة للمواطنين في التوجه نحو اإلستدامة. والمواطنون 

بل في ، لدولةالبيئيون يعملون بفكرة الحقوق والمسئوليات ليس في عالقتهم مع ا
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عالقتهم بالمواطنين اآلخرين حيث أن المواطن البيئي يؤمن بأن اإلستدامة البيئية 

ويعطي المعارف األخالقية والمعنوية نفس أهمية المعارف ، سلعة عامة

ويؤمن بأن الحقوق البيئية لآلخرين تنطوي أيضا على ، العلمية، التكنولوجية

 مسئوليات بيئية. 
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  خرموش إسمهاند.

 الجزائر/الحاج لخضر – 01باتنة جامعة 

 

 

 عالجةلقد أدى ذلك اإلنتشار في الجريمة خاصة في األوساط الشبانية إلى محاولة مملخص: 

ذ إتجهت إنه، مالظاهرة وفق أبعادها المختلفة، أين لم يعد الردع القانوني هو الحل الذي ال بد 

جيات تراتالجة الجريمة إلى عملية الوقاية منها من خالل إتباع عدة إساألطر الحديثة في مع

 اإلشارة حاولوتقنيات يمكن إستخدامها للحد من ظاهرة الجريمة لدى األوساط الشبانية وهو ما سن

 .إليه في هذا المقام

 .قابيةالوقاية، السياسة الع، الشباب الجزائري، التقنيات، الجريمة: الكلمات المفتاحية

Abstract: This spread in crime, especially among young people, has led 

to an attempt to address the phenomenon according to its various 

dimensions, where legal deterrence is no longer the necessary solution, as 

modern frameworks in dealing with crime have tended to prevent it 

through the adoption of several strategies and techniques that can be used 

to reduce Of the phenomenon of crime among youth circles, which we 

will try to point out in this regard.. 

Key words: crime, technology, Algerian youth, prevention, penal policy. 
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  مقدمة:

 خيرةذيمثل الشباب مستقبل الوطن وبناة اقتصاده وعماد مقوماته، فالشباب 

لها األمة وعدة الحاضر، لذلك تعتبر فترة الشباب من أخصب فترات العمر وأحف

ي الت بالعمل واإلنتاج، إال أنه ومع تزايد الضغوطات اإلجتماعية واالقتصادية

ى وجه الخصوص أدت إلى عدم التمكن من تلبية كل واجهتها الجزائر عل

روز نه بعاإلحتياجات األساسية للشباب في مختلف مناحي الحياة اليومية، مما نتج 

 رية،مظهر من االنحراف القيمي والسلوكي لدى شرائح معينة من هذه الفئة العم

 لسلبيةمل اأدى إلى انتشار الجريمة بين األوساط الشبانية تغذيها العديد من العوا

 اعاتلثورة المعلومات واالتصاالت، وما يرتبط بها من تجاذبات ومتناقضات وصر

لى عحضارية وفشل الكيان األسري في احتواء وتوجيه وإصالح هذه الفئة الهشة 

 وجه التحديد.

 إن ظاهرة االنحراف والجريمة من الظواهر التي تؤرق جميع المجتمعات

، مستمر زايدبذل من مجهودات لمواجهتها إال أنها في تالنامية والمتقدمة، ورغم ما ي

ن مئري ففي الجزائر زادت نسبة الجناح واالنحراف بشكل لم يعهده المجتمع الجزا

قبل، كما ظهرت أنماط جانحة خطيرة مستحدثة أضافت إلى مشكلة الجريمة 

قته ار طوالجناح أبعادا ثقافية جديدة أصبحت تهدد مستقبل الشباب الذي يشكل مصد

عية جتماالبشرية، فالواقع اليوم أصبح يواجه الكثير من التحديات الثقافية واال

زائري الج واالقتصادية التي أفرزتها التغيرات المختلفة التي لحقت بكيان المجتمع

مي جرااألمر الذي يستلزم سن سياسة عقابية فعالة و حقيقية لمواجهة السلوك اإل

 لح الفردية والجماعية لألفراد.نظير ما يشكله من تهديد للمصا

إن تسارع التحوالت اإلجتماعية واإلقتصادية التي عرفها المجتمع الجزائري 

في العشرية األخيرة أدى إلى إنتشار ظاهرة الجنوح واإلنحراف لدى فئة الشباب 

بشكل مثير للقلق، خاصة في ظل تنامي ظروف ساهمت في تغذية هذه الظاهرة 

يتطلب منا أن نوليها ما تستحقه من إهتمام، وذلك بإعتماد سياسة  السلبية  األمر الذي

وقائية تنذر بالكشف المبكر عن السلوكيات اإلنحرافية ليتم التكفل بها في الوقت 

المناسب خاصة وأن جميع اإلحصائيات العقابية تشير إلى أن الفعل اإلجرامي غالبا 

ينحصر مستواهم في ما يصدر عن شريحة الشباب دون سن الثالثين وممن 

التعليمي المتوسط، وهو مؤشر على خطورة الجهل واألمية على السلوك واألخالق، 
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األمر الذي يستلزم إنتهاج سياسة عقابية فعالة وحقيقية للحد من السلوك اإلجرامي 

 نظرا لما يشكله من تهديد حقيقي للمصالح الفردية والجماعية لألفراد.

في الجزائر تطورا كبيرا خاصة مع صدور وقد عرفت السياسة العقابية 

ع مالذي أحدث نمطا جديدا فيما يتعلق بأساليب التعامل  04-05القانون رقم 

ول سنتنا إننافالجانحين والمجرمين تمهيدا إلعادة تأهيلهم إجتماعيا، وبناءا على ذلك 

 اهرةفي هذا المقام عدة إشكاالت تتمحور حول التدابير الوقائية لمكافحة الظ

 إلجابةلسعى اإلجرامية لدى الشباب في إطار السياسة العقابية الحديثة للجزائر، وسن

 على التساؤالت التالية:

 قرارهالى إما هي التدابير الوقائية التي سعت السياسة العقابية في الجزائر إ

 في إطار مكافحة ظاهرة اإلجرام لدى فئة الشباب؟

 هن عدة أسئلة تتعلق بـ:وإجابة على هذا التساؤل يتبادر إلى الذ

على  مريةما هي األسباب الكامنة وراء تنامي ظاهرة العنف لدى هذه الفئة الع

 وجه التحديد؟

 ما هي توجهات السياسة الجنائية في مكافحة ظاهرة اإلجرام؟

ى وما هي إستراتجيات الحلول التي يجب على الدولة تسخيرها للقضاء عل

 نتشارها في الوسط الشباني؟هذه الظاهرة السلبية والحد من إ

 األسباب والدواعي: ظاهرة العنف لدى الشباب الجزائريتنامي  .1

 ذيه،الشك في أن للسلوك اإلجرامي بوجه عام لدى الشباب أسباب وعوامل تغ

زها ر ألبرسنشيفمنها ما يتعلق بالبيئة الداخلية، ومنا ما يتعلق بالبيئة الخارجية، و

 على النحو التالي:

 : والتي تتمثل في:اإلجتماعية دواعي واألسبابال 1.1

 سرة: إنطالقا من واقع المجتمع الجزائري تعتبر األسوء التربية األسرية

 ففيها تتحدد المؤسسة التربوية القاعدية التي يتلقى فيها الفرد تنشئته اإلجتماعية،

 معالم شخصيته وهويته وتضمن له الحماية والرعاية والتأديب وتساعده على

ندماج اإل إكتساب المهارات المختلفة التي تبسط له األرضية المالئمة لتهيئته على

 في المجتمع.
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ا لكن ما نلخصه اليوم في أوساط األسر الجزائرية وجود تحول في بنيته

 الداخلية بإنتشار العديد من المشاكل منها:

 .االحرمان من أحد الوالدين مما يؤدي ذلك إلى عدم نضج الطفل وجداني-

بني تمشكالت التدريب األخالقي بإعتبار أن التدريب األخالقي يؤدي إلى -

خل يقد  الطفل لمعايير أسرته األخالقية التي تساعده في نمو ضميره الخلقي، لكن

م ن عدعاألولياء بهذا التدريب إفراطا أو تقصيرا مما يؤدي إلى نشوء خلل ناجم 

ني، نفسيا)حنان عبد الحميد عنا التوازن في  شخصية الطفل، فينحرف أو يضطرب

 (.71-68، ص1994

نقص الضبط اإلجتماعي األسري والذي هو عبارة عن وسيلة ضغط لحمل -

، 2004 الفرد على إعتناق التقاليد والقيم السائدة في مجتمعه)معن خليل العمر،

(، وفق المعايير السلوكية التي تعمل على دفع الفرد  نحو التماثل 23ص

 (.308، ص 2006ن أب مصلح، إتجاهها)عدنا

ة فكريفالصاحب والرفيق يؤثر على عقيدة الفرد وقناعاته ال :أصدقاء السوء

 ن وشدةعلميوهذا من أعمق المؤثرات التي يملكها الكثير من المربين كاألولياء والم

ار صاألثر الذي تحدثه الرفقة السيئة ووضوحه في شخصيته وسمات الرفيق، فقد 

ة توعيلفرد من رفقائه ويقومونه بمعرفتهم ألصدقائه )لجنة الالمربون يعرفون ا

ين ب(، وقد بينت نتائج الدراسات أن هناك عالقة قوية 5-4اإلجتماعية، دس، ص

ن أاإلختالط السيئ باألصدقاء والجنوح خاصة في المناطق الحضرية، حيث وجد 

 47، وأن بالمائة من األحداث الجانحين إرتكبوا جرائمهم بصحبة صديق سوء 70

 (.100، ص2002بالمائة من الجانحين أيضا كان لهم أصدقاء جانحين)علي مانع، 

ه ى فيفالمدرسة تمثل أول فضاء يتلق :فشل المدرسة في التنشئة اإلجتماعية

لهوية ام االطفل المعارف والتربية فهي تقوم بتعليم القيم األخالقية وتنمية إحتر

مل عوا في بناء وتكوين شخصيته وتحصينه من ومختلف أنماطها الثقافية، مما يسهم

 اإلنحراف.

غير أن هذا الفضاء التعليمي قد يصبح عامال مهيئا لإلنحراف إذا ما كان 

هناك إحتكاك بأصدقاء السوء، وينساق الطفل تدريجيا إلى تعاطي الممنوعات 

كالتدخين وإتيان العنف اللفظي، وذلك بفعل تقصير المدرسة في أداء مهمتها 
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تربوية المنوطة بها من خالل إهمال شخصية التلميذ، وفساد الجو األدبي واإلداري ال

 في المدرسة.

وذلك  بفعل العزوف  :(179، ص2016)غنو أمال،  التأخر في سن الزواج

ج، لزواتهربا من تحمل المسؤولية إلى جانب التأخير اإلرادي والال إرادي لسن ا

ي فوتات يولد إنحرافات في تصريف تلك المكبوما يترتب عنه من تراكم الغرائز ما 

 غير مصارفها الشرعية واألخالقية واإلنسانية والقانوية المشروعة.

إلى جانب وجود ظروف أخرى تسهم في هذه الظاهرة مثل غالء المهور 

وإرتفاع تكاليف األعراس وتدهور ظروف وشروط الحياة في الوسطين الحضري 

 والريفي.

ي فتلعب العوامل اإلقتصادية دورا مهما اإلقتصادية:  والداوعي األسباب2.1

 إنتشار الجريمة واإلنحراف من خالل:

دل ير عايعتبر التهميش والتوزيع الغ التهميش والتوزيع غير العادل للثروة:

تزايد وروة للثروة من أهم مظاهر التباين اإلجتماعي من خالل إحتكار فئة قليلة للث

 المتوسطة. عدد الفقراء وتراجع الطبقة

 15ألف شخص في الجزائر يسيطرون ويملكون  14فيكفي القول بأن هناك 

بية (، في حين أن أغل2، ص2004مليار دوالر من الثروة )عبد الوهاب بوكروح، 

الفقر  بالمائة يعانون من مختلف أوجه 40الشعب والتي يمثل فيها الفقراء نسبة 

فإن  من طرف مركز اإلنماء العربيالمادي والغذائي، فحسب المؤشرات المعتمدة 

اوز بالمائة من سكان الجزائر يعيشون تحت خط الفقر، وأن دخلهم ال يتج 22.6

 (.79بالمائة من مجموع السكان)إسماعيل فيزة، دس، ص 15.1

 ففي خضم هذه الظروف المزرية والقاسية لهذه الفئة الهشة)أمال غنو،

ذه ام هرادها، وهو ما يهيأ الوضع أم(، يتسلل اليأس والقنوط بين أف180، ص2016

ي فالجماعات لتشكيل تكتالت فرعية معارضة وناقمة للثقافة العامة السائدة 

ء عتداالمجتمع، تجيز وتشجع أفرادها ولوج عالم السرقة، النهب، اإلختالس واإل

 على األمالك العامة والخاصة.

حيث تشير : تعاني الجزائر من أزمة بطالة في أوساط الشباب البطالة

بالمائة من المجتمع،  75يشكلون نسبة  20اإلحصائيات إلى أن من هم دون سن 

 630فيما يصل عدد العاطلين عن العمل من هذه النسبة من ذوي الشهادات حوالي 
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ألف طلب عمل يقدم سنويا)الديوان الوطني لإلحصائيات،  50ألف يضاف إليهم 

لشغل، مما أدى إلى تزايد نسب (، للجهات المعنية بعالم ا24، ص2007-2008

مليون  2أي ما يفوق  1999بالمائة مطلع  29.29البطالة في السنوات األخيرة لتبلغ 

(، فعدم التحكم في هذه المشكلة أصبح 147، ص 2007بطال)علي حميدوش، 

الشبح القاتل الذي يهدد حياة آالف الشباب العاطل عن العمل، ويدفعه إلى إرتكاب 

 (.105، ص2008نفسه كاإلنتحار مثال)محمد عبدو، الجرائم في حق 

اصة في بية خ: وتتمثل في التأثر المفرط بالثقافة الغرثقافية األسباب والدواعي 3.1

ر عن لكثيجوانب الفن والسينما في حين نجد أن الكثير من الشباب الجزائري يجهل ا

، لغربيةت اللمنتجا ثقافته المحلية التقليدية، إلى جانب شيوع الثقافة اإلستهالكية

طرق بفإنتشار األلبسة الفاضحة والضيقة والممزقة في بعض أطرافها وقص الشعر 

ا التنغريبة)طريقة السبايكي(، ال يمت بأي صلة ألخالقنا كمجتمع مسلم وال ألص

 (.35، ص2008وتقاليدنا المتوارثة عبر مختلف األجيال الغابرة)الرقيب صالح، 

 لشباباوتتمثل في ضعف الوازع الديني لدى غالبية ية: دين األسباب والدواعي4.1

فعل بذلك واإلبتعاد عن اإلقتداء بسنة نبي الرحمة حامل رسالة السالم واألخالق و

ادئها ومب حراك العولمة الحديثة التي تحاول أن تسمو فوق األديان ممتطية أهدافها

ينية دنة م بوصفه كينواألصولية المعادية للعقيدة اإلسالمية محاولة تهميش اإلسال

 (.39، ص2003متقوقعة)محمد الدعمي، 

 م إلى: من عوامل إنحراف الشباب التي تدفعهةالتكنولوجياألسباب والداوعي 5.1

في  دونهإرتكاب الجريمة التطور الهائل لتكنولوجيات اإلعالم واإلتصال وما يشاه

 ة اإلتجاهات(، فهي تعمل على تنمي2015، ص2001وسائل اإلعالم)عوض السيد، 

 ىكما تعمل عل والميول السلوكية المؤيدة إلنتهاكات وتعليم األساليب الفنية للجريمة،

تغذية ودعم ظهور العنف واإلنحراف والتطرف)منصور سيد أحمد، الشربيني 

(، بما تقدمه من برامج وأفالم وأخبار مغلوطة 228، ص2003زكريا أحمد، 

 لتضليل الرأي العام لألفراد.

 ت:وجهاتلدى الشباب أي  اسة الجنائية الجزائرية في مكافحة ظاهرة اإلجرامالسي.2

إن الجزائر وإصرارا منها على تحسين ظروف السجن وإحترام حقوق 

المحبوسين بما يتماشى والسياسات الجنائية المقررة على المستوى الدولي لجأت إلى 

، المتضمن 2005ي فيفر 06المؤرخ في 05/04بالقانون رقم  72/02إلغاء األمر 

تنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين، وقد كرست من خالل هذا القانون فعالية 
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األجهزة والهيئات بغرض تفعيل دورها في إصالح وإدماج المحبوسين، باإلضافة 

إلى خلق هيئات أخرى، كل هذا يغية تفعيل سياسة تنظيم السجون وإعادة اإلدماج 

ة تلك التوجهات األساسية للسياسة الجنائية في الجماعي للمحبوسين، ولمعرف

الجزائر ينبغي علينا معرفة أوال أنواع المؤسسات العقابية ثم األجهزة المستخدمة 

إلعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسين، وأخيرا األساليب المنتهجة إلعادة التربية 

 واإلدماج داخل المؤسسات العقابية.

 وتتمثل في: :المؤسسات العقابيةأنواع 1.2

: لم يعرف المشرع الجزائري مؤسسات البيئة مؤسسات البيئة المغلقة

 نضباطرض اإليتميز نظام البيئة المغلقة بفالمغلقة وإنما ذكر بعض مميزاتها بقوله" 

انون المتضمن ق 04-05وبإخضاع المحبوسين للحضور والمراقبة الدائمة")القانون 

 (، وتصنف28، م2005تنظيم السجون وإعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسين، 

 مؤسسات البيئة المغلقة إلى مؤسسات ومراكز متخصصة.

ة مؤسسات إعادة التربية، مؤسسات إعاد، المؤسسات وهي مؤسسات الوقاية

 التأهيل.

: وهي مراكز متخصصة للنساء، مراكز متخصصة المراكز المتخصصة

ات مؤسسة )إحصائي 128لألحداث، وقد بلغ عدد مؤسسات البيئة المغلقة حوالي 

 (.2006المديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج لسنة 

 شرع على هذا النوع من المؤسسات في: نص الممؤسسات البيئة المفتوحة

ادة وإع القسم الثالث من الفصل الثاني من الباب الرابع من قانون تنظيم السجون

تتخذ ، و111إلى  109اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسين، وقد حصرها في المواد من 

ت المؤسسات المفتوحة شكل مراكز ذات طابع فالحي أو حرفي أو خدماتي أو ذا

نون المتضمن قا 04-05، تتميز بتشغيل وإيواء المحبوسين)القانون منفعة عامة

 (.109، م2005تنظيم السجون وإعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسين، 

 مشرعإستحدث ال :األجهزة المستحدثة إلعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسين2.2

ن وسيلمحبالجزائري هيئات ذات طابع إستشاري تقوم بدور كبير في إعادة تربية ا

 وإعادة إدماجهم تتمثل في:

: أنشأت لتنسيق نشاطات إعادة التربية للمحبوسين اللجنة الوزارية المشتركة

-05وإعادة إدماجهم إجتماعيا )تأسست هذه اللجنة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
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(، هدفها مكافحة الجنوح وتنظيم وتنسيق الدفاع 2005نوفمبر  08المؤرخ في  429

 ي.اإلجتماع

 180-05)أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي رقم  لجنة تكييف العقوبات

 مشروط.(: تقوم بمهام إبداء الرأي في طلبات اإلفراج ال2005ماي  17المؤرخ في 

هي (: و2005، 180-05)أنظر المرسوم التنفيذي رقم لجنة تطبيق العقوبات

سسة تأهيل لجنة موجودة على مستوى كل مؤسسة عقابية ومؤسسة وقاية ومؤ

 والمراكز المتخصصة للنساء.

خ المؤر 06-07)المرسوم التنفيذي رقم المصالح الخارجية إلدارة السجون

نشاؤها إ(: هي مكلفة باعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسين بم 2007فيفري  19في 

لج ، والمكلفة بالتعاون مع المصا05/04من القانون  113تطبيقا لنص المادة 

ي تماعلة والجماعات اإلقليمية بتطبيق برامج إعادة اإلدماج اإلجالمختصة للدو

-6م ،2007، 06-07للمحبوسين تضطلع بعديد المهام منها)المرسوم التنفيذي رقم 

7:) 

أو  متابعة األشخاص الخاضعين لمختلف األنظمة السيما اإلفراج المشروط-

 الحرية النصفية أو التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.

 على إستمرارية برامج إعادة اإلدماج اإلجتماعي لألشخاص. السهر-

 تهمين.الم القيام بإجراءات التحقيقات اإلجتماعية الخاصة بالمحكوم عليهم أو-

 متابعة وضعية األشخاص الموضوعيين تحت نظام الرقابة القضائية.-

  وهيالمنتهجة إلعادة التربية واإلدماج للمحبوسين:  أهم األساليب3.2

 المؤسسات العقابية:دخل 

 (.99-16، م2005، 04-05العمل)القانون  -

 ()العام والتكوين المهني(.91-88، م2005، 04-05التعليم)القانون -

 ()الديني والخلقي(.90-89، م2005، 04-05التهذيب )القانون  -

 (.62-60، 2005، 04-05الرعاية الصحية واإلجتماعية)القانون  -

 (.83، م2005، 04-05قانون التأديب والمكافأة)ال -
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 : وتتمثل في: خارج المؤسسات العقابية

ن مفقرة أخيرة(،  101، م2005، 04-05)القانون  نظام الورشات الخارجية

خالل إستخدام المحبوسين والمحكوم عليهم في شكل جماعات أو فرق خارج 

الت مقاوالمؤسسات العقابية للقيام بأعمال مفيدة لصالح الجماعات والمؤسسات وال

 العمومية مع فرض الرقابة عليهم من طرف اإلدارة العقابية.

 (، وذلك لوضع105-104، م2005، 04-05)القانون  نظام الحرية النصفية

أو  قابةرالمحكوم عليه نهائيا خارج المؤسسة العقابية خالل النهار منفردا بدون 

 حراسة على أن يعود للمبيت في المؤسسة العقابية مساءا.

(، وذلك بوضع 111، م2005، 04-05)القانون م البيئة المفتوحةنظا

ود المحكوم عليه في مؤسسات مفتوحة يتمتع بها بحرية التنقل والحركة في حد

 النطاق المكاني الذي توجد فيه تلك المؤسسة.

(، وذلك بإطالق سراح 43، ص2009)عمار خوري،  اإلفراج المشروط

 القانونية. المحبوسين قبل إنقضاء مدة العقوبة

-211، م2005، 04-05)القانون الرعاية الالحقة للمحبوسين المفرج عنهم

 ى النحومة علخالل توفير االليات القانونية والوسائل المادية والبشرية الالز، (114

 (:110، ص2008التالي)الطيب بلعيز، 

فرج إستحداث مصالح خارجية إلدارة السجون لمتابعة وإرشاد ومساعدة الم-

 هم على إعادة اإلدماج.عن

قم ريذي إقرار مساعدة إجتماعية ومادية لفائدة المفرج عنهم)المرسوم التنف-

05-431 ،2005.) 

 ن.إشراك المجتمع المدني والحركة الجمعوية في إعادة إدماج المحبوسي-

 .ظاهرة تنامي الجريمة لدى الشباب أي حلول مسخرة للحد منها:3

مية اءات بهدف التقليص من الظاهرة  اإلجراإتخذت الدولة حزمة من اإلجر

 :تاليومحاصرة إنتشارها تمهيدا للقضاء عليها في الوسط الشباني على النحو ال

: وذلك من خالل تفعيل أدوار المؤسسات التربوية إستراتجية تربوية تكوينية

من أجل رفع المستوى التربوي والتكويني للشباب وتحصينه أخالقيا وعلميا 

 (.128، ص2014الد عبد السالم، ومهنيا)خ
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: وذلك تنشيط المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين المهني

ماعي إلجتبتدعيمها ببرامج ثقافية وعلمية، ورياضية تساعد الشباب على اإلندماج ا

 أكثر.

ط تنشيل: في متناول الجمعيات والنوادي تسخير المرافق التربوية والجامعية

 والعطل. في أوقات الفراغ

 : بين مختلف األساتذةتأسيس مخابر للنقاش والحوار العلمي والثقافي

 والشباب المتعلم)الندوات، المحاضرات، المجالت، ..إلخ(.

: تتكفل بطرح مشكالت الشباب وتخصيص منابر إستراتجية إعالمية

 (:127، ص2014إعالمية خاصة تقوم بـ)خالد عبد السالم، 

لتكفل ا واجيهية لألسر لمساعدتها على مرافقة أنبائهإعداد برامج توعوية وتو-

 بمشكالتهم وقضاياهم.

يز تعز تقديم برامج للشباب)تثقيفية، تكوينية، تربوية، وترفيهية( من أجل-

 روح اإلنتماء لدى الشباب لمجتمعه وتنمية روح المسؤولية لديه.

 : وذلك من خالل:إستراتجية إدماج وإعادة اإلدماج اإلجتماعي

سبة فر فرص العمل واإلنخراط في مؤسسات المجتمع المختلفة خاصة بالنتو-

 لألفراد المحكوم عليهم.

ي فمار تدعيم مؤسسات الشباب وتقديم المساعدة والدعم لتشجيع مناخ اإلستث-

 سوق العمل لرفع الطاقة اإلنتاجية لدى الشباب.

 : ويكون ذلك عن طريق:إستراتجية علمية وبحثية

ين مخابر البحث العلمي ومختلف المؤسسات األمنية تأسيس شراكة ب-

ظواهر ف الوالقضائية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بالدراسات األكاديمية لمختل

)خالد لها والمشكالت التي تعاني منها فئة الشباب، ومن ثم إقتراح الحلول الالزمة

 (.130، ص2014عبد السالم، 

راقبة القضايا اإلجتماعية والنفسية تأسيس مراكز وأجهزة رصد لدراسة وم-

واإلقتصادية تتولى مسؤولية التنبؤ والتوقع باإلنحرافات والجرائم وبالتالي إتاحة 

الفرصة للجهات األمنية المختصة بالتدخل اإلستباقي لمنع حدوثها في إطار سياسية 

 الدفاع اإلجتماعي.
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 : وذلك من خالل:إستراتجية ردعية وعقابية

مة التشريعية بنصوص قانونية تتالءم مع تطور أشكال تدعيم المنظو-

 الجريمة وتعقيداتها.

ضرورة تبني العقاب الردعي ضد المجرمين وتشديد تطبيقه في بعض -

 الحاالت لتحقيق الردع العام والخاص.

 جهاتمحاربة كل األنشطة غير المشروعة وتشديد الرقابة عليها من قبل ال-

ج لنسياتحويل العمالت، والتفكير في إدماجها في  المختصة مثل التجارة السرية،

 اإلقتصادي الرسمي.

قين مسبوتجفيف منابع الجريمة من خالل التكفل الفعلي والسريع باألفراد ال-

 قضائيا وإدماجهم السريع مهنيا.

 : خاتمة

ري إن المعدالت القياسية التي وصلت إليها الجريمة في المجتمع الجزائ

ش تدعونا إلى دق ناقوس الخطر ودعوة كافة األطراف وصعوبة الواقع المعا

ول ءة حالفاعلة والمعنية بضمان أمن وسالمة المجتمع إلجراء نقاشات هادفة وبنا

يد لتحداألسباب الكامنة وراء تنامي هذه الظاهرة لدى الوسط الشباني على وجه ا

قدمه تذي ر الوالبحث عن الحلول الكفيلة بمعالجتها من خالل التركيز على دعم الدو

عيات الجموالمؤسسات المختلفة العقابية وحتى اإلجتماعية، وتشجيع المجتمع المدني 

، تنمويةة العلى اإللتفاف نحو هذه الفئة العمرية وعدم تهميشها وإشراكها في المسير

أمن بمما يسهم في صرف النظر عن التفكير بسلبية وإرتكاب سلوكات مخالفة تمس 

مجتمع ي الى جانب إختالل ميزان القيم والمعايير اإلجتماعية فوسالمة مجتمعهم، إل

ة الجزائري، حيث تمجيد القوة والعنف والخشونة وإعتبارها فحولة، ضعف قيم

ون لتعاالحوار والتواضع، سيطرة ثقافة الصراع والغلبة وغياب ثقافة التسامح وا

 بين األفراد.
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 في اكتشاف وتعديل  األطفال روضة  تسعى هذه الدراسة إلى معرفة كيف تساهمملخص: 

منهج لى الاسة تم االستناد عولتحقيق أهداف الدركصعوبات التعلم النمائية،  سلوكات األطفال

قبل من بين المؤسسات التربوية ذات مواصفات خاصة، تستروضة األطفال الوصفي، فتعتبر  

ن وا ساألطفال في مرحلة عمرية ما قبل المدرسة، أي الذين بلغوا سن الثانية ولم يتجاوز

، ة لديهمر سلوكيففي هذه المرحلة وبالتحديد في روضة األطفال، حيث تظهر عدة مظاه السادسة،

ا من غيرهونتيجة لعدة اضطرابات كصعوبة اإلدراك أو صعوبة االنتباه أو حتى صعوبة الذاكرة، 

ي والتلك، ف ذامن خالل توفير المواد المناسبة التي تمكنها من استكشا صعوبات التعلم النمائية،

 توصي هذهوة، رقة البحثيدائما ما يتم اكتشافها إال في مرحلة المدرسة، والتي جاءت بها هذه الو

ي تهيئة فلغة زيادة مطالبة إنشاء رياض األطفال، وتوعية األسر على أهميتها البا الدراسة، إلى

 .ةمقبلالطفل من الناحية النفسية، المعرفية، االجتماعية، السلوكية، لمرحلة المدرسة ال

 .النمائية صعوبات التعلم،  صعوبات التعلم  رياض األطفال،: الكلمات المفتاحية

Abstract: This study seeks to know how kindergarten contributes to 

discovering and modifying children's behaviors such as developmental 

learning difficulties, and to achieve the objectives of the study was based 
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on the descriptive approach, so the kindergarten is considered among 

educational institutions with special characteristics, receiving children in 

the pre-school age, i.e. Those who have reached the age of two and have 

not exceeded the age of six, at this stage, specifically in kindergarten, 

where several behavioral manifestations appear, as a result of several 

disorders such as perception difficulty, attention difficulty or even 

memory difficulty, and other developmental learning difficulties, by 

providing appropriate materials that enable them From exploring that, 

which is always discovered except at the school stage, and which this 

research paper came up with, and this study recommends, to increasing 

the demand for the establishment of kindergartens, and educating families 

on its critical importance in preparing the child from a psychological, 

cognitive, social, and behavioral aspect, For the next school stage. 

Keywords: kindergarten, learning difficulties, developmental learning 

difficulties. 

 مقدمة.1

تعلم ة الزالت موضع االهتمام من قبل الباحثين  خاص التعلم عملية كانت واال

لى إطفل في الصغر، وفي سن مبكرة قبل دخول المدرسة،  وال يتم هذا إال بدخول ال

ن ممور رياض األطفال، ففهي  هذه المرحلة وبالتحديد مع دخوله لها يكتشف عدة أ

دراية وال ا أسرة أية أهمية نظرا لعدم المعرفةطرف مربيات الروضة، قد ال تولي له

  اعيةالكاملة، وما يحدث  في هذه المرحلة من نمو وتطورات معرفية نفسية اجتم

 جد حساسة. 

 اإلشكالية.2

اندة ي مسيعتبر الوالدين مصدرا قيما لألبناء، ويقع على عاتقهم دورا مهما ف

رة ألُساا يزيد من أهمية دور طفلهم على حل مشكلته، ومشاركته في حلها، ولعل مم

ضان وتأثير البيت في الطفل، هو طول فترة الطفولة التي يقضيها الطفل في أح

 (.  2002أُسرته وفي كنف بيته. )البجة، عبدالفتاح, 

لكن اليوم نعيش في عصر انفتاح وخروج المرأة للعمل بجانب الرجل، 

المدرسة في الفترة التي يعمل  وبالتالي الطفل هنا يخرج عن دائرة األسرة وذلك قبل

حيث تعتبر  فيها الوالدين وخاصة األم، وبالتالي يتوجه مباشرة إلى رياض األطفال

سعيا في تفعيل دور المتعلم ومساعدته في  هذه األخيرة هي مكان لكثير من األطفال
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، " اكتساب المعرفة واستثمار إمكانيته وقدراته في الوصول إلى تعليمات جديدة

 رياض األطفال القاعدة األساسية من مراحل التعليم المختلفة، ففيها تقدم وتُعد   

األصول األولى، واألسس الراسخة التي تقوم عليها العملية التعليمية المقصودة 

، 2015وغير المقصودة ")إبراهيم الخضر الحسن، نجدة محمد  عبد الرحيم، 

 (. 55ص

و ترى بان المتعلم اآلن ه وفي ظل اإلصالحات المنظومة التربوية التي

بل لة قالمحور الرئيسي في العملية التعليمية، ومن خالل هذه المرحلة أي المرح

 المدرسة تظهر عدة اضطرابات كصعوبات التعلم.

خاصة التربية ال ت التعلم من المواضيع الجديدة في مجالهذا وتعتبر صعوبا

و  للعديد من األبحاث التي شهدت نموا واهتماما متزايدا بحيث أصبحت محورا

على  صعوبات التعلمقضية الماضية حظيت السنوات القليلة من خالل "والدراسات 

، ة الخاصةميدان التربيوالمختصين في التربويين والسيكولوجيين من اهتمام العديد 

عاقات اإلأشكال على الثالثة السابقة منصبا في العقود كان االهتمام أن بعدما 

بسبب ظهور لكن ، والتخلفالحركية والبصرية وكالسمعية ية :العقلاألخرى 

ي والعقلوالحركي السمعي والبصري نموهم في مجموعة من األطفال األسوياء  

هذا  علىالتركيز المختصون في والذين كانوا يعانون من مشكالت تعليمية، بدأ 

  لعلى مظاهر صعوبات التعلم من أجالتعرف من التربية الخاصة بهدف الجانب 

اليات  فعبلوغ لضمان ، عملية التعلمومبادئ تعمل على توجيه إلى قواعد الوصول 

ل ية  بشك، والذين  يعانون من صعوبات تعليمعامل بشكل لدى األطفاتعليمية مقبولة 

ل وقببدايتها في األطفال قدرات مشكلة  تتحدى للتصدي ألي خاص، وكذالك  

 (.38صو، دس، )غسان الحلاستفحال أمرها فيما بعد"

لم لتأقوتضم صعوبات التعلم تشكيلة واسعة من األطفال الذين ال يستطيعون ا

من  أنه مع متطلبات اإلطار التعليمي العادي، حيث من خالل المالحظة العامة نجد

ال  الصعب التمييز بين هؤالء األطفال العاديين بسبب مظهرهم الخارجي كونهم

 ائهم عادية.يختلفون عنهم وفي معظم الحاالت درجة ذك

 ومن خالل ما سبق تتبلور لنا معالم اإلشكالية التالية: 

ما هي مساهمة دور رياض األطفال في اكتشاف وتعديل صعوبات التعلم 

 النمائية؟
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 وتمخض هذه اإلشكالية إلى األسئلة التالية: 

 ما المقصود برياض األطفال؟ وما هي أهدافها المنشودة؟ -

 ائية؟ما هي صعوبات التعلم النم-

 كيف يمكن تشخيص صعوبات التعلم في رياض األطفال؟ -

 : تتجلى أهمية الدراسة فيما يلي: .أهمية الدراسة3

م تسليط الضوء على مساهمة دور رياض األطفال في اكتشاف صعوبات التعل

 التي تواجه التالميذ قبل المدرسة أال وهي صعوبات التعلم النمائية. 

ه م التكفل المبكر، من خالل االهتمام بهذتحسيس األسر بخطورة هذا عد

الشريحة من ألن المربيين في دور رياض األطفال هم الذين يالحظون تلك 

 االضطرابات من خالل مقارنته مع المرحلة التي هو فيها.

 التركيز على أحد أهم األنشطة المعرفية وهي الذاكرة العاملة.-

عسر واصة بالذاكرة العاملة محاولة إثراء البحث العلمي بحقائق جديدة خ-

 الكتابة.

حلة ا مرالتحسيس بأهمية المرحلة االبتدائية وضرورة تخطيها بإيجابية ألنه-

 أثبتت علميا أنه فيها تتضح صعوبات التعلم من بينها صعوبة الكتابة.

 .أهداف الدراسة4

دي لولد نظرا ألن موضوع الذاكرة العاملة طالما ارتبط بعسر القراءة فإنه ت

ي بالتالبة وهتمام بمعرفة ما إذا كان قصور الذاكرة العاملة لديه تأثير على الكتاا

 فأهداف هذه الدراسة تتمحور حول:

لى مساعدة التالميذ المصابين بقصور الذاكرة العاملة وعسر الكتابة ع -

 تخطي صعوباتهم وتخفيف اضطراباتهم.

 ألسباب. تسليط الضوء على فئة عسيري الكتابة ومحاولة معرفة ا -

 دراسة أسباب عسر الكتابة في غياب األسباب العضوية.  -

التأكد من أن قصور الذاكرة العاملة لديها عالقة بظهور عسر الكتابة لدى  -

 تالميذ المرحلة االبتدائية.
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 .منهج الدراسة5

تم انتهاج المنهج الوصفي، وذلك من أجل عرض األفكار واآلراء   

ض األطفال، ودورها في اكتشاف صعوبات التعلم المطروحة فيما يتعلق بريا

اء لبن النمائية لديهم، كما تم االعتماد على ما توفر من معلومات حول الموضوع

 طاراإلطار الفكري والمفاهيمي للبحث واألفكار والنظريات التي تحكم هذه اإل

ات نتاجاستنادا لتلك األدبيات ومناقشة تلك المفاهيم واستخالص ما يمكن من است

 لبناء توصيات موضوعية عملية. 

 .تحديد مصطلحات الدراسة6

 مرحلة رياض األطفال هي المرحلة التي ترعى الطفل مارياض األطفال: 

لى إهدف بين الثالثة والخامسة وتعتبر من المؤسسات التربوية االجتماعية التي ت

ية، عقلوال تحقيق النمو المتكامل والمتوازن لألطفال من جميع النواحي الجسمية،

، للعباوالنفسية، واالجتماعية، باإلضافة إلى تدعيم، وتنمية قدراتهم عن طريق 

والنشاط الحر، وتسمى هذه المؤسسات يف معظم دول العامل رياض 

 (.62ص ،2015األطفال")إبراهيم الخضر الحسن، نجدة محمد  عبد الرحيم، 

عام يصف  صعوبات التعلم مصطلحتعريف احمد عواد : صعوبات التعلم

لهم مجموعة من التالميذ في الفصل الدراسي العادي، يظهرون انخفاضا في تحصي

نهم أعن زمالئهم العادين مع انهم يتمتعون بذكاء عادي أو فوق المتوسط ،غير 

 نتباهك االيظهرون صعوبة في بعض العمليات المتصلة بالتعلم كالتفكير،الفهم االدرا

ل ة بكعمليات الحسابية أو في المهارات المتصل،القراءة والكتابة أو إجراء ال

 ( .16ص دس،، العمليات السابقة)عبد الرحمان

وتعرف صعوبات التعلم على أنها تخلف أو اضطراب أو تأخر تطور واحد 

 دراسيةد الأو أكثر من عمليات الكالم، اللغة، القراءة، الكتابة والحساب أو الموا

 (.23، ص2008األخرى.)عوض سالم وآخرون، 

وهي تتعلق بنمو القدرات العقلية و العمليات  صعوبات التعلم النمائية:

المسؤولة عن التوافق الدراسي للطالب وتوافقه الشخصي و االجتماعي و المهني و 

الت ذكر .اللغة الشفوية.حل المشكلة( و  تشمل صعوبات )االنتباه ولإلدراك .التفكير.

التعلم و بدونه ال يحدث اإلدراك وما يتابعه  منم الحظ أن الإلنتباه هو أولى خطوات

من عمليات عقلية مؤادها في النهاية التعلم و ما يترتب على الإلضطراب في إحدى 
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تلك العمليات من انخفاض مستوى التلميذ في المواد الدراسية المرتبطة بالقراءة 

ما قبل والكتابة وغيرها و تظهر صعوبات التعلم النمائية لدى الطفل في مرحلة 

 (.3ص ، 2000الدراسة.)نبيل عبد الفتاح حافض، 

تشمل العملية النفسية األساسية و تنقسم إلى صعوبات التعلم أولية 

ها حتاجي)انتباه،التذكر،إدراك،( وصعوبات الثانوية )تفكير،لغة( وتلك المهارات 

ر التلميذ بهدف التحصيل في الموضوعات األكاديمية، وان هذه الوظائف تتطو

 ظائفرجة كافية لدى معظم التالميذ في الموضوعات األكاديمية، وان هذه الوبد

مية، كاديتتطور بدرجة كافية لدى معظم التالميذ لتمكينهم من تعلم الموضوعات األ

 فحين تضطرب هذه الوظائف بدرجة كبيرة،ويعجز التلميذ عن تعويضها بوظائف

ات عمليو التهجئة أو إجراء الأخرى،عندئذ تكون لديه صعوبات في تعلم الكتابة أ

 (.1894الحسابية)كيرك و كالفنت، 

 .مدخل لفهم رياض األطفال من خالل عدة مؤشرات7

"نشأت رياض األطفال نتيجة لجهود المربين ،  نشأة رياض األطفال:

ء والفالسفة والمفكرين و المعنيين بصحة وتربية األطفال الصغار، ومن هؤال

 ك روسو رائد المدرسة الطبيعية، ويلخص فلسفتهالعلماء والمربين "جان جو

ونوا ن يكالتربوية في قوله: إن الطبيعة ترغب أن  أن يكون األطفال أطفاال قبل أ

وان ، األ رجاال ، ومن أجل ذلك يجب عدم إكراه األطفال على الدراسة النظامية قبل

(، 127، ص2013وقد طالب )روسو( أن كتاباته التربوية". )علي منصور زيد، 

درسة للم من خالل حرية التعليم بالخبرة، ودفع هذا بعضهم إلى اعتباره مؤسسا ليس

الب ط" جوهان بستالوتزي"   الطبيعية فحسب بل و لمدرسة "المركز حول الطفل. 

قلية عبية بإطالق قوى الطفل الطبيعية ، واالهتمام بتربية أبناء جماهير الشعب تر

مع ن يجأظر عن إمكانياتهم المادية ، وكان هدفه وخلقية وجسمية شاملة ، بغض الن

كان افتتاحه  إن إسهام " بستالوتزي"  األكبر .بين النشاط التربوي والصناعة اليدوية

 الح،معهدا إلعداد معلمي الصغار، وكان هدفه من  وراء ذلك إعداد المدرس الص

، طرق التدريس ، وتأليف الكتب المدرسية المناسبة". )علي منصور زيد

 (.128،ص2013

الروضة مؤسسة تربوية ذات مواصفات خاصة،  مفهوم رياض األطفال:

إلى  وتهدف إلى تحقيق النمو المتكامل للطفل بأبعاده الجسمانية والعقلية واالجتماعية
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، عن طريق ممارسته ألنشطتها الهادفة التي تتوفر له". المدى الذي تسمح به قدراته

 (.128ص ،2013 )علي منصور زيد،

ق لطريا" تمثل األهداف التربوية لهذه المرحلة بداية أهداف رياض األطفال:

ف يئدة ألي سياسة تربوية، وتختلف هذه األهداف من مجتمع آلخر، حسب القيم السا

 طفالتلك المجتمعات، وتنعكس بصورة أحكام قيمية للصفات المرغوب إكسابها لأل

 تهدفون يف إطار اجتماعي محدد، بما يحقق أكبر قدر ممكن لنموهم كأفراد يعيشو

 رياض األطفال إلى تحقيق األهداف التالية: 

ون النمو ألتدرجي الشامل، والمتكامل الذي يعطي الطفل الفرصة ألن يك-

خضر يم ال)إبراهمستقال معتمداً على نفسه يف القيام ببعض المهام المناسبة له".  

 (.63-62، ص2015عبد الرحيم،  الحسن، نجدة محمد

 حلته" إكساب الطفل بعض القيم والمبادئ الدينية السامية بما يناسب مر-

 وغرس روح االنتماء لوطنه وأمته.

 تعلم المشاركة النشطة مع اآلخرين صغاراً وكبارا. -

ة لروضتعلم الطفل كيفية العالقات االجتماعية مع اآلخرين من األسرة، وا-

 والمجتمع. 

 ت التحكم الذاتي.تعلم الطفل لكيفية تطوير عمليا-

ضر يم الخبراهتعلم الطفل األدوار االجتماعية المناسبة وكيفية القيام بها". )إ-

 (.63-62، ص2015الحسن، نجدة محمد  عبد الرحيم، 

 (.128ص ،2013 )علي منصور زيد،." إدراك المفهوم العددي لألشياء"-

ً وماً استخدا" تعلم األطفال كيفية العناية بأجسامهم، واستخدام أعضائهم -  ظيفيا

. 

 . تعلم األطفال ممارستهم للمهارات الحركية الكبيرة والصغيرة-

 تعلم األطفال كيفية التعامل مع مكونات البيئة الطبيعية.-

  سبة.تعلم األطفال الكلمات الجديدة،وفهم بعض التعبيرات اللغوية المنا-

 هم بالوسطتعلم األطفال كيفية تطوير الشعور الذاتي الكلي في عالقت-

 (.63-62ص  ،2015المحيط")إبراهيم الخضر الحسن، نجدة محمد  عبد الرحيم، 
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 .صعوبات التعلم النمائية8

 نبذة تاريخية قصيرة عن صعوبات التعلم: 

, بأنها تشير إلى تأخر اضطراب وتعطل النمو (Kirk1962)عرفها كريك 

 كتابة,و الأأو القراءة,  في واحدة أو أكثر من عمليات التحدث والتخاطب, أو اللغة,

 ألقلاأو الحساب, أو أي مادة دراسية أخرى ينتج عن اعاقة نفسية, عن واحد عن 

وكية أو وهما اختالل األداء الوظيفي للمخ, واالضطرابات السل من هذين العاملين

قة إلعااالنفعالية وال تنتج صعوبات التعلم في الواقع عن التخلف العقلي, أو ا

ابت ي, ثعادل شكرالعوامل الثقافية, أو التعليمية, أو التدريسية".)الجسدية, أو 

 (.16، ص2011، األلوسي

الرائد األول في البحث في 1963 (kirk)يعد صموئيل كيرك بحيث 

ة ، صعوبات التعلم ، فعلى يده ظهر المصطلح االول مرة بطريقة علمية و منهج

األفراد فئة صعوبات التعلم حيث حدد مجموعة من الخصائص اعتبرها مميزة 

ر التأخ تعلمالنمائية أو األكاديمية التي تتميز عن حاالت التخلف العقلي او بطئ ال

الدراسي ، فالصعوبات ناتجة عن اضطرابات وظيفية في عمل الجهاز العصبي 

ني يعا المركزي، و ليست نتيجة مباشرة إلعاقات حسية أو حركية أو انفعالية ، و

ة أو لتهجئاضطرابات في المهارات االستماع كالقراءة او الكتابة أ االمصابون بها 

 ى منالرياضيات ، مع أنهم يتمتعون بمستويات عقلية من مستوى المتوسط أو أعل

  ( . Bateman & Chard, 1995, pp7-8) .ذلك

وعرفه كذلك سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم" هو مصطلح عام يصف 

ظل عمر ليسو متجانسين في طبيعة الصعوبة, أو مجموعة من األفراد, في 

ال ي مجفمظهرها, يظهرون تباعدا واضحا بين أدائهم المتوقع وبين أدائهم الفعلي 

 (. 13، ص2016 خرموش منى،  )بحري صابر،"أو أكثر من المجاالت األكاديمية

من خالل ما تم عرضه سابقا يتبين لنا ذلك اإلختالف في تناول صعوبات 

ن قبل الباحثين والمهتمين بهذا المجال ويرجع ذلك لطبيعة المجال الذي تم التعلم م

فيه تناول صعوبات التعلم وهو األمر الذي بقدر ما أثرى مجال صعوبات التعلم إال 

أنه أيضا ساهم في عدم بلورة مفهوم محدد ودقيق يمكن من خالله الحكم على الطفل 

، لذا فإن التشخيصات أيضا إختلف كما أو التلميذ بأنه يعاني من صعوبات التعلم

إختلف العالج المقدم حسب كل تخصص ولعل تفاعل جميع التخصصات ومحاولة 
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)بحري "تحديد مفهوم دقيق وشامل أصبح أكثر من ضرورة في الوقت الحالي

 (. 13، ص2016 خرموش منى،  صابر،

 صفات صعوبات التعلم النمائية

 ة منصعوبات التعلم النمائية مجموع تظهر على األطفال الذين يعانون من 

 الصفات الخاصة، وهي: 

 على عدم القيام بالسلوك الصحيح الخاص بشيء ما، أي أن  الطفل ال يقدر-

ف عليها بشكل مباشر، مثل: عدم ا ة على لقدرتطبيق المهارة األساسي ة، أو أن يتعر 

 تناول بعض أنواع الطعام بمفرده. 

ظل ، ويالطفل ال يركز انتباهه على شيء معي ن صعوبة في االنتباه، أي أن  -

 مشتت الفكر في عدة أشياء تكون غير واضحة في الغالب.

لتي ضعف في الذاكرة، أي أن  الطفل ال يتمكن من تذك ر كافة األمور ا -

 يتعل مها، ويحتاج إلى تعل مها مجدداً حتى يتمكن من إتقانها.

، أي أن  الطفل ال يتمكن م- شكل بن استخدام بعض المفردات الضعف اللغوي 

 صحيح، ويكون أغلب كالمه غير مترابط مع بعضه البعض.

صعوبة في اإلدراك، أي أن  الطفل ال يستطيع إدراك التوجيهات، -

 (. mawdoo3.com)والتعليمات التربوي ة التي تساهم في توجيه سلوكه. 

 ة:علم النمائي( تحديد أنواع صعوبات الت01سنوضح ذلك من خالل الجدول رقم )
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 (. mawdoo3.com) من إعداد الباحثين باالعتماد على : المصدر

( أعاله يوضح أنواع صعوبات التعلم، والتي 01من خالل الجدول رقم )

م استنبطت من صفات صعوبات التعلم النمائية، ومنه نقول أنه صعوبات التعل

منها رج ضتعلم النمائية األساسية والتي تندالنمائية تنقسم إلى نوعية صعوبات ال

لتي وية والثانصعوبات ) االنتباه، اإلدراك، الذاكرة(، أما صعوبات التعلم النمائية ا

 تندرج ضمنها صعوبات ) التفكير وحل المشكالت، اللغة الشفوية(.

 .دور رياض األطفال في اكتشاف صعوبات التعلم النمائية:9

وف نتطرق إلى دور المعلمة في الروضة ، وفي هذا العنصر سفي هذا 

ودور رياض األطفال في اكتشاف تشخيص صعوبات التعلم لدى أطفال مرحلة 

 الروضة.

 صعوبات التعلم النمائية

 الثانوية األساسية

 صعوبات االنتباه-

 صعوبات اإلدراك-

 صعوبات الذاكرة -

 

صعوبات  التفكير وحل -

 المشكالت 

 صعوبات اللغة الشفوية -
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 والتي يتمثل دورها في: األطفال:  دور المربية في رياض1.9

فون " هناك العديد من الذين لديهم استعداد فطري ليكونوا معلمين ، يكش

نامج لكن ليس لمعلمة الروضة نموذج معين ، أو بردورهم بالخبرة والممارسة ، 

ر لكبياخاص منفرد متميز.  والطلب األول الذي يجب أن يتوفر فيها هو اهتمامها 

المة يجب أن تعي المعلمة في الروضة المخاطر التي قد تتعرض لها س .باألطفال

 ة ا فيلحسنااألطفال، فتؤمن لهم الراحة والسالمة ، وتعلمهم القيم عن طريق القدوة 

أو  األخالق وإعطاء التالميذ دروس والعمل الصالح ، وليس عن طريق المحاضرة

فال تقول  التهديد أو العقاب ، والتي تتبنى دور الواعظ للفضيلة ، والمرشد لها ،

ثل متفعل  حين للطفل مثال  " عليك أال  تقول مثل هذه الكلمات البذيئة ، أنا ال أحبك

 توضح له نمط السلوك المقبول، ونمط السلوك المرفوضهذا "  ، بل يجب أن 

ن أو نساوالمعلمة الفاعلة في تعليم الصغار تحتاج إلى أكثر من المعرفة بجسم اإل

حاجات عي لالمهارات الالزمة له ، فيجب أن يكو ن عندها القدرة على االنتباه والو

 (.132-131، ص2013األطفال وطبيعتهم". )علي منصور زيد، 

و أحكم على السلوك األولي للصغار ال يدرس في مساق نمو األطفال إن ال

ا جاهاتهن اتالعالقات اإلنسانية، ولكنه ينمو وينشأ مع النشأة الخاصة للمعلمة ، وم

 الكثيرمة بفي بيتها ، ومن المدى الذي كان يقبل سلوكها فيه أو يدان، وتسلح المعل

 ى حلر التي يعني أنها قادرة علمن األفكار األصلية والقدرة على خلق األدوا

 ،ئها المشاكل ، أو أنها ال تخطئ ، بل تحظى بتقدير األطفال إذا ما أقرت بخط

وحاولت تصحيح هذا الخطأ ؛ فهي تعطف على كل من له مشاكل من األطفال ، 

ن عوتدرك أن مشاكله تدفعه إلى خلق مشاكل أخرى ، فيدفعها ذلك إلى التحري 

 إيجاد م فيتأصل شأفتها أو تناقش الوالدين بها ، لتتعاون معهاألسباب الجذرية لتس

نشاط و الالحل الناجح ، إلزالة المشاكل من أساسها ، وتعمل على تحويل السلبية أ

ذا هحول تالزائد ) الذي يعتبر من صعوبات التعلم الناتجة عن صعوبات االنتباه(، 

 ة دورالمعلمعلى التعلم وتلعب االنشاط إلى اتجاهات إيجابية بناءة ، وتثق بقدراته 

 (.132، ص2013بارزا  في خلق اتجاهات األطفال".)علي منصور زيد،

ادرة هي ق" فإذا كانت أليفة مرحة علمته الود في المعاملة واللطف فيها ، و 

لطفل إن الحب ينشر الحماية ل .على ذلك بسلوكها ولطفها ومعاملتها مع كل طفل

نوية المع واألمان ، وهو التربة التي تنمو فيها الروحويعمل على بذر بذور الثقة 

 (.133، ص2013العالية ، ويشيع فيها التفاؤل واألمل". )علي منصور زيد، 
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 تشخيص صعوبات التعلم لدى أطفال مرحلة الروضة: 2.9

 رسة،يعد الكشف المبكر للمشكالت النمائية عند الطفل في سن ما قبل المد

وتطورهم، ويتطلب تشخيص أطفال ماقبل المدرسة  أمرا مهما وحيويا لنموهم

رسة تشخيصا لصعوبات التعلم النمائية عندهم في حين يتطلب تشخيص أطفال المد

وان  يهم،تقييما لتحصيلهم األكاديمي وكذالك تشخيصا لصعوبات التعلم النمائية لد

ن التشخيص الشامل لطفل ماقبل المدرسة مما يشك بوجود مشكلة لديه قد يتضم

 تقويما متخصصا وعميقا في مجاالت كثيرة، مثل : النمو الحركي، والعصبي،

ن ية، وافعالوالنفسي، والكالم، واللغة، وكذالك النمو في الجوانب االجتماعية واالن

النمو ووي، صعوبات التعلم النمائية قد توجد في ثالثة مجاالت أساسية : النمو اللغ

 ،2005إسماعيل صالح الفرا، حركية.)المعرفي، ونمو المهارات البصرية وال

http://dr-banderalotaibi.com/new/admin/uploads/3/6k.pdf .) 

نمو ي الوقد يظهر أطفال ما قبل المدرسة ممن لديهم صعوبات التعلم تباينا ف

فال ن أطبين هذه المجاالت الثالثة، فعلى سبيل المثال قد أفادت نتائج البحوث أ

صل األول توجد لديهم صعوبة في متابعة الحديث المتواالحضانة وأطفال الصف 

ن مويظهرون نماذج سلوكية تشير الى أنهم كما لو كانوا ال يسمعون، وغيرها 

 ذوي المشكالت التي تظهر لدى أطفال ما قبل المدرسة، لذا يتطلب تشخيص أطفال

 صعوبات التعلم في سن ما قبل المدرسة  إجراءات عديدة منها: 

 معرفي، والنمو البصري والحركي لهؤالء األطفال. والنمو ال-

 فكيرتقويم النمو اللغوي: يتضمن تقويما لالستقبال السمعي، وقدرات الت-

ويم السمعية، وقدرات التعبير اللفضية، ويتطلب تشخيص القدرات المعرفية، تق

 االنتباه والتمييز، والذاكرة  وتكامل الحواس .

الحركية والقدرة على تناسق الحركات يتضمن تشخيص القدرات البصرية 

-http://dr، 2005)إسماعيل صالح الفرا،الدقيقة، وأداء الحركات الكبيرة. 

banderalotaibi.com/new/admin/uploads/3/6k.pdf.) 

لة مرح ر لصعوبات التعلم النمائية فيوبالتالي يعد االهتمام بالكشف المبك

عرفي، الم الروضة، أمرا مهما وخاصة أنها قد تظهر لديهم في النمو اللغوي، والنمو

 غويةونمو المهارات البصرية الحركية، األمر الذي يؤدي الى ظهور اضطرابات ل

 لدى الطفل ما قبل المدرسة.

http://dr-banderalotaibi.com/new/admin/uploads/3/6k.pdf
http://dr-banderalotaibi.com/new/admin/uploads/3/6k.pdf
http://dr-banderalotaibi.com/new/admin/uploads/3/6k.pdf
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 طفال:نسبة انتشار صعوبات التعلم النمائية في رياض األ3.9

.  %10-5اضطرابات اللغة بين أطفال ماقبل المدرسة تصل الى مابين 

-http://dr، 2005)إسماعيل صالح الفرا،

banderalotaibi.com/new/admin/uploads/3/6k.pdf.) 

 .نتائج الدراسة:10

) التعلم من بين المصطلحات الجديدة التي ظهرت على يدتعتبر صعوبات -

Samuel Kirk1963(  .و التي تقوم بدراستها التربية الخاصة 

د صعوبات التعلم النمائية  تظهر في سن قبل المدرسة،  وتعتبر كتمهي-

 لصعوبات التعلم األكاديمية التي تظهر في  مرحلة دخول المدرسة. 

وعين هما: صعوبات التعلم األساسية، صعوبات التعلم تنقسم إلى ن-

 وصعوبات التعلم الثانوية.

، هناك صفات مربية في روضة األطفال متعددة مثل: االهتمام، الرعاية-

 التعلم...الخ. 

ت تشخيص المبكر لصعوبات التعلم في رياض األطفال تتم في ثالثة مجاال-

 كية. الحررات البصرية وأساسية وهي : النمو اللغوي، والنمو المعرفي، ونمو المها

 . %10-5مابين انتشار صعبات العلم النمائية -

 .توصيات الدراسة11

 زيادة مطالبة إنشاء رياض األطفال.-

ة توعية األسر على أهمية  رياض األطفال في تهيئة الطفل من الناحي -

 النفسية، المعرفية، االجتماعية، السلوكية، لمرحلة المدرسة المقبلة. 

م ألسرة بأهم المخاطر التي تنجم عن صعوبات التعلم, خاصة عدتوعية ا-

 التدخل المبكر فقد تتفاقم المشكلة وتصبح أكثر تعقيدا.

 ها. زيادة انتشار ثقافة رياض األطفال وااليجابيات التي تحمل في طيات-

 ت.االهتمام بهذه الشريحة من المجتمع التي تعاني مثل هذه االضطرابا-

 خصائيين النفسانيين في المدارس االبتدائية. زيادة تكثيف األ-

http://dr-banderalotaibi.com/new/admin/uploads/3/6k.pdf
http://dr-banderalotaibi.com/new/admin/uploads/3/6k.pdf
http://dr-banderalotaibi.com/new/admin/uploads/3/6k.pdf
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ل محاولة التدخل مبكرا سواء من األسرة أو من المعلم، من أجل التكف-

 المبكر، الذي يساعد الطفل على استدراك الوضع. 
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ها لشاغل لعل األهمية التي يكتسيها التدريب اليوم في عالم المنظمات جعله الشغل الملخص: 

سيير ة وتبهدف تطوير األفراد وتنميتهم، ولعل أحد أهم اإلشكاليات التي تطرح في مجال إدار

تنعكس  لجيداخاصة وأن عملية اإلختيار  ة إختيار األساليب التدريبيةالموارد البشرية هي طريق

لى مل عبصورة ملحوظة على فعالية التدريب ونجاحه في تحقيق أهدافه وهو ما من شأنه أن يع

قا ، وإنطالليهاإتحسين أداء األفراد في المنظمة إيجابيا ويدفعها نحو تحقيق األهداف التي تصبوا 

لموارد اوير أن نبين أهم تلك األساليب التدريبية المستخدمة في مجال تط سنحاول من أهمية ذلك

 في المنظمة. البشرية

 .أساليب التدريب، المنظمة، األفراد، التدريب: الكلمات المفتاحية

Abstract: Perhaps the importance of training today in the world of 

organizations has made it a preoccupation for them in order to develop 

and develop individuals, and perhaps one of the most important problems 

that arise in the field of human resources management and management is 

the method of choosing training methods, especially since the process of 

good selection is noticeably reflected in the effectiveness of training and 

its success in achieving its objectives This would improve the 

performance of individuals in the organization positively and push them 

towards achieving the goals they aspired to, and based on the importance 

of that, we will try to show the most important of those training methods 

used in the field of developing human resources in the organization. 
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  مقدمة:

ء، لبقاليوم من بين الدعائم األساسية ألي منظمة تسعى لقد أضحى التدريب ال

ى مستوبوذلك لما يلعبه من دور في العملية التكوينية، حيث يساهم في اإلرتقاء 

 ي.المهن الفرد في العمل، وكذا إطالع الفرد بالمستجدات الحاصلة في ميدانه

دريب لى تإونظير المكانة التي يتميز بها التدريب، تلجأ العديد من المنظمات 

 ن فيعمالها باإلعتماد على عدة برامج تدريبية، التي يقوم بتصميمها أخصائيو

يق مجال التدريب بهدف إكساب األفراد مجموعة من المهارات أو الخبرات لتحق

 . لمنظمةية لأهداف المنظمة بتحسين أداء األفراد، ومنه الزيادة في الكفاية اإلنتاج

ي خالل إخضاع األفراد للتدريب يتطلب ف القيام بعملية التدريب منإن 

 هدافاألساس معرفة أهم أساليب التدريب من أجل تنفيذها وتطبيقها بما يحقق أ

 التدريب ويضمن تنمية وتطوير المورد البشري أساس المنظمة.

تي ت الإن إختيار األساليب يتوقف في واقع األمر على العديد من اإلعتبارا

افة اإلضبة المتدربين وعدد المتدربين ومكان التدريب، ترتبط بنوع التدريب وطبيع

ما  لكل ما يتعلق بالبرنامج التدريبي من محتوى ومنهج ونموذج التصميم، وهو

يجعل القائمين على التدريب يختارون األساليب التي تتناسب وطبيعة تلك 

تدريب لة لاإلعتبارات التي تتوقف عليها عملية اإلختيار من أجل ضمان فعالية كامل

تدريب ذ الوتحقيقه لألهداف المرتبط بأساليب التدريب من جهة وبكل ما يتعلق بتنفي

 عبر خطواته بالشكل المناسب.

 : كمفهوم أساسي في المنظمة التدريب.1

ربات ، نظير اإلختالف في المقاالتدريب التي تناولت تعاريفالتعددت  لقد

ا كان ، لذمصطلح في أكثر  من ميدانالمعرفية التي أشارت إليه، وكذا تناول هذا ال

ي من الصعب إيجاد تعريف دقيق وواحد للتدريب، و سنشير ألهم التعاريف الت

 تطرقت لمفهوم التدريب فيما يأتي:

ذلك النشاط الذي يوفر ( التدريب بأنه" 1979يعرف أحمد صقر عاشور)

لتدريب بهذا نشاط ا فرص اكتساب الفرد لخبرات تزيد من قدراته على أداء عمله، و

المعنى يشبع الحاجة إلى رفع مستوى األداء من خالل تنمية قدرات الفرد، وذلك 
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 ،)أحمد صقر عاشور "بتوفير فرص تعلم الفرد لمهارات أو معلومات يتطلبها األداء

 (.487، ص1979

التدريب بأنه" محاولة لتغيير سلوك األفراد بحيث يجعلهم   Wrobelيعرف

ب مختلفة في أداء أعمالهم، وال يقتصر على مجرد إلقاء يستخدمون طرقا وأسالي

معلومات، بل يقترن بالممارسة الفعلية ألساليب األداء الجديدة، والعمل على تنمية 

 ,wrobel). المعارف والمعلومات  والمهارات والقدرات، وتنمية اإلتجاهات

1993, p20)  

ية تدريس، إعالم عمل إلى أن التدريب هو عملية" Van (1962) ويشير فان

أو تثقيف األفراد بحيث يصبح هؤالء األفراد مؤهلين تأهيال جيدا، للقيام بعملهم وكذا 

 ,Saba Habib,Fizza Zahra, 2015) أداء أعمال أكبر صعوبة ومسؤولية

P327) 

 نشاط مخطط يهدف التدريب بأنه "د دويدار ومحمعبد الفتاح كما يعرف 

اد ألفراهارات(، أفكار، قيم واتجاهات وسلوكيات لتنمية وتطوير قدرات )معارف، م

 صية،العاملين، لتمكينهم من تحقيق ذواتهم من خالل تحقيق مزيج أهدافهم الشخ

 ، ص2000 ،)عبد الفتاح محمود دويدار "وأهداف المنظمة بأعلى كفاءة ممكنة

321.) 

ظ إن المـتأمل لمختلف التعاريف السابقة التي أشارت لمفهوم التدريب يالح

ذلك اإلختالف بين مختلف التعاريف، حيث تنوعت المقاربات المحددة للتدريب، 

فمنهم من نظر للتدريب من خالل األهداف التي يريد تحقيقها، أين إعتبروا التدريب 

مجرد نشاط يستهدف خبرات الفرد وقدراته، وهناك من إعتبره نشاط مخطط، حيث 

الفرد والمنظمة، في حين أن هناك  يستهدف في األساس ذات الفرد بتحقيق أهداف

منهم من ربط التدريب بالتغيير حيث أن التدريب بالنسبة لهم يستهدف إحداث عملية 

التغيير على مستوى الفرد، فالتدريب عملية تغيير سلوك الفرد، مع التأكيد على 

تم  عملية الممارسة الفعلية وعدم اإلكتفاء بعملية اإللقاء والتلقين، وهو األمر الذي

إستحداثه في عملية التدريب ليكون أكثر فعالية، في حين أشار البعض لمفهوم 

التدريب من خالل التعلم والتعليم كونه مجرد تبادل للتعليم والتعلم، أين يتعلم الفرد 

المعارف وكل ما يتعلق بالحياة، حيث يستهدف نقل المعرفة لألفراد والجماعات، 

ثر من أنه نشاط خاص تقوم به المنظمة لتحقيق وبذلك يكون التدريب هنا عام أك

 أهداف معينة بذاتها.
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ات وإن كانت مختلف التعاريف قد أكدت على أهمية التدريب في تنمية قدر

لفرد ها لالفرد ومهاراته وإتجاهاته عن طريق المعلومات والمعارف التي يتم تلقين

قيام ا لليط المسبق لهالمستهدف في التدريب، فإن التدريب هو عملية تستلزم التخط

بية بها وتكون هذه العملية مستمرة وهو ما يميز التدريب كنشاط يهدف إلى تل

 مختلف اإلحتياجات التدريبية.

 فالمنظمة  تسعى من خالل عملية التدريب تحقيق جملة من األهداف على

 ييرو تغهمختلف المستويات الفردية والتنظيمية، وإن كان الهدف الرئيسي للتدريب 

ئل وسا أو تعديل سلوك األفراد داخل المنظمات من أجل ضمان التوافق والتكيف مع

خرى العمل أو مهام ومسؤوليات العمل، فإن أهداف التدريب تختلف من منظمة أل

 ا إنتبعا إلختالف حجمها وطبيعة التدريب الذي تقوم به، ولمن هو موجه؟، وكذ

يب لتدرقها،  وهو ما يجعل أهداف اأنواع التدريب تفرض األهداف التي يريد تحقي

 مختلفة ومتشعبة تبعا لألسباب.

أي  دريبوما يمكن تأكيده أنه بالرغم من هذا التنوع واإلختالف، إال أن الت

كان نوعه ومن يقوم به ولمن موجه؟، فهو يسعى جاهدا لتحقيق عدة أهداف 

 الخاصة مشتركة، تمس المعارف والمعلومات والمهارات والقدرات واإلتجاهات

ية لكفابالفرد، كما أنه يسعى أيضا لتحسين المنظمة في عدة مستويات كاألداء وا

 اإلنتاجية والمحافظة على إستمراريتها وبقاءها كمنافس في السوق.

ا ن لهومن المعلوم أن المنظمة التي تقوم بالتدريب تجعل األفراد المنتمي

لتي مة ا يعقل أن تتبع المنظمواكبين لمختلف التطورات الحاصلة في عملهم، إذ ال

قوم تأن  تريد لنفسها البقاء واالستمرارية سياسة اإلنغالق على النفس، بل عليها

عمال باأل بدورات تدريبية تضمن لها رسكلة عمالها بما يضمن جودة المنتوج والقيام

جها، إنتابفعالية، مما يجعل التدريب ينعكس بصورة الشك فيها على أداء المنظمة و

 .نه على األرباح التي تجنيهاوم

 :المشابهة للتدريبالمفاهيم .2

ذه هترتبط العديد من المفاهيم والمصطلحات بمفهوم التدريب، حيث تختلف 

 المصطلحات عن بعضها البعض، كما تستخدم في بعض األحيان في تحديد مفهوم

 ي:ما يأتب فيالتدريب، لذا فإننا سنقوم بتبيان أهم هذه المصطلحات وعالقتها بالتدري
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وعا من منطلق أن التعليم من بين أكثر المصطلحات شيالتدريب:  -التعليم

ن، واختالطا بمصطلح التدريب فالبد من بعض التفاصيل للتفريق بين المصطلحي

 التالي:  (01الشكل رقم)وذلك من خالل 

 التدريب التعليم

يؤؤؤدي إلؤؤى ةيؤؤادة وتعميؤؤق المعرفؤؤة أو الثقافؤؤة 

 م بالبيئة ككل.العامة واإللما

يؤؤؤدي إلؤؤى تعميؤؤؤق المعرفؤؤة المتخصصؤؤؤة 

والمهارة لدى الفرد بخصوص إنجاة عمل 

 أو أداء وظيفة معينة بذاتها.

يؤؤؤتم مؤؤؤن خؤؤؤالل المؤسسؤؤؤات األكاديميؤؤؤة مثؤؤؤل 

المؤؤدارس والمعاهؤؤد والكليؤؤات، ويسؤؤتهدف فؤؤي 

النهاية توسيع مدارك الفرد ومجاالت المعرفؤة 

 لديه.

يؤؤث النطؤؤاق يعتبؤؤر التؤؤدريب ضؤؤيقا مؤؤن ح

ويستهدف تنمية قدرات الفرد في مجؤال أو 

 مجاالت محددة للعمل.

يهدف إلى إنتاج فرد قادر على التكيف في  يهدف إلى تحقيق النمو الفكري للفرد.

 منصب عمله واالستجابة لمستجداته.

يقوم على أساس النموذج المتمركز حول تبليغ 

 المعرفة.

ول يقوم على أساس النمؤوذج المتمركؤز حؤ

 تعديل السلوك.

 االختالف بين التعليم والتدريب.أهم نقاط  ( يبرة01شكل رقم )

 (.233، ص 2003 ،)جمال الدين محمد مرسي

تعرف التنمية بأنها"وضع الفرد للبرنامج بنفسه، يتضمن  التدريب:-التنمية

مجموعة من المعارف والمهارات المرتبطة بمجال ما أو عدة مجاالت بينها تجانس 

تكامل بغرض ةيادة قدرته على التصرف الصحيح في المواقف التي يمكن أن أو 

رمسترونغ أويؤكد  (،19، ص2007يواجهها في هذا المجال)رضا السيد، 

Armstrong (1995)  أن هناك عدة قضايا ذات الصلة بين التدريب وفعالية

التدريب، التنمية وهي: تنظيم التدريب وفلسفة التنمية التركيز اإلستراتيجي في 

مالءمة التدريب، عملية التدريب، تحديد اإلحتياجات التدريبية وتحليلها، تحديد 

 فالتدريب والتنمية (Chris Obis, 2011,p83)أهداف التدريب، تقييم التدريب

كالهما يهدف للتعلم، والتعلم يعتبر مطلبا أساسيا لجعل العاملين أكثر كفاءة وفعالية 
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الموالي يبين أهم أوجه االختالف بين  (،02لتالي رقم )والشكل ا ،في أداء مهامهم

 هذين المفهومين: 

 التدريب التنمية

تركز التنمية علؤى الوظؤائف المسؤتقبلية -

فؤؤي التنظؤؤيم فمؤؤع تطؤؤور المسؤؤار المهنؤؤي 

للفؤؤرد، سؤؤوف تبؤؤرة أهميؤؤة الحاجؤؤة إلؤؤى 

 مهارات وقدرات جديدة.

 مؤؤؤؤثال: تختلؤؤؤؤف المتطلبؤؤؤؤات المهاريؤؤؤؤة و

ة بوظيفؤؤؤة رئؤؤؤيس قسؤؤؤم القؤؤؤدرات الخاصؤؤؤ

التوظيف عن تلك المطلوبة ألداء وظيفؤة 

مدير إدارة المؤوارد البشؤرية، فمؤع ةيؤادة 

تقلد الفرد لوظائف ذات مسؤوليات أعلى 

فإن جهود التطوير تمكن الفرد من تحمل 

 هذه المسؤوليات قبل أن يمارس مستقبال.

التدريب موجه للحاجة اليومية، ويركؤز -

اليؤؤة، ويسؤؤتهدف علؤؤى وظيفؤؤة الفؤؤرد الح

تنميؤؤة القؤؤدرات والمهؤؤارات التؤؤي تسؤؤاهم 

بشؤكل واضؤؤح فؤؤي تطؤؤوير األداء الحؤؤالي 

 في الوظيفة الحالية.

 االختالف بين التنمية والتدريب. نقاط يبرة (02شكل رقم )

 (.330، ص2003 ،)جمال الدين محمد مرسي

 بالتربية والتدري يمكن أن نستدل على أهم فرق بين التدريب:-يةبالتر

 التالي:  (03الشكل رقم )مصطلحين من خالل ك

 التدريب التربية

تشمل اسؤتعدادات الفؤرد وقدراتؤه جميعؤا -

وتعليمؤؤؤه أنواعؤؤؤا متعؤؤؤددة مؤؤؤن المهؤؤؤارات 

والخبؤؤرات التؤؤي تسؤؤاعده علؤؤى مواجهؤؤة 

 مواقف الحياة.

إذ يقتصر  ،يكون نطاق التدريب أضيق-

علؤؤؤى مهؤؤؤارة أو عؤؤؤدة مهؤؤؤارات خاصؤؤؤة 

 بموقف مهني معين.

 التدريب. بين التربية و نقاط اإلختالفيبين  (03شكل رقم )

 (.196، ص2000 ،)أحمد سيد مصطفى
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 : في ظل األنواع .التدريب3

ع يختلف نوع التدريب بإختالف نوع العمل الذي يراد التدرب عليه، ونو

 المدربين وخبراتهم السابقة ومكان التدريب، والمستوى المطلوب للتدريب،

 ين، كما يختلف باختالف الوقت والمال المخصصين للتدريب،ومؤهالت المدرب

يف لذلك يجب أن يكيف نوع التدريب وهذه الظروف المختلفة، أي أنه يمكن تصن

، 2000هذه األنواع المختلفة في التدريب على النحو التالي)أحمد سيد مصطفى، 

 (:209-211ص 

 ويشمل كل من: من حيث الهدف: 1.3

وهؤؤو يسؤؤتهدف كسؤؤب مهؤؤارات حركيؤؤة، كؤؤإدارة مثقؤؤاب  التدددريب الكركددي:1.1.3

 كهربائي، أو التصويب على هدف متحرك.

وهو الذي يستهدف كسب عؤادات إجتماعيؤة وإتجاهؤات التدريب االجتماعي: 2.1.3

لنفس انفسية كالتعاون والتسامح والمحافظة على المواعيد واحترام القانون، وضبط 

 ى تغييؤردارتها واإلشراف عليها، كما يرمؤي إلؤوالقدرة على قيادة الجماعة العامة وإ

مؤؤا لؤؤدى العؤؤاملين مؤؤن اتجاهؤؤات وعؤؤادات غيؤؤر مرغوبؤؤة لرفؤؤع روحهؤؤم المعنويؤؤة أو 

 مستوى كفايتهم اإلنتاجية.

يسؤؤؤتهدف اسؤؤؤتيعاب معلومؤؤؤات وبيانؤؤؤات هامؤؤؤة كلؤؤؤوائح  التددددريب المعرفدددي:3.1.3

قدمؤؤه فيهؤؤا مؤؤن المؤسسؤؤة وقوانينهؤؤا، وسياسؤؤتها ومركزهؤؤا، ونؤؤوع منتجاتهؤؤا ومؤؤا ت

خؤدمات، والتشؤؤريعات التؤؤي تتصؤل بؤؤاألمن فيهؤؤا، باإلضؤؤافة إلؤى ذلؤؤك فهؤؤو يسؤؤتهدف 

ف إكسؤؤاب الفؤؤرد الطؤؤرق والمعؤؤارف الجديؤؤدة المرتبطؤؤة بعملؤؤه وكيفيؤؤة أدائؤؤه، ومختلؤؤ

 أساليب التسيير الحديثة.

ويصطلح عليه كذلك بمدة الخدمؤة وهؤو يشؤمل كؤل   التدريب من حيث التوقيت:2.3

 من:

ويهدف إلى إعداد األفراد علميا وسلوكيا علؤى  لتدريب قبل اإللتكاق بالعمل:ا1.2.3

نحو سليم، وتأهيلهم للقيام باألعمال التي سوف توكل إليهم عنؤد إلتحؤاقهم بوظؤائفهم، 

ويطلؤؤق علؤؤى هؤؤذا النؤؤوع مؤؤن التؤؤدريب تسؤؤميات عديؤؤدة مثؤؤل التؤؤدريب اإلعؤؤدادي، 

د المتؤدربين بالمفؤاهيم األساسؤية فؤي التوجيهي، التعريفي، كما يهدف أيضا إلى تزوي

 مجال تخصصاتهم وبالمهارات المتعلقة بأعمالهم وبتنمية اإلتجاهات اإليجابية لديهم.



112 

  2021، السنة: 01العدد ، 01، المجلدونياللعلوم النفسية والتربوية واألرطف الدوليةمجلة األكاديمية 

لفعل فؤي وهو الذي يقدم للعاملين الموجودين با التدريب بعد االلتكاق بالعمل:2.2.3

 والالخدمة بهدف تزويدهم بالمعلومات، والخبرات المستجدة في مجال عملهؤم، وصؤ

لفئؤات إلى رفع مستوى الكفاءة لديهم، ويعد هذا النوع من التدريب ضروريا لجميع ا

فؤؤي المنظمؤؤة بسؤؤبب تجؤؤدد وظؤؤائف العمؤؤل، واسؤؤتخدام تقنيؤؤات حديثؤؤة ومتطؤؤورة فؤؤي 

 (.20-21، ص 2002التنظيم والتسيير)حسن أحمد الطعاني، 

ئؤه إلؤى ويصؤنف التؤدريب حسؤب مكؤان إجراالتدريب من حيث مكدا  ججراهد :  3.3

ب ثالث أنواع وهي التدريب في مكان العمؤل، التؤدريب خؤارج مكؤان العمؤل، التؤدري

 المزدوج، ويمكن اإلشارة إليها فيما يأتي:

مهنيؤة( وهو يقوم على فكرة التلمذة الصناعية )أو ال التدريب في مكا  العمل:1.3.3

لؤه  لتؤي تبؤينوالتي تعني أساسؤا أن يتلقؤى الموظؤف الجديؤد التعليمؤات والتوجيهؤات ا

ن مؤأسلوب العمل من رئيسه الؤذي يتؤواله خؤالل الفتؤرة األولؤى، فيبؤين لؤه الصؤواب 

، الخطأ والحقوق والواجبات وأفضؤل أسؤلوب ألداء العمؤل، وبداب السؤلوك الؤوظيفي

من  ويرى عبد الفتاح دياب حسن بأن للتدريب أثناء العمل عدة محددات أخرى تقلل

 (:194، ص 2000الفتاح دياب حسن، فعاليته تتمثل فيما يلي )عبد 

 ترقية الرئيس نفسه باألقدمية وليس بالكفاءة. -

 عدم معرفة الرئيس كيف يدرب اآلخرين، لذلك وجب االستعانة بخبراء -

 مختصين في التدريب.

 عدم إتزان العالقة في العمل بين الرئيس ومرؤوسه. -

 عدم توفر المعارف الكافية للرئيس. -

 وع من التدريب بعدة مميزات أبرةها:ويتميز هذا الن

 تجنب مشكالت إختالف بيئة التدريب عن بيئة العمل. -

 يشرف على التدريب الشخص الذي سيعمل معه المتدرب. -

 يتعرض المتدرب لمواقف فعلية. -

 يكون التدريب سريعا. -

 نتائج التدريب تكون أفضل وفعالة. -
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كن ي عمليؤة التؤدريب التؤي تؤتم فؤي أمؤاويتمثل فؤ التدريب خارج مكا  العمل:2.3.3

 خاصة خارج المنظمة أو المؤسسة، ويسميه البعض بالتؤدريب المؤنظم أو الرسؤمي،

عمؤل، وهو النوع األكثر شيوعا، ووفقا لهذا النوع يتم إبعاد المتؤدرب عؤن ضؤغوط ال

 وتحريره من أعباء ومسؤوليات الوظيفة خالل فترة التدريب، ويعني هذا تخصيص

فكؤؤار كملؤؤه للتزويؤؤد بؤؤالخبرات وتنميؤؤة المهؤؤارات، كمؤؤا يؤؤؤدي إلؤؤى تبؤؤادل األالوقؤت بأ

 والتجؤؤارب وتقويؤؤة العالقؤؤات بؤؤين المتؤؤدرب وبؤؤاقي المتدربين)عبؤؤد الغفؤؤار حنفؤؤي،

 ( .375، ص 2002

وهي تنتشؤر فؤي بعؤض الؤدول المتقدمؤة وتكمؤن مهمتهؤا فؤي  وكاالت التدريب:3.3.3

أن  هؤم، كمؤال معينة تحتاجها األماكن الموفؤدة لتدريب العاملين وتهيئتهم للقيام بأعما

هؤؤؤذه الوكؤؤؤاالت تعمؤؤؤل علؤؤؤى تجهيؤؤؤز مواقعهؤؤؤا التدريبيؤؤؤة بكؤؤؤل األدوات والمتطلبؤؤؤات 

 التدريبية.

وأحيانؤؤا يؤؤتم التؤؤدريب فؤؤي مؤؤدارس ومعاهؤؤد تقؤؤوم  معاهددد التيهيددل المهنددي:4.3.3

امج ض البؤرالشركات والمؤسسات اإلنتاجية باإلتفاق مع إدارتها لتصؤميم وتنفيؤذ بعؤ

بيؤة التدري التدريبية التي يحتاجها العاملون بها، وهذا النؤوع مؤن المعاهؤد أو المراكؤز

 ينتشر في الكثير من العواصم األوروبية والعربية.

فؤي  ويعتمد هذا التدريب على الجمع بين التؤدريب العلمؤي التدريب المزدوج:5.3.3

د أكؤدت أو المعاهؤد التأهيليؤة وقؤالمؤسسات والدراسة النظرية التي تتم في المدارس 

البحؤؤوث الميدانيؤؤة جؤؤدوى وفائؤؤدة هؤؤذا النؤؤوع، فمؤؤن المنطقؤؤي أن نبصؤؤر المتؤؤدرب 

د ذلؤك بمجموعة المعارف المتصلة بالخبرات أو المهارات المراد تعلمهؤا ثؤم يبؤدأ بعؤ

 (.225، ص1999بممارستها على أرض الواقع الميداني)حمدي ياسين وبخرون، 

: وقد تبنت على نطاق واسؤع د الوساهط المعتمد على الكاسوبالتدريب متعد6.3.3

هذا النوع من التدريب الكثير من المؤسسؤات الصؤناعية والخدماتيؤة، ويسؤتخدم هؤذا 

النوع من التدريب حينما يكون األفراد لديهم مستويات في المهارة، ويمكن التؤدريب 

صصؤة التؤي هؤي فؤي متعؤدد الوسؤائط القؤائم علؤى الحاسؤوب مؤن تؤوفير الخدمؤة المخ

متناول العاملين في المنؤزل أو العمؤل، أو فؤي أي مكؤان يتواجؤد بؤه جهؤاة كمبيؤوتر، 

ويقدم التدريب متعدد الوسائط عددا من المزايا أكثر مؤن غيؤره مؤن أنؤواع التؤدريب، 

وتشير الدراسات إلى أن إحتفاظ المتعلم مع التؤدريب متعؤدد الوسؤائط هؤو أعلؤى ألن 

نفسهم بمعدل مريح، وترد المواد في هذا النوع من التؤدريب مؤن المتعلمين يقودون أ
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 .Sheryl A)خؤؤالل الصؤؤور والنصؤؤوص والفيؤؤديو مؤؤع ضؤؤرورة تفاعؤؤل المؤؤتعلم

Larson, Amy S. Hewitt, M.S.W, 2012,p167) 

 التدريب من حيث عدد األفراد المتدربين المشتركين في :4.3

د العمليؤؤة التدريبيؤؤة علؤؤى أفؤؤرا ويكؤؤون ذلؤؤك عنؤؤدما ترتكؤؤزالتدددريب الفددرد : 1.4.3

، وذلؤك معينين  بحيث يتم تناول كل فرد على حدة، وقد يتم ذلك بعد التعيين مباشؤرة

 من مزاياولتوطين وتكييف الفرد مع المناخ العام للمنظمة، ولتعريفه بمهام وظيفته،  

يؤؤة هؤؤذا التؤؤدريب أنؤؤه يمكؤؤن المنظمؤؤة مؤؤن التعامؤؤل المباشؤؤر مؤؤع اإلحتياجؤؤات التدريب

 .للعاملين بإعتبار أن اإلحتياجات التدريبية بطبيعتها فردية

 : ويكون ذلك بالنسؤبة لمجموعؤات العمؤل التؤي تشؤترك معؤاالتدريب الجماعي2.4.3

النسؤبة في إنجاة مهام محددة،  ويكون مطلوبا تدريب أفرادها على هؤذه المهؤام، أو ب

هم مؤن قواسؤم مشؤتركة بيؤنللعاملين الذين تبين دراسات اإلحتياجات التدريبية وجود 

هؤؤذه الناحيؤؤة، فتعمؤؤل إدارات التؤؤدريب علؤؤى تجميؤؤع هؤؤؤالء فؤؤي جماعؤؤات تدريبيؤؤة، 

وإخضؤاعهم معؤا لبؤرامج تنسؤجم مؤع هؤذه اإلحتياجات)عسؤاف عبؤد المعطؤي محمؤؤد، 

 (.56، ص2008

إن التدريب في مجمله يرتبط إرتباطا وثيقا بالمدرب والمتدرب والموارد من 

للتدريب، وتختلف أنواع التدريب تبعا لعدة معطيات تتعلق  أجهزة ووسائل ومكان

بالمتدربين أو المدرب أو األهداف المرجوة من عملية التدريب، هذا التنوع الحاصل 

في عملية التدريب يخدم كل منظمة ترغب في التدريب، أين يتيح لها الكثير من 

سبيل تحقيق أهدافها،  أنواع التدريب الممكنة، ويترك لها حرية اإلختيار بينها في

فبعض أنواع التدريب تصلح في مواقف معينة  وال يمكن تطبيقها في بعض 

وذلك يرجع للعديد من العوامل، ففي بعض الحاالت يمكننا أن نطبق الحاالت، 

التدريب الجماعي لألفراد دون اللجوء للتدريب الفردي ألن المنظمة مثال تريد 

تكوين فئة عمالية بموارد محدودة، ما يجعلها تلجأ لهذا النوع بسبب الموارد المالية 

ان العمل بسبب عدم توفر المكان المتوفرة للتدريب، كما قد نلجأ للتدريب خارج مك

المالئم للتدريب أو التجهيزات الضرورية، أو لصعوبة وتكلفة المدرب في حد ذاته، 

لذا فإن إختيار المنظمة لنوع من األنواع السالفة الذكر يخضع للعديد من المعايير 

والمعطيات والظروف التي تجعل المنظمة تختار نوعا دون بخر، وتتعلق مختلف 

لمعايير والمعطيات بشروط تتعلق بنوع التدريب ومدى توافر بعض المعايير هذه ا
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لدى المنظمة التي تريد تدريب أفرادها، وإن كانت هذه الشروط هي التي تفرض 

نوعية التدريب، فإن األهداف التي تسعى المنظمة لتحقيقها من  خالل هذا التدريب 

ال بخر إختيار نوع تدريب دون هي األخرى تتحكم في نوع التدريب، مع العلم أن 

بد أن ال يخضع للعشوائية، بل يستلزم ذلك دراسة من طرف الخبراء واألخصائيون 

في مجال التدريب، ألن إختيار نوع التدريب المالئم يساهم في نجاح التدريب 

وتحقيق أهدافه، والعكس صحيح فعدم التوفيق في إختيار نوع التدريب ينعكس سلبا 

لمتدربين ومنه على المنظمة حيث ال يحقق األهداف المبتغاة من على األفراد ا

 التدريب وهو ما يجعل المنظمة تصرف أموال على تدريب ال طائل منه.

 :أهم أساليب التدريب المستخدمة في المنظمة لتطوير الموارد البشرية.4

ة نميتهدف من أجل القيام بالعملية التدريبية يتم إستخدام عدة طرق وأساليب ب

اءم يتو قدرات األفراد أو إكسابهم مجموعة من المهارات أو تغيير سلوكياتهم بما

ية وتحقيق أهداف التدريب، واألسلوب التدريبي هو الطريقة المعتمدة في عمل

اك التدريب والتي تتضمن طرقا مختلفة لإلتصال بين المدرب والمتدربين، وهن

ذه هتلف ها في عملية التدريب، وتخالعديد من األساليب والطرق التي يتم إستخدام

ن األساليب تبعا إلختالف أنواع التدريب، حيث أن منها ما هو خاص بنوع دو

 غيره، وسنتطرق ألهم هذه األساليب والطرق فيما يأتي:

ويعرف بأنه" عرض شفهي أو كتابي حول موضوع أسلوب المكاضرة: 

، ص 1994ة يوسف جعفر، معين يعده ويقدمه بعناية فرد ذو كفاءة و إطالع")سعاد

حدى طرائق التدريب المباشر، يتم فيها عرض المحتوى )المادة إوهي (، 51

التدريبية( بطريقة منسقة ومرتبة على عدد كبير من المتدربين في بن واحد ومكان 

، ويستخدم هذا األسلوب في معظم (336، ص1995 ،واحد)عمار الطيب كشرود

يصال المعلومات إلى المجموعات الكبيرة من البرامج التدريبية لصالحيته في إ

المتدربين وسرعته وإنخفاض تكلفته، مقارنة باألساليب األخرى)أحمد الخطيب عبد 

ويعتبر أسلوب المحاضرة من أكثر األساليب (، 25، ص 2008هللا ةامل العنزي، 

ستخداما في العملية التدريبية، التي تستهدف أساسا توصيل المعلومات من طرف إ

احد، لمجموعة من المستمعين، ورغم أنها تكاد تكون القاعدة األساسية للتقديم و

والعرض، إال أنها ال تحظى بهذا البريق أو السمعة الطيبة بين المدربين أو خبراء 

التدريب فمعظم المدربين المحترفين يؤكدون دائما على أنهم نادرا ما يستخدمون 

يعد تقليال من حرفية المدرب )عبد الرحمان أسلوب المحاضرة كما لو أن استخدامها 

 (.192، ص1994 ،توفيق
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حيث  قتصادية ومفيدةإوهي أقدم طريقة في التدريب، ورغم أنها  المطالعة:

رم ا تحلديه القدرة على توفير أكبر قدر من المعلومات بأقل التكاليف، إال أنه

 ريديلخبرة التي المتدرب من الحصول على تغذية راجعة، كما تحرمه من معايشة ا

 .(J.Comp bell.et All,  1983, p 185-186كتسابها بشكل علمي )إ

اد وهي عبارة عن محادثة هادفة يشترك فيها ثالثة إلى ستة أفر ة:الندو

م تنظيلمعالجة موضوع معين، ويدير الندوة موجه يتولي تسييرها بطرح األسئلة و

مثل و ثمانية أشخاص بعضهم ياإلجابات عنها، وقد تتخذ شكل محاورة تضم ستة أ

مود المحاضرين والبعض يمثل الخبراء والمختصين لتبادل وجهات النظر)بديع مح

 (.212، ص 2001مبارك القاسم، 

دة وهي من بين طرق وأساليب التدريب الجماعي، تستخدم في ع المؤتمرات:

أغراض منها التدريب اإلداري من أجل رفع مستوى كفاءة الموظفين، ويعرف 

شة مناقجتماع محدد لإلمؤتمر بأنه:" فن التشاور الجماعي في شكل رسمي، أو أنه ا

 (.72، ص 1982 ،بعض الموضوعات أو األعمال")نايت عبد الرحمان عبد الكريم

 ن بينعندما يريد المدرب أن يثير روح المشاركة والتعاوحلقات المناقشة: 

 ة مشاكل معينة، وهذاالدارسين يمكنه أن يسعى إلى تكوين مجموعات لمناقش

ت راحااألسلوب يساعد على تناول وجهات النظر وتكوين حصيلة من األفكار واإلقت

 (.480، ص 2007والحلول لمشكلة معينة)أحمد ماهر، 

دارة يمكن تعريف دراسة الحاالت في مجال تطبيقها في اإلدراسة الكاالت: 

 بها طريقة التي عالجالعامة بأنها"صورة موجزة للتاريخ اإلداري الذي يصف ال

تخاذ إحدى إموظف أو مجموعة من الموظفين مسألة إدارية معينة، وكيفية 

، ص 1982 ،القرارات بشأنها وتنفيذ ذلك القرار")نايت عبد الرحمان عبد الكريم

، ودراسة الحالة تتضمن طرح مشكلة معينة واقعية أو إفتراضية على (71

 درب لتدريبهم على تحديد المشكالتالمتدربين، تجري مناقشتها بإشراف الم

ل العموأسبابها وإقتراح الحلول الممكنة، وكذلك تطوير مهارتهم في المناقشة و

ام الجماعي، والهدف الرئيسي من هذا األسلوب هو تمكين المتدربين من إستخد

رات،  لقراالمعارف و المعلومات النظرية في حل المشكالت الواقعية وكيفية إتخاذ ا

 ين فيتدرباضح الفائدة الكبيرة لهذا األسلوب لكونه يعتمد على مشاركة المومن الو

 دون، العملية التدريبية  وقيامه باستنتاجات خاصة به)سليمان خليل فارس وبخر

 (.191س، ص 
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رات تعتبر من أنجح الوسائل في تعلم كثير من المهااألفالم اإليضاحية: 

ين بصلة عملية وتسلسلها وتفاصيلها والالصناعية فالفيلم يستطيع أن يبين يسر ال

عفي يبعض أجزائها ببعض كما أنه يبين الطريقة الصحيحة ألداء العملية، فإنه 

ن أغير  المتكلم من إنفاق وقت وجهد كبيرين لو إتبع طريقة خاطئة في العمل،

 تعليم ا فياألفالم مهما كانت قيمتها ال تستطيع تعليم مهارات حركية، كما أن أثره

 (.56، ص 1996اإلنسانية غير كبير)كامل محمد محمد عويضة،  عالقاتال

ه  أنوهي تشبه إلى حد كبير أساليب التدريب أثناء الخدمة، إال المالحظة:

دوث حنية يقتصر على مالحظة الغير أثناء تأدية عملهم، ومن مشاكل هذا النوع إمكا

محمد  مضانن فهم وإدراك)رالتعلم الخطأ واحتمال تعلم القيام بتأدية نشاط معين دو

 .(430، ص1997 ،القذافي

ن ي يمكويفيد هذا األسلوب كثيرا في بعض الجوانب التالزيارات الميدانية: 

مية تنظيتلمسها أو التعرف عليها من خالل عمليات المشاهدة، كمشاهدة األوضاع ال

، ص 2008أو النماذج اإلدارية المستخدمة )أحمد الخطيب، عبد هللا ةامل العنزي، 

28.) 

و أتتمثل هذه الطريقة في إستحداث موقف معين أو حالة تمثيل األدوار: 

و ية أمشكلة من المشاكل الشائعة الحدوث في المنظمات نتيجة العالقات التنظيم

لة لمشكااإلدارية أو اإلنسانية ثم يقوم المدرب بإعطاء المتدرب دورا معينا في 

لوقت في اوه، وإتخاذ كل القرارات الخاصة به، المطروحة، ويطلب منه القيام بتمثيل

ور كأن يمثل األول د، نفسه يعطي متدرب بخر دورا بخر تتطلب المشكلة وجوده

وم ا يقالمشرف الذي يضبط موظفا ال يطبق تعليمات اإلدارة في عمله اليومي، فيم

ات لوكيسالمتدرب الثاني بدور الموظف، ومن خالل النقاش الذي يدور بينهما تبرة 

، ص 2004وإتجاهات متعددة يعلق عليها المدرب أو المتدربين )الموسوي سنان، 

201.) 

ن عامليعبارة عن  تنظيم تعاوني يسهم فيه عدد كبير من الالورش الدراسية: 

 فرة من، وووتهيأ له إمكانيات بشرية وفنية كبيرة، يتوافر فيها العديد من الخدمات

من أجل دراسة المسائل والمشكالت  المختصين تحت إشراف هيئة أو معهد

المطروحة، وقد يشترك فيها بعض المسؤولين ورجال المجتمع وتسمى أحيانا 

 (.214، ص 2001بالمعسكر التدريبي)بديع محمود مبارك  القاسم، 
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  ةماعيوتشمل االشتراك في النوادي والجمعيات االجت النشاطات االجتماعية:

، وهذه النشاطات توفر نوعا من الرضا وممارسة الخدمات التطوعية وغيرها

، 1997 ،النفسي وهي أيضا في كثير من الحاالت تنمي مهارات مختلفة)مالكولم بيل

 (.77-78ص 

، وهو نوع من أساليب التدريب في المختبر أسلوب الجماعات التدريبية:

، معا حيث يتم التدريب على المهارات األساسية عن طريق تفاعل أفراد المجموعة

ة حضور قائد المجموعة، وقد أثبت هذا النوع نجاحه بشكل كبير في معالج في

ص  ،1997 ،تجاهات)رمضان محمد القذافيقضايا العالقات اإلنسانية وتغيير اإل

431.) 

جال مويعد هذا األسلوب من األساليب الحديثة في أسلوب تدريب الكساسية: 

 ع بالهي النقاش واإلجتما التدريب، والصورة األساسية لهذا النوع من التدريب

تي ت الهدف أو جدول أعمال محدد، ودور المدرب هنا ال يزيد عن متابعة المناقشا

ورة تدور بين المتدربين والعمل على توجيهها دون أن يتدخل في النقاش بأي ص

، خرينكانت، ويهدف هذا النوع إلى إتاحة الفرصة للمتدرب للتعرف على براء اآل

إال أن هذا  المشرفين أو القيادات بتنمية مهاراتهم، أو المديرين ويستخدم في تطوير

ي األسلوب قد يؤدي إلى كشف العالقات بين األفراد على حقيقتها)ةويلف مهد

 :هذا األسلوب ومن فوائد (،203، ص 1994حسن، 

 هم.بتجاه اآلخرين وكيفية تأثره إتعطي للمتدرب فهما عن حقيقة سلوكه  -

 عيا بما يجعل اآلخرين يسلكون سلوكا معينا نحوه.تجعل المتدرب وا -

اح تعطي فكرة للمتدرب عن كيفية سير المجموعة والشروط المالئمة لنج -

 الحوار.

 تعلم المتدرب كيف يستمع ألقوال اآلخرين جيدا قبل أن يجيب. -

 تساعد المتدرب على فهم سلوك اآلخرين. -

اعلية مع اآلخرين ثم حصوله توفر فرصة للمتدرب الستخدام عدة أشكال تف -

-J.Comp bell.et All,  1983, p185)على تغذية راجعة على كل شكل منها

186) . 

يقوم على أساس مفهوم  التعلم الذاتي حيث يتحمل المتعلم التعليم المبرمج: 

مسؤولية تعليم ذاته، مما  يؤدي إلى تعليمه في نهاية البرنامج،  وقد أخذت به دول 
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ويعتمد هذا  م وضع مواد مبرمجة في الكتب واآلالت التعليمية،كثيرة، حيث ت

األسلوب إعتمادا جوهريا على نظرية اإلتصال ذات الدوائر المغلقة)رداح الخطيب 

 (.127-125، ص 2006أحمد الخطيب، 

 ين أويتضمن هذا األسلوب تقسيم المتدربين إلى فريقالمباريات اإلدارية: 

و أقاط نالمتدربين  وقواعد القيام بها ويتم وضع  أكثر ويتم توةيع األدوار على

حيث يتخذ المشاركون مجموعة من القرارات  العمل، عالمات لكل خطوة من

دى يترتب عليها ربح أو خسارة وفق للقواعد المحددة،  وينمي هذا األسلوب ل

ار المتدربين مهارات التفكير العلمي وإحتساب النتائج عند كل خطوة وكل قر

 ، ويخص هذا األسلوب المشكالت التي يمكن التعبير عنها.يتخذونه

كرية الف يمارس فيها الطالب أنشطة ذاتية، قصد تنمية قدراتهم طريقة المهام:

يقية، لتطبكتشاف الذاتي والتطبيق وحل المشكالت، ومن أشكالها: التمارين اعلى اإل

ة نجاإلميدانية، ستطالعات ااألعمال المخبرية، إعداد الملخصات والتقارير واإل

 ص، 1994 وبخرون، ربياالبحوث والعروض والواجبات المنزلية)عبد اللطيف الف

207.) 

 تعددختالف األهداف ومواقف التدريب تإويمكن أن نستخلص في األخير أنه ب

يبي، لتدراالوسائل التدريبية، وكلما ةاد عدد الوسائل المستخدمة في تقديم الدرس 

تيار خإند وفيما يلي جملة من المعايير الواجب مراعاتها عةادت فعالية البرنامج، 

 الوسيلة التدريبية:

يق أن تكون الوسيلة المختارة هي أكثر الوسائل المتاحة قدرة على تحق-

 األهداف من الفعل التدريبي.

 أن تكون أكثر فاعلية في توضيح محتوى التدريب.-

 أو التكويني.أن تكون أكثر الوسائل قدرة على تنفيذ التدريبي -

، ص 2001 ،ستخدام وقليلة التكلفة)حسن حسن ةيتونأن تكون سهلة اإل-

453.) 

إن مختلف أساليب التدريب التي أشرنا إليها تستخدم في عملية التدريب، 

ولكل واحدة منها إيجابياتها وسلبياتها، وهو ما جعل الكثير من القائمين على العملية 

ليب المستخدمة في سبيل تحقيق أهداف التدريب التدريبية يقومون بتنويع األسا

وضمان فعاليته ونجاحه، كما أن بعض األساليب تصلح في موقف تدريبي وال 
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تصلح في موقف بخر، ويرجع ذلك إلى طبيعة التدريب والمادة التدريبية، وكما أن 

عملية إختيار أسلوب دون غيره ترتبط باإلمكانات الموفرة من طرف المنظمة ألن 

األساليب تحتاج إمكانيات كبيرة قد ال تتوفر عليها المنظمة أو ال يمكنها  بعض

توفيرها بسبب تكاليفها الباهضة، وهو األمر الذي يجعلها تلجأ ألسلوب دون غيره 

 من األساليب.

وف سوإن كانت طبيعة التدريب وأهدافه هي التي تحدد أي وسيلة أو أسلوب 

 إدارك يبيةالمهم للقائمين على العملية التدر نستخدمه في عملية التدريب، فإنه من

ن ما أأهمية إختيار األساليب، ألن اإلختيار المناسب يضمن التدريب الفعال، ك

رات إختيار األسلوب ال يتم بطريقة عشوائية، إذ توجد هناك العديد من المؤش

و ما ، وهالمتعلقة بالمدرب والمتدرب والوسائل التدريبية، لتحديد أسلوب التدريب

ة ضافيقوم به األخصائيون في التدريب لضمان نجاح وتحقيق أهداف التدريب، باإل

ها بإلى أنه  عند إختيار األساليب يجب مراعاة الفروق الفردية التي يمتاة 

اد ألفرلالمتدربون، من أجل التذليل منها وتقليلها إليصال المعارف والمعلومات 

 سمى الذي يريد التدريب تحقيقه.بنفس المستوى المطلوب، وهو الهدف األ

 خاتمة:

تق ى عاما يمكن تأكيده أن عملية تحديد أساليب التدريب هي مسؤولية تقع عل

نظمة الم القائمين على عملية التدريب ألن التحديد الجيد ينعكس بشكل إيجابي على

 مكنيلتي اواألفراد بشكل عام، ولعل إهتمام المنظمات بذلك يرجع باألساس لألهمية 

 أن يتم توقعها من خالل التدريب.

أنه إن التدريب جد هام في عملية تنمية وتطوير الموارد البشرية خاصة و

ا وهو م نظمةيعمل على ةيادة أداء األفراد وتغيير سلوكياتهم وتعديلها بما يخدم الم

ام ستخدإيجعله مؤشر إيجابي وعامل مهم في عملية التطوير إذا ما أحسنت المنظمة 

 ب المناسب باألساليب الفعالة لتحقيق أهداف التدريب.التدري
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ن ذلك موتعتبر األسرة اللبنة األساسية  لبناء مجتمع متماسك يسعى أفراده لتطويره ملخص: 

ر طويلح يسعى لتخالل تربية األبناء وفق ما نصت عليه الشريعة اإلسالمية وإعداد جيل صا

ى خلل ي إلالمجتمع وتقدمه، إال أن تخلي أحد الوالدين عن األدوار األساسية المنوطة به يؤد

ة ألسروظيفي في األدوار االجتماعية ألفراد األسرة مما ينعكس سلبا على أمن واستقرار ا

اقعية ولول حوترابطها فينتج االنحالل والتفكك كمحصلة للمشكالت المتراكمة دون السعي إليجاد 

سرة ر األلها، ويدفع األبناء ضريبة تفكك األسرة كونهم الطرف األكثر تضررا من عدم استقرا

 .وانحالله

 .األبناء، المشكالت االجتماعية، التفكك األسري، األسرة: الكلمات المفتاحية

Abstract: The family is the basic building block for building a cohesive 

society whose members seek to develop it through raising children 

according to what is stipulated in Islamic law and preparing a righteous 

generation that seeks to develop and advance society, except that the 

abandonment of one of the parents from the basic roles assigned to him 

leads to a dysfunction in the social roles of family members, which is 

reflected Negatively the security and stability of the family and its 

cohesion, resulting in dissolution and disintegration as a result of the 

                                                           
  :المؤلف المرسلse55rm66ad@gmail.com 

للعلوم  الدوليةاألكاديمية  مجلة

 النفسية والتربوية واألرطفونيا

ISSN: 2773-3521 

 142-124ص: 

 التفكك األسري بين اآلثار والحلول دراسة سوسيو انثروبولوجية

Family disintegration between effects and solutions, a 

socio-anthropological study 

 17/04/2021خ القبول: تاري 13/02/2020تاريخ اإلرسال:



125 

  2021، السنة: 01العدد، 01، المجلدللعلوم النفسية والتربوية واألرطفونيا الدوليةمجلة األكاديمية 

accumulated problems without seeking to find realistic solutions to them, 

and children pay the tax of family disintegration, being the party most 

affected by the instability and dissolution of the family. 

Key words: family, family disintegration, Social problems, children. 

 مة:مقد1.

سن األسرة المثالية هي تلك التي تسود المودة والرحمة بين أفرادها وح

ناؤها ى أبالمعاشرة كل مكوناتها، وتساعد على أن ينشأ أفرادها تنشئة سليمة ويترب

اء ألبناتربية إسالمية صحيحة تقوم على مبادئ وأسس الشريعة اإلسالمية، فيتعلم 

هية لكراون لخلق مجتمع خال من الحقد وامعاني الرحمة والتعاطف والتسامح والتعا

 يسوده العدل والمساواة.

وللوصول إلى هذا المستوى فقد أوضح هللا عز وجل الحقوق والواجبات 

سرة األ  والدعائم التي تقوم عليها األسرة والمجتمع ككل، فإذا ما انهدمت دعائم

 والددة بالزبسبب الخالفات والمشكالت الزوجية أصبحت سعادة األسرة نفسها مه

 كالتوعرضة للتفكك واالنحالل، ولهذا تعد ظاهرة التفكك األسري من أخطر المش

 األسرةفره، التي تواجه المجتمع ذلك أنها تهدد أمنه واستقراره وتعيق تقدمه وازدها

هي أساس المجتمع وما يحدث داخلها من شرخ وتصدعات ينعكس سلبا على 

 رار.المجتمع ويعرضه للفوضى وعدم االستق

 مشكلة الدراسة2.

الزوجين عن  تتعرض األسرة للكثير من الضغوط والمشكالت وفي ظل عجز

ة الواقع ومحاولة إيجاد حلول للمشكالت التي تعترض استقرار األسر مواجهة

 ي أوواستمرارها تنهار وتصبح عرضة لالنحالل والتفكك والذي قد يكون بشكل كل

م قدمهر سلبا على نفسية األطفال ويعيق تجزئي بما يعرف بالطالق المعنوي فيؤث

 في الحياة، ومن هذا المنطلق يمكن طرح التساؤالت التالية:

 ما المقصود بالتفكك األسري؟-

 ما هي اآلثار المترتبة عن ظاهرة تفكك األسرة وتصدعها؟-

 أهداف الدراسة3.

 التعرف على ماهية التفكك األسري وأنماطه.-

 ك األسري.الكشف عن أهم أسباب التفك-
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  التعرف على انعكاسات التفكك األسري على المجتمع.-

 التعرف على أهم الحلول للحد من ظاهرة التفكك األسري.-

 تكمن أهمية الدراسة من خالل ما يلي: أهمية الدراسة:4.

 األهمية النظرية:

ض تكتسب الدراسة أهميتها من كون األسرة أساس المجتمع وبالتالي تعر-

 الت واالنحالل والتفكك يؤثر سلبا على المجتمع.األسرة للمشك

 بعيدا ليمةأهمية الترابط األسري في تربية األبناء والتنشئة االجتماعية الس-

 عن المشكالت واالضطرابات التي تعيق النمو النفسي واالجتماعي لألطفال.

ائية يمكن االستفادة من الدراسة في إعداد برامج وقاألهمية التطبيقية: 

ول جية وإرشادية للحد من ظاهرة التفكك وكذا توعية األزواج إليجاد حلوعال

 .واقعية لمشكالتهم وحفظ رابطة الزواج المقدسة من التفكك واالنحالل

 التفكك األسري5.

 تعريف األسرة .أوال

تعرف األسرة على أنها " أقدم جماعة أولية تكونت على سطح األرض، 

د في لسائطان برباط شرعي وفقا للنظام القيمي اوتتكون أساسا من رجل وامرأة يرتب

 طفالالمجتمع، وأن هذا الرباط يسمح باإلشباع الجنسي ويترتب عليه إنجاب األ

 (.632، ص 2020وااللتزام برعايتهم)أيديو، 

 وتعرف أيضا بأنها " جماعة من األفراد تربطهم روابط قوية ناتجة من

م ها األتعيش في بيت واحد وتربط أعضاءحاالت زواج، الدم، التبني، وهذه األسرة 

 واألب واألوالد عالقات اجتماعية متماسكة.

ها " بأن وهناك من يستخدم بدل لفظ األسرة العائلة، فيعرف )ماكيفر( العائلة

 ارب،وحدة بنائية تتكون من شخصين تجمعهما عالقات متماسكة مع األطفال واألق

 ة والمصالح المتبادلة والشعورويكون وجودها قائما على الرغبات الغريزي

 المشترك.

أما  حسب تعريف )اوكبرن ونيمكوف( هي " منظمة دائمة نسبيا تتكون من 

زوج وزوجة مع أطفال أو بدونهم أو تتكون من رجل وامرأة على انفراد مع 
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ضرورة وجود أطفال وتربط هؤالء عالقات قوية متماسكة تعتمد على أواصر الدم 

 (. 260-259، ص2012والمصير المشترك" )عباس، والمصاهرة والتبني 

 ثانيا. التفكك األسري

 .تعريف التفكك األسري1

ك ى ذلهو انحالل وتصدع وانهيار للبناء والروابط بين األفراد، وبناءا عل

ء بنا يعني التفكك األسري انهيار األسرة كوحدة اجتماعية واقتصادية، وانحالل

ع دوره مام بجة لفشل أحد أفرادها أو أكثر في القياألدوار االجتماعية المرتبطة نتي

شمل تلتي اوجود النزاعات وعدم تكيف وتوافق الفرد مع الروابط العائلية واألسرية 

، يلحيعالقات اآلباء بأبنائهم واألزواج مع زوجاتهم وعائالتهم المقربة )المص

 (.36، ص2019

ا بطة بهلمرتاالجتماعية ا أو هو انهيار الوحدة األساسية وانحالل بناء األدوار

ى عندما يفشل عضو أو أكثر في القيام بااللتزامات دوره بصورة مرضية )موس

 (.4، ص2010والبياتي، 

اد أفر ويعرف أيضا بأنه " انعدام الصلة والرابط األسري المتين الذي يجمع

صل تواال  األسرة حيث تحل الخالفات والتنافر بديال عن التآزر والتالحم مع فقدان

 (.219والرغبة في التواصل األسري )جعفر ومسلم، دس، ص 

ة سرييعرف أحمد يحي عبد الحميد التفكك األسري بأنه " انهيار الوحدة األ

ر بالدو قياموتحلل أو تمزق نسيج األدوار االجتماعية عندما يخفق فرد أو أكثر في ال

 ادةاألسرة وسي المناط به بنحو سليم، وبمعنى آخر هو رفض التعاون بين أفراد

 عمليات التنافس والصراع بين أفرادها.

 ويعرفه محمد سند العكايلة بأنه " تعرض األسرة إلى أحد صور التفكك

و أدين األسري مثل وفاة أحد الوالدين، الطالق، الهجر، عدم استواء سلوك الوال

نة ا، خيامليهكليهما، المنازعات المستمرة بين الوالدين، الغياب ألحد الوالدين أو ك

، 2020أحد األزواج لآلخر، عدم التوافق الوجداني بين أعضاء األسرة )ايديو، 

 (.633ص

 .أنماط التفكك األسري:2

يشهد الواقع الراهن أمثلة كثيرة عن تصدع األسرة وغياب جو المودة 

والرحمة والدفء االجتماعي وهو األمر الذي يدعو إلى ضرورة مراجعة الوسائل 
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تظهر تسميات أخرى إلى جانب مفهوم التفكك األسري للداللة على  التربوية، حيث

ذات الظاهرة مثل البيوت المحطمة والتصدع األسري ويعزى التعدد إلى ترجمة 

المفاهيم األجنبية، وثمة عناصر مشتركة بينها حيث تشير إلى: اختالف السلوك في 

ية ألفراد األسرة ) األسرة وانهيار الوحدة األسرية وانحالل األدوار االجتماع

 (، وينقسم إلى:208، 2019حدابري وبوطوطن، 

 ع، أوويظهر في  االنفصال المؤقت والهجر المتقطالتفكك  األسري الجزئي: 

 نفانبمعنى آخر أن الزوج والزوجة قد يعاودان الحياة األسرية من جديد ويستأ

ة الحيا قيمعد أن تستعالقتهما المتبادلة في أوقات إصالح ذات البين ولكن من المستب

ن مهجر الزوجية في مثل هذه الحاالت بل تكون مهددة من حين آلخر باالنفصال وال

 (.180، ص2019جديد )حميد وساجت، 

ل أحد و قتأالناتج عن الطالق أو الوفاة، أو االنتحار،  التفكك األسري الكلي:

 الزوجين أو كالهما.

 وهناك من يصنف التفكك األسري إلى:

ة وبخاص الناتج عن حاالت النزاع المستمر بين أفراد األسرةالنفسي: التفكك 

ل لكحوالوالدين، فضال عن عدم احترام حقوق اآلخرين واإلدمان على المخدرات وا

 (.26، ص2007ولعب القمار)أبو يونس، 

ق طري : ويحدث بانفصال الروابط العائلية عنالتفكك من الناحية القانونية

 الهجر أو الطالق.

ويشمل معنى أوسع من األول، حيث يضم جانب تفكك االجتماعي: ال

قاق االنفصام أو الشقاق في العائلة والصراع فيها حتى ولو لم يؤدي هذا الش

 (.51، ص2015والصراع إلى انفصام روابط العائلة )حضرة، 

 وهناك من صنف التفكك األسري إلى:

 .سبابألي سبب من األ ويقصد به غياب أحد الوالدين أو كالهما تفكك مادي:

ويقصد به التباعد الذي يسود العالقات بين أفراد األسرة، تفكك معنوي: 

وسوء التفاهم الحاصل بين الوالدين وانعكاساته على شخصية األوالد وجهل 

الوالدين بأساليب التربية السليمة، ويؤكد )محمد جعفر( على أن جهل الوالدين 

هرا من مظاهر التفكك األسري وأنواعه )أيديو، بأساليب التربية السليمة يعد مظ

 (.633، ص2020
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 ( التفكك األسري  كما يلي:w. goodوقد قسم وليام جود )

انهيار األسرة بسبب الرحيل اإلرادي ألحد الزوجين عن طريق  -

جود ، الهجر(، وقد يظهر في صورة استغالل أحد الطرفين و -الطالق-)االنفصال

شريك  د عننشغال بها للبقاء خارج البيت وبالتالي االبتعاالكثير من األعمال واال

ت غيراحياته لفترات طويلة ، التغيرات في مفهوم الدور والذي يعود لتأثير الت

لزوج ين االحاصلة على المستوى الثقافي، وهذه قد تؤثر في مدى ونوعية العالقات ب

اع ي صرلمجال تكون فوالزوجة إال أن الصورة أو النتيجة األكثر وضوحا في هذا ا

 اآلباء مع أبنائهم.

ي العالقات السطحية ألسر يعيش أفرادها في مكان واحد لكن يعجزون ف -

 بناء عالقات معا ويفشلون في اتصاالتهم ببعض خاصة في الجانب العاطفي.

 األزمة األسرية بسبب أحداث خارجية كالغياب االضطراري المؤقت أو -

 الموت أو دخول السجن أو أية كوارث أخرى مثلالدائم ألحد الزوجين بسبب 

 (7-6، ص2013الحرب أو الفيضان )العايب وبغدادي، 

راض الكوارث الداخلية التي تنشأ عن الفشل في أداء الدور نتيجة األم -

قلي الع النفسية أو العقلية مثل التخلف الشديد ألحد أطفال األسرة أو االضطراب

 ويس،والظروف المرضية المزمنة والخطيرة )الر ألحد األطفال أو ألحد الزوجين

 (.13، ص1991

 وهناك من قسم التفكك األسري إلى: 

 ود.لمقصغالبا ما يتم في حاالت الهجر المتقطع واالنفصال ا التفكك الجزئي:

ء : وتتمثل في عجز األب أو الزوج عن أداالوحدة األسرية غير الكاملة

من قبل المجتمع_ وفي ضعف السيطرة واجباته والتزاماته كما هي معروفة _

 االجتماعية على األطفال.

جن األزمات األسرية الناتجة عن أحداث خارجية ومنها الغياب العرضي كس

 األب، أو إرساله في مهمات عمل بعيدة عن مكان األسرة ولمدة طويلة بحيث

 يضعف دوره الموجه لألسرة، وأحيانا بسبب الموت والكوارث الطبيعية.

اض ألمر: والتي تحدث بسبب ضعف األدوار الرئيسية بتأثير اات الذاتيةالنكب

 النفسية والعقلية والبدنية.
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نهم ر بيوهي أن يعيش الفرد كأسرة لكن توزيع األدوا أسرة القوقعة الفارغة:

 ، ص2007معدومة أو تسود معظم عالقاتهم الشجار واختالف الرأي )العمرو، 

13-14.) 

ت غيرادور وغالبا ما ينتج عن التأثير المتفاوت للتالتغيرات في تعريف ال

ء ادعاالحضارية ) كخروج المرأة للعمل وتوزيع المسؤولية بين الزوج والزوجة و

ميع كل طرف بمسئوليته عن قيادة األسرة، صراع ما بين اآلباء أو صراع بين ج

 (.352، ص2019أفراد األسرة وظهور مشكالت التنشئة االجتماعية)الجمالي، 

 .أسباب التفكك األسري:3

ات لعالقاإن العالقة بين  الوالدين من أسمى توتر العالقة بين األم واألب: 

ما أدة، على وجه اإلطالق إذ أنها عالقة بموجب ميثاق قوي ومناخ يخيم عليه المو

إن فجين إذا خيم على الحياة األسرية الشقاق واضطربت العالقة األسرية بين الزو

ء بنفس الدرجة من السوء واالضطراب بين الزوجين أو األبنا المحصلة ستكون

هم (، ونرى أن غياب التوافق بين الزوجين وعدم التفا73، ص2019)محمد أدم، 

ة ألسراوكثرة الخالفات والمشكالت دون وجود حلول لها تنعكس سلبا على استقرار 

 فتؤدي إلى الشقاق والتفكك داخل محيط األسرة.

ن  بيها هللاالمودة والرحمة التي جعل ي فهم العالقة الزوجية:األمية الدينية ف

 الزوجين تعد أصدق تعبير عن تلك العالقة، فضال عن أنها تفرض على كل من

لرجال ف ولالزوجين حقوق متبادلة، قال هللا تعالى " ولهن مثل الذي عليهن بالمعرو

 .228عليهن درجة" البقرة اآلية 

ل لشاماادلة بين الزوجين حسن العشرة بمفهومها وقوام كل هذه الحقوق المتب

ذ الذي يستوعب الحاجات المادية والحاجات النفسية على السواء، والذي يتخ

 .نشوزالمواقف العملية لكسب الود واالستعالء فوق مشاعر النفور واإلعراض وال

 على وعدم فهم الزوجين لطبيعة العالقة وإدراكهما لما يجب عليهما حفاظا

هم عدم ف كذلكوقة واستمرارها وعدم انتهائها إال بوفاة أحد الزوجين أو كليهما، العال

ا منه الزوجين لما يجب على كل منهما نحو اآلخر من الحقوق والواجبات وأن كال

يها ي علراع ومسئول عن رعيته، عدم ذلك الفهم يهدد األسرة بالقلق والتمزق ويقض

 بالتفسخ والتفرق.
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 تعني وردت في قوله تعالى " وللرجال عليهم درجة"، الثم إن الدرجة التي 

 محاباة الرجل و إلغاء لشخصية المرأة وليست كذلك حجة ليتذرع بها الرجل

اق إلنفالالستبداد،  إن هذه الدرجة تعني مسئولية الرجل عن هذه األسرة من حيث 

يام ال للقأه لهالمادي والرعاية التربوية، فقد منحه هللا من الطاقات والقدرات ما جع

 (.338، ص1998بتبعات هذه المسئولية )الدسوقي، 

ليه عونرى أن الجهل بالدين وعدم فهم مبادئ الشريعة اإلسالمية وما تنص 

لى ود إمن حقوق وواجبات وطبيعة العالقة سواء بين األزواج أو أفراد األسرة يق

ية لى استمرارسوء الفهم والخالفات والمشكالت في محيط األسر فتنعكس سلبا ع

 األسرة واستقرارها.

ة ي حيافيعتبر العامل االقتصادي أكثر العوامل أهمية العوامل االقتصادية: 

 لمشاكلايها األسرة وخاصة إذا علمنا أن األسرة التي تعاني من الفقر والعوز تكثر ف

درة دم قعاألسرية وينعدم فيها االستقرار ويقل التماسك بين أفرادها، إذ نجد أن 

ين بألب المادية أو عدم ممارسته ألي مهنة قد يؤدي ذلك إلى خلق النزاعات ا

ي ف -رالزوجين تنتهي بحالة من التفكك األسري، وفي بعض األحيان قد يؤدي الفق

تكون وقة، إلى لجوء أحد الزوجين إلى االختالس أو السر -حالة عدم االتزان الخلقي

م ة عدن، وقد تظهر المشكالت في حالنتيجة ذلك تفكك األسرة بدخول عائلها السج

كون اتفاق الزوجين على تحديد المسئول عن التصرف في ميزانية األسرة، وقد ي

 القةاإلسراف أو البخل سببا من أسباب الشقاق العائلي عندما يعجز أطراف الع

سبب مالزوجية عن التوافق في مثل هذه الظروف تتحول المشكلة االقتصادية إلى 

 (.348 -347، ص 2017فكك األسرة )زنانرة، رئيسي في لت

زوجة من الطبيعي أن يكون الزوج والظهور االتجاهات الفردية واألنانية: 

ون لتعاافي بداية حياتهما حريصين على االستمتاع بحياة زوجية سعيدة قائمة على 

ت كان واإلخالص والحب المتبادل، غير أن اتصالهما بالعالم الخارجي السيما إن

بدو يث تحجة عاملة تؤدي إلى سيادة بعض األفكار التقديرية للحياة الزوجية، الزو

االتجاهات الشخصية ويأخذ كل من الزوج والزوجة في تشكيل حياته الخاصة 

 وميوله واتجاهاته على أساس فردي بحت بعيد عن مصلحة الجماعة أو األسرة

دة ى وحاع حتى تأتي علككل، وقد تأخذ هذه االتجاهات والميول الفردية في االتس

 (.48، ص2013األسرة التي تتطلب التعاون والتكافل والعمل المشترك)أيديو، 
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 وتتمركز حول األساليب االجتماعيةالعوامل االجتماعية واألخالقية: 

 وجيههاتمكن والعالقات واألنماط والقيم والمعتقدات والمحاور التربوية كافة التي ي

 ومن أهمها:

 لنظر في عملية التنشئة االجتماعية.اختالف أوجه ا-

-صراع األدوار بين الزوجين وزيادة الضغوط النفسية ألحد الزوجين.-

لنسق لى ااالنحرافات الخلقية والخيانة الزوجية ألحدهما وأثره على األعضاء بل ع

ابط اختالل الميول والعادات والتقاليد والقيم وعدم وضوح الضو–األسري كله 

 (.8-7، ص2013تماعية )العايب وبغدادي، األخالقية واالج

إن استعمال مواقع التواصل  اإلدمان على مواقع التواصل االجتماعي:

حد االجتماعي السيما من الزوجات الماكثات في البيوت والمتقاعدين يجعله أ

 ط أوالنشاطات الرئيسية في حياة الفرد اليومية، وهو ما يجعل ترك هذا النشا

ولد  ة، ممالغايلأو التنزه أو القراءة أو زيارة األقارب أمرا صعبا  استبداله بالرياضة

 ت تأخذبات هذا اإلدمان حبا لهذه المواقع ومحاولة البقاء فيها أكبر وقت ممكن حتى

ك لتفكاأوقات الراحة والنوم أو لقاء األسرة فكانت سببا أساسيا في إيجاد سبل 

 (.230، ص2020األسري)صكبان، 

في عالم افتراضي بعيد عن الواقع سبب الكثير من ونرى أن العيش 

اضي المشكالت داخل األسر، كما انتشرت ظاهرة الخيانة الزوجية في عالم افتر

كثر ما أمليء بالمغريات هروبا من الواقع الذي يعيشه الزوجين لتتسع الهوة بينه

 واءتفأكثر فيصبح لكال الطرفين أصدقاء يشبعون حاجاتهم العاطفية للحب واالح

رخا واالهتمام والرعاية والتي هي غير متوفرة في محيطهم األسري مما يسبب ش

 تفسخوفي العالقة بينهما وبمرور الوقت تتفاقم المشكالت لتؤدي إلى االنحالل 

 عالقة مقدسة.

بح وتص اختفاء األهداف المشتركة بين الزوجين وكذلك االهتمامات المتبادلة

سرية األ ثر أهمية وأكثر إلفاتا للنظر من األهدافالنزاعات واألهداف الفردية أك

 (. 37، ص2019ويمكن أن نطلق عليها اسم المصلحة الشخصية)المصيلحي،

إن األسرة تشكل القاعدة التي ينتمي إليها الفرد إال أن  المشكالت األسرية:

النزاع والشجار بين الزوجين  يخلق جوا من عدم االستقرار بين الزوجين بما له 
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انعكاسات سلبية على أفراد األسرة، حيث يمثل الشجار والنزاع المتمركز حول من 

 (.15، ص2007الزوجين عامال رئيسيا في التفكك األسري )العمرو، 

ما ونرى أن غياب االنسجام واختالف الفكر والرؤى وانعدام التوافق بين

اعات الزوجين ينعكس سلبا على الحياة األسرية فينتج عنه الكثير من الصر

عيق والمشكالت فيؤدي إلى النزاع والشجار في غياب الحلول وسوء الفهم مما ي

 استقرار األسرة وينتهي بها األمر إلى التفكك واالنحالل.

التصرفات الشاذة الناتجة عن اختالل السن وظهور األمراض الذهانية 

 والعصابية والجنسية وما إلى ذلك من أمراض مزمنة.

نحرافات الشاذة كاقتراف المعاصي والخروج عن العادات الضارة واال

ن القانون وارتكاب شتى الجرائم وتعاطي المخدرات وشرب المسكرات وغيرها م

دية إرا العوامل التي تؤدي ال محالة إلى إضعاف الروابط األسرية وتفككها بصورة

 (.48، ص2013)أيديو، 

ت ياجاإلشباع االحت: من أهم الوظائف التي تؤديها األسرة العوامل النفسية

ات تياجالعاطفية ألفرادها هي إحساس الفرد باألمن واالحترام والتقدير، وهي اح

 لفردانفسية ال تجد مجاال إلشباعها سوى عن طريق الجماعات التي ينتمي إليها 

 واألسر من أول هذه الجماعات.

 فالتفكك األسري يمكن أن ينشأ من عندما يفشل أحد الزوجين في تحقيق

أو  شباع العاطفي للطرف اآلخر أو عندما يشعر أحد طرفي العالقة الزوجيةاإل

كالهما بعدم الرضا عن العالقة الزوجية وهذا يظهر خاصة في عدم انسجام 

واجي الز الرغبات الجنسية أو عدم اإلشباع والذي يعتبر عامل مهم في سوء التوافق

، 2017تؤدي إلى حل رابطة الزواج )زنانرة،  وما يترتب عليه من خالفات قد

 (.348ص

ونرى أن ما يميز العالقات الزوجية في الكثير من المجتمعات العربية البخل 

العاطفي، فالكثير من األسر تفتقر إلى مشاعر الحب والود بين أفرادها خاصة بين 

مادية دون الزوجين لتكون عالقة جافة قائمة على الحقوق والواجبات و الرعاية ال

اعتبار للمشاعر والعواطف التي تعمق العالقات بين الطرفين، فالرجل في المجتمع 

العربي من النادر أن يعبر عن مشاعر الحب والود للطرف اآلخر والمفارقة الغريبة 

يمكنه النزاع والصراع والشجار أمام األبناء وإظهار الخالفات مع الطرف اآلخر 
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سرة وأمنها، وقد يرجع ذلك للتنشئة االجتماعية القائمة للعلن فيزعزع استقرار األ

على العرف والتقاليد أكثر من قيامها على الدين ومقوماته فقد ثبت أن النبي عليه 

أفضل الصلوات والسالم لما سئل من أحب الناس إليه قال عائشة رضي هللا عنها 

لعربية نجد أغلب وأرضاها ولم يتردد بالتصريح، وبالمقابل في أغلب مجتمعاتنا ا

األسر تفتقر لمشاعر الحب واالهتمام في عالقاتها وأمام قلة الوعي وضعف الوازع 

الديني يلجأ كال الطرفين إليجاد بديل إلشباع حاجاتهم النفسية من عاطفة الحب 

واالحتواء فيقعون فريسة الخيانة الزوجية ويعرضون أمن األسرة واستقرارها 

شباع العاطفي واحتواء الطرف اآلخر واالهتمام بمتطلباته للتفكك والتفرق، لهذا اإل

 من أهم العوامل التي تعمل على استقرار األسرة واستمراريتها.

وهو اإلعالن الرسمي عن فشل الحياة الزوجية وهو إحدى الطالق: 

 .(8، ص2013المشكالت الخطيرة  التي تهدد كيان األسرة )العايب وبغدادي، 

أن ألسباب التفكك األسري أسباب عديدة يمكن  أسمهان بوعيشة وترى

 إيجازها في:

 الطالق.-

 وفاة أحد الوالدين أو كليهما.-

 السجن ألحد الوالدين.-

ي تماععدم التوافق بين الزوجين ألسباب عدة منها االختالف الفكري واالج-

 وغيره.

 انخفاض دخل األسرة بسبب البطالة أو غيره.-

 ل في شؤون األسرة كأهل الزوج والزوجة.محاولة بعض األقارب التدخ -

 سكن بعض األقارب مع األسرة ومشاركتهم المادية والمعنوية لألسرة.-

ؤدي ما يمعدم مالئمة المنزل الذي تقيم فيه األسرة، فقد يكون المسكن ضيقا -

 إلى نفور أفرادها وخروجهم خارج المنزل.

 العنف األسري) اللفظي، الجسدي، النفسي، الجنسي(.-

إدمان أحد الوالدين على المخدرات أو المشروبات الكحولية، حيث تشير -

اإلحصائيات إلى أن نسبة التفكك األسري في أسر المدمنين تزيد على سبعة 

 أضعافها في أسر غير المدمنين.
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 تقلص أوقات التفاعالت األسرية.-

 (.196، ص2018غياب أحد الوالدين بسبب الهجرة )بوعيشة، -

 تفكك األسري:.مراحل ال4

ي األسر أن النزاعات األسرية ترتبط ارتباطا مباشرا بالتفككوليام جود يرى 

 سرية، حيث يشير إلى عدة مراحل تمر بها األسرة قبل أن تتفاقم الخالفات األ

 وتتمثل هذه المراحل في اآلتي:

جدا  وهي فترة متغيرة غير معلومة األجل قد تكون قصيرةمرحلة الكمون: أ.

تها ناقشميمكن مالحظتها والمشكالت التي تظهر خاللها مهما كانت  ال يتم  حيث ال

 والتعامل معها إليجاد حلول لها.

 الخطرووفيها يشعر أحد الطرفين  أو كالهما بالتهديد مرحلة االستثارة: ب.

وعدم االرتياح النفسي وشعور كل طرف بأن  اآلخر غير قادر على تلبية 

 (.8احتياجاته)رتيمي، دس، ص

يجة وهي المرحلة التي ينفجر فيها الوضع المتأزم نتمرحلة االصطدام: ت.

 لترسب المشكالت، حيث تظهر االنفعاالت المكبوتة لفترة طويلة.

يؤدي وفي هذه المرحلة تتعقد األمور وتزداد حدة مرحلة انتشار النزاع: ث.

ف كل طر ذلك إلى تعميق الخصومة وزيادة العداء بين الطرفين، حيث يكون هدف

ع لصراهو التغلب  على الطرف اآلخر دون محاولة تسوية المشكالت ، وإذا كان  ا

خرى في البداية يشمل جوانب معينة فإنه سرعان ما ينتشر ليتخطى النواحي األ

 (.46،47، ص2013المتعددة )أيديو، 

إن لم يستطع الزوجين الوصول إلى حلول مرحلة البحث عن حلفاء: ج.

من  إطار األسرة فإنهما يلجئان لمن  يساعدهما في تحقيق ذلكللمشكالت داخل 

صبح ها ياألهل واألصدقاء وإذا استمر النزاع فترة طويلة فإن كيان األسرة وبنائ

ي من عاطفمهددا وهنا قد يلجأ أحد الطرفين إلى أو كالهما للحصول على اإلشباع ال

نشطة األ أو المشاركة في خالل المصادر البديلة مثل تركيز االهتمام على األطفال

، سرةاالجتماعية والتركيز على النجاح على حساب اإلشباع الذي يتحقق داخل األ

رسخ ما يموقد يؤدي هذا إلى التدليل الزائد لألبناء وعدم محاسبتهم على التقصير 

 لديهم قيم السلوك اإلنحرافي.
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حد أيبدأ  : ويحدث ذلك عندما تزداد التوترات، فقدمرحلة إنهاء الزواجح.

تعلق ات تالزوجين أو كالهما في اللجوء إلى المحاكم إلنهاء الزواج واتخاذ إجراء

بحضانة األطفال ورعايتهم واستئناف كل طرف لحياته الزوجية مرة أخرى 

  (.10-9)رتيمي، دس، ص 

 .آثار التفكك األسري:5

ت القاعالعالقات األسرية تشكل األساس للأثر التفكك األسري على المجتمع: 

يث أن ة، حاالجتماعية األوسع مدى، وتعد ركائز أساسية في العالقات اإلنسانية عام

سليمة م الالتماسك األسري مطلب مهم للحفاظ على تماسك المجتمع واإلبقاء على القي

في  يسهمبه، ولهذا فإن التفكك األسري يعوق تحقيق األسرة لرسالتها المجتمعية و

 جتماعي، وتبرز خطورة دور األسرة في التنشئةتصدع وحدة وقوة النظام اال

 على االجتماعية والتطبيع االجتماعي ويعكس ذلك مدى تأثير المشكالت األسرية

لفكر ة واالمجتمع، ومن الحقائق التي ال خالف عليها بين علماء االجتماع والتربي

ين الد اإلنساني أن األسرة عماد المجتمع و أنها إذا أسست على دعائم راسخة من

الح ان صكوالخلق والترابط الحميم فإنها تكون لبنة قوية في بنيان األمة ومن ثم 

د هم رافقد أاألسرة هو السبيل لصالح األمة فإذا ساد التفكك األسري فإن المجتمع يف

ع مجتممن روافد قوته واستقراره، وكل هذا يعرقل مسيرة التطور والتنمية في ال

 (.77-76، ص2019)محمد أدم، 

بة مترتاآلثار األكثر  خطورة  هي تلك ال أثر التفكك األسري على األطفال:

 قدانفعلى األوالد خصوصا إن كانوا صغار السن، فأولى المشكالت التي تواجههم 

 د أوالمأوى الذي كان يجمع شمل األسرة، وهنا سيحدث التشتت حيث يعيش األوال

جة ع زومواألم والنتيجة مشكالت  بعضهم مع أحد الوالدين، وغالبا ما يتزوج األب

ر ن غياألب وزوج األم مما يدفع أوالد األسر المفككة  إلى أماكن أخرى قد تكو

سية مناسبة للعيش في حياة مستقرة وخاصة الفتاة قد تصاب ببعض األمراض النف

وء نتيجة سوء المعاملة وفي بعض الحاالت تكون عرضة لالنحراف في مسالك الس

 (.221لمشكلة)جعفر ومسلم، دس، صبحثا عن مخرج ل

إن األبناء الذين يعيشون ضمن أسر مفككة ال تعرف إال النفور والكراهية وال 

تكون نشأتهم طبيعية وتترسب في أعماقهم مشاعر الكراهية من الحياة واألحياء، 

ويتمثل ذلك في االنحراف والتمرد على القيم والنظم والقوانين وإدمان الموبقات 

مخدرات فضال عن العزوف مستقبال عن الحياة الزوجية، فلقد أثبتت وتعاطي ال
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الدراسات أن ظواهر اإلجرام والعنف وانحالل األخالق مردها إلى أن الروابط 

النفسية في األسر ضائعة وأن أجياال تربت وترعرعت بعيدا عن مشاعر الحنان 

الفساد واستحوذ  والمودة والرحمة واالنسجام، فانتكست فطرتها وانغمست  في بؤر

 (. 343، ص1998عليها حب االنتقام )الدسوقي، 

حدثا في الواليات  (7598)من خالل دراسته على " شيلدر" حيث وجد 

ر جاءوا من أس  50.7المتحدة األمريكية من نزالء المؤسسات اإلصالحية أن 

مون من األحداث المنحرفين في اسكتلندا ينت  55.5متصدعة، كما أكد أيضا أن 

 في هذا الصدد من خالل دراسته أن من  "بيناتل"جميعا ألسر مفككة، ويرى 

 (،60، ص 2013عائالت األحداث المنحرفين يشوبها التفكك واالنحالل )أيديو، 

بسبب  حول أصناف المنحرفين أن األطفال انحرفواماري كارنبتر وقد أكدت دراسة 

يز لمتمبسبب الجو األسري ا إهمال أوليائهم وعدم االهتمام بهم ومنهم من انحرف

 بالشجار الدائم وسيطرة األم على شؤون المنزل وحاالت الطالق واالنفصال

 (.65-64، ص 2020والترك ووفاة احد الوالدين)بوداري وبوعزة، 

فراد ها أأول من يدفع ضريبة انحالل األسرة وتفكك آثار التفكك على األفراد:

ا ر من المشكالت  ينتج تفكك أسرتهماألسرة، فالزوج والزوجة يمران بالكثي

بات فيصابان باإلحباط وخيبة األمل، وقد ينتج عن ذلك اإلصابة بأحد االضطرا

ة النفسية كالقلق المرضي، أو االكتئاب فينعزل الزوج أو الزوجة عن الحيا

 االجتماعية.

 من آثار التفكك األسري آثار التفكك على عالقات الزوجين باآلخرين:

ك تصدع  في عالقات الزوجين باآلخرين خاصة األقارب إن كان هنااضطرابات و

زوجين ن العالقة قرابة بين أسر الزوجين، فإنه غالبا تتأثر العالقات بما يحدث بي

ة إن خاص فتحدث العداوة والقطيعة بين األسرتين، كما قد ينتقل ألسر أخرى مستقرة

ي كك فها فإنه عند حدوث تفكانت تجمع بين هذه األسر مصاهرة بين عدد من أفراد

ب ن باأحد األسر يلجأ بعض اآلباء واألمهات إلى نقل أثر التفكك ألسرة أخرى م

 (. 222-221االنتقام، وتكون النتيجة تفكك أسرة ثانية )جعفر ومسلم، دس، 

من اآلثار المدمرة للتفكك األسري كثرة الطالق حيث يؤدي الطالق إلى 

الحيرة في االنحياز ألي طرف فضال عن فقدهم  التمزق العاطفي لألبناء بسبب

لشعور باألمن ويؤثر هذا على تحصيلهم العلمي وتفوقهم الدراسي، وقد يستخدم 
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األطفال بعد الطالق كوسيلة ضغط أو انتقام، فيعيش األبناء تجربة نفسية قاسية 

 (.31، ص2007تترك في وجدانهم انطباعا سيئا عن الجو األسري )أبو يونس، 

  فييسبب التفكك األسري اختالال التفكك على قيم المجتمع وثقافته: آثار

ثل مكثير من القيم التي يسعى المجتمع لترسيخها في أذهان وسلوكيات أفراده 

 تماسك ة فيالترابط والتراحم والتعاون والتسامح وغيرها من القيم اإليجابية المهم

ة األسر فرادتأثير في كل فرد من أالمجتمع واستمراره ، ويولد التفكك إحباطا قوي ال

يئة المفككة قد يجعل بعضهم يوجه اللوم إلى المجتمع الذي لم يساعده على ته

ها ع عنالظروف التي تقي من التفكك األسري، فيحول اللوم لتلك القيم التي يداف

م ن عدعالمجتمع، ويسعى الفرد للخروج عنها وعدم االلتزام بها كنوع من السلوك 

ه في علي غير معلن، كما قد يظهر نوعا من السلوك المنافي لما هو متعارفالرضا ال

-22مجتمعه كرد فعل لعدم الرضا عن المجتمع وثقافته )جعفر ومسلم، دس، ص

23.) 

 .سبل الوقاية والعالج:6

نه د أمتعتبر ظاهرة التفكك األسري من الظواهر الخطيرة في المجتمع إذ تهد

لتي اوتطوره بسبب االنعكاسات واآلثار السلبية  واستقراره وتحول دون تنميته

 هذه يخلفها، ولهذا البد من حلول للحد من  انتشار هذه الظاهرة ويمكن إجمال

 الحلول فيما يلي:

ادئ أ.تخطيط عملي لتدريس فقه األسرة بصورة توضح القواعد العامة والمب

هية، لفقاالختالفات الكلية لبناء األسرة دون الدخول في بعض التفاصيل الفرعية وا

 فكريويطبق ذلك المنهج في المرحلة الثانوية والجامعية مع مراعاة التطور ال

 (.345، ص 1998للدارسين في هاتين المرحلتين)الدسوقي، 

م نظا ونرى أن الثقافة الدينية في مجال األسرة والزواج مطلوبة فاإلسالم

دئ والسياسية وضع المبامتكامل في جميع المجاالت االقتصادية واالجتماعية 

 واألسس التي تسير عليها األمة اإلسالمية.

كك، التفوالتقيد بمنهاج الشريعة اإلسالمية يقي األسرة من مخاطر التشرد و 

ظ وحف ذلك أنه أوضح كل المسائل والحقوق والواجبات المتعلقة باألسرة المسلمة

 ية األبناء.حق كل فرد فيها، وأوضح كيفية التعامل مع المشكالت وترب
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ليس مة ووينبغي التنويه إلى أنه البد من تربية األبناء تربية إسالمية سلي

الجهل وعصب استنادا للعادات والتقاليد والعرف فتلك العادات تقوم على الحمية والت

بية ة العرلمرأبمقاصد الشريعة اإلسالمية، فالرجل أساء استخدام القوامة  والتعدد، وا

ا ال أنه مع إسالمي وحرصها على تطبيق كل ما يتعلق بالدين إالرغم نشأتها في مجت

 تؤمن بالتعدد في إطار مجتمع شوه المفهوم وكل ما يتعلق به.

ت لسالب.برامج التوعية واإلرشاد سواء بإعداد الندوات التثقيفية أو المس

 االجتماعية وهذا يحتاج إلى تعاون الباحثين في مختلف التخصصات والسيما

 عى فيالفقهي والدراسات االجتماعية واالقتصادية والنفسية على أن يراالتخصص 

 ذلك عرض القضايا بأسلوب يغري بالمشاهدة.

ية لزوجج.إحياء دور المصلحين الذين يتولون عالج ما قد يطرأ على الحياة ا

 من أسباب النفور واالضطراب وهذا أمر مطلوب شرعا ، ولكن األمة قصرت في

تفكك وال ذلك لم يعد له دور إيجابي في حماية األسرة من التمزقالمحافظة عليه وب

 (.346، ص 1998)الدسوقي، 

ء أسا ونرى أنه ال بد من التحلي بالثقافة الحوارية في مجتمع عربي ذكوري

ب سلوألفهم القوامة بشكل خاطئ فالكثير من األسر في المجتمعات العربية تفتقر 

 ة ككل.تواصل بين الزوجين أو أفراد األسر

 فلغة الحوار منعدمة بين الطرفين لتكون عالقة زوجية تنحصر في حقوق

 وواجبات كعالقات الرئيس والمرؤوس هذا أدى تفاقم المشكالت بين الطرفين

 شقاقوتراكمها دون اللجوء إلى الحوار والبحث عن حلول واقعية لها، فيحدث ال

ال  سبابالت سابقة فجرتها أوالتفكك ألسباب واهية نتيجة الكبت والتراكمات لمشك

 معنى لها، لهذا ال بد من التحاور والنقاش بين الطرفين بخصوص عالقتهما

ذا مية فهسالالزوجية وتربية األوالد وكل ما يتعلق باألسرة استنادا إلى الشريعة اإل

بين  رحمةكفيل بحماية األسر المسلمة من االنهيار، فاهلل عز وجل جعل المودة وال

 ألمنبين كل ما يتعلق باألسرة وتربية األبناء في إطار يكفل لها االزوجين و

 واالستقرار.

أيضا ال بد من سعي األطراف المختصة إلقامة دورات للزواج  وتحديد 

األفراد القادرين على بناء أسر تتمتع بالصحة النفسية والجسدية الالزمة لإليفاء 

التي تصادف األسرة والنجاح في بمتطلبات الزواج والقدرة على مواجهة التحديات 

 إيجاد الحلول المناسبة للمشكالت التي تعترضها.
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 خاتمة: 

األسرة هي أساس المجتمع  فبناء المجتمع وتطوره مرهون بمدى نجاح 

 األسر في الحفاظ على أمنها واستقرارها وبناء جيل قادر على تحمل أعباء

فرد  ا كللمجتمعات ورقيها، لهذالمسؤولية والنهوض باألمة والمساهمة في ازدهار ا

اظ الحفمن أفراد األسرة مسؤول عن حمايتها من مخاطر التمزق والتشرد والتفكك و

لة محاووعلى استمرارية العالقات بين أفرادها في جو من الود والتآلف والرحمة، 

ة الميمواجهة المخاطر والخالفات بما يقتضيه الدين وتستند إليه الشريعة اإلس

 بر األمان والحفاظ على االستقرار.للوصول ل

دئ لهذا البد من غرس الثقافة اإلسالمية من الصغر وتعليم األبناء مبا

الشريعة اإلسالمية التي حرصت على حفظ الحقوق وبناء مجتمع خال من 

و جفي  االضطرابات والمشكالت، ولهذا البد من حرص الوالدين على تربية األبناء

تعليم اء وت األبناء النفسية من الحب واالهتمام واالحتوصحي وآمن إلشباع احتياجا

بتلك  لديناألبناء مبادئ التسامح والرحمة والتعاون وقبل ذلك البد أن يتحلى الوا

ة عالقالصفات لتسهيل عملية تربية األطفال ، فالطفل ورقة بيضاء وهو انعكاس ل

 الوالدين وأسلوب حياتهما معا.

 قائمة المراجع:

 كريم..القرآن ال1

نسانية، (، التفكك األسري وانحراف األحداث، مجلة العلوم اإل2020.أيديو ليلى)2

 2، العدد3المجلد 

لطفل ل(، التفكك األسري وأثره على البناء النفسي والشخصي 2013.أيديو ليلى)3

 .11مقاربة سوسيونفسية، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد

ى ثر برنامج تدريبي في خفض السلوك العدواني لد(، ا2007.أبو يونس محمد)4

يا، ة العلربويالمراهقين من أبناء األسر المفككة، رسالة ماجستير، كلية الدراسات الت

 جامعة عمان العربية للدراسات العليا.

(، التفكك األسري وأثاره االجتماعية الملتقي الدولي 2018.بوعيشة أسمهان)5

لمسلمة المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشريعة التاسع حول: قضايا األسرة ا

 نوفمبر. 27/28اإلسالمية أيام 
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(، دور التفكك األسري في تعاطي 2019.بوداري عز الدين وبوعزة الصالح)6

 .22الشباب للمخدرات، مجلة المربي، العدد

ق/ (، الطالق وأثره في التفكك األسري في العرا2019.الجمالي خمائل شاكر)7

 .62، العدد16، مجلة البحوث التربوية والنفسية، المجلدرؤية شرعية

ي .جعفر عبد اإلله ضياء ومسلم حمود سعاد) دس(، اثر استخدام االنترنت ف8

ة، التفكك األسري واالجتماعي، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولي

 .39العدد

 مجلة آداب(، التفكك األسري دراسة تحليلية، 2019.حميد سعد وساجت خالد)9

 .87المستنصرية، العدد

 (، التفكك األسري وعالقته بجنوح األطفال، رسالة2015.حضرة سهى محمد)10

 ماجستير، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الرباط الوطني.

(، التفكك األسري وعالقته 2019.حدابري ريمة وبوطوطن محمد الصالح)11

 ماعية،الجتا، مجلة التواصل في العلوم اإلنسانية وابالجريمة جريمة التهريب نموذج

 .2، العدد25المجلد

، 4لد(، التفكك األسري، مجلة الحضارة اإلسالمية، المج1998.الدسوقي محمد)12

 .4العدد

م لعلوا.رتيمي أسماء)دس(، األسرة بين التفكك وانحراف األبناء، مجلة تطوير 13

 .11االجتماعية. العدد

سالة (، اثر التفكك األسري في عودة األحداث لالنحراف، ر1991.الرويس فهد)14

 ب.تدريماجستير، قسم العلوم االجتماعية، المركز العربي للدراسات األمنية وال

 (، تحليل سوسيولوجي لدور التفكك األسري في انحراف2017.زنانرة ريمة)15

 .8، العدد1األطفال، مجلة تاريخ العلوم، ج

يوع اثر لغة التواصل االجتماعي في التفكك األسري وش(، 2020.صكبان بلسم)16

 .13المخدرات، المجلة الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد
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(، دراسة تحليلية للعوامل المرتبطة بالتفكك 2012.عباس فخري صبري)17

 .51، مجلة الفتح، العدد9/4/2003األسري للعائلة العراقية بعد أحداث 

ي ف(، التفكك األسري وعالقته بانحراف الفتيات 2007نادية) .العمرو هايل18

 األردن، رسالة ماجستير قسم اإلرشاد والتربية الخاصة، جامعة مؤتة.

(، التفكك األسري وأثره على انحراف 2013.العايب سليم وبغدادي خيرة)19

 ل.أفري 9/10الطفل، الملتقى الوطني حول االتصال وجودة الحياة في األسرة، أيام 

لة (، التفكك األسري وأثره على تنشئة األطفال، رسا2019.محمد آدم أحمد)20

 ماجستير، كلية الدراسات والبحث العلمي، جامعة شندي.

(، التفكك األسري ومخاطره على رأس المال 2019.المصيلحي نجالء)21

 .4، العدد8البشري، مجلة علوم اإلنسان والمجتمع، المجلد

جلة (، التفكك األسري ووفيات األطفال، م2010تي فراس).موسى إيمان والبيا22

 .58آداب الرافدين، العدد
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سبات ي منالقد أكدت األحاديث النبوية الشريفة على التعلم وتربية األبناء كما ورد فملخص: 

ور العلم ن ن" "طلب العلم ولو كان في الصيأطلب العلم من المهد إلى اللحد" "أعديدة نذكر منها "

عليم وفي وصايا الخلفاء في الت"، العلم فريضة على كل مسلم ومسلمةوالجهل ظالم" "طلب 

صى ، أووتوجيه المجتمع نحو التربية الناجحة في خلق جيل متمكن قادر على مواجهة المخاطر

وب ورك الخليفة عمر بن الخطاب )رضي هللا عنه( بقوله " علموا أوالدكم الرماية والسباحة

لس في ألند، وإنطالقا من ذلك سنحاول أن نوضح دور علماء امالخيل" فضال عن التربية والتعلي

 تربية األبناء على قواعد اإلسالم من خالل رسالة القابسي القيرواني.

 .روانيعلماء األندس، تربية األبناء، قواعد اإلسالم، القابسي القي: الكلمات المفتاحية

Abstract: The noble prophetic hadiths emphasized the education and 

raising of children as mentioned on many occasions, including “I seek 

knowledge from the cradle to the grave”, “I seek knowledge even if in 

China,” “Knowledge is light, and ignorance is darkness” “Seeking 

knowledge is an obligation for every Muslim man and woman.” And in 

the commandments Caliphs in education and directing society towards 

successful education in creating a capable generation capable of facing 

dangers. Caliph Umar bin Al-Khattab (may God be pleased with him) 

recommended by saying, "Teach your children archery, swimming and 

horse riding" as well as education, and from that we will try to clarify the 
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role of scholars of Andalusia In raising children on the rules of Islam 

through the letter of Al-Qabsi Al-Qayrawani. 

Key words: Al-Andus scholars, parenting, rules of Islam, Al-Qabsi Al-

Qayrawani. 

 

 مقدمة:.1

لتي اوية حفلت مصادرنا التراثية بمادة واسعة عن تكوين المعلم واألسس الترب

 اراتإشك ي، فهنااإلسالموضعت لخدمة الحركة العلمية والثقافية في العالم العربي 

توفير لم وفي القران الكريم والحديث الشريف والحكمة تؤكد على أهمية العلم والتع

لمعلم بد للب في تلقين الدروس واألخالق واالحترام الوالهدوء للمعلم والطا األمن

ئ لمبادالتعليم السماوية في تثقيف األبناء وحثهم على االلتزام با إلىالعودة 

 السور م فيغة اللغوية عن العلم في القران الكرييالسماوية، وقد وردت اللفظة والص

/ م: )ع  لقران الكريا أللفاظالمعجم المفهرس  أحصاهاالكريمة بمعاني مختلفة كما  لم 

علمن/ / ل تمُ أ علمُ/ تعل ُمو/ع لِمُت/ع لِمِت/ عُلمتُُم/ علمتموهن/ ع لمتهُ/ ع لمن ا/ ع ل مهُ/ع ل

/ ت علمُون هُم/  / ف ست علمُون  ا/ ت عل مُوا/ت علُمون  ه  ت علُم 

/ي  ت عل مُوهُم/ت عل م /ت علمُهُم/ي ع ل ُم/ي عل ُم/س ي ع لُُم/لي ع ل م /اع ل  عل مُهم/ي عل موا/ي عُلُموي عل مها/ي  /ع لمهُ ن  ن 

/ع لم ك  /ع لمتُم/ع لمت ن ا/ع لمت ني/ع لم  نع ل مهُ/تعلما ه/ع لمن ي/ع لمن/كُمُ مُوا/لُيع لم/ع لم /ع لمتك 

/تعه/يُع لما ه/ُعلُمك/يُعلمكُم/يُعلُمهُ/يُعلُمُهُم/يُعلُمو/ /عُ تعلُون  /ن  ا/يتعلمون/ن عُلُمتم/عُلملمت 

/ عُل ما ُء(.ع الُم/ الع   / ع المين   الُمون 

لى عإّن المفردات اللغوية التي وردت في السور القرآنية الكريمة أكدت 

جاح لى نتكوين المعلم واألمن التربوي وفيها من المعاني والمفاهيم التي تعمل ع

ت آلياالعملية الثقافية وخلق جيل مؤمن قادر على مواجهة المصاعب وقد أنجبت ا

 لحضارةدو انية الكريمة أجيال من العلماء والمفكرين العظام الذين شيوالسور القرآ

 نية. إلنسافي جميع مجاالت العلوم واآلداب والفنون في تاريخ ا اإلسالميةالعربية 

 نسانيةسس إإن القران الكريم هو دستور التعليم والتربية وبناء المجتمع وفق أ

 الفضائل الحميدة.وخلق أجيال تحمل القيم والمبادئ واألخالق و

وقد أكدت األحاديث النبوية الشريفة على التعلم وتربية األبناء كما ورد في 

مناسبات عديدة نذكر منها " اطلب العلم من المهد إلى اللحد" " اطلب العلم ولو كان 
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في الصين" " العلم نور والجهل ظالم" "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة 

." 

خلق  ة فيء في التعليم وتوجيه المجتمع نحو التربية الناجحوفي وصايا الخلفا

 يجيل متمكن قادر على مواجهة المخاطر، أوصى الخليفة عمر بن الخطاب )رض

 لتربيةاعن  هللا عنه( بقوله " علموا أوالدكم الرماية والسباحة وركوب الخيل" فضال

 والتعليم.

بن  غة عن اإلمام عليومن الحكم التي وردت عن العلم في كتاب نهج البال

ر في ا ظهأبي طالب عليه السالم قال: " أوضع العلم ما وقف على اللسان، وارفعه م

في وينفعه".  الجوارح واألركان" وقوله "رب عالم قد قتله جهله وعلمه معه ال

أكيد تيها خطبة اإلمام علي عليه السالم ووصياه إلى عامله كميل بن زياد النخعي ف

جاةِ، نبيل سلتعليم في قوله "الناس ثالثة فعالم رباني، ومتعلم على على التربية وا

م ، ولوهمج رعاع، إتباع كل ناعِق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيؤا بنور العلم

-470، ص1986)أحمد خالد تونس، محمد فؤاد عبد الباقي، إلى ركن وثيق   يلجئوا

515.) 

ل تحرس المال، والما يا كميل العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت

عرفة مميل كتنقصه النفقة والعلم يزكو على األنفاق، وضيع المال يزول بزوالِه" يا 

فاته، عد وب األحدوثةالعلم دين يدان به، به يكسب اإلنسان الطاعة في حياته، وجميل 

 والعلم حاكم والمال محكوم عليه.

ر، ما بقى الده يا كميل هلك خزان األموال وهم أحياء، والعلماء باقون

-514، ص2008")محمد عبده، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة

515.) 

عليه وتتوضح أهمية التعليم والمعلم  اإلسالمبهذه المواصفات الدينية في 

زرع وواجبات دينية ودنيوية في تربية الطفل على الطريق المستقيم واالحترام 

 ي.اإلسالمالصفات المذمومة في المجتمع المحبة واألمانة والصدق ونبذ كل 

 اءألبنفالطالب أمانة والصدق أمانة في عنق المعلم الناجح القادر على تلقين ا

 األسس التربوية لبناء المعلم الناجح.2

إّن المعلم هو الشمعة التي تنير الدرب للطالب في إيصال المعلومة 

يتعلم، لسانه هو النبراس الذي  الصحيحة، وهو القدوة والمثال والعبرة لمن أراد أن
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يوصل الكلمة الصحيحة إلى عقل الطالب، عيون المعلم هي الضوء واإلشارة إلى 

وإرشادهم نحو الطريق المستقيم، قلب  األطفالخلق جيل ناجح في متابعة سلوك 

المعلم هو عنوان الحب واالحترام أو العطف فالكلمات التي يصدرها إلى التلميذ 

يجب  األطفاللبه وعطفه األبوي، كل خطوة يقوم بها المعلم تجاه تعبر عن طيب ق

أن تكون مدروسة ومعبرة لبناء عقل الطفل الذي يرى معلمه األب والقائد والتربوي 

 .الناجح

تعليم ت الالرحلة في طلب العلم مهمة إنسانية لبناء التربوي في متابعة مؤلفا

سن بن مكارم األخالق" للشيخ الحي نذكر منها "كتاب اإلسالمفي التراث العربي 

هـ( و" كتاب فردوس الحكمة " للشيخ ابن رين الطبري  7على الطبري )ت ق 

وكتاب" الرسالة المفصلة ألحوال المتعلمين وأحكام المعلمين  ،ه(247)ت

بي هـ( وهو مر403-324والمتعلمين" للشيخ التربوي أبو الحسن علي القابسي )

ى ابه إلم كتوترج اإلسالميةالتعليم في الحضارة العربية قيرواني من علماء التربية و

 .(1986)أحمد خالد تونس، محمد فؤاد عبد الباقي، اللغة الفرنسية

لمية عليب أكدت الرسالة على األسس التربوية الناجحة لتعليم األبناء وفق أسا

لبناء مجتمع ناجح يقوم على أسس  اإلسالميةمنهجية صحيحة وفق الشريعة 

 .ق واالحترام وخدمة اإلنسانيةاألخال

لنحو لى اعويمكن تقديم التوجيهات والنصائح التربوية لتكوين المعلم المثالي 

 :التالي

نبوية ث الاالهتمام بالثقافة الدينية وقراءة المصحف الشريف ومعرفة األحادي-

 .اإلسالمالشريفة والحكم والنصائح للعظماء ب

 .الصحيحةأن يتقن اللغة العربية وقواعدها  -

 .أن يهتم بهندامه ونظافة شكله ليكون نموذجا لألبناء -

ظيم عليه أن يتابع األبناء عند دخوله الصف في جلوسهم وواجباتهم وتن -

 كتبهم وحضورهم ويتفقد الحاضر والغائب.

 .ألطفالاناء أن يستخدم األلفاظ المناسبة الجميلة في التعبير واالحترام لألب -

 .دون عطوفا هادئا ومستمعا ومصححا لألخطاء التي ترمطلوب منه أن يك -
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يبا كون قرفي المظهر والغنى والفقر واالجتهاد وي األطفاليتميز بين  أن ال -

 .فقودالم ، الن هللا أوصى برعايتهم ومنحهم الحنان والعطفوالمحرومين من األيتام

م يمهاألذكياء ليكونوا قدوة لآلخرين في تكر األطفالأن يشجع ويدعم  -

 .بالدرجات أو التصفيق والتشجيع والهدايا المناسبة

اء الضعف األطفالمحاربة الغش والسرقة وقذف المحرمات واالعتداء على  -

 .وحمايتهم من األقوياء

 .سالماإليم وقيام الصلوات والصيام وكافة تعال ةلتأكيد على العدل والمساواا -

جذب لألطفال في التعليم ل استخدام وسائل اإليضاح المختلفة والمشوقة -

 .في التحبيب لفهم الدرس األطفالعقول ونفوس 

 القيام بسفرات وجوالت ميدانية لتثقيف الطفل. -

ة نمائيبتوب في عرض مواد علمية سيالو الأاالستفادة من جهاز الكمبيوتر  -

 .حسب تطور العصر وأذواق الطفل في سرعة التعليم مع الحداثة العلمية

 الطفل بصورة علمية  صحيحةكيف نربي .3

ل مثل العجينة يمكن عملها بصورة جيدة وسليمة بواسطة الوسائ األطفال

 ابعتهمومت التربوية، وتتعلق تربية الطفل بالبيئة التي يعيش فيها وثقافة األبوين

 ل.ا الطفن بهوعنايتهم وظروفهم وأحوالهم، فالبيت أوال ثم المدرسة والبيئة التي يسك

 مهأل من الطف آدابن أن متابعة تربية الطفل من البيت وأالتربية يذكر علماء 

هو  صغيربنه الدبه إلأبقوله "و األبناءقابسي عن تربية بيه، فيذكر التربوي الأو

 أدب السبيل في إنمامأمور فيه حتى يظهر منه الجفاء وسوء الخلق، فيزجر عنه، 

وة، باب العداو ليس على ه إذحمية،  ن يؤديه في غير عطب والأمن يريد صالحه 

عدال  أدبادبهما فيؤدب كل واحد منهما على قدر جرمه أليه إمته، أوكذلك عبده و

على به األ رادأ أنها يرى ن كان لم يجاوز بمإ، واألولياءلعدده حد يقتصر عليه ليس 

عليه اقلة، وولياء، واستحقوا الدية قبل العاأل قسمأ األدبجهل  أنه إالدب، وجه األ

 (.172-171، ص1986)أحمد خالد تونس، محمد فؤاد عبد الباقي، لكفارة" هو ا

 مسألةيضا أالطفل في المدرسة فيذكر القابسي وعلى المعلم احترام مشاعر 

ياه إله الستهنا  كثر من ذلك،أو أب الصبي ثالثا بالدرة )الفلقة(، ن المعلم ضرأ"

اجل ذلك لم يكن فيه غرم وطاقته عليه، ولم يتجاوز الواجب في صفة الضرب، فمن 
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)أحمد خالد تونس، محمد كالذي يموت من جلد وجب عليه فهو هدر قتيل الحق،..."

 (.172، ص1986فؤاد عبد الباقي، 

يره غيه نما ولإن كان المعلم لم يل الفعل، وإ"و وذكر الفقيه المالكي سحنون

 -انك، فأن وال شيء على المأمورأمر على المعلم كما فسرت لك، األ بأمره، كان

ني عيفارة، الدية على عاقلة الفاعل، وعليه الك رأىمن  أصحابنامور، فمن أيعني الم

هللا ورة، على الفاعل الكفاى الدية على عاقلة المعلم، وأعلى الفاعل، ومنهم من ر

 (.173-172، ص1986)أحمد خالد تونس، محمد فؤاد عبد الباقي، علم"أ

ي اليوم مع تغير الحياة والتطور ف ندثرإزمن العقاب قد ذهب و أننرى 

وليس  حاالت معينة إال فيوالقوة يمكن استخدام العصى  والمناهج وال األساليب

ل عما، عن القيام باألتخويف وردع الطفل إلىدف ما ته سلوب انتقامي بقدرأب

 مارسهاالتي ي لألخطاءير قناع وتفسإوتحذير و إنذار بأسلوب ،المشبوهة والسلبية

ار نذإقه وفعاله في الساحة مع رفاأحترام الطفل ومتابعة إمن دعاة  وأنا ،األطفال

م ير والمعللمدبالمشاجرة مع ا األهليقوم  كثير ما إذ، بأعماله أموره وأولياءذويه 

ً يهرب الطفل بسبب معاقبة ولدهم ي فو ينحرف أالمعلم والمدرسة من ، وأحيانا

لطفل الة امر ومراقبة حبية لمعالجة األالتر مسؤول إلى إحالةفعليه يتطلب  ،الشارع

 .الغير مرغوبة في التعليم بأفعالهالشاذ واقناعه 

ي ء فبناينتقد عالم التربية القابسي تصرفات بعض المعلمين في معاقبة األ

 ام لىإفترقى  ،سؤالك عما يتعدى به المعلم في ضرب الصبي وإمامسألة جاء فيها )

ى نه لىإوقد مزقت  ،ع من المعلم الجافي الجاهلفهذا لما يق ،من الضربة أكثرهو 

هو لخطا  إنماوالضرب على التعليم   ،المعلم عن ضرب الصبي وهو غضبان

 رطبة أيضاوتكون  ،(هي الدرة )سوط إنمايضربهم به  أنمما يصلح  ،الصبيان

ا ا لهذفم ،والوجه الرأسأنه يجتنب ضرب  أعلمتوقد  ،لئال تؤثر أثر سوء ،ةمأمون

 ،1986)أحمد خالد تونس، محمد فؤاد عبد الباقي، ب بالعصا واللوح(يضر أن

 (.170ص

 التربوي األمنرعاية الطفل وتوفير .4

 نبأحس وتأديبهللطفل هو حق الحياة ورعايته  اإلسالميقدمه  هم ماأ إن

لذي ا  )وهو لحقوق  كما جاء في القران الكريموالسيرة الفاضلة ومنحه ا األخالق

 .(54ن: سورة الفرقا()شراً فجعله نسباً ومهراً وكان ربك  قديراً خلق من الماء ب
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 على تربيتهم اإلسالم أكدغير شرعيين  أطفالوال يخفى علينا من وجود 

لى ع( لذلك له ألوليلهم فالحديث الشريف ذكر )السلطان ولي من  األمنوتوفير 

ذلك لله   ىألولمن خليفة عمر  أنوجاء في التاريخ  ،الحاكم والدولة رعايته وتربيته

طاب ن الخبالخليفة عمر  أنوجاء في التاريخ  ،على الحاكم والدولة رعايته وتربيته

هو و –ي بيت المال أ –)رضي هللا عنه( حين جاءه رجل لقيط قال )نفقته علينا 

 حر(.

ى عل وتأديبهمن حياة الطفل مهمة في رعايته  األولىن السنوات الخمس إ

 للصغار وصيانة حقوقهم من الحاجة اإلسالمرعاية  حسن الفضائل وقد بلغتأ

ث الثلبي وقاص :)أسعد بن  إلىوالعوز والفقر وفي ذلك يقول الرسول الكريم 

ي لناس فهم عالة يتكففون اتذر أنأن تذر ورثتك أغنياء خير من  إنكوالثلث كثير 

 )البخاري ومسلم(.(أيديهم

لى ع ماإلسال نموه فقد أكد أما الناحية التربوية بالنسبة للطفل في بداية

 نه صلى هللاروى ع ،ضرورة توجيه الطفل الواجهة التربوية الصحيحة منذ الصغر

 .(غر كالنقش على الصخرص)مثل الذي يتعلم في قال: أنهعليه وسلم 

بي طالب )ع( )قلب الجدث أمير المؤمنين علي بن أوجاء في كالم 

ً افز ن الصغيرنما كان ذاك  ألإو (قبلته فيها من شي يلق الخالية ما كاألراضي  ع قلبا

 (.1979)حسين علي محفوظ، تواضعاً  وأكثرشغالً وأيسر تبذال واقل 

ثره لسلوكهما أ أنالطفل بهم والداه، حيث  يتأثرمن  أولن أعلى  أكدكما 

ً البارز ودوره الكبير على الطفل، فمتى كانا قدوة حسنة له كان سلوكه حس متى ونا

ن ح، الكان سلوك الطفل معوجاً بعيداً عن معاني الخير والهدى والصالكان الضد 

طون بم من خرجكأطرة يقول هللا تعالى ) وهللا يولدا على الف اإلسالمالطفل في نظر 

 )سورة النحل(.تعلمون شيئاً ( ال أمهاتكم

 أو أنهبواه يهود أما إنوجاء  في الحديث الشريف )كل مولد على الفطرة و

ى ه علولى من حياتأليمجسانه(، فالبد من تلقين الطفل في السنوات ا وأينصرانه 

ات الحرك إال أنظاره أمامتمارس  ن الأخالق الحميدة والعادات الصحيحة واأل

لوك سعلى  ةقيمة للتوجيه والمناهج التربوية النظرية البحت ال إذالطيبة  واألفعال

وكه وتصرفاته ومشاعره بشر يترجم بسل إلىالطفل وشخصيته دون تحويل ذلك 

 .(54، ص1989)محمود الحاج قاسم محمد، ذلك التوجيه وتلك المناهج وأفكاره
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ب حريزة له غ قرأالغرائز ولكنه هذبها بالتعليم والتربية و اإلسالموقد أقر 

وهي  يتجاوز الحدود فيطمع في مال الغير فيصاب برذيلة الحسد إالالتملك على 

مور ن األموأقر له الغريزة الجنسية فهو يتعلم كثيراً خوة. ساس البغضاء بين اإلأ

رص الجنسية بصورة غير مباشرة حين يتعلم شروط العبادات ويشجع اإلسالم ويح

يسمح  ن ولمبراز الشخصية المستقلة للمسلميإجتماعية على على التربية الخلقية واإل

 .سالماإلفاهيم تتفق مع م خرى التي المم األبتقليد عادات وتقاليد وثقافات األ

لهم ة عقووالد وتغذيمر تعليم األأبالتربية العقلية للطفل فقد  اإلسالم إهتم

 ال بسائر المعارف والعلوم حسب قوله تعالى )هل يستوي الذين يعلمون والذين

 ()سورة الزمر(.يعلمون

 ديبه على الصدقأخالق الفاضلة لتربية الطفل هو تأبرز خصائص األ إن

دق عليكم بالص"عليه الحديث الشريف أكدثير من الفضائل كما ساس لكأالذي هو 

تحرى الجنة وما زال الرجل يصدق وي إلىيهدي البر والبر  إلىفأن الصدق يهدي 

، فجورال إلىن الكذب يهدي إياكم والكذب فإالصدق حتى يكتب عند هللا صديقاً، و

 د هللاتى يكتب عنالنار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب ح إلىوالفجور يهدي 

 ً  ")أخرجه مسلم(.كذابا

في  واإلنصافبناء في الحنان والحب ن يعدلوا في معاملة األأ اآلباءعلى 

 هللا تقوا"إكما أكد الرسول الكريم )صلى هللا عليه وسلم(:  األبناءالمعاملة بين 

 ")أخرجه البخاري(.أوالدكمواعلوا بين 

 23لكريم املة وقد ورد في القران احترام اليتيم في المعإ إلى اإلسالمأشار 

 ميذائهإومعاملتهم باللطف واالبتعاد عن  اإلحسانكدت على أمرة لمصطلح اليتيم و

ريف: الش وفي الحديث ")سورة الضحى(،ما اليتيم فال تقهرأف"نفسياً، وقوله تعالى: 

لة فوبالط ومعاملة الرفق واللين إليه")أخرجه إبن ماجة(،خير بيت فيه يتيم يحسن "

 (.")أخرجه مسلمزانهإال  شيءكان الرفق في  ما"كما ورد في الحديث الشريف: 

ورد  بناء حسب ماوالمربين ان يحكموا تربية األ اآلباءعلى  اإلسالمويحث 

 أدبهم")رواه إبن ماجة(. وأحسنوا أوالدكم "الزموافي الحديث الشريف: 

د قد أوريم وتربية والتعليعد الرسول العظيم )صلى هللا عليه وسلم( أنموذجاً لل

د لق" باب حتى جاء في القران الكريموصايا ونصائح وفضائل لبناء الطفولة والش

 (.21)األحزاب: "حسنة أسوةكان لكم في الرسول هللا 
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تربية بفضل حسن ال واألدباءالعلماء والفقهاء  اإلسالميةمة نجبت األأوقد 

ة التربيب ميةاإلسالء الحضارة العربية تم بنا اوبه اإلسالميةوالتعليم حسب التعاليم 

فة م الصرلعلوالت الحياة في انسانية في جميع مجاوالتعليم التي لها فضل في تقدم اإل

ى ات علصداء وبصمألها  وتطورها فالتربية الصحيحة زدهار الحياةإنسانية في واإل

 مة.المستقبل العام لأل

 العناية بصحة الطفل.5

 تربيةساسي مهم في الأي التغذية والنظافة جانب تعد صحة الطفل ورعايته ف

كتب  برزأومن  األطفالهتم العلماء المسلمون في تصنيف المؤلفات عن طب إولقد 

 :عربي في العناية بصحة الطفل هيالتراث العلمي ال

  األطفالرسالة في طب  الرازي        -1

 كناشة المعالجات البقراطيلة  احمد بن محمد  الطبري -2

 خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين  عريب بن سعد القرطبي   -3

 سياسة الصبيان وتدبيرهم  ابن الجزار القيرواني   -4

والصبيان وحفظ  األطفالكتاب تدبير الحبالي و احمد بن محمد البلدي  -5

 مراض المعارضة لهم صحتهم ومداواة األ

 لعناية به ومعالجةفصول تربية الطفل وكيفية ا ابن سينا  -6

 مراضه أ

 فقال في الجنين وكونه في الرحم  يوحنا بن ماسوي   -7

مقالة في كون الحنين  -كتاب المولودين ب -أ حنين بن اسحق   -8

 المولود سبعة أشهر  -كتاب في اللبن د -ج

الينوس في المولودين لسبعة جوامع كتاب ج ثابت بن قرة   -9

 لحصبة كون الجنين رسالة في الجدري وا أشهر

لمؤلفه عريب بن سعد  ،ويعد كتاب خلق الحنين وتدبير الحبالى والمولودين

ويبحث فيه  ،القرطبي أنموذجاً في االهتمام بصحة الطفل في التراث العلمي العربي

ية كماله وعن غا إلى اإلنسانجنة من ابتداء خلق ولى في علم األبواب الخمسة األاأل

سلوب أنثى بالتناسلية للذكر واأل األعضاءسباب العقم وعن أكيفية تكون المنى و
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. كما أفرد الباب السادس للحديث عن مدة وكالم موزون من الناحية العلمية لطيف

 .حدوده وعن المولودين لسبعة أشهرالحمل و

عن تها وبالحامل ومعالج الثالثة يتكلم فيها عن كيفية العناية األبواب أما

، دالجدي ولوده وكيفية الوالدة وتسهيل ذلك وكيفية العناية بالمسقاط وعالجأسباب اإل

ن . وعن تكون اللبستخراج المشيمةإبير النفساء وعن وتد ،ستحمامهإوكيفية 

وحفظ صحة المرضع أم القسم المتبقي من الكتاب فحصصه  ،والرضاع المولود

لتي راض امطفل أعضائه وحواسه وحركاته / واألوعن كيفية نمو ال األطفال،لطب 

عة وكيفية عالج ذلك بطريقة تدل على دقة مالحظة وطول با ،تصيبه في كل دور

 . األطفال بالنسبة لتلك الفترة الحضاريةفي حقل طب 

 لىإسنان الطفل يضمون أهتم المؤلف عريب القرطبي في الفصل الرابع من إ

 امير الخ يب ويحملون على تعلم شرائح الدين ويؤمرون بالصالة ويوعدون منأدالت

يه ريدا معلم حاذق رقيق إلىويؤمر عند ذلك بدفع الصبي  ،يبقى راسخاً في القلوب

ع ن الصبي يربو جسمه وتحسن تربيته وحضنه مبالتخويف مرة وباللين أخرى أل

يف لتخواما تبلد عند ذكر السرور ويتحمل بدنه بالذبول مع الخوف وتعب النفس ورب

  .والحذر

علوم  عشرة سنة علم الحساب والمساحة وسائر ذلك من يثنإبلغ الغالم  فإذا

ن ا لسيعلم به هذ الفلسفة والطب فان ذهنه يقوى على ذلك في هذا السن ويلقن ما

تب عريب بن سعيد الكا)أسنان األطفال ثم تأخذهم بعد ذلك أحكام الرجال آخر

 .(59، ص1956، القرطبي

تهم ومداواة ظ صحوالصبيان وحف األطفالويعد )كتاب تدبير الحبالى و

 أهل نمبو العباس أحمد بن محمد بن يحيى البلدي أالشيخ  مراض العارضة لهم(األ

ً قبل  فة اارة الثقوزهـ. تحقيق محمود الحاج قاسم محمد ) 368الموصل كان حيا

ً في صحة الطفل والعناية به من الناحية 1980عالم بغداد واإل مية لجسا( انموذجا

 .قاالتم. يحتوي الكتاب على ثالث مراضه المختلفةأالجة والنفسية والتربوية ومع

ً في تدبير الجيالي واأل 57ى : تشمل علولىالمقالة األ  جنةواألال طفبابا

المؤلف البلدي على  أكدفهم وقد  واألمراض األعراضيعرض من  ومداواة ما

 جوانب تربوية مهمة هي:

 ه.أمراضه ومعالجة الطفل وتدبير كيد على المنهج التجريبي في تربيةأت-
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 .فاض في التحدث عن تطوير ونمو الجنين في الرحمألقد -

كد أو وتدبيرهم وحفظ صحتهموالصبيان  األطفال: في تربية نيةالمقالة الثا

 :فيها

 .ولود عند الوالدةستبدل بها على حال المإالعالمات التي -

سه البمه ومستحماإناية بصحة الطفل من ناحية نومه وتعاليمه في كيفية الع-

 .ه وتغذيته وتطوير حركاته ونموهوفراش

 خالقية.نفسية للطفل وتربيته األهمية الصحة الأكد على أ-

واة مداووالصبيان  األطفالوجاع الحادثة بمراض واألالمقالة الثالثة: في األ

 : فيها على منها وركزكل 

ف ختالإثير العالجات بأختالف تإكيده على ألقد أنفرد المؤلف في ت-

 شخاص. األ

مراض الجهاز أجهزة الجسم مثل أاألطفال وشملت راض أماهتم بمعالجة -

 سعالكالزكام وال وإمراضهوالجهاز التنفسي  ،الهضمي مثل القيئ والمغص وغيرها

ل ي مثوالسهر والجهاز البول ،والربو وسوء التنفس والجهاز العصبي مثل التشنج

 حصبةاض المعدية مثل المر، واألفراشعسر التبول وورم المثانه والتبول في ال

 .والجدري

ربعة عشر وغلبه الرطوبة تعرض المؤلف حالة الصبي في سن األوقد أس

ة اريظهر بالعراق والبلدان الح كثر ماأعلى مزاج الطفل و ثرهاأوعلى صحته 

 .الرطبة

 الخاتمة واالستنتاجات

دت روذ إخ جر التاريلشرائع السماوية منذ فكدت عليها اأ إنسانيةالتعليم مهمة 

يل نمو في حضارة وادي الرافدين ووادي الن –في قانون وشريعة حمورابي واور

 ر.وتطورت مع الزمن وازدهرت حسب متطلبات العص

م فات ومصنفات للمعلصدار مؤلإاإلسالمية في تمت الحضارة العربية إه-

 .رشادات وتوصيات علميةإوالطالب بها 

دت أكر المعلم وتوفير الظروف له كما تطوي راعت كتب التراث العلمي في-

 .حتراممن والتغذية والصحة واإلألعلى رعاية الطفولة وتوفير ا
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 ضهمعظمهم عن بعناث أسوة بالذكور ومإلأكدت مؤلفات التراث على تعليم ا-

 .لجوانب أخالقية

ل ة والكذب وتلقين الطفمصنفات التراث في محاربة الغش والسرقت أشار-

 حترام.انة والتسامح واإلمالصدق واأل

تعليمية والتغذية ضرورة ساسي في نجاح الحركة الأصحة الطفل جانب -

 .للطالب

الم فاألوتطوير ثقافة المعلم في اللغة والوسائل التعليمية مثل عرض الصور -

ذكر لتعزيز الترابط بين الماضي والحاضر و وانتصاراته وذكر بطوالت اإلسالم

 .نموذجاً للتاريخ واألدبلعلوم اأبرز أعالم العرب في 

 ىإلالدعوة  بناءلماء التربية في التراث في حث األوصايا عند عت ورد-

 ته:ندلسي في رسالباجي األبو وليد الأذكر  إذطلب العلم 

 يقتصر به على درجة ال السعادة، والإيفض بصاحبه  العلم في سبيل ال

ارب ال محويخاف عليه سارق  ، والالرفعة والكرامة، قليله ينفع وكثيرة يعلى ويرفع

ن إه وفي طلبه، أستعذ بالتعب في حفظه، والسهر بدرسه، وكل ذي واليت فاستشهدا

خرج عن واليته، أو زال عن بلدته ، أصبح من  إذجلت، وحرمة وأن عظمت، 

 س،دجودة عبد الرحمن هالل، )جاهه عارياً، ومن حاله عاطالً غير صاحب العلم

 .(19ص

كر ذ ألبنائهؤرخ والوزير الغرناطي لسان الدين بن الخطيب أما وصيت الم

ن بعده ملقاب، وتجلى محاسنها هذه األ وظائفن بالعلم تستعمل أوأعلموا " -فيها:

حلة الم لىإالسعادة، وفي الدنيا  إلى اآلخرةنتقاب، .... والعلم هو السبيل في اإل

دو ه العيسلب الغاضب وال يغلبه أعادة، والذخر الذي قليله يشفع، وكثيره ينفع ال

ل هو ذليينله ف ذ هال، من لمإثر به البحر أنال ، وال يست إذيبتزه والدهر  الناصب وال

 (.30-29، ص1968 احسان عباس،")ن جم مالهإ وقليل و آمالهن كثرة إو

كما وردت نصائح في تعليم الولد القران الكريم واللغة في كتب التراث عند 

، في هذه الملة خاصة أيبد أنديب والتعليم، فالوجه أبلغ مبلغ الت فإذاالماوردي بقوله: 

نزل هللا بها كتابه وخاطب بها في أنها اللغة الذي في تعليم القران مع اللغة العربية أل

ن أوبها بلغ رسوله )ص( وعلم سنته وبها الفت الكتب مع  شرائع دينه وفرائض ملته

ات من الفصاحة والبيان، والطالوة على ليست من اللغ بهذه اللغة من الفضيلة ما
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نحوية لحتمال المقاييس اإديان وكثرة التصاريف وسماع واألاللسان، والحالوة في األ

لفاظ وتوسط الحروف بين القلة والكثرة، وأشباه هذه الخصال ما لو تعلمت وسعة األ

ً لكانت لذلك موضعاً، ولهذه كانت ملوك العجم  وأستفيدتتجمالً،  تعجبا

 .(305، ص1986، محمد جاسم الحديثي")لمونهايتع

 قائمة المراجع:

 .القران الكريم.1

(، نفع الطيب من غصن األندلس الرطيب، وردت في 1968.احسان عباس)2

، 3ترجمة أب عيد المغربي وقصيدته التي أوصى بها أبناؤه، دار صادر، ج

 بيروت، لبنان.

وال ، الرسالة المفصلة ألح(1986.أحمد خالد تونس، محمد فؤاد عبد الباقي)3

 بنان.لروت، المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين، دار إحياء التراث العربي، بي
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more to the phenomenon and the mechanism of occurrence and process 

And the reasons for the action to become a habit and thus addiction، as we 

address the causal establishment of this abuse according to the 

interpretations of major psychologists، as well as touching to try to 

understand the personality characteristics of the addict and the 

unconscious side of addiction. 

Key words: Addiction, tobacco, drugs, and psychological factors. 

 

 .مشكلة الدراسة1

سية رة تعاطي التبغ والمخدرات من أخطر المشاكل الصحية والنفتعتبر ظاه

تعد  ة إذواالجتماعية التي تواجه العالم بصفة عامة والمجتمع الجزائري بصفة خاص

هرة و ظامن اآلفات األكثر انتشارا محليا وعالميا بين أفراد المجتمع الواحد وه

ار ن أثلمربين لما لها مسلوكية تشغل بال جميع شرائع المجتمع خاصة اآلباء و ا

 تمامسلبية تنعكس على الصحة النفسية والجسدية، لهذا أثار موضوع التدخين اه

الملكية  ( والكلياتWHOالهيئات الصحية العالمية من بينها هيئة الصحة العالمية )

دخين الت لألطباء في بريطانيا والهيئات الطبية في أوروبا و أمريكا، حيث رأت أن

ة وباء عالمي، وتشير إحصائياتها أن الذين يالقون حتفهم نتيجأخطر من أي 

 ماليين في كل عام. 10التدخين في العالم 

تؤكد اإلحصائيات و األدلة العلمية أن للتدخين وتعاطي المخدرات أثار سلبية 

على الصحة العامة يعتبران السبب الرئيسي  لمختلف األمراض الجسمية  عالميا، 

صحة العالمية أن ثلث عدد البالغين في العالم تقريبا أي حوالي حيث تقدر منظمة ال

مليار ومائة مليون نسمة يدخنون التبغ ويتعاطون مختلف المواد  المخدرة، وتشير 

من النساء يمارسون  %12من الرجال و   %47اإلحصائيات إلى أن قرابة حوالي 

 %48ث تصل النسبة الى عادة التدخين في العالم تجلى ذلك في البلدان النامية  حي

 24من الرجال و   %42أما في البلدان المتقدمة فان  من النساء، %7من الرجال و 

من النساء  من المدخنين و يبقى تدخين السجائر هو السبب المؤدي إلى الوفاة  %

تسبب التدخين في وفاة حوالي  1993بناءا على اإلحصائيات العالمية حيث في عام 

راجع إلى االستهالك المبالغ فيه  (، وذلك09ص ،1980بار،)ال فردا 434000
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للسجائر، و بالرغم من قناعة األفراد لمخاطره و أضراره السلبية، لكن اإلدمان  

على  التدخين أصبح سلوك مكرر أدى  به إلى التعود عليه و صعوبة  في اإلقالع 

يث أثبتت األبحاث عنه ليكون بدلك عادة، فوقع بما يسمى باإلدمان على التدخين، ح

الطبية أن تعاطي التبغ  والمخدرات يسببان اإلدمان، ويرجع سبب اإلدمان إلى 

اعتياد المخ و الجهاز العصبي لمختلف المواد المخدرة ليتشكل بذلك تبعية نفسية 

وجسدية، فالتعود أو اإلدمان آفة خطيرة، تتمثل أخطاره في التأثير والضرر على 

اإلرادة النفسية و التجرد من األخالق و انتشار الصحة وتحطم الشخصية و

األمراض من صعوبات اإلقالع او التوقف عن اإلدمان هو أن المدمن بعد محاولته 

كل لإلقالع عنه قد تحدث له انتكاسة إذا يواجه المدمن الظروف البيئية والمشا

ذا ما عوامل ضغط تؤدي به إلى للعودة لإلدمان ه االجتماعية ورفقاء السوء كلها

ضبطه من طرف المدمن  أوجعل اإلدمان آفة أو سلوك يصعب السيطرة عليه 

 دمان مما يصعب عملية الشفاء. طالت مدة اإل إذاوخاصة 

 فانطالقا مما سبق يجدر بنا طرح مجموعة تساؤالت وهي: 

 ما هو اإلدمان ؟ وما هو اإلدمان على التبغ والمخدرات؟-

 بغ والمخدرات؟كيف تتشكل عادة اإلدمان على الت-

؟ ذلك ما هي التفسيرات النفسية إلدمان التبغ والمخدرات ؟ وما هي عوامل-

 وما يميز شخصية المدمن؟

 هل يعتبر التدخين بوابة إلدمان مواد مخدرة أخرى؟-

 .سيكولوجية اإلدمان على التبغ والمخدرات2

تعريف ظهرت عدة أراء سيكولوجية تطرقت لمفهوم اإلدمان ونذكر منها 

ص تتمثل في النكو( الذي يرى اإلدمان على أنه حالة شاذةHenrie. EYنري )ه

د ع، بععن اللذة كما هي في صورتها األولية عند الرضي إلى الشكل البدائي بحثا

الذي  المرالحصول على هذه اللذة تعقبها مباشرة حالة المعاناة الشديدة والتعب، ا

 (Henrie Ey, 1978, p194يجعل المدمن يبحث عن اللذة من جديد.)

بشيء  أن اإلدمان يشير الى تعلق الفرد باإلحساس(Peeleمن جهته أكد بيل )

ى أو فرد آخر بحيث ينخفض لديه التحكم والقدرة على اعتبار العناصر األخر

 (.2، ص2002سايل، واعتباره المصدر الوحيد للتعزيزات)
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ن اإلدما (Sillamyسيالمي)أما فيما يخص إدمان المخدرات والتبغ  فيرى 

الة ها حعلى أنه اشتهاء أو رغبة قوية في تناول المواد المخدرة، والتي ينتج عن

مواد ل الالتبعية، اذ أن المدمن تسيطر عليه الرغبة الملحة والقهرية، في استعما

المخدرة الطبيعية منها والمصنعة من أجل الحصول على إحساسات ممتعة، 

د عويض نقص معين في تنظيم شخصيته، وإيجاكالغبطة واألمن، وكذلك من أجل ت

عدة DSM. IV.TRوقد تضمن التصنيف الرابع حل وهمي لمشاكله النفسية، 

يف ر متكهو نمط استعمال غيو التبعية للمادة مفاهيم مرتبطة بالتبعية نذكر منها

و أالثة اضطراب وظيفي أو ألم بارز إكلينيكيا، يتميز بوجود ث إلىللمادة، يؤدي 

لتحمل، شهر وهي االنسحاب، ا 12المظاهر التالية في أي وقت خالل فترة  أكثر من

 ة ملحةرغب تناول المادة بكمية كبيرة غالبا أو لفترة أطول مما يقصده الفرد، وجود

ت ووجود محاوالت فاشلة بغرض تخفيض أو التحكم في استخدام المادة،قضاء وق

 توقفو التخلص من أثارها،الطويل في ضرورية الحصول على المادة أو تناولها أ

 ستخدامة العن األنشطة االجتماعية أو المهنية أو اإلبداعية الهامة أو نقصها نتيج

يتم  على الرغم من معرفة األضرار. كما المادة،االستمرار في استخدام المادة

 بعيةتصنيف التبعية من حيث الشدة إلى ثالثة مستويات أساسية انطالقا من الت

في  اضطراب طفيف إلىقليلة، وال تؤدي إال  األعراضتي تكون فيها الخفيفة وال

 خريناآلع مالوظيفة المهنية أو في األنشطة االجتماعية المعتادة، أو في العالقات 

ة لتبعياالتبعية المتوسطة إذ تعرف أنها حالة وسط بين أما المستوى الثاني وهي 

عة من مجمو توى الثالث ففيها توجدالتبعية الشديدة أي المس الخفيفة والشديدة، أما

تزيد عن ذلك المطلوب للتشخيص واألخر بشكل واضح على األداء  األعراض

 المهني أو على األنشطة االجتماعية أو على العالقات باآلخرين.

أي سوء  سوء استعمال المادة من بين المفاهيم األساسية المرتبطة بالتبعية نجد

اضطراب  إلىستعمال غير متكيف للمادة، يؤدي استعمال المخدر على أنه نمط ا

يتميز بتطور  نجد من المفاهيم التسمم بالمادة وأيضاوظيفي أو ألم واضح إكلينيكيا، 

تناذر انعكاسي حيث يكون خاص بمادة ما راجع لتناول حديث للمادة، نالحظ 

تغيرات سلوكية أو نفسية غير متكيفة راجعة إلى تأثيرات المادة على الجهاز 

مع مرض عضوي وال مع  األعراضحيث ال تتطابق هذه  العصبي المركزي،

مجموعة من  ظهور أي لك من بين المفاهيم نجد االنسحابذاضطراب عقلي، ك

عند التوقف عن تعاطي المادة أو تخفض الكمية المعتادة منها، لدى فرد  األعراض

بانسحاب المادة  ويسبب التناذر الخاص اعتاد استخدام المادة بشكل مستمر ومكثف
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لنلحظ إضطراب الوظيفة االجتماعية المهنية أو في مجاالت أخرى غاية في األهمية 

اضطراب  إلىمرض عضوي وال  إلى األعراضكما ننوه أنها ال ترجع هذه 

 (.10، ص2002عقلي)سايل، 

 .قراءة في مراحل اإلدمان على التبغ والمخدرات3

 ي أنستعفت الكثير من المدمنين فيمكن أن نشير إلى أن هذه المراحل قد ا

تي يستيقنوا من حقيقة األزمة واستبصارهم بها، وساهمت في تركيز الجهود ال

 منينيبذلونها في العالج، حيث أن المسميات لهذه المراحل هي ما اختاره المد

ل كما مراحأنفسهم، سوآءا في الواليات المتحدة أو في الدول األخرى، تتمثل هذه ال

 يلي:

خول : تعد هذه المرحلة بمثابة البوابة لدحلة األولى. االستكشافيةالمر

ائر و سجأءا كان مخدرات يختبر المرء الموضوع االدماني سوالعالقات اإلدمانية، ف

 ومن أهم خصائص المرحلة نجد الفضول والتعلم للموضوع اإلدماني والتنشئة

 اإلدمانية وعدم وجود إشارات خطر ووجود نتائج إيجابية.

 ، حيثإن المرحلة الثانية في غاية األهمية: المرحلة الثانية. شهر العسل

 تراه وكأنه شخص جديد يخرج أمامنا إذيطرأ على شخصية المتعاطي تغيرات، 

حو تدريجيا، ونالحظ عقلية جديدة ومنطقا جديدا، ومشاعر جديدة كلها تشير ن

ائص المرحلة شخصية جديدة ونفس جديدة، زيادة في التعاطي، ومن أهم خص

 يجابيةاإل نالحظ زيادة في التعاطي والشعور باإليجاب والالمباالة، كذلك التصرفات

د وجو وتطور عالقته بالموضوع اإلدماني، زيادة في الوقت والطاقة لإلدمان.عدم

د البعض ق إشارات خطر أو مشكالت، والشعور باإليجاب والتصرفات اإليجابية.

 يعيرون ذلك اهتماما ابدا. يشك أن هناك مشكلة، ولكن ال

ي فاركة تتسم هذه المرحلة باالكتئاب وقلة المشالمرحلة الثالثة. الخلخلة: 

ضهم ن بعالنشاطات االجتماعية، وقلة الحماس لتحمل المسؤولية والوفاء بها حيث أ

قبل لمستايفكر باالنتحار نتيجة الخوف والذنب والغضب وعدم اليقين لما سيأتي في 

وس ئص المرحلة تطور بشع في العالقة اإلدمانية، زيادة في الطقومن أهم خصا

. لتذمرصدقاء يالحظون التغير ويبدأ ا، واألاألسرةاالدمانية. تظهر مشكالت في 

 تنافس شديد بين المنطق االدماني والمنطق الطبيعي. 
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، قنعة: هذه المرحلة هي التي تسقط فيها األالمرحلة الرابعة. الروبابكيا

ن عالمرء ويضعف أمام ضغوط اإلدمان، حيث يبدأ المدمن عن التنازل ويستسلم 

بل وينمو  قاء،ممتلكاته المادية والمعنوية وأغلى وأهم عالقاته بداية باألسرة واألصد

 مة فيالتنازل عن األشياء المه االتجاه السلبي نحوهم.أهم خصائص المرحلة نجد

ن م المنطق اإلدماني وفقداسبيل اإلدمان والمساومة في كل شيء، تأسس وتحك

م ، أصدقاء، فقدان مبادئ مثل الكرامة ووعي واحتراأسرةعالقات مهمة جدا، 

ية جتماعوتجنب اآلخرين، وانهيار الشبكة اال النفس.سيادة عدم االكتراث بالحياة

 احتمال مشكالت مع القانون لتضخم المشكلة، يضاأوتحول الشخص ضد الناس، 

 .رىأخ ةيوأفكار انتحارية واالنتقال إلى موضوعات إدمان وتوتر نفسي شديد اكتئاب

 مان،: هذه هي المرحلة األخيرة من عملية اإلدالمرحلة الخامسة. الزلزال

سيطر تكما ووفي هذه المرحلة تأخذ قوة اإلدمان السيطرة الكاملة على إرادة المدمن 

ياة زلة في حوما اسم هذه المرحلة إال تعبير رمزي عن الزل تماما على حياته.

ت في مشكالبأكملها وحياة من حوله. إن هذه المرحلة مليئة باالنفجارات وال المدمن

 ل عامالمدمن، في صحته وأسرته وعمله واضطرابات مع القانون والحياة بشك حياة

 لدعماسرة وغياب ذهاب وتدهور األ إذ نلحظ انهيار كامل في الشبكة االجتماعية.

 أزمات نفسية شديدة.أعراض أمراض ت مع القانون.االجتماعي.تكرار المشكال

نفسية، توتر، قلق، اكتئاب، جرعات زائدة، محاوالت انتحار متكررة، عدم 

، لصحيااالكتراث والتضاد االجتماعي، االنسحاب، العدوانية، الجريمة، التدهور 

 (.110-108، ص2001مشكالت صحية عصبية تؤثر على الجسد)جواد فطاير، 

 مل المؤدية إلدمان التبغ والمخدرات:.أهم العوا4

اإلدمان،  إلىالتي تؤدي  كما هو معروف وشائع أن هناك العديد من العوامل

هذه العوامل قد تتداخل مع بعضها، فقد يكون توافر مجموعة من العوامل مع 

عوامل ذاتية  إلىبعضها سببا في إدمان الفرد، ويمكن لنا تصنيف هذه العوامل 

العوامل المتعلقة بالشخص المدمن ذاته متمثلة في األمراض العقلية ونقصد بها تلك 

العقلية سببا في اإلدمان، في حالة إصابة الشخص بمرض عقلي  األمراضفقد تكون 

المخدرات كأدوية لعالج المرضى، كذلك اضطرابات الحب  إلىيدفعه إلى اللجوء 

لإلدمان كنتيجة ن لجوء الشخص أيرون  وعدم إشباع الرغبات فبعض الباحثين

 إشباعللهروب من األلم الناتج عن احباطات متعلقة بالحرمان من الحب وعدم 

فقد الشعور بالثقة اد يؤدي فقدان الثقة بالنفس إلى اللجوء إلى  كذلكالرغبات. 
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المخدر من اجل تغطية هذا الشعور واكتسابه هواميا. وأيضا اإلصابة 

ان على المخدر، اضطرابات نفسية عديدة باالضطرابات النفسية: فقد يصاحب اإلدم

هي أهمها االكتئاب، حيث يلجأ المكتئب إلى اإلدمان للتخفي من األعراض 

االكتئابية، فقد أظهرت عدة مؤشرات وجود اضطرابات نفسية لدى المدمنين قبل 

إدمانهم، وأن اإلدمان ما هو إال نتيجة هذه االضطرابات، وكذلك من بين األسباب 

للصدمات النفسية فلقد أرجع العديد من الكتاب والباحثين أصل  نجد التعرض

 ,Herve.Fاإلدمان على المخدرات إلى تعرض المدمنين إلى صدمات نفسية)

1998, p2). 

 لفردمن جهة أخرى تعد العوامل البيئية من بين األراضي الخصبة إلدمان ا

الدين الو ن إدمان أحدإ إذعلى التبغ والمخدرات ونجد من حيثياتها إدمان الوالدين 

 أوكالهما قد يؤدي باألبناء إلى تقليد أوليائهم.

شاكل الم كذلك التفكك األسري قد يؤدي إلى اإلدمان نتيجة الهروب األبناء من

و ألعمل إهمال األبناء فإهمالهم نتيجة لظروف ا وأيضاالتي يعجزون عن مواجهتها 

 لككذرة دة المخدرة وتوفرها بكثالما إلىيضا سهولة الوصول أ، رفقاء السوء وسفر

 عالم وغيرها.من وسائل اإل األعمىيني والتقليد ضعف الوازع الد

 التفسيرات النفسية لإلدمان على التبغ والمخدرات5.

لقد اهتم كل من التيار السلوكي والتحليلي بمحاولة تفسير لجوء الفرد إلى 

ربطون اإلدمان على تعاطي المخدر ومن ثم إلى اإلدمان عليه، فالسلوكيون ي

المخدرات بمفهوم خفض التوتر، فاألفراد يتعاطون المخدرات من أجل خفض 

التوتر والغضب والقلق وتفادي لمشاعر األلم، فعندما يجد الفرد المتعاطي 

للمخدرات أن هذا التعاطي يخفض من هذه االنفعاالت والمشاعر فيميلون إلى 

ب كبير من التعزيز اإليجابي. ولقد التعاطي تكرارا ومرارا، ويحصل بذلك جان

أجريت عدة دراسات تدور حول هذه الفكرة، منها دراسة *جر السوب* و 

*بالوي* و التي أجريت على المتطوعين، ولقد وجدوا أن حدوث األلم يحول 

يشعرون بالقلق و التوتر، فقد طبقت التجربة عن طريق تعريض مفحوصين  األفراد

ل تعاطي المخدرات أو بعد الصدمة يتعاطى المفحوص لصدمات كهربائية مؤلمة قب

المخدر، وتم مقارنة هؤالء المفحوصين بمجموعة ضابطة تعاطوا المخدر دون 

تعريفهم  أنهم سيتلقون صدمة كهربائية، وقد وجد الباحثون أن مستوى القلق كان 

عظم مرتفع أثناء تعاطي المخدر، فلقد كان المخدر هو منبع للتوتر في حد ذاته لم
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سوء  1979مثل بلوم و ريتشارد  آخرونولقد أرجع هؤالء الباحثين و األفراد،

فلكل مادة كيمائية تركيبها الخاص الذي  طبيعة المخدرات استخدام المخدر إلى

حيث  يسمح لها بالمرور في الجسم، ويتغير أثناء مرورها صورة العقار األصلية،

تصل إلى الجهاز العصبي ويتم التفاعل بين العقار و المستقبالت ويحدث التأثير 

على الجسم و المخ، ويرتبط المدمن بالمخدر نظرا لما يحدث له من أثار فرحه و 

خفض للقلق و التوتر أي نتيجة للتعزيز اإليجابي الذي يجعله يعيد استخدام المخدر 

يضطر إلى زيادة الجرعة للوصول إلى األثر للحصول على نفس التعزيزات، وقد 

األول، وكذلك تؤثر طريقة استخدام المخدر في حدوث اإلدمان يليه التعاطي عن 

طريق الفم، كما يساعد سهولة الحصول على المخدر وتوافره في حدوث 

 (.79، ص 2003اإلدمان)عبد المنعم، 

جد بينيك في دراسة لشخصية المدمن وشخصية المدمن حسب السلوكيون: 

Winick 1974 الغير ناضج العاجز عن القيام بعالقات أن المدمن هو الشخص 

 بويه،، وال يستطيع االعتماد على نفسه واالستقالل عن أآخرينهادفة مع أشخاص 

را شباع رغباته ويريد إشباعها فوإالمتفاني في ذاته حيث ال يستطيع تأجيل 

ف جنسي وبخاصة الجنسية والضعيف جنسيا وهو الذي يعاني شذوذ أو ضع

و لخمر ألى ااالمثلية.المضطهد لذاته ويعاني القلق عند التعبير عن غضبه ولهذا يلجأ 

ية تئابالمخدرات لتخفيف القلق والقدرة على التعبير عن غصبه وذو الشخصية االك

تعلم ال لىإهنا أن السلوكيون يرجعون اإلدمان على المخدر نرى القلقة والمتوترة، و

هنا  خدر.والتعزيز اإليجابي نتيجة شعور الفرد بالهدوء بعد تناول الم تراطباالش

ا ن هذيكون نتيجة لتعزيزات إيجابية، فإنهاء المخدر لحاالت القلق والضيق يكو

رغبة ن البمثابة مكافأة، فبوجود مثيرات شرطية تدفع لتعاطي المخدر تثير في المد

اع عن النقطالناتجة عن ا اآلالممدمن أو في المخدر، هذه المثيرات قد تكون بنية ال

خدر الم المخدر والتي تزول بتعاطي المخدر.فالسلوكيون إذا يعتبرون اإلدمان على

 (.80سلوك متعلم )عبد المنعم، دس، ص

ففرويد لم يلي أهمية كبيرة لتفسير اإلدمان، أما عن نظرية التحليل النفسي: 

ماله لوضع تفسير واضح وتصنيف وهذا ما يالحظ عند عدم تخصيصه لجزء من أع

اإلدمان ولكن تطرق إليه من حيث دراسته ألصل التبعية اإلنسانية والتي تظهر عند 

المولود الجديد، فقد قارب فرويد اإلدمان بالعصاب، إذا المخدر يشغل وظيفة 

اقتصادية فهو أحد الوظائف التي يلجأ إليها الشخص من أجل تجنب األلم، فالمتعة 

لتي ينتجها المخدر ودرجة االستقالل عن العالم الخارجي تجعله بمثابة الفورية ا
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يمنح الشخص القدرة على نزع العبء  Briseur de soucisعامل كاسر للهم 

 ,Freud, 1929)الذي وضعه الواقع، ويلجأ إلى عالم خاص به مليء بالمتعة.

p15) 

ي نزولتفريغ اللقد أشار فرويد إلى عدة مفاهيم متعلقة بسلوك اإلدمان، كا

د والبحث المازوشي للمتعة، واعتبر اللجوء إلى اإلدمان كطريقة للحماية ض

ل فهم ن أجالمعاناة، هذه المفاهيم اعتمد عليها الكثير من المحللين النفسانيين م

 الشعور المدمن.

ة أهمية كبيرة في أعماله من اجل دراسة مسألFrenczi كما أولى فرنكزي

ة وخاصة الكحول والذي اعتبره كتسمم للرقابة الفكري اللجوء إلى المسممات

ء واألخالقية، فقد درس فرنكزي اإلدمان على الكحول كعرض عصابي وأن اللجو

فتعاطي  Autoguérisonإلى الكحول ليس مسبب ولكن نتيجة الشفاء الذاتي 

 الكحول باعتباره حدث نفسي الشعوري، ما هو إال عبارة عن تظاهرات نزوية

 . لألعراض

مفهوم النشوة الفارماكولوجية المنشأ  1926رح في مط rado أما رادو

Orgasme pharmacologique  وهذا في حال تعاطي المورفين، وربطها

بالنشوة الناتجة عن التغذية التي يتلقاها الرضيع عند رضعه للثدي، إذا فاللجوء إلى 

لفمية دورا رئيسيا ففي سنة المادة السامة يمثل لذة شبقية ذاتية أين تلعب المرحلة ا

فلمواجهة  Pharmacothérapieصنف *رادو* المدمنين تحت مفهوم  1933

يلعب المخدر دور دفاعي ضد المعاناة ويمنح  dépression initialeاالكتئاب   

 toute puissance narcissique األصليةللشخص كل قوته النرجسية 

originale   قابلية الجرح) بالخلود وعدم أين يشعر الشخص(Largacha.SV, 

2007. p44 

يعتبر اإلدمان على المخدرات كعصاب نرجسي،   (Simmale)أما سيمال

أين يأخذ الجسد مكان الجهاز النفسي والذي يصبح غير مستعمل من طرف المدمن، 

أين تكون شدة االستجابات الجسدية عند الفطام واستعمال المخدر كدفاع ضد 

تالف هوس صناعي، من خالل هذا النكوضالنرجسي السوداوية، وهذا باخ

 désintrication pulsionnelle المميتينتج عدم مزج للنزوات النامية

croissante ين يجد المدمن نفسه في مرحلة ما قبل الوالدة أPrénatal  كاستدعاء
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للموت، ان التحقيق الهوامي للذة االلتحام مع األم يتعارض مع الحماية 

 (.Berthiere.JP, 1993الذاتية.)

حار فلقد أرجع اإلدمان في حالة االكتئاب كبديل لالنت Gloverأما جلوفر

ة لفكركمحاولة للشفاء الذاتي ومواجهة االكتئاب، نالحظ هن التقارب بين هذه ا

تبر كما اع وفكرة فرنكزي باعتبار الكحول كمحاولة للشفاء الذاتي من العصاب.

لة ان كحاإلدمللحماية من تهديد التجزئة الذهانية وا جلوفر السلوك االدماني كمحاولة

ظ على لحفاحدية، فالمدمن في حالة انتقالية، فهو يقع على الجانب العابي من أجل ا

جاه ي االتتخف عالقة مناسبة مع الواقع رغم أهمية العالقة التي يعطيها اإلدمان والتي

 . Paranoïde .البارانويد

أنه هناك عالقة جد  Rosenfeldي اعتبر انطالقا من المنظور الكالين

ة مطلقمتقاربة بين اإلدمان و مرض الهوس اإلكتئابي فلقد ربط الهوس بالقوة ال

و اإلدمان باالكتئاب عن طريق تقمص   Omnipotence Destructionالمدمرة

موضوع مريض أو ميت، فالمخدر يرمز إلى موضوع مضطهد يمكن أن يتجسد 

ال تقمص للمواضع سيئة و مضطهدة، فان استعم إلىرمز ما يأهذا  بشكل محسوس،

يس ة، لالمخدر يرى كأنه تعزيز للدفاعات ضد القلق االضطهادي و النزوات السادي

د  يجافقط أن الهوس الناتج عن التسمم الفارماكولوجي ال يستطيع مساعدة شخص إل

 قةوم عالشكل العالقة بالموضوع ألن المخدر يأخذ مكان كل الموضوعات، إن مفه

، إلدمانسر االسادية المرتبطة بالمراحل المبكرة لنمو الليبيدو هي التي يمكن أن تف

كان مفالمدمنون يستخدمون ميكانيزمات شبه فصامية أو سادية، أين يأخذ الشيء 

ان ر مكالموضوع اإلنساني، وفي إطار هذه النظرة للموضوع االنتقالي يأخذ المخد

يظهر كموضوع جزئي مرضي، يعطي للشخص  الموضوع اإلنساني، فالمخدر

  ى أنهن نعرف اإلدمان علأة العظمى و انطالقا من ذلك يمكن إحساس خيالي بالقو

ا ذا مالنكوص إلى مراحل أولية أين التظاهرات االنتقالية ليست موضحة بعد، وه

 إلىحيث يرى أن الشخص المدمن ينكص  Winnicot 1951يؤكده ويني كوت 

شباع عن طريق من النمو التي يمكن فيها اإل المراحل األولى

أين يستمر الغياب كموضوع للرغبة،   Satisfaction Hallucinanteالهالوس

تعلقة الم إذا فيصبح من الممكن إنكار الموضوع اإلنساني، والقيام باقتصاد الطاقة

 بالتجاذب الوجداني باتجاه الموضوع المحبوب.
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لي، ة تنتج فشل أساسي في األنى المثاإن هذه الدفاعات النرجسية المرضي

 نموذج 1981وتقدير الذات واإلحساس بالهوية الشخصية، فلقد استخلصت ليتل

 لكحول،لى اعلتفسير السلوكات اإلدمانية انطالقا من دراساتها االكلينيكية لإلدمان 

 ر هواد تعتبر المادة السامة كحماية نفسية ضد صراعات نفسية، فمتعاطي المخد

 لذي يعيش حياته مع جسد راشد ولكنه الزال يعيش في المراحل األولىذلك ا

تها القالطفولته، فالشخص يعيش في مراحل الالتمايز الكلي بين مواضيع العالم وع

األم من وبأناه فاإلدمان هو محاولة للبحث عن إعادة تأسيس وحدة قاعدية بين المد

هذه لابة لمتعاطي كاستجتخدمها اإذا هي أصل التعاطي الذي يعتبر كوظيفة حماية يس

 (.Largacha.SV, 2007, p48االنكسار األصلي ) أوالتجزئة 

نتطرق هنا لشخصية المدمن  :دراسة شخصية المدمن حسب بارجوري

، فحسبه توجد هناك بنيتين للشخصية، Bergeretحسب ما تعرض إليه بارجوري

تيجة نيكون  الذيوالبنية الحدية  البنية العصابية، والبنية الذهانية. وتنظيم بيني يدعى

 :لثالثةيات احدى هذه البنإيمكن للمدمن أن تكون لديه لعدم كفاية، الصورة الوالدية، 

ويندرج فيه األشخاص ذو  الشكل األول لشخصية المدمن حسب بارجوري:

ذه ستمر هل( تالبنية الذهانية أين تم تأسس العالقة الثالثية األوديبية )أب، أم، طف

لى ية بقلق التجزئة، قسم برجوري ضمن إطار هذه البنية شخصية المدمن االبن

ا قد ، كمنمطين. النمط األول يبحث عن تجنب الدفاعات الهذيانات الموجودة من قبل

انية إلدميكون هذا النمط تابع عن النمط األول، إن استخدام المخدر في الشخصية ا

 توى دفاعي سطحي.ذات الشكل الهذياني، ما هو إال عبارة عن مس

ية يتعلق األمر هنا بالشخص الشكل الثاني لشخصية المدمن حسب بارجوري:

 متازياإلدمانية ذات البنية العصابية والتي تدور حول اإلشكالية األوديبية، 

ى ن علاألشخاص المدمنين ذووا البنية العصابية بأن سنهم صغير وعادة ما يدمنو

أنهم ون بوجد لديهم تبعية فارماكولوجية، يمتازالمخدرات ذات االثار الخطيرة، وت

مشاكل  غير مبالون بالمحيط االجتماعي، تكيف حسن مع معطيات الحياة العالئقية،

وجدانية متعلقة بحرمان خيالي، صعوبة في التوظيف على مستوى تسجيل 

التصورات الذهنية، حاجة للمرور الى الفعل وهذا يظهر في سلوكات تتصل 

 .فهم يتعاطون المخدر كضد ألحد ماSolitaireمنفرد االستهالكبالجسد.يكون 

يتعلق األمر بالشخصية الشكل الثالث لشخصية المدمن حسب بارجوري: 

االكتئابية والتي ينتمي إليها جزء كبير من المدمنين. يتميز هؤالء بعدم النضج 
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لبنية الوجداني، هذا ما يجعل الشخص غير قادر على تأسيس البنية العصابية وا

الذهانية، فالشخص لم يستطع تجاوز أزمة المراهقة والتي تمتد إلى عمر متقدم، وقد 

طول العمر، إذا فهؤالء األشخاص لديهم بنية سيئة التنظيم، ال يوجد  إلىتستمر 

لديهم أحالم سعيدة وال شغف وال أفكار عقالنية وال أصالة، قابلين للتأثر السريع، 

وال هوية حقيقية وال ذوق محدد، يعانون من خوف ليس لديهم رضا عن العالم 

العزلة بسبب قلق داخلي عميق، غير واثقين بأنفسهم، يبحثون دائما عن أشخاص 

 (.Cottenceau.H, 2006, p5يشبهونهم)

 لإلدمان كمدخل أساسي وبوابةالتدخين 6.

حيث  يقول *البار* بأن التدخين يسبب اإلدمان مثل جميع المواد المخدرة،

مسببة د الهد بتقرير الكلية الملكية لألطباء "إن تدخين التبغ هو أكثر الموايستش

بون فقط ممن يشر %10لإلدمان الضار انتشارا في العالم"، ويستطرد قائال بأن 

أن  وال يستطيع %85الخمور يصبحون مدمنين، بينما تبلغ النسبة بين المدخنين 

ثيرا كول سيجارة يدخنها، بينما و ساعتين على المدخن دون أن يتناأيمضي ساعة 

 إلىممن يشربون الخمر و يتناول المخدرات يمضي أياما طوال دون أن يضطر 

ي فأصل ذه العادة سرعان ما تتمعاودة الشراب أو تناول المخدرات، و كذلك فإن ه

ن سان بمجرد تدخين سيجارة أو سيجارتين، ويقارن *البار* بين المورفيناإل

 ين الالمورفين والهيرو أنى المخدرات والسجائر حيث يقول والهيروين وهما أعت

راد يستخدمه إال أفراد محددون في المجتمع، أما السجائر فيستخدمها أغلب أف

 إنهافالمجتمع البالغين من الرجال خصوصا. وبطبيعة المواد المسببة لإلدمان، 

 قالع عنسرعان ما تسبب اإلدمان لكن الفكاك من أسرها صعب. ولذلك فإن اإل

ثم  أوال، إدراك تام لمخاطر التدخين إلىالتدخين أمر ليس بالهين، ويحتاج المدخن 

 (.40-39، ص1980الى عزيمة صادقة والى تشجيع من طبيبه والمجتمع)الباز، 

ات ويدرج عكاشة التبغ ضمن المواد المسببة لإلدمان في تقسيمه الضطراب

 اإلدمان كما هو مبين في التوزيع التالي:

 االضطرابات الناتجة عن استخدام الكحول.-

 االضطرابات الناتجة عن استخدام مشتقات االفيون.-

 االضطرابات الناتجة عن استخدام المهدئات أو المنومات.-

 االضطرابات الناتجة عن استخدام مشتقات الحشيش.-
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 االضطرابات الناتجة عن استخدام الكوكايين.-

 منبهات أخرى )بما فيه الكافيين(. االضطرابات الناتجة عن استخدام-

 االضطرابات الناتجة عن استخدام المهلوسات.-

 االضطرابات الناتجة عن استخدام التبغ.-

 االضطرابات الناتجة عن استخدام المذيبات المتبخرة.-

ى االضطرابات الناتجة عن استخدام عقاقير متعددة، واستخدام مواد أخر

 (.242-241ص ،1997نفسانية الفعالية)عكاشة، 

ق، القليشعر اإلنسان بشكل عام باإلحباط والغضب والشعور بعدم االرتياح و 

صعوبة في التركيز، الدوخة، صعوبة في النوم، انخفاض عدد دقات القلب، 

ية انخفاض ضغط الدم، زيادة في تقلصات العضالت وبطيء في الموجات الكهربائ

EEGكهم تر ثان في غالبية األشخاص بعد، زيادة الشهية للطعام وزيادة الوزن يحد

 20-10للتدخين، كما أن بعض األشخاص أظهرو ميلهم للتدخين بعد تركه بقي ل 

 (.Kaplam, 1991 ,p106) اإلدمانسنة بالتالي فالتدخين هو بوابة 

 التوصيات واالقتراحات:7.

قد على ضوء هذه القراءة السيكولوجية لظاهرة تعاطي التبغ والمخدرات ف

 تحد لمجموعة اقتراحات وتوصيات نراها تخفف من حجم الظاهرة  ولما ال توصلنا

منها  والتي تصب في مجملها على معرفة سبب التعاطي من طرف الجهات 

عرف على للمتعاطيين فادا تم الت واإلنصاتكانت وفتح باب الحوار  الوصية أيا ما

 : السبب  بطل العجب وسهلت رحلة العالج  ونلخصها فيما

 اء دراسات ميدانية و أبحاث علمية حول المدمنين كجماعة ودراسةإجر-

 .اصياتهال ولها أسبابها وخصوإالة حاالت فردية للتكفل الفعال بالمتعاطي فكل ح

لتي تكثيف إلقاء المحاضرات و المنتديات حول أضرار و مخاطر التعاطي ا-

ق رجال تنعكس على أفراد المجتمع الجزائري وبشكل خاص الطفل و المراه

 .المستقبل

ية تكثيف حمالت التوعية لضرورة ممارسة الرياضة لتفريغ الطاقة السلب-

 عوضا عن اللجوء للتدخين.
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 ضرورة توفير عدد كبير من المختصين النفسانيين العياديين و مراكز-

 .مخصصة لإلدمان

ضرورة توعية المتعاطي بأهمية العالج النفسي وذلك من خالل وسائل -

 .والمؤسسات التعليمة لتأثير في الرأي العام لصحافة(اإلعالم )ا

توسيع نطاق المناطق التي يحظر فيها التدخين وفرق عقوبات صارمة -

 .للمخالفين قائمة
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تبعت د، وإهدفت الدراسة الحالية لمعرفة معايير الجودة في تصميم دروس التعليم عن بعملخص: 

 100ا وامهالدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وإستخدمت اإلستبانه كأداة للدراسة على عينه ق

ت قرراالمعرفي للممعلم ومعلمه في قصبة عمان األولى. وكانت نتائج الدراسة، أن المحتوى 

ة المناهج تحوي معرفة علمي بدرجة متوسطة، وأنميول الطالب ورغباته يحقق المدرسية 

 خاصة قدمةمتطورة ذات جودة عالية تواكب متطلبات التنمية الشاملة والتعليم والمهارات المت

وهات فيديهي ال التقنيات المستخدمة في تصميم دروس التعليم عن بعدوسطة، وأن أكثر بنسبة مت

 .عدمعايير الجودة في تصميم دروس التعليم عن بالمسجلة ثم منصة زووم أيضا عرض ألهم 

 .البالمناهج، الط، تصميم الدرس، التعليم عن بعد، معايير الجودة: الكلمات المفتاحية

Abstract: The current study aimed to find out the quality standards in 

designing distance education lessons. The study followed the descriptive 

analytical method, and used the questionnaire as a sample study tool. The 

sample consisted of 100 male and female teachers in the first Amman 

kasbah. The results of the study showed that the content of school 

curricula fulfills the student's inclinations and desires with an average 

degree. It also showed that the curricula contains an advanced scientific 

knowledge of high quality that matches the requirements of 

comprehensive development, education and advanced skills at an average 

rate. Moreover, the most used techniques in designing distance education 
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lessons are the recorded videos. In addition to Zoom platform that also 

presented to be the most important quality standard in designing distance 

education lessons. 

Keywords: Quality standards, distance education, Lesson design, 

Curriculum, student. 

 

 مقدمة:.1

تنمية ي الفتزايد االهتمام بالتعليم في السنوات األخيرة نظراً لدوره الكبير 

أهم  ر مناالقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية حيث أصبح في الوقت الحاض

عل ل فاالعوامل المؤثرة في تغير المجتمعات وتطورها فمؤسسات التعليم تسهم بشك

ي القومودوراً بارزاً في تنمية االنتماء الوطني في تطوير المعرفة كما ان لها 

حقق سي لتوقد جاء التعليم كمطلب أسا، وإعداد الكوادر البشرية المأهلة والمدربة

 هذه المؤسسات رسالتها بما يتفق مع القوانين واألنظمة.

ي إلقليمايين لقد نالت قضية جودة التعليم اهتمام المعنيين بالتعليم على المستو

 جاالت،الم ، ونظراً لمواكبة التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي في جميعوالعالمي

 وما صاحب ذلك من تحديات كان البد من رفع جودة ونوعية التعليم، وتحسين

مخرجاته لتالئم عصر العولمة؛ لذلك تحرص الدول جاهدة على تطوير نظمها 

ذا لية. رجات التعليمالتعليمية؛ من اجل الوصول الى مستويات عليا في جودة المخ

ً في  ً وعربيا  لتنافسار اانتش إطاربدأ مدخل المعايير يغزو الساحة التربوية عالميا

وجية كنولالمعياري العالمي، إن متطلبات سوق العمل وآثار المعطيات العلمية والت

الل من خ التميز وإظهاررفع التحدي للجودة  أمامعلى التعليم تضع النظم التربوية 

 .لمجتمعها األفضلالتفوق وتقديم  ،اإلبداعت المؤهلة القادرة على المخرجا

( الجودة بأنها: هدف Armand Feigen baumيعرف أرمان فيجنبارم )

)كيالدا،  في الظروف لمتلقي الخدمة أفضل إيجاد أيمتحول نحو األفضل؛ 

 بأنها:ها ( فيعرفANSIمريكي للمعايير والتكنولوجيا )ما المعهد األأ (،2005

 )عبد في الخصائص الكلية للخدمة، والتي تجعلها قادرة على تلبية االحتياجات

(. ولتحقيق الجودة في مؤسسات التعليم ال بد من تطبيق ما يعرف 2005المحسن، 

بـإدارة الجودة الشاملة في التعليم والتي تشمل على مدى مالئمة مخرجات العملية 

ليمية، القيمة المضافة للعملية التعليمية، التوافق التعليمية للتطبيق، امتياز العملية التع

ومواصفاته ومتطلباته، تجنب حدوث خلل في العملية  وأهدافهبين مخرجات التعليم 
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(. وإدارة الجودة الشاملة في التعليم تتعلق Mukhopachyay,2001التعليمية )

 (.1995المخرجات )الرشيد،  وأبالمجال التعليمي وتعني بإظهار جودة النتائج 

لب من يتط ونظراً ألن ميدان التعليم يعنى بالطاقات البشرية و تأهيلها، فإنه

 يبيةالقائمين عليها امتالك قدرات خاصة يكتسبها األفراد من خالل برامج تدر

ة خاصة، وعليهم العمل على تصويرها بشكل مستمر يلبي االحتياجات المتعاظم

كل ياة بشالح بشرية المنتجة في جميع مجاالتوالمتزايدة للتعليم، ولتوفير الطاقات ال

من  تمكنيستوعب التغيير فهذا يقتضي إدخال نظم إدارية ذات فعالية عالية، حتى ت

 للمؤسسة وضبط جودة المخرجات، ولهذا السبب احتل اإلنتاجيةرفع الكفاية 

ً في األد ي تربوب الموضوع أعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة مكاناً هادفا

 .(Fink،2001العالمي)

عة ولكل مهنة معاييرها، ويتم استخالص هذه المعايير في العادة من طبي

ت اجهانشاطاتها وأهدافها، وأخالق المهنة مجموعة من المبادئ والمعايير والمو

 والقيم التي تحدد السلوك الذي يجب أن يلتزم بهم ممارسوا المهنة.

ل هذه المعلومات والمعارف وفي هذا الصدد دار نقاش حول طريقة نق

ات، علوموالخبرات بين التربويين، فالمعلم )حسب المنهج التقليدي( مصدر هذه الم

وت ويستطيع إيصالها عن طريق التلقين المباشر للطالب الذي يفترض فيه السك

هج ى منوالسلبية، في حين أصبح دور المعلم في ظل تكنولوجيا التعليم التي تتبن

ً له ً للتعليم، والمتعلم مشاالنظم طريقا ً وُمخططا ً وُمبرمجا شط في رك نا، ُموجها

 فية،العملية التعليمية التعلمية، وترتب على ذلك ظهور نظرية التفاعالت الص

 تهم،فالمعلم الجيد هو الذي يوجه تالميذه، ويزيد من فاعليتهم، ويطور شخصيا

رس لذلك على المدويزيد من حيويتهم ونشاطهم ويحاول التقليل من سلبياتهم. 

الناجح أن يخطط لدرسه بحيث يختار أفضل الطرق واألدوات، واأللفاظ 

ي واإليماءات، وغيرها حتى يصل إلى تدريس أفضل وأسهل، ويحقق األهداف الت

 ن تربطلت أيريد. ويعتبر علم تصميم التدريس واحداً من العلوم التعليمية التي حاو

شكل ت علم النفس عامة ونظريات التعلم بالجانب النظري )وهو المتعلق بنظريا

خاص(، والجانب العملي التطبيقي )وهو المتعلق بوصف البرامج التعليمية 

 واستراتيجيات التعليم، وتحديد التقنيات التعليمية األساسية للتعليم(.
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 الدراسةمشكلة .2

وال  لوجي،ولتكناتبرز الحاجة الملّحة لالهتمام بالتقدّم العلمي إلى جانب التقدّم 

هاب ظر ذحسيّما في الوقت الذي يواجه العالم فيه منع التجّمعات وما نتج عنه من 

ح اعتماد ، وبالتالي أصب19بسبب جائحة كوفيد  2020الطلبة إلى المدارس في العام 

ودة فاظ بجالحتاالمؤسسات والنظم التعليمية بالكليّة على التعلم الرقمي، مّما يتطلّب 

دى مقبة تنازل عن نوعيّته وكميّته، وهو ما يستلزم متابعة ومراالتعليم وعدم ال

 ولوجياتكن تحقيق التوأمة بين نمّو الطالب الفكري وبين العمق المعرفي في استخدام

 جراءاتاإل التعليم في المناهج الدراسيّة. وتشكل طريقة التدريس نظاما متكامال في

ها جراءتأخطوات محددة فلكل طريقة والعمليات المترابطة والمتكاملة والمنظمة في 

 سي الوأنشطتها وتسلسل فقراتها وهي ترتبط في األهداف والمحتوى إذ أن التدري

ة جموعميدرس بمادته بل بطريقته التي تجعل التعليم أيسر وأسهل فالطريقة تمثل 

داخل  سيرياألنشطة واإلجراءات المترابطة والمتسلسلة التي يخطط لها وينفذها التد

 من اجل تحقيق هدف أو مجموعة أهداف. ومن خبرة ة المحاضرة أو خارجهاقاع

طاء الباحثة بالتدريس ومعايشتها للواقع في جائحة كورونا رصدت عدد من األخ

به ى الطلة الالتي وقع فيها المعلمون والمعلمات بشكل عام في إيصال المادة التعليمي

اعهم طرق تصميم الدروس وتدريسهم في فترة الجائحة، وذلك بسبب عدم اتب

ب التعليمية بطريقة ممنهجة وعلمية صحيحة تعتمد على نظريات التعلم وأسلو

كلة ة مشالتصميم الصحيح، مما نتج عنه خلل في العملية التعليمية. وتلخص الباحث

ليم التع ما هي معايير الجودة في تصميم دروس الدراسة بالتساؤل الرئيسي التالي:

 عن بعد؟

 لدراسةأهمية ا.3

ي أن تتم االستفادة من هذه الدراسة في التركيز على موضوع الجودة ف-

ً على المست  علىوى العالمي والتعليم والذي يعد من الموضوعات الحديثة نسبيا

اءة لى كفعو لمواكبة نظام الجودة الذي يؤثر بصورة ايجابية  يضاأالمستوى العربي 

 ي.ي في ظل التطور والتقدم العلموتأهيلهم لمواكبة التنافس العالم ةالطلب

من تطبيق رسالة الوزارة في تمكين مؤسسات التعليم من التركيز على -

مهماتها ومسؤولياتها األساسية من خالل دعمها ومتابعة تنفيذها لسياسات 

واستراتيجيات التعليم المبنية على التوجيه نحو التنافسية في إرساء معايير النزاهة 
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دئ المساءلة والعدالة والشفافية في تقديم الدعم و الخدمات المميزة وآليات تعزيز مبا

 لطلبة.

 تكمن أهداف الدراسة باإلجابة عن األسئلة التالية: أهداف الدراسة:.4

 ؟هل يحقق المحتوى المعرفي للمقررات المدرسية ميول الطالب ورغباته-

ت متطلبا هل المناهج تحوي معرفة علمية متطورة ذات جودة عالية تواكب-

 التنمية الشاملة والتعليم والمهارات المتقدمة خاصة؟

 ما هي التقنيات المستخدمة في تصميم دروس التعليم عن بعد؟-

 ما هي معايير الجودة في تصميم دروس التعليم عن بعد؟-

 المصطلحات والتعريفات اإلجرائية.5

س لى أسا: هي عبارة عن فلسفة إداريّة حديثة تقوم عالجودة في التعليم

 ستبدالاتّم إحداث تغييرات إيجابيّة شاملة لكافة جوانب المؤسسة التعليميّة بحيث ي

قوم تخرى الصورة النمطية القديمة للتعليم والقائمة على الحفظ والتلقين بصورة أ

ات تياجعلى اإلبداع والتفكير والتحليل وتطوير قدرات الطالب بما يتناسب مع اح

 (.2003الموسوي،  )المجتمع والسوق المحلي

ي التحسين المستمر ف بأنها: الجودة في التعليم (2004 )عالونه،يعرف 

سين ع تحمالمنتج التعليمي باستخدام مجموعة من المعايير والتدابير واإلجراءات، 

هي ة. والمواصفات المتوقعة والوصول من خاللها إلى النتائج اإليجابية والمرضي

م لتعلياوالتعليم إلى جانب اإلدارة. لتسهل تلبية مرتبطة عضويا بعملتي التعلم 

 لحاجات المجتمع وتلبيته الهتماماته.

ن رة معلم تصميم التعليم من العلوم الحديثة التي ظهرت في السنوات األخي

تقنيات سنة( في مجال التعليم. ويعد فرعا من فروع علم ال20-15القرن العشرين )

ف ليل البيئة التعليمية وتنظيمها)عارالتربوية وهو يتعلق بشكل رئيسي بتح

 (.1423ومحمد

 وهو علم يصف اإلجراءات التي تتعلق بإختيار المادة التعليمية )األدوات،

والمواد، والبرامج، والمناهج( المراد تصميمها، وتحليلها، وتنظيمها، وتطويرها، 

فضل وتقويمها وذلك من أجل تصميم مناهج تعليمية تساعد على التعلم بطريقة أ
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وأسرع وتساعد المعلم على إتباع أفضل الطرق التعليمية في أقل وقت وجهد 

 (.1996ممكنين )غزاوي

تعريف علم التصميم:تتكون عبارة تصميم من ثالث كلمات هي: عملية، 

ة ى حدوتصميم، وتعليم، وللتوصل للمفهوم العام لها البد من تحليل كل كلمة عل

 (1999)زيتون.

ي الترتيب المنظم لمجموعة من الخطوات أو : تعنprocessعملية -

 .اإلجراءات إلنجاز مهمة معينة

 (: هي كلمة لفظ مستعارة من مجال الهندسة، فالمهندسdesingتصميم )-

لى ا( عالمعماري قبل أن يشرع في بناء منزل ما، فإنه يعد تصميما )مخططا هندسي

 ، بحيثا بعدهذا المنزل فيمالورق لهذا المنزل يتم على أساسه تنفيذ )بناء( وتقويم 

تصميم ة اليحقق هذا المخطط أهدافا معينة، ومن ثم فإن أحد المعاني الشائعة لعملي

يق هي إعتبارها عملية تخطيطية ينتج عنها مخطط أو خطة منظمة تعمل على تحق

 (، وبذلك فإن أبرز خصائص عملية التصميم أنها:1999أهداف معينة )زيتون،

 هداف.عملية موجهة باأل-أ

 منطقية وإبداعية في نفس الوقت.ب.

وال تتبع نفس منهجية حل المشكالت وص لحل المشكالت، أي أنها عادة ماج.

 .إلى حل المشكلة

نية لوجداالخلفية المعرفية والمهارية وا تتأثر بالكثير من العوامل منها:د.

ة للمصممين وخبراتهم السابقة، وطبيعة الموضوع والقيود والحددات المحيط

 بالمصممين، وموضوع التصميم، واإلمكانات المادية الالزمة.

 .هنفصل عما يصممي ذات طابع إنساني واجتماعي: أي أن ذات المصمم الو.

منتظم م ال: تعّرف اليونسكو التعليم عن بُعد بأنّه "االستخداالتعليم عن بعد

ً اً جيللوسائط المطبوعة وغيرها، وهذه الوسائط يجب أن تكون ُمعدّة إعداد من  دا

تهم ي دراسين فأجل تيسير االتصال بين المتعلّمين والمعلّمين، وتوفير الدعم للمتعلّم

 (. 2012)حمدان، "

ويرّكز معجم المصطلحات التربويّة في المناهج وطرق التدريس في تعريف 

التعليم عن بُعد على فئات المتعلّمين، فيعرفه على أنّه "مصطلح يُطلق على نوع من 
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يم يقوم على أساس توصيل العمليّة التعليميّة إلى المتعلّمين المقيمين في مناطق التعل

نائية أو معزولة جغرافياً، وتقدّم إلى الذين ال تسمح لهم ظروفهم الخاصة بالعمل 

واالنتقال إلى الصفوف الدراسيّة النظاميّة، ومن أشكالها التطبيقيّة التعليم بالمراسلة 

 (.2009تلفزيون وغيرها )لكيالني، والتعليم باإلذاعة وال

 حدود الدراسة:.6

موضوع الدراسة على معايير الجودة في  إقتصرالحدود الموضوعية: 

 تصميم دروس التعليم عن بعد.

 الحدود المكانية: عينة من معلمين ومعلمات قصبة عمان.

 2020 /2019الحدود الزمانية: 

 ق هي:دئ التي تحكم هذا االتساأهم المبااألدب النظري والدراسات السابقة: .7

ي لتعليماء اسؤال المتعلم عن معالجة أمثلة جديدة إذا كان المقصود تنمية األد-

 على مستوى االكتشاف.

ل سؤا إذا كان المقصود تنمية األداء التعليمي على مستوى التطبيق فيمكن-

 ة.ديدج المتعلم تطبيق المعلومات الهامة التي تعلمها من خالل معالجته ألمثلة

أن  يمكنفإذا كان المقصود تنمية األداء على مستوى تذكر المعلومات العامة -

 يطلب منه ذكر تعريف للمفهوم بشكل حرفي أو غير حرفي.

ت إذا كان المقصود تنمية األداء التعليمي على مستوى تذكر المعلوما-

 الخاصة سؤاله مباشرة عن هذه األسماء كتابة أو لفظاً.

دة هناك عدة معايير إلصدار حكم على جوالتدريس الجيدة:  معايير نظرية

 هذه النظرية، ومن هذه المعايير ما يلي:

 درجة اشتمالها على جميع متغيرات التدريس وعملياته.-

 عدها عن الذاتية، وقربها من الموضوعية.ب-

 الدقة واالتساق الداخلي المؤديان إلى الثبات.-

 ئية وقابلة للتطبيق.درجة مطابقتها للواقع، أي إجرا-

 منظمة، أي تسير بشكل نظام منطقي ُمقنع.-
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ها رونتوضوحها وبعدها عن التعقيد )البساطة(، وسهولتها، واقتصاديتها، وم-

 )قابليتها للتطور والتوليد(.

  خصائص تصميم التعليم: 

 ريس.نظام عام يشتمل على: تعلم وتعليم وتدريب، فهو أعم من تصميم التد-

 تعاون كل عناصر المجتمع.يقوم على -

 مرتبط بالمساقات التعليمية.-

 أهدافه عامة مرتبطة بالمساقات التعليمية.-

علم اختيار المحتوى وتنظيمه يتم بشكل جماعي يشترك فيه: المعلم والمت-

 .والخبراء وأولياء األمور

 .تحدد طرق التعلم واختيار الوسائل بشكل عام وتوضع في دليل المعلم-

رات ختبااوع من التقويم العام بهدف التطوير التربوي العام، مثال: يخطط لن-

 الثانوية العامة.

 (:2003، خميس 2000)قطامي،  خصائص نموذج التصميم التعليمي الجيد

 ن.مكااالختزال واالقتصاد في عرض العالقات والعمليات التعليمية قدر اإل-

 القابلية للتطبيق تحقيق فائدة ونفع منها.-

 ثيل الصادق للواقع.التم-

 البساطة في تمثيل الواقع وشرح العمليات ليسهل فهمها وتفسيرها.-

 عرض المكونات والعناصر بطريقة منظومية بارزة.-

 معاً دون تناقض. وانسجامهااالتساق بين جميع مكوناته -

 التركيز والتحديد الواضح )حدود واضحة(.-

 يم والتعلم.استناده ألصول نظرية محددة من مجال التعل-

 تعميم عمليات كل نموذج على مجاالت أخرى.-

اهيم ى مفالتجريد، فبرغم أنه تمثيل للواقع إال أنه يكون مجرداً ويشتمل عل-

 نظرية ورموز مجردة. ومبادئ
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 وفيما يلي عرض لبعض البرامج المناسبة لتصميم الدروس عن بعد وهي:

 

أكثر شموالً في منهجنا. فإذا  وبهدف تحقيق جودة التعليم، يجب علينا أن نكون

ً للمخرجات التعليمية، كما يتم قياسه في  ما إخترنا تعريف جودة التعليم وفقا

اإلختبارات والتصنيفات العالمية، عندها سنكون قد إخترنا تعريفاً ضيقاً. المشكلة في 
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ذلك هي أنه قد يؤدي إلى أشكال مقيدة من تعلم السياسات والتي تقحم المداوالت 

لتفكير في صياغة السياسات. حيث أن تعريفاً للجودة يعتمد على مخرجات التعلم وا

 قد يحد أيضاً من التفكير اإلبداعي فيما يخص المشاكل واإلمكانات األساسية.

عددة ة متنحن بحاجة للتأكد من أن نهجنا المتعلق بجودة التعليم يجسد الطبيع

خالل  اف مناإلمكان تمثيل ذلك بشكل كاألبعاد والمعقدة للتعليم والتعلم، وليس في 

نهج ذو تأسيس محدد يعتمد على مخرجات التعلم، واإلختبارات المعرفية، 

 والتحليالت اإلحصائية ال غير.

في  تعليمتتمثل األهداف التي تسعى إليها جودة ال: هداف الجودة في التعليمأ

 التالي:

 تحسين جودة األداء المدرسي وظهور بأعلى مستوى.-

 لعمل على تطوير أساليب التعليم.ا-

 الحرص على بناء العالقات اإلنسانية والعمل على تعزيزها.-

 القيام بأتباع أسلوب التحفيز في التميز واإلبداع.-

 االرتقاء بمستوى العاملين.-

ت تحسين بيئة العمل بشكل يتناسب مع التقدم العلمي الموجود في الوق-

 الحالي.

 لوالء في العمل داخل المدرسة.العمل على زيادة روح ا-

ي فالتشجيع على القيام والمشاركة في األنشطة والفعاليات التي تقام -

 المدرسة.

 سة.لمدرتهيئة المناخ المناسب للعمل والثقافة التنظيمية والتعليمية في ا-

 ية.التعليم والتدريب المستمر لكل األفراد في داخل المؤسسات التعليم-

ها ختصاراإلجراءات الروتينية التي كانت موجودة سابقا واالعمل على تقليل -

 في الوقت والتكلفة.

ق المشاركة بين جميع العاملين في المؤسسات في الجهد المبذول لتحقي-

 أحسن مستوى من األداء.

 العمل على تأسيس نظام معلومات دقيق يضمن إدارة الجودة الشاملة.-
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ل العم معايير الجودة يحد من تكرارتقليل التكاليف ألن إنجار العمل وفق -

 .(2018)سعيد، مما يؤدي إلى اختصار الوقت والجهد

 :(2007 ،)المحياويمحاور الجودة الشاملة بما يلي

جدت هم المحاور في العملية التعليمية حيث وأجودة الطالب: ويعتبر من -

يشترط ة ولبذا المحور انتقاء الطالمنظمات لخدمته ومن مؤشرات الجودة المتعلقة به

ً وتقاس قدرته من خالل أ ً ونفسيا ً وعلميا  اعاإلبدن يكون الطالب مؤهل صحيا

 والتفوق والمشاركة الفعالة.

م الك جودة عضو التدريس: وال يقل أهمية عن المحور األول وهنا نؤكد على-

 والنوع ألعضاء هيئة التدريس.

من خالل  ويظهر هذا المحور جودة طرق التدريس والبرامج المقدمة:-

 .وماتالمحتوى التعليمي ومرونته ومدى مواكبته للثورة المعرفية في عصر المعل

على  لعملالمفردات الجامعية والخبرات العملية وتطوير األداء األكاديمي وا-

 .خدمة المجتمع

سالمة وال : وتتمثل بتوفير المباني والمكتبات والمختبراتالمادية اإلمكانات-

 .من عوائق تطبيق إدارة الجودة حدالصحية وتمويل لل

 لشاملةاجودة العليا وتتمثل بالتزام القيادة الجامعية بإدارة ال اإلدارةجودة -

 ومواكبة التغيرات والتطورات المحيطة.

 يها.ء علجودة تقييم األداء ويتمثل بإيجاد معايير التقييم العناصر والبنا-

اصر األساسية التي ( العنLewis&smith,1997وسميث )ولقد حدّد لويس 

 ن تكونزام بأااللت، االلتزام بإرضاء العميل :بالتاليتقوم عليها الجودة في التعليم 

 لتحسيناثقة البيانات المستخدمة حقيقية تشجيع العاملين على التعاون وبناء جسور ال

 .تعليمالمستمر في مؤسسات ال

 آليات تحقيق الجودة في إصالح التعليم

لجودة اقتراح مجموعة من اآلليات و الدعامات التي من رافق التفكير في ا

شأنها تحسين وضع المنظومة التربوية و تجاوز مختلف العوائق التي جعلت 

مستوى التعليم في بلداننا العربية متدنيا. لذا فإن أي إصالح يجب أن ينطلق من 

 المداخل التالية:



182 

  2021، السنة: 01العدد، 01، المجلدللعلوم النفسية والتربوية واألرطفونيا الدوليةمجلة األكاديمية 

د عتمااجب العمل على تغيير المناهج و البرامج التربوية: في هذا الصدد ي-

لى عاستراتيجية جديدة في بناء المقررات تقوم على الكفايات عوض األهداف و 

 الكيف عوض الكم و على التعدد و التنوع عوض األحادية.

جب يتحسين العرض التربوي في المدن و القرى: عمال بمبدأ تكافؤ الفرص -

ع لجمين إلتاحة الفرصة لتوسيع العرض التربوي و تجويده في القرى كما في المد

 لتحتيةية امن أجل إتمام الدراسة في أحسن الظروف، و هنا وجب االهتمام أكثر بالبن

 طة بهالمنوللمؤسسات التعليمية و مدها بكل الوسائل و اإلمكانيات لتؤدي األدوار ا

 و تقدم خدمات ذات جودة معتبرة.

 ي فيللمورد البشر العناية بالموارد البشرية: اعتبارا للدور الطالئعي-

واء قطاع سبال االرتقاء بمستوى المنظومة التربوية فالبد من االهتمام باألطر العاملة

على المستوى المادي و ظروف العمل أو على مستوى التكوين األساسي و 

 المستمر.

ساء الحكامة و الالمركزية على مستوى التدبير و التسيير: وذلك عبر إر-

لى إرمي و ترسيخ سياسة الالمركزية و الالتركيز و التي ت آليات الحكامة الجيدة

ة مع ربويتقاسم المهام و اعتماد سياسة القرب و تكييف التوجيهات و السياسات الت

 خصوصيات كل منطقة.

 وين ح يروم التحسالتمويل الكافي و ترشيد النفقات: إن أي مشروع لإلصال-

ال التطوير يحتاج إلى تمويل كاف لتحقيق المبتغى لكن هذا ال يعني صرف أمو

ال ألموطائلة في أمور ال طائل منها، إذ أن الجودة ال تقاس بقيمة المبالغ و ا

قل المرصودة للمشروع و إنما بما يمكن تحقيقه من نتائج على أرض الواقع بأ

 التكاليف.

 زامارات األجنبية: نظرا لعالمية نظام الجودة بات لاالستفادة من الخب-

ة سباقاالستعانة بالتجارب و الخبرات األجنبية، خصوصا من الدول الرائدة و ال

فية ة كالتبني هذه المقاربة مع الحرص على القيام بدراسات سوسيولوجية و تاريخي

ئ بادا مع مقبل إدخال أي تعديالت على المنظومة التربوية و ذلك لضمان توافقه

 .(2007)المجالي، نظام الجودة

تشير الجودة في المجال التعليمي إلى مجموعة من المعايير واإلجراءات و

يهدف تنفيذها إلى التحسين المستمر في المنتوج التعليمي، وتشير كذلك إلى 
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المواصفات والخصائص المتوقعة في هذا المنتوج و في العمليات واألنشطة التي 

لها تلك المواصفات مع توفر أدوات وأساليب متكاملة تساعد تتحقق من خال

المؤسسات التعليمية على تحقيق نتائج مرضية. وهذه بعض معايير الجودة في 

التعليم حسب بعض الدراسات األكاديمية والبحوث العلمية المهتمة بالموضوع، 

األطر التربوية جودة المناهج والمقررات الدراسية، و جودة البنية التحتية، وكفاءة 

واإلدارية، وجودة التكوين األساسي والمستمر، والتدبير األمثل للموارد البشرية 

والمالية، واالنطباع اإليجابي للمستفيدين من خدمات المدرسة، والتحسين المستمر، 

وتحليل نتائج التحصيل. ويمكن القول أن الجودة فلسفة ومقاربة في تدبير و قيادة 

أنظمتها، فلسفة تنبني على مجموعة من القيم والمبادئ التي توظف وحدات التربية و

المقاربة النسقية واألدوات اإلحصائية بهدف التحسين المستمر لقدرة منظومة معينة 

على االستجابة لحاجات المستفيدين منها اآلنية والمستقبلية؛ ويمثل مجال تكنولوجيا 

ديد في العملية التعليمية من أجل تحقيق التي ينصهر فيها كل ما هو ج البوتقةالتعليم 

مجموعة من المعايير واإلجراءات التي تهدف عند تنفيذها إلى التحسين المستمر في 

المنتج التعليمي بهدف الوصول للمواصفات التي تساعد المؤسسات التعليمية على 

 تحقيق نتائج جيدة.

التعليم  ومن أفضل اإلستراتيجيات التي تساعد على تحقيق الجودة في

ت لهيئاتطوير نظام الجودة، واإلطار الوطني للمؤهالت، واالرتقاء باباإلهتمام 

يكون وية، التدريسية، واالرتقاء بالعملية التعليمية التعلمية، والشراكة المجتمع

 بتطبقق ما يلي: 

 لتعليماوير نظرا ألهمية المعلم في العملية التربوية، وإعتباره األساس في تط-

ية س، وآلتدريالبد من االهتمام بنوعية الطلبة الراغبين في العمل بمهنة ال المدرسي،

 القياتبأخ اختيارهم وبرنامج إعدادهم، والرغبة الصادقة بمهنة التعليم، وااللتزام

في  فرهاالمهنة، والمهارة في الحوار والتواصل، هي أمثلة على الشروط الواجب تو

 هؤالء الطلبة.

بل قثناء الخدمة ال يقل أهمية عن مرحلة اإلعداد إن تدريب المعلمين أ-

م الخدمة. ضرورة وضع برنامج لتدريب المعلمين وتطوير قدراتهم، على أن يت

ية وطن مراجعة وتطوير البرنامج بشكل دوري، أثناء الخدمة. ويُقترح تشكيل لجنة

 لمراجعة برامج التدريب، وإعداد األسس الالزمة إلنشاء مركز متخصص.
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حاجة لوضع المعايير الالزمة لممارسة مهنة التعليم، وتصنيف هناك -

مين لمعلالمعلمين مهنيا، ووضع نظام لمزاولة المهنة ومنح الترخيص، لدفع كافة ا

 ة التيآللياإلجادة األداء والنمو المهني. وتعتبر هذه اإلستراتيجة أن الترخيص هو 

ات مهاراسي من المعارف واليضمن النظام من خاللها إمتالك المعلمين للقدر األس

 الفنية المطلوبة للتعيين أو اإلستمرار في الوظيفة.

 تلعب البرامج الدراسية دورا مهما في تكوين معارف الطالب بتخصصه،-

ن اعداوالتخصصات ذات العالقة، كما إن جودة المناهج وطرق التدريس الحديثة تس

 ة التيراسيوتدريس البرامج الد في االرتقاء بالعملية التعليمية التعلمية. وتصميم

تركز على التخصص وفي نفس الوقت تزود الطالب بالمعارف األساسية في 

التخصصات ذات العالقة، تسهم في مساعدة الطالب على اإلبداع واإلبتكار 

 والريادة.

لتي ارات إن التقويم التربوي جزء مهم من العملية التعليمية، وهو من المها-

ين ر وتحسودوره في تطوي ةالهيئة التدريسية. ونظراً ألهميعضاء يجي أن يمتلكها أ

العمل التربوي، ظهرت الحاجة إلى تأسيس مركز وطني للتقويم التربوي 

 واالمتحانات، له استقاللية مالية وإدارية.

نموذج مقترح إلصالح التعليم "( بعنوان: 2005،في دراسة) للخطيبو

ين تصميم نموذج يتألف من ثمانية وعشر العالي وتجويده " هدفت الدراسة إلى

ً يتفاعل بسوية لتطبيق مبدأ إدارة الجودة بشكلها الصحيح  ي فعنصراً رئيسا

كيز الترمؤسسات التعليم، وقد ركز فيه على التوازن بين حاجات الفرد والتنظيم و

ونه كعلى رسالة المؤسسة. ويرى الخطيب أن النموذج يتصف بالحداثة والشمولية 

 تطبيقه في قطاع اإلدارة العامة واإلدارة التربوية.مصمم ل

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة تطبيق (. 2011في دراسة )أبو عبده، 

الفلسطينية في محافظة نابلس من  لشـاملة فـي المـدارسا معايير إدارة الجودة 

وجهة المديرين فيها، باإلضافِة إلى تحديد دور متغيرات كـلمن الجنس والمؤهل 

العلمي والتخصص وسنوات الخبرة والسلطة المشرفة على ذلك.وتم اختيار عينة 

مدرسة بالطريقة العشوائية لتطبيق الدراسة، وزعت  مديراً ومـديرة(  132قوامها )

وقد توصلت  موزعة على تسعة مجاالت. فقـرة(  104عليهم إستبانة مكونة مـن )

متوسطة لمعايير إدارة الجودة الشاملة  الدراسة إلى النتائج اآلتية:وجود درجة تطبيق

من وجهة نظر المديرين والمديرات فيها في جميع  في مدارس محافظة نـابلس
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( α=05.0المجاالت. عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

معايير إدارة الجودة الشاملة في مدارس محافظة نابلس من وجهـة  في درجة تطبيق

، ومتغير المؤهل التعليمي، والمديرات فيها، تعزى لمتغير الجنس يريننظـر المـد

 ومتغير الخبرة.

( هدفت الدراسة إلى معرفة درجة تطبيق 2012في دراسة ل)الجعافرة، 

معايير جودة التعليم في مدارس مديرتي تربية الكرك، والعقبة من وجهة نظر 

( مشرفا تربويا 270ة من )المشرفين التربويين والمعلمين. تكونت عينة الدراس

( فقرة 54ومعلما. ولتحقيق أهداف الدراسة طور الباحث استبانه تكونت من )

موزعة على خمسة مجاالت، وتم التحقق من صدقها وثباتها. وجود فروق ذات 

( بين استجابات المشرفيين التربويين α=0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

( بين α=0.05ات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )وجود فروق ذعلى المقياس، 

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند استجابات المعلمين على المقياس،  استجابات

في درجة تطبيق معايير جودة التعليم  ( بين استجاباتα=0.05مستوى الداللة )

عمان،  تعزى لمتغير المنطقة التعليمية، عدا مجال المجتمع المحلي مديرية قصبة

في  ( بين استجاباتα=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

درجة تطبيق معايير جودة التعليم تعزى لمتغير الجنس، عدا مجال المعلم لصالح 

 اإلناث.

 المنهجية واإلجراءات.8

نهج الم : لتحقيق أهداف البحث واإلجابة عن أسئلتِه تّم استخداممنهج البحث

عتماده الالّي، الح  التّحليلّي الذي يعد من أكثر المناهج البحثيّة مالئمةً للبحثالوصفيّ 

ناء ج وبعلى وصفا لواقعِ الحقيقّي للّظاهرة المدروسِة، ومن ثّم تحليل النّتائ

 االستنتاجات في ضوِء الواقع الحالّي.

رة، لمتيساختيرت عينة البحث بالطريقة العشوائيّة المتاحة أو ا: عينة البحث

ل في العاصمة عمان، و يوضح الجدو ( معلما100حيث تكّونت عينة البحث من )

 ( الصفات الديمغرافية لعينة الدراسة.1رقم )
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 النسبة المئوية التكرار الفئات المتغير

 0.30 30 ذكر الجنّس

 0.70 70 أنثى

مع قامت الباحثة بتصميم أداة اإلستبانة وذلك لجاألدوات: االستبانة: 

لى لك عالمعلومات والبيانات من عينة الدراسة، وتحتوى االستبانة على جزأين وذ

، لدراسةنة االنحو اآلتي: الجزء األول: يتناول البيانات األولية الخاصة بأفراد عي

ت الباحثة ( فقرة، مقسمة إلى أربعة محاور، وقد اتبع40والجزء الثاني: يتكون من )

لها قابِ رت الخماسي(، حيث أعطي لكل عبارةٍ ما يالمعايير الواردة في تدرج )ليك

–افق غير مو –محايد -موافق –( ويقابله على األداةِ )موافق بّشدة 5-4-3-2-1)

 :وافق بشدة( والمحاور األربعة هيغير م

يول مفي تحقيق  محتوى المعرفي للمقررات المدرسيةالمحور األول: دوُر ال

 . ( فقرات10الطالب ورغباته ويتكون من )

 واكبتالمحور الثاني: المناهج تحوي معرفة علمية متطورة ذات جودة عالية 

 ت.( فقرا10متطلبات التنمية الشاملة والتعليم والمهارات المتقدمة خاصة )

 التقنيات المستخدمة في تصميم دروس التعليم عن بعدالمحور الثالث: 

 ( فقرات.10ويتكون من )

ن ون متصميم دروس التعليم عن بعد ويتك معايير الجودة في المحور الرابع:

 ( فقرات.10)

صدق أداة الدراسة تم عرض األداة بصورتها  للتحقق من صدق األداة:

األولية على مجموعة من ذوي الخبرة واالختصاص من تخصصات اإلدارة 

تة من ة مؤالتربوية والقياس والتقويم في جامعة اليرموك والجامعة األردنية وجامع

ى أرائهم ومالحظاتهم حول مدى صحة هذه الفقرات ومناسبتها، ومد أجل إبداء

ونت يل وتكلتعدمالئمة الفقرات وانتمائها لمجاالت االستبانة، وبناء على آرائهم  تم ا

ين بالقة حسب صدق االتساق الداخلي وهو الع أيضا االستبانة في صورتها النهائية.

 ةلكليتباط بيرسون على الدرجة اكل محور والدرجة الكلية وكانت قيمة معامل ار

 ( وهي قيمة مرتفعة.%84تساوي )
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راسة ومن ( فرداً من مجتمع الد30تم تطبيق أداة الدراسة على )ثبات األداة: 

يمته قنت وكا خارج عينتها، وتم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة كرونباخ الفا

 اسة.اسبة ألغراض الدروتبين أن قيم معامالت الثبات مرتفعة ومن ،(%89تساوي)

لي: تم استخدام مقياس خماسي التدريج على النحو التا تصحيح االستبانة:

رقمية ت ال)كبيرة جداً، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جداً(، وتم إعطاء التقديرا

زيع ( على الترتيب. وقد تم استخدام المقياس الخماسي لتو1،2،3،4،5التالية)

 : آلتيار معتمد للحكم على درجة التقدير على النحو االمتوسطات الحسابية كمعي

 المعيار المعتمد للحكم على درجة التقدير:

 (2.33منخفض إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي أقل من )-

من  ( وأقل2.33متوسط إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي أكبر أو تساوي )-

(3.67) 

( 5)( وحتى 3.67)أو تساوي مرتفع إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي أكبر -

ث ( إلى ثال5( وأكبر عالمة )1وذلك بتقسيم المسافة بين أقل عالمة ) درجات

 مسافات متساوية.

 عرض النتائج ومناقشتها:.9

ات هل يحقق المحتوى المعرفي للمقرر: النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 واالنحرافاتتم حساب المتوسطات الحسابية .المدرسية ميول الطالب ورغباته

وكان أكبر  أن جميع المعايير كانت درجة تقديرها متوسط،، وكانت النتائج المعيارية

كان أقل (، و1.46( بانحراف معياري )3.63تقدير  بلغ قيمة المتوسط الحسابي له )

(. 1.33( بانحراف معياري )3.08تقدير حيث بلغ قيمة المتوسط الحسابي لها )

( وبإنحراف 3.10 -3.38وسط حسابي ما بين ) وتراوحت باقي الفقرات بمت

 أنج يجب أن المناه إلىوتعزو الباحثة هذه النتيجة  ( .1.00 -1.03معياري ما بين)

واحد ن التتناسب مع ثقافة العصر والثورة التكنولوجية الرابعة التي يعيشها القر

 والعشرين وأن تتناسب مع ميول الطلبة ورغباتهم.

هل المناهج تحوي معرفة علمية متطورة : سؤال الثانيالنتائج المتعلقة بال

ذات جودة عالية تواكب متطلبات التنمية الشاملة والتعليم والمهارات المتقدمة 

وكانت النتائج أن  تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: خاصة

ة المتوسط جميع المعايير كانت درجة تقديرها متوسط، وكان أكبر تقدير  بلغ قيم
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(، وكان أقل تقدير حيث بلغ قيمة 0.96( بانحراف معياري )3.53الحسابي له )

(. وتراوحت باقي الفقرات 1.01( بانحراف معياري )2.98المتوسط الحسابي لها )

. (1.01 -0.96( وبإنحراف معياري ما بين)3.53 -2.98بمتوسط حسابي ما بين )

هو المضمون الذي يتم فيه والمحتوى هو  وتعزو الباحثة هذه النتيجة ألن المنهاج

تحقيق أهداف المنهج العلمي ويتكون من الحقائق والمفاهيم والمبادئ ومهارات 

وهو األكثر تأثير  ،ويمالتفكير كالتذكر والفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتق

بتحقيق أهداف إذ هو عبارة عن الخبرات أو مجموع المهارات والمعلومات 

 . اهات التي يقع عليها، ويتم تنظيمها على نحو معينواالتج

 :برز المعايير التي يعد المحتوى في ضوئها هيأومن 

ف معايير تصل بطبيعة األهداف التي وضعت من اجلها، وأول هذه األهدا-

 هو مواكبة المادة العلمية المعاصرة.

ع واقال معايير تتصل بطبيعة المجتمع ويكون مفيدا للطالب عندما ينسق مع-

 االجتماعي والثقافي.

 معالجة المشكالت ووضع الحلول المناسبة لها على أسس علمية سليمة.-

 العناية بالنشاط المهاري أو الحركي بمستوياته الخمسة.-

 قويماالهتمام بالجانب المعرفي من فهم وتذكر وتحليل وتطبيق وتركيب وت-

 بمستوياته الستة.

 هج العلمي.توافر التكامل في محتوى المن-

صميم ما هي التقنيات المستخدمة في تالثالث: النتائج المتعلقة بالسؤال 

 ي كماقامت الباحثة بحصرها من إجابات عينة الدراسة وه: دروس التعليم عن بعد

  جلة،مسة اليلي: كان أكثر التقنيات المستخدمة الفيديو المسجل، أو المسجات الصوتي

مل الماسنجر في الفيس بوك. ثم منصة زووم لعو ويتم إرساله عبر الوتس اب أ

ج غرفة صفية إفتراضية وشرح الدروس عليها واستخدام الدروس المعدة ببرنام

م ثية. على في الشبكة العنكبوت ةالبوربوينت وروابط أفالم فيديو جاهزة وموجود

م علالت دارةالتلجرام إلرسال الملفات والصور وحل األسئلة. ثم إستخدام أحد أنظمة إ

 التالية: 
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WizIQ, Search Results, Web results, Classera, Schoology, 

Edmodo, D2L, Udemy, Easyclass, quizlet, Join.me, Prezi, 

Zoom, EduBlogs, indMeistermm, Blackboard Learn. 

روس دما هي معايير الجودة في تصميم لرابع: النتائج المتعلقة بالسؤال ا

 ؟التعليم عن بعد

 :العملية التعليمية تصميم يتحدد مستوى جودة

 في ضوء مجموعة من الكفاءات والمهارات الواجب توافرها في المعلم.1

 :ومنها

 مهارات التخطيط والتنظيم.-

 مهارات االتصال الشخصي.-

 مهارات إيجاد تغذية عكسية.-

 مهارات استخدام تقنيات التعليم الحديثة.   -

 لب:لتعليمية على قدرة الُمعلم على تعريف الطاتتأسس جودة العملية ا.2

 بالهدف من تعلم المادة.-

 طريقة التقييم المستخدمة.-

 .ماهية القدرات الواجب توافرها لفهم الموضوع-

 حفز الطالب لالستخدام الفعال للتقنية التعليمية.-

 اتهاالعوامل المرتبطة بالمتعلم هناك مجموعة من العوامل الواجب مراع.3

 اختيار تقنية تعليمية معينة تتمثل في: قبل

 استعدادات المتعلم.-

 المعرفة السابقة.-

 الدافعية الفردية.-

 الجهد الذهني المتوقع بذله.-

 :عوامل مرتبطة بنمط العملية التعليمية.4
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 مليةنمط تعليم استنباطي:يفضل فيه المتعلم التقدم خطوة بخطوة في الع -

 .التعليمية

راسة عد دائي:يفضل فيه المتعلم أن يبتكر مفاهيمه الخاصة بنمط تعليم استقر-

 .يد من الحاالت والنماذج الحقيقيةوفحص للعد

 عوامل مرتبطة بالبيئة المحيطة بالعملية التعليمية.5

المتغيرات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية تحدد أهداف  -

 .المجتمع ورؤية قادته للمستقبل

سات ون عن إدارة العملية التعليمية، ومن ثم رسالة المؤسرؤية المسئول-

 .التعليمية

يعة طب ومن ثم في في نوعية واتجاهات المساهمات الفكرية للعلماء والخبراء-

 .ومحتوى المناهج

سات من ثم رسالة المؤسرؤية المسئولون عن إدارة العملية التعليمية، و-

 .التعليمية

 وتطبيقاته العملية. نوعية واتجاهات التطور التقني-

إن التصميم التعليمي يمثل إحدى وظائف التطوير التعليمي في مجال 

من  ذي يتمط التكنولوجيا التعليم لما يقوم به من ربط بين تكنولوجيا التربية والتخطي

م تصميخالله تطوير النظام التعليمي وتنفيذه والتحكم به وتقويمه.إن عملية ال

بيق هو تط يهم ولكن ما لشكل الهندسي الذي تبدو به دائما،تهتم فقط با التعليمي ال

ميم التصالتعلم في تصميم العملية التعليمية وفق خطوات وإجراءات منظمة.ف مبادئ

التعليمي عملية هامة لتحقيق األهداف المطلوبة بدقة،وبسرعة،وبأقل جهد 

ي إلى يؤد ،ممااواالقتدار من مهنته التي يزاولهوتكلفة،ويساعد المعلم على التمكن 

يعمل على تحقيق األهداف اإلرتقاء بالعملية التعليمية وهذا بدوره 

 من،ديةتقلي،التصميم عادة يتطلب قدرا من الجهد أكثر مما تتطلبه الطرق الالمرسومة

ميم ويعد التص وتقويمها. وتنفيذها، ،وتطويرها تصميم المواد التعليمية،حيث 

م التعليو، لملتربوية في معالجة مشكالت التعنيات االتعليمي قمة ما توصلت إليه التق

 وتطوير مستوياته وتقديم المعالجات التصحيحية الخاصة بكل منها.

 التوصيات.10
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علية وفا ضرورة قيام اإلدارات العليا في مؤسسات التعليم بتقييم مدى كفاءة-

 .المدرسيتطبيق معايير الجودة الشاملة على األداء 

خطط االستراتيجية لمؤسسات التعليم بحيث تكون وضع السياسات وال-

 .الجودة هي المعيار األساسي لها

ماتية معلوإعداد برامج ومناهج تعليمية تتوافق وتواكب التطورات التقنية وال-

 الحالية و البيئة الدولية الحالية التي تعتمد على المعرفة.

سة بين الدرا ربط المناهج التعليمية بالواقع المؤسسات من خالل الربط-

 األكاديمية النظرية و الدراسة الميدانية على مستوى المؤسسات.
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