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 تقديم املجلة

 ،نصةةةةةةةة   ةةةةةةةة و ةمحكمةةةةةةةة  علميةةةةةةةةة  وليةةةةةةةةة ، مجلةةةةةةةةلواإلرشةةةةةةةةا مجلةةةةةةةة لعلةةةةةةةةوم ال   يةةةةةةةة للتوجيةةةةةةةة  

، وهةةةةةةةي ل-املديةةةةةةةة–تصةةةةةةةدر عةةةةةةةت ميةةةةةةةة  علةةةةةةةوم ال   يةةةةةةةة للتوجيةةةةةةة  واإلرشةةةةةةةا   جامعةةةةةةةة ليحةةةةةةةي فةةةةةةةارس 

فةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةاال  علةةةةةةةةةوم ال   يةةةةةةةةةة املتسةةةةةةةةةمة  ةةةةةةةةةا  و   تعنةةةةةةةةةب  ث ةةةةةةةةة  اص حةةةةةةةةةا  والدرا ةةةةةةةةةا  اال ةةةةةةةةةيلة 

 فةةةةةةةةةةةةي املجةةةةةةةةةةةةاال  الع بيةةةةةةةةةةةةة واإلنجليةيةةةةةةةةةةةةة وال  نسةةةةةةةةةةةةية واملحةةةةةةةةةةةة ر   الل ةةةةةةةةةةةةا ، والتوجيةةةةةةةةةةةة  واإلرشةةةةةةةةةةةةا 

 اآلتية:

 التج  بية.اص حا  امليدانية و  -

 اص حا  والدرا ا  العلمية ال ظ  ة. -

 ع ض او م اجعة الكتب ا  ديد .  -

 التقار   العلمية عت املؤتم ا  املحلية والع بية والعاملية. -

 تلخيص ر ائل الدكتوراه. -

شةةةةةةةةةةة   العلميةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةت  ةةةةةةةةةةة   ال ةةةةةةةةةةةا  ين وال ا  ةةةةةةةةةةةا  فةةةةةةةةةةةي  الةةةةةةةةةةةث ن ةةةةةةةةةةة  ال حةةةةةةةةةةةو املجلةةةةةةةةةةةة تهةةةةةةةةةةةد  

تحةةةةةةةاوة  ن تسةةةةةةة    ذال   يةةةةةةةة والتوجيةةةةةةة  واإلرشةةةةةةةا  ا  قةةةةةةةوة املع فةةةةةةةة عا ةةةةةةةة مةةةةةةةا تعلةةةةةةة   علةةةةةةةوم

وإلر ةةةةةةةاة املسةةةةةةةاهما  ال جةةةةةةةاي مةةةةةةةت ال ةةةةةةةا  ين التقيةةةةةةةد  ،فةةةةةةةي ملعةةةةةةة اي املع فةةةةةةةة العلميةةةةةةةة وت و  هةةةةةةةا

  الضوا ط والتعليما  التالية:

  ةةةةةةةةو   فةةةةةةةةي ال كةةةةةةةة   واص ةةةةةةةةلوو واملةةةةةةةة   ، والتوعيةةةةةةةة  العل ةةةةةةةةب، وا خلةةةةةةةةو مةةةةةةةةت اصع ةةةةةةةةاي ا -

 الل و ة وال حو ة.

ان  ح ةةةةةة  لةةةةةة  أسةةةةةة   ن ةةةةةة ه، و نةةةةةة  لةةةةةةت يث ةةةةةة  فةةةةةةي  يةةةةةةة مجلةةةةةةة  و  التع ةةةةةةد مةةةةةةت ال اتةةةةةةب -

 كتاو ق ل  ن ي لغ     املجلة و كم ا.

 اإل  ام في ت مية ال ك  ال   وي وت  يقات  محليا  و ع بيا  و عامليا. -

ملر ةةةةةةةةةةاة ننةةةةةةةةةةةخة الك  ونيةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةت ال حةةةةةةةةةةة ، مةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةي   ذاتيةةةةةةةةةةةة لل ا ةةةةةةةةةةة ، ملن كانةةةةةةةةةةة   -

 م ا لت  املجلة هي اصولث ل .

 مية( و ن ي ون ضمت اهتماماتها.قاة م  توج ا  املجلة )عل ن يت ا   امل -
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 دليل وتوجهات للمؤلفين:

 :شروط النشرقواعد و  -1

   شروط عامة: 1-1

مقدمةةةةةةةةة  و عل يةةةةةةةةة موضةةةةةةةةوه ال حةةةةةةةة  و   ياتةةةةةةةة  ومسةةةةةةةةو ات  و هميتةةةةةةةة   اإلضةةةةةةةةافة الةةةةةةةةث  -

الدرا ةةةةةةةةةةةةةا  السةةةةةةةةةةةةةا قة وتحديةةةةةةةةةةةةةد م ةةةةةةةةةةةةة لة ال حةةةةةةةةةةةةة  و هدافةةةةةةةةةةةةة  وف وضةةةةةةةةةةةةة  وتع  ةةةةةةةةةةةةة  

 مص لحات .

امل ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة ل  يعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة امل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لة ال ح يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وعي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ال حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   م   يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ال حةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  -

وعصائصةةةةةةةةةةةةةة ا وكي يةةةةةةةةةةةةةةة اعتيارهةةةةةةةةةةةةةةا و ةةةةةةةةةةةةةةدو ها و  وا  ال حةةةةةةةةةةةةةة  ومعةةةةةةةةةةةةةةام   ع اتهةةةةةةةةةةةةةةا 

و ةةةةةةةةةةدق ا وملجةةةةةةةةةة ايا  ت  يق ةةةةةةةةةةا وتدةةةةةةةةةةحيح ا واص ةةةةةةةةةةاليب اإل صةةةةةةةةةةائية املسةةةةةةةةةةتيدمة، 

 اإلضةةةةةةةةةافة الةةةةةةةةةث اإلجةةةةةةةةة ايا  ال ةةةةةةةةةب مك ةةةةةةةةة  ال ا ةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةت معا  ةةةةةةةةةة امل ةةةةةةةةة لة ال ح يةةةةةةةةةة 

   واضحة.ضمت محد ا  واف  اضا

عةةةةةةةة ض نتةةةةةةةةةائو ال حةةةةةةةة  فةةةةةةةةةي جةةةةةةةةةداوة وتحليل ةةةةةةةةا وم اق ةةةةةةةةة ها م اق ةةةةةةةةة علميةةةةةةةةةة، م ثيةةةةةةةةةة  -

علةةةةةةث مل ةةةةةةةار فكةةةةةةة ي متةةةةةةةين أعكةةةةةةخ ت اعةةةةةةةل ال ا ةةةةةةة  مةةةةةةة  موضةةةةةةوه ال حةةةةةةة  مةةةةةةةت عةةةةةةة ة 

مةةةةةةةةةةةةا يتو ةةةةةةةةةةةةل ملليةةةةةةةةةةةة  ال ا ةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةت ا ةةةةةةةةةةةةتثتاجا ، وتو ةةةةةةةةةةةةيا  مسةةةةةةةةةةةةت د  مللةةةةةةةةةةةةث تلةةةةةةةةةةةة  

 ال تائو.

 شروط خاصة: 2-1

 مةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةي ، 25 ةةةةةةةةةةد عةةةةةةةةةةت  ةةةةةةةةةة حة وان ال ي   15ح ةةةةةةةةةة  املقةةةةةةةةةةاة عةةةةةةةةةةت  قةةةةةةةةةةلي  ال أ ةةةةةةةةةة     -

 م    ال ح .م اج  و ذل  

 يمةةين ،1.5   ةة ل ،1.5  علةةث :اآلتيةةة  ةةال وام  x 23.5 15.5 :الورقةةة شةة ل -

 1.15، ت اعد اال    0.5التجليد  ،1.5 أسار  ،1.5

محةةةدو  مةةةت ال لمةةةا ،  عةةةد  علةةةث الو ةةةط، يحتةةةوي  فةةةي ي ةةةون : عنووووان املقوووال -

 لل ةةةة  الثسةةة ة  Traditional Arabic, Italique, Gras, 15 ةةةا خط مكتوبةةةة
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 الثسةةةةةة ة لل ةةةةةةا   ,Times New, Italique, Gras 13وبةةةةةةا خط  الع بيةةةةةةة،

 االع ى.

  املعلومةةةةةةةةةةةةا  مت ةةةةةةةةةةةة  الو ةةةةةةةةةةةط فةةةةةةةةةةةةي الع ةةةةةةةةةةةةوان تحةةةةةةةةةةة  يظ ةةةةةةةةةةةة  : املؤلووووووووووووف ولقووووووووووووب اسوووووووووووم -

  ةةةةةةةةةةةا خط) اإللك  ونةةةةةةةةةةة  الة يةةةةةةةةةةةد ،مؤ سةةةةةةةةةةةة االنتمةةةةةةةةةةةاي، ال لةةةةةةةةةةةد (الضةةةةةةةةةةة ور ة

Traditional Arabic ,Gras, 13 وبةةةا خط ة،الع بيةةة  الثسةةة ة لل ةةةة Times 

New, Gras, 11 اصع ى  لل ا   الثس ة. 

يةةةةةةةت  فيةةةةةةة   كلمةةةةةةةة 150: يظ ةةةةةةة  تحةةةةةةة  اال ةةةةةةة  واللقةةةةةةةب، يجةةةةةةةب  ن ال يتجةةةةةةةاو  امللخووووووو  -

 15، ي ةةةةةةةةةةةةةةةةون  ةةةةةةةةةةةةةةةةا خط االشةةةةةةةةةةةةةةةةار  الةةةةةةةةةةةةةةةةث هةةةةةةةةةةةةةةةةد  ال حةةةةةةةةةةةةةةةة  وال تةةةةةةةةةةةةةةةةائو املتو ةةةةةةةةةةةةةةةةل ال هةةةةةةةةةةةةةةةةا

Traditional Arabic 31وبةةةةةةةةةةةةا خط  الع بيةةةةةةةةةةةةة، لل ةةةةةةةةةةةةة  الثسةةةةةةةةةةةة ة اليمةةةةةةةةةةةةين مللةةةةةةةةةةةةث 

Times New, ال لمةةا   امللخةةص يضةة كمةةا  اصعةة ى  لل ةةا   الثسةة ة سةةارالي مللةةث

 .للمقاة امل تا ية

 الع بيةةةة، لل ةةةة  الثسةةة ة  Traditional Arabic 15 ةةةا خط ي ةةةون : الووون  -

 .اصع ى  لل ا   الثس ة  ,Times New 13 وبا خط

 اليمةةةةين مللةةةةث ,Traditional Arabic Gras 15  ةةةةا خط ت ةةةةون : الفصووووول  عنووواوين -

  الثسةة ة اليسةةار مللةةث ,Times New, Gras 13 وبةةا خط ،الع بيةةة لل ةةة  الثسةة ة

 .اصع ى  لل ا 

 ,15Traditional Arabic, Gras  ةةةا خط ت ةةةون : للفصوووول  الفرعيوووة العنووواوين -

 .اصع ى  لل ا  بالنسبة ,13Times New, Gras وبا خط الع بية، لل ة

  ن يجةةةةةةةةب  ةةةةةةةةور،  و  جةةةةةةةةداوة  علةةةةةةةةث املقةةةةةةةةاة ا تةةةةةةةةواي  الةةةةةةةةة فةةةةةةةةي: والصووووووووور  الجووووووووداول  -

 Traditional Arabic Gras, 12  ةةا خط ومع ونةة  م قمةةة الةة ص، وفةة  ت ةةون 

 .اصع ى  لل ا  ,Times New, Gras 12 وبا خط الع بية، لل ة

 ةةةةةةةةةةةةةةةةون ال همةةةةةةةةةةةةةةةةي  وفةةةةةةةةةةةةةةةة  اإل ةةةةةةةةةةةةةةةةدار السةةةةةةةةةةةةةةةةا   لل معيةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي :التهموووووووووووووووويش واإلحوووووووووووووووواالت -

اإلشةةةةةةةةةةار  مللةةةةةةةةةةث امل جةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةة ن التق  ةةةةةةةةةة  لةةةةةةةةةة  ذ(و APA) االم  كيةةةةةةةةةةة لل ةةةةةةةةةةب ال   ةةةةةةةةةة ب

 ا ةةةةةةةةةةةةة  و ةةةةةةةةةةةةة ة الث ةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةين قو ةةةةةةةةةةةةةين م ةةةةةةةةةةةةةل للمؤلةةةةةةةةةةةةة   و ال ةةةةةةةةةةةةةذك  اال ةةةةةةةةةةةةة  اصعيةةةةةةةةةةةةة  

( واذا كةةةةةان ال ةةةةةا  ون اكنةةةةة  مةةةةةت اع ةةةةةين Garder , 1981(  و )  1985القوسةةةةة ب ، )
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يةةةةةةةةةةةةةذك  ا ةةةةةةةةةةةةةة  اصعيةةةةةةةةةةةةةة  لل ا ةةةةةةةةةةةةةة  اصوة و عةةةةةةةةةةةةةة ون ، و ةةةةةةةةةةةةةة ة الث ةةةةةةةةةةةةةة  م ةةةةةةةةةةةةةةل ) اص مةةةةةةةةةةةةةةد 

( وع ةةةةةةةةةةةةةةةد االقت ةةةةةةةةةةةةةةةاس يوضةةةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةةةة ص املقتةةةةةةةةةةةةةةةبخ  ةةةةةةةةةةةةةةةت قو ةةةةةةةةةةةةةةةين  1985و عةةةةةةةةةةةةةةة ون ، 

ا  املقتةةةةةةةةةةةبخ منهةةةةةةةةةةةا نحةةةةةةةةةةةو ل ملن عضةةةةةةةةةةةوه ال مةةةةةةةةةةةو  ةةةةةةةةةةة ي يت ، وتةةةةةةةةةةةذك   رقةةةةةةةةةةةام الصةةةةةةةةةةة ح

لقةةةةةةوانين وم ةةةةةةا ن محةةةةةةد   تمك  ةةةةةةا مةةةةةةت الك ةةةةةة  عةةةةةةت ك يةةةةةة  مةةةةةةت  قائقةةةةةة  ل ) العمةةةةةة  

 ،1990  ،43 . ) 

قائمةةةةةةة امل اجةةةةةةة  فةةةةةةةي يهايةةةةةةةة التق  ةةةةةةة  يةةةةةةذك  ف هةةةةةةةا جميةةةةةةة  امل اجةةةةةةة  ال ةةةةةةةب  :كتابوووووووة املراجوووووووع -

لةةةةةةة   شةةةةةةي  ملل هةةةةةةةا فةةةةةةةي ال حةةةةةةة  وت تةةةةةةةب ت تي ةةةةةةةا   ائيةةةةةةةا علةةةةةةةث  سةةةةةةةب اال ةةةةةةة  اصعيةةةةةةة  للمؤ 

 و ال ا ةةةةةةةةةةة ، وتةةةةةةةةةةة ت  امل اجةةةةةةةةةةة  الع بيةةةةةةةةةةةة  وال عةةةةةةةةةةة  امل اجةةةةةةةةةةة  اصج بيةةةةةةةةةةةة  عةةةةةةةةةةةدها، وتةةةةةةةةةةةذك  

  االت : يانا  كل م ج  علث ال جو 

  :
ً
او ع وان الكت ،ا   املؤل  )  ة الث  (عندما يكون املرجع كتابا

 ا   ال لد: ا   ال اش  م اة:  ،(ال  عة  و املجلد)

 ( عل  ال  خ ال   وي ، ال و   ،  ار القل  1986و  )   و ع م ، رجاي محم                  

Bernstein T.M( 1965) The careful writer M A modren guide to English 

 usage .New York Athencum 

  :ا ةةةةةةةة  ) ةةةةةةةة ة لا ةةةةةةةة  اعنوووووووودما يكووووووووون املرجووووووووع بحثووووووووا فووووووووي مجلووووووووة علميووووووووة 

الصةةةةةةةةةةة حا  الث ةةةةةةةةةةة ( ع ةةةةةةةةةةةوان ال حةةةةةةةةةةة ، ا ةةةةةةةةةةة  املجلةةةةةةةةةةةة، املجلةةةةةةةةةةةد )العةةةةةةةةةةةد ( 

 : اةم 

(  را ةةةةةةةةةةةةةةةةةة تقو ميةةةةةةةةةةةةةةةةةة للةةةةةةةةةةةةةةةةةدور  التدر بيةةةةةةةةةةةةةةةةةة ملةةةةةةةةةةةةةةةةة    1990ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةي ، ع ةةةةةةةةةةةةةةةةةد   )

ال  اضةةةةةةةةةةةةيا  امل ةةةةةةةةةةةةور واملو ةةةةةةةةةةةةد للصةةةةةةةةةةةة  ال الةةةةةةةةةةةة  اال تةةةةةةةةةةةةدا    دولةةةةةةةةةةةةة ال و ةةةةةةةةةةةة ، 

   623 – 227( 6)  22املجلة ال   و ة، 
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 ل ، ذك  ؤ ، الع وان ال امل للم) الس ة (ا   ال اتب :مواقع االنترنيت

 املوق   الت صيل:

http://adresse complète (consulté le jour/mois/année) 

 إجراءات التحكيم: -2

 ت ق ل متيصصين.تيض  كل املقاال  ال ب ت  ل للمجلة لتحكي  عل ب م -

 صةةةةةةةحاو املقةةةةةةةاال  ملعةةةةةةةا    ةةةةةةةيا  ها  و  املجلةةةةةةةة، مةةةةةةةتيمكةةةةةةةت  ن ت لةةةةةةةب هي ةةةةةةةة تح  ةةةةةةة   -

مل عةةةةةةةةاة تعةةةةةةةةدي     ةةةةةةةةاي علةةةةةةةةث قةةةةةةةة ار    ةةةةةةةةة التحكةةةةةةةةي . كمةةةةةةةةا يحةةةةةةةة  ل ةةةةةةةةا ملجةةةةةةةة اي  عةةةةةةةة  

 ون املسةةةةةةةةةةةةةةاس  عةةةةةةةةةةةةةةدي   ال ةةةةةةةةةةةةةة لية علةةةةةةةةةةةةةةث املقةةةةةةةةةةةةةةاة املقةةةةةةةةةةةةةةدم، م ةةةةةةةةةةةةةة  لةةةةةةةةةةةةةة م اصمةةةةةةةةةةةةةة ،الت

  املوضوه.

 إجراءات النشر: -3

 للث ةةةةةةةةةةةةةة ،ال حةةةةةةةةةةةةة  املق ةةةةةةةةةةةةةةوة للث ةةةةةةةةةةةةةة ، ي عةةةةةةةةةةةةةةذ  وره للث ةةةةةةةةةةةةة   سةةةةةةةةةةةةةةب تةةةةةةةةةةةةةةار   ق ولةةةةةةةةةةةةةة   -

 ديده  و العد  الذي  ر ل مللي . ص   ال ظ  عت العد  الذي ت  تح

   م لةةةةةةة  تث ةةةةةةة ، املجلةةةةةةةة  يةةةةةةة  مل مةةةةةةةة  بعةةةةةةةا   ال صةةةةةةةو  مللةةةةةةةث  صةةةةةةةحا ها  ةةةةةةةواي ن ةةةةةةة   -

 -وتل ةةةةةةةةم  ةةةةةةةب  ل  صةةةةةةةحا ها  ق ةةةةةةةوة الث ةةةةةةة ، كمةةةةةةةا تل ةةةةةةةةم  ب ةةةةةةةداي   ةةةةةةة او عةةةةةةةدم الث ةةةةةةة 

وفةةةةةةةة  اعت ةةةةةةةةارا  ف يةةةةةةةةة، ولةةةةةةةةيخ صي  املجلةةةةةةةةة،ت تةةةةةةةةب ال حةةةةةةةةو  ع ةةةةةةةةد الث ةةةةةةةة  فةةةةةةةةي عةةةةةةةةد  

 يةةةةةةة  اعت ةةةةةةةارا   عةةةةةةة ى  ي  ور فةةةةةةةي هةةةةةةةذا ال  تيةةةةةةةب، كمةةةةةةةا  نةةةةةةة  ال م ةةةةةةةان صي اعت ةةةةةةةارا  

 علمية في ملج ايا  الث  .

 :ارسال املقاالت -4

عةةةةةةةةةةةت وفةةةةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةةة و  املوضةةةةةةةةةةةحة  عةةةةةةةةةة ه   Wordت  ةةةةةةةةةةل جميةةةةةةةةةة  املقةةةةةةةةةةةاال   صةةةةةةةةةةي ة  -

 gmail.com2020educationlabo@ اإللك  ون  للمجلة:       الة يد

 0540876655علث ال ق  التالي:  ة في  الة اال ت سار ي جث االتصاة   مانة املجل -

 educationlabo2020@gmail.com ة يد اإللك  ون  التالي:علث الاو 

 

mailto:educationlabo2020@gmail.com
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  عالقة درجة اإلعاقة بمستوى تقدير الذات لدى ضحية المرور

The Relationship between the degree of disability with the level 

of self esteem of the traffic victim 
 

 2صبرينة داوي   ¹عادل أتشي  

  atchi.adel@yahoo.fr، )اجلزائر( جامعة املدية  1
  psychologue20032003@yahoo.fr، )اجلزائر( 2جامعة اجلزائر  2

 

   09/06/2022النشر: تاريخ           12/05/2022تاريخ القبول:           26/04/2022تاريخ االستالم: 
 

 

 ملخص: 
هتدف الدراسة احلالية للكشف عن العالقة بني درجة اإلعاقة وبني مستوى تقدير الذات         

لدى ضحية املرور ، والكشف عن الفروق بني يف مستوى تقدير الذات حسب حالة الضحية 
ادث سنتني ( من أربعة سائق وراجل ، ودرجة اإلعاقة ، وتكونت العينة للضحية ) مل يتجاوز احل

ذكور ، واستعمل الباحث املنهج  10إناث ،  4راجلني ، منهم  8سائقني ،  6( فردا  14)
 الوصفي ،واستخدم معامل االرتباط كرامر حلساب االرتباط .

، ودالة إحصائيا عند  0,72وكانت النتيجة تبني وجود عالقة ارتباطيه عكسية قوية بقيمة  
وحلساب الفروق استخدم اختبار ويتين للفروق ، وكانت الفروق دالة  ، 0,05مستوى الداللة 

 .إحصائيا بني الراجلني والسائقني لصاحل الفئة األوىل
 راجل -درجة اإلعاقة ؛ مستوى تقدير الذات ؛ ضحية املرور؛ سائقالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
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 The present study aims to detect the relationship between the degree 

of disability and the level of self-esteem of the traffic victim, and to 

detect the differences between the level of self-esteem according to 

the status of the victim driver-walker, and also the differences 

between the level of self-esteem by the degree of disability, the 

sample consisted of fourteen  (14) individuals , The researcher used 

the descriptive method, and the correlation coefficient Kramer was 

used to calculate the correlation, the result shows a strong inverse 

correlation of 0.72, and statistically significant at the level 0.05, To 

calculate the differences ,Whitney's differences were used. The 

differences were statistically significant between walkers and drivers 

in favor of the first category. 

Keywords: Degree of disability; level of self-esteem; traffic victim; 

Driver-Walker 

__________________________________________ 

المؤلف المرسل 

 مقدمة  -1
تعترب احلوادث املرورية أحد أهم املشكالت اليت تواجهها الدول املعاصرة ، ملا ختلفه من        

تثقل  وهي خسائر بشرية ومادية كبرية تفوق نسبتها تلك اليت تسببها احلروب والصراعات،
أخرى بشرية للسيطرة كاهلها، وتكلفها مصاريف مالية طائلة ، وتستلزم جتنيد  موارد مادية و 

عليها ، ويف هذا الصدد تبني دراسة مجال عبد احملسن اإلحصاءات العاملية  اليت كشفت ما يقدر 
مليون شخص  25إىل  10ألف شخص ميوتون سنويا يف العامل ويصاب من  300بأكثر من 

ية إىل إعاقات سنويا نتيجة  احلوادث املرورية ، وغالبا ما ترتك نسبة من اإلصابات اجلسمية املؤد
مجال عبد احملسن )من جمموع األسرة يف املستشفيات  %10خمتلفة ، فهؤالء الضحايا يشغلون 
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 ( 24ص  2010،عبد العال

فالكثري من الضحايا املرورية تعاين من مشاكل عويصة، وقد تتسبب يف فقدان التوازن مع احلياة 
لضحية املرورية اليت تعاين من درجة من ، والدراسة احلالية هي عبارة عن إملام لبعض متغريات ا

 اإلعاقة ، وعالقتها بتقدير الذات .

 اإلشكالية: -2

تعاين اجلزائر من كارثة حوادث املرور وتدفع الثمن غاليا، فاألرقام والدراسات املتخصصة         
 تشري إىل معدل الوفيات احلقيقي هلذه احلوادث، الذي  قدر بنحو قتيل كل ساعة، وتعد حاليا

ضمن أخطر االعتداءات اليت يتعرض هلا األفراد وختلف أضرارا جسدية، نفسية، اجتماعية 
واقتصادية فتاكة ، فقد تناولت اإلحصائيات نقال عن  الديوان الوطين اجلزائري للوقاية من حوادث 

حادث مرور سجلت  22991شخص يف  3310الصفحة الرمسية   "تويف  2022املرور سنة 
آخرين جبروح متفاوتة اخلطورة،   32570، وأدت إىل إصابة 2020ق الوطن يف عرب خمتلف مناط

، حسب األرقام اليت أعلن عنها املركز الوطين للوقاية  1014عدد القتلى  2021ويف سنة 
٪ من ضحايا إرهاب الطرق هم من فئة الشباب الذين  80واألمن عرب الطرق، الذي الحظ بأن 

 نة "   س 49و 18ترتاوح أعمارهم بني 

ومنها فاملشكلة املرورية هي إحدى املشكالت اخلطرية واملعقدة اليت تواجه اجملتمعات احلديثة 
، نظرا ملا تسببه من تكاليف بشرية ومادية ، وما ينجم عنها من إصابات  وإعاقات ، واآلثار 

رير املنظمة االقتصادية واالجتماعية والنفسية على حياة الفرد واجملتمع والدولة ككل، وحسب تق
( مليون 12العاملية للصحة  حول وضعية األمن املروري حول العامل فانه مت تسجيل أكثر من )

 ( 2017( مليون جريح خالل السنوات األخرية .) اجلمعية العاملية للصحة، 50قتيل و)
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وكل هذه اخلسائر أدت إلعاقات جسمية خمتلفة املستويات منها الدائمة وأخرى مؤقتة، دون 
ونظرا إىل خطورة هذه احلوادث وتزايدها املستمر اهتم العديد من  اب عدد اليتامى واألرامل،حس

الباحثني لدراسة أسباهبا والظروف املؤدية إىل وقوعها هبدف وضع اسرتاتيجيات وقائية للتقليل 
من حجم كوارثها وقد متيزت هذه الدراسات بتطورها وتوسع جمال اهتماماهتا، فبعد اقتصارها 

لى البحث يف صيانة الطرق واملركبات وكثافة التنقل ومعايري السالمة يف السيارات أصبحت ع
اآلن هتتم بالبحث يف العوامل الفيزيولوجية والنفسية واالجتماعية واملعرفية لكافة مستخدمي الطريق 

 نها .، وتأثري هذه احلوادث على اإلنسان واجملتمع ، وكيفية التكفل بالضحايا وسبل الوقاية م

ومن هذا املنطلق جاءت الدراسة احلالية  حول أثر حوادث املرور على الضحايا، وعالقة درجة 
اإلعاقة على مستوى تقدير الذات ، الذين حيملون وصم تلك احلوادث إىل بقية العمر، مع نفسية 

قديره متعبة، وفقدان لألمل، وهناك حىت من يفقد ملذات احلياة، وتصبح ثقته بنفسه منعدمة، وت
لذاته يف مستوى متدين، وتقدير الذات هو األهم يف البناء النفسي الذي ينعكس على األداء 
 الشخصي، فهو أهم عامل للتحفيز والتشجيع ، كما انه الصفة املميزة لإلنسان، وطريق لنجاحه.

كثر من وتبني اجلمعية الوطنية ملساندة األشخاص املعاقني )الربكة ( أن  اجلزائر تسجل  سنويا أ
 (2016معاق ) نادية سليماين،  3500

اإلعاقة احلركية ترتجم بصعوبة وظيفية   Gonzales Puell  2010وحسب قونزال بيال 
جسمية أو عضوية ، وميكن أن تكون بسبب اتصال عصيب واتصال عضلي وعظمي   

(Puell, 2010, P169) 

يف عدة أشكال  -اإلعاقة  فصل–وميكن حصر هذه اإلعاقة حسب املنظمة العاملية للصحة  
وأنواع مثل اإلعاقة أثناء املشي ، اإلعاقة للجهاز أو اهليكل العظمي، اإلعاقة احلركية واليدوية 
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عامة ، فحسب اجلمعية العاملية لإلعاقة ، فإن اإلعاقة  اجلسمية أو احلركية هي نوع من  الصعوبة 
أجزاء اجلسم وخاصة األطراف العلوية احلركية، واليت هي جزئية أو كلية، واليت تصيب جزء من 

أو السفلية، واليت ختل باحلركة العامة كاجللوس والنهوض والتنقل وغريها من احلركات اليدوية 
واحلركات األخرى، وأسباهبا عديدة مثل األمراض املتنقلة أو الوراثية ، أو التكوينية أو الصدمية 

من هذه اإلعاقات سببها  %50ات تقريبا حتت احلوادث أو كرب السن وغريها، وتبني الدراس
أن اإلعاقة احلركية حالة   IMC10حوادث العمل، حوادث الرياضة ، وحوادث املرور، ويعرف 

 (  2019مرضية ) املنظمة العاملية للصحة ، 

أن املعاق حركيا  هو ذلك الفرد الذي تعوق حركته ونشاطه وحيوته  2005ويعرف  فهمي 
اب عضالته أو مفاصله، أو عظامه، بطريقة حتد وظيفتها العادية، خلل أو عاهة أو مرض أص

 2014وبالتايل تؤثر على تعليمه ،وإعانته على نفسه، أما منظمة الصحة العاملية فأعلنت سنة 
مليون  50مليون و  20مليون شخص سنوياً حتفهم نتيجة حلوادث املرور، 1.25أنه يلقى حنو 

العديد منهم بالعجز نتيجة لذلك  ) بومجعة شوبة  شخص آخر إلصابات غري مميتة ويصاب
 ( 122، ص 2015وآخرون ، 

وتصنف املنظمة العاملية  للصحة اإلعاقة  حسب طبيعتها : عقلية، حسية،حركية، أو متعددة ، 
وباألخص احلركية  اليت هي  األكثر انتشارا وتعرف بأنه النقص أو عدم االستطاعة الوظيفية 

ق الفرد يف نشاطاته اليومية اجلسمية، وتبني اجلمعية األمريكية للتصنيف والذي  يعي للجسم ، 
DSMV اكتساب وتنفيذ املهارات احلركية املتناسقة أقل بكثري من املتوقع بالنسبة للعمر الزمين "

الصعوبات على شكل خراقة إسقاط  -للفرد وبالنسبة لفرصة تعلم املهارة واستخدامها. فهي  أ
إمساك األشياء باستخدام املقص،أو أدوات املائدة عن البطء وعدم الدقة يف أو صدم األشياء، 
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 -أداء املهارات احلركية، مثالً  خط اليد، وركوب الدراجة، أو املشاركة يف األلعاب الرياضية. ب 
العجز يف املهارات احلركية يف البند أ  كبري وباستمرار ، مع أنشطة احلياة اليومية غري املناسبة،ٍ  

تداخل بشكل للعمر الزمين ،على سبيل املثال، عدم االهتمام والقدرة على رعاية الذات، ويؤثر ي
بدء األعراض يف   -املدرسية، واألنشطة املهنية، والرتفيه، واللعب.  ت-على اإلنتاجية األكادميية

طراب النمو ال يتم تفسري هذا احملور  إال من خالل اإلعاقة الذهنية )اض  -فرتة النمو املبكر. ث
الذهينٍ  العجز يف املهارات احلركية بشكل ، ضمور العضالت، الشلل الدماغي ً، يعزى إىل حالة 
عصبية تؤثر على احلركة مثاُل ضعف البصر أو االضطرابات االنتكاسية. )أنور احلمادي  ، 

 (37، ص 2016

سية اليت جيب أن يقوم وهذه اإلعاقة تؤثر دوما على تقدير الذات، الذي هو من املفاهيم األسا
عليها البناء النفسي للشخصية خصوصا إذا علمنا أن إحدى املهمات األساسية للفرد هي سعيه 
على الدوام إىل إجياد نفسه وتقديرها وحتقيقها، وإعطاء مكانة هلا يف وسط يشعره بالثقة بالنفس 

 وبتقدير عال هلا.

ماء العديد من التعريفات حول هذا املفهوم، يف اجلهة املقابلة لتقدير الذات  ، وضع بعض العل
بأنه درجات التطابق مع  1959وخاصة أنه يكمل صورة اجلسم واحلركة ، إذ حدده كوهن 

الذات املثالية والذات الواقعية ، ويقصد بالذات الواقعية تلك اليت تتفاعل يوميا مع الوقائع ، أما 
 الذات املثالية فهي اليت يطمح إليها الفرد .

تقدير الذات هو البعد الذي يبنيه الفرد عن نفسه واجلانب الواعي  Andréسب أندري وح
حول الطريقة اليت يرى فيها نفسه ،وميكن أن تكون هذه الرؤية ذات توازن نفسي عندما تكون 
اجيابية ،وتسمح بالتفاعل الصحيح مع املواقف املختلفة ، ولكن تكون سلبية عندما ال يتعامل 
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واقف بطريقة مناسبة ، مما يؤدي به لظهور عدة أعراض وآالم ،وعدم الفرد مع امل
 .)P15  ,André et Lelord. F, 2008الرضا) 

تقدير الذات هو البعد التقييمي ملفهومها، وجمموع التمثالت اليت  Coslinحسب كوسلني 
فاءاته حيملها الفرد عن نفسه من اجيابيات وسلبيات ، واليت تسمح بفهم مشاعره وقدراته وك

وحدوده يف شىت جماالت احلياة ، من مدرسة وتفاعالت مع األشخاص، وعائلة، وجمتمع ومكان 
العمل ، وكيفية تقبله وتفهمه لذاته اجتاه هذه امليادين املختلفة وحسب اإلطار املوظف ،وميكن 

 .C)أن يكون احلكم للذات والذي يبنيه من خالل معايري اجملتمع وخربته حول النجاح والفشل 
Pierre, 2003, P36) 

 واجلزء املهم من تقدير الذات هو اجلانب اجلسمي واحلركي ، فعندما يصري الفرد معاقا تتشوه

ما كان  صورته اجتاه نفسه ويؤثر ذلك على اجلانب النفسي ، باعتبار املقارنة اليت سيجريها بني
نقص احلركة وفقدان  وكيف أصبح اآلن ، ومن جانب آخر قد يتعرض لتغيريات يف احلياة من

العمل وحىت طريقة التواصل مع اآلخرين  ومنها تقدير الذات هو جمموعة من املفاهيم :حب 
الذات ، الثقة بالذات، أفكار حول الذات ، تقييم وحكم اآلخرين  التقييم واحلكم عن الذات 

لل يف شخصيا ، أي احلديث النفسي شعوري وتقبلي لذايت ، وكل تشويه أو اصابة يؤدي خل
 تصور الذات وتقديرها .

قوقلني و  Medina & ,Bouzon ,2001ميدينا وبوزون ويف نفس املنوال ،يقدم كل من 
( أن احلادث هو كل ما له عالقة جسمية فيزيائية Goguelin et al ,.2002) وآخرون

 وسائلية عاطفية قبل وأثناء وبعد احلادث .
لغة اخلطورة تنعكس على حياة الضحية من مجيع حيث ترتك هذه احلوادث أثار جسمية نفسية با
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اجلوانب وأمهها اجلانب النفسي، وباخلصوص تقدير الذات للفرد نفسه، ودراسة أنقرين ماسيا 
يف فرنسا  حول تأثري احلادث على الذات ،  EnguerranMaricia et autresوآخرون 

iardDuv-ودراسة ديوفار مارسن Murtaneمورتان  Bananoودراسة بانانو 
Véronique Marsan  وكلها بينت أن اإلعاقة جراء حادث املرور واليت تتسبب يف اخنفاض

 درجة تقدير الذات ،   

ودراسات حول املوضوع تشري أيضا إىل العالقة  بني تقدير الذات واإلعاقة احلركية ،حيث أن 
بنانو اإلعاقة كلما كانت مرتفعة يقابلها اخنفاض مستوى تقدير لذات حسب دراسو 

(2006 )Bonanno     2006بالواليات املتحدة األمريكية. ، وحىت دراسة موتران رايتز 
(Reitzes Mutran ، اليت تبني أن اإلعاقة احلركية جتعل الفرد منخفضا يف تقدير الذات )

 ومنخفضا يف أداءاته املعرفية .

ت التساؤالت العديدة كل هذه اإلحصائيات والدراسات واألرقام املقدمة حول الظاهرة، جعل
 تتبادر ، ومنها طرحت الدراسة تساؤالت اإلشكالية اآلتية :

 هل هناك عالقة بني درجة اإلعاقة وبني مستوى تقدير الذات لدى ضحية املرور؟-أ
هل هناك فروق دالة احصائيا يف مستوى تقدير الذات لدى ضحية املرور -ب

 )السائقني_الراجلني(؟
 الفرضيات: -3
 قة بني درجة اإلعاقة وبني مستوى تقدير الذات لدى ضحية املرورهناك عال-أ

 توجد فروق ذات داللة احصائية لتقدير الذات لضحية املرور بني فئة الراجلني وفئة السائقني. -ب
 تحديد المفاهيم:-4
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درجة إعاقة ضحية حادث املرور، وهو كل شخص : التعريف اإلجرائي درجة االعاقة  : هي -أ
قة جسمية أو حركية بعد ما يتعرض حلادث مرور ) مابني ستة أشهر إىل سنتني ( ، مصاب بإعا

وينجر عليه إصابة بإعاقة جسمية أو حركية  وحيدد درجتها  التشخيص الطيب الدرجة األوىل 
 والدرجة الثانية 

ل التعريف اإلجرائي تقدير الذات لضحية املرور: يتمثل تقدير الذات يف الدرجات اليت يتحص -ب
على املقياس اخلاص بتقدير -إما سائق  أو راجل  –عليها ضحايا حوادث املرور ألفراد العينة 

الذات ، وكلما ارتفعت الدرجة الكلية اخنفض مستوى تقدير الذات ، كلما اخنفضت  الدرجة 
 الكلية ارتفع  مستوى تقدير الذات.

 أهداف البحث: -5
القة بني درجة اإلعاقة وبني مستوى تقدير الذات يهدف البحث احلايل  للكشف عن الع        

 لدى ضحية حادث مرور
ويسعى أيضا لقياس الفروق بني تقدير الذات بني ضحية حادث املرور الراجل وضحية املرور 

 السائق 
 ويهدف البحث للتعرف على مدى الفروق بني مستويات تقدير الذات اليت تعزى لدرجة اإلعاقة

 أهمية البحث :-6
تكمن األمهية النظرية للدراسة يف إثراء أدبيات البحث حول مشكلة الضحية  املرورية،         

اليت أصبحت تؤرق احلياة االجتماعية وانعكاساهتا على كل اجلوانب وامليادين يف احلياة ،وخاصة 
احلياة النفسية اليت هتتز بشكل كبري على مستوى الذات تقديرها ، وخاصة ملا جتعله ينتقل من 

 حالة عادية حلالة أخرى مرضية  وفيها تتناقص قدراته احلركية وتؤثر على حياته .
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هلذا كان من الضروري التعرف على درجة اإلعاقة وعلى مستوى تقدير الذات هلؤالء، والتحسيس 
 خبطورة املشكل وتأثريه على اجلانب النفسي للفرد.

 . سائل املطروحة من خالل دراسة علميةاجياد احللول للم-
 تقدمي حبوث علمية ميدانية لضحايا حوادث املرور، ورفع الستار عن معاناهتم  - 
 إثراء البحوث العلمية حول الظاهرة وتوجيه املختصني حوهلا  . -
 الدراسات السابقة: -7
:هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مستوى مفهوم 2012فلسطني  دراسة أمساء داوود -أ

ألشخاص ذوي اإلعاقة اجلسمية احلركية واىل التعرف على أثر بعض الذات واالكتئاب لدى ا
املتغريات وعالقتها مبفهوم الذات واالكتئاب لدى األشخاص ذوي اإلعاقة اجلسمية احلركية يف 

وميثل جمتمع الدراسة احلالية األشخاص ذوي االعاقة اجلسمية احلركية فقط  . حمافظة بيت حلم
ولتحقيق  . 2012/  2011سنة ( خالل السنة  65 – 18 )والذين ترتاوح أعمارهم ما بني

أهداف الدراسة استخدمت الباحثة املنهج الوصفي االرتباطي باستخدام االستبيان جلمع 
 املعلومات 

% من املبحوثني لديهم أعراض اكتئاب ما بني متوسط   68,8وقد أظهرت نتائج الدراسة أن 
عكسية دالة إحصائية بني درجة مفهوم الذات ودرجة وتشري النتائج إىل وجود عالقة  .ومرتف،

االكتئاب لدى املبحوثني، حبيث كلما زادت درجة مفهوم الذات قلت درجة االكتئاب لدى 
وقد أظهرت أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .املبحوثني، والعكس صحيح

 وجود فروق تبعا ملتغري العمر بني مفهوم الذات وبعض املتغريات ،حيث تبني ) 0,05الداللة )
( سنة ،حيث كانت درجة مفهومهم لذاهتم أعلى وعالقة  40 – 31لصاحل الفئة العمرية )
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طرديه مع كل من الدخل الشهري لألسرة ، لصاحل ذوي الدخل أكثر، والتحصيل األكادميي 
العمل لصاحل للمبحوثني لصاحل التعليم اجلامعي ونوع التجمع السكاين لصاحل سكان املخيم و 

الذين يعملون ، ومالءمة املسكن لصاحل الذين مسكنهم مالئم ، وزمن حدوث اإلعاقة لصاحل 
الذين حصلت معه بعد الوالدة، حيث كان مفهومهم لذاهتم أعلى حني تشري النتائج إىل عالقة 
 عكسية مع شدة اإلعاقة لصاحل ذوي اإلعاقة البسيطة حيث كانت درجة مفهومهم لذاهتم أعلى

 كلما كانت اإلعاقة كبرية .
وتشري نتائج الدراسة  أيضا إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني درجة االكتئاب وبعض 

تبعا ملتغري اجلنس ، فقد أظهرت النتائج أن درجة  0,05 متغريات الدراسة عند مستوى الداللة
وثني من املطلقني االكتئاب أعلى عند اإلناث من الذكور، وارتفعت درجة االكتئاب للمبح

واألرامل ، كذلك فقد أظهرت النتائج عالقة طرديه مع العمر وشدة اإلعاقة مع درجة االكتئاب 
وعالقة عكسية مع التحصيل األكادميي للمبحوثني حيث زادت درجة االكتئاب كلما قل مستوى 

%  85,6التعليم وتشري النتائج إىل وجود درجة اكتئاب أعلى لدى الذين يعملون ويشكلون 
من املبحوثني، وبينت النتائج وجود درجة اكتئاب أعلى لدى املبحوثني الذين كان مسكنهم غري 

 مالئم لإلعاقة. 
ويف ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة مبجموعة من التوصيات لصاحل الباحثني املستقبليني 

كومي واملؤسسات اخلاصة واألخصائيني النفسيني واملسئولني وصناع القرار على املستوى الرمسي احل
واألهلية كان أمهها زياد االهتمام مبوضوع مفهوم الذات لدى األشخاص ذوي اإلعاقة، وتوفري 
بيئة داعمة وحمفزة على فهم الذات واكتشافها، مبا يضمن تشكيلها وتعزيز املفهوم االجيايب للذات 

لذوي اإلعاقة يف املدارس ويف توفري الظروف املناسبة لنجاح مبدأ الدمج الشامل  .بكل أبعاده،
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تطوير برامج وخدمات  اجملتمع ومواقع العمل والسكن والنوادي االجتماعية والثقافية والرياضية، و
هتدف إىل متكني وتقوية األشخاص ذوي اإلعاقة اجلسمية لزيادة االعتماد على النفس 

 شخاص ذوي اإلعاقة اجلسمية مفهوم الذات واالكتئاب لدى األ .واالستقاللية واالندماج باجملتمع
: هي دراسة عرضية وصفية حتليلية ، يتكون  2013دراسة  لبنى وآخرون تونس سنة -ب

سنة والذين تعرضوا للحوادث العصبية  املختلفة  65شخصا فوق سن  40أفراد العينة من 
صعوبة   مبستشفى بورقيبة ، منها عامل السن ومنها عامل احلادث يف احلياة ، وتناولت الدراسة

التشخيص لتقدير الذات الناتج عن اضطرابات عصبية، والذي يشوه املالمح العامة واملتعودة 
للشخص ،وتطبيق السالمل التقييمية لتقدير الذات املتاحة واملتناسبة مع حادث املرور، واألساليب  

توي على املستخدمة للتقصي من خالل املتابعة واملسح للملف الصحي أو الطيب ، واستبانة حت
املعطيات السوسيوثقافية  واالقتصادية ، وكل ما سبق من اضطرابات قبل احلادث ، وحىت 

 الصراعات األسرية والشخصية وعادات اإلدمان .
 Geriatric Depressionواستخدمت جمموعة من املقاييس : سلم التقييم لالكتئاب 

Scale  تني، الفئة اليت ال تعاين من ، وعدد األفراد مقسمون لفئبند 15والذي يتكون  من
نقاط ،مقياس  5اكتئاب ، والفئة اليت تعاين من االكتئاب ،وحسب املقياس النقطة الفاصلة 

مقياس للحالة العقلية فلوسنت ،وRankin Handicap Scaleنسبة اإلعاقة 
Folstein (Mini-Mental State Examination   ومقياس تقدير الذات ،

تعين تقدير ذات مرتفع ، أما يف التحليل  30كل درجة أعلى من و   Rosenbergروزنربخ 
وتوصلت إىل النتائج التالية : كلما لالرتباط ،  2اإلحصائي استخدمت اختبار ت واختبار كا

، واالكتئاب مرتفع عند فئة  0,05تضاعف السن زادت حدة االكتئاب  ،عند مستوى الداللة 
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األفراد اليت عانت من اإلعاقة : تعليمي منخفض،  األرامل، وأيضا عند الذين لديهم مستوى
التشوهات العضوية احلركية، انكسار العظم ، خلل الفقرات، خلل غضرويف خلل يف األنسجة، 

 لديهم تقدير ذات منخفض خلل يف اجلهاز العصيب الدماغي أو اإلعاشي  
) 850 -P 843 ,et autres,2013 Lobna Aribi(  

بالواليات املتحدة االمريكية بتطبيق الدراسة  :قام بنانو  Bonanno 2006دراسة بونانو 
فرد ، يف إطار  البحث عن العالقة بني اإلعاقة  200على عينة من ضحايا املرور حتتوي على 
ألفراد يف شىت األعمار ، وقد حتصل على نتيجة أنه  احلركية وتقدير الذات لدى جمموعة من ا

كلما كانت اإلعاقة كبرية ينخفض مستوى تقدير الذات ، وكانت النتائج ذات داللة إحصائية 
 ، أن تقدير الذات لدى الذكور هو مرتفع مقارنة باإلناث .

(:  أجريت الدراسة حول عينة  Reitze Mutran)  2006دراسة مارتن رايتز   -ت 
دى ضحايا املرور يف أحناء  متفرقة من أروبا ، وذلك بتطبيق جممعة من املقاييس حول تقدير ل

الذات ، واعتمدت على التشخيص الطيب احلركي يف حتديد درجة اإلعاقة ، وتبني أن اإلعاقة 
 احلركية جتعل الفرد منخفضا يف تقدير الذات ، ومنخفضا يف آداءاته املعرفبة بداللة احصائية قوية

 (  ReitzeMutran,2006,p41-50ومرتفعة )

 EnguerranMaricia et)  2008دراسة أنقرين ماسيا وآخرون -ث
Autres )  أجريت الدراسة  يف فرنسا  على العالقة بني تقدير الذات واحلالة الضحية لدى :

 شخص خمتلفي األعمار 400ملعاق  واملرض الزمن جراء احلادث املروري ، تكونت العينة من 
 واجلنس ،واستعملت املقابلة يف مدة ساعة لكل فرد على مدى أكثر من سنة.

والنتائج بينت أنه كلما زادت اإلعاقة اجلسمية اخنفضت درجات التقدير الذايت ، وأيضا كلما 

https://www.cairn.info/publications-de-Lobna-Aribi--92697.htm


 ثانيالعدد ال                                                                      لوم التربية للتوجيه واإلرشادمجلة ع

 

23 
 

كان املرض مزمنا كان تقدير الذات منخفضا ، أي عالقة عكسية ، وأظهرت التحاليل للنتائج  
ية القليلة  تزيد من هذه العالقة العكسية ، وحىت أن الفرد تنخفض لديه أن العالقات االجتماع

 ,EnguerranMaricia et Autresتقدير الذات كلما مل ميارس نشاط مهين 
2008,P189-204) ( 

: ( Véronique Marsan-Duviard)  2013دراسة ديوفار مارسن -ج
لعامل النفسي وتقدير الذات لدى ، واليت متت بتقييم ا 17بباريس مقاطعة   أجريت الدراسة

فردا ضحية يعانون من الصدمة النفسية واإلعاقة اجلسمية ، واستجابوا  30الضحية ، وهم 
 ، والتقدير ملقياس روبن بابلو  Rosenbergملقياسني : مقياس تقدير الذات لــ زورنبورق 

Rubin et Peplau  صدمة ، ولديهم وبينت الدراسة أن هؤالء يعانون من ضغوط ما بعد ال
تقدير ذات منخفض، وأن تصوراهتم حنو العامل سلبية، وأنه كلما ارتفعت درجة اإلعاقة اخنفض 
مستوى تقدير الذات ، وكلما ارتفعت شدة الصدمة ، وشدة اضطرابات ما بعد الصدمة اخنفض 

 ( Véronique,2013,p106 Marsan-Duviard-118(مستوى تقدير الذات 
 سابقة :ملخص الدراسات ال-8

أجريت الدراسات يف الدول العربية فلسطني وتونس ، واتفقت حول أدوات البحث         
لتقدير الذات ، واختلفت يف خصائص العينة من حيث السن واجلنس ودرجة اإلعاقة ، إال أن 

 النتائج بينت دوما انه كلما ارتفعت درجت اإلعاقة اخنفض مستوى تقدير الذات .
ية تباينت جغرافيا ما بني الواليات املتحدة وفرنسا ، واستخدمت أدوات تقدير والدراسات األجنب

الذات ودرجة اإلعاقة ، واختلفت يف خصائص العينة فمنها ماهو حتت املراقبة والرعاية الصحية 
، ومنها ماهو حتت الرعاية غري املباشرة أي املتابعة ، واتفقت النتائج حول العالقة السلبية الدالة 
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 ئيا بني درجة اإلعاقة وبني تقدير الذات .إحصا
 المنهج المستخدم: -8
حتديد طبيعة املشكلة املدروسة و أبعادها  يتأتى عن طريق منهج علمي سليم ، الذي         

يعترب طريق منظم يتبعه الباحث من أجل الوصول إىل احلقائق العلمية، وهو السبيل والكيفية 
 إىل نتائج دقيقة وصحيحة .املنظمة اليت تساعدنا للوصول 

والبحث احلايل استخدم املنهج الوصفي، بدراسة االرتباط واملقارنة ، الذي هو األنسب لتحديد 
املشكلة ودراستها   ويساعدنا يف مجع أكرب قدر ممكن من املعلومات ذات الصلة بالظاهرة 

قات القائمة وتتعدى أيضا إىل تشخيص ووصف تلك العوامل على أساس حتديد طبيعة العال
 بينها باعتبارها  متغريات قابلة للقياس الكمي.

 األساليب اإلحصائية :-1.8
استخدم اإلحصاء الوصفي : التكرارات ، املتوسط احلسايب ، االحنراف املعياري وغرضها         

 .تكميم النتائج املتحصل عليها 
ل كرامر للعالقة، واختبار ويتين اإلحصاء االستداليل ليتم اختبار الفرضيات ،حيث استخدم معام

للفروق ، وغرضه حساب الفروق بني نتائج أفراد العينة ، وهي اختبارات  ال معلمي ونتائجه 
 خاصة بالعينة املدروسة

 الدراسة االستطالعية : -2.8
وتضمنت الدراسة االستطالعية مدخل للتعرف على الظاهرة ، ومالمسة امليدان ، وللتأكد        

( أفراد، و الذين 10وصدق املقياس أي تقنني أداوت البحث، فقد تكونت من عشرة ) من ثبات
 . 2019يعانون من إعاقات  جسدية وحركية   وكانت مقابلتهم شهر سبتمرب 
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 األدوات المستخدمة : -3.8
قنينها ، ونذكرها تتضمنت الدراسة عدة أدوات حبث اليت تطلبها االستقصاء ، وتوجب         
 يت :فيما يأ

املقابلة: حيث مت فيها اللقاء املباشر   مع أفراد العينة يف مكان العالج واملتابعة الصحية ،  -أ
باملستشفى ،وحدد يف كل مقابلة  البيانات الشخصية من إسم ولقب ونسبة اإلعاقة،  وتاريخ 

ات من احلالة من وقوع احلادث، وغريها من البيانات ، مث مدى تأثري احلادث على تقدير الذ
خالل أسئلة مفتوحة  ونصف موجهة ، غرضها التأكد من احلاالت ولالطالع على احلالة واإلملام 
جبوانبها، واحلصول على درجة اإلعاقة بدقة ، ومت التأكد من معظم املعلومات املقدمة من خالل 

، ، االطالع على امللف الصحي يف مصلحة جراحة العظام  وإعادة التأهيل والتكفل باإلعاقة
 وحىت االطالع على حالة التقدم يف العالج .

مقياس تقدير الذات : بعد الدراسات املسحية ، واجللسات اليت متت مع أفراد العينة  -ب
( أبعاد 03االستطالعية  قمنا ببناء مقياس تقدير الذات ، ويتكون من أبعاد وبنود، ،ثالث )

( 08مي، ويندرج حتت كل بعد مثانية )وهي :البعد االجتماعي ، البعد النفسي، البعد اجلس
 ( بندا. 24بنود، واجملموع الكلي للبنود )

 أوال : صدق المحكمين:
مت عرض املقياس يف صورته األولية على جمموعة من األساتذة اجلامعيني، متخصصني يف         

املقياس له علم النفس وعلوم الرتبية ، جامعة حيي فارس باملدية، و كانت أرائهم تؤكد على أن 
خصائص علمية، وقابلة للتطبيق،  من حيث البنود وسهولة فهمها واإلجابة عنها ، وتسلسلها 

وقدرهتا على قياس ما وضعت ألجله ، وأهنا تتناسب مع أفراد العينة ،وقدموا بعض املالحظات  
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 النحوية البسيطة للتعديل ، ومت تعديلها .  
 ثانيا ثبات المقياس :

يوما ،  20أفراد، وأعيد تطبيقه بعد  10قياس يف صورته النهائية على جمموعة طبق امل        
ومنها حساب العالقة االرتباطية بني التطبيقني ، وحتصل الباحث على عالقة إرتباطية ذات داللة 

، وعليه املقياس يتمتع  0,05، عند مستوى داللة  0,59إحصائية ، وهي عالقة متوسطة 
 والوثوق يف نتائجه . بثبات وميكن تطبيقه ،

للتأكد من صدق املقياس يقوم  الباحث بعدة طرق إحصائية، ومن  ثالثا: الصدق الداخلي:
أمهها استخدام معامل ألفا  كرونباخ للصدق، وهو إجراء يسمح بالتأكد من العالقة املوجودة بني 

لعينة االستطالعية املتكونة البند و البند والبعد ، واملقياس الكلي ، والعالقة، وبعد تطبيقها على ا
، 0.05وهي قيمة دالة إحصائيا على املستوى  0.84و 0.61أفراد تراوح الرتابط بني  10من 

، ومنه تكون الداللة هلا قيمة  0.59وحسب قيمة معامل الفا كرونباخ يكون أكرب أو يساوي 
 إحصائية وميكن اعتمادها ومنها ميكن اعتماد املقياس وهو ذو صدق.

 طريقة التصحيح: -رابعا
اختيارات : دائما أحيانا ، نادرا ، وتنقط  3بندا ، ويقابل كل بند  24يتكون املقياس من        

وتعين تقدير ذات  72على التوايل ، ومنه فأعلى درجة  ميكن احلصول عليها هي  3-2-1
 لي :، وتكون مستويات تقدير الذات كما يوتعين تقدير ذات مرتفع  24منخفض وأدناها 

 
 

 ( يبين مستويات تقدير الذات01الجدول رقم)
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 الدرجة
 

 المستوى الحكم
 4مستوى  ذات مرتفع جدا تقدير 35إلى  24 من
 3مستوى  ذات متوسط تقدير 47إلى  36 من
 2مستوى  ذات  منخفض تقدير 59إلى  48 من
 1مستوى  ذات منخفض جدا تقدير 72إلى  60 من

 :عينة الدراسة األساسية  -4.8
 20( فردا ، ترتاوح أعمارهم ما بني 14)من أربعة عشر متثلت عينة البحث األساسية        

سنة ، مصابني جسديا جراء حوادث املرور، و لديهم نسب متفاوتة من اإلعاقة  48سنة إىل 
) إعاقات جسمية خمتلفة ، ميكانيكية حركية ، عصبية ، وأخرى حالة البرت (  ،من كال  

 إناث ( ، يسكنون من مناطق خمتلفة ،ونبني فيما يلي خصائص العينة : 4ذكور ،  10اجلنسني) 
 

 :العينة حسب الحالة والجنس أفراد (  يبين خصائص02جدول رقم )
 المجموع اإلناث الذكور الحالة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
 57.1 8 14.2 2 842. 6 الحالة راجل
 42.8 6 14.2 2 28.5 4 الحالة سائق

 100 14 28.5 4 57.1 10 المجموع
 
 
 
 

 ( يبين توزيع افراد العينة حسب السن والجنس03الجدول رقم)
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 الجنس  السن
 المجموع أنثى ذكر

 7 2 5 العدد سنة 29 إلى 20 من
 50 14,2 35,7 النسبة

 5 1 4 العدد سنة 39 إلى 30 من
 35,7 7,1 28,5 النسبة

 2 1 1 العدد سنة 40 أكثر من
 14,2 7,1 7,1 النسبة

 14 4 10 العدد المجموع
 100 28,5 71,5 النسبة

 
 ( يوضح توزيع افراد العينة حسب درجة اإلعاقة05الجدول رقم)

درجة  نسبة اإلعاقة
 اإلعاقة

 المجموع المجموع الحالة سائق الحالة راجل
 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 8 2 6 1 2 1 4 درجة أولى %50أقل من 
 6 2 4 1 2 1 2 درجة ثانية %50أكثر أو تساوي 

 14 4 10 2 4 2 6  المجموع
 حدود الدراسة : -5.8

 الحدود المكانية: -أ
متت اجراءات البحث يف )مستشفى حممد بوضياف ( يف مدينة )املدية(، و)عيادة متعددة        

 .اخلدمات رومانات( يف مدينة )قصر البخاري،والية املدية(
 

 الحدود الزمانية: -ب
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    2019مابني شهر جانفي لغاية  شهر ماي من سنة   أجريت الدراسة يف الفرتة املمتدة
 شة الفرضيات :اختبارومناق-9
 اختبار الفرضيات :- 1.9 

 إختبار الفرضية األولى :1.1.9
عاقة وبني تنص الفرضية األوىل على وجود عالقة ترابطية دالة احصائيا بني درجة اإل        

مستوى تقدير الذات لدى ضحايا املرور ، ويبني اجلدول اآليت اختبار الفرضية باستخدام معامل 
 االرتباط كرامر 

 ( يبين العالقة بين درجة اإلعاقة ومستوى تقدير الذات :06جدول رقم )

 
( العالقة الرتابطية بني درجة اإلعاقة اجلسمية ، وبني مستوى تقدير الذات، 6يبني اجلدول رقم )

، وداللة  0,72لنا على قوة ترابط قيمتها وذلك باستخدام معامل االرتباط كرامر ، فقد حتص
، وهذا يعين قبول الفرضية البديلة اليت مفادها كلما ارتفعت درجة  0,012معنوية تساوي 

اإلعاقة اجلسمية كلما اخنفض مستوى تقدير الذات ، ورفض الفرضية الصفرية ،والعكس صحيح 
ذات  وهذه النتائج تعود إلجراءات ، كلما اخنفضت درجة اإلعاقة اجلسمية ارتفع مستوى تقدير ال

البحث وليس للصدفة وميكن اعتمادها حلد ما ، وهي خاصة بالعينة  املدروسة وال ميكن تعميمها  

 درجة اإلعاقة
 

تقدير  التكرار
 الذات

االنحراف  المستوى
 المعياري

قيمة 
 الترابط

 القيمة
 المعنوية

الداللة 
 االحصائية

أقل أو تساوي 
50% 

دال عند  0,012 0,72 4.5 الثالث 46.7 8
أكثر من  0,05

50% 
 5.3 الثاني 58.3 6
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 بل هي خاصة بالعينة املدروسة .
 ختبار الفرضية الثانية :إ- 2.1.9
، وفئة السائقني  تنص الفرضية الثانية على وجود فروق ذات داللة احصائية بني فئة الراجلني       

 على درجة تقدير الذات ، واجلدول اآليت يبني داللة الفروق باستخدام اختبار ويتين للفروق 
 يبين داللة الفروق بين فئة الراجلين وفئة السائقين على تقدير الذات باستخدام اختبار ويتني : 07جدول  رقم 
المتوسط  التكرار العينة

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
يمة الق

 المعنوية
الداللة 

 االحصائية
 0,05دال عند  0,016 2,28 39,8 8 الحالة سائق
 9,5 54,2 6 الحالة راجل

( اختبار  ويتين  للفروق بني احلالتني للضحية ، راجل ، سائق ، على 07يبني اجلدول رقم ) 
لقيمة احلرجة ، وهي قيمة أقل من ا 0,016اختبار تقدير الذات، فكانت القيمة املعنوية هي 

، ومنه قبول  الفرضية البديلة و أن الفروق املشاهدة دالة إحصائيا ، وال تعود للصدفة  0,05
 بل إلجراءات البحث ، وميكن القول أن تقدير الذات لدى الراجلني هو يف مستوى منخفض

، كن تعميمهاسة وال ميمقارنة بتقدير الذات لدى فئة السائقني ، وهذه النتائج خاصة بالعينة املدرو 
 ورفض الفرضية الصفرية  .

 مناقشة الفرضيات : -2.9
تنص الفرضية األوىل على وجود عالقة ترابطية دالة احصائيا  مناقشة  الفرضية األولى :-1.2.9

بني درجة اإلعاقة و تقدير الذات ، وبعد اختبارها باستخدام معامل كرامر للرتابط ، حتصلنا على 
ي بني درجة اإلعاقة ومستوى تقدير الذات ، أي كلما ارتفعت درجة معامل ترابط قوي وعكس

اإلعاقة اخنفض مستوى تقدير الذات ، وكلما اخنفضت درجة اإلعاقة ارتفع مستوى تقدير الذات 
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، و أنقرين ماسيا  2006، ودراسة مارتن رايتز  2012، وهي نفس دراسات أمساء داوود 
 . 2008وآخرون 

جة إىل أن اإلعاقة جراء حادث مرور، إذا مل تتجاوز سنتني فإن الفرد وميكن تفسري هذه النتي
سيتأثر مباشرة يف بنية شخصيته، ومن أهم مؤشراهتا تقدير الذات اليت تنخفض ، فالتغري املفاجيء 
وغري املتوقع يف منط احلياة ، جيعل الفرد غري قادر على اجناز وحتقيق حاجياته احلياتية كما كان 

نها يصري عاجزا عن تقدير ذاته ، ويقارهنا بالصورة السابقة قبل احلادث ، وكتكملة من قبل  ، وم
، فهذا النوع من اإلعاقة حمدد السبب قد يكون جزءا من الصدمة النفسية ، وسببا يف االضطرابات 
األخرى ، واإلعاقة تشوه اجلسم وتشوه التصور حنو الذات واآلخر ، وشعوره بالنقص والتميز 

 قارنة باآلخرين ، وباجلسم العادي .السليب م
تنص الفرضية الثانية عن وجود فروق ذات داللة إحصائية   مناقشة الفرضية الثانية :-2.2.9 

لضحايا املرور بني فئة الراجلني وفئة السائقني ، وبعد اختبارها باختبار ويتين مت احلصول على 
مستوى منخفض من تقدير الذات مقارنة فروق دالة إحصائيا لصاحل فئة الراجلني الذين لديهم 

 بفئة السائقني . 
ويرجع الباحث هذه النتيجة إىل أن الراجل ليس له فكرة عن سبب وقوع احلادث مقارنة بالسائق 
، فهذا االخري هو الذي ارتكب جزءا من املخالفة ، أو خطأ يف القيادة ، وكان يف سريورة السري 

احلادث ومن املتسبب  وتتبع تسلسل احلادث والحظه مباشرة ،ورمبا قد ال حظ كيفية الوقوع يف 
،  أما األول فقد يكون احلادث مفاجئا ، ويعترب نفسه بعيد كل البعد عن أسباب احلادث الذي 
كلفه إعاقة، ورمبا كاد أن يكلفه حياته ، إن اخنفاض تقدير الذات لديهم بنسبة كبرية ، وذلك 

وال يتحملون مسؤولية ما وصلوا إليه ، ويعتربون أنفسهم من  ألهنم يعتربون أنفسهم جمين عليهم،
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اصحاب احلظ العاثر  الذي أوصلهم اىل ماهم عليه بعد احلادث، حيث اهنم دفعوا مثنا غاليا، 
 والسائق هو املتسبب يف اخلطأ .

 الخالصة: -10
اإلعاقة وتقدير توصلت الدراسة إىل نتائج دالة إحصائيا يف العالقة العكسية بني درجة         
ومنه ميكن تقدمي بعض  السائقني،والفروق الدالة احصائيا بني فئة الراجلني وفئة  الذات،

 أخرى:وتكملة لدراسات  الدراسة،االقرتاحات حول 
 التكفل بذوي اإلعاقات جراء حوادث املرور 
  حاجياهتم.السهر على مشاركة الضحايا يف برامج تاهيلية ملساعدهتم على تلبية 
 برامج عالجية وإرشادية ملساعدة هؤالء ضحايا املرور املعاقني منهم لتجاوز احلالة  وضع

 ومساعدهتم على التعايش مع التغريات اجلديدة يف أجسامهم.
  وجب التدخل املبكر لدى ضحايا املرور ملساعدهتم ومساندهتم وحىت ال تتدهور حالتهم

 لألسوأ من الوجهة النفسية واجلسمية .
 بية ونفسية للتكفل بضحايا حوادث املرور بكل أصنافها. وضع آليات ط 
  إدماج عائالت ضحايا املرور يف الربامج اإلرشادية املساندة إلعادة بناء تقدير ذات

 إجيايب مع هؤالء.
  من املستحسن ختصيص دراسات نفسية واجتماعية حول ضحايا املرور وسبل

 مساعدهتم.
  بشرية ومادية. ن حوادث املرور وما ينجر عنها من خسائرللوقاية موضع برامج ختطيطية 

 المراجع:قائمة  -12
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 السنة تالميذ من عينة لدى االمتحان قلق مستوى خفض إرشادي في برنامج فاعلية
 الرابعة متوسط

 2عبد الرحمان العوفي ¹رابح واكد 

 ouakedrabeh@yahoo.fr)اجلزائر(، جامعة حيي فارس باملدية ¹

 msila.dz-bderrahmane.laoufi@univ)اجلزائر(، جامعة حممد بوضياف باملسيلة 2

   09/06/2022تاريخ النشر:         15/05/2022تاريخ القبول:          28/04/2022الستالم: تاريخ ا  
 

 الملخص
 قلق مستوى خفض إرشادي يف برنامج فاعلية مدى معرفة إىل هدفت الدراسة

 جتريبية جمموعتني: إىل وقسموا ،الرابعة متوسط السنة يف ميذتل 28 من عينة لدى االمتحان
 وبعض اإلرشادي، والربنامج االمتحان قلق مقياس من البحث أدوات وتكونت .وضابطة
 ما إىل توصلت الدراسة إحصائيا النتائج حتليل وبعد التجريبية، غري املتغريات لضبط األدوات

 : يلي
 القبلي القياسني يف التجريبية اجملموعة أفراد درجات متوسطي بني إحصائيا دالة فروق توجد -

 . البعدي القياس لصاحل والفروق االمتحان، قلق مقياس أبعاد على والبعدي
 القياسني يف التجريبية اجملموعة أفراد درجات متوسطي بني إحصائيا دالة فروق التوجد -

 . االمتحان قلق مقياس أبعاد على والتتبعي البعدي
 لضابطةا واجملموعة التجريبية اجملموعة أفراد درجات متوسطي بني إحصائيا دالة فروق توجد -
  . التجريبية اجملموعة لصاحل والفروق االمتحان، قلق مقياس أبعاد على البعدي القياس يف
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 التالميذ، لدى االمتحان قلق مستوى ختفيض يف اإلرشادي الربنامج أمهية إىل النتائج وختلص
 وحمتوياته. أساليبه أمهية وعلى

 الميذ السنة الرابعة متوسط.، تق االمتحان، الربنامج اإلرشاديقلالكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The study aimed to find out the effectiveness of a counseling 

program in reducing the level of exam anxiety among a sample of 28 

students of the fourth year average, and they were divided into two 

groups: experimental and control. The study found the following: 

 

There are statistically significant differences between the mean 

scores of the experimental group members in the pre and post 

measurements on the dimensions of the exam anxiety scale, and the 

differences are in favor of the post measurement. 

- There are no statistically significant differences between the mean 

scores of the experimental group members in the post and follow-up 

measurements on the dimensions of the exam anxiety scale. 

- There are statistically significant differences between the mean 

scores of the experimental group and the control group in the post 

measurement on the dimensions of the exam anxiety scale, and the 

differences are in favor of the experimental group 

Keywords: exam anxiety, counseling program, fourth year average 

students. 

 
 
 
 
 



 ثانيالعدد ال                                                                      لوم التربية للتوجيه واإلرشادمجلة ع

 

38 
 

 .مقدمة:1

مع تطور احلياة يف القرن العشرين، أصبح القلق حالة تستحق أن حتضى باهتمام خاص، 
ظاهرة واضحة جملتمع ملئ بالتغريات، مشحون بعوامل مثرية، جمهولة   Anxietyفقد صار القلق

  (3،ص  1994)صموئيل،  .املصري
 يف الصدارة مكان كبري حد إىل مازالت حتتل اليت املهمة املوضوعات من القلق ويعد

 تفسري يف سامهوا الذين الباحثني أوائل من أن فيه الشك اآلن. ومما حىت النفسية البحوث
 "القلق أن: إىل أشار فقد النفسي، التحليل رائد   S.Freud فرويد وحتليل القلق سيجموند

 لي، يصادفها)ع اليت املواقف خالل ويكونه الفرد يكتسبه السار االنفعال من نوعا ميثل
 .(296ص ،1987

 عليه واالستدالل مالحظتها ميكننا اليت الفسيولوجية األعراض من جمموعة القلق ومييز
 ترتاوح األعراض من جمموعة للقلق " أن إىل Spielberger (1976) سبيلربجر فقد أشار

 درجة على لتصبح ومتتد واالستنكار واالستغراب الدهشة لعالمات إبداء تكون أن جمرد بني
 .(297 ص ، 1987)علي، والتوتر"  الذعر من اليةع

ويتفرع عن القلق العام أنواع أخرى من القلق مثل قلق االمتحان وهو شكل من أشكال 
املخاوف املرضية حيث يعترب عامال هاما  من بني العوامل املعيقة للتحصيل الدراسي بني الطلبة 

ن الدراسات قد أشارت إىل هذا األثر السليب يف خمتلف مستوياهتم الدراسية، والواقع أن الكثري م
( إىل أن "الكثري من الطالب يف اجلامعة يفشلون 1968للقلق على التحصيل فقد أشار سوين )

يف دراستهم بسبب عدم قدرهتم على مواجهة االمتحانات اليت يتقدمون هلا، وما يصاحب هذه 
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)أبو .ف املناسب مع موقف االمتحان"املواقف من قلق واضطراب يؤثر يف قدرة الطالب على التكي
 .(285، ص1983حطب، 

 يف وليس الدرجة يف اختالف هو وآخر تلميذ بني القلق يف االختالف أن يعين وهذا
 وفقا هبا مير أن تلميذ ألي ميكن عامة خربة عن عبارة االمتحان قلق فإن هذا وعلى النوع

 بدراسته النفس علماء اهتم لذلك يجةونت. أمهيتها حيث من متباينة مواقف أو لظروف لتعرضه
 لدى الدراسي التحصيل : أمثلتها ومن والرتبوية، النفسية املتغريات مبختلف عالقته حيث من

 اإلجناز يف ظهر الذي القصور ومعاجلة لبيان وذلك . املتمدرسة الفئة مشلت متنوعة عينات
 من الكثري أكدهتا كما ، حاناالمت يف العايل القلق ذوي التالميذ عند وخاصة ، األكادميي
 ,Allen, Lerner وهينريش  وواين ولريين ألني من كل دراسة : مثل ، الدراسات

Wayen & Hinrich(1972ودراسة ،)  هوالهان Holahan(1972 ودراسة ،)
  .(150، ص1992) سيد،  .Hansley (1985) هانسلي 

 نسبة وتزداد ، التالميذ من الكثري تواجه حقيقية مشكلة االمتحان قلق أصبح وبالتايل
دينياتو  من كل دراسات أكدت حيث ، التعليمية مراحلهم خمتلف يف هؤالء بني انتشاره

 سنوات بتقدم طرديا ينمو االمتحان قلق"أن Hembree  (1997)( ومهربي 1995)
 .(2 ص ، 2001 ٕوإمساعيل، )أشرف  " الدراسة

ت العالجية جملاهبة مشكلة قلق االمتحان لتنطلق بذلك رحلة البحث عن احللول واإلجراءا
بغية الرفع من مستوى األداء األكادميي ، فكان اإلرشاد النفسي أحد هذه الطرق املستخدمة من 
طرف الكثري من الباحثني يف دراسات كثرية وخمتلفة من أجل وقاية التالميذ من آثار املشكلة، 

ية وأكثرها فعالية لعالج القلق بأنواعه املختلفة وعلى رأسها اإلرشاد السلوكي كأجنع الطرق اإلرشاد
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الرحياين  على غرار قلق االمتحان، وهذا ما أكدته بعض الدراسات أمثال: دراسة سليمان
  Schenk(، ودراسة شنيك 1996) Sud & Brabha (، ودراسة سود وبرهبا 1981)
 والتحصني يالعضل السلوكي )االسرتخاء اإلرشاد فنيات (،اليت استخدمت بعض1998)

 .التدرجيي(
أساليب وفنيات  يتضمن إرشادي برنامج وتصميم ما يقود حتما إىل الضرورة امللحة لبناء

الرابعة متوسط، بغرض حماولة التحكم يف األداء  السنة تلميذ لدىن من شاهنا خفض قلق االمتحا
 األكادميي لديهم.

 .اإلشكالية2

س، وبتسارع الزمن وتداخله مع متطلبات القلق موضوع من األمهية مبكان يف علم النف
احلياة العصرية املبنية أساسا على التكنولوجيات احلديثة تزايدت معه الضغوطات اليت يتعرض هلا 
اإلنسان مرتبطة يف نفس الوقت بالقلق الناتج عنها والذي يعد ركيزة تبىن عليها مكونات الشخصية 

 .اإلنسانية
بدراسة القلق وموضوعاته حىت أصبح عنوانا بارزا ألهم وهو ما أدى إىل االهتمام الالفت 

الدراسات النفسية، سواء تلك اليت هتتم بالسلوك املضطرب لدى الفرد، أو تك اليت ترتبط 
بالتحصيل واالمتحان كشكل حمدد من القلق املرتبط مبواقف االمتحان والتقومي، واليت أكدت أن 

ويتمثل ذلك يف شعوره بالتوتر واخلوف واالرتباك أثناء القلق يؤثر على الفرد يف مواقف االمتحان 
 "الزهار ونبيل عبادة اللطيف عبد يذكر االجتاه نفس ويفاالستجابة ملهام أداء االمتحان، 

 ويكون األداء، لتحقيق اإلثارة زيادة إىل تدفع موقفية حالة إال هو ما االمتحان أن (1987)
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 يتعارض واالنفعال اإلثارة يف التطرف أن إال مناسبة، رةإلثا مالزما كان إذا مرتفعا األداء هذا
 .(74 ص ، 2002 اهلل، )عبد "منخفضا التحصيل يكون مث ومن العادي األداء مع

 القلق ازداد كلما أنه والتحصيل، أي القلق بني منحنية عالقة هناك أن سبق مما يتضح
 أن مبعىن القلق بازدياد لالتحصي يضعف بعده معني مستوى إىل يصل أن إىل التحصيل حتسن

 يرتفع معتدال يكون عندما القلق أن أي القلق، مستوى حسب يتحدد التحصيل مستوى
 ينخفض األداء فإن مرتفعا أو منخفضا يكون وعندما كدافع، القلق يعمل وبالتايل األداء

 راسةد مثل ، الدراسات الكثري من أكدهتا اليت النتيجة وهي . كمعوق القلق يعمل وبالتايل
 الفرع من طالبة 233 منهن جامعية طالبة  458 على أجرهتا اليت ( 1973 ) كاظم أمينة

 إىل نقلته الذي لكاتل القلق مقياس عليهن وطبقت ، العلمي الفرع من طالبة 255 و األديب
 وتوصلت .إعدادها من موضوعي اختبار طريق عن حتصيلهن قاست كما فهمي مسية العربية

 بزيادة باالحنناء التحصيل اجتاه يبدأ بعدها معينة عتبة حىت القلق بزيادة لتحصيلا يزداد أنه اىل
 (97ص ، 1990أبو العال، )مدحت القلق

 االمتحان قلق بني سالب ارتباط وجود هاتان الدراستان خالل من اتضح وقد
 يف النتيجة نفس إىل (1974) عثمان وكايد صبحة أبو توصل الدراسي، كما والتحصيل

 ص ، 1996 )أنيسة، اإلعدادي الثاين الصف طلبة من وطالبة طالبا420 على  تهمادراس
15). 

 كولر يشري حيث واالهتمام، بالبحث االمتحان قلق موضوع حظي فقد وهلذا
 انتقل قد االمتحان قلق موضوع "أن إىل Culler & Holahan  (1980)وهوالهان 

 كناتج أمهية له كونه إىل مسينيات،اخل يف والدراسات للبحوث حديث جمال أنه حيث من
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احلاضر  الوقت يف النفسي واإلرشاد التعليمي النفس علم يف الدراسة جماالت أحد
 .(84 ص ، 1995)مصطفى،

 تذكر حيث ، واضحة بصورة وتسرهبم التالميذ من الكثري هروب إىل يؤدي وهذا
 من مرتفع مستوى من يعانون الذين الطلبة من  20%نسبة"  أن (1996)  عباس اعتدال

 االمتحان)عبد قلق منخفضي الطالب لدى التسرب نسبة حني قلة يف تسربوا االمتحان قلق
 (74 ص ، 2002 اهلل،

 الوقائي اإلرشاد أساليب أحد متثل اليت اإلرشادية الربامج إعداد أمهية تربز هنا من
 التلميذ ستطيعي ال ضاغطا موقفا أصبح والذي االمتحان، قلق حدة من للتخفيف والعالجي

 ( أنه "من1986) Moon مون  يشري بالعجز حيث ويشعره املعاناة، له حتمله ويسبب
 فعالة استكشافية وبطرق متطورة دراسية بفنيات القلق من يعانون الذين الطلبة الضروري تزويد

 األداء يتحسن حبيث لإلنتاجية، املعوقني االضطرابية واالنفعالية حمل لتحل املشكالت حلل
 ص ، 2002 اهلل، االمتحان" )عبد قلق اختزال يف فاعلية ذات الفنيات وهذه ،كبري  بشكل

7). 
 اليت الدراسات أن وتبني السيكولوجي، الرتاث مراجعة مت الربامجهذه  فعالية وملعرفة

 اليت الفنيات حيث من ومتنوعة كثرية االمتحان قلق عالج يف اإلرشادية الربامج استخدمت
 سواء املعريف، اإلرشاد وفنيات السلوكي اإلرشاد فنيات استخدم عضهافب استخدمتها،

 Aponteوأبونيت  أبونيت دراسة الدراسات هذه أمثلة ومن معا، مقرتنة أو استخدمت مبفردمها
& Aponte (1971 )تقليل فنية استخدموا الذين (1978) غزالة أبو هيفاء ودراسة 

 قلق خلفض وحدها العضلي االسرتخاء وفنية لعضلي(ا املتضمن االسرتخاء (التدرجيي احلساسية
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 التحسن يف فروق وجود من الرغم على الفنيتني فعالية النتائج وأظهرت الطالب لدى االمتحان
 األخرية اجملموعة لصاحل التدرجيي احلساسية تقليل وجمموعة العضلي االسرتخاء جمموعة بني

  17). ص ، 2001 ٕوإمساعيل، )أشرف
أمهية وقيمة الربامج اإلرشادية يف خفض مستوى قلق االمتحان، حيث وهو ما يؤكد 

يتجلى ذلك من خالل النتائج املتحصل عليها من تنوع الفنيات واألساليب ومنها متخضت هذه 
الدراسة للتعرف على مدى فاعلية برنامج إرشادي خلفض قلق االمتحان لدى تالميذ السنة 

 .سابقة الذكر يف جمال بناء الربامج اإلرشاديةالرابعة متوسط متمما ومعززا للجهود 
 ويف ضوء ما تقدم ميكن صياغة املشكلة يف التساؤل الرئيسي التايل:

مامدى فعالية برنامج إرشادي مقترح لخفض مستوى قلق االمتحان لدى تالميذ  -
 ؟السنة الرابعة متوسط

 : ولإلجابة على هذا التساؤل مت صياغة جمموعة من التساؤالت الفرعية

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أفراد عينة الدراسة تعزى  -
 ؟ملتغري اجلنس )ذكر، أنثى(

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أفراد اجملموعة التجريبية يف  -
 والتتبعي على أبعاد مقياس قلق االمتحان؟ البعديالقياس 

ائية بني متوسطي درجات أفراد اجملموعة الضابطة هل توجد فروق ذات داللة إحص -
 واجملموعة التجريبية يف القياس البعدي على أبعاد مقياس قلق االمتحان؟
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 .أهمية الدراسة3
  إكساب التلميذ بعض املهارات واالسرتاجتيات اليت متكنه من التغلب على القلق بصفة

 .عامة وقلق االختبار بصفة خاصة
 مني عليها بأساليب إرشادية غاية يف األمهية وإكساب املرشد تزويد املدرسة والقائ

 .النفسي بصفة خاصة مهارة إنتاج برامج إرشادية جملاهبة مشكالت نفسية أخرى
 فتح الباب واجملال أمام استحداث برامج ذات فعالية يف جمال القلق وعالجه. 
  العقلية واالجتماعية مساعدة أولياء األمور على التعرف عن قرب على اجلوانب النفسية و

باإلضافة إىل ذلك معرفة حاجات ومطالب النمو ومطالب املرحلة اليت مير هبا التلميذ 
ومن مثة العمل على تلبية كل املطالب وحتقيقها من أجل أن مير التلميذ بفرتة االمتحانات 

 .وهو يشعر حبالة نفسية وعصبية وهادئة
 :حث إىلويهدف هذا الب :الدراسة .أهداف4

 تالميذ السنة الرابعة متوسط لدي االمتحان قلق مستوي على لتعرفا. 
 ختطيط وإعداد الربنامج اإلرشادي وتطبيقه على عينة البحث. 
 االمتحان لدى قلق اإلرشادي يف خفض مستوى فاعلية برنامج مدى على التعرف 

 .عينة من تلميذ السنة الرابعة متوسط وحماولة تفسري النتائج
 قبل وبعد االمتحان  قلق مستوي يف  اجملموعتني )التجريبية والضابطة(الفروق بني معرفة

 .تطبيق الربنامج اإلرشادي
 واإلناث بالذكور بنياالمتحان  قلق مستوي يف الفروق على التعرف. 
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يف ضوء ما سبق متت صياغة الفروض التالية كإجابات حمتملة ملا أثري يف  الدراسة: .فروض5
 مشكلة البحث من تساؤالت:

 الفرضية العامة:

يؤدي تطبيق برنامج إرشادي مقترح لخفض مستوى قلق االمتحان لدى تالميذ  -
 .السنة الرابعة متوسط

 والختبار هذه الفرضية مت صياغة جمموعة من الفرضيات اجلزئية وهي:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغري  -
 .ثى(اجلنس )ذكر، أن

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أفراد اجملموعة التجريبية يف  -
 .القياسني البعدي والتتبعي على أبعاد مقياس قلق االمتحان

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أفراد اجملموعة الضابطة واجملموعة  -
 .قلق االمتحان التجريبية يف القياس البعدي على أبعاد مقياس

 للدراسة اإلجرائية .المفاهيم6

 قلق االمتحان1.6
( بأنه "ردود أفعال تركز 1989) spielbergerيعرفه "سبيلربجر"  التعريف االصطالحي:

، 2008اإلشارات داخلية" )أمساء ،  أصال على القلق املوضوعي ، عندما تكون املثريات و
 (.  11ص
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 منها يتكون اليت الفقرات من ألي بالقبول البحث عينة رادأف استجابة هو التعريف اإلجرائي:
 وحتت الفقرة أمام( xعالمة) يضع أن القبول باستجابة التلميذ ويقصد . االمتحان قلق مقياس
أوافق بشدة أو أوافق أو ال أوافق أو ال أوافق  من باملوقف مدى شعورهم عن تعرب اليت اخلانة

 قلق مقياس على البحث عينة عليها أفراد حيصلوا اليت العالية بالدرجات عنه ويعرب بشدة،
 . لديهم قلق االمتحان الدرجة هذه تعكس حيث البحث، هذا يف املستخدم االمتحان

  اإلرشادي البرنامج2.6
 األنشطة من جمموعة عن عبارة: "بأنه اإلرشادي الربنامج التعريف االصطالحي: يعرف

 حتقيق على لتساعد ، وختططها الرتبوية واألجهزة درسةمتارسها امل اليت والتجارب والفعاليات
 وجودها يتضمن أن دون مجاعة وجود ميكن تصور ال ألنه ، واالجتماعية الرتبوية أهدافها
 تربوي تفاعل كجهاز الربنامج يربز دور مما . نتائجه وتقيم وتتابعه وتنفذه له ختطط برنامج

 . (140ص ، 2001 ، وآخرون واجتماعي" )صباح
 واليت علمية، أسس على ختطيطها يتم اليت اإلجراءات من جمموعة التعريف اإلجرائي: هو

 ختفيض هبدف املرتفع االمتحان قلق ذوي البحث عينة ألفراد املساعدة إىل تقدمي هتدف
 تقدم اليت واالسرتاجتيات واألنشطة املنظمة التدريبات خالل تلك من ذلك ويتحقق مستواه.

إىل  06/04/2017يف الفرتة من  طبق الذي التدخل موضع للربنامج وفقا هلم
 قلق اليت تستثري التقومي مواقف مع بكفاءة التعامل على تساعدهم واليت 04/05/2017

جمموعة من  استخدام على احلايل البحث يف اإلرشادي الربنامج ويعتمد لديهم. االمتحان
  .االسرتاجتيات وتطبيق مجلة من املهارات
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 ت المنهجية للدراسة.اإلجراءا7

 بالدرجة حتدد اليت هي حبث أي يف املشكلة طبيعة أن فيه شك ال مما: البحث منهج. 7-1
 من والتحقق فروضه واختبار البحث هذا ملعاجلتها، ولدراسة املناسب البحث منهج األوىل

دانية الذي يعتمد على التجربة املي املنهج وهو التجرييب، املنهج استخدام مت فإنه صحتها،
التطبيقية، ويستخدم للمفاضلة بني أسلوبني أو طريقتني الختيار أحدامها أو أحدمها للتطبيق 

  (43، ص1999)الواصل،  مباشرة أو للتطبيق بعد التعديل حسبما تدعو إليه النتائج واحلاجة

  البحث .عينة7-2
للعام الدراسي  طالرابعة متوس السنة تالميذ من عينة على احلالية الدراسة جتربة استندت

مبتوسطة مفدي زكرياء بقصر البخاري والية املدية، وكان اهلدف حتضري التالميذ  2016/2017
تلميذ  30) تلميذة 80 من الكلية العينة تكونت لضغط االمتحان وحماولة التخفيف منه وقد

ميذ تل14) تلميذ 28تلميذة( موزعني على قسمني باملتوسطة، ليتم يف األخري اختيار  50و
تلميذة( من الذين حصلوا على درجات مرتفعة على مقياس القلق املستخدم يف البحث،  14و

  سنة( وجرى تقسيم العينة إىل جمموعتني: 15و 14وتراوحت أعمارهم بني )
 اإل الربنامج عليها طبق إناث( 7ذكور و 7) تلميذ 14 قوامهاو : تجريبية مجموعة - أولهما
 . رشادي
 الربنامج عليها يطبق مل  إناث( 7ذكور و 7تلميذ) 14 قوامهاو : ضابطة مجموعة – ثانيهما

 . اإلرشادي
 :التالية األدوات على البحث اعتمد لقد .أدوات البحث:7-3
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 :مقياس قلق االمتحان -
 متحاناال قلق لقياس أعده ، ( 1999 ) سارسون إعداد من االمتحان قلق مقياس

 : هي عادأب ثالثة على موزعة فقرة 38 من يتكون
املقياس مبيزان رباعي )اوافق بشدة، أوافق، ال . البعد اجلسمي ، البعد السلوكي، البعد املعريف

أوافق، ال أوافق بشدة( واجملموع النهائي لعبارات املقياس تدل على نوع القلق، حيث أن حصول 
(  95من)( أو أقل منها تشري إىل قلق منخفض، وأما الدرجات أكرب 95التلميذ على درجة )
 .تشري إىل قلق مرتفع

 : حساب خصائصه السيكومرتية يف أتبعت اليت لإلجراءات عرض يلي وفيما

 : السيكومترية الخصائص -
 مت التأكد من صدق فقرات املقياس بطرقتني:  صدق المقياس:

عرض املقياس على جمموعة من احملكمني من أعضاء هيئة التدريس  : المحكمين صدق -
تماعية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة حيي فارس باملدية، وقد بقسم العلوم االج

 . متت االستجابة ألراء السادة احملكمني فيما يلزم من حذف وتعديل يف ضوء مقرتحاهتم

  : االتساق الداخلي ألبعاد االختبار صدق -
 تحاناالم قلق ملقياسا لفقرات الداخلي صدق االتساق معامل يوضح( 01رقم) جدول

 مستوى الداللة معامل االرتباط بيرسون البعد
 000.0 937.0 البعد المعرفي
 000.0 880.0 البعد السلوكي
 000.0 883.0 البعد الجسمي
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يتضح مما سبق )اجلدول( أن معامالت االرتباط لألبعاد مقبولة ودالة إحصائيا عند مستوى 
 (01.0الداللة )

 : وهي ، التقنني عينة على الثبات معامل حلساب طريقتان استخدام : متالمقياس ثبات -
 .و التجزئة النصفية ، كرومباخ ألفا ثبات بطريقة

 التجزئة النصفية: -
العالقة بني العبارات الفردية والزوجية ألداة البحث بطريقة التجزئة ( 02رقم) جدول

 النصفية
امل مع قيمة االرتباط العبارات الزوجية العبارات الفردية عدد المتغير

سبيرمان 
 براون
r+1/r2 

 انحراف متوسط انحراف متوسط

قلق 
 االمتحان

19 1523.2 1010.2 6281.0 5253.0 920.0 ** 958.0 

 (01.0ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )**
( بني 01.0يوضح اجلدول وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

 .زوجية للمقياس، ما يدل على ثبات األداةالعبارات الفردية وال

 كرومباخ:معامل ألفا   -
، وهو معامل مرتفع 0.937صلنا على عند حساب ثبات املقياس بطريقة ألفا كرومباخ حت

 .(، ما يدل على ثبات األداة01.0ودال عند مستوى الداللة )
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 : اإلرشادي البرنامج -
  :للبرنامج العام الهدف
تالميذ السنة  لدي لالمتحانات املصاحبة القلق حالة خفض إيل اإلرشادي الربنامج يهدف

  .الرابعة متوسط
 علي درجة أعلى علي حيصلون الذين تالميذ السنة الرابعة متوسط من عينة :المستهدفة الفئة

 .االمتحان قلق مقياس
 .جلسة 11 الربنامج جلسات عدد تبلغ البرنامج: جلسات عدد

 .( دقيقة80و 50بني ) ما الواحدة للجلسة الزمنية املدة ترتاوح:ةالواحد للجلسة الزمنية المدة
 .قصر البخاري / قاعة خاصة تابعة إلدارة متوسطة مفدي زكرياء :الجلسات انعقاد مكان

  :للبرنامج النظري التصور
 النظرية إىل اإلرشادية خطواته كذلك و النظري إطاره يف اإلرشادي الربنامج استند

 ذويالتالميذ  مع اجلماعي اإلرشاد باستخدام الديني اإلرشاد إضافة إلى ةالمعرفي السلوكية
 هذا من أمرين حتقيق سعت الدراسة إىل  املنطلق هذا ومن .االمتحانات يف املرتفع القلق

 كالتايل: ومها الربنامج

 .ذوترشيد القلق لدى التالمي األفكار تعديل .1

 .االمتحانات فرتة يف يالزم التالميذ الذي اخلاطئ السلوك تعديل .2
 البرنامج: في المستخدمة لفنياتا

 املبسطة( )احملاضرات النظري اإللقاء. 
 املشاركني(الصغرية  العمل جمموعات مع واحلوار املناقشة(. 
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 االستعانة باألمثلة التطبيقية( النماذج تقدمي(. 
 املنزلية لواجباتا. 
 االنفعايل( الذايت، التفريغ كيداالجيايب،التو  السلوك:)النمذجة، التدعيم تعديل فنيات 

 البرنامج: يقدمها التي الخدمات
 نفسية: إرشادية خدمات

 يف اخلربة هذه وتعميم املشكالت حل أسلوب حيث متكن التلميذ من اكتساب
 .اجليدة الدراسية والعادات املهارات اكتساب إيل باإلضافة احلياة يف مشاهبة أخري مواقف

 : تحصيلية تربوية خدمات
لك من خالل العيش يف جو من األلفة بعيدا عن الضغوطات األكادميية املتعارف وذ

عليها بني التالميذ وحماولة بلورة كل تلك اجملهودات لكسر حاجز اجلمود الرتبوي لدى التالميذ 
 .وبناء معطيات جديدة من شأهنا الرفع من قدرات التالميذ التحصيلية

 وذلك (TASاالمتحان ) قلق مقياس طريق عن الختيارا يتم اإلرشادية: العينة اختيار طرق
 .باختيار املتحصلني على أعلى الدرجات على املقياس

 جلسات البرنامج:
 ( الجلسة موضوع – الجلسة رقم التالي) فيه موضح توضيحي: (03جدول رقم )

 موضوع الجلسة رقم الجلسة الرقم
 تعارف )بناء العالقة اإلرشادية( الجلسة األولى  .1

مناقشة مفهوم قلق االمتحان )األعراض، اآلثار  الجلسة الثانية  .2
 السلبية الناتجة(

 التدريب على أسلوب االسترخاء الجلسة الثالثة  .3
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 خفض الحساسية التدريجي الجلسة الرابعة  .4
 التدريب على مهارة إدارة الوقت الجلسة الخامسة  .5
 ي(لمسرحي النفساستخدام السيكودراما )التمثيل ا الجلسة السادسة  .6
 استخدام اسلوب توكيد الذات الجلسة السابعة  .7
 مهارات واستراتجيات تطبيق االمتحان الجلسة الثامنة  .8
 فنيات تعديل السلوك الجلسة التاسعة  .9

 استثمار االرشاد الديني في ترشيد القلق الجلسة العاشرة  .10
 جلسة ختامية )إنهاء البرنامج( الجلسة الحادية عشر  .11

 البرنامج: تحكيم
مت إعداد هذا الربنامج يف صورته املبدئية من خالل مجع املادة العلمية اخلاصة جبلساته 
واالسرتشاد بالطريقة املنتهجة يف تطبيقه بالرجوع إىل أرشيف الدراسات السابقة والكتيبات 
 واملراجع اإللكرتونية ليتم يف األخري عرضه على جمموعة من احملكمني من األساتذة ذوي
االختصاص من أجل احلكم على مدى صدق مضمون الربنامج، واقرتاح أي تغيري أو إضافة إليه 

 .واألخذ مبالحظاهتم إلعداده يف صورته النهائية
 .عرض نتائج الدراسة و مناقشتها8

 :التالية النتائج االمتحان قلق ملقياس الكلية العينة بيانات تفريغ أسفر
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 االحصائية الداللة و املعياري االحنراف و سايباحل املتوسط يوضح (04) رقم جدول
 :االرشادي للربنامج الكلي البعدي و القبلي القياس بني االجيابية للعالقة

 العينة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

t 
درجة 
 الحرية

التوتر 
sig 

الداللة 
 اإلحصائية

05.0 01.0 

القياس 
 القبلي

28 64.107 87.6 29.1 
 دال / 000.0 27 85.2

القياس 
 البعدي

28 10.106 66.6 26.1 

 و ،107 64.ب قدر القبلي الكلي احلسايب املتوسط اجلدول خالل من يتضح
 الكلي احلسايب املتوسط كان و ، 1.29اخلطأ مستوى عند 6.87 ب قدر املعياري االحنراف
، 1.26 اخلطأ مستوى عند 6.66 ب قدر رياملعيا ، واالحنراف 106.10ب قدر البعدي

 و 2.85 احملسوبة القيمة فان tاختبار  باستعمال و ، 28الكلية البحث عينة عند وهذا
 حسب  0.00مستوى الداللة احملسوبة قيمة حسب و 0.01 احلرجة القيمة إىل بالرجوع

 قلقا أكثر هم ليالقب القياس يف العينة أفراد فان ، ومنه0.01من اقل قيم هي و spss  نظام
 . العينة أفراد لدى القلق ختفيض يف ساهم اإلرشادي الربنامج فان ومنه البعدي،القياس  من

 الكلي البعدي و القبلي القياس بني العالقة أن (04) رقم اجلدول من يتبني و
 داللة ذات قيمة هي و ،85.2 بقيمة متثلت 28 العينة الكلية لدى اإلرشادي للربنامج
 داللة توجد انه أي البديلة الفرضية قبول متغري يثبت ما وهو 0.01 التوتر درجة عند احصائية
 و الصفرية الفرضية رفض و اإلرشادي للربنامج الكلي البعدي و القبلي االختبار بني إحصائية

 عليها: أسفرت اليت النتائج نفس هي
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 أبو ( وهيفاء1971)Aponte & Aponte ابونيت  و ابونيت : من كل دراسات
 نتائج على مجيعها وأسفرت ، متنوعة إرشادية أساليب استخدمت ، حيث(1978)غزالة 
 هذه أيضا تتفق و. االمتحان قلق مستوى خفض يف اإلرشادية الربامج فاعلية ميدان يف موجبة
 حامد دراسة ومنها االمتحان، قلق ختفيف يف برامج استخدمت اليت الدراسات مع النتيجة
 قلق خفض يف استخدمتها اليت الربامج فعالية عن مجيعها حيث أسفرت(. 1999)  زهران

 طبقت اليت التجريبية اجملموعات أفراد لدى الدراسي التحصيل مستوى حتسني و االمتحان
 اثبت الذي و احلالية الدراسة إليها توصلت اليت النتائج نفس وهي. اإلرشادية الربامج عليها
 و القبلي القياس بني للفروق إحصائية داللة وجود على تنص اليت العامة الفرضية اختبار
 قلق خفض يف فاعلية له اإلرشادي أن الربنامج نستنتج منه و اإلرشادي للربنامج البعدي

 قد للربنامج التعرض بعد القلق درجة أن و السنة الرابعة متوسط، تالميذ لدى االمتحان
 . اخنفضت

للفروق بين  اإلحصائية الداللة و المعياري االنحراف و الحسابي المتوسط يوضح (05) رقم جدول
 :اإلرشادي للبرنامج متوسطي درجات الذكور واإلناث في االختبار القبلي

المتوسط  العينة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

t  درجة
 الحرية

التوتر 
sig 

 الداللة اإلحصائية
05.0 01.0 

 قبلي
 52.2 85.6 64.105 14 ذكور

58.1- 26 126.0 
غير 
 دال

/ 
 26.2 52.6 64.109 14 إناث

٪( وهي أكرب 4.24أي) 126.0يف اختبار ت تساوي  مبا أن قيمة الداللة )التوتر(
( فإننا نقبل الفرض العدمي، وباستعمال 05.0٪ )الداللة اإلحصائية 5من مستوى املعنوية 

وبالرجوع إىل  -58.1كور واالناث فإن قيمة ت احملسوبة اختبار ت يف االختبار القبلي بني الذ 
وهي  spss حسب نظام 126.0  وحسب قيمة مستوى الداللة احملسوبة 05.0القيمة احلرجة 
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وهذا ما يبني أنه ليس هناك داللة إحصائية يف الفروق بني اجلنسني قبل  05.0قيمة أكرب من 
 .الربنامج اإلرشادي يف درجة القلق

 متثلت للذكور واإلناث القبلي القياس بني العالقة ان (05) رقم اجلدول من يتبني و
 متغري يثبت ما وهو 0.05 التوتر درجة عند إحصائيا دالة غري قيمة هي و ،-58.1 بقيمة
يف الفروق بني اجلنسني قبل تطبيق الربنامج  إحصائية داللة ال توجد انه أي الصفرية الفرضية قبول

 عليها: أسفرت اليت النتائج نفس هي و البديلة ةالفرضي ورفض اإلرشادي
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط  ( حيث قالت بعدم2005) كرميدراسة  

 .درجات "الذكور" ومتوسط درجات "اإلناث" يف العينة ككل على مقياس قلق االمتحان
 إلحصائيةا الداللة و المعياري االنحراف و الحسابي المتوسط يوضح (06) رقم جدول

أبعاد ى عل والتتبعي  للفروق بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين البعدي
 مقياس قلق االمتحان

 العينة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 t المعياري

درجة 
 الحرية

التوتر 
sig 

 الداللة اإلحصائية
05.0 01.0 

 قياس
 بعدي

14 
64.104 49.6 73.1 

 دال / 000.0 13 12.3
 81.1 79.6 78.103 التتبعي

٪( وهي أصغر من مستوى 00أي) 000.0يف اختبار ت تساوي  مبا أن قيمة الداللة )التوتر(
( فإننا نرفض الفرض العدمي، وباستعمال اختبار ت يف 01.0٪ )الداللة اإلحصائية 1املعنوية 

وبالرجوع إىل القيمة  12.3ياس التتبعي فإن قيمة ت احملسوبة الفروق بني القياس البعدي والق
وهي قيمة  spss حسب نظام 000.0  وحسب قيمة مستوى الداللة احملسوبة 01.0احلرجة 

وهذا ما يبني أنه هناك داللة إحصائية يف الفروق بني متوسطي درجات أفراد  01.0أصغر من 
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تبعي على أبعاد مقياس قلق االمتحان لصاحل القياس اجملموعة التجريبية يف القياسني البعدي والت
 .التتبعي

البعدي والتتبعي ألفراد اجملموعة  القياس بني العالقة ان (06) رقم اجلدول من يتبني و
 يثبت ما هو 0.01 التوتر درجة عند إحصائيا دالة قيمة هي و ،12.3 بقيمة متثلت التجريبية

درجات أفراد متوسطي  يف الفروق بني  إحصائية داللة دتوج انه اي الصفرية الفرضية رفض متغري
 نفس هي و على أبعاد مقياس قلق االمتحانوالتتبعي  البعدياجملموعة التجريبية يف القياسني 

 عليها: أسفرت اليت النتائج
( واليت أكدت على 1999و دراسة زهران ) ،Zeidner (2OO1)زدنر  دراسة

 .يف خفض مستوى قلق االمتحان لدى عينات الدراسة وجود أثر تطبيق الربنامج اإلرشادي
للفروق بين  اإلحصائية الداللة و المعياري االنحراف و الحسابي المتوسط يوضح (07) رقم جدول

 .أبعاد مقياس قلق االمتحانى عل  متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية و الضابطة في القياس البعدي

 العينة 
المتوسط 
 الحسابي

حراف االن
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

t 
درجة 
 الحرية

التوتر 
sig 

 الداللة اإلحصائية
05.0 01.0 

قياس 
 بعدي

 73.1 49.6 64.104 14 تجريبية
91.5- 

1
 دال / 006.0 3

 80.1 74.6 57.107 14 ضابطة
ر من مستوى ٪( وهي أصغ 6.0أي ) 006.0يف اختبار ت تساوي  مبا أن قيمة الداللة )التوتر(

( فإننا نرفض الفرض العدمي )الفرضية الصفرية( ونقبل 01.0٪ )الداللة اإلحصائية 1املعنوية 
الفرضية البديلة، وباستعمال اختبار ت يف الفروق بني القياس البعدي للمجموعتني التجريبية 

ة وحسب قيم 01.0وبالرجوع إىل القيمة احلرجة  -91.5والضابطة فإن قيمة ت احملسوبة 
وهذا ما يبني  01.0وهي قيمة أصغر من  spss حسب نظام 006.0مستوى الداللة احملسوبة 
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أنه هناك داللة إحصائية يف الفروق بني متوسطي درجات أفراد اجملموعة التجريبية والضابطة يف 
 .القياس البعدي أبعاد مقياس قلق االمتحان لصاحل اجملموعة التجريبية

الفروق بني متوسطي درجات أفراد اجملموعة التجريبية  ان (07) رقم اجلدول من يتبني و
 هي و ،-91.5 بقيمة أبعاد مقياس قلق االمتحان متثلتى عل  و الضابطة يف القياس البعدي

 انه أي الصفرية الفرضية رفض متغري يثبت ما هو 0.01 التوتر درجة عند إحصائيا دالة قيمة
درجات أفراد اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية طي  متوسيف الفروق بني  إحصائية داللة توجد

 عليها: أسفرت اليت النتائج نفس هي و يف القياس البعدي على أبعاد مقياس قلق االمتحان
، و دراسة النجار )1999(، و دراسة زهران )Zeidner (2OO1زدنر  دراسة

يق الربنامج اإلرشادي اليت أكدت على وجود أثر تطبو  (2005(، و دراسة العواوي )2004)
 .يف خفض مستوى قلق االمتحان لدى عينات الدراسة

 .االستنتاج العام9

ملا كان اهلدف العام هلذه الدراسة هو حماولة التخفيف من قلق االمتحان كمشكلة عويصة 
من املشكالت الدراسية اليت تعرتض احلياة األكادميية للتالميذ وتنعكس سلبا على باقي األداءات 

ياتية هلم، كان جتريب الربنامج اإلرشادي حتمية ملعرفة فعاليته يف خفض مستوى قلق االمتحان، احل
باعتبار مستوى القلق تصاعديا مع عمر التلميذ )حبسب الدراسات السابقة(، بسبب التعرض 

 .املستمر ملواقف التقومي اليت تقرر وحتدد مصري التلميذ
  النتائج أظهرت حيث الفرضيات، مجيع قيقحت على احلايل البحث نتائج أسفرت قد و

 الفرضية حتققت بالتايل و. وفعاليته يف خفض مستوى قلق االمتحان اإلرشادي استمرار الربنامج
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 و األجنبية الدراسات من عدد نتائج مع -عام بشكل– البحث هذا نتائج تتفق و. العامة
  منها: و العربية

(، وبرودي 1971) Aponte & Aponte ابونيت و من ابونيت كل دراسات
عودة  (، وفضل1981الرحياين ) سليمان (، و1978غزالة ) أبو (، وهيفاء1976)
  وجريفني (، و جريفني1998(، و ساب )1975)Nisaise نيسياس  (، و1988)

Griffin & Griffin (1997( وشنيك ،)و دراسة1998 ،) (1999زهران ) حامد. 
ولوجي ومراجعته اتضح ندرة وافتقار الرفوف ملثل هذا غري أنه بالرجوع إىل تراثنا السيك

النوع من الدراسات، وإن وجدت فهي تقيس مناطق معزولة عن التعميم )يف حدود االطالع(، 
أمر يرجع عادة إىل قلة اإلمكانيات وانعدام الظروف املناسبة هلكذا دراسات )الفنيات 

 .واألساليب(
أمهية الربنامج اإلرشادي احلايل وفعاليته يف خفض نتائج الدراسة يف األخري إىل   ختلص و

قلق االمتحان والتخفيف من مشكالته لدى التالميذ، أمال أن تكون هذه النتيجة لبنة من لبنات 
املشكالت  بناء برامج إرشادية باسرتاجتيات خمتلفة وفنيات متنوعة تكون احلصن احلصني يف جماهبة

 .الدراسية على اختالفها
 لمراجعاقائمة  -10

 سلوكي معرفي إرشادي برنامج فاعلية(، 2001العطية، ) حممد اهلل عبد أمساء -
 بدولة األطفال من عينة لدى الشائعة القلق اضطرابات خفض بعض في

 14 العدد مشس، عني جامعة النفسي، اإلراد مركز اإلرشاد النفسي، جملة ،قطر
  189-194ص التاسعة السنة ،
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 استراتيجية فعالية : بدر حممد إبراهيم ٕماعيل وا القادر عبد أمحد شرفأ -
 اإلرشاد جملة ، الجامعة طالب لدى التحصيل قلق على للتغلب دراسية
 01 ص ، التاسعة السنة ، 14 -45 العدد ، الشمس عني ، النفسي

 أسئلة بطبيعة السابقة المعرفة أثر (،1996دوكم، ) جماهد عبده أنيسة -
 كلية ، )غري منشورة( ماجستري رسالة تحصيل،وال قلق االختبار على االختبار

 .مشس عني جامعة الرتبية

 الدراسي والمستوى والذكاء االمتحان قلق (،1991) الطواب، حممود سيد -
 العلوم ملة ،الجنسين من الجامعة لطالب بالتحصيل األكاديمي وعالقتهما

 جامعة العلمي، / 149 ص ، شتاء/ خريف النشر جملس االجتماعية،
 .3 العدد ،20 اجمللد يت،الكو 

 وقلق الذاتي للتعلم القابلية في الفروق (،2002الصايف، ) طه ين اهلل عبد -
 الدراسي التحصيل مرتفعي الطالب بين ومستوى الطموح االختبارات
 العلمي، النشر جملس اإلجتماعية، جملة العلوم ثانوي األول بالصف ومنخفضيه

 . 69 ص -96 ،1 العدد ، 30 اجمللد ، الكويت جامعة

 المتغيرات ببعض عالقته في االختبار قلق(، 1987) شعيب، حممد علي -
 تربوية، دراسات جملة ،المكرمة مكة بمدينة العامة بطالب الثانوية المرتبطة

 .29 ص ، 8 اجلزء ، 2 اجمللد بالقاهرة، احلديثة  الرتبية رابطة
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 طلبة عند راسيالد بالتحصيل القلق عالقة،  (1982)مرسي، إبراهيم كمال -
 بالرياض، سعود امللك جامعة الرتبية، كلية ، دراسات جملةالثانوية،  المدارس

  175-159 ص ، 4 اجمللد

 المشكالت مع للتعامل المصغر اإلرشاد ،2000 ) زهران ) حامد حممد -
 . الكتب ، عامل القاهرة ، 1 ط ، الدراسية

 اإلنجاز بدافعية وعالقته االمتحان قلق(، 1995) الصفطي، حممد مصطفى -
 العربية مصر جمهورية في العامة الثانوية المرحلة من طالب عينات لدى

 ، نفسية دراسات جملة ،(ثقافية عرب ، درااتالعربية المتحدة اإلمارات ودولة
 .،71 ص ، 1 العدد ، 5 اجمللد النفسيني املصرية، األخصائيني رابطة

 برنامج فاعلية : ( 1999 ) عمر رفعت وعمرو خميمر إبراهيم حممد هشام -
 املؤمتر ،والمبصرين المكفوفين لدى المسنين الموت قلق إرشادي لخفض

   .130 -67ص مشس، عني جامعة ، النفسي اإلرشاد للمسنني، مركز الدويل
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 مشكلة التربية الحضارية في المجتمع المسلم المعاصر

–دراسة تحليلية -  

The problem of civilized education in contemporary Muslim 

society  - An analytical study  -  

 واكد رابح¹

¹ )واكد رابح)اجلزائر،ouakedrabeh@yahoo.fr  

   09/06/2022تاريخ النشر:           16/05/2022تاريخ القبول:           03/05/2022تاريخ االستالم: 
 

 ملخص : ال

رية اليت تنمي احلس احلضاري يف ذهن الفرد املسلم هتدف الدراسة إىل التعريف بالرتبية احلضا  
ومغالبة التخلف الذي يهيمن على احلياة اإلسالمية املعاصرة ، وتربز عالقتها مع اإلخفاق 
احلضاري ودور خمابر االستعمار العاملي يف تعقب مناهج الرتبية اإلسالمية والتدخل يف مضامينها 

الغربية يف إدارة الصراع العاملي ، كما بينت الدراسة وقوع  إلجبار الناشئة على تقبل منطية الثقافة
الرتبية احلضارية بني تأثري الداخل واخلارج يف التغيري وحماولة كل منهما تصويب رؤيته التغيريية يف 

 الواقع املعاصر .

 المجتمع المسلمالتربية الحضارية،  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
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The study aims to introduce the civilizational education that develops 

the sense of civilization in the mind of the Muslim individual and 

overcomes the backwardness that dominates contemporary Islamic 

life. The study also showed the occurrence of civilized education 

between the influence of the inside and the outside and the attempt 

of each of them to correct his changeable vision in contemporary 

reality 

 مقدمة : -1
يعيش اجملتمع املسلم املعاصر أزمة ختلف مريعة يف جماالت احلياة املختلفة بسبب التخلي         

عن األخذ بشروط التحضر املناسبة ومتثل أسباب النهوض اليت تنطلق من الرتبية وتقوم على 
ي ينتج احلضارة التعلم وحتصيل املعارف املختلفة ذات الصلة بالتنمية  واالستثمار يف اإلنسان الذ

ويتفاعل مع معطيات التكنولوجيا املتسارعة يف النمو  "فاملشكلة هي مشكلة فرد يعيش يف جمتمع، 
ال مشكلة دين، وهي مشكلة عامة يف مجيع البالد اإلسالمية فلكي تبدأ عجلة التغيري يف الدوران 

ريه باإلضافة إىل معرفة البد من معرفة سنن التغيري ملا باألنفس، وكذلك معرفة ما ينبغي أن نغ
األشخاص الذين جيب حماولة تغيريهم باختالف شخصياهتم وبيئاهتم ألهنم يشرتكون يف أصل 

ويكون ذلك عرب تربية حضارية طويلة تنمي سلوك التحضر باستمرار  (1984)جودت، البالء" 
 لدى الفرد .

سني أوهلما: التعليم بشرط أن يكون مبنيا على أساس واحلضارة جيب أن تشمل مقومني أسا 
احلاجات، وليس املفروض يف قوالب غري قابلة للتطبيق وتؤدي إىل تعجيز الذات والعقل بدل من 
استنهاضهما، والقضية الثانية مرتبطة بالتشريعات األخالقية الالزمة الستمرار الذات اإلنسانية 

فالتعليم ميكِّن من حتصيل اخلربة احلضارية يف اإلنتاج الصناعي والفالحي  (1990)نيب،  واحرتامها
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والتكنولوجي ويربط املؤسسة التعليمية بسوق الشغل وينفتح على احتياجات التنمية املختلفة ، 
 ية .وينجز التشريع األخالقي ثقافة العناية باإلنسان وهتيئة املناخ للتفكري واإلبداع والفعال

" والفعالية على املستوى االجتماعي تعين القدرة على توليد ديناميكا اجتماعية وذلك بالدخول  
يف ختطيط منهجي ال حيتوي خليطًا من األفكار املتناقضة حىت أن التقدم أو التأخر احلضاري 

رة ميكن أن يالحظه اإلنسان من خالل مالحظة عامل الفعالية أي أنه بوسعنا " أن ندرس حضا
ما، مبالحظة الطريقة اليت يتبعها اإلنسان ليتفاعل مع بيئته، ليست املشكلة أن نعلِّم املسلم عقيدة 
هو ميلكها وإمنا املهم أن نرد إىل هذه العقيدة فاعليتها، وقوهتا اإلجيابية، وتأثريها االجتماعي، 

)نيب، مشكلة  يف إجنازها ) فصناعة حضارة بقدر ما حتتاج إىل أفكار سليمة، فإهنا حتتاج إىل فعالية
 .م(2000-ه 1420الثقافة ، 

 اإلشكالية:         -2
" اليت أحدتث هزة سياسية وفكرية -1924 -بعد سقوط اخلالفة اإلسالمية العثمانية        

ازداد عمق التخلف الذي  .(2010-ه1431)شوك، كبرية يف حواضر العامل االسالمي" 
أحاط باجملتمع املسلم واتسعت اهلوة بينه وبني متطلبات التحضر ، وانتقل بذلك الفرد إىل التعاطي 

عن إرادته ويلزمه بتنفيذ املخطط الواسع يف  بعيًدا مع الواقع اجلديد الذي يتحكم فيه االستعمار
داد الرقعة اإلسالمية " من إيريان الغربية يف حتوير اهلوية ، وإثبات التبعية الدائمة له على امت

أندونيسيا إىل جزر الرأس األخضر مقابل السنغال يف احمليط األطلسي غربًا ومن جبال األورال 
 .، ( 2008 – 1429 226، العدد  23)القوسي، لسنة وسيربيا مشااًل إىل موزنبيق جنوبًا " 
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لية النفسية لإلستعمار والتغلغل العميق له ونفاذ الرتبية اإلستعمارية حترّكت الذات وبرغم القاب    
الرتبوية الفكرية ، السياسية ، العسكرية ، حىت  -املسلمة وصارعت الكائن احملتل بكل الوسائل 

ة أخرجته من األرض خالل القرن املاضي ، وقد أدرك اإلستعمار أن مثار سياساته الرتبوية والثقافي
.حىت الربع األول من هذا القرن "كان دورها ( 2007)حسان، ميكن جنيها بعد اإلستقالل  

يف ذلك دورا بطولًيا فقط ومن طبيعة هذا الدور إنه ال يلتفت إىل حّل املشاكل اليت مّهدت 
وحصل بذلك االستقالل واستعاد الشعب  (1990، )نيبلإلستعمار وتغلغله داخل البالد" 

حريته املسلوبة وشرع اجملتمع يف البناء اجلديد كمطلب حضاري يدفع اإلنسان املسلم على طول 
بعد حتقيق االستقالل إىل حتقيق التنمية احلضارية  –طنجة جاكرتا  –الرقعة اجلغرافية اإلسالمية

ريخ اإلسالمي إذ هو اآلن ميثل موقع ما بعد احلضارة ، بعد املطلوبة اليت ارتبط هبا شعوره يف التا
أن كان سلفه جيسد موقع احلضارة إىل جانب املوقع اآلخر املمتد من أمريكا إىل أوربا الذي 
ميارس الدور احلضاري غري املنسجم مع الدور احلضاري يف نظر املسلم ، هذا " عدا املؤشرات 

ة اليت قامت بني االشرتاكية والرأمسالية قد حتّولت إىل شكل آخر املتعددة اليت تشري إىل أن املواجه
 من أشكال الصراع ، حبيث يكون صراًعا بني النموذج احلضاري الغريب والنموذج اإلسالمي"

 .ه(1425)علي، 

اري بالنسبة ومشكل البناء الرتبوي اجلديد ذو املطلبية احلضارية ، هو بالذات مشكل حض   
للمجتمع املسلم ، وال ميكن " للشعب أن يفهم وحيل مشكلته مامل يرتفع إىل األحداث اإلنسانية 

انطالقا من الرتبية  (1990)نيب،  ومامل يتعمق يف فهم العوامل اليت تبين احلضارات أو هتدمها "
 ية املوروثة.اإلسالمية األصيلة بدل الرتبية االستعمار 
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فاستيعاب األحداث اإلنسانية خصوًصا املعاصرة يكشف عن اآلليات الصحيحة يف العملية     
احلضارية اليت تتماشى ومنطق العصر من جهة ، ومنوذج التفاعل مع قضاياها وفلسفتها من جهة 

الصحيحة أخرى وإدراك العوامل يؤّسس لطريق النهضة الصحيحة القائمة على الرتبية اإلسالمية 
"وإذا كانت احللول السياسية لقضايا اجملتمع تأيت من بوابات الثورات اخلاطفة يف التاريخ من أجل 
التغيري االجتماعي،   فإن احللول الرتبوية مبثابة الثورة الصامتة اليت تتغلغل يف صلب الوجود 

اجملتمع من االنطالق  االجتماعي وتأخذ جمراها يف أعماق الوعي ، لتتحول إىل قوة تارخيية متّكن
    ه ( 1422مجادى ثاين  –م  2001ايلول  –)وطفة، سبتمرب حنو غاياته احلضارية السامية " 

بيد أن البناء اجلديد ) السيما املتعلق بعملية الرتبية ( ارتبط من جديد مبنظومات فكرية استعمارية 
يت مثّلت يومئذ اسرتاتيجية تنموية البديل عنها ، وإيديولوجية وحيدة جاهزة كاإلشرتاكية الروسية ال

يف جتاوز رواسب املاضي وحتقيق عناصر التنمية يف نظر العصب احلاكمة وقتئذ ، واستبعد ومّهش 
الرأي الذي يرى "أن تكوين احلضارة كظاهرة اجتماعية إمنا يكون يف الظروف والشروط نفسها 

كان هذا صادرًا عن عقيدة   -واليت تقوم على تربية الفرد أواًل  -األوىل  اليت ولدت فيها احلضارة
قويّة ولسان يستمد من سحر القرآن الكرمي تأثريه ليذّكر الّناس حبضارة اإلاسالم يف عصوره الزاهية 

 .(1990)نيب، 

اري يف جمتمعنا ودور خمابر االستعمار ما هي الرتبية احلضارية ؟ وما عالقتها باإلخفاق احلض  
العاملي يف ترسيخ ذلك  ؟ وكيف يؤثر الداخل واخلارج على صريورهتا ؟ وكي ميكن جتسيدها يف 

 اجملتمع املسلم املعاصر؟
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 : هتدف الدراسة إىل حتقيق ما يلي  أهداف الدراسة : -3
الرتبية اإلسالمية اليت  التعرف على منوذج التحضر اإلسالمي األول الذي نتج بسبب خمرجات-  

بذلتها طبقة احلضارة اإلسالمية األوىل من الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم كحالة تأسيسية 
وتكوينية للنموذج، تليها الطبقات األخرى ) التابعون ، وتابعيهم بإحسان ( يف مرحلة االنتشار 

 والتوسع .

تأتى بتعليمات قانونية أو باسترياد مناذج إثبات أن سلوك التحضر تربية بالدرجة األوىل ال ي-  
حتضرية جاهزة من اجملتمعات املتقدمة ، بل ينأسس بإرادة داخلية عميقة تبدأ بالرتبية اإلسالمية 

 ومتتد إىل امليادين احلضارية األخرى ) الصناعية والفالحية والتكنولوجية ..(

ال يكون إال يف الشروط نفسها اليت  إعادة تأسيس منوذج التحضر يف اجملتمع املسلم املعاصر-  
انطلق منها منوذج التحضر األول بعيداً عن النماذج التحضرية املستوردة من قبل األنظمة السياسية 

 املختلفة ) اإلشرتاكية ، الرأمسالية ، الليربالية ..( .

عاصر ال إيضاح أن مشكالت االستبداد والفساد واألحادية يف تسيري شأن اجملتمع املسلم امل- 
ميكن حلها إال برتبية إسالمية عميقة وطويلة تتوالها خمتلف مؤسسات التنشئة االجتماعية 

 .املعاصرة

 أهمية الدراسة : -4

 تربز أمهية الدراسة من خالل مايلي :-
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دراسة دور الرتبية يف حتضر اجملتمع ومدافعة التخلف الذي يعيشه اجملتمع املعاصر على مراحل -
 ن يف التغيري االجتماعي املطلوبالتستجيب للعشوائية والتلقائية أو تتجاوز السنتدرجة وخطوات م

إبراز دور الرتبية اإلسالمية يف حتقيق اإلجناز احلضاري املتمثل يف احلضارة اإلسالمية السابقة  -
اليت أسست على قواعدها ، فشروط التحضر املعاصرة ينبغي أن تنطلق من الشروط ذاهتا اليت 

 نها التحضر اإلسالمي األول .انطلق م

إثرا البحوث الرتبوية اليت تتناول حبث عالقة الرتبية اإلسالمية بالتحضر ،وتثري االهتمام املعريف -
 إىل ضرورة توفر اخللفية الرتبوية يف تكوين احلضارة اإلسالمية اجلديدة البديلة .

ائص احلضارية عمليا من إغناء اجلانب النظري والفلسفي يف مرحلة أوىل ، مث فحص اخلص-
 خالل بناء استبيانات ومقاييس واختبارات ختترب استعداد التحضر لدى الفرد املسلم املعاصر .

 مفاهيم الدراسة : -5

 :  مفهوم التربية الحضارية

الرتبية :تقول العرب " ألن يربيين رجل من قريش أحب إيل من أن يربيين رجل من هوازن  لغة :
الرب ينقسم على ثالثة أقسام : يكون الرب املالك ، ويكون الرب السيد املطاع ، قال األنباري : 

–( ويف حديث ابن عباس مع ابن الزبري 41، قال تعاىل ﴿ فـََيْسِقي رَبَُّه ََخْرًا ﴾ ) يوسف : 
ألن يربيين بنو عمي أحب إيل من أن يربيين غريهم : أي يكونون أمراء وسادة –رضي اهلل عنهم 

يعين بين أمية ، ورباه تربية على حتويل التضعيف ، وترباه على حتويل التضعيف أيضاً، ومتقدمني ، 
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وترباه على حتويل التضعيف أيضا ، أحسن القيام عليه ووليه حىت يفارق الطفولية كان ابنه أو مل 
 .(1996)منظور، يكن " 

ة حتضر ، قال : وإمنا أندرت التاء لوقوع القاضي بني احلضارة لغة : يقال " حضر القاضي امرأ 
الفعل واملرأة قال األزهري واللغة اجليدة حضرت حتضر ، وكلهم يقول حتضر ، بالضم ، واحلاضر 
خالف البادي ، ويف احلديث : ال يبع حاضر لباد ، احلاضر : املقيم يف املدن والقرى ، والبادي 

أهل احلاضرة وفالن من أهل البادية ، واحلضارة : اإلقامة يف املقيم بالبادية ، ويقال فالن من 
 . (1996)منظور،  احلضر 

احلضارة : يرى ابن خلدون " أن احلضارة تفنن يف الرتف وإحكام الصنائع املستعملة :  اصطالحا  
ة وسائر عوائد املنزل وأحواله ، يف وجوهه ومذاهبه من املطابخ واملالبس واملباين والفرش واألبني

فلكل واحد منها صنائع يف استجادته والتأنق فيه ختتص به ويتلو بعضها بعضاً وتتكثر باختالف 
ما تنزع إليه النفوس من الشهوات واملالذ والتنعم بأحوال الرتف وما تتلون به من العوائد فصار 

تبعية الرفه للملك ، واهل الدول ابدا  طور احلضارة يف امللك يتبع طور البداوة ضرورة لضرورة
 .(2000)خلدون، يقلدون يف طور احلضارة واحواهلا للدولة السابقة قبلهم " 

نعين بالرتبية احلضارية مجلة اجلهود الفكرية والعملية اليت تبذل يف ميدان بناء  التربية الحضارية :
نية والنفسية للبناء احلضاري ، من خالل إعدادا الفرد املسلم وهتيئته اإلنسان لتوفري الشروط الزم

هلذه احلالة، ففعل النهضة هو " ما يبذل من جهد يف امليدان النفسي " متجاوزًا معوقات هذه 
النهضة ، ومتوافقًا مع مقوماته املعرفية ) األصيلة ( ومرجعيته احلضارية مراعًيا السنن الكونية يف 

تطور ، وهذا لن يتأتى إال " بتكوين الفرد احلامل لرسالته يف التاريخ " فالرتبية احلضارية التغيري وال
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هي ذلك املكون الذي جيمع بني املرجعية الذاتية ) األصالة ( وبني االنفتاح ) املعاصرة ( على 
ن التطورات احلديثة اليت أنتجها العقل يف حضارات أخرى ، فال جمال لرتبية حضارية تنغلق ع

)حسان واقعها املعيش ، وال معىن لرتبية حضارية تنسلخ من ذاتيتها ومرجعيتها األساسية األصيلة 
 . (2016ح.، 

مصطلح الرتبية احلضارية يف اإلسالم يقرتب كثريًا من مصطلح الرتبية اإلسالمية ، ألن الرتبية    
بية اإلسالمية ، متثل مجيع جوانب احلياة للفرد املسلم ، احلضارية يف اإلسالم هي جزء من الرت 

وللمجتمع املسلم ولألمة املسلمة ، وال شك أن بينهما عمومًا وخصوصًا سواء يف األسس أو 
اخلصائص أو األهداف ، يعرفها مقداد ياجلن  بأهنا "تنمية اجليل وإعدادهم ، وتنمية قدراهتم ، 

فقاً ملفهوم احلضارة اإلسالمية ، أو هي إعداد املسلم إعداداً واستعدادهم وتشكيلهم حضاريًا ، و 
حضاريًا يف ضوء التفكري احلضاري يف اإلسالم " ويعرفها يف موضع آخر بأهنا " بناء األجيال 

)األهدل، املسلمة القادرة على حتقيق التفوق يف جماالت احلياة املادية واملعنوية يف ضوء اإلسالم "  
 . (2007-ه1428

فالرتبية احلضارية تريب األجيال على التفكري يف التحضر والتقدم ومنافسة اجملتمعات املتطورة    
يف الشرق أو الغرب واملشاركة يف جهود التحضر املختلفة ) النفسية والفكرية والثقافية والسياسية 

ت املختلفة ) األسرة ، املسجد واملدرسة واالجتماعية واالقتصادية والصناعية  ( عرب املؤسسا
واإلعالم واملراكز الثقافية ومؤسسات اجملتمع املدين ( فالفرد يتلقى التحضر صغريًا وينشأ عليه 
حىت يصبح ميارس التحضر يف شؤونه املختلفة ، وحيمل من مث هم التفكري يف حتضر جمتمعه 

 ويستوعب كيفيات جتاوز التخلف بأشكاله املختلفة .  
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 :عالقة التربية باإلخفاق الحضاري ودور مخابر االستعمارالعالمي  -6

ترتبط الرتبية باحلضارة ارتباطًا عميقًا وال ميكن فهم خمرجات الرتبية إال بإدراك عالقتها         
باحلضارة "فأهدافنا السياسية الكربى يف العامل العريب مل تتحقق ومل يقرتب منها ، بل زدنا عنها 

وأمل الوحدة َضُعف نتيجة للخالف العقائدي بني احملافظني من دعاة اليمني والثوريني من  بعًدا 
دعاة اليسار  وقضية فلسطني مل حتل ومل تقرتب من احلّل ، وفشلت الثورة اليسارية العربية يف سنة 

سية ، وقضية احلرية السيا1948كما فشلت من قبلها الليربالية اليمينية العربية يف سنة   1967
يف العامل العريب يف أزمة آخذة باخلناق سواء يف البالد اليت تتخذ شكل الّنظام الدميقراطي الدستوري 
، والبالد اليت تتخذ النظام االشرتاكي الثوري إىل جانب الرخاء االقتصادي الذي مل يتّم على 

-ه1391)القرضاوي،  الّنحو الذي كان مرجًوا منها واألمراض األخالقية األخرى
ومسارات التنمية يف الوطن اإلسالمي" اليت أصبحت مشكلة مصري حياتية تستنفد قدرًا (1971

كبريًا من اهتمامها ، ويف سعيها لعبور اهلوية القائمة ما بني واقع التخلف الذي ورثته من عهود 
)قشقوش، كون عليها احلياة يف جمتمعاهتا التبعية واالستعمار وبني الصورة األفضل اليت تتطلع ألن ت

 .( 1999، السنة 34العدد 

هذه األوضاع مل تغب عن خمابر االستعمار العاملي الذي حتّولت قيادته من املراكز األوربية     
، مركز الدراسات Heritage Foundationإىل املراكز األمريكية مثل " مؤسسة الرتاث

، ومعهد Centrel for Strategicand Internationalالسرتاتيجية والدولية ا
 Washington Instute for NearEastواشنطن لسياسات الشرق األدىن 

Policy الذي ( 2009نوفمرب  –، تشرين الثاين  369)خفاجي، بريوت ، العدد وغريها.
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ة يف العامل العريب ، ويفحص املقررات والربامج املدرسية املختلفة ، بدأ يراقب األوضاع الرتبوي
 وتلك الصالت والروابط اليت ميكن أن جيدها مع اإلرهاب الدويل املنتشر يف العامل .

سبتمرب 11وبتزايد حدة العنف يف العامل وخصوصا أحداث حتطيم الربجني الشهريين يف أمريكا    
ومت تشويه الثقافة العربية بعامة والرتبية العربية املعاصرة على وجه تغرّيت خريطة العالقات  2001

سبتمرب من مواطين اململكة  –التحديد ، مستغّلني كون أغلبية الذين شاركوا يف أحداث أيلول 
العربية  وأهنم متعلمون يف النظام التعليمي السعودي  ولذا جيب إعادة توجيه الرتبية القائمة وفق 

نشرت جريدة  2002فرباير  –" ويف الثاين من شباط  ( 2006)رضا، ية مواصفات أمريك
من خاطفي الطائرات  19من ال  15واشنطن بوست دراسة تشري إىل أن السعودية هي موطن 

أيلول وعدت الرتبية السعودية مسؤولة عن سلوكهم العدواين يف تلك األحداث  11يف أحداث 
ا ملا ذكرته الدراسة فإن قادة اململكة أمروا مبراجعة مجيع الكتب املدرسية حبثًا عن دليل ، ووفقً 

باملئة من مفردات الكتب املدرسية جيب إلغاؤه ، ولكن أي عملية  5على التطرف ، وقد ظهر أن 
 تغيري جذرية مل تقع يف الكتب املدرسية السعودية  وانتهت الدراسة إىل حتميل الكتب املدرسية

 .( 2006)رضا،  السعودية وخباصة كتب الرتبية الدينية جزًءا من أحداث أيلول

 :التربية الحضارية بين الداخل والخارج  -7

شرع العقل األمريكي اإلستشراقي يف صناعة فكرة الصدام بني احلضارات ) صمويل         
 -1428)املخزجني، فوكويوما "هناية التاريخ (" هنجننت "صدام احلضارات "، وفرانسيس 

نسبة  –"األوىل تتموضع يف سكة التفكري الليربايل والسالمي الذي ميّثل الفكر الكانطي (2007
نسبة إىل   –بوصلته العامة ، والثانية تتموضع يف سّكة التفكري الصدامي اهلوبزي  -إىل كانط
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 –)احلروب، تشرين الثاين فيلسوف علم السياسة اإلجنليزية يف القرن السابع عشر توماس هوبز 
وتقدمي دراسات مشوهة عن تعاليم اإلسالم كخدمة إستعمارية جديدة ( 2008نوفمرب ، 

لرئيس بوش للساسةاألمريكيني، "ففرانكلني جراهام مثال رئيس أكرب الكنائس اإلجنيلية ومستشار ا
)القوسي، لسنة الشخصي يصف اإلسالم بأنه دين شيطاين شرير ومنحط ويدعو للعنف ")  

املؤرخ BollJonson. ويقول بول جونسون ، ( 2008 – 1429 226، العدد  23
اإلجيايب البناء  الربيطاين الشهري " اإلسالم عقيدة عنف  وأن أهله ال يتقبلون أي نوع من احلوار 

 226، العدد  23)القوسي، لسنة وأن القرآن هو الذي ميّد املسلمني بالرغبة يف قتل األبرياء ") 
مما جيعلهم يستمرون يف تكوين العالقة االستعمارية مع الشرق بدل  ، ( 2008 – 1429

ري املناهج الدراسة يف املنطقة اإلسالمية لتستجيب العالقة احلضارية التبادلية ، وحيرصوا على تغي
لذات األهداف االسرتاتيجية اليت خّطها العقل األمريكي من قبل ويرّسخوا " تقليد املناهج الغربية 
بدل اعتماد اسرتاتيجية مدروسة تعقد املقررات الدراسية اليت جعلت من التلميذ متلقي لكم هائل 

 10 – 26)،، نها بشكل منهجي يعتمد على املناقشة واالبداع من املعلومات دون اإلستفادة م
– 2007). 

وظهرت أدبيات جديدة تسوغ التدخل اخلارجي يف كل جماالت احلياة يف املنطقة اإلسالمية     
كالم على كنمط إصالحي ضروري ، ينمط احلياة الفردية واجلماعية مًعا " األمر الذي يعين أّن ال

اإلصالح السياسي يف العامل العريب يف السنوات األخرية جاء بضغط خارجي ال برغبة داخلية ، 
- 367))، العدد ذلك أن األنظمة العربية مجيًعا ومن دون متييز تتصف باخلوف من التغيري " 

 .( 2009ايلول ، سبتمرب 
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لوطن اإلسالمي أن وجوده كلية مرهون بالنفوذ األمريكي ، وحدث حينئذ شعر اإلنسان يف ا    
اإلنقسام بشأن العالقة مع اإلصالح الدميقراطي الذي تبشر به أمريكا يف اجملتمع املسلم ، فقطاع 
غري واسع )املعارضة يف اخلارج املوالية لألنظمة يف الغرب وكذا املعارضة الداخلية املرهتنة ( يرى 

ريكي ضروري إلصالح وإحياء الدميقراطية يف اجلغرافيا السياسية العربية " سيما بأن التدخل األم
مع تدفق املعونات األجنبية وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل لنشر احلرية ، ومكافأة الدول 

)اخلوري، اليت تتجه حنو الدميقراطية ، باعتبار أن غياب الدميقراطية يوّلد العنف واإلرهاب " ) 
 .( 2009سبتمرب ،  –، أيلول  367العدد 

وقطاع آخر يصّر على فهم التدخل على أنه سلوك إستعماري جديد للوطن اإلسالمي غّلف 
ما يؤكد أمهية احلكم على توّجه واشنطن " –النموذج العراقي  –بغطاء اإلصالح والدميقراطية 

الل املمارسة العملية وليس من خالل اخلطاب السياسي بشأن الدميقراطية يف املنطقة من خ
واإلعالمي  الذي قد يكون جمرد جزء من محلة عالقات عامة غايتها حتسني الصورة والبحث عن 

 2008مارس  –آذار  349)ابراهيم، ) العدد  خمارج للتعامل مع املأزق األمريكي يف العراق ")
دوث هذا االنقسام يف الرؤية تعّرض املشروع احلضاري للنقد كذلك كحملة تشكيكية وحب    ( (

يعدها املخرب األمريكي ويقذفها إىل جنبات اجملتمع للتنفيذ والتبين يف املنطقة اإلسالمية على 
حساب اإلختيار النابع من املرجعية احلضارية " وبدأ املعيار التارخيي والتقومي احلضاري يتوحد مع 

عي الثقافة السائدة وقبلت نظم اإلستقالل الوطين وحركاته يف تلك الفرتة وبغري حتفظ كبري أن و 
يتحول وعينا من موقف املواجهة يف التعامل مع مستعمرينا السابقني إىل موقف التتايل والتعاقب 
 معهم وساد منظور للعامل حبسبان أن جمتمعاته مجيًعا تقف على سلم صعود واحد ، وأهنا ال

)علي، اخلطاب الرتبوي االسالمي ، ربيع األول ختتلف إال يف درجة اإلرتقاء على هذا السلم 
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وأصبح املطمع األول للطبقة السياسية القائدة يف املنطقة العربية اإلسالمية إرضاء    ه ( 1425
لتأمن  –الثقافية واالقتصادية والرتبوية –سيما  الغالب عاملًيا والدوران إجيابًيا مع تعليماته الدولية

مغبة املالحقة العسكرية واألمنية وتنسجم مع مقررات الواقع الدويل ، لئال تصبح نشازًا يف املعتقد 
السياسي الدويل وتفلت من التكيف املطلوب  مثلما حدث مع النظام اللييب " الذي كافأته 

كن ألنه أصبح منوذًجا لإلمتثال والتكّيف مع املصاحل واشنطن ، ليس ألنه أصبح دميقراطًيا ول
 .ه (1425، ربيع االول  100.، العدد 31)األمريكية " 

وهذا املطمح القيادي يف اجملتمع العريب اإلسالمي غري املطمح عند الشعوب اليت بالرغم من      
السياسية ، ال تزال غري قانعة بالنموذج احلضاري األمريكي تأثرها الشديد هبذه التقّلبات القيمية و 

،كونه صورة من صور التدافع احلضاري مايلبث وأن تنتهي دورته التارخيية ، وينشأ منوذج حضاري 
 جديد ميكن أن يكون النموذج احلضاري اإلسالمي مثلما تبّشر به الّنبوءة النبوية.

"إنَّ اللََّه َزَوىِ لي وس رضي اهلل عنهما مرفوًعا: " روى مسلم وغريه عن ثوبان وشداد بن أ  
َها ُلُغ ُمْلَكَها َما َزَوى ِلي ِمن ْ "وروى ابن حبان  ااَلْرَض فَ َرأَْيُت َمَشارِقَ َها َوَمَغارِبَ َها َوِإنَّ ُأمَِّتي َسَيب ْ

ُلَغنَّ َهَذا األْمَر َما بَ َلَغ اللَّْيُل َوالن ََّهاُر َواَل يَ ت ْ يف صحيحه "  ُرُك اللَُّه بَ ْيَت َمَدٍر َواَل َوبٍَر االَّ لََيب ْ
 ِبِه اإِلْساَلَم َوُذالا يُِذل  اهللُ ِبِه الُكْفرَ  اهللُ  َأْدَخَلُه اهللُ َهَذا الدِّين ِبِعزِّ َعزِيٍز َأْو ِبُذلِّ َذلِيٍل  ِعزٍّا يُِعز  

)  ويف صحيح  (1988 -ه1408بسيت، )ال(" 1632 -1631" ابن حبان يف صحيحه : 
  171 – 8" رواه مسلم :  اَل تَ ُقوُم السَّاَعةُ َحتَّى تَ ُعوَد َأْرُض الَعَرِب ُمُروج ا َوأَنْ َهار امسلم " 

 .(1991 -ه1412)النيسابوري، وأبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد ) 
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ت اإلستشراقية ، يقول حممد أسد " إن الغربيني ال يرون يف تعاليم وتؤكده علمًيا الدراسا   
اإلسالم إنكارًا للكثري من معتقداهتم الدينية فحسب ، ولكنهم ينظرون إليه على أنه خطر سياسي 
أيًضا .. ولكي يدرأ الغربيون هذا اخلطر احملتمل فإهنم يبذلون كل ما يف وسعهم للحيلولة دون 

للمسلمني ومنع اإلسالم من احتالل املكانة اليت كان حيتلها يف السابق يف بعث القوة السياسية 
 2008 – 1429 226، العدد  23)القوسي، لسنة حياة املسلمني االجتماعية والثقافية ") 

عليها  ولذا جيد املطمح الشعيب نفسه حباجة إىل احلفاظ على ذاتيته احلضارية مثلما حيافظ، (
 إنسان النموذج الغالب ، املستند هو اآلخر إىل تربية عميقة نشأ عليها .

غري أن املطمح الشعيب تتخلله نزعات متباينة واستعدادات متناثرة يف جمتمع فقد توازنه القدمي    
، " هناك نظرة ذلك  (خاصة يف وعي الطبقة الشبابية(1990)نيب، ويبحث عن توازن جديد ) 

الشاب الذي يتغذى بثقافة ضيقة خانقة بضيقها ، فهو يرى أن سعادة البشر قد بدأت مع القرن 
التاسع عشر بانتشار ما يسمى األفكار التحررية ، وهناك من يشك ويرى املدنية معركة إقتصادية 

بكارثة مالية يف السوق  ، وإن ختليص الشعب لن يتأتى إال حبيلة اقتصادية حيتاهلا احملتكرون أو
السوداء ، وهناك من ينظر النظرة اململوءة باحلقد املطلية بالرياء ، فريى املدنية يف األعراس 
اإلنتخابية واملظاهرات العمومية ، وهناك نظرة الشاب السلفي اململوءة بذكريات املاضي ، فهو 

ف ، ومثة املقتنع حباله الذي اليرى يظن أنه يغرّي نظام اجملتمع بتطهري لغته وتطبيق النحو والصر 
شيًئا وال يفهم شيًئا وال يبحث عن شيء ، فهو قانع بدفع ضريبته من غري أن يتساءل عن 

هذا التباين يف الرؤيا يثبت إشكالية الرتبية احلضارية يف  (1990)نيب، موجبها اإلجتماعي") 
دراكات األفراد ملاهية السلوك املناسب يف احلياة االجتماعية التزال اجملتمع املسلم ، مبعىن أن إ

كالعنف  التعصب -غري واضحة ، ويعرتيها كثري من الغموض وينتج بذلك ممارسات غري حضارية 
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ال تنسجم ومضامني املشروع احلضاري ، املنطلق من  -، الصدام ، التسلط ، التبعية والتقليد
 سالمية ، ويربز اإلشكال خصوًصا عند الفئة الشبابية من اجملتمع  .ضوابط ومدخالت الرتبية اال

فالشباب عمدة التحول احلضاري يبادر يف مرحلة أوىل إىل تلقي الفكرة احلضارية واستيعاهبا      
يف احملاضن الرتبوية ) األسرة ، املسجد ، املدرسة ، اجلمعيات ..( ويف مرحلة ثانية يسعى لبثها 

علها حمور اهتمام اجتماعي يعمل له األفراد مجيًعا ويتلقف املثريات املختلفة اليت يف اجملتمع  وج
وتتأسس  –املنافسة أو املشاركة  –تتفاعل مع فكرهتم من التيارات واالختيارات اإليديولوجية

استجابات فكرية وسلوكية لتلك العالقات التفاعلية مع األطراف األخرى طاملا هي طموح 
 يتالقى ويتقاطع مع الطموحات األخرى. سياسي واجتماعي

ويتأثر التفاعل تبًعا للحوادث التارخيية واالجتماعية اليت مير هبا اجملتمع اإلسالمي املعاصر ،    
فحدوث االحتالل األمريكي للعراق واملأساة الوطنية يف اجلزائر ، ومشكلة االنقسام الطائفي 

والصحراء الغربية ، والصراع احلدودي بني اخلليج وإيران بالسودان والعالقة االستعمارية بني املغرب 
وغريمها ، فهذه احلوادث متثل إخفاقات يف ذهن الشباب املسلم جتعله يهرب داخلًيا من التفكري 

 يف الشأن احلضاري ألمته ، وينزل إىل الشأن املادي االجتماعي لذاته .

 :خاتمة  -8

مع بزوغ فجر اإلسالم وتكوين اجملتمع املسلم من حَدث التحضر يف جمتمعنا أول مرة         
قبل النيب املريب صلى اهلل عليه وسلم الذي بذل جهًدا تربويًا كبريًا يف مكة دام ثالثة عشر عاماً ، 
عمل فيها باستمرار على ترسيخ العقيدة اجلديدة يف قلوب أصحابه عليهم الرضوان ، وإخراج 

ف ملواجهة الدين ، واستمر العمل الرتبوي يف املدينة املنورة اجلاهلية املوروثة عن اآلباء واألسال
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حىت متكن النيب صلى اهلل عليه وسلم من إخراج اإلنسان املتحضر الذي عمل على إنشاء الدولة 
املسلمة واحلضارة اإلسالمية مبيزاهتا ومالحمها وخصائصها املتميزة عن باقي احلضارات املعاصرة هلا 

 وقتئذ .

ركة التحضر ببني تقدم وتأخر وقوة وضعف حسب قوة الدولة وامتدادها وتأثريها واستمرت ح  
إىل غاية سقوط اخلالفة اإلسالمية وتفكك الدول العربية واإلسالمية ومتكن االستعمار الغريب من 
غزوها واالستيالء عليها وتكريس التخلف احلضاري يف كل شؤوهنا وردها اىل دول تابعة فاقدة 

ارية ، مما جعل املصلحون والعلماء واملقاومون يبشرون بضرورة دفع الغازي ورد السيادة احلض
مظامله وغيه ويقومون بكفاح مرير إلجباره على اخلروج من الديار واستعادة حرية الوطن وكرامة 
املواطنني ، وبعودة االستقالل وإبطال االحتالل ، بقي سؤال االستقالل التام قائمًا وكيفيات 

 خلف وإنتاج التحضر ..جتاوز الت

وبديهي أن معاودة التحضر ينطلق من الرتبية اليت تنطلق من األسرة واملسجد واملدرسة وكافة   
مؤسسات التنشئة االجتماعية ، إذ التحضر اختيار أخالقي واجتماعي وثقايف ينشأ عليه الفرد 

درسة واملعمل ويف عالقاته وينمو عليه ، ويكتسب أفكاره وسلوكه واجتاهاته ، ليعيد إنتاجه يف امل
الفردية واالجتماعية والسياسية ، فيهتم لتفوق جمتمعه يف جماالت العلوم واملعارف وتطوير فكر 
املنافسة مع القوى العاملية اليت هتيمن بإنتاجها وثقافتها على العامل وتكره القوى الضعيفة على 

ها من حتقيق التحضر املطلوب وإجناز الكفاية توجهاهتا وتتحكم يف قراراهتا املختلفة ، ومتنعاختيار 
احلضارية يف جماالت حياهتا املختلفة ، مما جيعل الرهان على الرتبية احلضارية كبري وحيتاج إىل 

   جهود منظمة للوصول بالرتبية إىل الفعل احلضاري املطلوب . 
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 ملخص: 

فعالية برنامج إرشادي للتخفيف من سلوك  هتدف الدراسة احلالية إىل الكشف عن        
ل ضابطة وجتريبية تتشك متساويتنيوقسمت إىل جمموعتني  جانح،حدث ( 30)العدواين لدى 
مقياس: السلوك العدواين، و  نا على( فرد ولتحقيق أهداف البحث اعتمد15من )كل جمموعة 

عدم  :نتائج الدراسة كما يلي وجاءت، باالعتماد على املنهج الشبه جترييب الربنامج االرشادي.
 العدواين بني أفراد اجملموعةلوك وجود فروق ذات داللة إحصائية يف التطبيق القبلي ملقياس الس

 . الضابطة وأفراد اجملموعة التجريبية
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توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الدرجة الكلية ملقياس السلوك العدواين لدى األحداث 
 .اجلاحنني بني التطبيق القبلي والبعدي لدى اجملموعة التجريبية

ث توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الدرجة الكلية ملقياس السلوك العدواين لدى األحدا 
 اجلاحنني يف التطبيق البعدي بني اجملموعة الضابطة والتجريبية.

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الدرجة الكلية ملقياس السلوك العدواين لدى األحداث 
 اجلاحنني ين التطبيق القبلي والبعدي لدى اجملموعة الضابطة. 

 عدواين : برنامج اإلرشادي،جنوح األحداث ،سلوك الالكلمات المفتاحية

 summary: 

The current study aims to reveal the extent of the effectiveness 

of a counseling program to reduce the aggressive behavior of 

delinquents. 15) An individual and in order to achieve the objectives 

of the research, a scale was adopted: aggressive behavior, and the 

indicative program. 

The study tools were applied to the research sample in a group 

manner, in the specialized centers for re-breeding in both Medea Al-

Abyar and Bir Al-Khadem. 

The result was that   There are no statistically significant 

differences in the pre-application of the aggressive behavior scale in 

the degree of aggressive behavior between the members of the 

control group and the members of the experimental group, and this 

fulfills the most important condition of the experimental method, 

which allows carrying out the experimental study. 

There are statistically significant differences in the total score 

of the aggressive behavior scale among juvenile delinquents in the 
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specialized centers for re-education between the pre and post 

application of the experimental group. 

 There are statistically significant differences in the total score 

of the aggressive behavior scale among juvenile delinquents in the 

specialized centers for re-education in the post application between 

the control and experimental group. 

There are statistically significant differences in the total score 

of the aggressive behavior scale among juvenile delinquents in the 

specialized centers for re-education between the pre and post 

application of the control group. 

Keywords: counseling program, juvenile delinquency, 

aggressive behavior 

 مقدمة: -1
يعترب املفكر مالك بن نيب أن العلوم األخالقية و اإلجتماعية و النفسية تعد اليوم أكثر        

فسهم، ضرورة من العلوم املادية، فهي تعترب خطرا يف  اجملتمع مازال الناس جيهلون فيه حقيقة أن
و معرفة اإلنسان احلضارة وإعداده أشق كثريا من صنع حمرك أو ترويض فرد على استخدام رباط 
العنق، لذلك فإن الثروة  البشرية تعترب من أغلى الثروات قاطبة وجب احملافظة عليها و وقايتها 

 من الوقوع يف االحنراف .

ري  بالغ هلذه الثروة على وقد أدركت معظم األمم املتقدمة ما جلنوح األحداث من تأث
حياة الفرد املستقبلية وان ما نالحظه اليوم من ارتفاع لنسبة اآلفات و االحنرافات  السلوكية 
لألحداث يدل على وجود تقصري يف أداء املؤسسات االجتماعية لوظائفها) املسجد ، االسرة ، 

ربني ،و اليت أدت إىل ظهور املدارس( وعلى وجود خلل يف أساليب الرتبية املنتهجة من طرف امل



 ثانيالعدد ال                                                                      لوم التربية للتوجيه واإلرشادمجلة ع

 

84 
 

فئة من األفراد غري قادرة على التكيف و التوافق مع بيئتها االجتماعية و امليل إىل التخريب و 
 العدوان. 

وبناء علي ذلك يعد االهتمام بفئة األحداث و خاصة اجلاحنني منهم و الدراسات 
تسهم يف ارتقاء األمم حنو  القائمة يف هذا اجملال و التعرف علي مشكالهتم من العوامل اليت

التقدم و التحضر خاصة يف الوقت الرهن حيث يشهد العامل اليوم ثورة جديدة من التقدم 
التكنولوجي و االنفجار املعريف املذهل ،و قد أحدثت هذه الثورة تغريات على خمتلف األصعدة 

خاصة ،حيث يشهد  ،وأدت إىل اختالل خمتلف املؤسسات االقتصادية و االجتماعية و الرتبوية
 يتعلق باألحداث.  اجملتمع العديد من املشكالت خاصة منها ما

 اإلشكالية:-2

ظاهرة العدوانية بشكل عام يف األطر النظرية املختلفة من أكثر الظواهر اليت تستدعي 
اهتمام  اجلهات احلكومية املختلفة من ناحية و األسرة من ناحية أخري كما أنه يف اآلونة األخرية 
يواجه تطورا ليس فقط يف كمية األعمال العدوانية وإمنا يف األساليب اليت يستخدمها يف تنفيذ 
السلوك العدواين كالقتل و اهلجوم املسلح ضد خمتلف شرائح اجملتمع سواء كانوا من األقران أو 

و غريهم،  و قد يبدأ السلوك التخرييب منذ الصغر يف صورة إتالف املمتلكات، و املقتنيات أ
تشويهها تعبريا عن عدم االستجابة للمطالب أو األنانية، ويصبح أكثر خطورة حينما يأخذ صورة 

(، و العدوانية قد تتقلص 324، ص1990)كفايف ، ك مجاعي أو عصبة لتفريغ الطاقة، سلو 
إىل حجم حمدود فيعرب عنها بالشتم و الضرب، وقد تتوسع لتأخذ أحجاما موسعة فيعرب عنها 

جلرائم املنظمة كاإلرهاب املنظم،  كما أنه قد يأخذ مظاهر متنوعة فيشمل أفعاال باحلرب و ا
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جسدية، لغوية، نفسية، مؤسساتية رمزية و سياسية و هو مرتبط بكل األعمار، ولكل مرحلة 
( أن 1987عمرية خصائصها يف التعبري عن عدوانيتها ويف ذلك يري يسري عبد احملسن )

احل التطور اإلنساين، ولكن بصورة ختتلف باختالف طبيعة املرحلة العدوانية موجودة يف كل مر 
و قدرات اإلنسان فيها وتعد مرحلة املراهقة إذ مل تكتنفها الرعاية  البيئية و التنشئة الصاحلة من 
أكثر املراحل اليت تتوافر فيها كل مقومات إظهار العدوانية، وذلك الصطدام املراهق باجملتمع من 

دائم عن ذاته وكيانه،  مما جيعل العدوان وسيلة للدفاع عن النفس )عبد احملسن،  حوله لبحثه ال
1987 :111.) 

و لقد اعتربت بعض النظريات أن فرتة املراهقة من أخطر الفرتات يف حياة اإلنسان، 
واعتربهتا ضمن الفروض األساسية لتفسري متكامل وشامل لظاهرة العدوانية يف اجملتمعات النامية، 

ت ذلك بأن فئة املراهقني من أكثر فئات اجملتمع من حيث إمكانية املشاركة يف حوادث وعلل
العدوانية ملا تتميز به شخصياهتم يف هذه الفرتة من تكثيف للتوترات و القلق وعدم االستقرار، 

أن أسباب شعور املراهقني بالعدوانية و إظهار العنف إيل االستياء و احلرمان  1986ويري سيبل 
ألمل الذي يشعرون به حينما حياولون احلصول علي أكرب قدر من احلرية، حيث يصطدمون و ا

بسلطة  الراشدين الكبار سواء من  اآلباء أو املعلمني، وهو ما حيرمهم من االستمتاع بامتيازات 
النضج، و هبذا تتولد لديهم املشاعر العدوانية حنوي الكبار ذوي السلطة و هذه املشاعر تثري 

م اهلياج و االضطراب،  و يعرب املراهقون عن مشاعرهم العدوانية هذه حنو الكبار داخل لديه
(، فهي مرحلة هتتم 42، ص2006مجاعة األصدقاء بأشكال عدوانية كثرية و خمتلفة )سعد ، 

باختاذ قرارات تتعلق بأسلوب احلياة، و حتديد األهداف و التوجه إيل حتقيقها، و البحث عن 
لمعين لإلجناز و القيمة و البحث عن فلسفة احلياة، و اليت قد يطغي عليها مصادر جديدة ل
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األسلوب العدواين، و هذا ما أدى إىل تزايد االهتمام بتناول هذه املشكلة يف شىت بلدان العامل 
 (. 70: 2007)خالد ، و يف البلدان املتقدمة بشكل خاص بشكل عام

ري تزايدا مالحظا وحمصي إىل حد ما وبشكل وعرفت ظاهرة العدوانية يف اجملتمع اجلزائ
إعالمي أكثر من السابق، وقدمت تفاسري هلذه الظاهرة انطالقا  من أبعاد سياسية،  ثقافية، 
اجتماعية أو اقتصادية، و لكن بقيت كلها مرتبطة بنظرة جمزأة وعاطفية تبتعد عن التحليل العلمي 

م األنساق االجتماعية اجلزائرية، فأخذا املوضوعي الرصني، ولكن ضغط الظاهرة أثر يف معظ
أشكاال متنوعة منها ما هو لفظي  و منها ما هو جسدي ومنها ما هو معنوي، وأخذا أشكاال 
قصوى متثلت خاصة يف بروز ظاهرة اإلرهاب و التطرف وهذه الظاهرة أثرت بدورها من حيث 

مستوى اجلزئي و متمثلة يف  إحداثها هزة داخل اجملتمع يف بروز بعض املظاهر العدوانية على
السرقة و االنتحار، الضرب و الشتم،   تناول املخدرات و الكحول و السجائر وهذه السلوكيات 
امتدت إىل فضاء خاص متثل يف النسق الرتبوي اجلزائري، ومبا أن جنوح األحداث تربز أكثر يف 

النمو و تنتهي بالوصول إىل النضج املراهقة واليت تعترب مرحلة منائية تطورية هامة يف مجيع نواحي 
الفيزيولوجي و النفسي، سيقطع الفرد فيها شوطا  مهما من التواتر النفسي و االضطراب االنفعايل 
و العالئقي، الذي يسعي من خالله إيل حصول على استقالليته، فيظهر مترده على األسرة و 

املمكن أن يعيش فراغا على مستوى  اجملتمع فإن غاب لديه متثيل ملواضيع حسنة كفاية هبا، فمن
التصورات،  و قد يتجه حبثه إىل االستقاللية و إىل منحى معارض للقيم املتعارف عليها،  و قد 

، و اجلنوح هو سلوك غري willarad.2001.p65)يضل به السبيل ويقع يف ظاهرة اجلنوح )
ك الفرد الذي يسلك سوي بالنسبة للمجتمع،  أو كما قال الشرقاوي احلدث اجلانح هو ذل

سلوك غري سوي بالنسبة لنفسه أو لغريه من أفراد اجملتمع، وهذا السلوك له طابع اخلطورة و 
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االستمرارية و التكرار، وليس راد فعل مؤقت ملشكلة من املشكالت اليت تواجه احلدث اجلانح 
حلدث إدراك املعايري يف حياته،  بل نتيجة اختالل يف منو مكوناته الشخصية، مما ال يستطيع معه ا

السلوكية على أهنا حمدد سلوكي، وذلك نتيجة تعرضه ملؤثرات بيئية من نوع ما أو أسلوب من 
الرتبية و العالقات الوالدية أو االجتماعية،  واحلدث هو كل طفل أو مراهق مل يتجاوز الثامنة 

سنة ( أو حىت  18-12عشر من عمره، علما أن كلمة مراهق تطلق على الفرتة املمتدة  بني )
العشرين حسب علماء النفس، وهي مرحلة حتدث فيها التغريات على مجيع (20) إىل سن

املستويات خاصة اجلانب النفسي و اجلسدي وهذا باملرور عن فرتة البلوغ هذه األخرية مرتبطة 
ري باجلانب اجلسدي و اجلنسي، أما املراهقة فنجد تغريات جسدية  جنسية نفسية اجتماعية، يش

إىل أن مرحلة املراهقة هي إعادة معايشة و إحياء مجيع ما عاشه  الطفل يف مرحلة  بيرجوري جون
الطفولة، عن طريق هذه املرحلة تتحدد البنية النفسية للفرد ومعامل شخصيته،  سواء كان توظيفا 

لتوجيه ذهنيا أو عصبيا ومن هذا املنطلق فقد بات من الضروري على املتخصصني يف اإلرشاد و ا
على وجه اخلصوص اإلسهام يف وضع برامج إرشادية نفسية لعالج حاالت جنوح األحداث و 
العدوانيني، وذلك للمسامهة  يف احلد من أثار هذه الظاهرة و عدم تفشيها خاصة يف ظل ما 
يشهده العصر احلديث من تغريات فكرية قد تساهم بشكل أو بأخر يف ازدياد هذه الظاهرة بني 

احنني  مما جيعل احلاجة املاسة إىل اإلصالح  و اإلرشاد النفسي يف املراكز االختصاصية فئة اجل
إلعادة الرتبية وعلى  أساس ما سبق ذكره انتهجت اجملتمعات ومن بينها اجلزائر اليت مل ختالف ما 

يما انتهجته اجملتمعات يف جمال الرعاية و تقومي األحداث املنحرفني حيث تبنت توجه املساعدة ف
يتعلق مبعاملة املنحرفني عموما و األحداث املنحرفني خصوصا، غري أن التشريع اجلزائري و مصاحل 
األحداث يف هذا الصدد  مل يفرق من الناحية العملية بني األحداث املنحرفني و األحداث الذين 
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ة و يف خطر اجتماعي أي الذين هم يف حاجة إيل مساعدة أو محاية بسبب الظروف االجتماعي
االقتصادية اليت يعيشون فيها وبني الذين استفحلت فيهم ظاهرة االحنراف وهم حباجة إيل تقومي 

(، إذا يبدو يف كثري من احلاالت أن مراكز 17: 1996وإعادة الرتبية و إدماج )علي مانع ،   
الل ما إعادة الرتبية يف اجلزائر تعاين من مشاكل حتد من قيامها بوظيفتها على أكمل وجه من خ

يعانيه األحداث عندما خيرجون من املركز، إذ أن احتمال عودهتم لعامل االحنراف يبقى أمرا حمتمال 
 بالرغم من أن املركز قدم هلم رعاية متعددة اجلوانب .

( يف عدد األحداث املوضوعني أمام 2015و احتلت والية اجلزائر املرتبة األوىل سنة )
( حدث أمام قاضي التحقيق 830 ارتكبوها حيث مت وضع  )قاضي التحقيق بسبب اجلرائم اليت

يف خمتلف اجلرائم منها اهلجرة غري الشرعية و السرقة و الضرب و اجلرح العمدي و التسول و 
 التشرد )تقرير لـ درك الوطين اجلزائر(.

وعلى الرغم من اجلهود املتعددة اليت تبذل واإلجراءات العديدة اليت يتخذها املسئولون 
مراكز إعادة الرتبية االختصاصية لتحقيق القدر املناسب من الرعاية النفسية واإلرشادية  يف

، ميكن القول أهنا تواجه العديد من الصعوبات للمنحرفني بصفة عامة و اجلاحنني بصفة خاصة
واملعوقات، ولعل من أمهها وجود نقص واضح يف تقدمي الرعاية و اإلرشاد النفسي بالقدر املناسب 

، وقد يعود ذلك إىل عدم بالنسبة للذين يتميزون بالسلوك العدواينجلاحنني، خاصة احداث لأل
توفر الربامج واالسرتاتيجيات والفنيات اإلرشادية والعالجية املناسبة، واليت ميكن أن يستفيد منها 

خططة يف حماوالهتم اجلادة من أجل تقدمي أفضل أساليب وطرق الرعاية املالعاملني و املربيني 
واملنظمة هلؤالء األفراد اليت من شأهنا أن تغري من تصرفاهتم حنو ذواهتم واآلخرين أو األشياء 
وتنهض مبستوى مهاراهتم املتعثرة، وتساعدهم على اندماجهم يف اجملتمع واستثمارهم لقدراهتم 
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امج اإلرشادية وإمكاناهتم، وترسيخ ثقتهم بأنفسهم، و لن يتسىن لنا ذلك إال بتوفري جمموعة من الرب 
 املخططة أسوة مبا مت تقدميه ملثل هذه الفئة على املستوى الدويل.

ولذا تسعى الدراسة احلالية إىل خفض السلوك العدواين عن طريق اإلرشاد النفسي 
باستعمال أساليبه و فنياته املتنوعة يف تنمية و حتسني املهارات الشخصية واالجتماعية لدى 

، ضمن برنامج إرشادي خمطط له وفق مقاييس علمية تتماشى و الفئة العدوانيني من اجلاحنني
املستهدفة،   و كمحاولة لتحقيق اهلدف و بعد االطالع على العديد من الشواهد النظرية 

والدراسات التطبيقية اليت تشري اىل إمكانية تغيري سلوكيات العدوانيني، و جاءت هذه الدراسة  
ة اجلزائرية، حيث تبلورت مشكلة الدراسة احلالية يف أمهية إعداد لتحقيق ذلك جتريبيا يف البيئ

برنامج إرشادي للتخفيف من السلوك العدواين لدى األحداث اجلاحنني يف مراكز االختصاصية 
إلعادة الرتبية على أسس علمية ومنهجيًة، تناسب خصائصهم اإلمنائية، ومن مث دراسة فاعلية 

 :وعلى هذا األساس طرح التساؤل التايل  .عدواين لديهمهذا الربنامج يف خفض السلوك ال

مامدى فاعلية برنامج إرشادي للتخفيف من السلوك العدواني لدى األحداث  
 الجانحين في المراكز االختصاصية إلعادة التربية في كل من المدية و األبيار وبئر خادم؟

 التالية: و يتم اإلجابة عن السؤال الرئيسي من خالل األسئلة الفرعية

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الدرجة الكلية ملقياس السلوك العدواين لدى  -
األحداث اجلاحنني،  يف املراكز االختصاصية إلعادة الرتبية يف القياس القبلي بني اجملموعة 

 و التجريبية؟ الضابطة
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عدواين لدى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الدرجة الكلية ملقياس السلوك ال -
 األحداث اجلاحنني يف املراكز االختصاصية إلعادة الرتبية بني القياس القبلي و البعدي لدى

 اجملموعة التجريبية ؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الدرجة الكلية ملقياس السلوك العدواين لدى  -

اجملموعة  بعدي بنياألحداث اجلاحنني يف مراكز االختصاصية إلعادة الرتبية يف القياس ال
 الضابطة و التجريبية؟

ملقياس السلوك العدواين لدى  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الدرجة الكلية -
األحداث اجلاحنني يف املراكز االختصاصية إلعادة الرتبية بني القياس القبلي و البعدي لدى 

 اجملموعة الضابطة ؟
واين لدى أحداث اجلاحنني يف مراكز هل توجد فروق يف درجة مقياس السلوك العد -

اختصاصية إلعادة الرتبية  خالل فرتة املتابعة بني البعدي و التتبعي )بعد شهر من انتهاء 
 تطبيق برنامج ( ؟

 _ الفرضيات2

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الدرجة الكلية ملقياس السلوك العدواين لدى  -
ختصاصية إلعادة الرتبية يف التطبيق القبلي بني األحداث اجلاحنني،  يف املراكز اال

 اجملموعة الضابطة و التجريبية
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الدرجة الكلية ملقياس السلوك العدواين لدى  -

األحداث اجلاحنني يف املراكز االختصاصية إلعادة الرتبية بني التطبيق القبلي و 
 البعدي لدى اجملموعة التجريبية .
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وجد فروق ذات داللة إحصائية يف الدرجة الكلية ملقياس السلوك العدواين لدى ت  -
األحداث اجلاحنني يف مراكز االختصاصية إلعادة الرتبية يف التطبيق البعدي بني 

 اجملموعة الضابطة و التجريبية
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الدرجة الكلية ملقياس السلوك العدواين لدى   -

جلاحنني يف املراكز االختصاصية إلعادة الرتبية بني التطبيق القبلي و األحداث ا
 البعدي لدى اجملموعة الضابطة 

توجد فروق يف درجة مقياس السلوك العدواين لدى أحداث اجلاحنني يف مراكز  -
إعادة الرتبية  خالل فرتة املتابعة بني ألبعدي و ألتتبعي )بعد شهر من انتهاء تطبيق 

 برنامج ( 

 أهمية الدراسة:-3

 حماولة سد ثغرة يف جمال دراسات األحداث من خالل ربطها مبتغري هام و هو السلوك العدواين.-

إظهار الدور الذي يؤديه الربنامج اإلرشادي يف ختفيف من السلوك العدواين لدى أحداث -
 مراكز االختصاصية إلعادة الرتبية.

 لدى أحداث مراكز االختصاصية  إلعادة الرتبية الكشف عن طبيعة السلوك العدواين و مظاهره -

التعرف على بعض مظاهر السلوك العدواين لدى أحداث إعادة الرتبية و حماولة معرفة العوامل -
 اليت أدت إىل ظهور هذا السلوك هبدف تقييم املشكل.
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 منهج الدراسة: -4

اإلرشادي املقرتح  مبا أن الدراسة احلالية هتدف إىل التعرف على مدى فعالية الربنامج
 للتخفيف من السلوك العدواين لدى اجلاحنني يف املراكز االختصاصية إلعادة الرتبية، الربنامج 

) متغري مستقل( السلوك العدواين )متغري تابع( قمنا بتصميم جمموعة جتريبية وكذلك بإجراء قياس 
ومت تطبيق الربنامج على اجملموعة  قبلي لعينة الدراسة ومت حتديد اجملموعة التجريبية وجمموعة ضابطة

التجريبية وبعد االنتهاء من الربنامج مت إجراء قياس بعدي للمجموعة التجريبية والضابطة للتعرف 
على فعالية الربنامج يف التخفيف من السلوك العدواين لدى اجلاحنني، وبعد شهر إجراء قياس 

 تتبعي للعينة التجريبية والضابطة.

علينا استخدام املنهج التجرييب والذي يعرفه ملحم على أنه عبارة عن تغيري  ولذا وجب        
عمدي ومضبوط للشروط احملددة حلدث ما، مع مالحظة التغريات الواقعة وتفسريها )ملحم، 

2000:459                              ) 

 مجاالت الدراسة: -5

فيه مقياس الدراسة والربنامج كان يف  إن اجملال املكاين الذي طبق المجال المكاني: -5-1
 ثالث مراكز املدية، األبيار، بئر خادم، فمركز االختصاصي إلعادة الرتبية املدية

( إىل غاية شهر 2016امتدت فرتة الدراسة احلالية من شهر أكتوبر ) المجال الزمني: -5-2
القبلي، شهر مارس (، أما فيما خيص تطبيق املقياس فكانت شهر نوفمرب القياس 2017ماي )

 القياس البعدي، شهر أفريل القياس التتبعي.

 ويضم ما يلي: المجال البشري: -5-3
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 مجتمع الدراسة: -5-3-1

( حدث 801وقد مت اختيار بطريقة عشوائية حيث يقدر العدد اإلمجايل لألحداث بــ )
ضوعني يف املراكز ( وهم أحداث اجلاحنني املو 18-14ذكور وإناث والذين ترتاوح أعمارهم بني )

 عن طريق أمر بوضع من طرف قاضي األحداث.

 عينة الدراسة األساسية وطريقة اختيارها. -5-3-2

يف حبثنا هذا متثلت عينة البحث من جمموعة من األحداث ذكور وإناث والذين هم 
وبئر أحداث جاحنني والذين هم موضوعني يف املراكز االختصاصية إلعادة الرتبية املدية األبيار 

( جمموعة  15( جتريبية، و)15( حيث قسمت إىل جمموعتني )30ويبلغ حجم العينة ) خادم.
 ضابطة مل يتم تطبيق عليهم برنامج إرشادي املقرتح.

 مت االعتماد يف الدراسة احلالية على األدوات التالية: أدوات الدراسة: -6

 مقياس السلوك العدواني: -6-1

مقياس السلوك العدواين للباحث جهاد عطية شحاتة اعتمدنا يف هذه الدراسة على 
 .(بند وثالثة أبعاد 48املقياس من)( حيث يتكون هذا 2009يف عام )

مت حساب ثبات مقياس  ني:الخصائص السيكومترية لمقياس السلوك العدوا -6-1-1
 السلوك العدواين يف الدراسة احلالية بالطرق التالية:

 * حساب الثبات باستخدام معامل ألفا لكرونباخ:



 ثانيالعدد ال                                                                      لوم التربية للتوجيه واإلرشادمجلة ع

 

94 
 

حيث يتم حساب معامل ألفا لكرومباخ ملقياس السلوك العدواين ككل دراسة 
 التايل:استطالعية كما هو موضح يف اجلدول 

 معامل ألفا كرومباخ عدد بنود المقياس

48 0.947 

 ( يوضح معامل ألفا لكرونباخ لمقياس السلوك العدواني 03جدول ) 

مت استخدام درجات العينة االستطالعية حلساب ثبات  * حساب الثبات للتجزئة النصفية:
بعد من أبعاد املقياس  املقياس بطريقة التجزئة النصفية حبيث احتسبت درجة النصف األول لكل

وكذلك درجة النصف الثاين من الدرجات وذلك حبساب معامل االرتباط بني النصفني مث جرى 
 التعديل املعامل  باستخدام معادلة سبريمان براون واجلدول يوضح ذلك:

 معامل ثبات غاتمان عدد الفقرات األبعاد

 0.776 15 نحو الذات

 0.755 20 نحو اآلخرين

 0.820 13 سسةنحو المؤ 

 ( يوضح معامل ثبات غاتمان.  04جدول )  

 ثانيا: الصدق.

 حساب معامل ارتباط بالدرجة الكلية للمقياس: -
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للتحقق من صدق االتساق الداخلي للمقياس سنقوم بتطبيق السلوك العدواين من 
( جانح لكال اجلنسني )ذكر 45عينة دراسة استطالعية بشكل كامل وهي مكونة من )

تؤكد ان البنود .حيث سيتم حساب معامل ارتباط  البند بالدرجة الكلية للمقياس ونتائج وأنثى(
 كلها دالة احصائيا

معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه من أبعاد  كما أوضحت
 .على وجود ارتباط موجب وقوي مقياس السلوك العدواين

 عرض النتائج:-7

عدم فروق  إلثبات صحة الفرضية اليت تشري إىل وجود ج الفرضية األولى:عرض نتائ -7-1
بني متوسطات اجملموعة التجريبية و الضابطة للدرجة الكلية للقياس القبلي يف مقياس السلوك 

 يلي:يوضح النتائج املتحصل عليها كما ( 07جلدول رقم  )  وا( Tالعدواين، مت حساب اختبار)

 العدد المجموعة األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اختبار 
 Fليفين 

مستوى 
 الداللة

 درجة الحرية Tاختبار 
مستوى 

 الداللة
 القرار

العدوان 
نحوى 
 الذات

 5.519 35.80 15 ضابطة
 دتوج 0.02 23.67 -2.411 0.032 5.088

 3.494 31.73 15 تجريبية

العدوان 
نحوى 
 اآلخرين

 7.542 46.20 15 ضابطة
2.927 0.098 0.568- 28 0.574 

ال 
 5.846 44.80 15 تجريبية توجد

العدوان 
 نحو

 المؤسسة

 6.181 30.07 15 ضابطة
ال  0.393 28 -0.867 0.167 2.018

 4.154 28.40 15 تجريبية توجد

رجة الد
 الكلية

 18.635 112.07 15 ضابطة
6.732 0.015 1.291- 21.945 0.210 

ال 
 10.430 104.93 15 تجريبية توجد
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( يوضح داللة الفروق بين المجموعة التجريبية و الضابطة في الدرجة الكلية لقياس القبلي  07جدول رقم: )
 لمقياس السلوك العدواني.

عتني )الضابطة و التجريبية( مت حساب اختبار ليفني والختبار التجانس بني اجملمو 
( و مبا أن مستوي الداللة أصغر 0.032( عند مستوي داللة )5.088لتجانس)ف ( وقدر)

( فهذا يعين أن الباحث  يقوم حبساب اختبار)ت( لعينتني 0.05من مستوى الداللة املعنوية )
( عند 23.620رجة احلرية )( بد2.411-) ب   مستقلتني غري متجانسني و اليت قدرت 

( فهذا يعين أنه توجد فروق يف 0.05( و مبا أن مستوى الداللة أقل من )0.02مستوي داللة )
 بعد العدوان حنو الذات بني أفراد العينة الضابطة و التجريبية. 

( 112.07أما الدرجة الكلية فكان متوسط احلسايب للمجموعة الضابطة قدر ب )
( 104.93(، و أفراد اجملموعة التجريبية متوسطها احلسايب )18.635باحنراف معياري )
( عند مستوي الداللة 6.732( واختبار ليفني بني اجملموعتني )10.430ىإحنراف معياري )

( 0.05( و مبا أن مستوي الداللة اختبار ليفني أصغر من مستوي الداللة املعنوية )0.015)
تقلتني غري متجانستني )مبعين عدم تساوي التجانس فهذا يعين حساب اختبارات )ت( لعينني مس

 ( عند21.945( بدرجة حرية )1.291-بني اجملموعتني ( ووجد اختبار )ت( مساوي ل)
( نالحظ أن مستوى اختبار)ت( أكرب من مستوى الداللة املعنوية 0.210مستوى داللة)

جملموعة الضابطة و التجريبية ( وهذا ما جيعلنا حنكم بعدم وجود فروق بني أفراد ا0.05املعتمدة )
يف الدرجة الكلية، وبالتايل نقوم بتطبيق الربنامج اإلرشادي املقرتح بعد أن مت التأكد من عدم 

 وجود فروق بني اجملموعتني التجريبية والضابطة.
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فروق يف   إلثبات صحة الفرضية اليت تنص على وجود عرض نتائج الفرضية الثانية: -7-2
البعدي لعينتني مرتابطتني يف اجملموعة التجريبية يف مقياس السلوك العدواين، مت القياس القبلي و 
  SPSS) )22( باستخدام برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية " Tحساب اختبار)

version  ( يوضح النتائج املتحصل عليها كما يلي:  08" ، واجلدول رقم ) 

 األبعاد
قياس العينة 

 التجريبية
توسط الم

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
T 

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 القرار

العدوان نحوى 
 الذات

 3.494 31.73 قبلي
دال  0.000 14 7.325

 3.509 22.20 بعدي توجد

العدوان نحوى 
 اآلخرين

 5.846 44.80 قبلي
 دال 0.000 14 7.878

 4.837 30.40 بعدي

العدوان نحوى 
 المؤسسة

 4.154 28.40 يقبل
 دال 0.001 14 4.039

 2.757 22.80 بعدي

 الدرجة الكلية
 10.430 104.93 قبلي

 دال 0.000 14 9.235
 7.385 75.40 بعدي

 ( يوضح فروق في القياس القبلي و البعدي  الكلي في المجموعة التجريبية. 08جدول رقم ) 

سط احلسايب يف القياس القبلي للمجموعة التجريبية ( يتضح لنا أن املتو 8من خالل اجلدول  رقم )
( أما القياس البعدي 3.494( باحنراف معياري )31.71يف بعد العدوان حنو الذات قدر ب )

( و ملعرفة الفروق بني املتوسطات 3.509( باحنراف معياري )22.20فكان متوسط احلسايب )
حساب اختبار )ت( لعينتني مرتابطتني  يف القياس )القبلي و البعدي( للمجموعة التجريبية مت

( 0.000( عند مستوى الداللة )14( بدرجة حرية )7.325)غري مستقلتني ( واليت قدرت ب )
فهذا يعين أنه توجد فروق يف بعد العدوان حنو الذات  )0.05(و مبا أن مستوى الداللة أقل من 

 يف القياس القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية.    
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ة الفروق بني املتوسطات يف القياس )القبلي و البعدي ( اجملموعة التجريبية  مت حساب  وملعرف
( عند مستوى 14( بدرجة حرية )9.235اختبار) ت( لعينتني مرتابطتني و اليت قدرت ب )

( فهذا يعين أنه توجد فروق يف 0.05( و مبا أن مستوي الداللة أقل من )0.000الداللة )
 القياس القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية.  الدرجة الكلية  يف 

فروق بني   إلثبات صحة الفرضية اليت تنص على وجود عرض نتائج الفرضية الثالثة: -7-3
اجملموعة التجريبية و الضابطة يف القياس البعدي يف مقياس السلوك العدواين، مت حساب 

  SPSS) )22جتماعية " ( باستخدام برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االTاختبار)
version   ( يوضح النتائج املتحصل عليها كما يلي: 09" ، واجلدول رقم ) 

 المتوسط العدد المجموعة األبعاد
انحراف 

 معياري
اختبار 

 Fليفين
مستوى 

 درجة الحرية T الداللة
مستوى 

 القرار الداللة

العدوان 
نحوى 
 الذات

 5.784 31.20 15 ضابطة
 دال 0.000 23.076 5.152- 0.01 6.635

 3.509 22.20 15 تجريبية

العدوان 
نحوى 
 اآلخرين

 3.739 41.87 15 ضابطة
 دال 0.000 28 7.264- 0.506 0.455

 4.837 30.40 15 تجريبية

العدوان 
نحوى 

 المؤسسة

 6.519 29.73 15 ضابطة
13.59

7 
 دال 0.001 28.852 3.794- 0.001

 2.757 22.80 15 تجريبية

الدرجة 
 الكلية

 8.670 102.80 15 ضابطة
 دال 0.000 28 9.318- 0.877 0.024

 7.385 75.40 15 تجريبية
 ( يوضح لفروق بين المجموعة الضابطة و التجريبية في القياس البعدي. 09جدول )   
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بطة ( يتضح لنا املتوسط احلسايب لألفراد اجملموعة الضا 09)  من خالل اجلدول 
( باحنراف 31.20( يف مقياس السلوك العدواين، مقدرة ب )15املكونة من َخسة عشرة فرد )

( أما املتوسط احلسايب ألفراد اجملموعة التجريبية املكون عددهم كما هو موضح  5.784معياري )
 (. 3.509( باحنراف معياري )22.20يف اجلدول كذلك من َخسة عشرة فردا فهو مساوي )

التجانس بني اجملموعتني )الضابطة و التجريبية ( مث حساب اختبار ليفني والختبار 
( و مبا أن أصغر من  مستوى الداللة 0.01( عند مستوى داللة )6.635لتجانس )ف( )

( فهذا يعين أن الباحث  يقوم حبساب اختبارات )ت( لعينتني مستقلتني غري 0.05املعنوية )
( عند مستوى داللة 23.076( بدرجة احلرية )5.152-متجانسني و اليت قدرات بدرجة )

( فهذا يعين أنه توجد فروق يف بعد العدوان حنو 0.05( و مبا أنه داللة أقل من )0.000)
 اد العينة الضابطة و التجريبية. الذات بني أفر 

( 0.877( عند مستوى داللة )0.024واختبار ليفني  بني اجملموعتني ) ف( بقيمة )
( فهذا يعين أن 0.05داللة اختبار ليفني أكرب من مستوى داللة املعنوية )و مبا أن مستوى 

-الباحث  يقوم حبساب اختبارات )ت( لعينتني مستقلتني متجانسني و اليت قدرات بدرجة)
( 0.05( و مبا أنه داللة أقل من )0.000( عند مستوى داللة )28( بدرجة احلرية )9.318

الدرجة الكلية  بني أفراد العينة الضابطة و التجريبية يف القياس فهذا يعين أنه توجد فروق يف بعد 
 البعدي.

 عرض نتائج الفرضية الرابعة: -7-4
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فروق بني اجملموعة الضابطة يف القياس   إلثبات صحة الفرضية اليت تنص على وجود
مة ( باستخدام برنامج احلز Tالقبلي و البعدي يف مقياس السلوك العدواين، مت حساب اختبار)

( يوضح 10" ، واجلدول رقم ) SPSS) )22  versionاإلحصائية للعلوم االجتماعية " 
 النتائج املتحصل عليها كما يلي:

 األبعاد
العينة 

 الضابطة
المتوسط 
 الحسابي

انحراف 
 المعياري

T 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 القرار

 العدوان نحو الذات
 

 5.519 35.80 قبلي
 الغير د 0.059 14 2.054

 5.784 31.20 بعدي

العدوان نحو 
 اآلخرين

 
 

 7.542 46.20 قبلي
 غير دال 0.09 14 1.785

 3.739 41.87 بعدي

العدوان نحو 
 المؤسسة

 

 6.181 30.07 قبلي
 غير دال 0.860 14 1.180

 6.519 29.73 بعدي

 الدرجة الكلية
 

 18.695 112.07 قبلي
 غير دال 0.109 14 1.710

 8.670 102.80 بعدي

 ( يوضح فروق في المجموعة التجريبية و الضابطة في القياس القبلي و البعدي .10جدول رقم )

( يتضح لنا املتوسط احلسايب لألفراد اجملموعة الضابطة يف بعد  10من خالل اجلدول )        
وسط  احلسايب ( أما املت5.519( باحنراف معياري )35.80حنو الذات القياس القبلي )

 ( 5.784( باحنراف معياري  )31.20للمجموعة الضابطة  للقياس البعدي  فهو مساوي )
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و ملعرفة الفروق بني املتوسطات اجملموعة الضابطة )قياس القبلي و البعدي( مث حساب  
( 14( بدرجة حرية )1.710اختبار )ت( لعينتني مرتابطتني )غري مستقلتني( و اليت قدرت ب )

فهذا يعين أنه ال توجد  0.05( و مبا أن مستوي الداللة أكرب من 0.109توي الداللة )عند مس
 فروق يف الدرجة الكلية يف القياس القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة.  

 عرض وتحليل نتائج الفرضية الخامسة: -7-5

إلثبات صحة الفرضية اليت تنص على وجود فروق يف القياس البعدي والتتبعي يف 
( باستخدام برنامج احلزمة Tاجملموعة التجريبية يف مقياس السلوك العدواين مت حساب اختبار )

( يوضح  11" ، واجلدول رقم )  SPSS) )22  versionاإلحصائية للعلوم االجتماعية " 
 النتائج املتحصل عليها كما يلي:

 قياس العينة األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

T لحريةدرجة ا 
مستوي 

 الداللة
 القرار

العدوان نحو 
 الذات

 3.509 22.20 بعدي
 غير دال 0.221 14 1.281-

 4.074 23.80 تتبعي

العدوان نحو 
 اآلخرين

 4.837 30.40 بعدي
 غير دال 0.071 14 1.953-

 3.726 32.20 تتبعي

العدوان نحو 
 المؤسسة

 2.757 22.80 بعدي
 دال 0.024 14 2.531-

 3.204 25.53 تتبعي
 العدوان

 الكلي
 

 7.385 75.40 بعدي
 دال 0.008 14 3.112-

 6.413 81.53 تتبعي

 ( يوضح فروق في المجموعة التجريبية في القياس البعدي و التتبعي.11جدول رقم )
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املكونة  ( يتضح لنا املتوسط احلسايب لألفراد اجملموعة التجريبية  11من خالل اجلدول )        
( يف مقياس السلوك العدواين، مقدرة يف القياس البعدي مبتوسط حسايب 15من َخسة عشرة فرد )

( أما املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية  للقياس 3.509( باحنراف معياري )22.20)
 (. 4.074( باحنراف معياري  )23.80التتبعي  فهو مساوي )

وعة التجريبية )قياس البعدي و التتبعي( مث حساب  ملعرفة الفروق بني املتوسطات جملم
( بدرجة حرية 3.112-اختبار )ت( لعينتني مرتابطتني )غري مستقلتني( و اليت قدرت ب )

( 0.05 ( و مبا أن مستوي الداللة أصغر من )0.008( عند مستوي الداللة )14)
 لمجموعة التجريبية.  فهذا يعين أنه  توجد فروق يف الدرجة الكلية يف القياس البعدي  ل

 ثانيا: مناقشة وتفسير النتائج:

تنص الفرضية األوىل على عدم وجود فروق يف اجملموعة  مناقشة وتفسير نتائج الفرضية األولى:-
التجريبية والضابطة لدرجة الكلية للقياس القبلي يف مقياس السلوك العدواين، ومن خالل النتائج 

وجود فروق بني أفراد اجملموعة التجريبية و الضابطة يف القياس  اليت مت التوصل إليها أثبتت عدم
القبلي ملقياس السلوك العدواين، وهذه النتيجة تدل على جتانس اجملموعتني يف درجة الكلية  على 
أبعاد مقياس السلوك العدواين، و الدرجة الكلية للمقياس موضوع الدراسة، وميكن تفسري هذه 

املتقاربة لألحداث، وأن كل األفراد املوضوعني يف املركز هم أحداث  النتيجة للمرحلة العمرية
جاحنني يعين أهنم ارتكبوا جنحة، فمن اجلنح أكثر شيوعا يف املركز جنحة الفعل املخل باحلياء، 
السرقة، الضرب واجلرح العمدي، وجنحة تعاطي املخدرات واملهلوسات، مما يدفعهم ألن يظهرون 

سلوكهم العدواين العنيف و هذا له أثر يف العدوان حنو الذات، و أيضا من و يستعملوا  قوهتم و 
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خالل رؤيتهم للجنح الكثرية و املختلفة و احتكاكهم ببعضهم البعض تزيد خربهتم يف جمال 
اجلنوح،  ومع العلم أن املراكز االختصاصية إلعادة الرتبية هي مراكز جهوية تضم أحداث من 

سط البالد و اجلنوب و الشرق و الغرب وكذلك أحداث من جنسيات بيئات خمتلفة فمنهم من و 
أخرى مثل املغرب و املايل والنيجر و التشاد و كودي فوار وغانا.  وهذا التنوع قد يساهم يف 
وجود نزاعات وخالفات بني األحداث اجلاحنني وهذا ما يؤدي إىل عدوان حنو اآلخرين، و يضاف 

إلعادة الرتبية املوجودة يف اجلزائر وإىل كيفية الوضع أو )اإليداع(  إىل ذلك نقص املركز االختصاصية
فيها حيث يوضع فيها األحداث اجلاحنني الذين يرتكبون جنحة و أحداث ذوي خطر معنوي 
أي مشردين و بدون مأوى هلذا جند املراكز حتتوي على عدد كبري من األحداث يف مساحة ضيقة 

نسبة العدوان على املؤسسة بتحطيم مرافقها و أدواهتا، و من  و اليت يؤدي إىل زيادة و ارتفاع
خالل ما سبق يتبني  لنا أن كال اجملموعتني التجريبية و الضابطة لديهم مستوى عال من العدوان 

 على مقياس السلوك العدواين يف القياس القبلي نتيجة لألسباب و الظروف اليت سبق ذكرها.

تنص الفرضية الثانية على وجود فروق بني القياس  الثانية: مناقشة وتفسير نتائج الفرضية -
القبلي و البعدي يف اجملموعة التجريبية و اليت أظهرت وجود فروق يف اجملموعة التجريبية بني 
القياس القبلي و القياس البعدي ملقياس السلوك العدواين، ويعود ذلك أن األحداث لديهم فروق 

على أفراد عينة اجملموعة التجريبية  وذلك باخنفاض لدرجة  السلوك بعد تطبيق الربنامج اإلرشادي 
العدواين لديهم بعد تطبيق الربنامج  مقارنة بدرجة  السلوك العدواين املوجود عندهم قبل تطبيق 
الربنامج اإلرشادي،مما يؤكد فعالية الربنامج اإلرشادي يف خفض مستوي السلوك العدواين،  وتتفق 

( وعيسي جابر 1984تائج الدراسات السابقة، نذكر منها دراسة أوريل )هذه النتيجة مع ن
(،  1991( و دراسة صالح الدين عبد الغاين )1991( و دراسة إخالص حممد )1989)
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حيث أثبتت هذه الدراسات على فعالية و جدارة الربنامج اإلرشادي  يف خفض السلوك العدواين 
سية، و ذلك من خالل فنيات الربامج اإلرشادية و و حتقيق مستوى من التوافق و الصحة النف

العالجية و ما توفره من خربات و أنشطة و ممارسات و حوار و مناقشات، حيث تؤكد مجيع 
الدراسات سابقة الذكر على أمهية اإلرشاد النفسي بطرقه و فنياته يف التخفيف من السلوك 

ر إليه باندورا وزمالئه أن االستجابة العدواين. ومبا أن السلوك العدواين متعلم حسب ما أشا
للسلوك هو نتيجة مالحظة مناذج عدوانية متوفرة يف البيئة اإلجتماعية اليت حيييها اإلنسان ويرى 
باندورا وزمالئه أن السلوك الميكن فهمه إال بفهم البيئة اليت يظهر فيها، فا السلوك خيلق البيئة 

(.  كما يؤكده زهران على أن  تعديل سلوك 25: 1991والبيئة تؤثر على السلوك، )عبود ،
احلدث أيضا يكون بعملية لعب أدوار و الذي  يعرب فيه عن مشاعره،  حيث هو طريقة هامة يف 
ضبط و توجيه و تصحيح السلوك ، و يتيح فرصة للتعبري و التنفيس االنفعايل عن التوترات اليت 

   (.  485: 1998تنشأ عن الصراع و اإلحباط )زهران ،

وتعود هذه النتيجة إىل تعرض أفراد اجملموعة التجريبية لربنامج إرشادي حيتوي على  
فنيات متنوعة و اليت أسهمت بشكل أو بأخر يف جناحه يف خفض مستوى السلوك العدواين و 
تغلب أفراد العينة على اضطراباهتم ومواجهتهم ألساليب السلوك غري السوي الذي كانوا 

لوجود هذا السلوك كان ال بد من تعديله و تنويع األنشطة واإلسرتاجتيات  يتمسكون به  ونظرا
الفنية املستخدمة فيه حيث تتماشي مع قدرات األحداث اجلاحنني، و من بني هذه اإلسرتاجتيات 
اليت استخدمت يف الربنامج  التفريغ االنفعايل أثناء ممارسة اللعب مثل ممارسة مبارة كرة القدم ، 

احلدث كيفية حتمل اإلحباط من خالل األنشطة التنافسية و تنمية التبصري من  و أيضا تعلم
خالل املناقشات و احلوارات حول السلوكيات العدوانية و استخراجها مما أدى إىل التبصر أكثر 
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لدى اجملموعة التجريبية مع تعلم احلدث كيفية استخدام االستجابات البديلة، و أيضا من خالل 
ات العدوانية و تعزيز السلوكيات املرغوبة أثر على أفراد اجملموعة، كما أن استعمال جتاهل السلوكي

 متارين االسرتخاء أدت بدورها إىل تقليل احلساسية تدرجييا لدى اجلاحنني.

و كانت لفنية التفريغ االنفعايل دور كبري يف خفض مستوى السلوك العدواين لتنفيس 
كتساب هذه الطاقات بالدعم و التعزيز، مثل إعطاء الطاقات الكامنة داخل احلدث، مع ا 

إجازات أسبوعية أو شهرية فلكل حدث بطاقة تقييميه على أسسها متنح اإلجازات األسبوعية 
واليت تكون يومني اجلمعة والسبت فإذا كانت خالية من العقوبات متنح له الفرقة البيداغوجية 

للمنزل مع والده ويكون حتت مسؤوليته خالل يومني إجازة للحدث خبروجه من املركز  وذهابه 
مدة اإلجازة، وأيضا  خبروجه لرحلة اليت ينظمها املركز واليت تكون عبارة عن خراجات خارج مركز 

كل يوم اخلميس و يذهب إليها األحداث امللتزمني و الذين ال حيدثون مشاكل خالل األسبوع.  
فردية و قوة اإلرادة و املسؤولية الشخصية. و وظهرت أمهية سيكود راما  يف إبراز القدرات ال

انطالقا من مسلمات االرشاد النفسي و من بينها مرونة السلوك اإلنساين، حيث أن السلوك 
فردي و مجاعي أي يتأثر باجلماعة ، و أيضا استعداده للتوجيه و اإلرشاد، كل هذا أسهم يف 

 ة.ختفيف السلوك العدواين لدى أفراد اجملموعة التجريبي

وعليه فقد أشارت النظرية السلوكية أهنا منوذج بناء مهارة وليست منوذج شفاء، فأفراد 
يكتسبون مهارات التعامل بفاعلية ـأكرب من أفكارهم وسلوكيتهم اليت قد تكون منطقية، لذلك 
من الضروري أن يتم العالج املعريف و إجراءاته  التدخل السلوكي، وذلك من خالل تأثري عملية 

فكري، حيث تؤدي تغيري األفكار إىل تغيري السلوك. و يف الوقت نفسه ينتج عن تغيري السلوك الت
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تغيري يف األفكار، هذا يشري إيل أن العالج السلوكي املعريف عندما ركز على الدور السبيب للتفكري 
  يف حدوث اإلنفعالت و السلوك مل يهمل دور تعديل السلوك يف تغيري اإلنفعالت و التفكري

ويعد العالج السلوكي املعريف طريقة عملية يف تعديل طرق التفكري، وهي طريقة ميكن 
أن يتعلمها الفرد و أن يطبقها علي نفسه، فهي تساعد الفرد يف التخلص يف اخلربات غري السارة، 
وخفض أعراض التواتر و القلق، وأن هذا األسلوب يزود الفرد بفهم و الضبط الذايت و التحسن 

 .  (burns, 1980)ع لألعراض و الوقاية و النمو الشخصي  السري

تنص الفرضية الثالثة على وجود فروق بني اجملموعة  مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الثالثة: -
التجريبية و اجملموعة الضابطة يف القياس البعدي، و اليت أظهرت وجود فروق يف اجملموعة التجريبية 

، و الذي ، وتفسر هذه النتيجة يف ضوء تأثري الربنامج اإلرشادي  والضابطة يف القياس البعدي
و املناقشات، وبعض املمارسات الرياضية، مثل كرة القدام، و املسرحيات ضم يف طياته احملاضرات 

اهلادفة، و اليت تبعث على التنفيس االنفعايل وإخراج املكبوتات لدى هؤالء األحداث ذوي 
ا األسلوب جبميع موضوعاته دور يف تبصري احلدث يف جوانب القصور السلوك العدواين، وكان هلذ

عنده و مساعدته على النهوض وختطي ما يعاين منه من مظاهر عدوانية، و احملاضرات و 
املناقشات اجلماعية كانت توضح هلم جوانب القوة و الضعف يف شخصياهتم، و تزويدهم 

ن فيها، مما يساعدهم يف فهم ذواهتم و االستفسار مبعلومات عن طبيعة املرحلة العمرية اليت ميرو 
عن بعض املظاهر النمائية اليت طرأت عليهم كي يتفهموا طبيعتها و كيفية التعامل معها، و كان 
ذلك متزامنا مع احلوار و املناقشة اجلماعية، و إضافة إيل تنمية التفكري اإلبداعي، والذي من 

ني أن يفكروا و يستنزفوا جزء من طاقتهم العقلية مما خالله يتم إعطاء فرصة  لألحداث اجلاحن
يساعدهم على التأين و التفكري بطرق تتسم باإلبداع و هذا يساهم يف خفض عدوانيتهم، 
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يضاف إيل ذلك ممارسة الرياضة و ما فيها من تفريغ و استنزاف جلهدهم و طاقتهم مبا هو مفيد، 
( ودراسة حسني أبو 1991الدين عبود )( ودراسة صالح 1987وذكرت دراسة عصام فريد )

( أن أسلوب احملاضرات و املناقشة و أسلوب 1994( ودراسة مسرية علي أبو عزالة )2000زيد )
العالج باللعب وأسلوب القصص املمتع و اهلادف و أسلوب سيكود راما و بعض املهارات 

أنه وجدت فروق دالة بني االجتماعية، كلها تساعد يف التنفيس و التفريغ االنفعايل لذا جند 
اجملموعة التجريبية اليت طبق عليها الربنامج و بني اجملموعة الضابطة اليت مل يطبق عليها الربنامج 

 اإلرشادي يف القياس البعدي. 

( و اليت كانت بعنوان دراسة 1980وقد اتفقت الدراسة احلالية مع دراسة بندلتون )
ة السلوك العدواين لتالميذ يف املرحلة االبتدائية، و كشفية ألثر برنامج إرشادي يف ختفيف حد

اليت كان اهلدف منها التحقق من مدي تأثري برنامج إرشادي يف التخفيف من حدة السلوك 
( تلميذ و اليت ترتوح أعمارهم 126العدواين لدي تالميذ املرحلة االبتدائية على عينة مكونة من )

(  تلميذ و تلميذة 80باحث من بني أفراد العينة الكلية )( سنة واختار ال20-10الزمنية ما بني )
وقسمها إيل جمموعتني جتريبيتني متساويتني، إحدامها جتريبية، واألخرى ضابطة، وعداد أفراد كل 

( تلميذا، واستخدام مقياس السلوك العدواين لريدينسكي ، والربنامج اإلرشادي ملدة 40جمموعة )
أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية ستة أسابيع من تصميم الباحث و 

بني متوسطات الدرجات يف جمموعة البحث، وأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات 
الدرجات يف جمموعيت الدراسة  )التجريبية و الضابطة (   فيما يتعلق بكل من العدوان البداين و 

قد تبني أن العدوان قد اخنفض لدي أفراد اجملموعة التجريبية  العدوان اللفظي و العدوان املركب، و
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الذين طبق عليهم الربنامج اإلرشادي مقارنة مبجموعة الضابطة، مما يؤكد على فعالية الربنامج 
 اإلرشادي يف خفض حدة الكثري من مشكالت السلوك مبا يف ذلك السلوك العدواين. 

دي فعالية برنامج إرشادي للتخفيف من وهذه تتفق مع الدراسة احلالية اخلاصة مب
 السلوك العدواين لدي اجلاحنني يف مراكز إعادة الرتبية  

تنص الفرضية الرابعة على وجود فروق يف اجملموعة  مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الرابعة:-
د الضابطة يف القياس القبلي والبعدي يف مقياس السلوك العدواين، حيث مل تتحقق الفرضية فبع

استخدمنا ألسلوب إحصائي املناسب تبني أنه ال توجد  فروق يف اجملموعة الضابطة بني القياس 
القبلي والبعدي يف مقياس السلوك العدواين،  حيث أن اجملموعة الضابطة اليت مل يطبق عليها 

دي الربنامج اإلرشادي كما هو العكس يف اجملموعة  التجريبية اليت طبق عليها الربنامج اإلرشا
وهنا يظهر دور الفرقة البيداغوجية يف املركز و تظهر أمهيته عند دخول احلدث للمركز و بعد وضعه 
من طرف قاضي أحداث و كيفية التعامل معه وفق إسرتاجتية و طريقة التكفل به من كل النواحي 

الل إعداد من الناحية الصحية و النفسية و الرتبوية و اجلسمية، و اليت تسهر عليه الوزارة من خ
مربون أخصائيون رئيسيون  و الذين تكوهنم ملدة ثالثة  سنوات تكوينا يف معاهد متخصصة و 
يشمل التكوين جانبني النظري و التطبيقي حيث يكون اجلانب النظري يف خمتلف مقاييس علم 

املتخصصة  النفس و علم االجتماع و القانون و التشريع و أخالقيات املهنة و علوم الرتبية و الرتبية
و اجلانب امليداين من خالل التقنيات الرتبوية اليت تتمحور حول كيفية إعداد برامج إرشادية و 
كيفية تطبيقها و  اهلدف منها و الفئات املعنية يف هذا الربنامج و بدون أن ننسي الرتابصات 

( 1991د الغين )امليدانية األسبوعية ملختلف املراكز  وتتفق دراستنا مع دراسة صالح الدين عب
حيث أكدت هذه الدراسة على فعالية برنامج إرشادي يف خفض السلوك العدواين حيث طبق 
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( 18-15( إناث من سن )108( ذكور و )72( جاحنا) 180الربنامج علي عيينة من )
وقسمت العينة  إيل أربعة جمموعات متساوية العدد واستخدم مقياس املشكالت اإلجتماعية، 

جمموعة من القصص صحبها أسئلة حول حتديد املشكلة و أسلوب حلها، ومقياس تضمن 
ومقياس العقائد الىت ساند العدوان و تشمل َخسة أبعاد و توصلت الدراسة إيل أن هناك فروق 
دالة بني اجملموعات يف مقياس حل للمشكالت باستخدام أسلوب القصة و أيضا أسفرت عن 

 القياس القبلي و البعدي للمقياس املتبع، وهذا ما يتفق عدم وجود فروق يف اجملموعة الضابطة يف
مع الدراسة احلالية اخلاصة مبدي فعالية برنامج إرشادي للتخفيف من السلوك العدواين لدى 

 اجلاحنني يف مراكز االختصاصية إلعادة الرتبية.     

وق يف اجملموعة تنص الفرضية اخلامسة على وجود فر  مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الخامسة:-
التتبعي  يف مقياس السلوك العدواين، حيث حتققت الفرضية يف  التجريبية يف القياس البعدي و

بعدي العدوان حنو الذات والعدوان حنو املؤسسة، ومل تتحقق يف بعد العدوان حنو املؤسسة، فبعد 
ة التجريبية بني استخدامنا لألسلوب اإلحصائي املناسب تبني أنه ال توجد  فروق يف اجملموع

بالنسبة لبعدي العدوان حنو الذات والعدوان  القياس البعدي و التتبعي يف مقياس السلوك العدواين
حنو اآلخرين، أما فيما خيص بعد العدوان حنو املؤسسة فتبني لنا من خالل النتيجة املتحصل 

د مدة شهر من تطبيق عليها وجود فروق، وتشري هذه النتيجة إىل فعالية الربنامج اإلرشادي بع
القياس البعدي بالنسبة لبعدي حنو الذات والعدوان حنو اآلخرين، وعدم فعاليته بالنسبة لبعد 
العدوان حنو املؤسسة، ويعود هذا إىل زمن تطبيق القياس التتبعي و الذي كان يف بداية شهر أفريل 

يوم ، حيث عاد فيها  أي بعد دخول األحداث من عطلة الربيع واليت كانت مدهتا َخسة عشرة
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كل األحداث إىل بيوهتم و عودهتم إيل البيئة األويل اليت كانوا فيها وكذا احتكاكهم خالل هذه 
 الفرتة مع رفقائهم و بدون أي رقابة من طرف أي جهة أو مسؤول.

وميكن تفسري هذه النتيجة من خالل القوانني اليت ال تتوافق مع تطبيق الربنامج كون األحداث     
هلم احلق يف اإلجازات و العطل دون سابق إنذار من طرف قاضي األحداث دون األخذ بعني 

 االعتبار الربنامج املسطر من طرف املربيني داخل املركز.

إضافة إىل ما سبق نشري إىل اجلانب االنفعايل لألحداث املوضوعني يف املركز، فمنذ دخوهلم     
طريق الشرطة أو الدرك الوطين بأمر من قاضي األحداث  للمركز و الطريقة اليت يوضعون هبا عن

وكيل مجهورية  من احملكمة فتصبح لديهم  فكرة أهنم سيوضعون  يف مؤسسة عقابية وليس يف 
مركز إلعادة الرتبية، فدائما جند سلوكاهتم تتسم بالعنف اجتاه املؤسسة سواء بتخريب أجهزهتا أو 

 عدم 

 :المراجع

علية برنامج إرشادي مقرتح للتخفيف من آثار الصدمة، حمافظة احلواجزي أمحد، مدى فا -
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 القاهرة، مصر. 3التوجيه و االرشاد النفسي، عامل الكتاب، ط،  1988زهران حامد، -

التوجيه و االرشاد النفسي: الطبعة الثالثة، عامل الكتب،  499: 2002زهران حامد،  -
 القاهرة.
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 إشكالية أساليب التقييم في نظام ل م د
 2رابح يحياوي ¹عبدلي محمد
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 الملخص باللغة العربية:
صالح اليت تبناها االيرتبط تطبيق نظام ل م د  اخلاص مبنظومة التعليم العايل بسياسة         

هذا القطاع يف اجلزائر،  وذلك نتيجة عدة متغريات مرتبطة بالبيئة الداخلية ترتب عنها عديد 
خرى تتعلق بالبيئة اخلارجية والتحوالت الكربى للنظام الدويل اجلديد الصعوبات واإلشكاالت،  وأ

وما طرحه من إكراهات أدت مبختلف الدول وخاصة الدول النامية إىل إعادة النظر يف سياستها 
وإصالح خمتلف القطاعات وعلى رأسها التعليم العايل ، و بعد مضي مثاين  سنوات من انطالق 

توجب على اجلهات املختصة إعادة النظر يف نتائج وخمرجات هذا  إصالحات ل م د يف اجلزائر
 اإلصالح.        

 أساليب التقييم،  نظام ل م د ، االمتحان. الكلمات المفتاحية :
Abstract 

The implementation of the LMD system for the higher education 

system is linked to the reform policy adopted by this sector in 

Algeria, as a result of several variables related to the internal 

environment that resulted in many difficulties and problems, and 

others related to the external environment and the major 

transformations of the new international system and the constraints 

it put forward that led to various countries, especially countries The 

mailto:yahiaoicosp@gmail.com
mailto:alisocio26@gmail.com
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developing countries had to reconsider their policy and reform the 

various sectors, especially higher education. Eighteen years after 

the launch of LMD reforms in Algeria, the competent authorities 

had to review the results and outputs of this reform. 

 

Keywords 

Assessment methods, LMD system, exam. 

 
 تمهيد: -1
يعد قطاع التعليم العايل من القطاعات اهلامة واإلسرتاتيجية لدى الدول، مما دفع حكوماهتا         

يري هذا القطاع  وتزويده باهلياكل واملنشآت وكل املوارد البشرية إىل ختصيص ميزانيات ضخمة لتس
واملادية للعمل على تكوين كفاءات ذات جودة عالية ، مع التقييم و التقومي املستمرين ، وقطاع 
التعليم العايل يف اجلزائر على غرار عديد الدول عرف عدة أنظمة وإصالحات ارتبطت عموما 

تصادية، ومن ضمنها إصالحات نظام  ل م د ، غري أن تطبيق هذا باألبعاد السياسية و االق
النظام أظهر إشكاالت كبرية و جوهرية مست على وجه اخلصوص الفاعلني يف حقل التعليم 
العايل من أساتذة كمؤطرين وإدارة تعمل على متابعة السري اجليد حملتوى الربامج واملناهج ، 

اده، وأحد أهم اإلشكاالت اليت سوف نقف عليها يف والطالب الذي هو املنتوج الذي مت إعد
هذه املقال، أساليب التقييم اجلديدة اليت جاء به إصالح نظام ل م د  و الصعوبات اليت تواجه 
مجيع الفاعلني يف تطبيقها على أرض الواقع للوصول إىل املبتغى وهو العمل على تكوين خرجيني 

 عة االجتماعية للمجتمع والواقع االقتصادي.ذوو مستوى وكفاءة عالية تتماشى و الطبي
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 تطبيق نظام ل م د في الجزائر:  -2
مل يكن مبقدور اجلزائر أن تكون غري مبالية بالتحوالت الكربى احلاصلة يف العامل يف جمال        

التعليم العايل فهي من بني الدول اليت دخلت يف تفكري عميق حول نقاط الضعف والقوة اخلاصة 
تعليم العايل، و قد اجتهت يف النهاية إىل تبين نظام ل م د ) ليسانس ، املاسرت ، دكتوراه بقطاع ال

 .2004( منذ عام 
ومنه فإن تبين هذا النظام كان كحتمية ومل يكن ارجتاليا، بل كان اهلدف منه خلق إسرتاجتية  

لبلد إىل مرحلة اإلبداع واضحة إلتقان العلوم والتحكم يف التكنولوجيا احلديثة، و نقل اجلامعة و ا
 (56)الكرمي ب.، بدون سنة، صفحة واالبتكار واملنافسة. 

يف عشرات اجلامعات على  2004/2005دخل  نظام ل م د حيز التطبيق يف املوسم اجلامعي 
املستوى  الوطين ، وهذا تلبية للتغريات العميقة اليت عرفتها اجلزائر على خمتلف املستويات 

ماعية والتطور السريع يف جمال العلوم والتكنولوجيا وعوملة االقتصاد واالتصال، االقتصادية واالجت
وعليه جاءت احملاور األساسية هلذا اإلصالح  من خالل وضع برنامج على املدى القصري واملتوسط 
والبعيد، والذي برمج يف إطار إسرتاتيجية العشرية لتطوير قطاع التعليم العايل مابني 

  (89، صفحة 2006زرزور، )(. 2004/2013)

 أهداف نظام ل م د في الجزائر.  -3
 بين نظام ل م د يف اجلزائر على أساس حتقيق جمموعة من األهداف نذكر منها:   
 حتسني نوعية التكوين مبؤسسات التعليم العايل .     -     
 تسهيل حركية الطلبة بني اجلامعات اجلزائرية والدولية .  -     
 ة بسوق العمل .ربط اجلامع - 
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، صفحة 2006)زرزور،  االعرتاف بالشهادات اجلامعية اجلزائرية على املستوى الدويل. -
100) 

 مفاهيم أساسية  لنظام  ل م د :  -4
 ( حصة.360يتكون من ستة عشر أسبوعا أي ما يعادل )الفصل:  4-1 
 التكويين والذي يضم ثالث مستويات وهي: املسار وهوالتخصص:  4-2 
 و مدته ثالث سنوات. الليسانسلمستوى األول: ا –أ  
 املاسرت و مدته سنتني. المستوى الثاني: -ب 
 و مدته ثالث سنوات على األقل.  الدكتوراهالمستوى الثالث:  –ج  

: واليت مت تصنيفها ضمن أربع وحدات وهي: الوحدة األساسية، المقاييس 3- 4 
 واالستكشافية، واألفقية، واملنهجية(.

لكي ينجح الطالب يف املقياس جيب عليه اكتساب جمموعة من الكفاءات  العتماد:ا 4-4
البيداغوجية واملكتسبات العلمية، وذلك من خالل العمل الفردي للطالب ومشروع البحث، 

 اعتمادا. 30وإلقاء البحوث، و لكل سداسي 
لك من خالل يتمثل يف الفحص املستمر للمعارف اليت يكتسبها الطالب، وذالتثبيت:  4-5

االستجوابات الكتابية واالمتحانات العادية واالستدراكية وليتمكن من املقياس جيب عليه الوصول 
 .10/20إىل معدل 

وهي آخر عملية يف املسار التكويين البيداغوجي لنظام  ل م  د حبيث يتوصل االجازة :  4-6
)زرزور،  املطلوبة لذلك . الطالب إىل اكتساب املقاييس املدروسة،  والذي يكسبه الشهادة

  (99، صفحة 2006
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بعد التطرق إىل نظام ل م د وكيف مت تبنيه من قبل منظومة التعليم العايل يف اجلزائر، وذلك        
من خالل املراحل السابقة ، سوف نتوجه إىل القيام بتقييم هذا النظام و مدى فعاليته يف منظومة 

خالل الوقوف على أساليب التقييم وكيف يتم القيام مبمارسة  التعليم العايل اجلزائرية، وذلك من
وبناء أسئلة االمتحانات و مدى التطبيق الفعلي ملواد و مقررات إجراء االمتحانات و كيفيات 

 سري االمتحانات . 
 أساليب التقييم في ظل نظام  ل م د . -5
 مفهوم التقويم :  – 5-1

صطلحات اللغوية واألدبية ألميل يعقوب ووسام بركة التقومي لغة كما ورد يف قاموس امل        
هو: "إزالة العوج " وقد عرفه  أمحد زكي بدوي يف معجم مصطلحات الرتبية والتعليم بأنه: "عملية 
تقدير قيمة  الشيء أو كميته بالنسبة إىل معايري حمددة  أو مدى التوافق  بني فكرة أو عمل ما 

أي قدر قيمته، وقوم الشيء أي وزنه ، ويف الرتبية  قوم  املعلم بني القيم السائدة " فقوم الشيء 
أداء الطالب أي أعطاه  قيمة ووزنا بقصد معرفة إىل أي حد استطاع الطالب اإلفادة من عملية 
التعلم املدرسية ، وإىل أي مدى أدت هذه اإلفادة إىل إحداث تغيري يف سلوكهم وفيما اكتسبوه 

 احلياة االجتماعية .من مهارات ملواجهة مشكالت 
و التقومي من وجهة نظر أمحد سليمان عودة يف كتابه )القياس والتقومي يف العملية الرتبوية( ما   

هو " إال عملية منظمة جلمع حتليل املعلومات بغرض حتديد درجة حتقيق األهداف واختاذ القرارات 
 بشأهنا" 

 يتم بواسطتها إصدار حكم معني على مدى ومنه ميكن أن نعرف التقومي بأنه هو" العملية اليت  
وصول العملية الرتبوية إىل أهدافها،  ومدى حتقيقها ألغراضها،  والكشف عن نواحي النقص 
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-44، الصفحات 2001)عقيل،  فيها أثناء سريها،  واقرتاح الوسائل املناسبة لتفادي النقص".
45) 

ضمن نظام ل م د ومن األساليب اليت  بناء على ذلك سوف نتطرق إىل أساليب التقييم        
سوف نعتمد عليها أسئلة االمتحان كأداة أساسية يف تقييم الطالب ضمن منظومة التعليم العايل 

 والبحث العلمي بصفة عامة ونظام ل م د بصفة خاصة.
 إعداد أسئلة االمتحان:-5-2

يف عملية التقييم التعليمي  يتم إجراء االمتحانات كوسيلة من وسائل التقييم األساسية واجلوهرية
مبختلف مستوياته مبا يف ذلك التعليم العايل،  وعليه تتم هذه العملية بعدة مراحل من إعداد 

 أسئلة االمتحان إىل إجراء االمتحانات وتسيريها إىل اإلعالن عن النتائج.

 ماهية أسئلة  االمتحان: -5-2-1

اإلدراك واملراقبة، حيث تعمل على تنشيط تعترب أسئلة االمتحان وسيلة من وسائل         
املعلومات يف ذهن املتعلم واسرتجاعها واالستفادة منها بطريقة فعالة، وتعرف كذلك بأهنا تلك 
املعينات العلمية اليت  تعتمد على الرموز واللغة واألشكال و الصور اليت تستعمل يف عملية 

ري يستدعي اإلجابة ورد عليه من خالل قيام التعليم، وهناك من عرف السؤال  التعليمي بأنه مث
املتعلم بالتفكري والفحص للمادة العلمية  اليت بني يديه مث اسرتجاعها يف شكل معلومات حمورية 

 (47، صفحة 2005)أفنان،  كانت خمزنة يف الذاكرة  بطريقة تستدعي اإلجابة .

مة وأداة أساسية لقياس مدى جناح و منه فإن أسئلة االمتحان هي حمور من حماور العملية التعلي 
وفعالية الربامج و احملتويات املقدمة للمتعلم، و تعمل على حتديد كيفية تفاعل الطالب معها 
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ومدى استجابته للمضامني املطروحة ضمن مساره التكويين والتعليمي، وما هلا من أمهية كبرية يف 
 العملية البيداغوجية .

 ية لالمتحان :أهمية األسئلة  التعليم -5-2-2
عند القيام جبلب املتعلم لألفكار املهمة يف املادة املدروسة وتلخيصه هلذه األفكار، من         

خالل القدرة على القيام باالسرتجاع و الفهم يف الوقت املناسب مث االستفادة منها يف املستقبل 
لزيادة يف التحصيل واحلفظ بشكل عام، حبيث يثري ذلك العملية التعليمية ويدفع باملتعلم إىل ا

 (49-48، الصفحات 2005)أفنان،  وحب االطالع بطريقة فعالة ومنتظمة.
بعد التطرق إىل أمهية أسئلة االمتحان نتوجه إىل مصادر اشتقاق أسئلة االمتحان وعالقتها  

ة، باملتعلم  واألهداف املرجوة منها، و مدى تكيفها مع خصائص الربامج التعليمية والبيداغوجي
 وذلك يف نظام التعليم العايل املتبىن يف اجلزائر .

 مصادر اشتقاق أسئلة االمتحان:  -5-2-3   
تشتق أسئلة االمتحان بوصفها إحدى الوسائل اإلدراكية والتعليمية املعرفية من نظامني         

 تعليميان ومها: 

ملتعلم على دراسة الوسيلة هو النظام  الذي حيث االنظام التعليمي المعتمد على المعلم : -أ
 اإلدراكية  اليت يقدمها  املعلم  أو املناهج  املدروسة أي حمتوى املقياس أو املادة التعليمية .

هو ذلك النظام التعليمي الذي يزود املتعلم النظام التعليمي المعتمد على المتعلم : -ب 
ملعلومات من كفاءته الذاتية ) بتقنيات وإرشادات وقواعد البحث والتفكري واشتقاق املعارف وا

 أي  كيفية بناء املعرفة (.
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من خالل االطالع على نظام  ل م د كنموذج جديد إلصالح اجلامعة اجلزائرية ومنظومة التعليم  
العايل والبحث العلمي أن جوهر العملية التعليمية مبنية على النظام التعليمي املعتمد على املتعلم، 

املنظومة ويتماشي مع العصر الذي تعيش فيه وهو عصر املعرفة أي أنه  الذي  يتالءم مع طبيعة
ال يوجد إشكال يف اكتساب املعرفة بسبب التدفق املعريف اهلائل وسهولة الوصول إليها،  بل 

 اإلشكال املطروح يف كيفية بناء املعرفة واكتساب طرق وتقنيات انتقاء املعرفة .
 ن : أنماط وأصناف أسئلة االمتحا -5-2-4
افرتض الباحثون الرتبويون والبيداغوجيون أن هناك عدة أمناط وتصنيفات حول أسئلة         

 االمتحانات، واليت نذكر منها  ما يلي :
 أنماط أسئلة االمتحان:  -أ

يرجع الباحثون و املتخصصون يف اجملال التعليمي أن هناك ثالثة أمناط ألسئلة االمتحان         
 وهي:
وهي األسئلة اليت تتطلب من املتعلم اجلواب الصحيح بإسهاب كاألسئلة  قابلة:أسئلة الم -

التقديرية والتحليلية ذات اإلجابات املتعددة وتعتمد يف اإلجابة عليها على الفهم والتفكري 
 وحل املشكالت حبيث تنطلق من مفاهيم  ومبادئ وإجراءات.

تعلم اجلواب الصحيح جبملة أو هي األسئلة اليت تتطلب من املأسئلة شبه المقابلة:  -
بكلمة أو شبه مجلة أو مقطع، و يستعمل هذا النوع من األسئلة لقياس العمليات العقلية 

 الدنيا واملتوسطة كالتعريفات والتفسريات والرتمجات.
 تتطلب من املتعلم وضع إشارة صح أو خطأ وهي أنواع:األسئلة الموضوعية:  -
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جابة عن حقائق كاألمساء والتواريخ أو العناوين أو تستعمل لإل أسئلة اخلطأ والصواب: -أ
 الرموز.

أسئلة االختيار املتعدد: هو نوع من األسئلة تبىن على القيام بطرح جمموعة   -ب
 (78، صفحة 2005)أفنان،  من البدائل، وهي  اختيارات مطروحة حول السؤال.

 تصنيفات أسئلة االمتحان: -ب
 سئلة االمتحان و قد قمنا بتبين التصنيف التايل:هناك عدت تصنيفات تتعلق بأ        

هذا النوع من األسئلة يتطلب من املتعلم اسرتجاع الوقائع األسئلة اإلستذكارية:  -
 واملبادئ و التعميمات وغالبا ما تبدأ باالستفهام مثل: من، ماذا، مىت؟؟.

لى التحكم يف تتطلب من املتعلم نوع من أسئلة الفهم والقدرة عاألسئلة االستفهامية:  -
البيانات من خالل التفسري والتلخيص، وقد تبدأ بنوع من أمساء االستفهام مثل : كيف 

 وملاذا؟؟.
هي نوع من األسئلة يتطلب من املتعلم عزل جانب من املعلومات  األسئلة التحليلية: -

بغرض اكتشاف العالقات أو املعاين، تتميز باستعمال معايري قائمة الكتشاف الفرضيات 
 الدوافع واملسائل. و 

األسئلة  إصدار أحكام و آراء تعتمد على  من النوع هذا يتطلباألسئلة التقويمية:  -
 معايري الطالب اخلاصة.

هي نوع من األسئلة يعتمد على خربة املتعلم املتحصل عليها  األسئلة اإلشكالية: -
 (17-16، الصفحات 2008)العزاوي،  سابقا وغالبا ما تعتمد على ملاذا،وكيف؟؟.
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بعد التطرق للمنظور اخلاص للمختصني من باحثني تربويون و بداغوجيني حول أنواع         
أسئلة االمتحان وطرق صياغتها واألهداف املرجوة سنعرض اجلانب املتعلق بتنظيم و تسيري 
االمتحان ضمن نظام ل م د، والذي يتمثل يف القواعد و املواد التنظيمية املستمدة من النصوص 

جوان 11إىل  2008فيفري 23واليت  تنحصر يف الفرتة الزمنية مابني) لقانونية املرجعية،ا
2014.) 

  الجانب التنظيمي و تسيير االمتحان في ظل نظام ل م د:-6
يتعلق هذا اجلانب باإلجراءات و اخلطوات التنظيمية لسري االمتحانات من تنظيم الدورات         

تنظيم االمتحانات املصادقة على النتائج وإعادة التصحيح والغش إىل الغياب يف االمتحانات، 
 يف االمتحانات، العقوبات املرتتبة عن الغش، والتطرق كذلك إىل جلان تسيري االمتحانات .

الطلبة بالنسبة لشهادة الليسانس أو املاسرت  تنظم دورتني لضبط معارفتنظيم الدورتين:  6-1
 15ودورة استدراكية وذلك بعد هناية االمتحانات العادية بـ يف هناية كل سداسي دورة عادية 

 يوما وعرض لنتائجها تنظم الدورة االستدراكية، وتندرج حتتها عدة إجراءات وهي:

إذا كان الغياب يف االمتحان مربرا ميكن للطالب املشاركة يف الغياب في االمتحانات:  -أ
ومع تنبيهه أن يقدم التربير ،  (0)دورة استدراكية، وإذا كان غري مربر تضع له عالمة 

 ( ساعة من بعد انتهاء االمتحان و إال رفض إذا تعدى هذا األجل.78يف أجل)
يستفيد الطالب غري الناجح يف الدورة العادية تحويل العالمات بين الدورتين:  -ب

(، 10/20من دخول الدورة االستدراكية يف املواد اليت مل حيصل فيها على املعدل )
 يتم حتويل العالمات مابني الدورتني من خالل إدراجها يف حساب املعدالت.ومن مث 

 يتم تنظيم االمتحان وفق عدة شروط وهي:تنظيم االمتحان:  -6-2
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 :حيث يتم هذا اإلجراء من خالل النشر واإلعالن على لوحة  استدعاء المرشحين
ع حتديد آجال اإلعالنات مع حتديد التاريخ والساعة ، و مكان إجراء االمتحان م

 ( يوما.15اإلعالن يف حد ال يقل عن )
  :يعترب األستاذ املكلف بالدروس هو املسئول عن موضوع طرح  مواضيع االمتحان

أسئلة االمتحان ويتعاون مع األساتذة املساعدين املكلفني باألعمال املوجهة واألعمال 
تحديد نوعية األدوات التطبيقية إذا اقتضى األمر، ويقوم األستاذ املكلف بالدروس ب

املسموح هبا وكذلك املدة وطريقة التنقيط، ومع تكفله كذلك بسحب املواضيع حسب 
عدد الطلبة باألعداد الكافية، ومع ضمانه مراقبة االمتحان وهتيئة كل الظروف املالئمة 

 (45-44-43، الصفحات 2015)الكرمي ب.،  إلجرائها.
 :ل عدة خطوات وهي :يتم هذا اإلجراء من خال ظروف االمتحان 
 :يتضمن ذلك عددا من املراقبني لكل قاعة، حيث اثنان على  مراقبة قاعة االمتحان

األقل أحدمها يعني كمسئول لقاعة االمتحان و يدرج ذلك يف حمضر االمتحان، ويعني 
( طالب، مع حضور هؤالء املراقبني 100ثالثة مراقبني على األقل لقاعة هبا )

متحان وذلك لتحضري أوراق االمتحان ، ترقيم املقاعد وحتضري (دقيقة قبل اال15ب)
عتاد االمتحان و وضع قائمة املرشحني أمام كل قاعة امتحان. مع القيام بالتأكد من 

 هوية كل طالب.
 :وتتم هذه العملية وفق اإلجراءات التالية : دخول الطلبة إلي قاعة االمتحان 
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 (20ال يسمح للطلبة املتأخرين ب  )الدخول إال يف الظروف القاهرة، ويف هذه دقيقة
احلالة يعوض الطالب املتأخر، وذلك من خالل السلطة التقديرية لألستاذ املسؤول على 

 القاعة مع تسجيل ذلك يف حمضر االمتحان.
 .ال يسمح للمرشح بالتنقل داخل القاعة 
 ( من وقت اال3/1ال يسمح ألي مرشح مغادرة قاعة االمتحان إال بعد مضي ) ،متحان

 وبعد مضي الوقت يسلم الورقة و لو كانت بيضاء.
   ميكن السماح للطلبة مغادرة القاعة بصفة فردية لبعض الوقت، ويف حالة املغادرة يضع

 ورقة االمتحان عند مسؤول القاعة الذي يعيدها له عند عودته ملواصلة االمتحان.
اقبني ملىء حماضر االمتحان يف هناية كل امتحان جيب على املر محضر االمتحان:   -6-3

واليت حتتوي على النقاط التالية :) عدد الطلبة احلاضرين مع التوقيع ، اسم ولقب املراقب، 
عنوان املادة و مكان و ساعة  بداية وهناية االمتحان ، عدد األوراق( ، مع تسليم األوراق 

 و حماضر االمتحان إىل مسؤول االمتحان أو مصلحة التعليم .
 المصادقة على النتائج :  -4 -6 

يتم ذلك عرب عدة خطوات وهي:  تصحيح األوراق من خالل نشر اإلجابة النموذجية   
لالمتحان وسلم التنقيط ومع نشر النقاط قبل املداوالت لتدارك األخطاء، وميكن كذلك 

كانية لكل طالب االطالع على ورقة االمتحان أما يف احلالة االستدراكية فال ميكن، وهناك إم
التصحيح الثاين وهذا يف حالة عدم رضى الطالب بنقطة االمتحان يقدم طلب إىل رئيس 
القسم يف أجل أقصاه يومني، وبعد ذلك ال ميكنه الطعن، وميكن أن تؤدي دراسة الطعن 
إىل التصحيح الثاين، ويقدم الطالب طلب التصحيح الثاين إىل رئيس القسم الذي يقوم 
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زمة لتعيني مصحح ثاين ال يفصح عن هويته و هو من نفس االختصاص بإعداد التدابري الال
( نقاط 03و رتبة علمية أو أكثر منه، وإذا كان الفرق بني العالمة األوىل و الثانية أقل من )

( نقاط أو أكثر حيتفظ 03حيتفظ مبعدل بينهما وإذا كانت العالمة الثانية تفوق األوىل ب)
( أو أكثر حيتفظ بالعالمة األوىل و 03العالمة الثانية أقل بـ)بالعالمة الثانية، وإذا كانت 

)الكرمي  يستدعى الطالب إىل اجمللس التأدييب ومع التأكيد على أرشفت أوراق االمتحان.
 (47-46، الصفحات 2015ب.، 

 الغش في االمتحان:  -6-5
جراءات املراقبة لتفادي حالة الغش يف االمتحان هناك عدة إجراءات وقائية ، ومن هذه اإل  

اجلادة  واملستمرة واليقظة التامة والفاعلية لتصدي ومنع الغش، وعليه جيب على املراقبني 
التذكري بالتعليمات التالية قبل وهناية كل امتحان وهي : منع االتصال باخلارج واستعمال 

لرقمية من الوثائق والكتب واالحتفاظ هبا أثناء االمتحان، ومينع كذلك استعمال األجهزة ا
هاتف حممول و مذكرة رقمية ومرتجم رقمي، وتؤدي أي عملية غش أو حماولة غش إىل 
إلغاء الطالب من االمتحان وكل االمتحانات الالحقة إىل جانب منعه من املشاركة يف كل 
االمتحانات اليت تؤدي إىل احلصول على شهادة التعليم العايل ، هذه اإلجراءات الوقائية 

التصرف أثناء حالة الغش من خالل اختاذ كل اإلجراءات الضرورية من قبل وأما كيفية 
األستاذ املسؤول عن القاعة من حجز معدات الغش و إعداد التقارير واإلمضاء من طرف 
املراقبني ومرتكب حالة الغش وذكر عدم اإلمضاء وإعالم رئيس القسم ليقدمه إىل اللجنة 

لطالب خارج قاعة االمتحان وال يسلم أي كشف النقاط التأديبية، ويف حالة الفوضى يطرد ا
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وتسلط عليه العقوبة التأديبية من طرف جلنة القسم أو الكلية أو اجلامعة حسب درجة حالة 
 الغش.    

 لجان تسير االمتحان :  6-6
هناك ثالث جلان خمتلفة ومتكاملة وهي: جلنة وحدة التقييم وجلنة السداسي وجلنة السنة 

اليت تعمل على حتضري حماضر املداوالت وعرض حالة املداوالت والطعون املقدمة من اجلامعية و 
 (52-51-50، الصفحات 2015)الكرمي ب.،  طرف الطلبة.

 خاتمة: -7
من خالل معاجلتنا ملوضوع و إشكالية أساليب التقييم يف ظل نظام ل م د ، وعرض         

ر منذ قرابة مثانية عشر سنة، توجب علينا إعادة مسار تبنيه يف منظومة التعليم العايل يف اجلزائ
النظر يف هذا النظام  والوقوف الفعلي على نقاط اخللل أو اإلشكاالت اليت تواجه اجلانب اخلاص 
بنظام التقييم لنتائج االمتحانات ، وهذا من أجل الرفع من الكفاءات التعليمية والتكوينية للطالب 

والطرق البيداغوجية و زيادة  اجلودة التعليمية للوصول إىل  و إعادة النظر يف أساليب التدريس
 كفاءات البشرية ذات جودة عالية من حيث التكوين .

 :قائمة المراجع-8

 ،األوىل، الطبعة  دور األسئلة التعليمية والتقويم المدرسي .(2005) .ن ,أفنان -
 .دار الشرق :األردن ,عمان

-ح األسئلة مع تطبيقتها الرياضيةإستراتيجية طر  .(2008) .ب .ر ,العزاوي -
 .دار النخلة :األردن ,عمان ،االوىلالطبعة  سلسة المنهل في علوم التربية
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 .(االويل، الطبعة د تجويد التعليم في نظام ل م .(2015) .ك .ب ,الكرمي -
 .الديوان املطبوعات اجلامعية :اجلزائر ,اجلزائر

 ,اجلزائر .(،ماسرت ، دكتوراه ليسانس  نظام ل م د  )بدون سنة (ب .ك ,الكرمي -
 اجلزائر

 .تقييم تطبيق نظام االصالح الجامعي الجديد ل م د .(2006) .أ ,زرزور -
جامعة قسمنطينة قسم علوم الرتبية واالرطوفونيا رسالة ماجيستري  :اجلزائر ,قسمطينة
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 خدمات مقترحة للمرشد النفسي المدرسي لخفض مستويات قلق الموت الناتج

 عن جائحة كورونا المستجد لدى األستاذة الحامل.

 2توفيق براهيم بلهواري  ¹بوشوية أمال
bouchoumouzi26@gmail.com،)1 جامعة املدية  )اجلزائر 

brahimbelhaouari.toufik@univ-medea.dz،)2 جامعة املدية  )اجلزائر 

   09/06/2022تاريخ النشر:             16/05/2022تاريخ القبول:           19/05/2022تاريخ االستالم: 
 

 : الملخص
اخلدمات اليت ميكن أن يقدمها املرشد النفسي لدراسة احلالية إىل التعرف على هدفت ا        

 –يف خفض مستويات قلق املوت الناتج عن جائحة كورونا املستجد لدى األستاذات احلوامل 
، لتحقيق أهداف الدراسة واختبار الفرضيات ، ( أستاذات حوامل باملدية04دراسة حالة)

صفي التحليلي واملنهج شبه جترييب، وبعد تطبيق الدراسة على عينة استخدم الباحثان املنهج الو 
(، وتطبيق مقياس قلق املوت قبل وبعد (ncov-19الدراسة)خمالطات ملرضى كورونا املستجد

املتابعة النفسية بالعالج باملعىن، و بعد املعاجلة اإلحصائية للبيانات، توصل الباحثان إىل وجود 
وت لدى عينة الدراسة واىل وجود أثر إجيايب للمرشد النفسي يف اخنفاض يف مستويات قلق امل

خفض مستويات قلق املوت لدى األستاذات احلوامل. كما أوصت الدراسة بضرورة التكفل 
واملرافقة النفسية طيلة فرتات العالج أو احلجر للحامل وإعطاء دور أكرب لألخصائي النفساين 

جائحة كورونا املستجد لتحقيق الصحة النفسية توجيهي وإرشادي وتوعوي وعالجي يف ظل 
 لألستاذة احلامل.

mailto:bouchoumouzi26@gmail.com
mailto:Brahimbelhaouari.toufik@univ-medea.dz
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 -جائحة كورونا -العالج باملعىن –قلق املوت  –األخصائي النفساينالكلمات المفتاحية: 
 األستاذة احلامل.

Summary : 

        The current study aimed to identify the services that the 

psychological counselor can provide in reducing the levels of death 

anxiety resulting from the emerging corona pandemic among 

pregnant teachers - a case study (04) of pregnant teachers in Medea. 

, and after applying the study to the study sample (contacts of patients 

with the emerging corona virus ncov-19)), and applying the death 

anxiety scale before and after psychological follow-up with 

treatment in the sense, and after statistical treatment of the data, the 

researchers found that there is 

A decrease in the levels of death anxiety among the study sample and 

the presence of a positive effect of the psychological counselor in 

reducing the levels of death anxiety among pregnant teachers. The 

study also recommended the necessity of ensuring and psychological 

accompaniment throughout the treatment or quarantine periods for 

the pregnant woman and giving a greater role to the guiding, 

counseling, awareness and treatment psychologist in light of the new 

Corona pandemic to achieve the mental health of the pregnant 

professor. 

Keywords: Psychologist - death anxiety - meaning therapy - Corona 

pandemic - pregnant professor. 

 :قدمةم -1
التطور النوعي جلميع اجملاالت يف حياة اإلنسان، االجتماعية، االقتصادية، والصحية ،دفع         

ئها وخدماهتا لتحقيق مجيع الدول مبختلف مؤسساهتا الرمسية والغري الرمسية إىل الرفع من مستوى أدا
جودة حياة أفضل لكل أفراد اجملتمع وحتقيق الصحة النفسية للجميع، وملواكبة ذلك أصبح من 
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ع حتقيق األهداف الصحية العليا ألفراد اجملتم إجياد احللول والوسائل اليت من شأهنا الضروري عليها
 ،جسمية أو نفسية أو عقلية كانت

من و  لعاملي وحتسن الظروف احلياتية زاد معدل الوالدات.مع النمو الدميوغرايف ا        
الضطرابات النفسية اليت تعاين منها فئة احلوامل االكتئاب والقلق بكل أنواعه، فالقلق بصفة ا

عامة يعد من أكثر األمراض العصابية الشائعة، كما أنه يعترب مسة رئيسية يف معظم االضطرابات 
بني األسوياء يف مواقف األزمات، كما جنده مصاحبا لكل النفسية والعصبية األخرى، جنده 

ومن أنواع القلق جند قلق املوت املرتبط هبذه الشرحية من األعراض العصابية والذهنية األخرى. 
اجملتمع حبكم احلالة الصحية للحامل ارتباطا عضويا، وهذا ما دفع املهتمني هبذه الفئة من 

 بالعديد من الدراسات واألحباث حول هذه الفئة. سيكولوجيني واجتماعيني إىل القيام 
االهتمام بدراسة سيكولوجية املوت وقلق املوت يف َخسينيات القرن املاضي حيث أبد        

ال والذي أعد مقياس قلق لمجمن أهم الرواد يف هذا ا(Templer)1950اعترب دونالد متبلر
 لدراسات كدراسة دافيد ليسرت(، مث كانت هناك بعض البحوث وا317عبد العزيز،)املوت

1974)")lesterهريمان "ودراسة ( 1984 )، ودراسة "جاك شورون"" حول االجتاه حنو املوت
،أما يف البيئة العربية أجريت عدة دراسات تناولت قلق املوت كدراسة أمحد ( 1990 )فيفل"

(يف  1985)عبد اخلالق كانتدراسة ،( 1993 )إبراهيم عيد ودراسة(1985)عبد اخلالق
ثالث بلدان عربية مصر، السعودية ولبنان للتعرف على أسباب قلق املوت ومن بني األسباب 

اخلوف من احلساب والعقاب،اخلوف من مفارقة األهل واألحباب، عدم معرفة :اليت توصل إليها
املصري بعد املوت، اخلوف من النار ومن يوم القيامة، حب البقاء والتمسك بالدنيا، اخلوف على 

و (190-141، ص ص 1985األبناء واألسرة، الرغبة يف التمتع أكثر بالدنيا )عبد اخلالق، 
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( هدفت اىل دراسة قلق املوت وعالقته ببعض املتغريات، يف دراسة 2017بوفرة خمتار)دراسة 
 .ميدانية مبدينة معسكر

ج كل اجلزائر جزء من املنظومة الصحية العاملية، وتسعى هي األخرى يف إدرا         
االسرتاتيجيات الفعالة ضمن املنظومة الصحية الوطنية، وتطوير طرق الوقاية واإلرشاد الصحي 
والعالج بالوسائل احلديثة للرفع من مستوى جودة الصحة النفسية لكل أفراد اجملتمع، وخاصة 

ية. ومع املرأة احلامل تلك الفئة اليت حتتاج املزيد من الرعاية  لبلوغ أقصى درجات الصحة النفس
 500، هذا الوباء املستجد الفتاك الذي عصف بعديد األرواح اليت فاقت 19انتشار الكوفيد

متوىف ، وخاصة بني فئة املسنني، حسب ما تورده وسائل  3000ألف وفاة وببالدنا فاقت 
اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي اليت أثارت هلعا وخوفا لدى كل الفئات، ما زاد درجات 

من املوت لديهم، حىت تصرحيات منظمة الصحة العاملية تشري إىل خطورة الوضع بالنسبة القلق 
 .19للحامل خاصة عند إصابتهم بأمراض مزمنة قد تؤزم احلالة إذا أصيبت بالكوفيد

 : إشكالية الدراسة -2
الت يف ظل تزايد انتشار وباء كورونا حول العامل، ومع تزايد أعداد اإلصابات، سواء احلا        

ترتب على ا أو املشتبه هبا، و مn-Cov- 2019) )املؤكد إصابتها بفريوس كورونا املستجد
النفسية بسبب هذا  ذلك من تزايد يف اهللع واخلوف وقلق األفراد واجملتمعات وزيادة الضغوط

تأثريه الصحي و نتشار الفريوس على مستوى األفراد واجملتمعات املفزعة الالوباء، بسبب السرعة 
يؤثر بشكل مباشر على اجلهاز التنفسي، N Cov 19)حيث أن فريوس)  :اجلسديلنفسي و ا

ويتدرج تأثريه من االلتهاب اخلفيف إىل قصور يف عمل الرئتني وحنو ذلك من تأثري على أجهزة 
تزايد اإلشاعات والدور السليب .اجلسم األخرى، مما يستوجب التنومي بالعناية املركزة لبعض احلاالت
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يقوم به اإلعالم على قنوات التلفزيون والقنوات اإلذاعية واملواقع االلكرتونية جتاه هذه الذي 
ومن هذا املنطلق يقع على عاتق فريق الصحة النفسية من أخصائيني نفسانيني بكل .اجلائحة

، كالتكفل النفسي ختصصاهتم باملؤسسات الصحية أو داخل املدن أو األرياف القيام مبهامهم
"نوار"بأنه جمموعة اخلدمات النفسية اليت تقدم للفرد ليتمكن من التخطيط ملستقبل  عرفهالذي 

 .حياته وفق اإلمكانات هو قدراته اجلسمية وميوله بأسلوبه يشبع حاجاته وحيقق تصوره لذات
(، حيث ميكن لعلم النفس اإلرشادي أن يلعب دورا فعاال ضمن 627 ،ص 2018 نوار،(

، على غرار بعض الدول، حيث نوهت اجلمعية األمريكية لعلم املنظومة الصحية الوطنية
( بأن اخلدمات اليت يقدمها اختصاصيون يف علم النفس اإلرشادي وفق مبادئ 1980النفس)

وأساليب دراسة السلوك اإلنساين، ويقدمون خدمات هلم لتأكيد اجلانب االجيايب بشخصية 
ب مهارات جيدة تساعد على حتقيق مطالب املسرتشد واستغالله لتحقيق التوافق ن هبدف إكسا

النمو والتوافق مع احلياة، وإكساب قدرة اختاذ القرار، ويقدم اإلرشاد جلميع األفراد يف املراحل 
 2019العمرية املختلفة ويف اجملاالت املختلفة، األسرة واملدرسة والعمل)عبد احلفيظ، مي حممد، 

 (16ص 
القائمة على أسس علم النفس اإلرشادي لتبحث يف إمكانية ومنه جاءت الدراسة احلالية         

يف خفض دوره إعطاء دور أكرب للمختص النفسي يف مكافحة جائحة كورونا، من خالل معرفة 
املستجد لدى األستاذات احلوامل يف دراسة  19مستويات قلق املوت الناتج عن جائحة كورونا

لى أسلوب العالج باملعىن، هذا االجتاه الذي . اعتمادا عميدانية ببعض أماكن احلجر باملدية
يهدف إىل فهم الوجود اإلنساين يف اجلانب الروحي وزيادة الوعي هبن وحتقيق الشعور باملسؤولية 
واحلرية، وتنمية إرادة املعىن للحياة اليت تساعد الفرد على التوجه بإجيابية حنو احلياة والتفاؤل 
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األساليب الفنية يف نظرية العالج باملعىن الذي أعده الطبيب باملستقبل، يف ضوء األسس النظرية و 
 (2015".)مسرية حسن أبكر،Victor.E. Frankel النفسي النمساوي" فيكتور فرانكل"ٍ 

( اىل منوذج مدرسة العالج 86ص 2012أشار معمرية بشري)حيث         
نكل ،اليت أسسها الطبيب النفسي النمساوي، فكتور فراLogotherapyباملعىن

Frankel. E ViKtor عاما،  60، و أنه يعد من أبرز تلك االجتاهات. فمنذ أكثر من
 .قدم فرانكل، مفهوم معىن احلياة، ألول مرة، يف الرتاث العيادي، عندما أسس العالج باملعىن

وطور نظرية يف علم النفس، ترى أن للمعىن دورا مؤثرا يف احلياة اإلنسانية، وخاصة يف البعد 
حلياة اإلنسان، حيث تؤكد هذه النظرية على افرتاض أساسي عن الدافعية، يطلق عليه  الروحي

 .(437، 2007فوقية حممد راضي، )إرادة املعىن
 :ويف ضوء كل ما سبق  مت طرح التساؤل الرئيسي التايل        

من  األستاذات احلواملما هو دور املختص النفسي للتخفيف من درجات قلق املوت لدى 
 نسني، املصابني بالوباء أو املخالطني ألحد املصابني؟ اجل

 واندرج ضمن هذا التساؤل جمموعة من التساؤالت الفرعية كاآليت:

داخل  19ما هي مستويات قلق املوت لدى األستاذات احلوامل املخالطني للمصابني بالكوفيد -
 احلجر الصحي؟

 ت لدى األستاذات احلوامل ؟هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مستويات قلق املو  -

هل توجد فروق دالة إحصائيا يف مستويات قلق املوت لدى األستاذات احلوامل بني االختبار  -
 القبلي والبعدي؟
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ما مدى فاعلية استخدام الربنامج القائم على العالج باملعىن يف خفض مستويات قلق املوت  -
 لدى األستاذة احلامل ؟

 فرضيات الدراسة: -3

 ت داللة إحصائية بني متوسط درجات قلق املوت بني األستاذات احلواملتوجد فروق ذا -

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات قلق املوت بني األستاذات احلوامل  -
 املخالطني بعد تطبيق جلسات العالج باملعىن لصاحل القياس البعدي.

 أهداف الدراسة: -4

 وامل املخالطات.قياس مستويات قلق املوت لدى األستاذات احل -

معرفة الفروق بني متوسط درجات قلق املوت بني األستاذات احلوامل املخالطني بعد تطبيق  -
 جلسات العالج باملعىن

 تطبيق العالج باملعىن على األستاذات احلوامل املصابات بقلق املوت يف ظل جائحة كورونا  -
 أهمية الدراسة: -5

بعة النفسية التشخيصية واإلرشادية والعالجية داخل توضيح أمهية ودور املختص النفسي يف املتا -
وخارج مؤسسات العالج واحلجر الصحي للتقليل وخفض مستويات قلق املوت لدى األستاذات 

أواملخالطات للمرضى وكذلك الدور الذي ميكن أن يلعبه أثناء 19احلوامل املصابات بالكوفيد
 تاذات احلوامل باإلرشاد والتوجيه. وبعد العالج وبعد الشفاء، يف مرافقة ومتابعة األس

تسليط الضوء على الدور الذي ميكن أن يلعبه املختص النفسي يف إطار العملية الشاملة ملكافحة  -
 الوباء والتخفيف من وطأة هذا الوباء على األستاذات احلوامل واجملتمع ككل.
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 التعريف بقيمة وأمهية العالج باملعىن يف الربامج اإلرشادية -
 فاهيم ومصطلحات الدراسة:تحديد م -6

هو شخص تلقى تكوين أكادميي يف : Psychologiste المختص النفسي 1-6
اإلرشاد والتوجيه، والعالج النفسي أو يف الرتبية اخلاصة ، ميتلك املعرفة والتدريب 
الالزمني ملساعدة األفراد واجلماعات يف حتقيق توافقهم النفسي، ويتميز بالقدرة على 

اإلرشادية أو العالجية، أو التدريبية، ويتميز خبصائص نفسية وجسمية القيام بالعملية 
 وعقلية ومهنية متكنه من أداء وظائفه ومهامه وأدواره داخل وخارج املؤسسات بفعالية

( 1972يعرف "ديكشتاين") Death Anxietyتعريف قلق الموت  2-6
Dickstein التقدير السليب ( قلق املوت على أنه التأمل الشعوري يف حقيقة املوت أو

"على أنه 1979Hoelterكما يعرفه "هولرت"  (. 485:2015هلذه احلقيقة)صاحل، 
استجابة انفعالية تتضمن مشاعر ذاتية من عدم السرور واالنشغال املعتمد على تأمل 
أي مظهر من املظاهر العديدة املرتبطة باملوت أو 

 (.Hoelter,1979,P996توقعه)
نوع خاص من القلق العام يشري إىل حالة انفعالية مكدرة  ويعرفه عبد اخلالق على أنه

ومشاعر شك وعجز وخوف ترتكز حول كل ما يتصل باملوت واالحتضار لدى 
 (395-383ص 2002أمحد عبد اخلالق وآخرون، )الشخص نفسه أو ذويه

فهو الدرجة الكلية اليت حيصل عليها املفحوص على مقياس قلق  التعريف اإلجرائي
 اسة احلالية.املوت للدر 
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، أو فريوس 19)كوفيد 19هي جائحة عاملية سببها فريوس كورونا: جائحة فيروس كورونا 3-6
-Sarsاملرتبط باملتالزمة التنفسية احلادة) 2كورونا ووهان( والذي حيدث بسبب فريوس كورونا

cov2يف مدينة "ووهان" وسط الصني، وأطلق عليه  2019( اكتشف املرض يف ديسمرب
 2020مارس  11وقد صنفته منظمة الصحة العاملية يف  (nCov-19)اسم

 (125، ص2020)جائحة()نعيم،

هو فريوس ينتمي إىل فريوسات NCovid19: التعريف بفيروس كورونا المستجد -
الكوروناويات املستقيمة ضمن فصيلة الفريوسات التاجية وضمن رتبة الفريوسات العشية" 

coronavirus  من الالتينية"Coronaعناه التاج أو اهلالة.  حيث يشري االسم إىل وم
املظهر املميز جلزئيات الفريوس مما يظهر على شكل تاج امللك أو اهلالة الشمسية، ويعتقد أن 
انتقال فريوسات كورونا من إنسان إىل أخر حيدث أثناء االتصال املباشر عرب الرذاذ التنفسي 

 (5ص ،2019)ظاهر صاحل السعال   الناتج عن العطس أو
 : الجانب النظري -7

بأنه شعور يهيمن على الفرد بأن املوت  ( 1993 )عرفه عيد : قلق الموت 1-7
يرتبص به أينما كان وأينما اجته يف يقظته ومنامه يف حركته وسكونه، األمر 

 "الذي جيعله حزينا حمصورا متوجسا من جمرد العيش على حنو طبيعي
 (68،ص2009معمرية،)

 أسباب قلق الموت: 2-7

 : ( يف النقاط التالية2015باب قلق املوت اليت خلصها "صاحل )من أس
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اخلوف من هناية احلياة، اخلوف من مصري اجلسد بعد املوت، اخلوف من االنتقال إىل حياة (
أخرى، اخلوف من املوت بعد مرض عضال، اخلوف من توقيت املوت يف أي حلظة، اخلوف من 

لعقاب على األعمال الدنيوية، خلوف من مفارقة اخلوف من اأن حيزن األحياء على من ميوت، 
األهل واألحباب، عدم معرفة املصري بعد املوت، اخلوف من ظالم القرب وعذابه، اخلوف عما 

 (.486ص2015صاحل))يصاحب خروج الروح من اجلسد
العالج باملعىن هو أحد توجهات املدارس : Logo Therapyالعالج بالمعنى -8

نساين الذي ظهر خالل القرن العشرين وتبع تطبيقات العالج العالجية، وهو التوجه اإل
( ويعد أسلوبًا جديدًا يف العالج النفسي Existential Therapyالوجودي )

ويعترب جمال أوسع عن العالج الوجودي، ألنه جنح يف تطوير فنياته يف املمارسة العالجية. 
(Frankl, 1967: 75) يار يف تشكيل حياة ويعتمد هذا االجتاه على حرية االخت

الفرد وأن فرد يتحمل مسئوليته يف تشكيل حياته وحاجاته لتحديد ذاته ويؤكد على 
 احلاضر واملستقبل يف مساعدة الشخص وأن احلرية هي أساس حتديد املستقبل.

من مقطعني ، املقطع األول Logo Therapyيتكون مصطلح العالج باملعىن
Logo  ويعين يف اليونانيةMeaning ي املعىن، واملقطع الثاين أTherapy تشري

( وهو Corsini,1994,p350إىل العالج النفسي املرتكز على فهم معىن الشيء)
منحى يستند على الفلسفة الوجودية واالجتاه اإلنساين يف علم النفس الذي أنشأه 

 (165: 2012أمين رمضان، (فرانكل
أن هذا االجتاه يعتمد علي خماطبة مؤسس هذه الطريقة العالجية ب Fränkelويشري فرانكل

العقل باعتباره املسئول عن التعليم واملعرفة، ويعترب سعي اإلنسان إيل البحث عن معين مبثابة قوة 
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تدفعه لكي يتعلم ويعرف كل ما حييط به، والعالج باملعين يركز علي إجياد معين حلياة اإلنسان 
الدافعة لتعلم اإلنسان كيفية مواجهته ملا يقابله  من خالل املعرفة. كما أن إرادة املعين هي القوة
املعىن  Fränkel( 1964كما عرف فرانكل)  .من مشكالت يف حياته متحمالً مسئولية أفعالة

يف احلياة بأنه حالة يسعى اإلنسان للوصول اليهان لتضفي حلياته قيمة ومعىن يستحق العيش من 
 (Frankl,1964,p131تمثل بإرادة املعىن )اجلها، وحتدث نتيجة إلشباع دافعه األساسي امل

(العالج باملعىن اجتاه 2016حسب ما أورد حممد عبد العزيز) :أهداف العالج بالمعنى 1-8
يعتمد على التفاؤل وليس التشاؤم ويربز أمهية اكتشاف املعىن داخل الشخص وتنمية 

 :  النقاط التاليةاجتاهات إجيابية وتفاؤلية حنو احلياة رغم كل ما يعانيه الفرد، وتلخص يف
 Meaningمساعدة الشخص على أن جيد معىن يف حياته وحتقيق إمكانات املعىن -

Potential لوجوده وإثارة إرادة احلياة لديه فيصبح الشخص على وعي مبا هو تواق إليه
 يف داخله.

مساعدة الشخص على اكتشاف املعىن األصيل بداخله واليت قد ال يكون على وعي هبا  -
بأعماقه، ويدرك أن  Meaning Authenticإلنسان املعاين األصيلة فيكتشف ا

  .مصريه يتحدد من خالل اختياراته احلرة

مساعدته على تكوين اجتاهات إجيابية حنو ذاته فالعالج باملعىن يتبع االجتاه اإلنساين يف علم  -
 النفس وهو اجتاه تفاؤيل

 لذات والقدراتمساعدة الشخص على الوعي بتحمل املسئولية والوعي با -

حتقيق املسئولية من خالل ابتعاث املعىن داخل الشخص وأن يكون على وعي به ويتخذ  -
 القرار باملسئولية حنو حتقيق املعىن
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مساعدة الشخص على حتمل املعاناة يف حبثه عن املعىن فاإلنسان يف حبثه عن املعىن يكون  -
 مستعدا

  :كما يرى " فرانكل" ثالث أنواع للمعاناة

  .اناة اليت تنشأ من الفراغ الوجودي عندما حتبط حماولة الشخص يف إجياد معىن حلياتهاملع -

 .واملعاناة املصاحبة ملصري ال ميكن تغيريه معاناة مصاحبة ملصري صعب تغيريه كاألمراض املزمنة -

 املعاناة اليت تنتج عن خربة انفعالية أليمة مثل فقد اإلنسان لشخص قريب إليه -
. (Durbin, 2005: 67)( Bulka, 1984: 125-126)(حممد عبد  نقال عن

  (488-399، ص  2016العزيز
 : منهجية الدراسة -9

 مت االعتماد على كل من املنهج الوصفي يف مجع البيانات ودراسة منهج الدراسة: 9-1
 حاالت(. 04على منهج دراسة حالة )املتغريات واالطالع على أدبيات الدراسة، و 

 الدراسة: مجتمع وعينة 9-2
متثل اجملتمع األصلي للدراسة كل األستاذات احلوامل املرتددين على كل  :الدراسةمجتمع  -

املؤسسات االستشفائية والصحية أو احملجور عليهم داخل أو خارج املؤسسات ويف املنازل 
 يف مدينة املدية يف ظل جائحة كورونا.

( من األستاذات احلوامل تراوحت 04) تكونت عينة الدراسة احلالية من أربعة :الدراسةعينة  -
سنة حيث مل تتمكن الدراسة احلصول على عينة اكرب نظرا  40-25أعمارهم ما بني 

املستجد( و نظرا لعزوف البعض عن اخلضوع للربنامج وبالتايل  19خلطورة الوباء )كوفيد
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من 19( أستاذات حوامل من املخالطني ملرضى كوفيد04اكتفت الدراسة بدراسة حالة )
 املدية.

 :جدول يوضح توزيع أفراد العينة األساسية من حيث السن

 الحالة السن الحالة
 مخالطة 25 الحالة األولى
 مخالطة 29 الحالة الثانية
 مخالطة 36 الحالة الثالثة
 مخالطة 40 الحالة الرابعة

 الدراسة:أدوات  3-9
لى البيانات املطلوبة بأقل تسمح املقابلة باحلصول ع: الحرة )التشخيصية( المقابلة9-3-1

توجيه ممكن، وبأكرب قدر من التلقائية، ولذلك فهي تستثري قدرا من مقاومة العميل، وتتيسر 
الكشف عن خصائصه الفريدة والفهم األكمل واألعمق لدينامكية شخصيته، إال أهنا لكي حتقق 

فاحص بدراسة تاريخ احلالة هذه األغراض تتطلب خربة معمقة. وأثناء املقابلة العيادية يستعني ال
اليت تطلب إجراءات دراسية خاصة تتفق مع ظروف احلالة وقدراهتا العقلية، ومكانتها االجتماعية، 
ومستواها االقتصادي، وعمرها الزمين والتعليمي لتكون مالئمة هلا لتحقيق أغراض حمددة، تتبلور 

  .شأهنا وتقدمي العالج املناسب هلايف رسم صورة واضحة للحالة املدروسة، بغية اختاذ القرار ب
بعد االطالع على عدة مناذج الستمارة  :)من إعداد الباحث(الشخصية المقابلة  استمارة-

قام الباحث بتصميم استمارة اهلدف منها مجع بيانات املفحوصني أثناء املقابلة دراسة حالة 
 التشخيصية واشتملت على النقاط التالية:
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 السم و اللقب، السن، احلالة االجتماعية، عدد األوالد، املهنة، )ا: البيانات الشخصية
 املستوى التعليمي، رقم اهلاتف، الربيد اإللكرتوين، هل الشريك الزوج حي؟

  املشكلة احلالية كما تعرب عنها املريضة(، مدهتا، كيف  المريض:معلومات عن مشكلة (
عوجلت، أين ومىت وما نوع  بدأت األعراض، هل سبقها حوادث، هل حلقتها مشاكل، هل

العالج، هل حتسن، هل تعاين هذه املفحوصة من أمراض عضوية أخرى، هل ذهبت إىل 
طبيب أو  أخصائي، هل تتناول بعض األدوية؟هل حتسنت، هل مازالت تتعاط األدوية، 

 هل تعرضت إىل إصابة ، هل تعاين من مرض مزمن.
  ئلة، هل توجد أمراض نفسية، أمراض عضوية هل توجد حالة مشبوهة بالعا العائلي:التاريخ

 أمراض عقلية باألسرة
  وصلة القرابة والعمر واحلالة االجتماعية واملهنة مع املالحظات  االسم األسري:التكوين

 هل لديها أخوة؟ عددهم، الرتتيب، األشقاء وغري األشقاء.لكل أفراد األسرة 
  األب واألم موجودين معا؟   مرتبطة، منفصلة، مطلقه، تعدد، هل األسري:المناخ 
  العمل، الوظيفة، الدخل املقدار، السكن، نوعه،  االقتصادي:الوضع 
 املظهر والسلوك العام، النشاط النفسي احلركي، كالم املريضة، نوعه،  فحص الحالة العقلية

عي املزاج، شدة احلالة املزاجية، اجلانب االنفعايل، األفكار، نوعها، مضموهنا، اإلدراك، الو 
 بالزمان واملكان، الرتكيز، االنتباه، الذاكرة، االستبصار.

متثلت أداة الدراسة اليت استخدمها الباحث باستبيان أعد لغرض  :مقياس قلق الموت9-3-2
التعرف على مستوى قلق املوت لدى احلوامل احملجور عليهن، بعد االطالع على جمموعة من 
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( فقرة واألبعاد 28قياس احلايل تكون من أربعة أبعاد )املقاييس اخلاصة بقلق املوت، اعتمد امل
 األربعة هي

مواقف يقيس كل ما يتعلق  07، يتكون منمن الموت الخوف األول:البعد  -
 باملوت)اجلنائز، رؤية املوتى يف املنام، اجلنائز، التعزية على اجلرائد

بكيفية مواقف، كل ما يتعلق  70يتكون من  من االحتضار الخوف الثاني:البعد  -
 املوت)سكرات املوت، االنتقال اىل العامل االخر...(

مواقف، يقيس مدى انشغال  07يتكون من  من توقف الحياة الخوف الثالث:البعد  -
 الفرد يف تفكريه كيف تتوقف حياته بشكل مفاجئ بسبب مرض خطري، من مرض كورونا

اخلوف من العامل  مواقف، يقيس 07بعد املوت، به من الحياة  الخوف الرابع:البعد  -
 األخر، عامل ما بعد املوت، توقعات احلياة األخرى هل ستكون عذابا أم نعيما

 وأدرج أمام كل فقرة حسب أسلوب ليكرت َخس إجابات)دائما، غالبا، أحيانا، قليال، نادرا(

: مت عرضها على جمموعة من احملكمني، أساتذة من جامعة املدية بعد حساب صدق األداة
 وهي نسبة مقبولة.(%82التعديالت وكانت نسبة التوافق بلغت ) إجراء بعض

مت التأكد من ثبات األداة من خالل حساب معامل ثبات ألفا كرونباخ : حساب ثبات األداة
 وكانت الدرجة مقبولة.

   : برنامج العالج بالمعنى9-3-4
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 19ناخفض مستويات قلق املوت الناتج عن جائحة كورو  هو للبرنامج:الهدف العام  -
 .( لدى احلوامل يف أماكن احلجر باملدية(nCov19املستجد

الربنامج احلايل باألساس على نظرية العالج باملعىن  يعتمد النظرية:أسس البرنامج  -
واليت ترجع االضطرابات النفسية والعصابية منها إىل فقدان  "Fränkelلصاحبها" فرانكل"

إعطاء معىن حلياة العميل، والذي يستند إىل  املعىن يف احلياة وبالتايل لعالج العميل جيب
 ثالثة مفاهيم أساسية هي )حرية اإلرادة، إرادة املعىن، ومعىن احلياة(.

استعمل الباحث يف الربنامج احلايل األساليب البرنامج: األساليب المستخدمة في  -
 والفنيات اخلاصة بالعالج الوجودي: 

 فرغة باحليلولة بني الفرد وانتباهه املفرط لنفسه )هتدف إىل كسر احللقة املفنية صرف التفكير
 حيث يركز انتباهه بعيدا عن ذاته(.

 (توجيه العميلة إىل جوانب أخرى من احلياة، لتكتشف فنية تحسين الذات التعويضي
 مكانتها احلقيقية داخل حميطها وتستثمر فيها طاقاهتا وتتجاوز حمنتها. 

 فة املعىن املفقود يف حياة العميل بطرح أسئلة استفزازية ) بإثارة املعىن ملعر البحث عن المعنى
 واحلوار و املناقشة(

 وتعزيز الوعي بالقدرات والطاقات الكامنة، وفحص النظام القيمي تحمل المسؤولية ،
 الداخلي.

  باإلضافة إىل احلوار واملناقشة والتشجيع، و التغذية الراجعة، االسرتخاء، القصة الرمزية
 نفس اجليدالتدرب على الت
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خلطورة الوباء، ولطبيعة أفراد العينة وخصائصهم اقتصرت الدراسة على  انظر  :الجلساتطبيعة 
 اجللسات فردية.

أهدافها، محتواها، واألساليب  جدول يلخص جلسات البرنامج الفردي)مقابالت فردية(
 :المستخدمة

 األساليب  األهداف  الموضوع  الجلسة
 بناء العالقة واأللفة 01

 لتعريف بالبرنامجا
 بناء األلفة، إنشاء بطاقة للعميلة

 تهيئة العميلة لتقبل العالج بالمعنى
بالمعاملة  والحواروالتعاطف التشجيع

 الودية المحاضرة والمناقشة
أن تعرف العميلة الحقوق  تحمل المسؤولية 02

والواجبات المرتبطة بالمسؤولية  
 اتجاه الذات واآلخرين 

ات و الواجب، تعزيز الوعي بالذ
صرف التفكير والمناقشة، تحميل 

 المسؤولية
مفهوم معنى  أن تعرف العميلة معنى الحياة 03

الحياة، مساعدتها على التفكير في 
سبب وجوده في الحياة وكيفية 

 االستمتاع بجودتها
أن تعرف العميلة تحويل خبرات 

ة مساعدتها المعاناة إلى معاني جيد
 على التعامل مع القلق

وعي بالقدرات والطاقات االيجابية ال
 الكامنة واالستثمار فيها، االسترخاء 

 وتفريغ االنفعاالت
صرف التفكير، فحص القيم الدينية 

وتعديل  واألخالقية الداخلية للعميل
 االتجاهات نحو اإليجابية

 وتحليل المعنى المناقشة والحوار
التعبير عن  04

االنفعاالت 
 والتحكم فيها

ميلة قدرتها على أن تحسن الع
 التحكم في االنفعاالت

التعبير عن المشاعر االيجابية أو 
 السلبية، المناقشة

 أن تعي قيمة االسترخاء وتمارسه االسترخاء التنفسي 05
أن تتدرب المسترشدة على كيفية 

 ممارسة االسترخاء التنفسي

 القيام بعملية االسترخاء
 المناقشة والحوار

 اكتشاف الذات 06
يز الوعي و تعز 
 بالذات

أن تستبصر العميلة جوانب القوة 
والضعف لديها والتأكيد على تنمية 

تعي أن جوانب  جوانب القوة وأن

البحث عن المعنى، معرفة الذات، 
التكامل مع اآلخرين، المناقشة 
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أن تعي  الضعف أمور طبيعية
بالتغيرات الحاصلة في المحيط وأن 
بما يمكن السيطرة عليه وما ال 
يمكن، وان تدرك التغيرات الحياتية، 
وأن تزيد من  االنتماء للمحيط 

 العائلي واالجتماعي

والحوار وتحليل المعنى، تحسين 
 الذات التعويضي

التواصل مع  07
اآلخرين دوري في 

 الحياة
 واإلحساس بالقيمة

ان تدرك  العميلة بأهمية اآلخرين 
في حياتها، الرفع من معنى الحياة، 

القيام به ضمن  أن تعي ما يمكن
 محيطنا

 المناقشة والحوار، القصة الرمزية
 

إنهاء البرنامج   08
اإلرشادي العالجي 

 وتقويمه

لتعرف على الخبرات المستفاد ا
إجراء القياس البعدي لقلق  منها

 الموت

 الحوار والمناقشة

 
 حدود الدراسة: -10
 ( حاالت من األستا04احلدود البشرية: اقتصرت عينة الدراسة على) ذات احلوامل ببعض مدارس

 املدية
 احلدود املكانية: مقابالت فردية بأماكن احلجر)بأماكن سكناهم( كل حالة على حدة 
 التخفيف من قلق املوت والعالج باملعىن لديهن.: احلدود املوضوعية 
 متت الدراسة بعد املوجة الثانية للوباء وكل حالة خصص هلا برنامج زمين خاص  : احلدود الزمنية

 دقيقة يف اجللسة. 50ا مدة شهر مبعدل جلستني يف األسبوع، وهب
 :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها -11

 ومناقشة الفرضية األولى تحليل النتائج المتعلقة بالتساؤل األول-
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 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مستويات قلق املوت لدى األستاذات احلوامل -

وسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألوزان النسبية ولإلجابة على التساؤل مت حساب املت -
باإلضافة اىل الرتتيب بالنسبة لكل بعد من األبعاد للنتائج املتحصل عليها على مقياس قلق 

 املوت كما هو موضح يف اجلدول التايل:
 ة الكلية للمقياسجدول يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لكل بعد والدرج

 الترتيب الوزن النسبي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي األبعاد 
 1 77.051 0.92 3.752 الخوف من الموت 1
 3 60.617 0.85 3.015 الخوف من االحتضار 2
 4 58.241 0.79 2.873 الخوف من توقف الحياة 3
 2 76.215 0.89 3.652 الخوف من مابعد الموت 4
  68.031 0.86 3.323 الكلية الدرجة 

(وهي نسبة 68.031من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن مستوى قلق املوت لدى احلوامل بلغ )
(، تاله يف املرتبة 77.051مرتفعة، حيت كان اخلوف من املوت يف املرتبة األوىل بوزن نسيب بلغ)

 (76.215الثانية اخلوف مما بعد املوت بنسبة)
(، املرتبة الرابعة اخلوف من توقف احلياة 60.617وف من االحتضار بنسبة )املرتبة الثالثة اخل
(. كل هذه النتائج تفسر درجة قلق املوت لدى أفراد العينة وتأثرهم 58.214املفاجئ بنسبة )

باجلو العام السائد لوباء كورونا الذي يتجلى يف األبعاد األربعة، ونالحظ أن كل مستويات القلق 
 األربعة لعينة الدراسة. مرتفعة للحاالت

 : تحليل النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني ومناقشة الفرضية الثانية-

 عرض و مناقشة الفرضية الثالثة -
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نصت الفرضية األوىل على انه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات قلق املوت 
القياس البعدي، وللتحقق من صحة لدى األستاذات احلوامل تعزى لتطبيق العالج باملعين ولصاحل 

ملعرفة الفروق بني T. Testالفرضية مت حساب املتوسطات احلسابية و االحنرافات املعيارية وقيمة
 : متوسط قلق املوت كما هو موضح يف اجلدول التايل

 المؤشر          
 المتغير

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

دالة عند  0.69 0.86 3.323 04 ياس القبليالق
 0.71 3.254 04 القياس البعدي 0.05

من خالل اجلدول أعاله نالحظ أنه توجد فروق دالة إحصائيا بالنسبة ملستويات قلق املوت 
( باحنراف 3.245بالنسبة ألفراد العينة ولصاحل القياس البعدي حيث بلغ املتوسط احلسايب )

( ومقارنة مع القياس القبلي نالحظ أن هناك اخنفاض يف مستويات قلق  0.71معياري قدر ب)
املوت يعود إىل الربنامج العالجي القائم على العالج باملعىن الذي خضع له أفراد العينة وهذا ما 

 (.2017( ودراسة عمامرة )2013يتوافق مع الدراسات السابقة كدراسة نايف )
 : خالصة -12
احلالية وبعد عرض النتائج و مناقشة الفرضيات ومقارنة القياسات  من خالل الدراسة        

القبلية والبعدية ملقياس قلق املوت أظهرت النتائج أن درجة قلق املوت لدى األستاذات احلوامل 
مرتفع جدا والراجح أن السبب هو جائحة كورونا واجلو العام السائد يف كل مكان، وعلى 

عالم وحىت التحذيرات على وسائل االتصال، جو حيصى فيه شاشات التلفزيون وكل وسائل اإل
عدد املوتى واملصابني والذين دخلوا اإلنعاش، صباحا مساءا وعلى كل القنوات، كلها عوامل تزيد 
وتضاعف حاالت القلق من املوت لدى احلوامل وغري احلوامل. كما نستنتج من خالل النتائج 
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قائم على العالج باملعىن فاعلية يف خفض مستويات قلق املتحصل عليها أن للربنامج احلايل ال
، كما توجد فروق دالة إحصائيا يف درجة  19املوت لدى احلوامل املخالطات ملرضى الكوفيد

 األثر على أفراد العينة.
كما ميكن أن نستنتج أن للمختص النفسي دور فعال يف مرافقة األستاذات اللوايت تعانني من 

 حة كوروناقلق املوت بسبب جائ
 :المراجع -13
الدافع لإلنجاز وعالقته بقلق (2002أمحد حممد عبد اخلالق، مايسة أمحد النيال.) -

، دراسات نفسية، رابطة األخصائيني النفسيني الموت لدى طالب من دولة قطر
 395-383. ص ص 03، العدد12)جملداملصرية، القاهرة، 

وت لدى عينات عربية مصرية الم المعرفة قلق الم( ع1987أمحد حممد عبد اخلالق) -
الكويت. ص  111، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، العدد وسعودية ولبنانية

 (190-141ص 
فاعلية برنامج قائم على العالج بالمعنى في تحسين  ،(2012أمين رمضان زهران) -

وعلم ، دراسات عربية يف الرتبية مستوى الطموح لدى عينة من التالميذ بطيئي التعلم
 178-161ص.، اجلزأ األول25العدد(ASEP)النفس 

قلق الموت وعالقته ببعض المتغيرات، دراسة ميدانية بمدينة (، 2017بوفرة خمتار) -
، ص ص 9،جملة الرواق، املركز اجلامعي أمحد زبانة، غليزان، اجلزائر العددمعسكر 

176-186 
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،عامل الكتب،  2، طفسيالتوجيه واإلرشاد الن، ( 2912زهران، حامد عبد السامل ) -
 111ص .القاهرة

، لمزمنينالتدين وعالقته بقلق الموت لدى المرضى ا، (2017مسرية عمامرة ) -
 .2أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة اجلزائر

فاعلية برنامج قائم على العالج بالمعنى لمواجهة ، (2015مسرية، حسن أبكر ) -
 عينة من المطلقات بمدينة جدة،األحداث الضاغطة والتوجه نحو الحييات لدى 

 .1جملة العلوم الرتبوية العدد األول،ج
الموت لدى عينة من المسنين بالقدس بعنوان قلق (، 2016،)شقري،مسري إمساعيل  -

. ص 5، عمود.دراسة مقارنة، المجلة الدولية للتعليم متعدد التخصصاتالشريف
 44-33ص

، اإلسالم وعالقته بقلق الموتااللتزام الديني في  ،(1989الشويعر، طريفة، ) -
 رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية للبنات جبدة.

دراسةلبيانقلقالموتوعالقتهبأداءمهارةاإلرسالبكرةالطائرة(.2015صاحلعباسنسيمة) -
 - 482(، ص ص  62)  11. جملةالفتح، لدىطالباتالصفالخامساإلعدادي

494. 
، رسالة بوست. فسية في زمن كوروناكيف أعتني بصحتي الن(، 2019ظاهر صاحل ) -

 5فلسطني ص
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مهام وخطوات فريق الصحة النفسية  ،(2019القحطاين، عبد اهلل مريع وآخرون) -
(،  كورونا المستجد  -nCoVخالل جائحة فيروس في المنشأة الصحية أو)

 .14احملاجر الصحية وحنوها. ص .املركز الوطين لتعزيز الصحة النفسية.الرياض
دراسات نفسية في الذكاء الوجداني، االكتئاب، ( . 2009 معمرية بشري) -

. املكتبة املصرية للنشر اليأس،قلق الموت، السلوك العدواني، االنتحار
 .68ص  3والتوزيع،القاهرة. ،ج 

دور المرشد النفسي في الحد منن القلق  ،(2019مي حممد حريكة عبد احلفيظ) -
نيل شهادة دكتوراه، جامعة السودان ، أطروحة لالمستقبل لدى طالب جامعة النيلين

 16للعلوم والتكنولوجيا. ص 
فاعلية برنامج قائم على العالج ، (2016حممد عبد العزيز حممد عبد الرمحان) -

، جملة كلية بالمعنى لتحسين الهدف من الحياة لدى مجموعة من المراهقين الصم
 (448-399اجلزء الرابع. )ص ص 168الرتبية، جامعة األزهر العدد

 في إسالمي عالجي إرشادي برنامج فاعلية (،2013نايف فدعوس،ثامر حسني ) -
 .التطبيقية البلقاء جامعة طالبات لدى النفسي باألمن الشعور تنمية

. جملة تقييم واقع التكفل النفسي باألمراض المزمنة ،( 2018نوار شهرزاد سبتمرب) -
 627الباحث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية .ص 

دراسة  -( في الجزائر19فيروس كورونا)كوفيد ،(2020بوعموشة، ) نعيم -
-113(ص ص 2020)جوان 2، العدد2، جملة التمكني االجتماعي، اجمللدتحليلية
151 
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