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العدد الرابع  والستونمجلة الطفولة العربية

مجــــلة الطفــــولة العربيـــة
مجلة فصلية تصدرها

اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية

 

موقع املجلة اإللكتروني

http://www.jac-kw.org

تقوم شبكة املعلومات العربية التربوية "شمعة"
بنشر املعلومات البيبلوغرافية وامللخصات عن أعداد مجلة الطفولة العربية
واملقاالت والدراسات املنشورة فيها على موقعها التالي على شبكة اإلنترنت:

http://www.shamaa.org

تصدر بدعم مالي من
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العدد الرابع  والستونمجلة الطفولة العربية

قواعد النشر في مجلة الطفولة العربية

مبجال  املهتم  للقارئ  تقدم  امليدانية  أبحاثها  في  محكمة  علمية  مجلة  العربية  الطفولة  مجلة  إن 
الطفولة غرفًا معرفيًا لكل ما يخص الطفولة من دراسات وبحوث ومقاالت وقراءات عامة يستفيد منها 

املختصون واملهتمون وتقبل للنشر باللغتني العربية واإلجنليزية املواد اآلتية:
1ـ األبحاث امليدانية والتجريبية.*

2 ـ األبحاث والدراسات العلمية النظرية.
3ـ عرض أو مراجعة الكتب اجلديدة.

4ـ التقارير العلمية عن املؤمترات املعنية بدراسات الطفولة.
5 ـ املقاالت العامة املتخصصة.

قواعد عامة:
يشترط فيما يقدم للنشر في املجلة من دراسات ميدانية أو نظرية أو تقارير ما يلي:

اجلودة في الفكرة واألسلوب واملنهج، والتوثيق العلمي، واخللو من األخطاء اللغوية والنحوية.  1ـ  
2 ـ  التعهد من الكاتب، أن بحثه لم يسبق له أن نشر وأنه لن ينشره في أية مجلة أو كتاب قبل أن ُيبلغ برد 

املجلة وحكمها.
3 ـ  أن تكـــون اإلســـهامات مطبوعـــة مبعالـــج الكلمـــات Winword على أال يزيد عـــدد صفحاته على 40 

.A4 صفحة حجم
تنظيم طباعة البحث على أساس كتابة العناوين الرئيسية وسط السطر والعناوين الفرعية في اجلانب  4 ـ  

اليمني في سطر مستقل )بنط غامق( والعناوين الثانوية في بداية الفقرة.
إرســـال نســـخة واحـــدة مـــن البحث مع الديســـك وملخصـــني أحدهمـــا باللغـــة العربية واآلخـــر باللغة  5 ـ  

اإلجنليزية، باإلضافة إلى السيرة الذاتية املختصرة للباحث عند إرساله البحث ألول مرة.
ميكن إرسال نسخ املساهمات عن طريق اإلنترنت اخلاص مبجلة الطفولة العربية: 6 ـ  

haa49@ksaac.org.kw  

قواعد خاصة:

أواًل ــ األبحاث امليدانية والتجريبية:
كتابة عنوان البحث واسم الباحث ولقبه العلمي واجلهة التي يعمل لديها على الصفحة األولى.  1ـ  

 2ـ  اســـتيفاء البحـــث ملتطلبـــات البحـــوث امليدانية والتجريبية مبـــا يتضمنه من مقدمـــة واإلطار النظري 
والدراسات السابقة ومشكلة البحث وأهدافه وفروضه وتعريف مصطلحاته.

يراعـــي الباحـــث توضيح أســـلوب اختيـــار العينة، وأدوات الدراســـة وخصائصها الســـيكومترية وخطوات  3 ـ  
إجراء الدراسة.

يقوم الباحث بعرض النتائج بوضوح مســـتعينًا باجلداول اإلحصائية أو الرســـومات البيانية متى كانت   4ـ  
هناك حاجة لذلك.

* تقدم املجلة مكافأة مالية رمزية )500 دوالر أمريكي( تشجيعًا لألبحاث امليدانية والتجريبية.
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العدد الرابع  والستونمجلة الطفولة العربية

قواعد النشر في مجلة الطفولة العربية

قواعد التوثيق:

عنـــد اإلشـــارة إلـــى املراجـــع في املنت يذكر االســـم األخير )فقـــط( للمؤلف أو الباحث وســـنة  1 ـ  
النشـــر بني قوســـني مثل )القوصي، 1985( أو )Gardner, 1981(، وإذا كان عدد الباحثني 
)من اثنني إلى خمســـة( تذكر أســـماء الباحثني جميعهم للمرة األولى مثل )أبو عالم، العمر، 
الصراف، الشيخ، 1999(، وإذا تكررت االستعانة بنفس املرجــع يذكــر االسم األخير للباحــث 
األول وآخــرون مثــل )أبو عالم، وآخرون، 1999( أو )Gardner et al., 1981( وإذا كان عدد 
الباحثني ســـتة فأكثر يذكر االســـم األخير للباحث األول وآخرون مثل )الدمرداش، وآخرون، 
1999( أو )Skinner, et al., 1965(، وعند االقتباس يوضع النص املقتبس بني »قوسني 

صغيرين«، وتذكر أرقام الصفحات املقتبس منها مثل: )أبو عالم، 1990: 43(.
وجـــود قائمـــة املراجع فـــي نهاية البحث يذكر فيهـــا جميع املراجع التي أشـــير إليها في منت  2 ـ  
البحث وترتب ترتيبًا أبجديًا ــ دون ترقيم مسلسل ــ حسب االسم األخير للمؤلف أو الباحث 
وتأتـــي املراجـــع العربية أوال ثم املراجع األجنبية بعدهـــا وتذكر بيانات كل مرجع على النحو 

اآلتي:
عندما يكون املرجع كتابًا: أ ـ  

اســـم املؤلف )ســـنة النشـــر( عنوان الكتاب )الطبعة أو املجلد( اســـم البلد: اسم الناشر،   
مثال: مراد، صالح أحمد )2001(. األساليب اإلحصائية في العلوم النفسية والتربوية 

واالجتماعية، القاهرة: األجنلو املصرية.
عندما يكون املرجع بحثًا في مجلة: ب ـ  

اسم الباحث )سنة النشر( عنوان البحث، اسم املجلة، املجلد، الصفحات: مثل: قطامي،   
نايفـــة )2002(. تعليم التفكير للطفل اخلليجـــي، مجلة الطفولة العربية، 12، 87 ــ 

.114
عندما يكون املرجع بحثًا في كتاب: ج ـ  

اسم الباحث )سنة النشر( عنوان الباحث، اسم معد الكتاب، عنوان الكتاب، اسم البلد:   
الناشر، الصفحات التي يشغلها البحث.

اإلشارة إلى الهوامش بأرقام متسلسلة في منت البحث ووضعها مرقمة على حسب التسلسل   3ـ 
فـــي أســـفل الصفحـــة التـــي وردت بها مع مراعـــاة اختصـــار الهوامش إلى أقصـــى قدر ممكن، 
وتذكـــر املعلومـــات اخلاصة مبصـــدر الهوامش في نهاية البحث قبل اجلـــزء اخلاص باملصادر 

واملراجع.
 4 ـ  وضع املالحق في نهاية البحث بعد قائمة املراجع.

ثانيًا ــ الدراسات واملقاالت العلمية النظرية:

جتيـــز هيئة التحرير الدراســـات واملقاالت النظرية للنشـــر إذا ملســـت مـــن املراجعة األولية أن 
الدراسة أو املقالة تعالج قضية من قضايا الطفولة مبنهج فكري واضح يتضمن املقدمة وأهداف 
الدراســـة ومناقشـــة القضية ورؤية الكاتب فيها، هذا باإلضافة إلى التزامه باألصول العلمية في 

الكتابة وتوثيق املراجع وكتابة الهوامش التي وردت في قواعد التوثيق.
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العدد الرابع  والستونمجلة الطفولة العربية

قواعد النشر في مجلة الطفولة العربية

ثالثًا ـــ عرض الكتب اجلديدة ومراجعتها:

تنشر املجلة مراجعات الباحثني للكتب اجلديدة ونقدها إذا توافرت الشروط اآلتية:
1 ـ  الكتاب حديث النشر، ويعالج قضية تخص أحد مجاالت الطفولة.

2 ـ  استعراض املراجع حملتويات الكتاب وأهم األفكار التي يطرحها وإيجابياته وسلبياته.
3 ـ  حتتـــوي الصفحـــة األولى من تقرير املراجعة على اســـم املؤلف وعنـــوان الكتاب والبلد التي 
نشر فيها واسم الناشر، وسنة النشر، وعدد صفحات الكتاب، ويكتب في أسفل الصفحة اسم 

امُلراجع ودرجته العلمية واجلهة التي يعمل لديها.
.A4 4 ـ  كتاب تقرير املراجعة بأسلوب جيد وال يزيد على ثمان صفحات من حجم

رابعًا ـــ التقارير العلمية عن الندوات واملؤمترات املعنية بقضايا الطفولة:

تنشـــر املجلـــة التقارير العلميـــة عن املؤمترات والنـــدوات واحللقات الدراســـية في مجال   
الطفولـــة وقضاياهـــا التـــي تعقد في الكويـــت أو البالد العربيـــة أو غير العربية بشـــرط أن يغطي 
التقرير بشكل كامل ومنظم أخبار املؤمتر أو الندوة أو احللقة الدراسية وتصنيف األبحاث املقدمة 

ونتائجها وأهم القرارات والتوصيات.
كمـــا تنشـــر املجلة محاضـــر احلوار في النـــدوات التي تعقدها أو تشـــارك فيهـــا اجلمعية   

الكويتية لتقدم الطفولة العربية ملناقشة قضايا الطفولة امللحة.
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العدد الرابع  والستونمجلة الطفولة العربية

   مجلس أمناء مجلة الطفولة العربية

د. سعاد الصباح      الرئيس
د. حسن اإلبراهيم   نائب الرئيس

أ.  د. فايزة اخلرافي
أ.  د. محمد الرميحي
د. فهد محمد الراشد

د. عبد اللطيف احلمد
السيد/ سعد علي الناهض

د. أنور عبد الله النوري***
السيد/ محمد علي النقي

د. عادل عيسى اليوسفي
السيد /قتيبة يوسف الغامن

     الهيئـــــة االستشــــاريـــــة

أ. د. حامد عمار ****   كلية التربية ــ جامعة عني شمس
أ. د. أسامة اخلولي*

معهد الدراسات والبحوث التربوية ـ جامعة القاهرة أ. د. رجاء أبو عالم   
أ. د. الغالي أحر شاو    كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ــ فاس

د. عبد الله عمر العمر    كلية اآلداب ــ جامعة الكويت
مركز البحرين للدراسات والبحوث د. عبد الرحمن مصيقر    

عضو مبجلس الشورى ـ مملكة البحرين د. بهية اجلشي    
األستاذة سعاد الرفاعي                وكيل مساعد وزارة التربية )سابقًا( ــ الكويت

    هيئـــــة التحــــريـــــر

د. حسن اإلبراهيم    رئيس هيئة التحرير
د. علي عاشور اجلعفر    مدير التحرير

أ. د. قاسم الصراف     نائب مدير التحرير
أ. د. بدر عمر العمر

أ. د. محمد جواد رضا**
أ. د. محمد الرميحي
د. عدنان شهاب الدين

د. أنور النوري***

* انتقل إلى رحمة الله تعالى عام 2001. 
** انتقل إلى رحمة الله تعالى في يوم 8 / 5 / 2012.

*** انتقل إلى رحمة الله تعالى في يوم 2 / 8 / 2013.
**** انتقل إلى رحمة الله تعالى في يوم 9 / 12 / 2014.
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حمتويات العدد الرابع وال�ستون

الصفحة

٭ افتتاحية العدد

٭ البحوث والدراسات:
إدم��ان اإلنترن��ت وعالقت��ه بس��مات الش��خصية املرضي��ة ل��دى األطفال   ��

واملراهقني )دراسة ميدانية في حلب(
أ. د. محمد قاسم عبد الله  

واقع العنف األس��ري ضد األطفال في املجتمع األردني من وجهة نظر األطفال   ��
أنفسهم

د. علي عبد الكرمي الكساب        
د. انتصار عشا  

فاعلي��ة برنام��ج تدريبي مس��تند للنظري��ة املعرفي��ة االجتماعي��ة والثقافية   ��
لتش��كيل الهوية في تطوير الوع��ي الذاتي واملفاهيم السياس��ية لدى طالبات 

الصف اخلامس في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن
أ. د. يوسف محمود قطامي        
  د. منال محمد صدر       

٭ كتاب العدد:  
رأسمالية املدرسة في عالم متغير)الوظيفة االستالبية للعنف الرمزي(  ��

تأليف: أ. د. علي أسعد وطفة  
  الناشر: احتاد الكتاب العرب، دمشق، 2011

  عرض ومراجعة:  أ. د. صابر جيدوري 

٭ تقارير:

  Reggio Emilia Study Tour  ��
جولة دراسية في ريجيو إمييليا  

 By: Jawaher Alghofail  

 
٭  أنشطة وأخبار اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية

7
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افتتاحية العدد

يتن��اول ه��ذا العدد م��ن مجلة الطفول��ة العربي��ة موض��وع االضطرابات النفس��ية   
والس��لوكية ل��دى األطفال الذي يعتبر من أش��د موضوع��ات احلاضر أهمية نظ��راً للظروف 
احلرجة التي متر بها مجتمعاتنا العربية من طغيان النزاعات السياسية والفكرية والدينية 
وتفشي التسيب والالمباالة والتفكك األسري، مما يجعل األطفال يشعرون باإلحباط والفشل 
وضع��ف الهوية واالنتم��اء، وهذا يؤدي إلى إصاب��ة كثير من األطفال بالتوترات واملش��اكل 

النفسية والسلوكية.

لذل��ك تدعو احلاجة إلى ضرورة توفي��ر كثير من الرعاية النفس��ية واالجتماعية لألبناء 
انطالقاً من اإلميان بأن احملافظة على صحة األطفال النفسية والعقلية هو نوع من االستثمار 

اجليد باعتباره أغلى الثروات الوطنية وأحقها بالرعاية واالهتمام.

والع��دد الذي بني أيدينا اليوم يتن��اول العديد من املوضوعات التي تتعلق باالضطرابات 
النفسية والسلوكية لدى األطفال في عدد من الدول العربية، بالعرض والتحليل، مستعرضاً 
األس��باب والظروف التي تؤدي إل��ى التأثير بصحة األطفال النفس��ية والعقلية، وداعياً إلى 
طرح حلول للمش��اكل املترتبة على ذلك مبنهجية علمية كي يس��تفيد منه��ا اآلباء واملعلمون 
واملهتمون مبشاكل الطفولة ورعايتها في االلتفات إلى مرحلة الطفولة، كونها مرحلة جتذير 
الش��خصية واإلعداد للحياة، فالطفولة الس��عيدة تؤدي إلى حياة سعيدة في غالب األحيان، 
وهذا ال يتأتى إال إذا كنا مدركني أسباب األزمات النفسية واملشكالت السلوكية التي قد يعاني 
منه��ا األطف��ال والعمل على التخفيف منه��ا عن طريق حمايتهم من املواق��ف التي يتعرضون 
فيها للش��عور بالفش��ل واإلحباط، وهذا ال يتأتى إال بتضافر كل اجلهود والعمل سوية ضمن 
مخط��ط مدروس بوعي علمي ع��ن طريق التحكم ف��ي املؤثرات البيئية الت��ي حتيط مبحيط 

الطفل، وتتفاعل مع واقعه.

والله ولي التوفيق،       

هيئة التحرير
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    إصداٌر جديد

إصداٌر جديد

صدرعن اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية

التقرير النهائي ملشروع:

»املسؤولية التضامنية في النظام التربوي الكويتي«

وقد هدف هذا املشروع إلى دراسة وتقصٍّ ميداني في آليات وسياسات اتخاذ القرار   
التربوي الكويتي وكيفية تنفيذه والتعامل معه، واش��تملت الدراس��ة على عينة من اخلطب 
األميرية التي ألقاها صاحب السمو أمير البالد منذ توليه مقاليد احلكم في عام 2006 وحتى 

نهاية العام 2012 واملتعلقة بالتربية والتعليم.

وتضمن��ت الدراس��ة مجموعة م��ن املقترحات اإلصالحية لتحس��ني ص��ورة النظام   
التربوي احلالي في دولة الكويت في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج.
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إدمان اإلنترنت وعالقته بسمات الشخصية املرضية لدى األطفال واملراهقني 
)دراسة ميدانية في حلب(

البحوث والدراسات

د. محمد قاسم عبدالله
أستاذ الصحة النفسية، وعميد كلية التربية

جامعة حلب

امللخ�ص:

هدفت هذه الدراسة إلى بحث إدمان اإلنترنت وعالقته بسمات الشخصية املرضية، والفروق وفقاً   
ملتغيري اجلنس واملرحلة النمائية لدى األطفال واملراهقني. وقد تكونت العينة من 351 طالباً )167 ذكور، 
184 إن��اث( م��ن م��دارس مدينة حل��ب، في الصفوف 4 � 5 � 6 )متوس��ط العم��ر 11.6(، والصفوف 7 � 8 � 9 
)متوسط العمر 13.9(. وقد استخدمت أداتني: مقياس إدمان اإلنترنت، ومقياس التحليل اإلكلينيكي لقياس 

السمات الالسوية للشخصية. 

وق��د أظه��رت النتائج وج��ود عالقة دال��ة إحصائياً بني إدم��ان اإلنترنت، وكل م��ن: توهم املرض،   
التهيج أو االستثارة، القلق االكتئابي، االكتئاب منخفض الطاقة، امللل واالنسحاب، مشاعر الذنب واالستياء 
واالنحراف السيكوباثي والوهن النفسي وعدم الكفاية النفسية. في حني كانت العالقة غير دالة إحصائياً مع 
كل من: الفصام، والبارنويا، واالكتئاب االنتحاري. وقد تبني وجود فروق دالة إحصائياً بني الذكور واإلناث 

في إدمان اإلنترنت لصالح الذكور، وفروقاً دالة إحصائياً بني األطفال واملراهقني لصالح املراهقني. 

Internet Addiction and its Relation to Symptomatic Personality 
Traits Among Children and Adolescents

(A field Study in Aleppo City)

Mohammad Q. Abdullah
Counseling psychologist - University of Aleppo

       

Abstract
The purpose of the study was to investigate the relationship between Internet addiction 

and symptomatic personality traits, gender, and developmental stage among a sample 
of children and adolescents in Aleppo City. The sample was selected from elementary 
schools in Aleppo for the 4th, 5th, 6th, grades of children (M=11.6), and 7th, 8th, 9th grades of 
adolescents (M=13.9), and gender (males and females). The sample size was (351) students 
(167 males, 184 females). The tools of the study was: Internet Addiction Scale, and the 
Clinical Analysis Scale for assessing the symptomatic personality traits.

The results of the study revealed that there is relationship between internet addiction 
and: hypochondriasis, agitation, anxiety depression, low energy depression, boredom 
and withdrawal, guilt and resentment, psychopathic deviation, psychosthenia, and 
Psychological inadequacy. While there was no significant correlation between internet 
addiction and: schizophrenia, paranoia and suicidal depression. On the other hand, the 
results indicated significant differences between males and female in internet addiction 
(among males higher than females), and between children and adolescents (among 
adolescents higher than among children). 
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مقدمة :

إن التق��دم التكنولوج��ي الهائ��ل ف��ي تكنولوجيا املعلوم��ات واالتصاالت ال��ذي مييز هذا 
العصر، دفع البعض إلى تس��ميته ب� »العصر الرقمي«، مما يدل على اتس��اع نطاق استخدام 
اإلنترنت باعتباره س��مة العص��ر، وإحدى جتليات العوملة، وخاص��ة التجليات الثقافية في 
البث اإلعالمي من خالل األقمار الصناعية والقنوات الفضائية، والهاتف احملمول، والكمبيوتر 
بجميع أشكاله. وقد بات من الشائع وجود خدمة إنترنت في معظم األماكن العامة والرسمية 
)مقاصف - مطاعم- مقاهي - أس��واق -  مدارس وجامعات...(، واألماكن واألش��ياء اخلاصة 
)املن��ازل - الكمبيوت��رات احملمولة - أجهزة املوباي��ل...( على اعتبار أن ه��ذه اخلدمة جعلت 

إمكانية التواصل مع اآلخرين سهلة ومحققة، وتتجاوز حدود الزمان واملكان. 

وعلى الرغم من أن اإلنترنت يس��تخدمه األطفال واملراهقون، والراش��دون واملسنون، أي 
جمي��ع الفئات العمرية، وجميع طبق��ات املجتمع، بحيث أصبح يغ��زو جميع مظاهر احلياة 
االجتماعي��ة كوس��يلة اتصال وتبادل األف��كار، إال أن  من املهم أن نعرف أن املس��تخدم األكبر 
له��ذه اخلدمة هم من فئ��ة األطفال واملراهقني الذي��ن نراهم تائهني بني الرغب��ة املتعاظمة في 
االنفت��اح، وتكوين أكبر قدر ممكن من العالقات من جهة وبني الس��ير وفق خطى الراش��دين 
المتالك عالمات التوافق النفس��ي واالجتماعي، وهم بس��بب هذه املرحلة العمرية تراهم في 
خلط بني ما تريده الذات الشخصية على املستوى الداخلي )التوافق النفسي(، وبني ما يريده 
املجتمع على املس��توى اخلارجي )التوافق االجتماعي(، وخاصة أن وسيلة اإلنترنت تسمح 
بتحقي��ق الكثير من احلاجات والرغبات املمنوعة بط��رق عديدة ومتنوعة، وفي نفس الوقت 
تتي��ح االتصال مع من يرغب، وبالطريقة التي يري��د بحيث ميكن احلديث وإجراء املقابالت، 
واللقاءات، والنقاش��ات، في الس��رير، أو في أثناء تناول الطعام )Hardy, 2004(. كل هذا 
س��هل وصول مستخدميها لدرجة اإلدمان، وجعلتهم يتبعون طرقاً غير سليمة في التواصل 

النفسي واالجتماعي، وهذا األمر انعكس على التوافق لديهم )إسماعيل، 2004(.

ف��ي املاضي كانت ظاه��رة اإلدمان على التلفزيون من الظواهر النفس��ية االجتماعية التي 
احتل��ت مكانة مهمة في الدراس��ات النفس��ية، أما الي��وم فاألطفال واملراهق��ون مدمنون على 
اإلنترنت، حيث أش��ارت مجلة النيوزويك أن 3:2% من مستخدمي شبكة اإلنترنت يعانون 
م��ن إدمان اإلنترنت الش��ديد )عبدالله، ومزن��وق 2013(، ومبا أن الكمبيوت��ر قد تغلغل في 
جميع مجاالت احلياة، وأصبح في جميع املؤسس��ات التعليمي��ة، واالقتصادية، والتجارية 
وغيرها، بل أصبح ضرورة من ضرورات احلياة، فقد بات تعليمه في املؤسس��ات التعليمية 
مق��رراً دراس��ياً جلميع الطلب��ة في جميع مراح��ل التعليم، ب��دءاً من مرحل��ة الروضة مروراً 
مبراح��ل التعليم االبتدائية، واإلعدادية، والثانوية، وانتهاًء باجلامعية،مما جعل الكمبيوتر 
املتحك��م األق��وى في س��لوك الفرد، وأصب��ح الدخول على ش��بكة اإلنترنت ليس مس��تحيالً. 
ومن أكثر مواقع اإلنترنت اس��تخداماً س��وق املال، واملنتديات، والبريد اإللكتروني املجاني، 
واملواق��ع اإلخباري��ة اخلاصة باجلواالت، ومواقع املش��كالت الزوجية. وعلى هذا تس��تخدم 
محركات البحث على اإلنترنت س��واء النصية أو الصور في االس��تخدامات اآلتية: احلصول 
على املعلومات، التسوق والتجارة العاملية، واملراسلة من خالل الرسائل النصية السريعة، 
وإقام��ة الصداقات واحملادثة، والتس��لية واللعب، والعبث أو التس��كع ف��ي أروقة اإلنترنت 
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دون هدف، كما أنه وسيلة لألذى واجلرمية، مثل مواقع الهكرز واملواقع اإلرهابية التي تبث 
املعلومات املتطرفة. فاإلنترنت س��الح ذو حدين. فإذا كان نعمة ووس��يلة تكنولوجية مهمة 
ذات فوائد كبيرة، حني يحس��ن اس��تعماله، إال أنه قد يكون نقمة إذا أساء اإلنسان استعماله، 
فكما أنه وس��يلة معرفة، وتسلية، وجتارة ومراس��لة وصداقة، فإنه وسيلة للعبث واألذى، 
وإس��اءة التص��رف، واإلدم��ان. ويؤك��د البعض أن تس��ميته بالش��بكة العنكبوتية تس��مية 
صحيح��ة ودقيق��ة على اعتب��ار أن البعض يقع في خيوط وش��باك ال نهاية لها، كما يس��يء 

 .Addiction واإلدمان Dependence استخدامه لدرجة االعتماد التام

ويعتبر إدمان اإلنترنت  Internet Addiction مشكلة متزايدة، فقد أشار بعض علماء 
النفس إلى أن هناك ش��خصاً من بني 200 فرد من مس��تخدمي اإلنترنت تظهر عليهم أعراض 
اإلدمان، وأن هناك أشخاصاً يقضون 38 ساعة أو أكثر على اإلنترنت دون عمل، مما يؤثر في 
األداء الوظيفي اليومي للش��خص سواء في األس��رة أو العمل، أو العالقات االجتماعية. ومن 
املمكن أن تسوء سمعة الفرد، ويسوء أداؤه الوظيفي اليومي إذا وقع في دائرة إدمان اإلنترنت 
ملدة س��تة )6( أش��هر متواصلة من التعلق الكامل، ويعتبر األطفال واملراهقون والشباب من 
أكثر الفئات العمرية تعرضاً لهذه املش��كلة )Hardy, 2004(. من هنا تعتبر دراس��ة إدمان 
اإلنترنت من الظواهر النفس��ية االجتماعية املهمة التي يزداد االهتمام بها خاصة بعد انعقاد 
املؤمت��ر العاملي األول إلدم��ان اإلنترنت في سويس��را، والذي اعتبر مش��كلة إدمان اإلنترنت 

مشكلة عاملية )إسماعيل، 2004(.  

وإذا كانت دراس��ة س��مات الش��خصية قد احتلت مركزاً رئيس��اً في بحوث علماء النفس ملا 
لها من أهمية كبيرة في كش��ف الس��لوك الس��وي واملرضي لدى الفرد، حيث أكد جاكس��ون أن 
أغلب البحوث تهتم بدراس��ة الش��خصية والبناء األساس��ي لها، والبحث عن أفضل األساليب 
لقي��اس جوانبها ومتغيراتها املختلفة )Jackson, 2000(، م��ن جهة أولى، وإذا أيقن علماء 
نفس الش��خصية باحلاجة املاس��ة إلى منوذج وصفي وتصنيفي يش��كل األبع��اد أو العوامل 
األساس��ية للش��خصية عن طريق جتميع الس��مات املرتبطة معاً وتصنيفها أو إدراجها حتت 
بعد dimension أو عامل factor مس��تقل ميكن تعميمه عبر مختلف األفراد والثقافات من 
جهة ثانية، فإنه ومنذ العقد الس��ابع من القرن العشرين وما بعده حتمل كاتيل ورفاقه عبء 
القيام بسلسلة متصلة من البحوث لدمج قائمتني هامتني من االكتشافات في تقدير الشخصية 
وهم��ا: 1- قياس األع��راض املرضي��ة الهامة وأمناط الس��لوك املنحرف بواس��طة املالحظات 
اإلكلينيكية، 2- قياس سمات الشخصية بواسطة حتليل العوامل لسمات الشخصية السوية 
)غي��ر املرضي��ة(، من هنا توجه اهتمام الكثير من علماء النفس لدراس��ة س��مات الش��خصية 
الس��وية واملرضية، ووضع مقاييس لتقديرها وقياس��ها )عبد الرحم��ن، وأبوعباة، 1998(. 
وتعتبر مش��كلة إدمان اإلنترنت من جملة املش��كالت التي اس��تهدف علماء النفس الكشف عن 
عالقتها بسمات الش��خصية الس��وية )مثل: التآلف، الثبات االنفعالي، االمتثال، احلساسية، 
التخي��ل، اجلم��ود، الس��يطرة، التنظي��م الذات��ي، تقدي��ر الذات... إلخ(، وس��مات الش��خصية 
املرضي��ة )مثل: توه��م املرض، االكتئاب، التهيج، القلق، الش��عور بالذنب، اخلجل، االنحراف 
السيكوباثي... إلخ(، والتي باتت حتتل مكانة مهمة في قائمة األولويات البحثية، خاصة في 
العقدين األخيرين بالنظر ملا شهداه من تفاقم مقلق في معدالت انتشار ظاهرة إدمان اإلنترنت 

وسوء استعماله، واآلثار النفسية، واجلسمية، واالجتماعية التي نتجت عنها. 
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م�سكلة الدرا�سة:

يحرص الراش��دون دائماً عل��ى أن يبعدوا األطف��ال واملراهقني عن كل مص��ادر االنحراف 
وس��وء االس��تعمال abusing، ولكنه��م وصل��وا ملرحل��ة أصبح��وا فيها ش��به عاجزين عن 
ضب��ط مثيرات البيئة، وعلى األخص م��ا يتعلق بتقنية اإلنترنت فال س��بيل ملنع أبنائهم من 
دخ��ول الويب، وتصف��ح الفيس بوك أو بريده اإللكتروني، والتواصل مع أصدقاء من ش��تى 
بق��اع األرض، ومعرفة معلومات مختلفة ابتداًء باملعلومات الش��خصية البس��يطة، وانتهاًء 
باملعلوم��ات اجلنس��ية والسياس��ية وغير ذلك. إذن احلاجة الس��تعمال ه��ذه اخلدمة بلغت 
أقصاها بالنس��بة لهذه الفئة على اعتبار أنها تشبع أكثر من دافع وبأسهل الطرق. ومن جهة 
أخرى أجبر هؤالء على التعبير عن احلاجة للتوافق النفس��ي واالجتماعي بطرق غلب عليها 
الطابع غير السوي، وأن االنسحاب، والعدوانية، والنرجسية هي من اخلصائص الشخصية 
العامة التي يش��ترك بها هؤالء املدمنون مما يجعلهم عرضة لالضطرابات النفس��ية كالقلق 
واالكتئ��اب، والعدواني��ة، والوس��اوس القس��رية، واألرق، واملخاوف، حيث تش��ير دورين 
)Duran, 2003( إلى أنه لم يتم إجراء إال القليل من الدراس��ات في هذا املجال، وأنه اليزال 
يوجد جدل حول الس��ؤال الذي يتعلق بوجود اضطراب “إدم��ان اإلنترنت” فعالً. فهل هناك 
س��مات معينة للشخصية جتعل األطفال واملراهقني عرضة إلدمان اإلنترنت، وما هي سمات 
الش��خصية الالس��وية التي ترتبط بإدمان اإلنترن��ت؟ إن اإلجابة عن هذه التس��اؤالت تبني 
لنا أثر إدمان اإلنترنت على التوافق النفس��ي واالجتماع��ي للطفل واملراهق. من هنا تتمحور 
مش��كلة الدراس��ة احلالية حول بحث العالقة بني اإلدمان على اإلنترنت وسمات الشخصية 

املرضية لدى األطفال واملراهقني.

ت�ساوؤالت الدرا�سة:

•هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني إدمان اإلنترنت وسمات الشخصية املرضية  	
لدى األطفال واملراهقني عينة الدراسة؟

•ه��ل توج��د ف��روق ذات دالل��ة إحصائية ب��ني األطف��ال واملراهق��ني في اإلدم��ان على  	
اإلنترنت؟

•هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث في إدمان اإلنترنت؟ 	

هدف الدرا�سة: 

تهدف الدراسة إلى التعرف على العالقة بني إدمان اإلنترنت وسمات الشخصية املرضية 
ل��دى األطف��ال واملراهقني، كما تهدف إل��ى معرفة الفروق بني الذكور واإلن��اث، وبني األطفال 

واملراهقني في إدمان اإلنترنت. 

اأهمية الدرا�سة:

تعتبر هذه الدراس��ة مبثابة حلقة وصل بني ما نراه في العالم الواقعي لألطفال واملراهقني 
من اندماج في التكنولوجيا، وبني ما يظهرونه على املس��توى النفسي أو االجتماعي من تكيف 
وصحة نفسية. كما تظهر أهمية هذه الدراسة من ندرة الدراسات النفسية العربية - في حدود 



13

العدد الرابع والستونمجلة الطفولة العربية إدمان اإلنترنت وعالقته بسمات الشخصية املرضية لدى األطفال واملراهقني

عل��م الباحث- التي تناولت هذا املوضوع، والعينة املس��تخدمة فيها وهي األطفال واملراهقون، 
خاصة، وأنها الفئة األكثر تعرضاً للمشكالت واآلثار الثقافية واالجتماعية والنفسية للعوملة. 
وق��د تبني أن 90% من متصفحي اإلنترنت يلعبون ويتس��لون )عبدالل��ه، ومزنوق، 2013(، 
ويرج��ع ذل��ك إلى كونه��م من األطف��ال واملراهقني الذين لديه��م وقت للعب والتس��لية أكثر من 
الفئات األخ��رى في املجتمع، خاصة مع غياب البرامج التربوي��ة واالجتماعية والثقافية التي 
تشغل وقت فراغهم. لقد أكد يوجن وروجرز إلى أهمية إجراء املزيد من الدراسات حول تفسير 

.(Young & Rogers, 1998( ظاهرة إدمان اإلنترنت بني األطفال واملراهقني

مفاهيم الدرا�سة:

1- إدمان اإلنترنت: يعرف اإلدمان Addiction بأنه مواد قد يتناولها اإلنس��ان، ثم ال يقدر 
على االستغناء عنها، وإذا استغنى عنها تسبب ذلك في حدوث أعراض االنسحاب لتلك املادة 
التي تعرضه ملشاكل بالغة، ومن َثمَّ ال يستطيع أن يستغني عنها مرة واحدة، بل يحتاج إلى 
برنامج لإلقالع عن تلك املادة باستخدام مواد بديلة، وسحب املادة األصلية بشكل تدريجي كما 
هو احلال في أغلب حاالت املخدرات.فاإلدمان: هو حالة تنش��أ عن االستهالك املفرط واملكثف 
 physical ًمل��ادة م��ا طبيعية أو اصطناعية، بحيث يصبح الش��خص معتمداً عليها جس��ميا

dependence ونفسياً  psychological dependence، )عبدالله، 2010(.

ويع��رف إدم��ان اإلنترن��ت Internet Addiction: بأن��ه ضع��ف مقاوم��ة املس��تخدم 
لإلنترن��ت من حيث تركه أو محاولة االبتعاد عنه، حيث يس��تحوذ عليه بش��كل قس��ري. أو 
هو االس��تعمال املفرط Overusing لإلنترنت، بحيث يصبح الشخص معتمداً عليه قسرياً 
مما ي��ؤدي إلى ضع��ف األداء الوظيف��ي اليومي: املدرس��ي، واملهن��ي، واالجتماعي. ويعرف 
إجرائي��اً بأنه “الدرجة التي يحص��ل عليها الفرد على مقياس إدمان اإلنترنت املس��تخدم في 

هذه الدراسة”.

2- سمات الشخصية  املرضية: هي سمات الشخصية املرضية التي يقيسها املقياس املستخدم 
في هذه الدراسة، وهي: توهم املرض، االكتئاب االنتحاري، التهيج، القلق االكتئابي، االكتئاب 
منخفض الطاقة، الش��عور بالذنب واالس��تياء، امللل واالنس��حاب، االنحراف الس��يكوباثي، 

الوهن النفسي، عدم الكفاية النفسية،  البارنويا، الفصام:
: األش��خاص الذي��ن يحصل��ون عل��ى درجات  • 	Hypochondriasis توه��م امل��رض
مرتفعة في هذا العامل يكونوا مكتئبني ومنشغلني في االختالالت الوظيفية اجلسمية 
“فصحتهم أس��وأ من صحة اآلخرين، ويشعرون بأنهم كسالى، وأن أعصابهم تكاد 
تتقطع” والبعض اعتبر هذه الس��مة أول عوامل االكتئاب، وأن هناك عالقة بني توهم 

املرض وكل من: الوهن النفسي، واالنطواء االجتماعي.
: تركز بنود هذا العامل عل��ى أعراض االكتئاب  • 	Depression االكتئ��اب االنتح��اري

مثل “احلياة عدمية املعنى، وضعف الطاقة، واألفكار االنتحارية”.
: ترتبط أعراض التهيج بأعراض الهوس اخلفيف، واألشخاص  • 	Agitation التهيج
الذين يحصلون على درجات عالية في هذه السمة يحبون املغامرة، كما أنهم تواقون 

لالستثارة. 
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: األف��راد الذين يحصل��ون على درجات  • 	Anxious Depressionالقل��ق االكتئاب��ي
مرتفع��ة في ه��ذا البعد يصفون أنفس��هم بأنهم غير بارعني، ومتقلقل��ني أو مترددين، 
ومرتعش��ني ح��ني تناوله��م لألش��ياء، ويظهر لديه��م أح��الم مزعجة، وفق��دان الثقة 

بالنفس، وعدم القدرة على مواجهة األحداث املفاجئة.

: تظهر على الش��خص في  • 	Low Energy Depression االكتئاب منخفض الطاقة
ه��ذا البعد أعراض: الكآبة واحلزن، واضطرابات النوم )صعوبة الدخول في النوم(، 

واالستيقاظ مع الشعور بالتعب، وعدم املتعة، والشعور باإلرهاق.

: ميثل هذا العامل واجهة  • 	Guilt and Resentment الش��عور بالذنب واالس��تياء
االكتئاب املرتبط بالش��عور بالذنب واالستياء أو االمتعاض، والذين يحصلون على 
درج��ات عالية في هذا العامل يزعجهم اإلحس��اس بالذنب، كم��ا يفكرون في كل خطأ 
ارتكب��وه ف��ي أثناء النه��ار، فهم أكثر نزعة إلى تأنيب أنفس��هم حني يح��دث أي خطأ، 
والدرجة املرتفعة في هذه السمة تظهر لدى املدمنني وذوي االضطرابات السلوكية.

: ويتميز العامل بأن الش��عور  • 	Boredom and Withdrawal امللل واالنس��حاب
باحلي��اة ال قيمة لها، ومن الس��خافة االهتمام بها، وكذلك بامليل لالنس��حاب وجتنب 
الن��اس. والذين يحصلون على درجة مرتفعة في هذه الس��مة يتعرضون لالكتئاب، 

وهم منعزلون اجتماعياً مما يجعلهم عرضة للفصام واإلدمان.

: ويظهر هذا العامل من خالل  • 	Psychopathic deviationاالنحراف الس��يكوباثي
ع��دم ق��درة الفرد على كف س��لوكه ح��ني يتعرض للخط��ر اجلس��دي، أو االنتقاد من 
املجتم��ع، كما يتصف صاحب هذه الس��مة بدرجة عالية من االس��تثارة فيصدر عنهم 

سلوكيات مناهضة للمجتمع. 

: ويظه��ر من خ��الل عدم قدرة الف��رد على ضبط  • 	Psychosthenia الوه��ن النفس��ي
الذات، وبنمط اس��تحواذي من السلوك، وس��يطرة أفكار حول أشياء غير هامة، وبال 

مبرر، مما يزيد من مستوى القلق لدى الفرد.

: والدرج��ة املرتفعة تعبر  • 	Psychological inadequacy ع��دم الكفاية النفس��ية
عن س��مة العصابية، والتي تظهر من خالل ضعف األداء لدى الفرد وعدم الكفاية في 
أي ش��يء، ويحدث حتريف الواقع في مجال احترام الذات، كما يعتقد الش��خص بأنه 
 learned محكوم بالفشل، وغير صالح ألداء أية مهمة، ويناظر ذلك العجز املكتسب
helplessness. وال ميث��ل ذل��ك مفاج��أة في أن تك��ون عدم الكفاية النفس��ية مبثابة 

حقيقة هامة في عامل االكتئاب في التحليل العاملي من الرتبة الثانية. 

: وتظه��ر ه��ذه الس��مة من خالل س��يطرة الش��ك واالرتياب،  • 	Paranoia البارانوي��ا
وس��يطرة هذيانات العظمة أو االضطه��اد لدى الفرد. والدرج��ة املرتفعة منها تظهر 
ل��دى املصابني بالبارانوي��ا والفصام، وبدرجة متوس��طة ل��دى العصابيني ومدمني 

الكحول.

: وتظهر هذه الس��مة من خالل االنفع��االت واالندفاعات  • 	Schizophrenia الفص��ام
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الش��اذة، وان الفرد محكوم بواس��طة اآلخرين، وأنه أقل أهمية منهم، مع تشويش في 
الذاك��رة، وعدم الواقعي��ة. يرتبط هذا البعد مبرض الفص��ام وباالنطواء االجتماعي. 
فالدرج��ة املرتفع��ة منها تظهر ل��دى الفصاميني، أم��ا الدرجة املتوس��طة فتظهر لدى 

العصابيني ومدمني املخدرات.

والتعريف اإلجرائي لس��مات الش��خصية املرضية هو »الدرج��ة التي يحصل عليها الفرد 
في استجابته ملقياس سمات الشخصية املرضية املستخدم في هذه الدراسة«.

االإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة

 اأواًل- اإدمان االإنرتنت:

البد أن تكون قد س��معت من صديق أو ش��خص قريب، يقول لك »حني أنهض من فراش��ي 
الب��د ل��ي من تناول كوب م��ن القهوة ومعه س��يجارة، وذلك قبل البدء بأي عم��ل، إنني مدمن 
عليها«، فمصطلح اإلدمان addiction يس��تعمل مبعنى محدد جداً لإلشارة إلى االستعمال 
املكث��ف أو املفرط للكحول أو للعقاقير )أو أية م��ادة مؤثرة substance(، ومن املعروف أن 
استعمال هذه املواد له تأثيرات نفسية كبيرة على مزاج الشخص mood وعملياته املعرفية 
cognitions. من جهة ثانية فإننا نسمع الكثير من الناس يقولون إنهم مدمنون على تناول 
أطعم��ة معينة، أو على القمار، أو على الش��راء والتس��وق، أو على أي ش��يء آخر كمش��اهدة 

التلفاز، أو اإلدمان على اإلنترنت.

يرك��ز مفهوم اإلدمان Addiction في العلوم الطبية والنفس��ية عل��ى الزيادة واإلفراط 
في اس��تعمال العقاقي��ر أو املؤثرات اخلارجية األخرى التي تؤثر في االس��تجابة الكيميائية 
والس��لوكية للمخ. واإلنترنت وس��يلة تقنية مفيدة لإلنس��ان إذا أحس��ن اس��تخدامها. إال أن 
 Internet البعض قد يس��يء اس��تعمالها من هنا ظهر مصطلح “س��وء اس��تخدام اإلنترنت
Abuse”. فاإلنترن��ت كأي تق��دم تكنولوج��ي آخر ل��ه فوائده، وهو ثورة ف��ي عالم املعرفة، 
كما أنه وس��يلة س��ريعة ومهمة للحصول على املعلومات، مثلما هو وسيلة تسلية وصداقة، 
ومراس��لة قد يص��ل إلى حد العب��ث واألذى. إن التعلق املفرط باإلنترنت أدى إلى ما نس��ميه 
“إدمان اإلنترنت”، وتش��ير ماريا دورين ) Durin, 2003( إلى أنه لم يتم إجراء إال القليل 
من الدراسات في هذا املجال، خاصة وأن هناك جدالً واسعاً حول السؤال الذي يتعلق بوجود 
مثل هذا االضطراب. ويقول البعض: إن اإلنترنت يتحكم في حياة الش��خص ويسيطر عليه، 
بينم��ا يق��ول البعض اآلخ��ر إنه ال يتج��اوز درجة اإلف��راط، وأنه ال ميكن اعتب��اره كاإلدمان 
عل��ى املؤث��رات العقلية م��ن عقاقير ومخدرات. ومع ه��ذا فاإلنترنت اليزال يؤث��ر على الذين 
يس��تخدمونه بش��كل مفرط، ولم يعد مهماً أين يكون الش��خص، وهل يحمل الكمبيوتر أم ال، 
حيث أصبح من السهل احلصول عليه بغض النظر عن أية مشكلة تواجهه. إن إتاحة اإلنترنت 
وتوافره بس��هولة فتح املجال واس��عاً لقضاء وقت كبير في اس��تعماله. فاإلنترنت مثله مثل 
 Grohol,( أي هواي��ة يبدأ مس��تخدميه في قض��اء وقت كبير عليه، مم��ا يؤدي إلى إدمان��ه
2003(، ألن الوق��ت ال��ذي يقضيه الش��خص بحث��اً عما يهمه يع��د أحد أش��كال التوازن بني 
 approach-avoidance conflict ش��يئني متناقضني من نوع صراع اإلقدام - اإلحج��ام
هما الرغبة في ش��يء ما، واخلوف من شيء آخر يواجههما الشخص )Hardy, 2004(. إن 
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اإلفراط في اس��تخدام اإلنترنت يؤثر على حياة الش��خص النفس��ية واالجتماعية، واملهنية، 
وعلى صحته اجلس��مية. فقد تبني من دراس��ة طولية قام بها كروت وبارتس��ون وش��يرلس 
)Kraut,  Patterson,  & Scherlis, 1998( على عدد من األس��ر التي مت تدريبها على 
اس��تعمال اإلنترنت أنه بعد مدة تراوحت بني سنة وس��نتني من استخدامه، قد ارتبطت هذه 
الزيادة بانخفاض التواصل األسري وانخفاض حجم الدائرة االجتماعية داخل العائلة، كما 

عانى املشاركون في الدراسة من الوحدة النفسية، واالكتئاب.

ويتح��دث علم��اء النفس عن العالمات التحذيرية إلدمان اإلنترنت، والتي تش��به أش��كال 
اإلدمان األخرى فإذا ظهرت واحدة أو أكثر من العالمات التي تشير إليها التساؤالت التالية، 

فإن الطفل بحاجة إلى مساعدة نفسية متخصصة:
هل الوقت الذي يقضيه الطفل على اإلنترنت له تأثير سلبي على عالقاته االجتماعية،  1 .

وحياته الشخصية، وخاصة الدراسة، واألداء الوظيفي اليومي.
ه��ل توجد صعوبة في إدارة الوقت وتنظيمه كأن يقطع الطفل نومه أو يهمل وجبات  2 .

طعامه، أو واجباته املدرسية، أو ينقطع عن التواصل املباشر مع زمالئه.
هل يتسلل الطفل إلى اإلنترنت خلسة حني ينبغي عليه إجناز عمل ما أو واجب. 3 .

ه��ل يرغ��ب الطفل في قض��اء مزيد م��ن الوقت عل��ى اإلنترنت حتى يص��ل إلى الرضا  4 .
واإلشباع.

ماذا يحدث لو لم يتمكن الطفل من دخول اإلنترنت وتصفحه لفترة وجيزة؟ هل تظهر  5 .
عليه أعراض االنسحاب Withdrawal مثل: االرجتاف والتوتر والقلق والعصبية، 

وهل يحلم باإلنترنت، ويحرك أصابعه كأنه يستعمل جهاز الكمبيوتر؟.
هل تؤثر تكلفة اإلنترنت على دخل أسرة الطفل؟ 6 .

ه��ل يش��تكي اآلخ��رون م��ن الطفل بس��بب كذب الطف��ل من أن��ه ال يعاني أية مش��كلة  7 .
سلوكية؟

مبا أن اضطراب إدمان اإلنترنت لم يتم ذكره في الدليل التش��خيصي واإلحصائي الرابع 
 Diagnosis and Statistical Manual of Mental النفس��ية  لألم��راض  املع��دل 
 APA,( الص��ادر ع��ن الرابط��ة األمريكية للطب النفس��ي Disorders )DSM-IV-TR(
2004(، فإن اإلجابة عن هذه التس��اؤالت دفعت املختصني إلى بحث املعايير التش��خيصية 
إلدم��ان اإلنترن��ت، حي��ث ي��رى فينخ��ل )Fenichel, 2004( أن أفض��ل طريق��ة إكلينيكية 
الستكش��اف االس��تخدام القه��ري لإلنترن��ت  Internet Compulsive Use هو مقارنته 
مبعايير األنواع األخرى لإلدمان. ومن بني التشخيصات التي وردت في الدليل التشخيصي 
 gambling فإن القمار املرضي ،)DSM-IV( واإلحصائي الرابع املعدل لألمراض النفسية
هو أقرب ظاهرة إلدمان اإلنترنت. وقد عرفت األبحاث السابقة إدمان اإلنترنت بأنه: اضطراب 

في ضبط الدافع impulsive disorder، وال يستلزم بالضرورة إدمان املخدرات. 

فاملشكلة ليست في استعمال اإلنترنت، وإمنا في: الوقت الذي يقضيه الطفل في استعماله، 
وفي تأثير ذلك على صحته اجلس��مية والنفسية واالجتماعية، وفي مدى تعلقه به، وإدمانه 
عليه وابتعاده عن األنشطة األخرى. إن أي سلوك يقوم به الطفل يبقى سلوكاً طبيعياً في إطار 
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حدود املعايير الثقافية واالجتماعية املتعارف عليها، وفي مستوى منوه اجلسمي والعقلي، 
وح��ني يزداد هذا الس��لوك عن حده الطبيع��ي، ويتحرف في نوعيته بحيث يؤثر س��لباً على 
ش��خصية الطفل وأدائه الوظيفي والسلوكي التكيفي يعتبر س��لوكاً شاذاً ومرضياً، وهو ما 
نطلق عليه مصطلح إدمان اإلنترنت. وقد أكد جيكنباخ )Gackenbach, 1998(، على أن 
 ،Salience ًسلوك إدمان اإلنترنت يتصف باحملكات التالية: األول هو أن يكون سلوكاً بارزا
وهذا “البروز أو التميز” يحدث عندما يصبح السلوك من أبرز وأهم أنشطة الطفل، وأكثرها 
قيمة، بحيث يس��يطر على تفكيره ومشاعره وسلوكه، حيث االنشغال البارز، والتشويهات 
املعرفية واضطراب السلوك االجتماعي، واللهفة على القيام بهذا النشاط. واحملك الثاني هو 
تغير املزاج mood modification الذي يش��ير إلى اخلبرة الذاتية التي يش��عر بها الطفل 
  coping strategy حني قيامه بهذا الس��لوك، بحيث تصبح إس��تراتيجية تكيف ومواجهة
 ،Tolerance يتجن��ب م��ن خاللها اآلثار املترتبة عل��ى افتقادها. واحملك الثالث ه��و التحمل
حيث يزداد مقدار النش��اط أو الس��لوك املطلوب القيام به للحصول على نفس األثر الذي كان 
 withdrawalيحصل علي��ه من قبل مبقدار أقل. واحمل��ك الرابع هو األعراض االنس��حابية
symptoms الت��ي حت��دث حني ينقطع الطفل عن اس��تخدام اإلنترنت، وم��ن هذه األعراض 
الشعور بالضيق، والتوتر، والقلق، واالرجتاف، وحدة املزاج، والعصبية، واحملك اخلامس 
ه��و الص��راع conflict الذي يحدث على مس��تويني: بني املدمن واحمليطني ب��ه، وهو صراع 
ب��ني ش��خصي interpersonal  م��ن جهة أولى، وبينه وبني نفس��ه من جه��ة ثانية، حيث 
يحدث على مس��توى تضارب األنش��طة اليومية، والرغبات، واالهتمامات، وامليول، أي: بني 
الفرد ذاته وبنائه النفس��ي، وهو ما يسمى الصراع البني نفسي Intrapsychic . أما احملك 
الس��ادس واألخير فهو االنتكاس relapse ال��ذي يعبر عن ميل الطفل إلى العودة مرة ثانية 

للسلوك الذي يدمن عليه، وهو استعمال اإلنترنت.

ويأخذ إدمان اإلنترنت عدة أشكال وفقاً للمواقع التي جتذب الطفل واملراهق، فقد تبني أن 
أكث��ر املواقع جذباً هي حجرات الش��ات، تليها مواقع جماعات األخبار، ثم البحث في ش��بكة 

الويب، وجمع املعلومات. وهناك خمسة أشكال فرعية إلدمان اإلنترنت هي:
، وهو االستخدام القهري  1 .Cyber-Sexual Addiction إدمان اجلنس في الس��يبر

لشبكات البحث عن اجلنس في السيبر.
، وه��و اإلفراط في  2 .Cyber-Relationship Addiction إدمان عالق��ات الس��يبر

عالقات على اإلنترنت.
، مثل القمار على اإلنترنت والتس��وق القس��ري  3 .Net-Compulsion قه��ر اإلنترنت

على اإلنترنت.
، وه��و البح��ث القه��ري على الويب  4 .Information Overload ع��بء املعلوم��ات

وقواعد البيانات.
بألع��اب  املف��رط  اللع��ب  وه��و   ، 5 .Computer Addiction الكمبيوت��ر  إدم��ان 

الكمبيوتر.

وقد وضع جرول )Grohol, 2003( منوذجاً لتفس��ير س��لوك إدم��ان اإلنترنت املؤقت، 
عبر مراحل هي:
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  The stage  of االف��ت��ت��ان   أو   االس��ت��ح��واذ   »مرحلة  وتسمى  األول������ى،  امل��رح��ل��ة 
جديداً  واف��داً  واملراهق  الطفل  يكون  حني  حتدث   :”enhancement or obsession

ومجرباً جديداً لإلنترنت، أو مستخدماً لنشاط جديد.

املرحل���ة الثاني���ة، وتس��مى »مرحل��ة التحرر من الوه��م أو التخلص من اخلداع احلس��ي 
Disillusionment  stage « ففي املرحلة السابقة يصل الطفل واملراهق إلى اإلدمان، وهذا 
يتي��ح للمرحلة الثانية التي يقل فيها اهتمامه بنش��اط اإلنترنت، مم��ا يتيح املجال للمرحلة 

الثالثة.

املرحل���ة الثالثة، وتس��مى مرحلة التوازن Balance stage، وهي االستخدام الطبيعي 
والسوي لإلنترنت، وذلك حني يجد الطفل أو املراهق نشاطاً جديداً ومثيراً الهتمامه.

أم��ا فينخل )Fenichel, 2004(، في��رى أن من يقضون أوقاتاً طويلة أمام اإلنترنت بدالً 
من قضائها في األنشطة االجتماعية واألسرية، فيكون لديهم أساليب معرفية شاملة مكونة 
من تعدد املهمات، واملعاجلة زائدة السرعة، وافتقاد أهداف التوجه متوسطة أو بعيدة املدى، 
وعادة يس��تخدمون الكمبيوتر كنقطة تواصل مع العالم. وبذلك فإن إدمان اإلنترنت أكثر أو 
أقل من مجرد اضطراب استخدام العقاقير أحادي البعد، وميكن القول إّن هذا التفسير يحتاج 

لتقصٍّ في ضوء احلاجات اإلنسانية، والدوافع، والعمليات املعرفية، والسلوك.

ثانيًا- �سمات ال�سخ�سية واإدمان االإنرتنت لدى االأطفال واملراهقني:

رمب��ا يعتق��د البع��ض أن العلم��اء والباحث��ني واملبدعني فقط، ه��م األكثر عرض��ة إلدمان 
اإلنترن��ت، فجماع��ات الش��ات، وجماع��ات األخب��ار، واس��تخدام البري��د اإللكتروني جتعل 
املس��تخدم ف��ي حالة تفاعل مع اآلخري��ن، كما يعتق��د أن األطفال واملراهق��ني الذين يتصفون 
باخلج��ل، والوح��دة النفس��ية، واالنطواء من الس��هل عليه��م تكوين عالقات عل��ى اإلنترنت 
وأنه��م األكثر عرضة لظاه��رة إدمان اإلنترنت، حيث تنمو لديهم ش��خصيات غير واقعية أو 
افتراضي��ة Virtual Personality تختلف عن ش��خصياتهم. من جه��ة ثانية فإن األطفال 
 :)Elisheva,  2002( واملراهق��ني هم األكثر عرضة إلدمان اإلنترنت، وذلك لثالثة أس��باب
األول ه��و تط��ور األجهزة احلديثة لتس��هيل التفاعل مع اآلخرين، حيث الرس��ائل الس��ريعة 
“IMS” التي تس��مح للمس��تخدم معرفة متى يكون الصديق على اإلنترنت،والتسامر عبر 
شاشات اإلنترنت باستخدام مربعات تظهر للطرفني، ويقوم ُكلٌّ منهما بكتابة ما يريد لآلخر، 
وق��د تبني أن أكثر من خمس املراهقني في الواليات املتحدة األمريكية يس��تخدمون الرس��ائل 
الس��ريعة في التواص��ل. والثاني هو أنه مع زيادة اس��تخدام األطف��ال واملراهقني لإلنترنت 
ف��ي املنازل أكثر من الس��ابق، فقد أصبح من الس��هولة عليهم إيج��اد أصدقائهم املقربني على 
اإلنترنت وقت احلاجة، ودون التخلي عن عالقاتهم املدرسية، حيث أصبح اإلنترنت وسيلة 
للتفاع��ل مع األصدق��اء والغرباء، كما أنه وس��يلة متممة للتواصل الش��خصي مع األصدقاء 
احلقيقيني واملقربني. والس��بب الثالث، هو أن من سمات شخصية املراهق البحث عن اإلثارة 
احلس��ية sensation seeking كمحاولة إلش��باع هذه الرغبة جنده يس��عى دائماً للبحث 
عم��ا هو جديد، ويتش��وق لكل ما هو غريب، من هن��ا يجد في الش��بكة العنكبوتية ما يريده، 
وإذا أراد التح��دث والتواص��ل مع اآلخرين ومناقش��تهم، وج��د املنتدي��ات، وإذا أراد األلعاب 
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والتسلية وجدها، وإذا أراد التجول والتسكع وجد ضالته. من جهة ثانية فقد تبني وجود عدة 
اضطرابات ومش��كالت مرتبطة بإدمان اإلنترنت، مثل: اضطرابات النوم، وبعض املشكالت 
اجلسمية مثل آالم الظهر، وإجهاد العني، واالكتئاب والهوس، والقلق االجتماعي واضطرابات 
األكل، وخاصة القهم العصبي، والش��راهة املرضية، وتعاطي الكحول، واضطرابات املزاج، 
واالحت��راق املهن��ي، والتعرض لالغتصاب ف��ي مرحلة الطفولة، واضط��راب نقص االنتباه، 

 .)Shapira, 1998( والوساوس واألفعال القهرية، والقمار املرضي، واإلدمان اجلنسي

يش��دد االجتاه التكاملي في تفس��ير إدمان اإلنترنت على س��مات الش��خصية التي جتعل 
الطفل واملراهق مهيئاً لإلصابة بإدمان اإلنترنت. فهناك س��مات معينة للشخصية جتعل هذا 
الطفل أو املراهق ُمهّيأَ أو مس��تهدفاً للتعرض إلدمان اإلنترنت دون غيره. ففي دراسة أجراها 
يوجن وروجرز )Young & Rogers, 1998( أوضحت أنه من بني )65( مليون مستخدم 
لإلنترنت يوجد حوالي )13( مليون ش��خص مدمن لإلنترنت. ووفقاً للفروق الفردية سواء 

بني الفرد واآلخرين، أو بني الذكور واإلناث، توصال إلى النتائج اآلتية:

• يلجأ الذكور الس��تخدام اإلنترنت من أجل احلصول على الش��عور بالقوة، واملكانة،  	
والس��يطرة واملتع��ة، ويتيح لهم ه��ذا الدخول إلى مواقع يش��بعون م��ن خاللها هذه 
احلاج��ات النفس��ية، فيدخلون عل��ى مواقع مص��ادر املعلوم��ات واأللع��اب، خاصة 
األلعاب العدوانية وحجرات الدردش��ة اجلنس��ية، واألف��الم اخلليعة. وعلى العكس 
من ذلك، فإن اإلناث يدخلن على مواقع الش��ات والدردش��ة م��ن أجل عقد صداقات مع 
نفس اجلنس، أو مع اجلنس اآلخر إلشباع احلاجة إلى احلب، واملشاركة االجتماعية، 

والبريد اإللكتروني، ومجموعات األخبار إلشباع احلاجة إلى املعلومات. 

•هناك س��مات للش��خصية جتعل الفرد ينزلق في مصيدة اإلنترنت، من هذه السمات:  	
اخلج��ل، وع��دم القدرة عل��ى املواجه��ة، واالنطوائية الت��ي جتعل الفرد ال يس��تطيع 
تكوي��ن صداقات مع اآلخرين في العالم الواقع��ي فيهرب إلى العالم االفتراضي الذي 
يجعل��ه يعي��ش في عال��م اخليال، واألح��الم املثالي��ة، ويعقد صداقات م��ع من يريد، 
وم��ع م��ن ال يس��تطيع رؤيته، وم��ن ال يعرفه، وكثيراً ما يس��تعير اس��ماً غير اس��مه 
احلقيقي، فيتصرف بدون رقيب، ويصبح هذا الش��خص محبوباً ومنبس��طاً في مثل 
هذه العالقات الوهمية االفتراضية، مما يش��عره بذاته وأهميته ومكانته بني الناس، 
فيصب��ح اإلنترنت ضالته التي يبحث عنه��ا. وإذا افتقد املهارات االجتماعية في عامله 
احلقيق��ي، يعوض عنها ف��ي عامله االفتراض��ي. إن تقدير الذات املنخفض والش��عور 
بالنق��ص، وعدم الكفاية، والرهاب االجتماعي، ومفهوم الذات الس��لبي، واالنطوائية 

هي من أبرز سمات الشخصية التي تدمن على اإلنترنت. 

             عالوة على ذلك فإن من لديهم تاريخاً مرضياً س��ابقاً هم أكثر عرضة لإلصابة 
بإدم��ان اإلنترنت، حيث تبني أن مدمني اإلنترنت لهم تاريخ س��ابق في معاناة القلق 
واالكتئاب، وأشكال اإلدمان األخرى، وخاصة أن هؤالء قد أدمنوا اإلنترنت في الشهور 
األولى من اس��تخدامهم له. كما أن من يعاني من الضغوط النفسية األسرية واملهنية 
والتعليمي��ة يكون أكثر عرضة ألن يقع فريس��ة لهذه اخلي��وط العنكبوتية، ألن هذه 
الضغوط النفس��ية جتعله يهرب إلى العالم االفتراضي ال��ذي يتمنى أن يعيش فيه، 
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وأن يحقق فيه ما فشل في حتقيقه واقعياً )عبدالله، ومزنوق، 2013(. من جهة ثانية 
فإن خبرات الطفولة الس��لبية وأساليب املعاملة السيئة واخلاطئة، هي من مؤشرات 
إدمان اإلنترنت. فاخلوف الزائد على االبن أو عقابه املس��تمر ولومه وتوبيخه تدفعه 
إل��ى أن يتحرر م��ن هذه املعامل��ة ومن آثاره��ا، فينزلق ف��ي إدمان اإلنترنت ليش��عر 

بالتحرر، فال أحد يراقبه.

ثالثًا- الدرا�سات ال�سابقة: 

أجرىشابيرا )Shapira, 1998( دراسة على عينة مؤلفة من )14( شخصاً ممن يقضون 
وقتاً طويالً على اإلنترنت لدرجة جتعلهم يواجهون مش��كالت عديدة، مثل انقطاع عالقاتهم 
االجتماعية، والتسرب من املدرسة أو اجلامعة، وترك األنشطة األخرى، وذلك بهدف معرفة 
ما إذا كان ينبغي التعامل مع مش��كلة اإلنترنت على أنها اضطراب أم عرض الضطراب آخر. 
من جهة ثانية شملت الدراسة عينة مؤلفة من شخص عمره )31( عاماً يقضي على اإلنترنت 
)100( س��اعة أس��بوعياً، وينقطع عن أس��رته وأصدقائه، وعن نومه. وطالب جامعي عمره 
)21( عام��اً يتغي��ب عن اجلامعة، وبحث عنه رجال الش��رطة، ووجدوه ف��ي مخبر كمبيوتر 
باجلامعة حيث قضى سبعة أيام متواصلة على اإلنترنت. وقد متت مقابلة أفراد العينة ملدة 
تتراوح بني 3-5 س��اعات، وطرحت عليهم أس��ئلة معيارية عن االضطرابات النفس��ية. وقد 
توص��ل الباحث إل��ى أن التعلق باإلنترنت ال ينظر إليه على أن��ه اضطراب، إال أن اإلفراط في 
استخدامه يش��به اضطراب ضبط االندفاعات impulsive disorder مثل هوس السرقة، 
والتس��وق القهري. وقد س��مى شابيرا مش��كلة إدمان اإلنترنت “هوس اإلنترنت”. وقد تبني 
من الدراسة أن )9( أشخاص من بني )14( فرداً يعانون من االكتئاب - الهوسي، وأن نصف 
أف��راد العينة يعانون من القلق االجتماعي، وثالث��ة )3( منهم يعانون من اضطرابات األكل، 
وخاصة الشراهة املرضية، وأن أربعة )4( يعانون من نوبات غضب شديدة ال ميكن التحكم 
به��ا، ونصف أفراد العينة يعانون من اضطراب ضبط االندفاعات، وثمانية )8( يعانون من 

سوء استعمال الكحول، وبعض العقاقير خالل حياتهم. 

وفي دراس��ة أخرى قام بها رميي )Remy, 2000( به��دف فحص العالقة بني التواصل 
عب��ر الكمبيوتر، واس��تخدام اإلنترنت، ومنو الهوية النفس��ية واالجتماعية لطالب اجلامعة 
في والية املسيس��يبي تكون العينة من )417( طالباً مت تطبيق أدوات الدراس��ة عليهم مثل: 
مقياس س��لوك إدمان اإلنترنت، واستبانة املهمة النمائية وأسلوب حياة الطالب لقياس منو 
الهوية النفسية واالجتماعية، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة عكسية بني استخدام 
الطالب للتواصل عبر الكمبيوتر، واس��تخدام اإلنترنت ودرجاته��م على مقياس منو الهوية 

النفسية واالجتماعية.

وقد هدفت دراس��ة كابي )Kubey, 2001( إلى فحص العالقة بني اس��تخدام اإلنترنت، 
وانخف��اض األداء األكادمي��ي لطالب اجلامعة، وأظهرت النتائج أن انخفاض مس��توى األداء 
األكادمي��ي  يرج��ع إل��ى اإلفراط ف��ي اس��تخدام اإلنترن��ت، حي��ث إن االس��تخدام الترويحي 
والترفيهي لإلنترنت بكثرة يعوق األداء األكادميي، كما أن الوحدة النفس��ية والس��هر لوقت 

متأخر، والغياب عن احلضور في الفصل هي نتائج لالستخدام املفرط لإلنترنت. 
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أم��ا دراس��ة باوالي��ك )Pawlak, 2002( الت��ي هدفت إل��ى فحص العالقة ب��ني الوحدة 
النفس��ية واملس��اندة االجتماعية وإدمان اإلنترنت بني طالب املدارس الثانوية، وعالقة منط 
الشخصية باإلدمان على اإلنترنت، فقد جمعت بيانات من عينة من طلبة املرحلة الثانوية في 
نيويورك )حجم العينة 2002 طالباً( ميثلون الصفوف من الثامن وحتى الثاني عش��ر. وقد 
مت تطبيق خمس��ة مقاييس أحدها ميثل س��ؤاالً مفتوحاً، وهذه املقاييس هي: مقياس الوحدة 
النفس��ية، واملقياس املعرفي على اإلنترنت، ومقياس تقدير املس��اندة االجتماعية، واملقياس 
الفرع��ي لالنطواء واالنبس��اط في متنبأ النمط عند بريج��ز )MBTI Briggs(، إضافة إلى 

استبانة دميغرافية. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
• هناك ارتباط دال بني الوحدة النفسية واملساندة االجتماعية وإدمان اإلنترنت. 	

•إن الط��الب الذي��ن يعانون من مس��تويات مرتفعة م��ن الوحدة النفس��ية وانخفاض  	
املساندة االجتماعية يتجهون نحو اإلنترنت خلفض تلك املشاعر.

•إن اإلحس��اس بالوحدة النفسية وقلة املس��اندة االجتماعية تؤدي إلى إدمان الطالب  	
على اإلنترنت.

• تبني وجود عالقة غير دالة إحصائياً بني إدمان اإلنترنت ومتغيري منط الش��خصية  	
واجلنس. 

وفي دراس��ة جونزليز )Gonzalez, 2002( التي هدفت إل��ى فحص العالقة بني إدمان 
اإلنترنت واالندفاعية، فتبني تزايد معدل انتشار اإلنترنت في املنازل بشكل ثابت، وأن هناك 
آثاراً مرضية ترتبط باس��تخدام اإلنترنت، أبرزها اآلثار اجلس��مية واالجتماعية. ومن خالل 
اس��تخدام معايي��ر املقامرة القهري��ة املرضية كنموذج ملعايي��ر إدمان اإلنترن��ت وفق الدليل 
التش��خيصي واإلحصائي لألمراض النفس��ية )DSM-IV(، تبني أن إدمان اإلنترنت يعتبر 
اضطراب��ات االندفاعي��ة والنزع��ات Impulsive disorders، ووجدت عالق��ة بني إدمان 

اإلنترنت واالندفاعية، كما أن االندفاعية تلعب دوراً في إدمان اإلنترنت.

أم��ا دي-جراش��يا )De-Gracia,  2002( فق��د بح��ث املش��كالت الس��لوكية املرتبط��ة 
باس��تخدام اإلنترنت، حيث صمم اس��تبانة على الويب مت نش��رها عب��ر اإلنترنت ملدة أربعة 
أسابيع، وتكونت العينة من )1664( من املتطوعني لإلجابة على املقياس من اجلنسني، وقد 
تبني أن 4.9% من أفراد العينة قد أش��اروا إلى تكرار املش��كالت اآلتية: اإلحساس بالذنب، 
والرغب��ة القوي��ة في االتصال، وإضاعة الوق��ت، وعدم القدرة على الضب��ط، وارتفاع القلق، 

وخلل األداء الوظيفي االجتماعي.

وفي دراس��ة الش��هيفا )Elisheva, 2002( التي هدفت إلى بحث العالقة بني اس��تخدام 
اإلنترن��ت والس��عادة النفس��ية ل��دى املراهقني، وذلك عل��ى عين��ة قوامه��ا )130( طالباً من 
طالب الصف الس��ابع في مدارس كاليفورنيا، واس��تجابوا على مقياس امليل نحو الس��عادة 
النفسية، ومقياس استخدام اإلنترنت يومياً ملدة ثالث ليال متتالية. وقد أشارت النتائج إلى 
أن عدد الس��اعات التي يقضيها املراهق على اإلنترنت ال ترتبط باملزاج أو الس��عادة النفسية 
اليومية، كما أش��ارت نظرية األلفة واملودة إلى أن أقرب ش��ركاء التواصل من خالل الرسائل 
على اإلنترنت يرتبط بالقلق االجتماعي اليومي، والوحدة النفس��ية في املدرس��ة، كما تسهم 
ف��ي قي��اس املزاج، حيث بلغ معامل االرتباط بني الرس��ائل مع األصدق��اء والقلق االجتماعي 
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)0.56(، ومع الوحدة النفس��ية )0.61(، ومع السعادة النفسية اليومية )-0.44( وجمعها 
دالة عند مستوى )0.0001(. 

أما دراس��ة تس��اي ولني )Tsai & Lin, 2003( التي تتبعت سلسلة من الدراسات التي 
تتعل��ق بإدم��ان املراهقني عل��ى اإلنترنت في تاي��وان، فقد تبني م��ن حتليل نتائ��ج املقاييس 
للمراهقني مدمن��ي اإلنترنت ومقابالتهم أن أغلبهم تظهر عليهم عالمات إدمان اإلنترنت مثل: 
االستخدام القهري، واالنسحاب، والتحمل، واملشكالت املدرسية، ومشكالت صحية وأسرية، 
وسوء اس��تغالل الوقت، كما تبني أن أغلب أفراد العينة قد اعتبروا اإلنترنت مصدراً أساسياً 
للمعرفة واملعلومات، وهم مدمنون على اس��تعمال رسائل اإلنترنت. وقد أوصى تساي ولني 

بأن على علماء النفس واملعلمني االهتمام بهذا النوع من اإلدمان، وعرض احللول املمكنة .

وف��ي دراس��ة نالوا وأنان��د )Nalwa &Anand, 2003( التي هدفت إلى دراس��ة مدى 
انتشار إدمان اإلنترنت في املدارس بالهند، والتي أجريت على عينة مؤلفة من )100( طالب 
ممن تتراوح أعمارهم بني 16-18 س��نة، وطبق عليهم مقياس االستخدام املرضي لإلنترنت، 
ومقي��اس الوحدة، حيث مت تقس��يم العينة إلى مجموعتني: مجموع��ة معتمدة على اإلنترنت 
)18 طالب��اً(، ومجموعة أخرى غي��ر معتمدة على اإلنترنت )21 طالباً(. وقد أظهرت النتائج 
وجود فروق س��لوكية دالة بني أفراد املجموعت��ني، فاملجموعة املعتمدة على اإلنترنت تعاني 
م��ن اضطرابات النوم ألنها تس��تيقظ في وق��ت متأخر كي تدخل على اإلنترن��ت، كما أن عدد 

الساعات التي يقضونها تكون أكثر من ساعات عدد غير املعتمدين.

وقد أجرى واجن ولي وش��نج )Whang,  Lee & Chang,  2003( دراسة هدفت إلى 
فحص اخلصائص النفس��ية ملفرطي اس��تخدام اإلنترنت، وقد استخدم مقياس يوجن املعدل 
إلدمان اإلنترنت واملقابلة الشخصية، وتألفت عينة الدراسة من )13588( فرداً )عدد الذكور 
7878، وعدد اإلناث 5710( من بني )20 مليون(، ومن بني أفراد العينة بلغت نسبة مدمني 
اإلنترنت )3.5%(، ونسبة )18%( مت تصنيفهم كمجموعة من احملتمل أن تكون مدمنة على 

اإلنترنت. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
• توج��د عالق��ة قوية وموجب��ة بني إدم��ان اإلنترنت واخلل��ل الوظيفي ف��ي العالقات  	

االجتماعية.
• عندما كان مدمنو اإلنترنت يش��عرون بالقلق واالكتئاب كانوا أكثر رغبة في الدخول  	

على اإلنترنت.
• ح��اول العديد م��ن مدمني اإلنترنت الهروب من الواقع أكثر م��ن أفراد املجموعة التي  	

صنفت على أنها من احملتمل أن تكون مدمنة على اإلنترنت. 
• أش��ارت تقاري��ر مدمني اإلنترنت إل��ى أنهم أعلى في درجة الوحدة النفس��ية واملزاج  	
االكتئاب��ي، واالندفاعي��ة مقارن��ة باملجموع��ات األخرى. وقد أوص��ى واجن وزمالؤه 

باحلاجة إلى دراسة العالقة املباشرة بني إدمان اإلنترنت والتوافق النفسي.

تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:

نالحظ من الدراس��ات الت��ي حصل عليها الباحث - في حدود علمه- أن جميعها دراس��ات 
أجنبي��ة ، وم��ن َثمَّ فقد أجري��ت في بيئ��ات ثقافية، واجتماعي��ة، وحضارية مغاي��رة للبيئة 
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العربي��ة عموم��اً. من جهة ثانية نالحظ أن معظم تلك الدراس��ات قد أجريت على الراش��دين 
وطلب��ة اجلامعات، وركزت على عالق��ة إدمان اإلنترنت باالضطرابات النفس��ية، في حني ال 
توجد سوى دراسات محدودة جداً أجريت على األطفال واملراهقني، كما لم تبحث الفروق في 
إدم��ان اإلنترنت وفقاً ملتغيري اجلنس واملرحلة النمائية، أو عالقة إدمان اإلنترنت بس��مات 
 abuse اإلنترنت وسوء استعماله useالش��خصية املرضية. ومع تنامي ظاهرة اس��تعمال

لدى األطفال واملراهقني في بيئتنا تبدو احلاجة املاسة ملثل هذه الدراسة. 

املنهج واالإجراءات

اأواًل- املنهج:

اعتمد الباحث املنهج الوصفي االرتباطي في الدراس��ة، ألنه الطريقة األنسب لإلجابة عن 
تساؤالتها وحتقيق أهدافها. 

ثانيًا- جمتمع الدرا�سة والعينة:

مت اختي��ار م��دارس الذكور واإلن��اث التي تضم الصف��وف من الرابع وحتى التاس��ع من 
طلبة التعليم األساسي في مدينة حلب، وقد بلغ إجمالي العينة )351( طالباً وطالبة )167 
ذكور، و184 إناث(، وتتراوح أعمارهم بني 10-15 س��نة، مبتوس��ط ق��دره )11.6 للذكور، 
و13.9 لإلناث(. واجلدول رقم)1( يبني أسماء املدارس التي سحبت منها العينة من الذكور 

واإلناث.

جدول )1( توزع أفراد العينة ) الذكور واإلناث( واملدارس التي سحبت منها

العدداسم املدرسة/ اإلناثالعدداسم املدرسة/ الذكور
58مدرسة الشهداء احملدثة43مدرسة الشهداء احملدثة

49مدرسة هارون الرشيد34مدرسة محمود حداد
39مدرسة موسى بن نصير37مدرسة الوحدة
38دمشق 53مدرسة دمشق

184املجموع167املجموع 

ثالثًا- اأدوات الدرا�سة:

1 - مقي��اس إدمان اإلنترنت )م��ن إعداد الباحث(: حيث قام الباحث بتصميم اس��تبانة 
لقياس إدمان اإلنترنت لدى األطفال، وذلك وفقاً للمراحل اآلتية:

•اطلع الباحث على الدراسات السابقة التي أجريت على إدمان اإلنترنت، والتي أتيحت  	
له، وعلى اإلطار النظري اخلاص بهذه املشكلة.

•اطل��ع على بع��ض مقايي��س إدم��ان اإلنترنت مث��ل مقياس ي��وجن إلدم��ان اإلنترنت  	
كاب��الن  وقائم��ة   ،)Young, 1996(Young’s Internet Addiction Scale

.)Caplan , 2002(  Caplan's Addictive Behaviorللسلوك اإلدماني لإلنترنت
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• ومن بني التش��خيصات التي وردت في الدليل التش��خيصي واإلحصائي الرابع املعدل  	
لألم��راض النفس��ية )DSM-IV-TR(، فإن القم��ار املرض��ي gambling هو أقرب 
ظاه��رة إلدمان اإلنترنت. وقد عرفت األبحاث الس��ابقة إدمان اإلنترنت بأنه: اضطراب 
في ضبط الدافع impulsive disorder. ومن خالل استخدام القمار املرضي كنموذج   
مت صياغة )8( عبارات وفق املعايير التشخيصية في الدليل التشخيصي واإلحصائي 
الرابع لألمراض النفس��ية )DSM-IV( مش��ابهة ملعايير تش��خيص املقامرة القهرية 
Compulsive Gambling  لكي تستخدم كأداة غربلة لتمييز املستخدمني املعتمدين 
أو املدمنني dependence abusers، واملس��تخدمني غي��ر املعتمدين، أو غير املدمنني 

independence abusers على اإلنترنت  هذه العبارات هي:

هل تشعر باالنشغال باإلنترنت كأن تفكر فيما قمت بعمله من قبل والشروع في بدء   –
جلسة جديدة على اإلنترنت؟

–  هل حاولت مراراً بشكل غير ناجح التحكم في استخدام اإلنترنت والتوقف عنه؟
ه��ل تش��عر أن��ك حتت��اج إل��ى اس��تخدام اإلنترن��ت مل��دة أط��ول ك��ي يتحق��ق الرضا   –

واإلشباع؟
هل تشعر بعدم الراحة والضيق وحدة املزاج عندما حتاول التوقف عن اإلنترنت؟  –

هل جتلس على اإلنترنت مدة أطول من تلك التي كنت حتددها؟  –
هل افتقدت - أو تتعرض لفقدان- عالقات اجتماعية مهمة أو العمل أو املدرسة بسبب   –

استخدام اإلنترنت؟
هل تكذب على أفراد األسرة، وتخفي مدة جلوسك على الكمبيوتر واستخدامك لإلنترنت؟  –

ه��ل تس��تخدم اإلنترنت كطريقة لله��روب من املش��كالت أو تخفيف ح��دة املزاج مثل   –
اإلحساس بالقلق، والذنب، والضيق، واالكتئاب؟

• فقرة من العبارات التي تعكس املفهوم، وقام بعرضها على  ق��ام الباحث بصياغة 30	
سبعة محكمني أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة حلب واملختصني في 
القياس والتقومي، وعلم النفس، والتربية. وقد أصبح عدد عبارات املقياس 25 عبارة 

بعد التعديل.
•ق��ام الباحث بتطبي��ق املقياس في صيغته النهائية على عينة اس��تطالعية مؤلفة من  	
31 طفالً ومراهقاً من مدارس مدينة حلب للتحقق من سهولة فهمه ووضوح عبارته، 
ث��م أعيد تطبيقه على نفس العينة للتحق��ق من ثباته، وذلك بعد 20 يوماً من تطبيقه 

األول. وقد بلغ معامل االرتباط  )0.81(.
2 - مقي��اس التحلي��ل اإلكلينيكي )مقياس الس��مات املرضية(: وه��ذا املقياس من إعداد 
كاتيل، وقد ترجمه إلى العربية وقننه محمد السيد عبد الرحمن، وصالح أبو عباة )1998(، 
ويتألف من جزأين األول: ويقيس الس��مات الس��وية للش��خصية، والثاني، ويقيس السمات 
املرضية للش��خصية. وقد قام الباحث احلالي باس��تخدام اجلزء الثاني الذي يقيس السمات 
املرضية للش��خصية، وال��ذي يضم اثني عش��ر بعداً متثل الس��مات الالس��ويةاآلتية: توهم 
املرض، التهي��ج، االكتئاب االنتحاري، القلق االكتئابي، االكتئاب منخفض الطاقة، الش��عور 
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بالذنب، امللل واالنس��حاب، البارانويا، االنحرافالس��يكوباثي، الفصام، الوهن النفسي، عدم 
الكفاية النفس��ية. ويتألف املقياس من )144( بنداً يغطي هذه السمات املرضية، ويجاب عن 
بنوده من خالل اختيار إجابة من بني ثالث إجابات، حيث تكون اإلجابة املتوسطة )2( حتمل 
معن��ى )بني ب��ني أو غير متأكد(. وقد ق��ام الباحثان معدا املقياس بحس��اب الصدق العاملي، 
وق��د تراوحت معامالت الصدق العاملي للمقاييس االثني عش��ر بني 0.65 و0.85، أما ثبات 
املقي��اس فقد طبقت طريقة إعادة التطبيق عل��ى عينة من الطلبة، وتراوحت معامالت الثبات 
بني 0.67 و0.90. كما مت حساب معامل االرتباط بني درجة البند والدرجة الكلية للبعد الذي 
ينتمي إليه على العينة الكلية من املجتمع الس��عودي )ن=406(، وكانت معامالت االرتباط 
دال��ة إحصائياً عند مس��توى داللة )0.01(. وق��د قام الباحث احلالي بتطبي��ق املقياس على 
عينة اس��تطالعية مؤلفة من 31 طالباً وطالبة من مرحلة التعليم األساس��ي في مدينة حلب 
للتحقق من سهولة فهم العبارات ووضوحها، ثم أعيد تطبيقه على نفس العينة للتحقق من 
ثبات��ه، وذلك بعد 19 يوماً م��ن تطبيقه األول، وقد بلغت معامالت االرتباط لألبعاد املختلفة 
ب��ني درجتي التطبيق��ني األول والثاني )0.67-0.79(، مما يدل على أنه صالح لالس��تعمال، 

ويتمتع بثبات مقبول ووثوقية متكن من االعتماد عليه في الدراسة.

رابعًا- االأ�ساليب االإح�سائية امل�ستخدمة يف الدرا�سة: 

لقد استخدم الباحث في معاجلة البيانات كالً من: معامل ارتباط بيرسون، واختبار »ت« 
لداللة الفروق بني املتوسطات بغرض اإلجابة عن تساؤالت الدراسة. 

النتائج ومناق�ستها:

بالنس��بة لإلجاب��ة ع��ن التس��اؤل األول الذي ين��ص على: »ه��ل توجد عالقة ب��ني إدمان 
اإلنترنت وسمات الشخصية املرضية لدى األفراد عينة الدراسة، وما نوع هذه العالقة، وما 
داللته��ا اإلحصائية؟«. مت حس��اب معام��ل االرتباط بني إدمان اإلنترنت والس��مات املرضية 

للشخصية، واجلدول رقم )2( يبني النتائج.

جدول )2( معامالت االرتباط بني إدمان اإلنترنت وسمات الشخصية املرضية وداللتها اإلحصائية

معامل االرتباط بإدمان اإلنترنتالسمة
0.35 �توهم املرض

0.21 االكتئاب االنتحاري
�0.74 التهيج أو االستثارة

�0.67القلق االكتئابي
�0.58االكتئاب منخفض الطاقة

�0.78الشعور بالذنب واالستياء
�0.71امللل واالنسحاب

0.23البارانويا
�0.65االنحراف السيكوباثي

0.19الفصام
�0.56الوهن النفسي

�0.73عدم الكفاية النفسية

دالة عند مستوى )0.01(.
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يتب��ني من اجلدول رقم )2( أن إدمان اإلنترنت يرتبط ارتباطاً موجباً وذا داللة إحصائية 
عند مس��توى )0.01( بكل من س��مات الش��خصية الالس��ويةاآلتية: توهم املرض، والتهيج 
واالس��تثارة، والقل��ق االكتئاب��ي، واالكتئ��اب منخف��ض الطاقة، والش��عور بالذن��ب، وامللل 
واالنس��حاب واالنحراف السيكوباثي، والوهن النفس��ي، وعدم الكفاية النفسية. في حني لم 
تكن هذه العالقة دالة إحصائياً بني إدمان اإلنترنت وكل من االكتئاب االنتحاري والبارانويا، 

والفصام.

إن من س��مات الش��خصية التي تس��يطر عليها عالمات توهم املرض االنش��غال املستمر، 
واالنهماك باالختالالت اجلس��مية والسلوكية التي يعاني منها الطفل واملراهق، ورمبا يعود 
ذل��ك إلى حصول ه��ؤالء األفراد عل��ى درجات عالية من االس��تثارة والتهي��ج )ر= 0.074(، 
وحبه��م للمخاطرة واملغامرة. م��ن جهة ثانية فإن ارتباط إدم��ان اإلنترنت بكل من االكتئاب 
منخف��ض الطاق��ة، والقلق االكتئابي تعبر ع��ن التوتر والتفكير في أح��داث مزعجة، وافتقاد 
 )Shapira, 1998( الثقة بالنفس، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسات شيبرا
ويوجن وروجرز )Young & Rogers, 1998(، التي أثبتت وجود عالقة قوية بني إدمان 
اإلنترنت، وكل من القلق، واالكتئاب، والقلق االجتماعي. إن عدم قدرة الطفل واملراهق املدمن 
عل��ى اإلنترنت في التحكم باندفاعات��ه التي قد تعزى إلى عدم الثق��ة بالنفس، وندرة القدرة 
على التكلم أو التواصل والتعبير، والفشل في مواجهة األحداث املفاجئة. كما أن وجود عالقة 
قوية بني إدمان اإلنترنت والشعور بالذنب واالستياء )ر= 0.078( رمبا تعزى إلى األوقات 
الطويلة التي يقضيها الطفل على اإلنترنت، بحيث يعطل أداءه الوظيفي والدراس��ي واملهني 
واالجتماعي ومييل إلى تأنيب نفس��ه، لعدم قدرته على ضبط اندفاعاته والتحكم بس��لوكه 
في اس��تخدام اإلنترنت. وقد أكد فينخل )Fenichel, 2004( أن سلوك اإلدمان هو محاولة 
فاش��لة للس��يطرة على القلق واإلحباط واالكتئاب ومشاعر الذنب واالس��تياء التي يعيشها 

املدمن.   

وميي��ل الطفل الذي يعتمد على اإلنترنت إلى االنس��حاب )ر= 0.71( من العالم الواقعي 
واالجتماع��ي، حي��ث يتجه إلى العالم االفتراض��ي على اإلنترنت، وبذل��ك يتجنب التواصل 
املباش��ر واحل��ي مع الناس، وقد يش��عر بأن احلي��اة ال قيم��ة، وأن العال��م االفتراضي على 
اإلنترن��ت أكث��ر غن��ى أو أنه يع��وض عن هذه احلي��اة الواقعي��ة، لذلك ارتبط ه��ذا االعتماد 
بعالمات االكتئاب. من جهة أخرى فإن ارتباط إدمان اإلنترنت باالنحراف السيكوباثي )ر= 
0.65( يدل على عدم قدرة مدمن اإلنترنت على كبح سلوكه، حتى لو تعرض لنقد اآلخرين، 
حيث يشبع لديه استخدام اإلنترنت بحثه عن اإلثارة sensation seeking والتهيج، وقد 
تبني وجود عالقة قوية بني االس��تثارة والتهيج من جهة، واالنحراف السيكوباثي من جهة 
أخرى. فالنمط االس��تثاري التهيجي يعبر بوضوح عن االندفاعية، والنمط ش��به املهووس 
من الس��لوك، كما أن هذا العامل قد يكون الس��بب وراء اس��تمرار هؤالء بهذا الس��لوك بغض 
النظ��ر عن انتباه اآلخرين ونقدهم، حيث يس��تمرون بهذا الس��لوك دون ن��وم، ودون القيام 
باألنش��طة الوظيفي��ة اليومية واملهني��ة، وحتى دون أن يش��عروا بالتعب. وميكن تفس��ير 
ذل��ك أيضاً في ض��وء العالقة القوية بني س��لوك إدم��ان اإلنترنت، وكل من الوهن النفس��ي 
)ر= 0.56( م��ن جه��ة، وعدم الكفاية النفس��ية )ر= 0.73( من جهة ثانية. إن هذه الس��مات 
الالس��وية للشخصية تعبر عن مس��توى العصابية لدى األطفال واملراهقني عينة الدراسة، 
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والت��ي تظهر من خالل: تقلبات املزاج، وفقدان النوم، ومش��اعر النق��ص والذنب، والقابلية 
للتهيج واالستثارة )عبداخلالق، 1990(.

إن نظرة كلية وعامة على هذه االرتباطات تقدم لنا أساساً علمياً لتفسير العالقة السببية 
بني الس��مات املرضية وإدم��ان اإلنترنت لدى األطف��ال واملراهقني عينة الدراس��ة. فإذا كانت 
الدراس��ات االرتباطية )دراسة العالقة، والدراسة التنبؤية( تعطينا مؤشرات حول العالقة 
الس��ببية بني املتغي��رات - علىالرغم من ع��دم االعتماد عليها في حتديد ه��ذه العالقة- إال أن 
بإمكاننا اس��تخدامها كأس��اس لفروض من الض��روري اختبار صحتها باس��تخدام البحوث 
التجريبي��ة )أب��و عالم، 2004(. ووفق��اً لذلك ميكننا الق��ول إّن العالقة بني إدم��ان اإلنترنت 
وسمات الشخصية الالسوية، جتعلنا نفترض أن سمات الشخصية مثل القلق، واالنسحاب 
واملل��ل، واالكتئ��اب والتهيج واالس��تثارة م��ن العوامل التي تدف��ع الطفل املراه��ق إلى إدمان 
اإلنترنت، واالعتماد عليه، وأن هذا االعتماد واإلدمان - باملقابل- سيترك آثاراً نفسية وجسمية 
متنوعة على ش��خصيته مثل: اضطرابات النوم، والوهن النفسي وتوهم املرض واالنحراف 
الس��يكوباثي، وعدم الكفاية النفس��ية، وهذا ما عبرت عنه العالقة القوية بني هذه الس��مات 
وإدمان اإلنترنت لدى عينة الدراسة. ومن هنا يعيش الطفل واملراهق حالة من احللقة املفرغة 
بني العوامل والنتائج التي تتدخل في سلوك إدمان اإلنترنت، وسمات الشخصية الالسوية. 
ويتفق مع هذا التفس��ير االجتاه التكاملي في توضيح مش��كلة إدمان اإلنترنت. فهناك سمات 
معينة في الش��خصية جتع��ل الطفل واملراه��ق دون غيره يدمن على اإلنترن��ت مثل اخلجل، 
والقلق، واالنطوائية والتي جتعل��ه عاجزاً عن تكوين عالقات اجتماعية واقعية وصداقات، 
فيهرب إلى العالم االفتراضي، ويعقد صداقاته مع من يريد، ومن ال يستطيعون رؤيته، وقد 
يستعير اس��ماً غير اسمه احلقيقي، وش��خصية غير ش��خصيته احلقيقية، ويتصرف بدون 
رقيب، وبذلك يصبح إنساناً محبوباً ومنبسطاً في هذه العالقات الوهمية، مما يشعره بذاته 
وأهميته ومكانته بني الناس، كما يش��بع العديد من احلاجات النفسية الشعورية، والدوافع 
الالش��عورية لديه. فإذا كان يفتقد امله��ارات االجتماعية في عامله احلقيقي، فإنه يجد ضالته 
في العالم االفتراضي، من هنا يعتبر تقدير الذات املنخفض والشعور بالنقص وضعف الثقة 
بالنفس، ومفهوم الذات السلبي، وعدم الكفاية، والقلق االجتماعي واالنطوائية واالنسحاب 

.)Young, 1996( من أهم مؤشرات إدمان اإلنترنت لدى األطفال واملراهقني

عالوة على ذلك فإن مجهولية التعامالت اإللكترونية أو غير معروفة االس��م مع اآلخرين 
تع��د عام��الً في إدم��ان اإلنترنت، ويقدم محيط��اً افتراضياً، ويس��اعد في الته��رب الذاتي من 
الصعوب��ات االنفعالية واملواقف املش��كلة، وتس��تخدم آلي��ة »الهروب« ال��ذي يخفف أوقات 
التوتر والضغوط النفس��ية، كما يعزز هذا السلوك الحقاً. وأن مثل هذه التعامالت املجهولة 
تش��جع على االنحراف والغش، واخلداع والسلوكيات الس��يكوباثية، مثل عدوان اإلنترنت 
أو حتميل صور غير مقبولة اجتماعياً وقانونياً. وهذا ما يفس��ر العالقة املوجبة والدالة بني 

سلوك إدمان اإلنترنت، واالنحراف السيكوباثي في هذه الدراسة )ر= 0.65(.

لإلجابة عن التساؤل الثاني الذي نصه: »هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور 
واإلن��اث في إدمان اإلنترنت؟«. فقد مت حس��اب اختبار )ت( لداللة الف��روق بني املجموعتني 

)الذكور واإلناث( في سلوك إدمان اإلنترنت، وعرضت النتائج في اجلدول رقم )3(.
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جدول )3( املتوسطات )م( واالنحرافات املعيارية )ع( إلدمان اإلنترنت لدى الذكور واإلناث 
وقيمة )ت( وداللتها اإلحصائية

املتغير
اإلناثالذكور

الداللةقيمة» ت« عمعم
إدمان 

46.0618.3638.1215.452.690.05اإلنترنت

يتبني من اجلدول رقم )3( وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث في إدمان 
 )Young, 1996( اإلنترن��ت لصالح الذكور. وتتفق هذه النتيجة مع م��ا توصل إليه يوجن
من أن الذكور أكثر إدماناً على اإلنترنت من اإلناث. ورمبا يعزى ذلك إلى أن الذكور يس��عون 
إلى إش��باع احلاجة إلى القوة، واملكانة، والس��يطرة واملتعة، وأنهم أكثر مغامرة من اإلناث، 
مم��ا يدفعه��م إلى الدخول على مواقع تش��بع لديهم ه��ذه احلاجات النفس��ية، حيث يدخلون 
الش��بكة العنكبوتية للحصول على املعلومات، أو األلعاب، أو لإلثارة والتس��لية، ويدخلون 
حجرات الدردش��ة اجلنسية واأللعاب العدوانية. وعلى العكس من ذلك فاإلناث أكثر دخوالً 
على مواقع الشات والدردشة من أجل عقد صداقات من اجلنسني وإلشباع احلاجة إلى احلب 
واملش��اركة االجتماعي��ة، والبريد اإللكتروني. م��ن جهة ثانية قد يك��ون الذكور أكثر عرضة 
للضغوط النفس��ية سواء كانت أسرية أو شخصية، أو مهنية أو دراسية من اإلناث، ومن َثمَّ 
يصبحون أكثر عرضة إلدمان اإلنترنت الذي يجدون فيه وسيلة للهروب من هذا الواقع إلى 

عالم افتراضي.

ع��الوة عل��ى ذلك فإن ألس��اليب التنش��ئة االجتماعية واملعامل��ة الوالدي��ة دوراً مهماً في 
مجتمعن��ا، حيث تنش��أ األنثى بحي��ث تكون أكثر حي��اًء وخجالً وأكثر انطوائي��ة، ولو كانت 
عالقاتها االجتماعية متعددة، مما يجعلها أكثر قلقاً وحساسية جتاه نظرة اآلخرين نحوها، 
وموقفه��م منها، فتكون أقل خروجاً من املنزل، وأكثر التزاماً بالنظم والقواعد االجتماعية من 
الذك��ور حتى لو أتيح لها فرصة اس��تخدام اإلنترنت لوقت طويل ف��ي املنزل. من هنا تصبح 
األنثى أكثر اهتماماً بجسدها، بينما الذكر أكثر انفتاحاً وحترراً ومغامرة، وأكثر عمقاً وجرأة، 
ومثل هذه التنش��ئة سيترتب عليها سمات ش��خصية جتعله أكثر استهدافاً للتعرض إلدمان 

اإلنترنت مقارنة باألنثى.   

لإلجابة عن التس��اؤل الثالث الذي ينص على: »هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني 
األطف��ال واملراهق��ني في إدم��ان اإلنترنت؟«. فقد مت حس��اب اختبار »ت« لدالل��ة الفروق بني 

املجموعتني )األطفال واملراهقني(، واجلدول رقم )4( يبني النتائج.

جدول )4( املتوسطات )م( واالنحرافات املعيارية )ع( إلدمان اإلنترنت لدى األطفال واملراهقني 
وقيمة )ت( وداللتها اإلحصائية

املراهقنياألطفالاملتغير
الداللةقيمة “ت” عمعم

36.7214.1849.6515.482.730.05التسويف
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يتبني من اجلدول رقم )4( وجود فروق دالة إحصائياً )0.05( بني األطفال واملراهقني في 
إدمان اإلنترنت لصالح املراهقني. إن من سمات شخصية املراهق البحث عن اإلثارة، وإلشباع 
ه��ذه الرغبة فإنه يبح��ث عن كل ماهو جديد ومش��وق ومثير. وقد أثبتت دراس��ة أمريكية أن 
ُخْمس املراهقني املس��تخدمني لإلنترنت في الواليات املتحدة األمريكية يس��تخدمون الرسائل 
الس��ريعة التي أصبحت وسيلة اتصال أساس��ية مع األصدقاء، وأن زيادة استخدام املراهقني 
لإلنترنت في املنازل أكثر من قبل؛ ألنهم يجدون أصدقاءهم على اإلنترنت في أي وقت يريدونه، 
وهم ليسوا بحاجة إلى التخلي عن عالقاتهم املدرسية )Elisheva,  2002(. من جهة ثانية 
فإن األطفال أكثر انهماكاً وممارسة لألنشطة اجلسمية واحلركية واللعب من املراهقني الذين 
يكونون أكثر ميالً لألنش��طة التي ال تتطلب نش��اطاً جس��مياً وحركياً، ومن َث��مَّ يكونون أكثر 
ممارس��ة للوسائل التقنية مثل اإلنترنت، واجلواالت. ونظراً ملا يشعر به املراهق من عجز في 
أحد املجاالت أو األنشطة فإنه يحاول التعويض وبشكل مفرط over compensation  في 
مج��االت اإلنترن��ت الذي له جاذبية، ويعوض��ه عن الرغبة في التجديد ف��ي معارفه وعالقته 
االجتماعية، ويحرر من التقييد في هذه العالقات مبا يتفق مع العادات الس��ائدة في املجتمع، 

كما يعوضه عن الفقر العاطفي، فيجد ضالته في متعة اإلنترنت دون رقيب. 

التو�سيات:

ضرورة تقدمي برامج اإلرش��اد األس��ري بهدف توعية األهل ملخاطر س��وء اس��تعمال  1 .
اإلنترن��ت واإلدمان عليه، ولتحس��ني التفاع��ل والتواصل بني اآلب��اء واألبناء في جو 
يزي��د من العالق��ة العاطفية احلية من��ذ مرحلة الطفولة، واحلف��اظ عليها في مرحلة 

املراهقة.
تطبيق برامج اإلرش��اد الوقائي )الفردي واجلمعي( في املدارس خاصة لدى األطفال  2 .
للوقاية من إدمان اإلنترنت قبل استفحالها في مرحلة املراهقة. وتقدمي دورات وبرامج 
تدريبية للشباب تساعدهم في النظرة الواقعية للحياة، وتبعدهم عن مشاعر العزلة 

والوحدة النفسية، واالغتراب النفسي، والقلق، واالكتئاب.
تقدمي برامج إرش��اد ملء وقت الفراغ لدى األطفال واملراهقني، وإش��راكهم في أنشطة  3 .

اجتماعية متنوعة تنمي لديهم روح املسؤولية والتحكم الذاتي.
تنبيه املؤسس��ات االجتماعي��ة والتربوية لضرورة التحكم في ش��بكة اإلنترنت وما  4 .

تبثه من مواقع.
إجراء املزيد من الدراسات حول ظاهرة إدمان اإلنترنت وسوء استعماله وعالقة هذا  5 .
الس��لوك بسمات الشخصية الس��وية واالضطرابات النفس��ية، واملشكالت الدراسية 

لدى األطفال واملراهقني.
ضرورة التنويع في مناهج البحث التي تس��تخدم لدراسة إدمان اإلنترنت: وصفية،  6 .
إكلينيكية، س��ببية مقارنة، وجتريبية، مع التركيز على الدراسات النوعية واملعمقة 
ملدمني اإلنترنت مثل دراس��ة احلالة واالختبارات اإلس��قاطية لكشف البناء الدينامي 
لش��خصية مدمن اإلنترنت، مما يس��اعد في وضع البرامج الوقائية والعالجية لهذه 

املشكلة اخلطيرة بالتعاون مع مختلف املؤسسات والهيئات ذات الصلة. 
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تسترعى اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية انتباه الباحثني العرب بأنها سوف تبدأ 
والذي  املوسمية،  العلمية  الدراسات  مشروع  في  للمشاركة  البحثية  اخلطط  ومتويل  باستقبال 
القيام بالدراسات والبحوث املتعلقة بالطفولة العربية واحتياجاتها  الباحثني  يهدف لتشجيع 

وفقاً للقواعد التالية:

أولوية  وتعطى  العربية،  بالطفولة  متعلقة  مشكلة  الدراسة  موضوع  يعالج  أن  يجب   
للدراسات ذات االمتدادات االقليمية.

الدراسة  لصفحات  األعلى  احلد  يكون  بأن  التقيد  مع  أمبريقية،  الدراسة  تكون  أن  يجب   ˚
خمسني صفحة فقط.

مدة الدراسة ثمانية أشهر من تاريخ املوافقة عليها.    ˚
شروط  وفق  للتحكيم  اخلطة  هذه  وتخضع  للدراسة،  تفصيلية  خطة  الباحث  يقدم     ˚

اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية.
يلتزم الباحث التزاما كامالً مبا جاء في خطة الدراسة التي متت املوافقة عليها.    ˚

يلتزم الباحث بتقدمي تقارير مرحلية عن كيفية سير الدراسة.  ̊
˚   ال ُتقبل الدراسات والبحوث املستلة من رسائل املاجستير أو الدكتوراه أو بحوث سبق 

نشرها.
حتظى  ال  التي  املشروعات  بإعادة  العربية  الطفولة  لتقدم  الكويتية  اجلمعية  تلتزم  ال    ˚

باملوافقة.
يتقدم الباحث للجمعية مبيزانية مالية لتكاليف البحث من كل وجوهه.    ˚

الباحث  مع  توقع  إقرارها  وعند  املالية،  والتكاليف  البحث  خطة  بدراسة  اجلمعية  تقوم     ˚
عقداً ينظم عملية التنفيذ وتغطية التكاليف املالية اخلاصة بها.

الناجمة عن البحث العلمي محفوظة للجمعية على أن يوضع اسم  النشر  تكون حقوق     ˚
الباحث على الدراسة التي يقوم بتنفيذها.

˚   ترسل جميع املكاتبات حتت اسم الدراسات املوسمية إلى رئيس املشروع على العنوان 
التالي:

الدكتور/ حسن علي االبراهيم
رئيس مجلس اإلدارة

اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
ص.ب: 23928 الصفاة

الرمز البريدي: 13100 � دولة الكويت
تلفون: 24748250 / 24748479

فاكس: 24749381
haa49@ksaac.org.kw   :اإللكتروني   البريد 

دعوة إلى الباحثني العرب
 للمشاركة في املرحلة الثالثة

Õمن مشروع مبارك العبد الله املبارك الصبا
للدراسات العلمية املوسمية
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واقع العنف األسري ضد األطفال في املجتمع األردني
من وجهة نظر األطفال أنفسهم

د. انتصار عشا
أستاذ علم النفس املشارك

كلية العلوم التربوية واآلداب اجلامعية ــ األردن

امللخ�ص:

هدف��ت الدراس��ة إلى معرفة واقع العنف األس��ري ضد األطف��ال في املجتمع األردني م��ن وجهة نظر األطفال 
أنفسهم، ولتحقيق هدف الدراسة مت بناء استبانة مكونة من )21( فقرة، أظهرت نتائج الدراسة أن مجال العنف 
االجتماع��ي جاء باملرتبة األولى، ويليه مجال العنف اجلس��دي، ويليه مجال العنف النفس��ي، وجاءت تقديرات 
أفراد عينة الدراسة لدرجة تعرضهم للعنف األسري بدرجة كبيرة، ووجود فروق تعزى ملتغير اجلنس ولصالح 
اإلن��اث، ووجود ف��روق تعزى ملتغير تعلي��م األب، ولصالح تقديرات ذوي تعلي��م )بكالوريوس فأعلى(، وعدم 
وج��ود فروق ذات دالل��ة إحصائية تعزى ملتغير تعليم األم، ووجود فروق تعزى ملتغير مكان الس��كن ولصالح 

تقديرات ذوي مكان السكن )قرية، ومخيم(.

The Status of Self-Reported Family Violence Against Children in 
The Jordanian Society

Abstract

The present study seeks to identify the status of family violence against children 
in the Jordanian society from their viewpoints. To achieve the study’s goal, a 21-item 
questionnaire was designed. Results demonstrated that “social violence” domain was 
ranked top, followed by the “physical violence” and finally ranked the “psychological 
violence” domain. Participants estimated their exposure to family violence at high; 
and there were differences attributed to gender in favor of females; and differences 
attributed to father education in favor of those holding the Bachelor’s degree or higher. 
However, there were no significant differences attributed to mother’s education. Finally, 
there were differences attributed to residence in favor of (village, camp) residents. 

 د. علي عبد الكرمي محمد الكساب 
 أستاذ الدراسات االجتماعية وطرق تدريسها املشارك
جامعة أم القرى ـ الكلية اجلامعية بالقنفذة ــ السعودية

Ali Abdelkariam M. Alkassab
Associate Professor of Social Studies & Teaching Methods

Um Al-Qura University
University College at Kanfada, KSA

Intesar Asha
 Associate Professor of Psychology

University College Arts & Educational Sciences
 Jordan 
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مقدمة :

يع��د األطف��ال أكثر فئ��ات املجتمع حساس��ية في حياة األمم ومس��تقبلها، وتهتم األس��رة 
واملجتمع بالعمل على تنمية ورعاية األطفال، وتنمية جميع جوانب شخصياتهم إلى أقصى 
حد ممك��ن، ونظراً ألن االهتمام مبرحل��ة الطفولة أمر حيوي في إع��داد األجيال املتعاقبة في 
املجتم��ع أدى ذلك إلى التركيز في إس��تراتيجيات خط��ط التنمية على العناي��ة باألطفال من 
خ��الل البرامج واخلدمات واألنش��طة التي تق��دم لتلك الفئة ولتلبي��ة احتياجاتهم ومواجهة 
مش��كالتهم من خالل العديد من املؤسسات املنتشرة، وتظهر أهمية مرحلة الطفولة في حياة 
الف��رد م��ن بداية تكوينه باعتباره كائن��اً فاعالً في احلياة ومواطناً تق��ع عليه أعباء التطوير 
والتنمية واملس��ؤولية اجتاه العديد من الواجبات، من هن��ا برزت احلاجة للعناية باألطفال 
وحقوقه��م وحمايته��م من العنف األس��ري ال��ذي طرأ في اآلون��ة األخيرة عليه��م، ويقع ذلك 
ال��دور على الدولة لضم��ان حقوقهم ف��ي مختلف املج��االت التعليمية والفكري��ة والروحية 
واالجتماعية والنفس��ية والدينية والصحي��ة، والتي متثلها املؤسس��ات التربوية والدينية 
واالجتماعية والتعليمية والصحية، ومتكني تلك املؤسس��ات من أداء وظيفتها في القيام مبا 
يتعني عليها من متطلبات نحو األطفال، وخاصة األسرة، واملدرسة، واملؤسسة االجتماعية. 
وق��د أولت مؤسس��ات التعليم العالي بعقد الن��دوات واملؤمترات التربوي��ة، والتي تتمحور 
ح��ول العناية باألطفال ومعاجلة قضاياهم ذات األثر النفس��ي، والتي تتماش��ى مع ما دعت 
إليه الديانات الس��ماوية واملعتقدات الدينية، وقرارات املنظمات العاملية التي تعنى بحقوق 

األطفال، واملنبثقة عن األمم املتحدة )الكساب، العودات، والطوالبة، 2011(. 

وتعد مش��كلة العنف من املش��كالت القدمية، والتي تعرفها البشرية، ولم تتغير أو تتبدل 
نظراً لالعتقاد الس��ائد بأنها من الس��لوكيات احلديثة في املجتمعات، والتي أفرزتها ظروف 
احلياة، وإن مجتمعات اليوم متتلئ بالعنف واجلرمية والس��لوك العدواني، وأصبح العنف 
واقعاً وحقيقة ملموسة وأحداثاً عادية مألوفة يتقبلها الناس بهدوء كقبولهم لبعض املظاهر 

االجتماعية املألوفة في املجتمعات احلديثة.   

إن أهمي��ة مرحل��ة الطفولة م��ن املراحل الهام��ة، واعتبارها مصدراً رئيس��اً وهاماً للثروة 
البش��رية، ومن أهم مراحل النمو، والس��يما الس��نوات األولى التي تتشكل خالله�ا شخصية 
الطفل اإلنس��انية، وتتحدد اجتاهاته وميوله، وتعتبر مبثابة امتداد للخبرات التي مير بها، 
والت��ي ق��د تترك آثارها على ش��خصيته في املس��تقبل، وخ�الل هذه املرحلة م��ن حياة الطفل 
تنمو لديه املهارات املختلفة والتفكير احلس��ي، والتمركز حول الذات، وكثرة احلركة، وحب 
االس��تطالع، والرغبة في تأكيد الذات واالس��تقاللية، وينمو لدى الطفل الس��لوك االنفعالي، 
وتتمي��ز ه��ذه املرحلة بظهور انفع��االت جديدة قد تتص��ف باحلّدة، واملبالغ��ة فيكون الطفل 
ش��ديد الغيرة، ش��ديد الغضب، ش��ديد العناد، وتختلف حّدة هذه املظاهر باختالف الظروف 
البيئي��ة، وال يقتص��ر األم��ر على احل��ّدة االنفعالي��ة، بل يتمي��ز بالتنوع والتقل��ب االنفعالي 

)السالم، 2001: 3(.

وي��زداد وع��ي الطف��ل بذات��ه فتتميز ش��خصيته ع��ن اآلخري��ن، ويب��دأ لديه اإلحس��اس 
باالس��تقالل، وبذلك يدخل نفس��ه في القيام بنش��اطات متكنه من اكتش��اف ما حوله، فيزيد 
وعي��ه بالبيئ��ة احمليطة الس��يما االجتماعية، فتنمو لديه األلف�ة وزيادة املش��اركة، وتتس��ع 
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دائ��رة العالق�ات االجتماعية، والتفاعل االجتماعي في نط�اق األس��رة خارجه�ا، وينمو لدي�ه 
التع�اون والتنافس مع أقران�ه، والتي غالباً ما يلج�أ إليها كوسيل�ة جذب االنتب�اه أو لتأكي�د 

الذات، والتي تبلغ ذروته�ا في سن اخلامسة )احلوشاني، 2002(.

 ويرى الباحثان أن األس��رة هي املأوى املالئم ال��ذي يبدأ من خاللها العالقات االجتماعية 
املتوازن��ة، وتتك��ون خبراته األول��ى فيها، ويش��عر باحلماي��ة والطمأنينة، وي��زداد وعيه، 
وتتبلور ش��خصيته في جو صحي، وال يقف دورها عند ه��ذا احلد، بل متتد لتضع بصماتها 
على مستقبل حياته من خالل اكتسابه ألمناط السلوك االجتماعي الذي يسهم بدرجة كبيرة 

في تكيفه أو عدمه، والذي يظهر في حياته التي حتدد جناحه أو فشله. 

وتش��كل األس��رة القاس��م املش��ترك مع املؤسس��ات االجتماعية األخرى التي تنظم حياة 
األفراد، وتوج�ه س��لوكهم ونش��اطهم، وتعزي��ز متان�ة البناء االجتماع��ي )حجازي، 1994: 

.)18

الفرق بني العنف والعدوان: 

أث��ار مفهوم العنف والعدوان ج��دالً كبيراً بني املهتمني بهذين املفهوم��ني من حيث اقتران 
العن��ف بالعدوان، فيرى بعض العلماء أن العدوان غريزة من الغرائز التي توجه الس��لوك، 
وهي موجودة عند احليوان أيضاً، وأن العنف هو التعبير الظاهري له، وهو منط من أمناط 
الس��لوك غير املرغوب فيه، وهناك من يرى أن العنف شكل من أشكال العدوان، وأن العدوان 

أكثر عمومية من العنف، وإن كل عنف يعد عدواناً. 

وللتفرق��ة ب��ني املفهومني جند أن العنف هو اجلانب املادي املباش��ر املتعم��د من العدوان، 
وهناك من يرى أن العنف يرتبط بالعدوان وأنه نش��اط تخريبي يتضمن عنفاً، وقد ال يؤدي 
العنف إحداث خس��ائر بالض��رورة، ولكنه يرتبط بتعم��د األذى والتخريب )حلمي، 2001: 

.)15

 وحت��ى تك��ون العدواني�ة عنفاً، ال ب�د أن تتوافر فيه�ا ش��روط الظه��ور، وفي حني اعتبار 
الع��دوان ش��عوراً، فالعنف مخرجات ذلك الش��عور، ويعبر عنه ظاهرياً ف��ي صورة فعل أو 
س��لوك يقوم ب�ه ش��خص أو جماعة، ويرى حلمي )2001( أن العنف هو اجلانب النشط من 
العدواني�ة مبعنى أن�ه نهاي�ة املط�اف، ويتضمن إحداث الضرر اجلس��مي والنفسي لشخص 

آخر، أو يسبب التلف امل�ادي لشيء ما سواء كان موج�هاً نح�و ال�ذات أو اآلخرين.

فالعدواني��ة احتمالي��ة العنف، أي أنها اس��تعداد دف��ني في أعماق اإلنس��ان، فالطفل يولد 
ولدي��ه دافع عدوان��ي، ولكن طرق التعبير عن��ه متعلمة، واملجتمع مبكونات��ه الثقافية يعلم 
أش��كاالً للتعبي��ر املقبول أو الض��ار، ومن خالل مختل��ف مراحل منوه يتعلم مختلف أش��كال 
التعبير عن العدوانية س��واء التي تأخذ أشكال العنف، أو التي تتطور وتأخذ أشكاالً أخرى، 
ف�العن��ف س��لوك هدف��ه تفريغ الطاق��ة العدوانية الكامنة داخل اإلنس��ان، ومب��ا أن العدوان 
غريزة موجودة فاملش��كلة تنحصر في كيفية تفريغ ه��ذه الغريزة بطريقة مقبولة اجتماعياً 
وعدم تركها تفرغ بأس��اليب سيئة كالعنف الذي قد يتطور وينتهي بالقتل )الطويل، 1994: 

.)53
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م�سكلة الدرا�سة واأ�سئلتها: 

برزت مش��كلة الدراسة من جراء اإلس��اءات املوجهة لألطفال، ومبختلف صورها، والذي 
يتناف��ى م��ع ما جاء م��ن جملة القوان��ني الوضعية، والت��ي متانع من تلك اإلس��اءات اللفظية 
والبدني��ة واجلنس��ية جت��اه األطفال، وظه��ر ذلك ف��ي املجتمع ال��ذي نعيش في��ه باعتباره 
ش��ريحة تتأثر باملؤث��رات الداخلي��ة واخلارجية التي يتع��رض لها املجتم��ع، ويعد العنف 
ض��د األطفال أحد املؤثرات التي أصبحت واس��عة االنتش��ار بني األس��ر األردني��ة باعتبارها 
املؤسس��ة االجتماعي��ة األول��ى التي ينمو فيه��ا الطفل، ويكتس��ب من خالله��ا معايير اخلطأ 
والص��واب، ومما الش��ك فيه أنه توجد أس��باب وراء تفش��ي ه��ذه الظاهرة، وتعود ألس��باب 
اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياس��ية، وأضحى العنف ظاهرة أش��به ما تكون بالسالح 
الفّعال واملنش��ط الذي ساهم بظهور ما يس��مى باالضطرابات السلوكية، فكم من التصرفات 
والسلوكيات التي متارس من قبل الوالدين على األبناء، والتي تترك آثاراً وإن كانت ال تظهر 
في املدى القريب إال أنها ال تختفي، ولكنها تبدأ برفع الغطاء عن وجهها معرفة بنفس��ها بلغة 
رقمية رهيبة، فالعنف األس��ري والس��لوك العدواني جت��اه األطفال وجه��ان لعملة واحدة، 
أال وهي خلق ش��خصية غير س��وية، وغير مقبول��ة اجتماعياً ودائماً تعاق��ب باالبتعاد عنها 
وعزلها ودون القيام ولو مبحاولة واحدة لفهم العوامل التي أدت إلى تطورها على هذا النمو 
من الس��لوكيات، وقد بدأ يظهر لنا بعض من تش��وهاتنا االجتماعية واألس��رية على السطح 
ف��ي اآلونة األخي��رة، واملتمثلة في العنف األس��ري املوج��ه ضد األطفال، وال��ذي أضحى من 
أخطر مش��كالت مجتمعاتنا املعاصرة، وأصبحت املأس��اة تتمركز حول العنف ضد األطفال، 
فالتنش��ئة االجتماعية هي العملية املسؤولة عن إكساب وتشكيل قواعد السلوك االجتماعي 
عن��د األطفال الذين يعتبرون زينة الدنيا وبهاء األرض، ومن ه��ذه النظرة يتبادر إلى الذهن 
س��ؤال، وهو ماذا لو كانت هذه التنشئة مبنية على أساس اللطم والضرب املبرح؟ إن مفهوم 
العن��ف ضد الطفل يثير بعض الش��كوك خاص��ة أن العديد من األهالي م��ا زالوا يعتقدون أن 
اآلباء لهم السلطة املطلقة في استخدام جميع أنواع العقاب حيال أبنائهم ليحسنوا تربيتهم، 
وض��رورة إلزامه��م باحترام القواع��د العامة املتعارف عليه��ا في املجتمع، وعل��ى الرغم من 
توصي��ات هيئ��ة األمم املتحدة ح��ول حقوق الطفل ف��ي أن يتلقى الطفل التربي��ة التي تردعه 
عن ارتكاب األفعال الس��لوكية غير املناس��بة، وتزوده بالثقافة والتعليم، ومتكنه من تنمية 
قدراته واستقالليته في التفكير، وتأمني ظروف النمو الصحي والطبيعي له، إال أننا نرى في 
الواق��ع اجتاهات عديدة فيما يتعلق بالطف��ل وحقوقه في جميع البلدان، وخاصة في البلدان 
العربية، فلقد أصبح العنف ضد الطفل كابوساً يالزمه أينما اجته، وتظهر على املدى البعيد 
القريب اهتزازاً وتش��كيل أمناط شخصيته النفس��ية واالجتماعية، وهذا بدوره كفيل بإنتاج 
العنف في داخل األس��رة، أو في الشارع، أو حتى في املؤسس��ات االجتماعية والتربوية. لذا 

جاءت هذه الدراسة لتجيب عن األسئلة اآلتية:

السؤال األول: ما واقع العنف األسري ضد األطفال في املجتمع األردني من وجهة نظرهم؟

السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني واقع العنف األسري ضد األطفال في 
املجتمع األردني من وجهة نظرهم، تبعاً الختالف اجلنس، ومس��توى تعليم األب، ومستوى 

تعليم األم، ومكان السكن؟
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أهمية الدراسة: تنبع أهمية الدراسة من االعتبارات اآلتية:

•تظه��ر أهمي��ة الدراس��ة احلالية بتنش��ئة األطف��ال ورعايته��م وإعداده��م للمواطنة  	
الصاحلة، واالعتماد على الذات، وتوفير جميع احتياجاتهم.

•إش��عار األطف��ال باألحاس��يس واملش��اعر واملي��ول والرغب��ات واحلاج��ات وعليه��م  	
حتقيقها.

•الكش��ف عن أهمية تلك املرحلة في العمليات املؤدية إلى منو الطفل واكتماله جس��مياً  	
وعقلياً وعاطفياً ووجدانياً. 

•الكش��ف عن أهمية تلك املرحلة في املجتمعات العربية واعتبارهم النسبة العالية من  	
حيث عدد السكان لتقع املسؤولية على الدول في متابعة عمليات التنمية والتطوير، 

والتوجيه املستقبلي حلياتهم.  

•الكش��ف عن األوض��اع االجتماعي��ة واالقتصادية التي يعيش��ها األطفال ف��ي البلدان  	
العربي��ة، والت��ي ترتب��ط ارتباط��اً وثيق��اً بأس��رهم، أو ترتب��ط بالعوام��ل البيئي��ة  
االجتماعية احمليطة باألطفال، وهي بصورة عامة نتيجة مجموعة كبيرة من التغيرات 

االقتصادية واالجتماعية التي يشهدها املجتمع العربي في الوقت احلاضر.

اأهداف الدرا�سة: تهدف هذه الدراسة إلى حتقيق اآلتي:

•التعرف إلى خصائص األطفال االجتماعية واالقتصادية والدميغرافية للعينة. 	

•حتديد أشكال العنف ضد األطفال واألكثر شيوعاً. 	

•حتديد أهم العوامل املؤدية إلى العنف األسري في البيئة األردنية. 	

•بيان أثر العوامل االجتماعية واالقتصادية على ارتكاب جرائم العنف في األردن. 	

•بيان آثاره السلبية على األطفال نفسياً وجسمياً وانفعالياً مستقبالً. 	

•معرف��ة عالق��ة املتغي��رات الدميغرافي��ة في ممارس��ة العنف ضد األطف��ال )اجلنس،  	
املستوى التعليمي لألب، املستوى التعليمي لألم، مكان السكن(.

حدود الدرا�سة: تتحدد نتائج هذه الدراسة مبجموعة من احملددات، وهي: 

احملدد البش���ري: مت تطبيق هذه الدراسة على جميع أطفال املدارس األساسية من الصف 
الس��ادس األساس��ي، وحتى الصف العاش��ر األساس��ي في مديري��ات التربي��ة والتعليم في 

محافظة إربد.

احمل���دد املكان���ي: مت تطبيق هذه الدراس��ة عل��ى الطالب في املرحلة األساس��ية في اململكة 
األردنية الهاشمية.

احملدد الزماني: مت تطبيق هذه الدراس��ة خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 
 .)2013/2012(
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احملدد املوضوعي )اإلجرائي(: اقتصرت نتائج الدراسة على صدق وثبات أداة  القياس 
املستخدمة في الدراس��ة، والتي قام الباحثني بإعدادها وتطويرها، ومتثلت بإعداد  استبانة 
مكون��ة م��ن )21( فقرة موزع��ة على ثالث مح��اور في ض��وء متغيرات الدراس��ة )اجلنس، 

املستوى التعليمي لألب، املستوى التعليمي لألم، مكان السكن(.

التعريفات االإجرائية: مت اعتماد التعريفات اإلجرائية واملصطلحات اآلتية: 

حق���وق الطف���ل: مجموعة من املبادئ واالمتيازات التي حصل عليها الطفل في الش��ريعة 
اإلس��المية واالتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق الطفل، والتي تتعلق باملجاالت اإلنس��انية، 

واالجتماعية، واملادية، واملدنية، والسياسية.

العنف: يقصد به أي س��لوك إنس��اني أو منط من أمناط هذا الس��لوك، وهو س��لوك ش��اذ 
ومنحرف، ويش��مل مواقف وأمناط س��لوك العنف باإلضافة إلى ح��االت جرائم العنف على 

سلوك البلطجة، والعنف العائلي، واالعتداء اجلنسي )الطويل، 1994(.

ويعّرفه الباحثون بأنه استجابة سلوكية تتميز بطبيعة انفعالية شديدة قد تنطوي على 
انخفاض في مستوى البصيرة والتفكير، وعدم القدرة على كف العقل في اإلقناع واالقتناع، 
فيلج��أ اإلنس��ان إلى تأكيد ذات��ه، وبذلك يظه��ر ضغط جس��مي أو معنوي بقصد الس��يطرة 

والتدمير.

اأواًل ـ االإطار النظري:

يطلق اسم الطفل في اللغة العربية على الصغير، يقال: هو يسعى في أطفال احلوائج أي 
في صغارها، والطفل بجمع أطفال، وهو في األصل للمذكر، وقد يستوي فيه املذكر واملؤنث، 
وقد يكون الطفل واحداً، وقد يكون جميعاً؛ ألنه اسم جنس، أما الطفل في التربية فإنه يطلق 
عل��ى الول��د والبنت حتى س��ن البلوغ، وقد يطلق الطفل على الش��خص ما دام مس��تمر النمو 
اجلس��مي والعقلي، ومن املع��روف أن لألطفال مراحل منو مختلفة، وصف��ات مختلفة تتميز 
بهم��ا ف��ي كل مرحلة من مراح��ل النمو، أما مصطل��ح الطفولة في التربية وعل��م النفس فإنه 
يطل��ق ع��ادة على الفترة التي يقضيها الصغار من أبناء البش��ر من حياتهم منذ امليالد إلى أن 
يكتم��ل منوهم، ويصلوا إلى حالة النض��ج، ومن املعروف أن األطفال الصغار في هذه الفترة 
يعتمدون على األبوين، أو على ذوي القربى أو على الكبار بصفة عامة، س��واء كانوا والدين 
أو أقرب��اء أو غيره��م من أفراد املجتمع، وفي احلصول على غذائه��م وفي حياتهم ورعايتهم، 
ويعتمدون عليهم وعلى املدارس في إعدادهم للحياة ومواجهة متطلبات املس��تقبل، فمرحلة 
الطفولة هي املدة التي يعتمد فيها صغار الس��ن على كبارها في مأكلهم ومش��ربهم ومأواهم 
وسد مآربهم، والدفاع عنهم وتدريبهم على مواجهة مطالب احلياة حاضراً ومستقبالً، أو هي 
العهد الذي يتحرر فيه املخلوق احلي من أبناء البش��ر من مس��ؤوليات احلياة اللهم إال ما قد 
يتدرب عليه تدريجياً من أبس��ط املهمات، وما يكتسبه ش��يئاً فشيئاً من التقاليد السائدة بني 
أفراد أسرته وعشيرته، كل وليد طبيعي يتمتع بقدرة تلقائية على أن ينمو حتى يصبح فرداً 
ناضجاً، ومن خصائص النضج اكتس��اب الفرد القدرة على الش��عور بشتى االنفعاالت على 

الرغم من اختالفها كجزء ال يتجزأ من بناء الشخصية )البصري، 2001(.
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والش��خصية الس��وية من خصائصها الش��عور مبختلف االنفعاالت في أوقاتها املالئمة، 
والعدوان من س��مات الطبيعة البش��رية وإن ل��م يظهر للعيان فإنه موج��ود في حالة هدوء 
داخ��ل الف��رد، وال يجوز جتاهله، ويتس��م به الفرد واجلماعة، ويظه��ر عندما يكف العقل عن 
ق��درة اإلقن��اع أو االقتناع فيلجأ إل��ى تأكيد الذات باس��تخدام مظاهر الس��لوك العنيف جتاه 
ال��ذات أو الغير أو املمتلكات، وال يس��تطيع الفرد مقاومتها فتظه��ر عليه آثار االنفعال القوية 

التي تسيطر عليه.

ويعتب��ر العنف عند األطفال من املش��كالت التي زاد انتش��ارها في الوق��ت الراهن، وتأخذ 
أشكاالً متعددة، منها ما هو بسيط، ومنها ما هو شديد التعقيد، وجميعها يعود إلى خصوصية 
األوض��اع االجتماعي��ة واالقتصادي��ة التي يعيش��ها الطفل في أس��رته، أو ترتب��ط بالعوامل 
البيئية االجتماعية احمليطة بالطفل، وهي بصورة عامة نتيجة مجموعة كبيرة من التغيرات 
االقتصادية واالجتماعية التي يشهدها املجتمع العربي في الظروف الراهنة، ويشير مصطلح 
العنف إلى بعض مظاهر س��لوك العنف التي ميارس��ها الطفل، وتهدف إلى إيقاع األذى بغيره 

من األشخاص، أو إيقاع األذى باألشياء احمليطة به )فداوي، 1998: 30(.

  فالعنف في اإلسالم عّرفه اإلمام السرخسي باإلكراه »بأنه فعل يفعله املرء بغيره فينتفي 
فيه رضاه، أو يفس��د به اختياره« واس��تخدم الفقهاء اإلكراه كمرادف للعنف واعتبار العنف 
وسيلة لتحقيق اإلكراه، وعّرفه اإلمام احلطاب بأنه »ما يفعله باإلنسان مما يضره أو يؤمله« 

)أبو الوفاء، 2000: 11(.

أما العنف في اللغة فقد عّرفه لس�ان العرب )1992( بأنه اخلرق باألمر وقلِّ��ة الرفق به، 
وهو ضد الرفق، وهو عنيف إذا لم يكن رفيق�اً في أمره، واعتنف األمر أخذه بعنف، والتعنيف 
التعبي��ر والل��وم وفي احلدي��ث » إذا زنت أم��ة أحدكم فليجلده��ا وال يعنفها« )احلوش��اني، 
2002: 18؛ ابن منظور، د.ت: 110(، في حني يرى  القباجني )2001( أن العنف صورة من 
صور الق�صور الذهني حيال موقف، أو هو وجه آخر من أوجه النقص الت�قني في األسلوب، 
واإلب��داع في ح��ل ومواجه��ة املعضلة، وهو انع��كاس للقلق وع��دم الصبر وضي��ق الصدر، 
وق��د يلم العنف بصاحبه فيضرب نفس��ه أو يق�طع ش��عره انتقاماً من فكره أو وسوس��ة في 
الدماغ، والعنف اس��تجابة س��لوكية تتميز بصفة انفعالية شديدة قد تنطوي على انخفاض 
في مس��توى البصيرة والتفكير، ويبدو العنف في استخدام القوى اجلسدية أو املستمدة من 

األدوات واملعدات )العقاد، 2001: 100(.

 وغالباً ما يشير العنف إلى معنيني، معنى واسع يشير إلى ارتكاب بعض اجلرائم العنيفة 
مث��ل القت��ل واالغتصاب والس��رقة واإلكراه، وبهذا يش��ير إل��ى الصيغة املتطرف��ة للعدوان، 
ومعن��ى ضيق يش��ير إلى مهاجمة ش��خص معني لش��خص آخر بهدف إحل��اق الضرر به، أو 
التف��وه بألف��اظ نابية، أو رفض الفرد لبع��ض األوامر والنواهي، وجن��د أن مثل هذه املظاهر 
حتدث داخل األس��رة أو املدرسة، وهذا النوع من العنف هو الذي يخشى من إهمال مواجهته 

أن يرتقي إلى النوع الواسع املضر، وبشكل أكبر )فداوي، 1998: 35(.

يعتبر العنف من سمات الطبيعة البشرية يتسم به الفرد واجلماعة، حيث يكف العقل من 
قدرة اإلقناع أو االقتناع فيلجأ اإلنس��ان لتأكيد الذات، وهو ضغط جس��مي أو معنوي ينزله 
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اإلنس��ان بقصد السيطرة عليه، أو تدمير ش��يء ما، كما أنه استجابة سلوكية تتميز بطبيعة 
انفعالية شديدة قد تنطوي على انخفاض في مستوى البصيرة والتفكير )البصري، 2001(، 
وبتعريف آخر للعنف: هو ممارسة القوة البدنية إلنزال األذى باألشخاص، أو املمتلكات، كما 
أنه الفعل أو املعاملة التي حتدث ضرراً جس��مانياً أو التدخل في احلرية الشخصية )حلمي، 

.)9 :1999

  إن العنف ضد الطفل يثير بعض نقاط س��وء الفهم، خاصة وأن كثيراً من الناس ما زالوا 
يعتق��دون أن األبوين ليس لهم��ا احلق، لكن عليهما واجب اس��تخدام العنف والضرب حيال 
أطفالهم ليحس��نوا تربيتهم، إن العقوبة البدنية  مجال معقد س��واء م��ن الناحية القانونية، 
أو م��ن حي��ث تطبيقها عل��ى األطفال، فف��ي العديد من البل��دان جتيز فرض العقوب��ة البدنية 
على األطفال في املدرسة واألس��رة، وذلك استناداً إلى الفكرة القائلة: إن »التأديب املعقول«، 
لألطفال أمر جائز، أما بخصوص العقوبات البدنية القضائية، فقد ذكرت جلنة األمم املتحدة 
حلقوق اإلنس��ان في قرار اعتمدته في نيسان عام )2000( أن العقوبة البدنية، هي العقوبة 
التي توقع على األطفال، وميكن أن تصل إلى حد العقوبة القاس��ية أو الالإنسانية أو املهينة، 
أو حتى التعذيب، فيوجد في بعض البلدان، ومنها البلدان العربية، ميكن أن يتعرض األطفال 
املدان��ون فيه��ا بجرائم معينة للجلد والض��رب باخليزران وغير ذلك، إال أن املكان الرئيس��ي 
ملمارسة العقوبة البدنية ضد األطفال خارج نطاق األسرة هو البيت الثاني »املدرسة«، وفي 
تقري��ر ح��ول كينيا، دعا املقرر اخلاص إل��ى إلغاء العقوبة البدنية في امل��دارس، وإلى التزام 
اجلدي��ة في مقاضاة موظفي املدارس بس��بب االعتداء على الط��الب ومحاكمتهم في احلاالت 
الت��ي تراوحت بني اجلروح والرضوض، واألضرار النفس��ية واإلصابات البالغة مثل كس��ر 
العظ��ام والنزي��ف الداخلي وخلع األس��نان، كم��ا أن اتفاقية حقوق الطفل حت��ث الدول على 
حماية الطفل من جميع أش��كال العنف اجلس��دي أو النفس��ي أو حتى العقل��ي، وعلى ضمان 
أن يت��م فرض النظام املدرس��ي بطريقة تتوافق مع الكرامة اإلنس��انية، كما توجد العديد من 

البلدان جتيز العقوبة البدنية أو »التأديب املعقول« )بركات، 1994: 30 � 31(.

دوافع العنف األسري: ميكن تقسيم الدوافع التي يندفع الفرد مبقتضاها نحو العنف األسري 
إلى ثالثة أقسام هي:

الدوافع الذاتية: 

وهي الدوافع التي تنبع من ذات اإلنسان ونفسه، والتي تقوده نحو العنف األسري، وهذا 
النوع من الدوافع ميكن أن يقسم إلى قسمني:

دواف��ع تكون��ت في نفس اإلنس��ان نتيج��ة ظروف خارجي��ة من قبل اإلهمال، وس��وء  أ �  
املعاملة والعنف الذي تعرض له اإلنسان منذ طفولته وظروف أخرى أدت إلى نوازع 
نفس��ية مختلفة، ومتخضت بعقد نفسية قادت في النهاية إلى التعويض عن الظروف 

سابقة الذكر باللجوء إلى العنف داخل األسرة.

دوافع يحملها اإلنس��ان منذ تكوينه، والتي نش��أت نتيجة س��لوكيات مخالفة للشرع  ب �  
كان اآلب��اء ق��د اقترفوها، مم��ا انعكس أثر تكوينه��ا على الطفل، وميك��ن إدراج العامل 

الوراثي ضمن هذه الدوافع.
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الدوافع االقت�سادية:

دوافع تش��ترك معها ضروب العنف األخرى مع العنف األس��ري، إال أن االختالف بينهما 
يك��ون في األه��داف التي ترمي من وراء العنف بدافع اقتصادي، ففي محيط األس��رة ال يروم 
األب للحص��ول عل��ى منافع اقتصادية من وراء اس��تخدامه العنف إزاء أس��رته، وإمنا يكون 
ذلك تعريفاً لش��حنة اخليبة والفقر الذي تنعكس آثاره بعنف من قبل األب نحو األس��رة، أما 
ف��ي غير العنف األس��ري فإن الهدف من وراء اس��تخدام العنف إمنا ه��و احلصول على النفع 

املادي.

الدوافع االجتماعية:

يتمثل هذا النوع من الدوافع في العادات والتقاليد التي اعتادها هذا املجتمع، والتي تتطلب 
من الرجل � حسب مقتضيات هذه التقاليد قدراً من الرجولة بحيث ال يتوسل في قيادة أسرته 
بغير العنف والقوة، وذلك أنهما املقياس الذي ميكن من خالله معرفة املقدار الذي يتصف به 
اإلنسان من الرجولة، وهذا النوع يتناسب طردياً مع الثقافة التي يحملها املجتمع على درجة 
الثقافة األس��رية، فكلم��ا كان املجتمع على درج��ة عالية من الثقافة والوع��ي، وكلما تضاءل 
دور ه��ذه الدوافع حتى ينعدم في املجتمعات الراقية، وعل��ى العكس من ذلك في املجتمعات 
ذات الثقاف��ة املتدني��ة، إذ تختلف درجة تأثير هذه الدواف��ع باختالف درجة انحطاط ثقافات 

املجتمعات )العقاد، 2001(.

كم��ا يحدد البعض أس��باب العنف األس��ري املوجه نحو األطفال بأنه��ا ذات جذور قدمية 
نابعة من مش��كالت سابقة، أو عنف سابق سواًء من قبل اآلباء أو أحد أفراد العائلة، أما األثر 
احلاضر فتكون جذوره مشكلة حالية على سبيل املثال فقدان الزوج أو األب لعمله، قد يدفعه 
ملمارس��ة العنف على أوالده، ومن َثمَّ فإن الشخص الذي ينحدر من أسرة مارس أحد أفرادها 
العنف عليه ففي أغلب األحيان، فإنه س��وف ميارس الدور نفسه، لذا فمن الضروري معرفة 
ش��كل عالقة األم املعتدية على أبنائها بوالدتها في صغرها، وفي الغالب تكون تعرضت هي 
نفس��ها للعنف، لذا فبالنس��بة له��ا تعتقد أن ما تقوم به من عنف جت��اه أوالدها هو أمر عادي 
لكونه مورس عليها، ومن حقها اليوم أن تفعل الشيء نفسه، وهناك سبب آخر يتمثل في عدم 
إمكاني��ة األم، وبالتأقلم مع مجتمع غريب عنها، فإذا كانت األم غير متأقلمة فهي ال تس��تطيع 
التأقلم مع املجتمع اجلديد، وتتحول حياتهم إلى كتلة من الضغوط النفيس��ة واالجتماعية، 
وتتحول إلى ممارس��ة العنف كونها ال تس��تطيع أن تعبر عن حزنها وغمها فتفجر األزمة في 
أوالدها، وف��ي غالبية األمر يكون الضحية الطفل البكر، وفي بعض احلاالت يتجه عنف األم 

إلى ابنة محددة، ألن حماتها تخص تلك البنت مبودة كبيرة )السعيد، 2003(. 

اأ�سكال العنف املوجه �سد الطفل:

1 - العق����اب البدن����ي: يع��د العق��اب البدن��ي أكث��ر الطرق املس��تخدمة ف��ي تربي��ة األطفال في 
املجتمعات، فقد يلجأ معظم املربون ملجموعة من أمناط الس��لوك كش��كل من أش��كال التنشئة، 
والتي يرونها من منظورهم، هي الطريقة الس��ليمة في التربية فيلجؤون إلى الضرب والعنف 
والعقاب في تربية أبنائهم؛ ألنهم يجدون ذلك هو احلل الوحيد لتقومي اعوجاجهم الس��يئ من 
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جهة، ولكي يصبحوا أفضل وأحسن األطفال في نظرهم ونظر اآلخرين من جهة أخرى )سيفر، 
2002: 144�145(، ويج��ب التفريق ب��ني االنتقام والعق��اب، إذ إن االنتقام يصدر عن مبغض 
كاره، وأن العق��اب يصدر من محب رحيم، ولكن الغضب يدفع أحياناً إلى أمور قد تندم عليها، 

وجدير بأن يجبرنا إلى أعمال تخرج العقاب من النفع إلى الضار )عاقل، 2000: 48(.

وللعق��اب البدني أنواٌع متعددة، منها الضرب عل��ى ظاهر اليد بالكف، وصفع القفا باليد، 
وصفع اخلد، واس��تعمال العصا عل��ى اليد أو الرجل، والصفعة من أكثر الطرق املس��تخدمة 
في تربية األطفال في األسرة وفي املدرسة، ولها تأثير سلبي على نفسية الطفل وشخصيته 
ألنه��ا وس��يلة إذالل أكثر من��ه أملاً، وه��ذا ما يب��رر خطورتها، وهي وس��يلة توكيد للس��لطة 
وف��رض اخلضوع الفوري، مما يش��عر الطفل بالعجز وفقدان احلماي��ة، ويتعلم الطفل كيف 
يحمي نفس��ه بأن يس��تجدي الرحم��ة والغفران بالب��كاء والنحيب والتبري��ر، ويوجه أيضاً 
الكبار نفس األس��لوب والسلوك جتاه الصغار ليفرجوا عن إذاللهم، فيصبح حتقير اآلخرين 
وس��يلة لديهم لتوكيد الذات واحلط من ش��أن اآلخرين واالس��تهزاء بهم يش��عرهم بالرفعة 
)ن��ادر، 1998: 40(، »والواق��ع أن ف��ي العقاب البدن��ي إذالالً للطفل وتعريضاً لش��خصيته 
لكثير من االنحراف اخلطير واالضطراب األليم« إذ أنه يس��بب الكثير من األمراض النفس��ية 
واالنحرافات الشخصية وامليول الشاذة، وفي هذه اجلملة كلمة ذات مغزى وهي )في هدوء( 
فأن��ت إن لم تظ��ل هادئاً بذلك س��تكون متبعاً أس��لوب الغضب ف��ي املعاقب��ة، وينطوي ذلك 
األسلوب التخطيطي أيضاً حتت عنوان »أن ضربي لك يؤملني أكثر مما يؤملك« فينسى معظم 
اآلب��اء أن أي خط��ة ال بد أن تتضمن ح��الً إيجابياً، فهم يخططون ملعاقب��ة أطفالهم بالضرب، 
وال يخططون الس��تخدام أس��اليب إيجابية، أنهم ينسون أن اخلطة يجب أن تؤكد على ما هو 

إيجابي مثلما تؤكد على ما هو سلبي )سيفر، 2002: 171 �  172(.

2 - أس���اليب العقاب النفس���ي: ويتمثل في اس��تخدام الوالدين لألس��اليب الت��ي تعتمد على 
إثارة األلم النفس��ي، ويكون ذلك عن طريق إش��عار الطفل بالذنب كلما أخطأ، كما يكون ذلك 
عن طريق حتقير الطفل، والتقليل من ش��أنه أياً كان املس��توى الذي يصل إليه في س��لوكه أو 
أدائ��ه، كما يوجه اآلباء واألمهات النقد الالذع والهدام لس��لوك الطفل، مما يفقده الثقة بذاته، 
ويعوده التردد واجلنب واخلوف من حرمانه من نيل رضا الكبار، في حال أنه يجب أن يحدث 

التوجيه برفق، وليس في صورة تأنيب نفسي عنيف )قناوي، 1991: 91(.

3 - األلق���اب: )الس���خرية( والتأني���ب: ق��د يتعرض الواحد من��ا في هذه احلي��اة للكثير من 
املواق��ف، أو يرتك��ب العديد م��ن األخطاء قد نحاس��ب عليها بوصفنا كب��اراً، وأصبحت لدينا 
الق��درة الكافي��ة على التمييز ب��ني اخلطأ والصواب، ولك��ن إذا كان الطفل هو م��ن ارتكب هذا 
اخلط��أ فكيف نتعامل معه، فهن��اك البعض من األهالي الذين يؤنب��ون أبناءهم على أّي خطأ 
يرتكبونه مهما كان صغيراً، وقد يحصل في كثير من األحيان هذا التأنيب إلى درجة التهديد، 
ومن َثمَّ يرتكب األهالي خطأ فادحاً في حق الطفل ظناً منهم أن هذا س��يحد من أخطائهم، كما 
يقوم��ون بتلقيب األطف��ال بألقاب ال يحبونها، بل يحس��ون بالضيق من تس��ميتهم بها، وقد 
يكون ذلك لعاهة جس��دية حلقت به، أو لنقص في نس��بة الذكاء أو ملوقف تعرض له فألصق 
ب��ه لقباً رمبا يالزمه طيلة حياته، وتس��بب له ذلك رمبا بعقده نفس��ية م��ن الصعب حلها أو 

حتى نسيانها )نادر، 1998: 34 � 35(.



43

العدد الرابع  والستونمجلة الطفولة العربية واقع العنف األسري ضد األطفال في املجتمع األردني

4 - اإلهمال: وأننا نالحظ في مجتمعنا العديد من اآلباء واألمهات، جرفتهم احلياة وهمومها 
بعي��داً عن أبنائه��م، فكل منهم أصبح يعيش في عالم منعزل ع��ن اآلخر، ال يعرف أحدهم عن 
اآلخر، سوى اسمه وأشياء صغيرة بسيطة، فنجد األم ال تهتم إال بشكلها )مبنظرها(، األنيق 
وبزياراتها لصديقاتها وجند األب مش��غوالً بعمله الذي ال ينتهي حتى ينسى أن له أبناء، أو 
يكون األب من النوع الش��اذ الذي يقضي حياته ف��ي املقامرة، أو البقاء ألوقات متأخرة بعيداً 
ع��ن منزله، فيضيع حياته، ويضي��ع أطفاله معه، وقد يصاحب هذا اإلهمال نوع من التحقير 
للطف��ل، فعندما يقدم الطفل لألم عمالً قد أجنزه وس��عد به جتده��ا حتطمه، وتنهره، وتطلب 
منه عدم إزعاجها مبثل تلك األمور التافهة، وكذلك احلال عندما يحضر الطفل درجة مرتفعة 
ف��ي إحدى املواد الدراس��ية ال يكاف��أ مادياً وال معنوياً، بينما إن حص��ل على  درجة منخفضة 
جتدها توبخه، وتسخر منه، وهذا بال شك يحرم الطفل من حاجاته إلى اإلحساس بالنجاح، 
وم��ع تكرار ذلك يفقد الطفل مكانته في األس��رة، ويش��عر جتاهها بالعدواني��ة، وفقدان حبه 
له��م، وعندما يكبر هذا الطفل يجد في اجلماعة التي ينتمي إليها ما ينمي هذه احلاجة، ويجد 

مكانته فيها، ويجد احلب والعطاء الذي حرم منه )نادر، 1998: 36(.

5 -عنف السيطرة: أي ممارسة بعض األهالي السيطرة املطلقة على جميع ممارسات الطفل، 
ويعني هذا حتكم األب أو األم بنشاط الطفل، والوقوف أمام رغبته التلقائية ومنعه من القيام 
بسلوك معني، لتحقيق رغباته التي يريدها حتى ولو كانت مشروعة، أو إلزام الطفل بالقيام 
مبهمات، وواجبات تفوق قدراته وإمكانياته، ويرافق ذلك استخدام العنف والضرب أحياناً، 
وجند أن هناك أنواعاً عديدة من األس��ر التي تتبع هذا النوع من العنف جتاه أبنائها، فاآلباء 
ميارس��ون الس��يطرة على أبنائهم في نواحي كثيرة؛ فمنها الدينية، أو العلمية، أو حتى من 
الناحية الشخصية اخلاصة بالطفل، فنجد أن بعض األهالي يجبرون أوالدهم على الصالة، 
ولبس احلجاب، والصوم باإلكراه واإلجبار دون ش��رح مسبق لألسباب التي يجب أن تدفع 
للقيام بهذه األمور، فهم يبعدون العقل واحلوار ولغة التفاهم متاماً »ومن ناحية أخرى جند 
البعض من اآلباء يقومون بإجبار أطفالهم على أن ينتهجوا نهجاً معيناً سواء علمياً أو أدبياً 
دون النظر إلى ميول الطفل ورغبته« )عطوة، 2004: 35(، كما جند نوعاً آخر من الس��يطرة 
من الناحية الش��خصية، فقد يتدخل بكل صغيرة وكبيرة في حياة الطفل فمثالً: قد يجبرونه 
على ترك زميل له، أو مرافقة زميل آخر ال مييل إليه. وقد يتدخل األهل في بعض األحيان في 
ن��وع الهواية التي يحب الطفل ممارس��تها، فق��د يجبرونه مثالً على لع��ب الكرة، بينما يحب 
ه��و العزف على آلة موس��يقية معينة، وذل��ك ألن األب مثالً أراد أن يكون بط��الً في الكرة فلم 
يس��تطيع حتقيق ذل��ك، ومن َثمَّ يريد من ابنه أن يحقق حلمه، وميك��ن أيضاً لآلباء واألمهات 
أن يقي��دوا أوالدهم بطريقة املعاملة، فيجبرونهم مثالً عل��ى ضرورة التصرف تصرفاً معيناً 
في موقف معني، وهنا يكونون قد اغفلوا أمراً هاماً جداً، وهو أن احلياة ليست مجرد قوانني، 
أو أوام��ر، فم��اذا لو تعرض هذا الطفل ملوق��ف جديد لم يتلق من قبل أهله التصرف املناس��ب 
لهذا املوقف، وهنا تتكون ش��خصيته كميله الشديد للخضوع، واتباع اآلخرين، وليس لديها 

القدرة على إبداء الرأي واملناقشة )السعيد، 2003: 48(.

6 - اإلس���اءة اجلنس���ية للطفل: ويقصد بها إجبار الطفل بالقوة على ممارسة نشاط جنسي، أو 
أن يفرض مراهق، أو راش��د نفس��ه على الطفل، ويعتدي عليه جنسياً، وعادة ما يكون الطفل هو 
الضحية، وأحياناً تقوم بعض النساء باستثارة األعضاء التناسلية للطفل للحصول على املتعة 
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اجلنسية معهم، وعادة ما يكون هؤالء األطفال دون سن البلوغ )عبد الرحمن، 2000: 135(.

اأنواع العنف االأ�سري:

- العنف املعنوي واحل�سي:

اإليذاء اللفظي: ويشير إلى النمط اللفظي الذي يؤذي الطفل، ويعيق منوه العاطفي ويفقده 
إحساس��ه بأهميته، واعتداده بنفس��ه ومن أشكاله املدمرة والش��ائعة االنتقاد الالذع املتكرر 

والتحقير والشتم واإلهانة والرفض واالستخفاف بالطفل أو السخرية منه.

احلبس املنزلي والطرد من املنزل: وهو أمر مرفوض كلياً ألن فيه نوعاً من أنواع االستبعاد 
واحلب��س املنزلي قد يش��يع لدى بعض األس��ر، وذلك اتقاًء لش��ّر الضحية؛ ألن��ه قد بدر منه 
س��لوك مش��ني في نظر من ميارس العنف، وإن كان احلبس املنزلي مي��ارس ضد اإلناث فإن 
الط��رد من املنزل ميارس ض��د الذكور، وذلك العتبارات اجتماعية متي��ز املجتمعات العربية 

.)Larsson, 2007( عن غيرها

- العنف املادي:

االعت���داء اجلنس���ي: وهذه الصورة من أعم��ال العنف تتمثل في إكراه املعتدي عليه س��واء 
كان ذك��راً أم أنث��ى على ممارس��ة اجلن��س، أو القيام بأعمال جنس��ية فاضحة م��ع املعتدي، 
ويعد االغتصاب أخطر صور االعتداء اجلنس��ي في نطاق األسرة، وغالباً ما ميارس االعتداء 

اجلنسي حتت تهديد املعتدى عليه بإيذائه إذا لم يخضع لرغبات املعتدي.

االعتداء اجلس���دي: يش��ير االعتداء أو س��وء املعاملة اجلس��دية عامة إلى األذى اجلس��دي 
ال��ذي يلحق بالطفل على يد أح��د والديه أو ذويه، وهو ال ينجم بالضرورة عن رغبة متعمدة 
ف��ي إحل��اق األذى بالطفل، ب��ل إنه في معظ��م احلاالت ناجت عن أس��اليب تربوية قاس��ية أو 
عقوب��ة بدنية صارمة أدت إلى إحلاق ضرر مادي بالطفل أو كادت، وكثيراً ما يرافق االعتداء 
اجلس��دي على الطفل أش��كال أخرى من س��وء املعاملة، ومن األمثلة املؤسفة والشائعة على 
ذل��ك ضرب أحد الوالدي��ن لطفله بقبضة اليد أو ب��أداة ما في الوقت الذي ينهال عليه بس��يل 
من اإلهانات والشتائم، وفي هذه احلالة يعتبر الطفل ضحية اعتداء جسدي وعاطفي في آن 
واحد، ويشمل االعتداء البدني على الطفل الرضوض والكسور واجلروح واخلدوش والقطع 
والعض. ويعتبر اعتداًء كذلك كل عنف ميارسه أحد والدي الطفل أو ذويه إذا تسبب فيه أذى 
جس��دي بالطفل، ويشمل ذلك ضربة بأداة أو بقبضة اليد واللطم واحلرق والصفع والتسمم 
واخلنق واإلغراق والرفّس واخلض، فكل هذه املمارس��ات وإن لم تسفر عن جروح أو كسور 

بدنية ظاهرة، ولكنها تعتبر اعتداًء )عطوة، 2004: 56(.

العنف االأ�سري وانعكا�ساته على االأبناء:

يختلف تأثير العنف األس��ري من ش��خصية إلى أخرى، وحس��ب نوعية العنف املمارس 
والش��خص ال��ذي يقوم به إضاف��ة إلى جنس الطف��ل، إذا كان ذك��راً أم أنثى، وتش��كل عالقة 
الضحي��ة باملعت��دي وعالقته مبن حول��ه، فاألطفال الذين يتعرضون للعن��ف غالباً ما يكون 
لديهم اس��تعداد ملمارسة العنف ذاته ضد أنفس��هم، وضد اآلخرين إضافة إلى حدوث حاالت 
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االكتئاب واالنتحار واإلجرام )عبد الرحمن، 2000(.

ثانيًا ـ الدرا�سات ال�سابقة:

ق��ام الباحث��ان بتتبع الدراس���ات التي لها عالقة مبوضوع الدراس��ة ف��ي األدب التربوي 
والدراسات السابقة، ووجدا أن موضوع العنف ضد األطفال حظي باهتمام الباحثني، وتبني 
وجود دراس��ات حول املوضوع، ومت حصر العديد من هذه الدراس��ات كان من بينها دراس��ة 
)Hart & Bennett,  2009(، والت��ي هدف��ت إل��ى ع��رض احلاج��ة والتخطي��ط لتطوير 
تعليق��ات عامة ف��ي معاهدة األمم املتح��دة نحو حقوق الطف��ل حول امل��ادة )19(، والتي لها 
الق��درة على التقدم بحماية الطفل من خالل نش��ر مدخل حق��وق الطفل، فوضت جلنة حقوق 
الطف��ل )ISPCAN وIICRD( لوض��ع مس��ودة تعليق��ات عام��ة، وقام��ت مجموعة عمل 
دولية، وجلنة محاماة كخبراء، ومجموعة بؤرية من أعضاء اللجنة بتنفيذ تطوير البرنامج. 
وأوصت الدراس��ة أن للتعليقات العامة على امل��ادة )GC19( القدرة على إجراء حتويل في 
حماية الطفل من خالل تعزيز التغيير في النموذج الش��مولي من حيث الصياغة املفاهيمية، 
والنظرية واألبحاث واملمارسة، والتعليقات العامة، وميكن أن يحدث تقدماً فعاالً في الوقاية 
من سوء املعاملة وحماية األمن الشخصي من خالل تشجيع حقوق الطفل، والرفاه والصحة، 

والتطور في جميع جوانب حماية الطفل.

وأجرى )Johnson & Brown,  2008( دراس��ة هدفت إلى استكشاف تطبيق حقوق 
احلماية واملش��اركة في نطاق األسرة، وبشكل خاص احلماية من العقاب القاسي واإلساءة، 
وقسوة العمل، عقدت ست مجموعات بؤرية تركز على الطفل شارك فيها )60( طفالً، وثماني 
مجموع��ات بؤرية ركزت على اآلباء ش��ارك فيها )44( من البالغ��ني، حيث كانت املجموعات 
البؤري��ة ممثلة اجتماعي��اً ودميوغرافياً الفئات احلضرية داخل املدين��ة، والفئات احلضرية 
من الطبقة الوسطى، والفئات الريفية، كان األطفال بني سن )7-12( سنة، واآلباء بني )24-
45( س��نة، قام األطفال بوصف سلس��لة واسعة من البنى األسرية، وجد أن التأديب القاسي 
هو األكثر ش��يوعاً، وكانت مستويات مشاركة الطفل ذات املغزى متدنية بني الفئات، واعتقد 
غالبية اآلباء في ممارسة سلطة قوية، ورفعوا من قيمة الطاعة، واألدب مع أبنائهم، ودافعوا 

عن استخدام العقاب البدني. 

وأجرى )Etherton & Munier, 2006( ورش��ة تدريب على املس��رح ألجل التنمية 
إلنق��اذ األطف��ال البريطاني��ني )Save the Children UK( مع عدد م��ن األطفال في ثالث 
قرى في ش��مال بنغالدش عام )2000(، وفي عام )2005( عادوا زيارة الش��باب بشكل غير 
رسمي لتقومي إذا كان هناك أي أثر ل� “مسرح من أجل التنمية” عليهم أنفسهم وعلى حياتهم. 
سألوا الشباب عما يتذكرونه من عملية مسرح ألجل التنمية في عام )2000(، وما التغييرات 
التي حدثت في حياتهم منذ ورشة العمل تلك، وسألوهم عن فشل إنقاذ األطفال البريطانيني 
)Save the Children UK( عل��ى املتابع��ة م��ع وج��ود تدري��ب كثي��ر، حف��زت إجابات 
الش��باب املؤلفني على دراس��ة العالقة بني “التأثير” و“املتابع��ة”، وحتليل ورقة العالقات 
اإلش��كالية بني املنظمات الدولية غير احلكومية التي مولت املشروع واملنظمات احمللية التي 
طبقت املش��روع، واملس��هلني اخلارجيني، واألطفال الفقراء املس��تهدفني، خلص املؤلفون إلى 
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أن العملي��ة يجب أن تتجاوز إثارة “احلدث” على تناول أزمة عدم تلبية التوقعات من خالل 
متابعة العمل األولي، ويش��ددون على الش��باب من األوس��اط الفقيرة جداً واملهمش��ة الذين 
يحتاجون إلى دعم اقتصادي لتلبية احتياجاتهم املادية لترافق الدعم التسهيلي الذي تقدمه 

.)TfD( عملية مسرح ألجل التنمية

وأج��رت دنان )2006( دراس��ة ج��اءت بعنوان العن��ف اللفظي واإلس��اءة اللفظية جتاه 
األطفال من قبل الوالد وعالقته ببعض املتغيرات املتعلقة باألس��رة، وقد هدفت هذه الدراسة 
إل��ى التع��رف على بع��ض املتغيرات الت��ي يعتقد أنه��ا ترتبط باإلس��اءة اللفظي��ة لألطفال، 
اس��تخدمت فيها الباحثة استبانة حول موضوع الدراس��ة، ومن َثمَّ محاولة السيطرة عليها 
واحلد من أثرها حتى ينشأ األطفال في بيئة أقرب لالستقرار والهدوء، وبالتالي حتى يتسموا 
بالصحة النفس��ية املستقرة، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بني 

الذكور واإلناث من حيث التأثر باإلساءة اللفظية من قبل الوالد وذلك لصالح اإلناث.

وأج��رى فردريك وفيرج��ر )Fredric & Fredjr, 2006( دراس��ة هدف��ت إلى تقصي 
حماية الطفل على طريقة اإلرشاد النفسي املناسب التي يجب اتباعها مع الوالدين، وتكونت 
عينة الدراس��ة من )20( أس��رة ممن يعانون من العنف األس��ري، منهم )10( أسر مجموعة 
جتريبية، و )10( أس��ر مجموعة ضابطة، وبينت نتائج الدراس��ة وجود إيجابية في زيادة 
فاعلية البرنامج في قدرته عل��ى التأثير في زيادة التفاعالت اإليجابية بني اآلباء وأطفالهم، 
كما خفف من اآلثار النفسية للمشكالت العاطفية والسلوكية لدى األطفال، وقد مت توجيههم 
نح��و وقاية األطفال من االضطرابات العاطفية والس��لوكية من خالل تزويد متقصي حماية 
األطفال مبنبهات فّعالة ملساعدة الوالدين على حتسني تفاعالتهم مع األطفال من خالل األسر 

النشطة على املستوى النفسي العاطفي، واالجتماعي والصحي والتعليمي.

وأجرت آل س��عود )2005( دراس��ة بعنوان )إيذاء األطفال، أنواعه، أس��بابه، خصائص 
املتعرضني له(، وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معدل حدوث حاالت إيذاء األطفال 
وأنواعه في املستش��فيات في مدينة الرياض، والتعرف على أسباب اإليذاء الذي يتعرض له 
األطف��ال وخصائصهم مبدين��ة الرياض، والتعرف على خصائص أس��ر األطفال املتعرضني 
لإليذاء في مدينة الرياض، وقد اس��تخدمت الباحثة أداة دراس��ة للعينة، وتوصلت الدراسة 
إل��ى النتائج اآلتية: إن أكثر اإليذاء الذي تتعامل معه املستش��فيات هو اإليذاء البدني، ويبلغ 
في هذه الدراس��ة نحو )91.5%(، أما اإليذاء نتيجة اإلهم��ال فهو الثاني، ويبلغ )%87.3(، 
أما اإليذاء اجلنسي فهو األخير، وإن األم هي العنصر األساسي واألول في أسباب اإليذاء فهي 
تبلغ نس��بة )74.6%(، بينما األب يقل عنها قليالً بنسبة )73.2%( بينما تقل حاالت اإليذاء 

كثيراً عند اجلد واجلدة.

وأجرت المبي )Lampie, 2005( دراسة هدفت إلى التعرف على فاعلية برنامج إرشادي 
لألطفال الذين يتعرضون للعنف األس��ري، وتكونت عينة الدراسة من )30( طفالً، واستخدم 
في الدراسة قائمة املالحظة التي يسجلها املعلم عن هؤالء األطفال، أشارت النتائج إلى حتسن 
ه��ؤالء األطفال في س��لوكهم، وخففت من االضطرابات التي يعانون منه��ا، كما تبني أن العنف 

البدني أكثر صور العنف انتشاراً بني األطفال الذين يتعرضون للعنف من قبل األسرة.
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وأج��رى )Lundgren, Eva, & Slagen, 2001( دراس��ة ف��ي جامع��ة أوبس��اال في 
الس��ويد، وكان��ت حول موض��وع العنف ضد األطف��ال، وهدفت الدراس��ة إل��ى معرفة أنواع 
العنف املس��تخدم ضد النس��اء واألطفال، واآلثار املترتبة على حالتهم الصحية، والنفس��ية، 
واجلسمية، وبلغت عينة الدراس��ة )10000( من مختلف مناطق السويد بطريقة عشوائية 
عن طريق تقس��يم الس��ويد إلى مقاطعات، حس��ب عدد الس��كان، ومت اعتماد استبانة مغلقة 
تش��مل )350( سؤاالً تتعلق بأش��كال العنف املس��تخدم وما تركه عليهن من آثار نفسية، أو 
جس��مية، كان��ت فترة  التطبي��ق  م��ن )1999/10/16( ولغاي��ة )2000/1/27(، أظهرت 
نتائ��ج الدراس��ة أن العنف من ال��زوج على األطفال بل��غ )28%( تعرضوا للعنف النفس��ي 

و)19%( تعرضوا  إلى التهديد بالعنف. 

وأجرى آل رشود )2000( دراسة هدفت إلى التعرف على اجتاهات طالب املرحلة الثانوية 
نحو العنف، تكونت عينة الدراس��ة من )1086( طالباً، مت اختيارهم بالطريقة العش��وائية 
من )12( مدرسة ثانوية في مدينة الرياض، ومتثلت أداة الدراسة بتصميم استبانه لقياس 
اجتاه��ات الطالب في الصفوف الثالثة من املرحل��ة الثانوية النهارية للبنني التابعة لوزارة 
املعارف نحو العنف، وأظهرت نتائج الدراس��ة وجود عدة عوامل للمظاهر السلوكية تساعد 
عل��ى تكوين االجتاه املوجب ل��دى طالب املرحلة الثانوية نحو العن��ف، ووجود عدة عوامل 
داخل األس��رة تس��اعد على تكوي��ن االجتاه املوجب ل��دى الطالب نحو العن��ف، ووجود عدة 
اختالف��ات دالة إحصائياً ب��ني اجتاهات الطالب نح��و املظاهر الس��لوكية اخلاصة بالعنف، 

تعزى إلى التقدير الدراسي ومتوسط دخل األسرة، واملستوى التعليمي لآلباء. 

وأجرت انتون )Anton, 2000( دراس��ة هدفت إلى فاعلية برنامج إرشادي لألسر التي 
حتدث فيها حاالت العنف األس��ري اجلسدي والنفس��ي لألطفال، وتكونت عينة الدراسة من 
)15( أسرة من األسر التي تعنف أبناءها جسدياً ونفسياً، وقد مت إرشاد هذه األسر من خالل 
برنامج اإلرش��اد نحو كيفية حتس��ني معاملة أبنائهم من خالل توعيتهم بأس��اليب الرعاية 
الوالدية واملعاملة الصحية، وأشارت نتائج الدراسة إلى فعالية البرنامج اإلرشادي األسري 
لألس��ر املعنفة ألطفالهم، وذلك عن طريق متسكهم بشرائع الدين، وعن طريق توجيه األسر 
إلى الذهاب لألخصائية النفس��ية لكي تعيش حياة أس��رية بعيده ع��ن العنف، وقائمة على 

احلب والتعاون بني أفراد األسرة.

وأجرى سعيد )1998( دراسة بعنوان عوامل انتشار العنف في املدارس هدفت الدراسة 
إلى التعرف على األس��باب والعوامل املؤدية النتش��ار العنف بني الش��باب، وحتديد مظاهر 
س��لوك العنف والدور الذي تلعبه اإلدارة التعليمية، واألس��رة، وجماعة األقران، ووس��ائل 
اإلعالم في تعليم أو إكس��اب الشباب منط السلوك العنيف، ومتثلت عينة الدراسة من جميع 
طالب املدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية، واس��تخدم الباحث املنهج املقارن في دراسة 
عوامل انتش��ار العنف في مدارس الواليات املتحدة ومصر، وتوصلت الدراس��ة إلى النتائج 
اآلتية: وجود عالقة إيجابية بني مش��اهدة أفالم في وسائل اإلعالم، وبني جرائم العنف، وال 

يوجد منط واحد من العنف.

 وأجرت الغصون )1992( دراس��ة بعنوان السلوك العدواني لدى أطفال ما قبل املدرسة 
وعالقته بأس��اليب التنش��ئة الوالدية والذكاء مبدينة الرياض، وقد هدفت هذه الدراسة إلى 
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التعرف على الفروق بني اجلنسني في السلوك العدواني، والذكاء والتنشئة الوالدية املتبعة، 
كما هدفت إلى الكشف عن العالقة بني السلوك العدواني لدى األطفال وأساليب التنشئة التي 
تع��رض لها األطفال، وقد اس��تخدمت الباحثة مقياس الس��لوك العدواني م��ن إعداد الباحثة 
ومقياس أساليب التنشئة الوالدية من إعداد محمد عماد الدين، ومقياس اختبار رسم الرجل 
لل��ذكاء فؤاد أبو حطب وآخرون، وقد توصلت الباحثة من خالل هذه الدراس��ة إلى مجموعة 
م��ن النتائ��ج، كان من أهمه��ا وجود ف��روق ذات داللة إحصائي��ة في الس��لوك العدواني بني 
اجلنس��ني لصال��ح الذكور، ودلت النتائج عل��ى أن العالقة غير دالة بني الس��لوك العدواني، 
وآثار األلم النفس��ي�ة، ووجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بني السلوك العدواني لدى 

األطفال والقسوة.

التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:

م��ن خ��الل االط��الع عل��ى الدراس��ات الس��ابقة توص��ل الباحث��ان لع��دد م��ن املالحظات 
واالستنتاجات منها:

• اتفاق غالبية الدراس��ات الس��ابقة العربية واألجنبية على أهمية موضوع الدراس��ة  	
كونه��ا م��ن املواضيع املتجددة ف��ي واقع العنف األس��ري ضد األطف��ال، وخاصة في 
 Lundgren, et al.,( ودراسة ،)دراسة دنان )2006(، ودراسة آل سعود )2005
2001( اس��تفاد الباحثان من املقاييس املس��تخدمة في الدراس��ات الس��ابقة كدراسة 

الغصون )1992(.
• أكدت الدراسات وجود أمناط متعددة للعنف األسري ضد األطفال كدراسة آل رشود  	

.)2000(
• اس��تفاد الباحثان من الدراسات الس��ابقة التوافق اللغوي واالصطالحي على مفهوم  	

العنف األسري.
• اس��تفاد الباحثان من الدراسات السابقة كأساس علمي لهذه الدراسة استندت عليه،  	

في أهدافها، وفروضها كدراسة آل سعود )2005(.

الطريقة  واالإجراءات:

فيم��ا يلي وصف للطريقة واإلجراءات التي اتبعها الباحثان في حتقيق أهداف الدراس��ة، 
حي��ث تضمن وصف��اً ملجتمع الدراس��ة وعينتها، وأداة الدراس��ة وطرق التحق��ق من صدقها 
وثباتها، ومتغيرات الدراس��ة، واملعاجلات اإلحصائية التي استخدمها الباحثان في اإلجابة 

عن أسئلة الدراسة.

إجراءات الدراس���ة: من أجل حتقيق أهداف هذه الدراسة، مت تطبيق مجموعة من اإلجراءات 
التي ميكن تلخيصها مبا يلي: 

حتديد الهدف من الدراس��ة: حيث هدفت هذه الدراس��ة إلى التعرف على واقع العنف  1 .
األسري ضد األطفال في املجتمع األردني من وجهة نظر األطفال أنفسهم.

بن��اء األداة: ق��ام الباحث��ان باالط��الع عل��ى األدب التربوي، والدراس��ات الس��ابقة،  2 .
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واملقاييس، وأدوات واس��تبانات تتعلق مبوضوع الدراس��ة، وق��ام الباحثان بإعداد 
قائمة أولية ملعرفة واقع العنف األس��ري ضد األطفال في املجتمع  األردني من وجهة 

نظر األطفال أنفسهم.

مت إعداد األداة في صورتها األولية من خالل حتديد الفقرات املناسبة، مت عرض األداة  3 .
على احملكمني م��ن ذوي االختصاص لقياس صدقها الظاه��ري، وتعديل املطلوب من 

احملكمني حول احملاور والفقرات.

األداة بعد التحكيم: مت إسقاط بعض الفقرات، وحذف البعض منها، وتعديل بعضها،  4 .
وتكونت األداة من )21( فقرة موزعة على ثالثة مجاالت، وهي: املجال األول: النفسي 
)1-7(، ويض��م )7( فقرات، املج��ال الثاني: اجلس��دي )8-14(، وتضم )7( فقرات، 

املجال الثالث: االجتماعي )15-21(، ويضم )7( فقرات.

مت احلص��ول على كتاب لتس��هيل مهمة الباحثني من وزارة التربي��ة والتعليم موجه  5 .
إلى مديريات التربية والتعليم في محافظة إربد، إلجراء الدراسة وتوزيع االستبانة 

وجمعها.

. 6 مت توزيع االستبانة على العينة االستطالعية للتأكد من صدق البناء والثبات.

( منه��ا، وعند اط��الع الباحثني على   مت توزي��ع )650( اس��تبانه، مت اس��ترداد )633. 7
االس��تبانات، الحظا أن هناك خمس استبانات غير مكتملة اإلجابة عنها مت إسقاطها، 

وخضعت )627( استبانه للتحليالت اإلحصائية.

مت جم��ع االس��تبانات وتصنيفه��ا، وتفري��غ بياناته��ا وحتلي��ل النتائج باس��تخدام  8 .
التحلي��ل اإلحصائ��ي )SPSS(، وعرض ومناقش��ة النتائج، واس��تخالص  برنامج  

النتائج النهائية والتوصيات.

مجتم���ع الدراس���ة: تكون مجتمع الدراس��ة من جمي��ع أطفال املدارس األساس��ية من الصف 
الس��ادس األساس��ي، وحتى الصف العاش��ر األساس��ي في مديري��ات التربي��ة والتعليم في 

محافظة إربد في العام الدراسي )2013-2012(.

عينة الدراسة: مت أخذ عينة قوامها )627( طفالً من األطفال، حيث يتم اختيارها بالطريقة 
العشوائية املتيسرة من مجتمع الدراسة، واجلدول رقم )1( يبني توزيع أفراد العينة حسب 

متغير اجلنس.

جدول )1( توزيع عينة الدراسة  بحسب متغير اجلنس

النسبة املئويةالتكراراملستوى/الفئة
48.33%303ذكر

51.67%324أنثى
100.00%627املجموع
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اأداة الدرا�سة:

قام الباحثان بإعداد أداة الدراسة، حيث اشتملت على )21( فقرة، توزعت بالتساوي على 
ثالثة مجاالت: مجال العنف النفس��ي، ومجال العنف اجلس��دي، ومجال العنف االجتماعي، 
ومت إع��داد األداة بحي��ث يتمكن األطفال من حتديد درجة العن��ف الذي يتعرضون له من قبل 
الوالدين واألس��رة، وذلك على مقياس ليكرت )Likert( املكون من خمس درجات للموافقة 
أو عدمه��ا مرتب��ة تنازلي��اً على النحو اآلت��ي: كبيرة ج��داً )5( درجات، كبي��رة )4( درجات، 

متوسطة )3( درجات، قليلة )2( درجتان، قليلة جداً )1( درجة واحدة. 

�سدق اأداة الدرا�سة: 

للتحقق من صدق أداة الدراس��ة، قام الباحثان بعرضها على جلنة من احملكمني وع�ددهم 
)11( محكماً من ذوي االختصاص واخلبرة من أعضاء هيئة التدريس في اجلامعات األردنية 
م��ن تخصصات علم النفس، علم االجتم��اع، القياس والتقومي، حي��ث مت األخذ مبالحظاتهم 
واقتراحاته��م، وذلك عندما أجمع س��تة محكم��ني على ذلك، فقد مت تعدي��ل بعض الصياغات 

اللغوية لبعض الفقرات.

ثبات اأداة الدرا�سة:

للتحقق من ثبات االستبانة، قام الباحثان بحساب معامالت الثبات لها، بطريقة التطبيق 
وإعادة التطبيق لالس��تبانة على عينة مكونة من )42( طفالً من غير عينة الدراسة، وبفارق 
زمني مقداره أسبوعان بني التطبيقني األول والثاني، ومت حساب معامالت ارتباط بيرسون 
ب��ني نتائج التطبيق��ني، حيث تراوحت قيم معامالت الثبات ب��ني )0.87 – 0.93( للمجاالت، 

و)0.90( لألداة الكلية. 

ت�سحيح اال�ستبانة:

مت اس��تخدام مقياس خماس��ي التدريج على ش��اكلة مقياس ليكرت اخلماسي على النحو 
التال��ي: )كبي��رة جداً، كبيرة، متوس��طة، قليلة، قليلة ج��داً(، ومت إعطاء التقدي��رات الرقمية 
التالية )5، 4، 3، 2، 1( على الترتيب لتقدير درجة تعرض األطفال للعنف األس��ري. وقد مت 

استخدام التدريج اإلحصائي التالي لتوزيع املتوسطات احلسابية:

 
1.49 - 1.00ً تعرض لعنف أسري بدرجة قليلة جدا

درجة قليلة تعرض لعنف أسري بدرجة قليلة 1.50 - 2.49
درجة متوسطةتعرض لعنف أسري بدرجة متوسطة2.50 - 3.49
تعرض لعنف أسري بدرجة كبيرة3.50 - 4.49

درجة كبيرة تعرض لعنف أسري بدرجة كبيرة جداً 4.50 - 5.00
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متغريات الدرا�سة: اشتملت الدراسة على املتغيرات اآلتية:

اأواًل ـ املتغريات الو�سيطة:

1- اجلنس: وله فئتان )ذكر، أنثى(.

2- املستوى التعليمي لألب: )أمي، الثانوية فما دون، دبلوم، بكالوريوس فأعلى(.

3- املستوى التعليمي لألم: )أمية، الثانوية فما دون، دبلوم، بكالوريوس فأعلى(.

4- مكان السكن: وله ثالثة مستويات: )مدينة، قرية، مخيم(.

ثاني���ًا � املتغي���ر التابع: واقع العنف األس��ري ضد األطفال في املجتم��ع األردني، والذي يعبر 
عنها باملتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد العينة على مجاالت وفقرات االستبانة. 

التحليالت اإلحصائية: استخدم الباحثني التحليالت اإلحصائية اآلتية:
1- املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية.

.)MANOVA( 2- اختبار حتليل التباين املتعدد

 .)Four -Way-ANOVA( 3- اختبار حتليل التباين الرباعي

4- اختبار شيفيه)Scheffe(  للمقارنات البعدية: حيث يستخدم هذا االختبار للمقارنات 
املركبة )أكثر من متوسطني(، وحلجوم العينات املتساوية وغير املتساوية.   

ع���رض النتائ���ج ومناقش���تها: فيما يلي ع��رض للنتائج الت��ي مت التوصل إليه��ا، بعد أن قام 
الباحثان بجمع البيانات بواس��طة أداة الدراسة »استبانة واقع العنف األسري ضد األطفال 

في املجتمع األردني من وجهة نظرهم«، وقاما بعرضها وفقاً ألسئلة الدراسة.
أواًل � النتائ���ج املتعلق���ة بالس���ؤال األول: »ما واقع العنف األس��ري ضد األطف��ال في املجتمع 

األردني من وجهة نظرهم؟«
لإلجاب��ة ع��ن هذا الس��ؤال، مت حس��اب املتوس��طات احلس��ابية واالنحراف��ات املعيارية 
لتقديرات أفراد عينة الدراس��ة لواقع العنف األسري ضد األطفال في املجتمع األردني، حيث 

كانت كما هي موضحة في اجلدول رقم )2(.

جدول )2( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 
واقع العنف األسري ضد األطفال في املجتمع األردني على مجاالت الدراسة مرتبة تنازليًا

درجة التعرض الرتبةاالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي �املجالالرقم
للعنف

كبيرةاألولى3.870.29املجال االجتماعي3
كبيرةالثانية3.830.31املجال اجلسدي2
النفسي1 كبيرةالثالثة3.570.43املجال 

كبيرة-3.760.21األداة الكلية

 � الدرجة العظمى من )5(.
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يب��ني اجل��دول رقم )2( أن مج��ال العن��ف االجتماعي قد احت��ل املرتبة األولى مبتوس��ط 
حسابي )3.87(، وانحراف معياري )0.29(، وجاء مجال العنف اجلسدي في املرتبة الثانية 
مبتوس��ط حسابي )3.83(، وانحراف معياري )0.31(، بينما جاء مجال العنف النفسي في 
املرتبة األخيرة مبتوس��ط حس��ابي )3.57(، وانحراف معياري )0.43(، وقد بلغ املتوس��ط 
احلس��ابي لتقديرات أفراد عينة الدراس��ة على درجة ممارس��ة العنف األس��ري ضد األطفال 

)3.76( بانحراف معياري )0.21(، وهو يقابل التقدير درجة تعرض للعنف كبيرة.

وق��د مت حس��اب املتوس��طات احلس��ابية واالنحراف��ات املعياري��ة لتقديرات أف��راد عينة 
الدراسة على فقرات مجاالت الدراسة، حيث كانت على النحو اآلتي:

أ - املجال األول: املجال النفس���ي: مت حساب املتوس��طات احلسابية واالنحرافات املعيارية 
لتقدي��رات أف��راد عينة الدراس��ة، على فق��رات هذا املج��ال، حيث كانت كما ه��ي موضحة في 

اجلدول )3(.

جدول )3( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 
على املجال النفسي مرتبة تنازليًا

املتوسط نص الفقرةالرقم
احلسابي

االنحراف 
املعياري

درجة التعرض 
للعنف

4
والشعور  بالنفس  الثقة  ضعف  األسري  العنف  آثار  من 

كبيرة3.860.86باإلحباط والقلق

1
من  وسيلة  أبنائهم  ضد  العنف  ممارسة  اآلباء  يعتبر 

كبيرة3.820.76وسائل التربية التقليدية الصحية

5
نتيجة  أبنائهم  ضد  العنف  ميارسون  اآلباء  أن  أعتقد 

كبيرة3.640.82ضعف الشخصية والنقصان في رباطة اجلأش

3
العنف  من  األطفال  على  تأثيراً  أكثر  اللفظي  العنف 

كبيرة3.540.67اجلسدي 

متوسطة3.490.74تساعد بعض وسائل اإلعالم في ممارسة العنف األسرة7

6
األسري  العنف  عليهم  ميارس  الذين  األبناء  أن  أعتقد 

متوسطة3.370.86سيمارسون العنف ضد أبنائهم في املستقبل 

2
الطاقة  تصريف  األسري  العنف  ممارسة  أسباب  من 

متوسطة3.240.97الداخلية العدوانية وإطالقها حتى يشعر الفرد بالراحة

كبيرة3.570.43املجال ككل 

 � الدرجة العظمى من )5(.

     يبني اجلدول رقم )3( أن الفقرة رقم )4(، والتي نصت على »من آثار العنف األسري ضعف 
الثقة بالنفس والشعور باإلحباط والقلق« قد احتلت املرتبة األولى مبتوسط حسابي )3.86(، 
وانح��راف معي��اري )0.86(، وجاءت الفقرة رقم )1( والتي كان نصها “يعتبر اآلباء ممارس��ة 
العنف ضد أبنائهم وس��يلة من وس��ائل التربية التقليدية الصحية” باملرتبة الثانية مبتوسط 
حس��ابي )3.82( وانحراف معياري )0.76(، بينما احتلت الفق��رة رقم )2(، والتي نصت على 
“من أسباب ممارسة العنف األسري تصريف الطاقة الداخلية العدوانية وإطالقها حتى يشعر 
الفرد بالراحة” املرتبة األخيرة مبتوس��ط حس��ابي )3.24(، وانح��راف معياري )0.97(، وقد 
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بلغ املتوسط احلسابي لتقديرات أفراد العينة على هذا املجال ككل )3.57(، وانحراف معياري 
)0.43(، وهو يقابل التقدير درجة عنف كبيرة.

ب - املج���ال الثان���ي: املج���ال اجلس���دي: مت حس��اب املتوس��طات احلس��ابية واالنحراف��ات 
املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة، على فقرات هذا املجال، حيث كانت كما هي موضحة 

في اجلدول رقم )4(.

جدول )4( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 
على املجال اجلسدي مرتبة تنازليًا

املتوسط نص الفقرةالرقم
احلسابي

االنحراف 
درجة التعرض للعنفاملعياري

10
 أعتقد أن قوانني حماية األسرة غير فعالة في احلد 

كبيرة4.270.86من العنف اجلسدي ضد األبناء 

11
 يتعرض األطفال بشكل عام ألنواع العنف اجلسدي 

كبيرة4.220.76بشكل مستمر أكثر من غيرهم من أفراد األسرة

8
أصبح العنف اجلسدي وسيلة من وسائل العقوبة 

كبيرة3.870.83والقلق والتأديب 

14
من  األطفال  لعقاب  وسيلة  أول  هو  الضرب  يكون 

كبيرة3.780.68قبل والديهم 

9
طريق  عن  أبنائهم  ضد  العنف  اآلباء  ميارس 

كبيرة3.760.81الضرب على الوجه

12
من  حادة  آالت  بواسطة  للعقاب  زمالئي  يتعرض 

كبيرة3.660.74قبل والديهم

13
أو  باأليدي  الضرب  باستخدام  الوالدان  يقوم   

كبيرة3.250.79األرجل بهدف تربية أبنائهم

كبيرة3.830.31املجال ككل 

� الدرجة العظمى من )5(.

يب��ني اجلدول رق��م )4( أن الفقرة رق��م )10(، والتي نص��ت على »أعتق��د أن قوانني حماية 
األسرة غير فعالة في احلد من العنف اجلسدي ضد األبناء« قد احتلت املرتبة األولى مبتوسط 
حس��ابي )4.27( وانح��راف معي��اري )0.86(، وجاءت الفق��رة رقم )11(، والت��ي كان نصها 
»يتعرض األطفال بش��كل عام ألنواع العنف اجلسدي بشكل مس��تمر أكثر من غيرهم من أفراد 
األس��رة« باملرتبة الثانية مبتوسط حسابي )4.22( وانحراف معياري )0.76(، بينما احتلت 
الفقرة رقم )13( والتي نصت على “يقوم الوالدان باستخدام الضرب باأليدي أو األرجل بهدف 
تربية أبنائهم” املرتبة األخيرة مبتوس��ط حس��ابي )3.25(، وانحراف معياري )0.79(، وقد 
بلغ املتوسط احلسابي لتقديرات أفراد العينة على هذا املجال ككل )3.83(، وانحراف معياري 

)0.31(، وهو يقابل تقدير درجة عنف كبيرة.

ج - املجال الثالث: املجال االجتماعي: مت حساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية 
لتقديرات أفراد عينة الدراس��ة، على فقرات هذا املجال، حيث كانت كما هي موضحة في اجلدول 

رقم )5(.
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جدول )5( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات
 أفراد عينة الدراسة على املجال االجتماعي مرتبة تنازليًا

نص الفقرةالرقم
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

درجة التعرض 
للعنف

عدد أفراد العائلة سبب في ممارسة العنف األسري ضد 19
كبيرة3.990.73األبناء

17
على  تتركز  األسرة  في  العدواني  السلوك  احتماالت   

كبيرة3.970.82األطفال كأكثر فئة مستهدفة

20
اخلالفات  أو  واالنفصال  كالطالق  األسرية  املشكالت   
العنف  في  سبب  األسرة  أفراد  أحد  موت  أو  الزوجية 

األسري ضد األبناء
كبيرة3.960.58

15
الردع والذم واالستفزاز  القائمة على  التنشئة األسرية   

كبيرة3.940.68تخلق الروح العدوانية لدى األبناء

كبيرة3.910.79السلوك العدواني متعلم ومكتسب من البيئة16

21
انهيار  إلى  األبناء  ضد  األسري  العنف  ممارسة  يؤدي 

كبيرة3.840.69اجلو األسري واضطراب الروابط االجتماعية بينهم

18
الثقافية  الفجوة  من  األبناء  ضد  األسري  العنف  ينشأ   

متوسطة3.480.66بني اآلباء واألبناء

كبيرة3.870.29املجال ككل 
   � الدرجة العظمى من )5(.

يبني اجلدول رقم )5( أن الفقرة رقم )19(، والتي نصت على أن »عدد أفراد العائلة سبب 
في ممارسة العنف األسري ضد األبناء« قد احتلت املرتبة األولى مبتوسط حسابي )3.99(، 
وانحراف معياري )0.73(، وجاءت الفقرة رقم )17(، والتي كان نصها »احتماالت السلوك 
العدوان��ي في األس��رة تتركز على األطفال كأكثر فئة مس��تهدفة« باملرتبة الثانية مبتوس��ط 
حس��ابي )3.97(، وانح��راف معياري )0.82(، بينما احتلت الفق��رة رقم )18( والتي نصت 
على: »ينش��أ العنف األس��ري ضد األبناء م��ن الفجوة الثقافي��ة بني اآلباء واألبن��اء« املرتبة 
األخيرة مبتوسط حسابي )3.48(، وانحراف معياري )0.66(، وقد بلغ املتوسط احلسابي 
لتقديرات أفراد العينة على هذا املجال ككل )3.87(، وانحراف معياري )0.29(، وهو يقابل 

تقدير درجة عنف كبيرة.

ثاني���ًا - النتائ���ج املتعلقة بالس���ؤال الثاني: »هل توجد ف��روق ذات داللة إحصائية بني واقع 
العنف األس��ري ضد األطفال في املجتمع األردن��ي من وجهة نظرهم، تبعاً الختالف اجلنس، 

ومستوى تعليم األب، ومستوى تعليم األم، ومكان السكن؟«.

لإلجاب��ة ع��ن هذا الس��ؤال، مت حس��اب املتوس��طات احلس��ابية واالنحراف��ات املعيارية 
لتقدي��رات أف��راد العينة لواقع العنف األس��ري ض��د األطفال في املجتم��ع األردني من وجهة 

نظرهم، حسب متغيرات الدراسة، حيث كانت على النحو اآلتي:
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أ - حسب متغير اجلنس:

جدول )6( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع العنف 
األسري ضد األطفال في املجتمع األردني من وجهة نظرهم بحسب متغير اجلنس

املجال
أنثىذكر

املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

2.430.513.690.39املجال النفسي
3.510.463.970.57املجال اجلسدي

3.490.414.080.28املجال االجتماعي
3.140.293.910.16األداة ككل

ب - ح�سب متغري م�ستوى تعليم االأب:

جدول )7( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع العنف 
األسري ضد األطفال في املجتمع األردني من وجهة نظرهم بحسب متغير مستوى تعليم األب

املجال
بكالوريوس فأعلىدبلومثانوية فما دونأمي

املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

3.970.403.870.373.810.393.270.35املجال النفسي
4.020.513.980.463.760.503.340.32املجال اجلسدي

4.030.423.890.333.750.383.370.30املجال االجتماعي
4.010.253.910.293.760.333.330.21األداة ككل

ج - ح�سب متغري م�ستوى تعليم االأم:

جدول )8( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع العنف 
األسري ضد األطفال في املجتمع األردني من وجهة نظرهم بحسب متغير مستوى تعليم األم

املجال
بكالوريوس فأعلىدبلومثانوية فما دونأمية

املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

3.690.443.650.393.600.573.510.38املجال النفسي

3.890.483.800.563.780.423.720.34املجال اجلسدي

3.940.543.860.493.800.413.760.41املجال االجتماعي
3.840.333.770.353.730.283.660.24األداة ككل
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د ـ ح�سب متغري مكان ال�سكن:

جدول )9( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع العنف 
األسري ضد األطفال في املجتمع األردني من وجهة نظرهم بحسب متغير مكان السكن

املجال
مخيممدينةقرية

املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

3.780.483.440.413.830.45املجال النفسي
3.970.533.420.473.890.34املجال اجلسدي

3.940.523.610.443.840.36املجال االجتماعي
3.900.333.560.283.850.24األداة ككل

يتب��ني من اجلداول أرقام )6، 7، 8، 9( وجود فروق ظاهرية بني املتوس��طات احلس��ابية 
لتقديرات أفراد عينة الدراس��ة على مجاالت الدراسة حس��ب متغيراتها، وملعرفة مستويات 
الدالل��ة اإلحصائي��ة لتلك الفروق مت اس��تخدام حتليل التباين املتع��دد، واجلدول رقم )10( 

يبني ذلك:

جدول )10( نتائج حتليل التباين املتعدد للفروق بني املتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد عينة 
الدراسة على مجاالت الدراسة بحسب متغيرات الدراسة

مجموع املجاالتاملتغيرات
متوسط درجة احلريةاملربعات

الداللة قيمة فاملربعات
اإلحصائية

اجلنس
هوتلنغ = 0.059

ح = 0.000

8.32518.32515.857�0.001املجال النفسي
6.54816.54811.468�0.001املجال اجلسدي

5.68515.68510.225�0.001املجال االجتماعي

تعليم األب
ولكس ملبدا = 0.778

ح = 0.000

18.65536.21811.844�0.001املجال النفسي
19.60136.53411.442�0.001املجال اجلسدي

20.14336.71412.076�0.001املجال االجتماعي

تعليم األم
ولكس ملبدا = 0.778

ح = 0.000

2.31730.7721.4710.211املجال النفسي
2.50830.8361.4640.215املجال اجلسدي

2.11930.7061.2700.257املجال االجتماعي

مكان السكن
ولكس ملبدا = 0.778

ح = 0.000

6.84723.4246.521�0.006املجال النفسي
6.59823.2995.778�0.009املجال اجلسدي

7.26523.6336.533�0.005املجال االجتماعي

اخلطأ

324.1246170.525املجال النفسي
352.2176170.571املجال اجلسدي

8.3256178.325املجال االجتماعي

الكلي

638.577626املجال النفسي
648.662626املجال اجلسدي

682.619626املجال االجتماعي
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� ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.05(.

يبني اجلدول رقم )10(:  

وج��ود ف��روق ذات داللة إحصائية بني متوس��ط تقدي��رات أفراد عينة الدراس��ة عند  1 .
جميع املجاالت تعزى ملتغير اجلنس، وذلك لصالح تقديرات اإلناث.

وج��ود ف��روق ذات داللة إحصائية بني متوس��ط تقدي��رات أفراد عينة الدراس��ة عند  2 .
جميع املجاالت، تعزى ملتغير تعليم األب، ولتحديد مصادر تلك الفروق مت  استخدام 

اختبار شيفيه )Scheffe( كما هو موضح في اجلدول رقم )11(.

جدول )11( نتائج اختبار شيفيه )Scheffe( للفروق بني تقديرات أفراد عينة الدراسة 
على مجاالت  الدراسة بحسب متغير تعليم األب

 بكالوريوس
فأعلى دبلوم  ثانوية فما

دون أمي تعليم األب
املجال

3.27 3.81 3.87 3.97
 املتوسط
احلسابي

�0.70 0.16 0.10 3.97 أمي

 �املجال النفسي
0.60 0.06 3.87 ثانوية فما دون

� 
0.54 3.81 دبلوم

 بكالوريوس
فأعلى دبلوم

 ثانوية فما
دون أمي تعليم األب

املجال
3.34 3.76 3.98 4.02

 املتوسط
احلسابي

� 
0.68 0.26 0.04 4.02 أمي

 �املجال اجلسدي
0.64 0.22 3.98 ثانوية فما دون

� 
0.42 3.76 دبلوم

 بكالوريوس
فأعلى دبلوم

 ثانوية فما
دون أمي تعليم األب

املجال
3.37 3.75 3.89 4.03

 املتوسط
احلسابي

� 
0.66 0.28 0.14 4.03 أمي

 �املجال االجتماعي
0.52 3.89 ثانوية فما دون

� 
0.38 3.75 دبلوم

� ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.05(.

يبني اجلدول رقم )11( أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بني متوسط تقديرات ذوي تعليم 
العلمي )أمي، وثانوية فما دون، ودبلوم( من جهة، ومتوسط تقديرات ذوي تعليم )بكالوريوس 

فأعلى( من جهة ثانية، وذلك لصالح تقديرات ذوي تعليم )بكالوريوس فأعلى(.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة، عند  3 .

جميع املجاالت تعزى ملتغير تعليم األم.
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وج��ود فروق ذات دالل��ة إحصائية بني متوس��ط تقديرات أفراد عينة الدراس��ة، عند  4 .
جميع املجاالت تعزى ملتغير مكان السكن، ولتحديد مصادر تلك الفروق مت استخدام 

اختبار شيفيه )Scheffe( كما هو موضح في اجلدول رقم )12(.

جدول )12( نتائج اختبار شيفيه )Scheffe( للفروق بني تقديرات أفراد عينة الدراسة 
على مجاالت  الدراسة بحسب متغير مكان السكن

مخيم مدينة قرية مكان السكن
املجال

3.83 3.44 3.78 املتوسط احلسابي
0.05 � 0.34 3.78 قرية

0.39 �املجال النفسي 3.44 مدينة

مخيم مدينة قرية مكان السكن
املجال

3.89 3.42 3.97 املتوسط احلسابي
0.08 � 0.55 3.97 قرية

�0.47املجال اجلسدي 3.42 مدينة

مخيم مدينة قرية مكان السكن
املجال

3.84 3.61 3.94 املتوسط احلسابي
0.10 0.33 3.94 قرية

0.23 �املجال االجتماعي 3.61 مدينة

� ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.05(.

يب��ني اجلدول رقم )12( أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بني متوس��ط تقديرات ذوي 
مكان الس��كن )مدينة( من جهة، ومتوس��ط تقديرات ذوي مكان الس��كن )قرية، ومخيم( من 

جهة ثانية، وذلك لصالح تقديرات ذوي مكان السكن )قرية، ومخيم(.

كما مت إجراء اختبار حتليل التباين الرباعي للفروق بني تقديرات أفراد عينة الدراسة على األداة 
الكلية حسب متغيرات الدراسة، حيث كانت النتائج، كما هي موضحة في اجلدول رقم )13(.

جدول )13( اختبار حتليل التباين الرباعي للفروق بني تقديرات أفراد عينة الدراسة 
على االستبانة ككل بحسب متغيرات الدراسة

الداللة اإلحصائيةقيمة »ف«متوسط املربعاتدرجة احلريةمجموع املربعاتاملتغيرات

10.009110.00912.622�0.001اجلنس

22.62437.5419.510�0.001مستوى تعليم األب
3.24231.0811.3630.234مستوى تعليم األم

9.37524.6885.911�0.008مكان السكن
489.2776170.793اخلطأ
15840.07626الكلي

� ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.05(.
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يب��ني اجلدول رق��م )13( وجود ف��روق دالة إحصائياً عند مس��توى الدالل��ة اإلحصائية 
)0.05( بني تقديرات أفراد عينة الدراسة عند متغير اجلنس، وذلك لصالح تقديرات اإلناث، 
ويع��زو الباحث��ان هذه النتيج��ة إلى وجود التمييز ب��ني الذكور واإلناث، ويعتب��ر ذلك عنفاً 
وذل��ك مليل اآلباء واألمهات إل��ى جنس املولود، وينعكس ذلك على تفكير الوالدان مبس��تقبل 
البن��ت أكثر من االبن الذكر، وتش��كل عليهم عائقاً في اتباع وس��ائل التربية وتأمني زواجهّن 
مس��تقبالً وإمكانية تعليمهّن، وكذلك الكراهية التي تظهر من قبل األمهات اجتاههّن، وإظهار 
نوع التسلط الذكوري من الوالدين واإلخوة عليهّن مما يؤدي في املستقبل مأسسة ما يسمى 
بالكراهية بني االخوه، وكراهية األخ لألخت، وحرمانهّن من حقهّن في اإلرث والتعليم، ونظرة 
املجتمع لإلناث في دورهّن فقط للتزاوج والتكاثر، مما يعرضهّن لإليذاء البدني واجلس��مي 
والنفسي، وأن الكثير من أولياء األمور يتشكل لديهم قوة حب السيطرة جتاه اإلناث كونهن 
 ،)Hart & Bennett, 2009( األضعف في األسرة، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة

ونتائج دراسة )Lampi, 2005(، وتختلف مع نتائج دراسة آل رشود )2000(.

وهناك فروق دالة إحصائياً عند متغير مس��توى تعليم األب لصالح تقديرات ذوي تعليم 
بكالوري��وس فأعلى، ويعزو الباحثان هذه النتيج��ة إلى كون أولياء األمور الذين يتدرجون 
في الس��لم التعليمي ميتلك��ون مخزوناً معرفياً، وأس��اليب تربوية متنوعة ف��ي التعامل مع 
األبناء الذكور واإلناث، وخاصة في تنش��ئتهم تنش��ئة س��ليمة وصحيح��ة تربوياً، وفكرياً، 
ونفسياً، وصحياً، وميتلكون مهارات حسن انتقاء األلفاظ جتاه األبناء ومعارف متكنهم من 
تصريف ش��ؤونهم احلياتية اليومية، وإمكانية التجاوز عن األخطاء التي يرتكبونها أمامهم 
واجتاه اآلخري��ن، مدركني أن األخطاء التي يرتكبونها قد يتعلمون منها لتعكس لهم األفعال 
الطيبة مس��تقبالً، ويتش��كل لديهم معرفة توطيد العالقات األس��رية بني أفراد األس��رة نظراً 
لدور املس��اقات، واملواد التي درسوها في اجلامعة، وعكست عليهم طرق وفنون التعامل مع 
 Fredric( اآلخرين من اآلباء األقل حتصيالً علمياً، وتتفق نتائج هذه الدراس��ة مع دراس��ة

(Fredjr, 2006 &، وتختلف مع نتائج دراسة آل سعود )2005(.

 وع��دم وج��ود فروق تعزى ملس��توى تعليم األم، ويع��زو الباحثان ه��ذه النتيجة إلى أن 
األمهات املتعلمات يظهر عندهن توافق أسرى مما يؤدي إلى بناء أسرة أكثر استقراراً ومودة 
وألفة بني أفراد األسرة، ولديهّن نظرة إيجابية مساوية بني األبناء الذكور واإلناث، وخاصة 
عن��د التعام��ل مع األبناء من نوع اإلناث، مما يس��هم في حتقيق االس��تقرار األس��ري وتوفير 
البناء العاطفي واالنفعالي والنفسي واجلسمي جتاه األبناء، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع 
.)Lampie, 2005( وتختلف مع نتائج دراسة ،)Fredric & Fredjr, 2006( دراسة

ووج��ود فروق تعزى ملتغير مكان الس��كن وذلك لصالح تقديرات ذوي مكان الس��كن )قرية، 
ومخيم(، ويعزو الباحثان هذه النتيجة كون األسر التي تقطن في القرى واملخيمات أكثر التزاماً 
من األس��ر التي تعيش في املدن علماً أن األس��ر التي تعيش في القرى واملخيمات تربطهم عالقة 
القراب��ة، وتظه��ر بينهم األلفة، وميت��ازون باحملافظة والتمس��ك باألعراف والتقالي��د والتعاليم 
الديني��ة، بينما جند معظم األس��ر ف��ي املدن عبارة عن جتمع��ات متباينة وأس��ر مختلفة الطباع 
واملزاج في اتباع نوع معني من أساليب التربية مع األبناء، أما األسر القروية فهي األكثر محافظة، 
ومتتاز بالترابط األسري فيما بينهم، ومن َثمَّ ينعكس إيجاباً على تنشئة األبناء )ذكور وإناث(، 
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وق��د يكونون في بعض األحيان اتباع موروث اآلب��اء في تربية األبناء ومدى حبهم للذكور على 
اإلن��اث وتتف��ق نتائج هذه الدراس��ة م��ع دراس��ة )Lundgren, et al. , 2001) وتختلف مع 

نتائج دراسة سعيد )1998(.

التو�سيات: 

بعد عرض نتائج الدراسة ومناقشتها، يوصي الباحثان بالتوصيات اآلتية:

ض��رورة توفي��ر احلاجات األساس��ية لألبناء م��ن توفير الغ��ذاء الصح��ي املتوازن،  1 .
والس��كن املناسب، واملالبس املناسبة، والتعليم املناسب لتهيئة  الفرصة أمام األبناء 

لإلجناز والتحصيل.

ض��رورة اختيار األزواج بناء على التوافق الزواجي بني األبوين، مما ينعكس عليهم  2 .
ف��ي االس��تقرار النفس��ي الزواج��ي، واإلجناب املنظ��م من األبن��اء واتباع األس��اليب 

التربوية احلديثة واملناسبة.

ضرورة توفير األجواء األس��رية التي يس��ودها احملبة والتفاه��م واالحترام، وعدم   3 .
التمييز بني األبناء ذكور وإناث.

ضرورة توفير وس��ائل الثقافة املختلفة في املنزل وتش��جيع األبناء على االستفادة   4 .
من أوقات الفراغ لديهم، وتنمية مواهبهم في املجاالت املناسبة لهم.

معاملة األبناء معاملة دميقراطية ومعرفة احتياجاتهم، واس��تخدام أس��لوب احلوار  5 .
اإليجابي معهم وترك احلرية لهم للتعبير عن أنفسهم بصورة صحيحة والعمل بكل 

الوسائل وتوظيف احلوار واملناقشة الهادفة محل األساليب  التسلطية والعنف.

مراعاة الوالدين للفروق بني األبناء من جميع النواحي. 6 .
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�سدر حديثًا

عن اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية

به��ا  تق��وم  الت��ي  اجله��ود  ضم��ن 
اجلمعي��ة الكويتي��ة لتق��دم الطفول��ة 
العربية في عرض األس��لوب التربوي 
املع��روف باس��م: "ريجي��و إمييلي��ا" 
قامت اجلمعي��ة بترجمة كتاب: )حتى 
وملموس��اً:  مرئي��اً  التعلُّ��م  يصب��ح 
األطف��ال � في مواق��ف التعلُ��م � فرادى 
وجماعات(. وهذا الكتاب هو عبارة عن 
جترب��ة بحثية قام بإجرائها مش��روع 
"الصف��ر" بكلي��ة التربية للدراس��ات 
العلي��ا بجامع��ة هارفارد، ومؤسس��ة 
أطفال ريجيو مبدينة "ريجيو إمييليا 

اإليطالية".

ولعل املوضوع األبرز الذي يتناوله 
مشروع الكتاب هو التوثيق، باعتباره 
العملية الت��ي جتعل من التعليم مرئياً 
وملموس��اً، فنج��د م��ن ضم��ن فصول 

الكتاب املهمة عرضاً للحياة اليومية للمدرس��ة، وكيفية رؤية غير العادي في العادي من 
األشياء، وأهمية وفهم التوثيق، وغيرها من املوضوعات واملشروعات التي قام بها أطفال 

بلدية "ريجيو إمييليا اإليطالية"، والتي قام بعرضها وتوثيقها معلمات تلك املدارس.

وه��ذا الكت��اب هو سلس��لة من الكت��ب التي قام��ت اجلمعي��ة بترجمتها، ف��كان كتاب: 
"األطف��ال ولغاتهم املئ��ة: مدخل ريجيو إمييلي��ا � تأمالت متطورة" ه��و الباكورة، الذي 
ص��در في ع��ام 2010، وكتاب: "املؤش��رات" الذي صدر مؤخراً ع��ن اجلمعية بالتعاون 
مع "مؤسس��ة أطفال ريجيو". والكتاب احلالي هو الثال��ث الذي يطرح اجلانب النظري 

والتطبيقي في آن واحد.

طبع هذا الكتاب بدعم مالي
من وقفية األستاذ/ عبدالباقي عبدالله النوري
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فاعلية برنامج تدريبي مستند للنظرية املعرفية االجتماعية 
والثقافية لتشكيل الهوية  في تطوير الوعي الذاتي واملفاهيم السياسية 
لدى طالبات الصف اخلامس في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن

أ. د. يوسف محمود قطامي          د. منال محمد صدر
قسم علم النفس التربوي ـ كلية العلوم التربوية 

اجلامعة األردنية، األردن

امللخ�ص: 

هدفت هذه الدراس��ة إلى الكش��ف عن فاعلية برنامج تدريبي مستند للنظرية املعرفية االجتماعية والثقافية 
لتشكيل الهوية، وأثر ذلك في تنمية الوعي الذاتي، واملفاهيم السياسية لدى طالبات الصف اخلامس في مدارس 
وكال��ة الغوث، ولتحقيق أهداف الدراس��ة مت بناء برنامج تدريبي ومقياس��ني: مقياس الوع��ي الذاتي ومقياس 
املفاهيم السياس��ية، وتكونت عينة الدراس��ة من )67( طالبة من طالبات الصف اخلامس األساس��ي في مدرسة 
إن��اث البقعة اإلعدادية الثالث��ة، وزعن إلى مجموعتني جتريبية، وضابطة، وأظه��رت النتائج وجود فروق ذات 
دالل��ة إحصائية على مقياس الوعي الذاتي ككل لصالح املجموعة التجريبية، وكش��فت النتائج  أيضاًعن وجود 
فروق ذات داللة على مقياس املفاهيم السياس��ية ككل لصالح املجموعة التجريبية، وبناًء على نتائج الدراس��ة 
احلالي��ة، مت تقدمي ع��دد من التوصيات أهمها إجراء املزيد من الدراس��ات واألبحاث في تش��كيل الهوية املعرفية 

االجتماعية وتناول عالقتها مبتغيرات أخرى. 

The Effectiveness of a Training Program Based on Social and Cultural 
Cognitive Theory in Identity Formation of the Development of Self-Awareness 

and Political Concepts for the Fifth Grade Students in UNRWA Schools in Jordan

Yusuf M. Qatami                  Manal M. Sader
Dept. of Educational Psychology – Faculty of Education

Amman University, Jordan

Abstract

This study aimed at identifying the effectiveness of a training program based on social 
and cultural cognitive theory in identity formation and its impact on the development 
of self-awareness and political concept for the fifth grade students in UNRWA schools 
in Jordan. 

To achieve the study’s purposes, a training program was built and  two scales were 
designed to measure self-awareness, and political concepts domains.  The study’s sample 
consisted of (67) female students from fifth grade in the third preparatory Baqaa - 
females school, and distributed into two groups; an experimental and control group. 
The study’s results showed that there were statistical differences on the self-awareness 
scale as whole in favour of the experimental group, the results revealed statistical 
differences on the political concepts scale as a whole in favour of the experimental 
group, According to these results a number of recommendations has been presented, 
such as conducting more studies and researches that investigate the variables of social 
cognitive identity formation and self-awareness in relation to other variables.
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مقدمة:

ش��غلت جوان��ب النمو اإلنس��اني، وطرق تعلمه، العدي��د من الفالس��فة والعلماء على مر 
األزم��ان، وبذلك ظهرت العديد من املدارس واالجتاهات التي تفس��ر طبيعة النمو اإلنس��اني 
وفهم��ه، وكيفية تعلمه، ويعزى هذا التع��دد إلى الطبيعة اإلنس��انية والعوامل املؤثرة فيها 
والس��ياقات التفاعلية التاريخية، واالجتماعية الثقافية، التي مير بها اإلنس��ان، والتي تبرز 
بدوره��ا متي��زه عن اآلخرين، وتس��هم في تش��كيل هويته ووعي��ه بذاته، وفهم��ه للعالم من 

حوله. 

وقد ش��كل مفهوم الهوي��ة املعرفية االجتماعي��ة والثقافية موضوعاً هام��اً للبحث على مر 
العصور، حيث يعتبر مفهوم الهوية من املفاهيم القدمية احلديثة التي اهتم بدراستها العديد 
من املنظرين في علم النفس، وعلم االجتماع، وش��تى مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 
وفي العصر احلالي أصبحت إشكالية الهوية من القضايا املركزية، بسبب تداخلها مع العديد 
من جوانب النمو للفرد، وتتجلى أهميتها في مجال النمو االنفعالي والنفسي للطفل،  ودورها 
في مس��اعدته على التكي��ف ومتثل العالم من حول��ه، ومن ثم  البحث عن اإلجابات لألس��ئلة 
املصيرية والوجودية التي تسهم في زيادة وعي الطفل بنفسه مثل: من أنا؟ ومن أكون؟ وكيف 
أمتي��ز ع��ن اآلخرين؟ وما هي مبادئي وقيم��ي؟ وما الذي يجعل ألهداف��ي معنى؟ والتي ميكن 
اختصارها بفهم العالم ومتثله، وبذلك تتش��كل الهوية، وتختلف من طفل آلخر ضمن السياق 

.)Taylor, Adriana, Yazedjian & Gomez, 2004( الثقافي والتاريخي له

وتعَد الهوية من أهم الس��مات املميزة للمجتمع، فهي التي جتس��د الطموحات املستقبلية في 
املجتمع، وتبرز معالم التطور في س��لوك األف��راد وإجنازاتهم في املجاالت املختلفة، بل تنطوي 
على املبادئ والقيم التي تدفع اإلنسان إلى حتقيق غايات معينة، كما أن الهوية ترتبط باالنتماء، 
فق��د عرفها البعض بأنها مجموعة من الس��مات الثقافية التي تتص��ف بها جماعة من الناس في 
فترة زمنية معينة، والتي تولد اإلحساس لدي األفراد باالنتماء لشعب معني، واالرتباط بوطن 
معني، والتعبير عن مش��اعر االعتزاز، والفخر بالشعب الذي ينتمي إليه هؤالء األفراد )كوزين، 

.)2010

وتس��تحق هوي��ة الطف��ل املعرفي��ة االجتماعي��ة والثقافي��ة اهتمام��اً خاصاً ف��ي املواقف 
التعليمية؛ ألنها تتش��كل من خالل خبرات املش��اركة في األنش��طة التعليمية، وتعتبر هوية 
الطفل نوعاً من الهوية الوظيفية في س��ياقات التعلم التي تتوس��ط العمليات التي يقوم بها 
الف��رد للوصول إلى معن��ى، ولذلك فإن كثيراً من املمارس��ني التربويني، والطالب على جميع 
املستويات بحاجة إلى دعم وتوجيه للموارد املادية والرمزية التي تساعد الطفل على إدراكه 

ملفهوم هويته من خالل التجارب واخلبرات الظاهرة. 

كما تش��ير الهوية املعرفية االجتماعية والثقافية إلى كيفية تفكير األفراد بأنفس��هم، وتشمل 
جميع جوانب الذات من املظهر اجلسدي، والشخصية، والقدرات، والعمر، واجلماعة التي ينتمي 
إليه��ا الطفل، ويرتبط مفه��وم الهوية االجتماعية ارتباطاً وثيق��اً باملجموعة التي يعيش ضمنها 
الفرد، حيث يش��ير إل��ى الكيفية التي يقيم بها الطفل أهميته بالنس��بة إلطار معني مثل األس��رة، 
وجماعة الرفاق، واملجتمع احمليط به، فالطفل بحاجة إلى فهم كينونته التي متتد إلى ما هو أبعد 
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. (Siolta, 2013) من والديه، وأن يشعر بأنه مقبول وموضع ترحيب من اآلخرين

 ونرى أن منو الطفل ال ميكن أن ينفصل عن السياق الثقافي واالجتماعي والتاريخي الذي 
أش��ار إليه فيجوتس��كي)Vygotsky(، فالطفل كائن اجتماعي، وحتدد الثقافة التي يعيش 
فيه��ا ُكلٌّ من محتوى التفكير وعملياته اخلاصة به، ويتبنى أدواره وفقاً للثقافة التي يعيش 
فيها، ويتأثر بالقيم الس��ائدة باملجتمع، وهذا يعن��ي أن هوية الطفل تكون نتاجاً لتفاعله مع 

ثقافة املجتمع، واألفراد احمليطني به، واألدوات التي تسود ذلك املجتمع.

 وي��درك الطفل العالم من خالل ثقافته االجتماعية، والتاريخية، واللغوية التي تس��هم 
في تنظيم عمليات التفكير لديه، فالثقافة، والقيم العائلية تلعب دوراً مهماً في منو الهوية 
من خالل اس��تخدام األدوات املتوارثة ف��ي العائلة، ومن أهم هذه األدوات اللغة، حيث تزيد 
احل��وارات والنقاش��ات العائلية ح��ول القيم، والع��ادات، والتقاليد، معرف��ة الطفل بتراثه 
الثقاف��ي واالجتماعي، وتزداد لدى الطفل في عمر عش��ر س��نوات الرغبة مبعرفة املزيد من 
املعلوم��ات التفصيلية حول جماعته الثقافية والتاريخ احلقيقي لها، فالطفل في هذا العمر 
ينمي اإلحس��اس بهوية املجموعة م��ن خالل معرفته بالروابط بني األس��ر، واملجتمع، مما 
يشعر الطفل بأنه مميز، وفريد من خالل سيرة حياته، وحياة أسرته من اخلبرات،والتجارب 

.)Janus& Hopkins, 2012( التي مروا بها

 وتعتبر عملية التنشئة أمراً أساسياً في فهم الهوية، واكتساب املفاهيم السياسية، وتعتمد 
على مجموعة من العوامل مثل األسرة والرفاق، واملعايير الثقافية، وهذه العوامل لها أهمية 
قصوى في تسليط الضوء على حقيقة عدم ثبات الهوية، وأن الطفل كائن اجتماعي بطبيعته 
يتأث��ر بالتفاعالت ف��ي إطار ثقافة معين��ة، وعليه فقد تتأث��ر الهوية باخلب��رات والتجارب، 
وتكتس��ب املفاهيم السياس��ية أهمية خاصة لدى الطفل نظراً ملا يعيش��ه م��ن حالة تغيرات، 
وم��ا يعانيه من محاوالت لطمس هويته، ومنو املفاهيم السياس��ية لدى الطفل يتم من خالل 
األس��رة، واإلعالم والبيئة احمليطة به، َفصلة الطفل في مرحلة  الطفولة املتأخرة بالسياسة 

ليست مباشرة، وإمنا تظهر عبر التفاعل العفوي مع األطفال اآلخرين، ومع الراشدين .

 إن تش��كيل هوية معرفية اجتماعية ثقافية إيجابية للطفل يتطلب إجراءات وممارس��ات 
واضح��ة املعالم متك��ن الطفل من تطوير وعيه الذاتي وثقته بنفس��ه، وبناء عالقات آمنة مع 
الرفاق واألس��رة، والتفاعل مع اآلخري��ن بطريقة بناءة وإيجابية، وبذل��ك يرتبط الطفل مع 
مجتمعه ويتعلم املساهمة فيه، ويتعلم كيفية العيش بشكل مستقل مع األشخاص اآلخرين، 
وتنمي��ة الش��عور باالنتم��اء إل��ى اجلماع��ات واملجتمع��ات، وفه��م احلقوق واملس��ؤوليات 
الالزمة للمش��اركة في املجتمع، وعندما يش��عر األطفال باالنتماء والفخر بأنفسهم وأقرانهم 
ومجتمعاته��م، تتط��ور لديهم الق��درة على التعامل م��ع التحديات والصعوب��ات، مما يخلق 
أساس��اً هاماً للتعلم والنم��و فالطفل يرى أنه قادر على التعلم وتطوي��ر قدرات ، واهتمامات 
م��ن خالل وعي��ه بنقاط قوته، وقدراته، وأمن��اط تعلمه وإمكانية مش��اركة هذه املهارات مع 

.)Aistear, 2013( اآلخرين

 وتعتب��ر مرحل��ة الطفولة املتأخرة مرحلة تتس��م باله��دوء والثب��ات االنفعالي، وهي 
مرحل��ة مهم��ة لتش��كيل الهوية، إذ تس��ير انفعاالت الطفل فيها نحو االس��تقرار النس��بي، 
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وتتسم سلوكاته بالهدوء االنفعالي، ودخول الطفل في الطفولة املتأخرة هو مبثابة نقطة 
حت��ول وتغير كبي��رة حيث تتس��ع الدوائر املعرفي��ة واالجتماعية له، وت��زداد املتطلبات 
االجتماعي��ة، ومتطلب��ات التخطيط والتوجه نح��و اإلجناز،  فالطفل ف��ي مرحلة الطفولة 
املتأخرة مدفوع لإلجناز، وتزداد مس��ؤوليته عن نتائج أفعاله، وحتوله من مس��تقبل إلى 
مب��ادر ،وفاعل لتحقيق أهداف اإلجناز، والتحصيل، واملرغوبية االجتماعية، وهذا يتطلب 
منه التخطيط، والتوجه، والكش��ف عن قدراته واس��تعداداته، وحتديد ما ميكن أن ينجح 

فيه من دراسة أو مهنة )قطامي، »أ« 2014(. 

كم��ا أن مرحلة الطفولة املتأخرة م��ن أهم مراحل التطبيع االجتماع��ي، وتطوير املفاهيم، 
فالطف��ل في هذه املرحلة تزداد لديه القدرة على اكتس��اب املفاهيم، ويزداد تعقدها ومتايزها 
وثباتها، حيث يتعلم القيم واملعايي��ر اخللقية واملجتمعية، وتزداد لديه القدرة على الضبط 
الذاتي للس��لوك، ويعي نفس��ه كجزء من املجتمع، فيزداد شعوره باملسؤولية، ويدرك دوره 
ضم��ن املجتمع احمليط ب��ه، مما يظهر أهمية تش��كيل الهوية املعرفي��ة االجتماعية والثقافية 
للطفل في هذه املرحلة املتأخرة من الطفولة ليصبح شخصية متكيفة وناجحة، تسعى نحو 
 Tsang, Hui,( حتقي��ق أهداف واضحة ولديها وعي بذاتها، ومتطلبات مجتمعها وثقافتها

. )& Law, 2012

وم��ن اجلدير بالذكر أن هناك عالقة تربط بني تش��كيل الهوية، والوعي الذاتي، واملفاهيم 
السياس��ية، حيث إن تش��كيل الهوية املعرفية االجتماعية يرتبط مع العديد من جوانب منو 
الش��خصية، وخاصة اجلان��ب االنفعالي واالجتماعي، فعندما يش��كل الطفل هويته بطريقة 
إيجابي��ة ت��زداد قدرته عل��ى التكيف، واالندماج ف��ي املجتمع، وتكون لديه الق��درة على بناء 
عالق��ات آمنة م��ع األصدقاء، وأفراد العائل��ة وغيرهم من الناس في حيات��ه، وتبنيه لألدوار 

االجتماعية واملهنية املناسبة، وتزيد من قدرته على التحصيل.

ويش��كل الطفل إحساس��ه بهويته من خالل اإلجنازات التي يحققها، حيث تصبح هذه 
اإلجنازات جزءاً من اإلحس��اس اإليجابي بالهوية، وتؤدي لتش��كيل حس متكامل بذاته، 
فتش��كيل الهوي��ة يتضمن إل��ى جانب اخلصائ��ص الش��خصية املعتق��دات، والتوجهات 
السياس��ية، والديني��ة التي تواجه الطف��ل، ويعتبرتش��كيل الهوية قوة تدفعه لتش��كيل 

 .)Wise, 2009( التزاماته في احلياة

كم��ا حتقق الهوي��ة للطفل وعيه بذاته، ومتنحه فرصة التعرف عل��ى قدراته وإمكانياته، 
وتلقي الضوء على خياراته املس��تقبلية، وبذلك تش��كل البنى املعرفية التي من خاللها يحدد 
املعنى من وجوده، والتزاماته، وقيمه وأهدافه، وتكس��به القدرة على االتساق، واالنسجام، 
واالنتماء للقيم واملعتقدات، وتبني االجتاهات واملفاهيم السياس��ية التي تتوافق مع الثقافة 

.)Aistear, 2013(احمليطة به

م�سكلة الدرا�سة:

ف��ي مرحلة الطفولة املتأخرة تتس��ع دائ��رة العالقات االجتماعية، كم��ا تصبح التأثيرات 
اخلارجية مثل الرفاق واألنشطة خارج املنزل أكثرظهوراً، مما يضع الطفل أمام مجموعة من 
االختيارات واألدوار املختلفة، ولذلك يظهر درجة من القلق، واالضطراب مرتبطة مبحاولته 
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حتدي��د معن��ى وج��وده في احلي��اة، من خالل اكتش��اف ما يناس��به م��ن األه��داف، واألدوار 
والعالقات االجتماعية ذات املعنى أوالقيمة بالنس��بة له، ويتمثل تش��كيل الهوية في س��عي 
األطفال إلى معرفة أنفس��هم وبن��اء الثقة لديهم وحتقيق األه��داف املرتبطةبعالم الصداقات 
والعالق��ات واألنش��طة،وكل ه��ذه القضايا تعتبرمرحل��ة يحاول األطف��ال اجتيازها  إلجناز 
هويتهم االجتماعية، وحتديد أدوارهم في املجتمع، وحتقيق ذواتهم لتلبية متطلبات املراحل 

النمائية الالحقة.

 ولذلك جاءت فكرة برنامج هذه الدراس��ة الذي يقدم مساهمة في تشكيل الهوية املعرفية 
االجتماعية الثقافية ملس��اعدة املعلمني واملربني في تنمية وتش��كيل هوية الطفل والبحث عن 
متغيرات ش��خصيته، ووعيه بذاته من خالل مجموعة من األنش��طة التعليمية واالجتماعية 
التي تزيد من قدرة الطفل على معرفة العوامل املؤثرة في تش��كيله لهويته، ومعرفة جوانب 
ومكونات هويته التي تس��اعده في التفوق وحتقيق ش��خصية سوية مس��اهمة في املجتمع 

تعرف أدوارها وتعمل بفاعلية.

واس��تنادا الفتراض��ات النظري��ة املعرفي��ة االجتماعية والثقافي��ة التي تؤك��د على أهمية 
التفاع��الت االجتماعي��ة ف��ي العملية التعليمية وتس��لط الض��وء على أهمية النظ��ر لكل طفل 
كشخص يتعلم بشكل مميز، فإن املعرفة واملهارات اجلديرة باالهتمام تختلف من طفل آلخر، 
فالهدف العام من التعليم عند فيجوتس��كي هو التوليد الذي يؤدي إلى التطور نتيجة للتعلم 
االجتماع��ي من خالل التداخل الثقاف��ي والعالقات االجتماعية، آخذاً بع��ني االعتبار اخلبرات 
املاضية واملعرفة الس��ابقة في املواقف احلالية واجلديدة، واملهارات التي أُدخلت حديثاً، التي 
 Kozulin, Gindis, Ageyev &( تتأث��ر بثقاف��ة األطفال وخصوص��اً بيئاته��م األس��رية

.)Miller, 2003

 فقد جاءت الدراس��ة احلالية في بناء برنامجها التدريبي لتنمية الوعي الذاتي واملفاهيم 
السياسية على افتراض أنها مهارات ومفاهيم ميكن تنميتها وزيادتها منذ سنوات مبكرة من 
العمر، إذا ما توافر االهتمام املناسب بها ضمن سياقات تعلمية تفاعلية توفر فرصة لألطفال 

للتدرب واملمارسة وفق سياقات تعليمية مماثلة للسياقات الواقعية. 

ومن هذا املنطلق فإن مشكلة الدراسة تتلخص فيما يلي:

»فاعلية برنامج تدريبي مس��تند للنظرية املعرفية االجتماعية الثقافية لتش��كيل الهوية 
في تطوير الوعي الذاتي واملفاهيم السياسية لدى طالبات الصف اخلامس«. 

اأ�سئلة الدرا�سة واأهدافها: 

تهدف هذه الدراسة إلى اإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيسي: 

- م���ا مدى فاعلية برنامج  تدريبي مس���تند للنظرية املعرفي���ة االجتماعية الثقافية 
لتش���كيل الهوي���ة ف���ي تطوير الوع���ي الذات���ي واملفاهيم السياس���ية لدى طالب���ات الصف 

اخلامس األساسي في مدرسة إناث البقعة اإلعدادية الثالثة في عمان؟

كما تهدف الدراسة لإلجابة عن األسئلة الفرعية اآلتية: 
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ما أث��ر برنامج تدريبي في تش��كيل الهوية املعرفية االجتماعي��ة الثقافية في تطوير  1 .
الوع��ي الذات��ي لدى طالب��ات الص��ف اخلامس األساس��ي في مدرس��ة إن��اث البقعة 

اإلعدادية الثالثة في عمان؟ 

ما أث��ر برنامج تدريبي في تش��كيل الهوية املعرفية االجتماعي��ة الثقافية في تطوير  2 .
املفاهيم السياس��ية لدى طالبات الصف اخلامس األساس��ي في مدرس��ة إناث البقعة 

اإلعدادية الثالثة في عمان؟ 

اأهمية الدرا�سة:

تتضح أهمية الدراسة احلالية فيما يلي من النقاط: 

•تكم��ن أهمي��ة هذه الدراس��ة ف��ي الهدف الرئيس��ي لها، وه��و تقصي فاعلي��ة برنامج  	
تدريبي مس��تند للنظري��ة املعرفية االجتماعي��ة الثقافية لتش��كيل الهوية في تطوير 

الوعي الذاتي واملفاهيم السياسية لدى طالبات الصف اخلامس.

•تقدمي إضافة ق��د تكون نوعية لألدب العربي وعلم النفس التربوي خاصة في مجال  	
دراسة الهوية املعرفية االجتماعية الثقافية، والوعي الذاتي واملفاهيم السياسية لدى 
األطفال وذلك لندرة الدراسات العربية التي تناولت هذه املتغيرات بصورة إجمالية 
كمفاهيم تربوية نفس��ية، لذا يؤمل أن تقدم مس��حاً نظرياً في األدب ألساليب تشكيل 

وتطوير الهوية املعرفية االجتماعية والثقافية. 

•توفر الدراس��ة أداتني لقياس الوعي الذاتي، وتطور املفاهيم السياس��ية، قد مت التأكد  	
م��ن صدقهم��ا وثباتهما، وميكن لألخصائيني التربويني اس��تخدامهما في الدراس��ات 
واألبح��اث املس��تقبلية، كم��ا أن البرنام��ج التدريب��ي قد يس��تخدم من قب��ل املعلمني 

والتربويني ملساعدة الطلبة في تشكيل هويتهم.  

مفاهيم الدرا�سة وتعريفاتها االإجرائية:

تتضمن الدراسة احلالية عدداً من املتغيرات واملفاهيم التي تعرف كاآلتي: 

: درج��ة حتقيق برنامج تش��كيل الهوية ألهدافه في تطوي��ر الوعي الذاتي  • الفاعلي���ة	
واملفاهي��م السياس��ية ل��دى طالب��ات الص��ف اخلام��س، ويقاس م��ن خ��الل مقارنة 
متوس��طات درج��ات القي��اس القبل��ي والبعدي عل��ى كل م��ن مقياس الوع��ي الذاتي 

واملفاهيم السياسية. 

: مجموعة اخلب��رات واألنش��طة واملواقف التعليمي��ة املنظمة،  • البرنام���ج التدريب���ي	
والت��ي مت إعداده��ا باالس��تناد إلى النظري��ة املعرفي��ة االجتماعية الثقافية لتش��كيل 
الهوية، وزيادة الوعي الذاتي، واملفاهيم السياس��ية، والتي مت تطبيقها على طالبات 

الصف اخلامس.

• الوعي الذاتي بأن��ه القدرة على معرفة  	Goleman الوع���ي الذاتي: يعرف جومل��ان
املش��اعر واملعتقدات واالجتاهات في اللحظة الراهنة، واس��تخدام هذه املعرفة كدليل 
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.)Goleman, 1995( في اتخاذ القرار وحل املشكالت

• وميك��ن تعري��ف الوعي الذات��ي إجرائياً ف��ي الدراس��ة احلالية بأنه املجم��وع الكلي  	
للدرجات التي حتصل عليها الطالبة على مقياس الوعي الذاتي ككل، وعلى كل مجال 

من مجاالته.

: هي األفكار واملعتقدات التي يحدد األفراد أنفسهم  • الهوية املعرفية االجتماعية الثقافية	
وفقاً لها على أس��اس املرجع االجتماعي، وقد عرفها بيرك بأنها مجموعة من املعاني التي 
يضعها الطفل لنفسه، والتي ُتَعرف ما يعني أن يكون الفرد هو ذاته واألدوار التي يشغلها، 

.)Chaitin, Awward & Andriani, 2012( وعضويته في املجتمع

: صورة عقلية ترتب��ط باحلقائق والعملي��ات واإليدولوجيات  • املفاهي���م السياس���ية	
واالجتاهات السياس��ية، وتتك��ون لدى الفرد ف��ي داخل تنظيمات��ه اإلدراكية نتيجة 

وجود خصائص مميزة لهذه الصورة )قطامي،2000(.

•وتع��رف املفاهي��م السياس��ية إجرائياً ف��ي الدراس��ة احلالي��ة بأنها املجم��وع الكلي  	
للدرجات التي حتصل عليها الطالبة على مقياس املفاهيم السياس��ية ككل، وعلى كل 

مجال من مجاالته. 

حدود الدرا�سة:

تتحدد الدراسة احلالية مبا يأتي:

: مدرس��ة إن��اث البقعة اإلعدادية الثالثة التابع��ة ملدارس وكالة الغوث  احلد املكاني. 1
الدولية في مخيم البقعة - األردن. 

. احلد الزماني: أجريت هذه الدراسة خالل العام 2014. 2

: اقتصرت عينة الدراسة احلالية على طالبات الصف اخلامس اللواتي  احلد البشري. 3
تت��راوح أعمارهن بني عش��ر وإحدى عش��رة س��نة، ومّت تطبيق الدراس��ة على )67( 
طالبة في مدرس��ة إناث البقعة اإلعدادية الثالثة، واقتصرت الدراس��ة على الطالبات 

فقط لعدم أخذ متغير اجلنس كعامل مستقل مؤثر في الدراسة. 

االإطار النظري

الهوية املعرفية االجتماعية والثقافية:

يعتبر مفهوم الهوية من املفاهيم األساسية في علم نفس النمو، وذلك ملا له من دور هام في 
منوالطفل االنفعالي واالجتماعي، وتقرير مستوى التكيف الذي ميكن أن يحققه مع ذاته ومع 
العالم من حوله، وقد لقي منو الهوية، وتطورها اهتماماً بني الباحثني منذ أن لفت إريكسون 
Erikson االنتب��اه إل��ى مركزيتها، حيث تبنى اجتاهاً نفس��ياً اجتماعياً في فهمه للهوية من 
خالل وصف التفاعل بني بيولوجية الفرد، ونفس��يته، وإدراك��ه االجتماعي، وحتركه ضمن 

.)Kroger, 2003( السياق التاريخي
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 وتعرف الهوية بأنها مجموعة مميزة من اخلصائص الشخصية واألدوار االجتماعية التي 
ميكن للفرد أن يصف نفسه من خاللها، وتلعب الهوية دوراً هاماً في بناء الثقة بالنفس واحترام 
الذات، ومفهوم الذات، مما يزيد من وعي الفرد الذاتي ويس��هل له االستكشاف، وااللتزام واحلد 

.)Tsang, Hui & Law, 2012( من التناقضات الذاتية، وتعزيز الدور وتشكيل اإلجناز

وق��د ع��رف بيرك الهوية بأنها مجموع��ة من املعاني التي يضعها الطفل لنفس��ه، والتي 
ُتع��رف ما يعني أن يكون الفرد ه��و ذاته، واألدوار التي يش��غلها، وعضويته في املجتمع.

)Chaitin, Awward & Andriani, 2012(

وفي املنظور املعرفي ينظر للهوية بأنها القدرة على التأمل والوعي الذاتي، ويستخدم مصطلح 
الهوية لإلش��ارة إلى العديد من الظواهر املختلفة منها: أهداف االش��خاص، والقيم، واملعتقدات، 
والعضوي��ة ف��ي املجموع��ة، واألدوار التي يقوم به��ا الفرد ف��ي املجتمع، ويتميز األف��راد بتعدد 
الهويات لديهم بسبب تعدد مجاالت الهوية، والتي يدخل فيها التفضيالت السياسية، واالختيار 
املهني، واملعاييراألخالقية، والتوجهات اجلنس��ية والعالقات األسرية، والثقافة العرقية للفرد 

.)Schwartz, Donnellan, Ravert, luyckx, & Zamboanga, 2013(

النظرية املعرفية االجتماعية الثقافية:

ش��كلت اجلهود البحثية لفيجوتس��كي أهمية نوعي��ة في مجاالت التعلم والنمو اإلنس��اني، 
وذلك من خالل دراسته للطفل ضمن السياقات الثقافية التفاعلية التاريخية، التي شكلت إطاراً 
جدي��داً لفه��م النمو اإلنس��اني وتعلمه، فش��خصية الطفل هي نت��اج لتفاعله م��ع ثقافة املجتمع 
واألفراد احمليطني به، واألدوات التي تسود ذلك املجتمع، وبالنسبة لفيجوتسكي فإن السياقات 
االجتماعية التي يوجد بها الطفل هي التي حتدد عالقاته وتفاعالته ومنوه وتكيفه، وصداقاته 
وخب��رات فش��له وجناحه ف��ي املواق��ف االجتماعي��ة املختلفة، وبذل��ك يتحدد النم��و االنفعالي 
واالجتماعي للطفل بالس��ياق ال��ذي يعيش فيه، وتتحدد قدرات الطف��ل وإمكانياته االجتماعية 

نتيجة املالحظة والتفاعل لألحداث االجتماعية والتاريخية احمليطة به )قطامي، »أ«2014(.

وتؤك��د النظرية املعرفي��ة االجتماعية والثقافية عل��ى أهمية دور العالق��ات االجتماعية 
واألدوات الثقافي��ة ف��ي تنظي��م التفكير، فهي إع��ادة لتطور العالقات بني البش��ر والس��ياق 
الثقافي االجتماعي الذي ينتمون إليه ، فكما أشار فيجوتسكي فإن العامل الثقافي يتيح للفرد 
الق��درة على التنمي��ة الذاتية التي متكنه من إع��ادة صياغة وضعيته ومكانت��ه في الوجود، 
وإن التعلم هو ممارس��ات ثقافية لألفراد من خالل مشاركتهم باألنشطة واملواقف التعليمية 
الواقعي��ة املتوافقة مع واقعهم العملي، ويكون دور املعلم عبارة عن ناقل للثقافة والعمليات 
املعرفية من خالل اس��تخدام األدوات الثقافية املتاحة في س��ياق التعلم، وكما بينتها نظرية 
فيجوتس��كي تنقس��م هذه الوس��ائط التي تش��كل األدوات إحداه��ا إلى ثالثة أش��كال، فهناك 
الوس��ائط املادية الت��ي أنتجها البش��ر على مر العص��ور، ومنها األدوات، وهناك الوس��ائط 
املعنوية الرمزية )اإلش��ارات والرموز والعالمات( والتفاعالت االجتماعية التي مت التركيز 
عليها كوسيط أساسي في التعلم، فالبشر ال يتفاعلون فقط مع ظروف حياتهم، ولكن لديهم 
القدرة على العمل، وتغيير الظروف التي تتوسط أنشطتهم التعليمية مبا يتناسب وتعلمهم.

.)Kozulin, et al., 2003(
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 فالتفاع��ل م��ع املنتجات االجتماعي��ة الثقافي��ة التاريخية تصوغ طرق وإس��تراتيجيات 
التعل��م، وت��ؤدي إلى التغي��رات الفعلية في أفكار املتعلم وس��لوكياته باإلضاف��ة الى زيادة 
مس��تويات املعرف��ة لدي��ه، فاملتعلم هن��ا يعكس الثقاف��ة املنتمي إليه��ا، فالثقاف��ة ال تولد مع 
األفراد، وال يرثونها عن طريق اجلينات البيولوجية، وإمنا هي مكتس��بة بالتعلم واملمارسة 
ف��ي دوائر احلياة االجتماعية، وبذلك يح��دد االجتاه املعرفي االجتماعي والثقافي خصائص 
أداءات الطف��ل احملكومة بالثقافة التي ينمو ويتطور فيها، وقد أكد هذا االجتاه على أن الطفل 
ابن بيئته التي يوجد بها، إذ يكتسب منها أفكاره، وخصائصه االجتماعية، واللغة التي ينطق 
بها، ودالالت املعاني، واملعاني النفسية التي يعبر بها، فالطفل حتكمه ثقافته، وتفرض عليه 
التراكيب املعرفية، ويؤكد هذا االجتاه أهمية تاريخ الثقافة وموروثاتها، وانعكاس��اتها على 

معرفة الطفل وهويته وتفكيره ) قطامي، »ب«2014(.

 وتتش��كل الهوية وتختلف من طفل آلخر حس��ب السياق الثقافي والتاريخي له من خالل 
اخلبرات والتجارب التي مير بها، وتتأثر بالسياقات االجتماعية واألعراف الثقافية واألحداث 
التاريخية كما أش��ار إلى ذلك فيجوتس��كيVygotsky، حيث اعتبر أن تشكل الهوية عملية 
مستمرة دينامية تتأثر بالعوامل الثقافية والتاريخية، وبنظرة األشخاص احمليطني بالفرد، 
وأكد فيجوتس��كي على أهمية التفاع��الت االجتماعية والثقافية في تش��كيل نظرة الطفل عن 
ذات��ه كجزء م��ن املجتمع األكبر الذي يعيش فيه، كما تفت��رض النظرية املعرفية والتاريخية 
الثقافية أن الطفل وليد املجتمع��ات الثقافية واالجتماعية وتتميز هذه املجتمعات مبجموعة 
م��ن املعايير احملددة الت��ي تصف اخلصائص املميزة للمجتمع ويقب��ل الفرد باملجموعة وفقاً 

.)Wise, 2009( اللتزامه بها

كم��ا يتم حتديد بع��ض اجلوانب من الهوية عند الوالدة مث��ل اجلنس، وبعض املظاهر 
اجلس��دية وأخ��رى تص��ل ع��ن طري��ق التفاع��الت االجتماعية م��ن األس��رة والثقافة مثل 
املعتقدات، والطبقة االجتماعية، ومن ناحية أخرى يكون للهوية أساس قانوني وسياسي 
مثل اجلنسية، أو وضع الهجرة، أو اللجوء، وهناك مرونة في بعض جوانب الهوية، حيث 
ميتلك الطفل القدرة على االختيار تبعاً للتغيرات في الظروف، أو للتفضيالت الش��خصية 

 .)Gilchrist, Bowles &Wethere, 2010(

وتعد التنشئة االجتماعية من األمور التي تلعب دوراً في تشكيل الهوية وبنية الشخصية، 
واألمن��اط التربوية، واألعراف الثقافية، والتقالي��د، حيث تبدأ الهوية بالنمو والتطور خالل 
التاريخ الش��خصي للطفل، والطفل في هذه الثقافات محكوم بتاريخه واألحداث التي مر بها 
التي تعمل كمحركات تدفع سلوكه وأهدافه وعالقاته االجتماعية مبا يتوافر له من تدريبات 
أساسية لضبط السلوك، وإشباع احلاجات وفقاً لتحديدات اللغة والعادات واملعايير واألدوار 
في إطار املنظومة الثقافية للمجتمع، وهذه االلتزامات تفرضها املؤسس��ات االجتماعية على 
الطفل، وعليه إيجاد حلول لها بطريقة إيجابية، وهناك عدة عوامل تسهم في تشكيل الهوية 
وبنائها مث��ل: الثقافة، واألدوار اجلنس��ية، والتاريخ، والس��مات واخلصائص الش��خصية 

.)Schwartz, et al., 2013(

وتتطلب التوقعات املجتمعية مجموعة من اخليارات في حني أن الطفل بحاجة الكتشاف 
البدائ��ل املتاح��ة أمامه ضم��ن معايير قب��ول املجتمع، حيث م��ن املمكن تصني��ف املجتمعات 
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وفقاً لذل��ك إلى املجتمعات والثقافات الفردية التي تؤكد على االس��تقاللية واالكتفاء الذاتي، 
وتعطي األولوية لتحقيق املكاس��ب الشخصية حيث تؤكد على تطوير االكتفاء الذاتي، ومن 
ناحية أخرى هناك املجتمعات والثقافات اجلمعية التي تنظر لنتائج األعمال من وجهة نظر 
املجموع��ة، مما يجع��ل األفراد في ه��ذه الثقافات يتوجه��ون للمجموع��ة ومعاييرها لتجنب 
الرف��ض وعدم القبول، وبذلك يش��كل الف��رد الهوية اجلمعية على عك��س الفردية التي تؤكد 

.)Cilani, 2007( على هوية األنا

 ومب��ا أن تش��كل الهوية يتأث��ر بالبيئة االجتماعي��ة والثقافية، فالطفل ميكن أن يستكش��ف 
مجموع��ة معين��ة من البدائل املتعلقة بالهوية من خالل مجتمع��ه احمليط به، ولكن هذا ال يعني 
أنه س��يتمكن من االلتزام بها، أو حتقيقها بسبب احلواجز، والعوائق االجتماعية واالقتصادية 
التي ميكن أن متنع األفراد من حتقيق األهداف التي وضعوها ألنفسهم، فالهوية املعرفية تتشكل 
ضمن السياق االجتماعي الثقافي الذي يوجد به الطفل، ومدى تأييده له وتذوته ملعاييره يسهم 
بطريقة ايجابية بإحساس��ه بهويته، حيث يوجه النظام االجتماعي الطفل نحو طرق وأساليب 
معين��ة لتش��كيل الهوية مبا يتوافق مع��ه، وعند انتقال الطفل من س��ياق ثقافي آلخر، أو وجود 
جذور ثقافية متعددة له يختلف تش��كل الهوية بني األفراد وبني السياقات الثقافية والتاريخية 
التي هي جزء اليتجزأ منهم؛ ولذلك البد من فهم داخل الطفل، واالطالع على احملددات السياقية 

.)Schwartz, et al., 2013( والتاريخية له لفهم تشكل الهوية لديه

واستناداً الفتراضات النظرية املعرفية االجتماعية والثقافية التي تؤكد أهمية التفاعالت 
االجتماعية في العملية التعليمية، وتسلط الضوء على أهمية النظر لكل طفل كشخص يتعلم 
بش��كل مميز، فإن املعرفة واملهارات اجلديرة باالهتمام تختلف من طفل آلخر، فالهدف العام 
من التعليم عند فيجوتس��كي ه��و التوليد الذي يؤدي إلى التطور نتيج��ة للتعلم االجتماعي 
م��ن خالل التداخ��ل الثقافي والعالق��ات االجتماعية، آخ��ذاً بعني االعتبار اخلب��رات املاضية 
واملعرفة الس��ابقة في املواقف احلالية واجلديدة، واملهارات الت��ي اُدخلت حديثاً، التي تتأثر 
بشدة بثقافة األطفال وخصوصاً بيئاتهم األسرية، وبذلك ميكن تلخيص افتراضات النظرية 

املعرفية االجتماعية  لتشكيل الهوية مبا يلي: 

•يت��ذوت املتعلم املعرفة ويس��تدخلها لدى مالحظتها في الس��ياقات االجتماعية، ومن  	
خالل تفاعله مع املواقف املختلفة، مما يطور لديه األفكار، واملفاهيم، واملعتقدات التي 

تزيد من وعيه بذاته. 

•تتشكل هوية الفرد وتتطور من خالل التفاعالت االجتماعية والثقافية.  	

•يتأثر تطور الهوية باخلبرات والتجارب االجتماعية والثقافية.  	

•التفاعالت االجتماعية والثقافية تلعب دوراً كبيراً في تكوين هوية الفرد ونظرته عن  	
ذاته كجزء من املجتمع األكبر. 

•الطفل ابن بيئته التي يوجد بها، ويكتسب منها أفكاره، وخصائصه االجتماعية. 	

•يتس��م كل ف��رد بالتف��رد، وتلع��ب خبرات الف��رد دوراً رئيس��ياً ف��ي تكوي��ن هويته،  	
وأحاسيسه وسلوكه. 
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•الظروف االجتماعية التي يحياها الطفل، واملواقف العملية املتنوعة التي مير بها هي  	
التي تؤهله للقيام بأدوار مختلفة. 

•كل فرد له معامله املميزة.  	

•عملية تش��كيل الهوية هي عملية مستمرة مدى احلياة، وتختلف باختالف السياقات  	
االجتماعية والثقافية. 

:)Self – awareness( الوعي الذاتي

 يلعب الوعي الذاتي دوراً كبيراً في بناء شخصية الطفل املستقرة، فبه يستطيع أن يتخذ 
قرارات��ه اجليدة التي توفر له الرض��ا عن اختياراته وما يحققه في حيات��ه، وأهم ما يتطلبه 
الوعي الذاتي هو تقييم الطفل ملبادئه، ومعتقداته، وأفكاره التي يحملها، واجتاهاته الفكرية 

.)Morin, 2011( واالجتماعية، والسياسية التي تسيره في احلياة

 يع��رف جومل��ان Goleman الوعي الذاتي بأنه القدرة على معرفة املش��اعر واملعتقدات 
واالجتاه��ات ف��ي اللحظة الراهنة، واس��تخدام ه��ذه املعرفة كدلي��ل في اتخاذ الق��رار، وحل 
املش��كالت ألن املعرفة ترتبط بس��لوك الطفل، وش��عوره، وتفكيره، ومعرفة الطفل ملشاعره 
ف��ي وقت حدوثها وقدرته على رصدها من حلظة ألخرى، يعد عامالً حاس��ماً في فهمه لذاته، 
فاألطفال الذين يثقون بأنفسهم يعيشون حياتهم بأفضل طريقة ألنهم ميتلكون حاسة واثقة 

)Goleman, 1995(. في كل ما يتخذونه من قرارات

 يشير مصطلح الوعي الذاتي إلى قدرة الطفل على أن يصبح موضع اهتمام ذاته، ويحدث 
عندما يركز على البنية الداخلية حيث يعكس ما يدور داخله من معاجلة للمعلومات الذاتية، 
مما يؤدي إلى زيادة الثقة بالنفس، واالندماج الذاتي، وبذلك يعي الطفل مشاعره وانفعاالته 

 .)Bradberry & Greaves, 2009( حني حتدث في موقف معني

 وبذلك ميكن القول إّن الوعي الذاتي هو مراقبة الطفل لذاته خالل أفعاله ومحاولة التأثير 
بنتائ��ج أفعاله لتصبح أكثر فاعلية، وهو إدراك الطفل حلالته املزاجية في أثناء معايش��تها، 
وهذا اإلدراك الواضح لالنفعاالت ميثل أساس��ًا للس��مات الش��خصية والنظ��ر للحياة نظرة 

.)Goleman, 1995( إيجابية

 إن الوع��ي ه��و محصل��ة عملي��ات ذهني��ة وش��عورية معق��دة، فالتفكير وح��ده ال يتفرد 
بتش��كيل الوع��ي، فهناك احل��دس، واخليال، واألحاس��يس، واملش��اعر، واإلرادة، والضمير، 
وهن��اك املبادئ والقيم، ومرتكزات الفطرة، وحوادث احلياة، والنظم االجتماعية، والظروف 
الت��ي تكتنف حياة الطف��ل، وهذا اخلليط الهائل من مكونات الوعي يعمل على نحو معقد جداً 
الكتساب الوعي الذاتي حول كل ما يدور في البيئة اإلنسانية من أحداث، وظروف اجتماعية 

 .)Morin, 2011( وسياسية متسارعة وديناميكية من وقت آلخر

 كم��ا أن الوع��ي الذات��ي هو ق��درة الكائن احل��ي أن يك��ون واعياً بنفس��ه،ومييزها عن 
غيره��ا من الكائن��ات، ومن املمكن اإلش��ارة إلى أن الوع��ي االجتماع��ي، أو فهم كائن حي 
داخ��ل الطبق��ات االجتماعية، هو أفضل وس��يلة لوض��ع تعريف صحي��ح للوعي الذاتي، 
حيث يش��ير ميد)Mead( إلى أن الوعي الذاتي هو بأي حال من األحوال مفهوم بس��يط، 
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ويفترض أن التفاعالت االجتماعية هي األساس لتنمية الهوية وفهم دور الفرد في الشبكة 
االجتماعية، واس��تجابات الطفل ووعيه بذاته يأتي من وجهة نظر اآلخرين وتفاعله مع 

 .)Holland & Lachicotte, 2009( املجتمع احمليط

ومبا أن العقل هو املسؤول عن التفكير في الذات، فهو الذي يحتوي على املعاني، واألحداث 
واخلب��رات املتعلق��ة بال��ذات وباآلخرين، ولدي��ه القدرة على اس��تخدام اإلش��ارات والرموز، 
ويص��ف العقل الذات في ش��كل رم��وز، وعندما يتم وص��ف الذات مبجموعة م��ن الرموز التي 
متكن الطفل من االس��تجابة لذاته ككائن موجود، يؤدي إلى حصول الوعي بالذات، والس��مة 
املميزة لهذه العملية الذاتية هي أن البشر لديهم القدرة على التفكير فيما وراء أنفسهم، والذي 
يطل��ق عليه Meta self –awareness،وهم قادرون على اعتبار وتقومي أنفس��هم، واتخاذ 
 Stets &( القرارات املناس��بة، والتخطيط للمس��تقبل، وبذلك يحقق وعيه بذاته، وبوجوده

 .)Burke, 2000

 Self - ويرك��ز الطفل ف��ي حالة الوع��ي الذاتي عل��ى اجلوانب الذاتي��ة اخلاصة أو العام��ة
aspects اجلوان��ب الذاتي��ة اخلاص��ة تتك��ون م��ن األح��داث واخلصائ��ص مث��ل االنفع��االت، 
األحاس��يس والتصورات والقيم واألهداف والدوافع، أما اجلوانب العامة الذاتية فهي الس��مات 
املرئية الظاهرة مثل الس��لوك واملظهر اخلارجي، والوعي باجلوانب اخلاصة ميثل أعلى ش��كل 
من أش��كال الوعي الذاتي ألن أكثر أنواع املعلومات الذاتية متثل مفاهيم مجردة، وتساعد الطفل 
للوص��ول إل��ى الرقابة الذاتية، حيث يصبح الطفل على بينة مم��ا يقوم به بدقة، ومعرفة الدور 
واخلصائ��ص والصفات الش��خصية والهوية والس��يرة الذاتية متثل الوع��ي الذاتي للجوانب 
اخلاصة والعامة، حيث تؤهل الفرد للوصول إلى Meta self-awareness ، وتعريف الذات 
في الواقع يلعب دوراً في كيفية تخيل الذات في املس��تقبل، فالتفكير في املس��تقبل يشكل نشاطاً 
عقلي��اً مهم��اً ألن الطفل يتعرض ألفكار موجهة نحو املس��تقبل، والوعي الذاتي مادة خام لتخيل 

. )Morin, 2011( األحداث املمكنة في املستقبل وكيف يرى الفرد نفسه في املستقبل

ويرى فيجوتسكي أن وجود الطفل اإلنساني داخل املجتمع، والنشاط الذي يقوم به حتت 
إشراف الراشدين وتوجيههم له الدور احلاسم في متّثله الثقافة االجتماعية، وظهور الوعي 
عنده، فإن تكّون الوعي هو محصلة استيعاب اإلنسان للتجربة التي أسهمت فيها،وتناقلتها 
مئات األجيال عبر التاريخ، وهذا ال يتّم إال من خالل أوجه النشاط التي ينبغي على الفرد أن 
ميارسها منذ طفولته مع املوروثات اإلنس��انية حتت رعاية الكبار وإشرافهم ومبشاركتهم، 
ومن غير هذا التفاعل االجتماعي ال ميكن أن يس��توعب الطفل ثقافة أس��الفه، وال تتكّون لديه 

وظائف الوعي أو سمات الشخصية اإلنسانية )عامود، 2003(. 

تطور املفاهيم ال�سيا�سية: 

حتمل املجتمعات التي يعيش فيها الطفل الكثيرمن التعقيدات، والتغيرات على املستويات 
الثقافية،واالجتماعي��ة، والسياس��ية، والت��ي ال  ميكن التعامل معها بدون اكتس��اب املفاهيم 
السياس��ية التي بدورها تس��هل التعامل مع املجتمعات احمليطة بالطفل، وجتعله على وعي 
مب��ا فيها من ظواهر، وعمليات، وتغييرات،ومن هنا يجب العناية باكتس��اب احلد األدنىمن 
املفاهيم السياس��ية التي تتيح للطفل فهم العالم من حوله، والتي تتيح له الفرصة لتش��كيل 
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هوية معرفية اجتماعية ثقافية مستقرة في زمن التغييرات والتطورات السريعة. 

ومل��ا كان للمفاهيم دوربالغ  في فهم وتبس��يط العالم الواقع��ي الذي نعيش فيه، وتوفير 
التواصل معه، فالبد من االعتناء باكتس��اب تلك املفاهيم من أجل توظيفها في حل املش��كالت 
الت��ي تواجه هذا العال��م الواقعي،ونخص بالذكرهن��ا املفاهيم السياس��ية التي هي جزء من 
املفاهيم التي نسعىللتوصل إلى أفضل الطرق الكتسابها، وتوظيفها في املواقف احلياتية. 

 حتدد املفاهيم ما يعرفه الطفل، وما يعتقده، وما يؤديه، ويتحدد املفهوم بإدراكات الطفل 
ومدخالت��ه البيئي��ة، فالطفل محكوم في مرحل��ة الطفولة املتأخرة بالدواف��ع االجتماعية في 
تطويره للمخزون املعرفي، ألن عامله اتس��ع ومتغيرات البيئ��ة ازدادت، فهو معني باملعرفة 
االجتماعية التي تتطلب منه معرفة قوانني اجلماعة، لذلك فهو مدفوع لزيادة دوران عملياته 
الذهني��ة، ومعاجلاته لكي يلبي توقعات املجموعة ذات الس��لطة املهمة له، وهو معني أيضاً 

بفهم التعليمات والقوانني التي تفرضها البيئة احمليطة به )قطامي، 2000(. 

 يكتس��ب األطف��ال القيم، والتص��ورات، واملعتق��دات، واملفاهيم السياس��ية م��ن خالل ما 
يتعرضون له من تنش��ئة، وأفكار، وقيم من اجلماعات املختلقة التي ينتمون لها، ومن خالل 
القيم الس��ائدة في مجتمعهم، التي تؤثر على س��لوكهم وفعلهم السياس��ي، وهذه املعتقدات 
واخلب��رات واملع��ارف والعملي��ات التربوية والتص��ورات التي يتعرض لها الف��رد في أثناء 

تنشئته تشكل هويته ومعارفه واجتاهاته ومواقفه السياسية )أبوزهرة، 2001(. 

 والتنش��ئة السياسية هي في احلقيقة محاولة ملس��اعدة ذهن الطفل التعرف على الواقع 
السياسي بشكل بدائي وبسيط من خالل التعرف على رموز السلطة، وبعض األمور املتعلقة 
بالسياس��ة، م��ن دون أن يك��ون لذل��ك الطفل أي حتفظ��ات عما يج��ده في الواقع م��ن األمور 

السياسية واألحداث والظروف. 

ويرى فيجوتسكي أن عالقة الطفل وتفاعله مع اآلخرين هي الطريقة في اكتساب املفاهيم، 
وبناًء على ذلك فإن منو املفاهيم يس��مح بفهم املس��ارات التاريخية، والعوامل الثقافية، التي 
تسهم بدورها في فهم آلية انتقال الثقافة ومؤسسات املجتمع من جيل إلى جيل، فالفرد جزء 

.)Forgas, Williams, & Weeler, 2001(في إعادة إنتاج الثقافة

يبني كل طفل معرفته اعتماداً على خبراته الشخصية الذاتية، وتفاعله مع البيئة احمليطة 
ب��ه، فاملعرفة تنمو وتتط��ور ضمن اخلبرات اخلاص��ة بكل فرد، وهنا تأت��ي خصوصية بناء 
املفهوم لدى الطفل، وتقدم النظرية املعرفية االجتماعية األطفال على أنهم مفكرون نش��يطون 
يقومون ببناء مفاهيمهم وأفكارهم اخلاصة بهم، وأن املعرفة تتولد لديهم من خالل تفكيرهم، 
وتفاعلهم النشط، وأن املعرفة ال تبنى بشكل شخصي فقط، ولكن من خالل التفاعل االجتماعي، 
وم��ع أن األفراد عليهم بناء معانيهم وأفكارهم اخلاصة بهم، فإّن عملية بناء املفاهيم واألفكار 

.)Kozulin, et al., 2003( تكون مستوحاه من السياق االجتماعي

بالنسبة لعملية تكوين املفاهيم من وجهة نظر فيجوتسكي فإن الكلمة متثل الرمز، حيث 
تلع��ب في البداية دور الوس��يط في تكوين املفه��وم، وتصبح فيما بعد رم��زاً له، لقد توصل 
فيجوتسكي إلى أن تكوين املفهوم يعتبر ثمرة لنشاط معقد تسهم فيه كافة الوظائف النفسية، 
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ومن غير املمكن على اإلطالق إرجاعه إلى االنتباه فقط، أو إلى التصور واالستنتاج وحدهما، 
وقد عبر عن هذه النتيجة بقوله: ال تعزى عملية تكون املفاهيم إلى االرتباطات، أو التصور، 
أو احلك��م، أو املي��ول احلتمية، وعل��ى الرغم م��ن أن كل هذه الوظائف متثل إس��هامات الزمة 
ف��ي تكوين املفاهي��م، فإنها غير كافية بدون االس��تخدام الوظيفي للرمز، أو الكلمة كوس��يط 
نوّج��ه به عملياتنا العقلية، ونضبط مس��ارها، ونعبئها حلل املش��كلة التي تواجهنا، وعلى 
هذا األساس فإن املفاهيم باعتبارها ظاهرة نفسية ال تتكون دفعة واحدة، وإمنا عبر عدد من 

األدوار )عامود، 2003(. 

 كم��ا يرى فيجوتس��كي أنه عند بن��اء املفهوم البد من معرفة املفاهي��م التي تعلمها املتعلم 
خارج املدرس��ة من خالل الس��ياق االجتماعي ال��ذي يعيش فيه، وس��ماها املفاهيم اليومية، 
أواملفاهي��م التلقائي��ة، وهذه املفاهيم يتعلمه��ا الطفل من خالل احتكاك��ه بالبالغني أواألقران 
خارج املدرس��ة، ومبعرفة تلك املفاهي��م ميكن حتويلها إلىمفاهيم علمية داخل املدرس��ة من 
خ��الل التف��اوض االجتماعي داخ��ل غرفة الصف، وم��ن خالل توجيهات املعلم الذي يس��عى 
إلىتصحي��ح وتعديل تل��ك املفاهيم بن��اًء على مدى عالقة ه��ذه املفاهيم التلقائي��ة باملفاهيم 

 .)Harland, 2003( العلمية

الدرا�سات ال�سابقة:

متت مراجعة الدراس��ات الس��ابقة التي تناولت موضوع الدراسة احلالية، ومت تصنيف 
هذه الدراس��ات وترتيبه��ا من األحدث إلى األقدم وفق متغيرات الدراس��ة الثالثة على النحو 

التالي: 

الدرا�سات املتعلقة با لهوية: 

أش��ارت  دراس��ة )Brown & chu, 2012(الت��ي كان��ت بعن��وان: التميي���ز والهوي���ة 
العرقية والنتائج األكادميية ألطفال املكس���يكيني املهاجرين وأهمية الس���ياق املدرس���ي، 
هدفت هذه الدراس��ة لدراس��ة الهوية العرقية وإدراك التمييز، واملواق��ف األكادميية، واألداء 
للجي��ل األول، والثان��ي من أطفال املهاجرين املكس��يكيني الذين يعيش��ون ف��ي مجتمع يغلب 
فيه البيض في الواليات املتحدة ، وتكونت عينة الدراس��ة )N= 204 ،19 مدرس��ة، متوسط 
العمر 9 سنوات(، وهدفت الدراسة أيضاً إلى تعزيز املدارس ذات الثقافات املتعددة، ودراسة 
مواق��ف املعلمني حول قيمة التنوع في توقع اجتاهات وخبرات املهاجرين، وأش��ارت نتائج 
الدراسة إلى أن أطفال املهاجرين الالتينيني في هذا املجتمع األبيض بحاجة إلى تشكيل هوية 
عرقي��ة إيجابية، وأولت أهمية خلصائص املعلم ملا لها م��ن أهمية بتوقع مدى إدراك األطفال 

للتمييز العنصري.

وقام��ت دراس��ة )Pnevmatikos, Geka & Divane, 2010( بتتب��ع ظه���ور وبناء 
وتط���ور الهوي���ة العرقي���ة خ���الل مرحل���ة الطفول���ة ومن��و الهوي��ة العرقية خ��الل مرحلة 
الطفولةألربعني طفالً من أطفال الغجر الذين يعيش��ون في اليونان، الذين تتراوح أعمارهم 
ما بني 8-12 سنة، وطرحت الدراسة أربعة أسئلة ألربع جوانب من جوانب الهوية العرقية 
مث��ل مكان الس��كن، واألزي��اء التقليدي��ة، واللغة، والش��عور بالثب��ات واالس��تقرار للهوية، 
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وس��لطت أيضاً الضوء على مش��اعر األطفال عند تخليهم عن إحدى اجلوانب األربعة سابقة 
الذكر، وكان الغرض الرئيسي من الدراسة تسليط الضوء على تشكل وتطور الهوية العرقية 
باعتبارها كياناً اجتماعياً خالل مرحلة الطفولة، استناداً إلى منوذج جديد في دراسة الهويات 
العرقية، وتكونت العينة من مجموعة مختارة من غجر روما في اليونان، وأش��ارت النتائج 
إلى أن معظم األطفال كانوا على علم بأنهم يختلفون عن املجموعة اخلارجية )اليونانيون(، 
ول��م يتعامل جميع األطفال مع جميع جوانب هويته��م بطريقة مماثلة، واعترف األطفال في 
مرحل��ة العمليات بأن هويتهم العرقية واالثنية مس��تقرة على مر الزمن، وأن عضويتهم في 
اجلماع��ة دائمة وثابته ال تتغير على الرغم من تغييرات الزمن، وأظهرت النتائج أن املواقف 
العرقية هي نتيجة للتطور املعرفي، أما بالنسبة لتطور الهويات العرقية فال ميكن أن يعزى 
إل��ى التغييرات في مس��توى القدرة املعرفية، وقد أظهرت النتائ��ج أن الهوية العرقية عبارة 

عن بناء متعدد األبعاد، وتختلف بني األفراد حتى ضمن املجموعة العرقية الواحدة. 

أما دراس��ة )Chaitin, Awwad, & Andriani, 2008(،فقد بينت االنتماء للصراع 
والهويات اجلمعية فيما بني اإلس��رائيليني واملهاجرين للواليات املتحدة، حيث قاموا بإجراء 
بحث نوعي الكتش��اف كيف يش��كل الفلسطينيون، واإلس��رائيليون املهاجرون إلى الواليات 
املتحدة هوياتهم اجلمعية، وكيف يفهمون هوية اآلخر، وما الذي يعنيه أن تكون فلس��طينياً 
أو إس��رائيلياً من اجليل األول، حيث تألفت العينة من 20 فرداً )11 فلس��طينياً، و9 من يهود 
إسرائيليني( 8 كانوا من اجليل األول للمهاجرين، و7 من اإلسرائيليني كذلك من اجليل األول 
للمهاجري��ن، ومت اس��تخدام املقابل��ة بطريقة كرة الثل��ج للوصول ألفراد العين��ة، واألدوات 
التي اس��تخدمتها الدراسة كانت القصة، والسيرة الذاتية وأظهرت النتائج أن الفلسطينيني، 
واإلس��رائيليني مازال��وا مرتبطني بالصراع بني الش��عبني، وأن س��نوات العي��ش بالواليات 
املتحدة لم تغير االنطباع، وأكدت النتائج على أن خبرات املاضي تواصل العيش في الهويات 
اجلماعي��ة للمهاجرين، والتي متت��د وتنتقل ألطفالهم من حيث مش��اعرهم، وأفكارهم، حيث 
يسعى املهاجر إلى ربط الفرص االقتصادية والتعليمية مع الهوية اجلديدة التي شكلها، أما 

العواطف واملعتقدات واإليدولوجيات، فهي تبقى منتمية للهوية األصلية لبالده. 

وهدف��ت دراس��ة )Taylor, Bhanot & Shin, 2006( إلىبي��ان أثرالنمذجة البيئية 
ف��ي الهوي��ة االجتماعية ل��دى)639( من املراهقني ف��ي الفيليبني والصني، والهن��د، وفيتنام، 
والس��لفادور، وأش��ارت النتائج إلىأن التربية العائلية لعبت درواً مهماً في عملية تش��كيل 
الهوي��ة االجتماعي��ة واالنتم��اء ل��دى كل املراهق��ني، بغض النظر ع��ن اخللفي��ة اإلثنية، وقد 
ارتبطت تقارير املراهقني بشكل ملحوظ إيجابياً باالستكشاف وااللتزام والتأكيد نحو امتالك 
هويته��م، وهذه النتائج جاءت متس��قة م��ع العمل التجريبي الذي يج��د أن التربية  العائلية 

مكون أساسي في تشكيل الهوية لدى األطفال. 

تنتهي  أن  يمكن  ما  بين  العالقة  استقراء  إلى  هدفت  فقد   )2005( إغبارية  دراسة  أما   
هؤالء  يعانيه  أن  يمكن  وما  إسرائيل،  في  الفلسطينيني  املراهقين  لدى  الهوية  أزمة  إليه 
ذلك  كل  وعالقة  فيها،  يعيشون  التي  املوضوعية  الظروف  ظل  في  اغتراب  من  املراهقون 
بالتحصيل الدراسي لديهم، تكونت عينة الدراسة من )304( طالباً وطالبة من مدرستين 
ثانويتين من مدينة أم الفحم املوجودين على مقاعد الدراسة للعام )2003-2004(، وقد 
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بلغت أعمارهم ما بين )17-18( سنة ، استخدم في هذه الدراسة مقياس الهوية النفسية، 
الذات،  عن  العزلة  الالمعيارية،  الالمعنى  العجز،  اخلمسة:  بأبعاده  االغتراب  ومقياس 
االنعزال االجتماعي، وكشفت هذه الدراسة عن النتائج اآلتية: ترتبت بدائل الهوية النفسية 
األربعة في املجالين االجتماعي واأليديولوجي على النحو التالي:  تحقيق الهوية، تأجيل 
الهوية، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى  ارتهان  الهوية،  الهوية، اضطراب 
ملتغيراجلنسفي ترتيب بدائل الهوية النفسية، وترتبت أبعاد االغتراب اخلمسة من حيث 
متوسطات درجاتها على النحو اآلتي: الالمعيارية االنعزال االجتماعي، العزلة عن الذات،  
الالمعنى، العجز، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية سواء في درجة االغتراب، أو في 

ترتيبه تعزى  ملتغير اجلنس.

الدرا�سات املتعلقة بالوعي الذاتي:

هدفت  دراسة )Beaumont, 2009( ملعرفة ما إذا كانت االختالفات الفردية في أمناط 
معاجلة الهوية لدى الشباب ميكنها التنبؤ بجوانب احلكمة الشخصية )حتقيق الذات 
والتفوق الذاتي والوعي الذاتي( تكونت عينة الدراسة من 53 رجل و105 امرأة، واستخدمت 
الدراس��ة مقياس الت��زام الهوية، وأمناط معاجلة الهوية )املعلوماتية/  املعيارية/ املنتش��ر 
- االنطوائي��ة(، وأش��ارت النتائج إلى أن ّكالً م��ن االلتزام في الهوية ومن��ط معاجلة الهوية 
املعلوماتي��ة مرتب��ط بش��كل إيجابي مع حتقي��ق الذات، والتف��وق الذاتي، والوع��ي الذاتي، 
فاس��تخدام منط الهوية املعلوماتية يرتب��ط إيجابياً مع حتقيق الذات، والوعي الذاتي الذي 

يؤدي بدوره إلى وجود معنى للحياة وحتقيق السعادة. 

 )Hiley, Coatsworth, Darling, Cumsille, & Ranieri, 2007( وسعت دراسة
ي نش���اطات تعريف الذات واألنش���طة الش���خصية وخبرات  س���ية ف� روق اجلن� ملعرف��ة الف�
واب الرش���د، هدفت إلى اكتشاف االهتمامات، واملواهب، واملهارات  ى أب� الهوية للمراهقني عل�
العامل��ة ف��ي تكوي��ن الهوية وف�ق جترب��ة التعبير- حتدي��د وتعريف الش��خصية وتوجيه 
السلوك ودور ال�دوافع الفطرية ف�ي صياغة الهوية من خالل النشاط، وفق متغيري اجلنس 
والبل��د لدى 572 مراهقاً من طلبة املدرس��ة العليا في )الواليات املتحدة، إيطاليا، تش��يلي(، 
ائج اختالفات بالنس��بة للجنس والبلد في أنواع أنش��طة حتديد الهوي�ة، وأن  وبين�ت النت�
الهوي�ة تختل�ف بش��كل فعال من خالل التجارب، وقد تكون متضمنة في املناقشات األدبية 
حول دور كل من: نش��اط املراهق، قضاء وقت الفراغ، الدور اجلنس��ي، وعالقتها باستكش��اف 

الهوية.

الدرا�سات املتعلقة باملفاهيم ال�سيا�سية:

وقد هدفت دراس��ة جويحان )2006( إلى معرفة درجة فاعلية برنامج مقترح لتنمية 
املعرفة والوعي السياس���ي لدى طلبة الصف العاش���ر األساس���ي في األردن، ودرجة حجم 
التغير النوعي في بنية املفاهيم السياس��ية املش��مولة في البرنامج، وقد قام الباحثان ببناء 
برنامج لتنمية املعرفة، والوعي السياس��ي ركز على مفاهيم الس��لطة، احلرية، الش��خصية 
واملس��ؤولية والعدال��ة، وق��ام الباحث��ان ببناء ثالث��ة مقاييس: مقي��اس املعرف��ة باملفاهيم 
السياس��ية، ومقياس االعتقادات السياس��ية، ومقياس االجتاهات نحو السياس��ة وتكونت 
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العين��ة من 938 طالباً وطالبة، وبينت النتائ��ج أن أداء الطالب في املجموعة الضابطة على 
املقايي��س الثالثة أعلى من املجموعة التجريبية على املقاييس نفس��ها في القياس القبلي، إال 
أن األمر أصبح معكوس��اً في حالة القياس البعدي، وأشارت النتائج إلى أّن هناك أثراً يعزى 

إلى البرنامج مما يشير لفاعلية البرنامج في حتسني األداء. 

أم��ا دراس��ة )Stroupe, 2002(، والت��ي كان عنوانه��ا احللقة املفق��ودة للتربية املدنية 
وهدف��ت الدراس��ة إلى قي���اس املعرف���ة السياس���ية واالجتاه���ات والقي���م ل���دى الطلبة في 
املرحل���ة الثانوي���ة ف���ي امل���دارس األمريكي���ة، وقي��اس درج��ة مش��اركتهم ف��ي النش��اطات 
املجتمعية السياسية، وغير السياسية، وأكدت الدراسة أن السياسة هي احللقة املفقودة في 
التربية املدنية، مما يقتضي وجود تدريبات على احلقوق املدنية، وأش��ارت نتائج الدراس��ة 
إلى العملية التفاعلية للتربية املدنية، حيث وجد أن التربية الفعالة ال يتم تقدميها من خالل 
احلص��ص فقط، بل م��ن خالل مصفوف��ة متفاعلة العناص��ر تعمل على تعزي��ز، ودعم الفرد 

للتوجه نحو املشاركة السياسية الفاعلة، وخلق الثقة لدى الفرد مبجتمعه. 

التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة: 

تنوعت الدراس��ات التي تناولت موض��وع الهوية، حيث ارتبط��ت بالعديد من املتغيرات 
واملوضوعات، والتي أشارت الى أهمية تشكيل هوية إيجابية  لدى األطفال واختالفها حسب 
الس��ياقات واملجموع��ات التي ينتمي لها الطف��ل، وركزت على بيان أثر الس��ياقات والبيئات 
املختلفة، والتنشئة االجتماعية واألسرية على تشكيل الهوية واالنتماء، وأشارت إلى وجود 
عالقة ارتباطية ما بني التنشئة األسرية ودعم الرفاق وتشكيل الهوية لدى املراهق، وأظهرت 
النتائ��ج وج��ود عالق��ة إيجابية ما ب��ني الوعي الذات��ي وتش��كل الهوية،وقد أش��ارت نتائج 
الدراس��ات املتعلقة باملفاهيم السياسية إلى وجود أهمية  لتضمني املناهج الدراسية املفاهيم 

السياسية التي تشكل الوعي لدى الطلبة باستخدام أساليب وإستراتيجيات مختلفة. 

ومتيزت الدراس��ة احلالية عن الدراس��ات السابقة بأنها من الدراسات النادرة التي أعدت 
برنامجاً تدريبياً لتشكيل الهوية ملرحلة الطفولة املتأخرة، ودرست أثره على الوعي الذاتي، 

واملفاهيم السياسية، ولم يعثر الباحثان على دراسات سابقة تناولت هذه املتغيرات معاً.

الطريقة واالإجراءات

منهج الدرا�سة: 

 اعتمدت الدراس��ة احلالية املنهج شبه التجريبي، وهو املنهج املالئم لهذه الدراسة، حيث 
مت إع��داد برنامج تدريبي مس��تند للنظرية املعرفية االجتماعية والثقافية لتش��كيل الهوية، 

وأثر ذلك في تطوير الوعي الذاتي واملفاهيم السياسية. 

عينة الدرا�سة: 

 مت تطبي��ق ه��ذه الدراس��ة عل��ى )67( طالبة من طالب��ات الصف اخلامس األساس��ي من 
مدرس��ة إناث البقعة اإلعدادية الثالثة التابعة لوكالة الغوث الدولية مبحافظة البلقاء، وقد 
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مت اختيار هذه املدرس��ة بشكل عش��وائي،وقد مت اختيار صفني من بني ثالث شعب من شعب 
الصف اخلامس في املدرس��ة عن طريق القرعة، ومن ثم مت توزيع الصفني بش��كل عش��وائي 

إلى مجموعتني: إحداهما جتريبية، واألخرى ضابطة. 

اأدوات الدرا�سة:

اأواًل ـ مقيا�ص الوعي الذاتي: 

لتحقي��ق هدف الدراس��ة املتمثل في تقصي فاعلي��ة برنامج تدريبي مس��تند إلى النظرية 
املعرفي��ة االجتماعي��ة والثقافية لتش��كيل الهوية، وأثر ذل��ك في تطوير الوع��ي الذاتي لدى 
طالبات الصف اخلامس األساسي، قام الباحثان ببناء أداة لقياس الوعي الذاتي بعد االطالع 
على األدبيات السابقة، وحتديد املهارات اخلاصة باملقياس املراد بناؤه، والتي اقتصرت على 

أربعة أبعاد: الوعي االنفعالي، والثقة بالنفس، واملراقبة والتقومي الذاتي، واتخاذ القرار.

�سدق االأداة وثباتها:

مت التحقق من صدق األداة من خالل عرضها على عدد من احملكمني، ومن ثم مت استخراج 
الصدق العاملي للمقياس من خالل استخدام التحليل العاملي )Factor Analysis(، حيث 
 )Principal components( أف��رزت نتائج التحليل العاملي بطريقة املكونات الرئيس��ة
والتدوي��ر املتعام��د )Varimax Rotation( أربعة عوامل قيم اجل��ذر الكامن لها أكبر من 
الواح��د الصحيح، وتفس��ر مجتمعه م��ا مجموع��ه )84.049%( من التباين ف��ي األداء على 
املقي��اس، حيث مت حتدي��د عدد العوامل اعتماداً عل��ى أن قيمة التباين الكلي املفس��ر أكبر من 

.Eigen Values over )1( واحد

والس��تخراج ثبات املقياس مت اس��تخدام طريقتي االتس��اق الداخلي باس��تخدام معادلة 
)كرونباخ ألفا(، حيث بلغت الدرجة الكلية ملعامالت الثبات )0.90(،وأظهرت نتائج طريقة 

االختبار وإعادة االختبار أن الدرجة الكلية ملعامالت االرتباط تساوي)0.91(.

ثانيًا ـ مقيا�ص املفاهيم ال�سيا�سية:

لتحقي��ق هدف الدراس��ة املتمثل في تقصي فاعلي��ة برنامج تدريبي مس��تند إلى النظرية 
املعرفية االجتماعية والثقافية لتش��كيل الهوية، وأثر ذلك في تطوير املفاهيم السياسية لدى 
طالبات الصف اخلامس األساس��ي، قام الباحثان ببناء أداة لقياس املفاهيم السياس��ية بعد 
االطالع على األدب السابق، وحتديد املهارات اخلاصة باملقياس املراد بناؤه، والتي اقتصرت 
على ثمانية أبعاد كاآلتي: االنتماء، واملسؤولية، واملشاركة، اواحلرية الشخصية، واحلفاظ 

على املمتلكات، والعدالة االجتماعية، واحلقوق والواجبات، والعالقات االجتماعية. 

�سدق االأداة وثباتها:

مت التحق��ق من صدق األداة من خ��الل عرضها على عدد من احملكمني، ومن َثمَّ اس��تخراج 
 ،)Factor Analysis( الص��دق العامل��ي للمقياس من خالل اس��تخدام التحلي��ل العامل��ي
 )Principal components( فأفرزت نتائج التحليل العاملي بطريقة املكونات الرئيس��ة
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والتدوي��ر املتعام��د )Varimax Rotation(ثمانية عوامل قيم اجل��ذر الكامن لها أكبر من 
الواح��د الصحيح، وتفس��ر مجتمعه م��ا مجموع��ه )86.907%( من التباين ف��ي األداء على 
املقي��اس، حيث مت حتدي��د عدد العوامل اعتماداً عل��ى أن قيمة التباين الكلي املفس��ر أكبر من 

.Eigen Values over )1( واحد

والس��تخراج ثب��ات املقي��اس مت اس��تخدام طريقة االتس��اق الداخلي باس��تخدام معادلة 
)كرونباخ ألفا(، حيث بلغت الدرجة الكلية ملعامالت الثبات )0.92(، وأظهرت نتائج طريقة 

االختبار، وإعادة االختبار أن الدرجة الكلية ملعامالت االرتباط تساوي)0.89(.

ثالثًا ـ الربنامج التدريبي: 

مت تصمي��م جلس��ات البرنام��ج وفق��اً لألبعاد الرئيس��ية الت��ي مت حتديدها بعد دراس��ة 
األدب النظ��ري، فكان��ت على النحو اآلتي: الق��درات والقيم والعوام��ل الثقافية والتفضيالت 
واالجتاهات السياسية واخلبرات واالختيار املهني واألصل اجلغرافي والعالقات االجتماعية 
والتخطي��ط للمس��تقبل، حيث تكون البرنامج من 25 جلس��ة تناولت مختل��ف املهارات التي 
تعمل على زيادة الوعي الذاتي واملفاهيم السياسية،حيث مت عرضها على طالبات املجموعة 
التجريبية من خالل حصص خصصت من قبل املدرسة لتطبيق البرنامج ، ومت صياغتها من 

حيث األهداف والوسائل التعليمية واألنشطة والتقومي  لتكون دليالً للمعلم.

�سدق الربنامج:

 مت التأك��د من صدق البرنامج من خالل عرضه بصورته النهائية على عدد من املختصني 
في العلوم التربوية. 

خ�سائ�ص الربنامج التدريبي: 

 يتصف هذا البرنامج التدريبي بعدد من اخلصائص املميزة له وأهمها: 
•يس��تند البرنام��ج التدريب��ي إلى نظري��ة علمية واضح��ة املعالم محكم��ة، تتمثل في  	

افتراضات النظرية املعرفية االجتماعية والثقافية لفيجوتسكي. 
•يعتب��ر البرنامج منظم��اً ذا خطة تدريبية واضحة املعالم م��ن أهداف وجدول زمني،  	

ومحدد ألدوار كل من املدرب، واملتدربة. 
• يتمي��ز بس��المة املنهجي��ة البحثية م��ن خالل األخ��ذ مبالحظات احملكم��ني لتطويره  	

وحتسينه. 
•مالءمته للخصائص النمائية للمرحلة العمرية املستهدفة من محتويات وأهداف. 	

•واقعي��ة املهمات التدريبية ومس��اهمتها في حل مش��كالت الطالبات ف��ي هذه املرحلة  	
العمرية. 

•استخدامه إلس��تراتيجيات متنوعة تساعد في منو مهارات التفكير، والتعبير الذاتي  	
للطالب��ات خاص��ة عن طريق إس��تراتيجية الرس��م التي تعتبر من الط��رق املهمة في 

التعبير عن الذات وزيادة الوعي الذاتي للطالبات بقدراتهن، ومهارتهن. 
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اأهداف الربنامج: 

•زيادة الوعي الذاتي لدى الطالبات. 	
•تنمية املفاهيم السياسية. 	

•تعرف الطالبة أن الفرد له هويات اجتماعية متعددة تختلف عبر السياقات الزمانية واملكانية. 	
•تطوير املهارات التي تس��هم في تش��كيل هوياتهن وزيادة وعيه��ن الذاتي مثل: اتخاذ  	

القرار، والتخطيط للمستقبل، واختيار الدراسة، واملهنة املناسبة.

مدة الربنامج: 

مت تطبي��ق البرنامج خالل الفصل الدراس��ي الثان��ي للعام الدراس��ي 2014/2013 ملدة 
شهرين متتاليني بواقع أربع لقاءات أسبوعية، مدة اللقاء الواحد 90 دقيقة. 

اإجراءات تطبيق الدرا�سة: 

•بعد حتديد موضوع الدراسة وهدفها مت بناء األدوات التي سيتم استخدامها، مقياس  	
الوع��ي الذاتي، ومقي��اس املفاهيم السياس��ية، والبرنام��ج التدريب��ي، وبعد ذلك مت 

حتديد عينة استطالعية إلجراء التحليل العاملي، والثبات ألدوات الدراسة. 
•مت حتديد عينة الدراس��ة املستهدفة من طالبات الصف اخلامس األساسي في مدرسة  	
إناث البقعة اإلعدادية الثالثة التابعة ملدارس وكالة الغوث، ومت التنس��يق مع إدارة 
مدرس��ة إناث البقعة اإلعدادية الثالثة التي أظهرت تعاونها من خالل تفريغ عدد من 

احلصص للبرنامج التدريبي للطالبات. 
•مت تطبيق االختبار القبلي ألدوات الدراس��ة، مقياس الوعي الذاتي، ومقياس املفاهيم  	

السياسية على املجموعتني: التجريبية والضابطة. 
•مت الب��دء بتطبيق البرنامج التدريبي على أفراد املجموعة التجريبية، والذي اس��تمر  	

)25( جلسة حتى اجللسة اخلتامية.
•مت إج��راء االختبار البعدي ألدوات الدراس��ة مقياس الوعي الذاتي، ومقياس املفاهيم  	

السياسية على املجموعتني: التجريبية والضابطة. 
•وبعد ذلك مت إجراء املعاجلة اإلحصائية الالزمة للبيانات التي مت جمعها.  	

ت�سميم الدرا�سة:

 تعتبر الدراس��ة احلالية من الدراسات ش��به التجريبية القائمة على مجموعة جتريبية، 
ومجموعة ضابطة باإلضافة إلى االختبار القبلي والبعدي لكل مجموعة مع تطبيق البرنامج 

التدريبي على املجموعة التجريبية.

املعاجلة االإح�سائية:

لإلجابة عن أسئلة الدراسة احلالية مت استخدام عدد من األساليب اإلحصائية على النحو 
اآلتي: 
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•حس��اب املتوس��طات احلس��ابية، واالنحرافات املعيارية، واألخط��اء املعيارية ألداء  	
الطالبات على مقياسي الوعي الذاتي، واملفاهيم السياسية. 

 ) • 	MANCOVA( اس��تخدام حتلي��ل التباين املش��ترك متع��دد املتغي��رات التابع��ة
لإلجاب��ة عن س��ؤالي الدراس��ة: األول، والثان��ي، وذلك ألن كل مقياس من املقياس��ني 
طبق بش��كل قبلي وبعدي، ويتكون من مجموعة من املج��االت التي بينها ارتباطات، 

وتأثيرات متبادلة. 
( م��ن أجل حتديد العوامل املكونة  • 	Analysis Factor( اس��تخدام التحليل العاملي

لكل مقياس من مقاييس الدراسة.

نتائج الدرا�سة 

النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول: 

ما أثر برنامج تدريبي لتش���كيل الهوية املعرفي���ة واالجتماعية والثقافية في تطوير 
الوعي الذاتي لدى طالبات الصف اخلامس؟

لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية، واالنحرافات املعيارية ألداء 
مجموعتي الدراس��ة )التجريبية والضابط��ة( على مقياس الوعي الذات��ي القبلي والبعدي، 

واجلدول اآلتي يوضح ذلك:

جدول )1( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ألداء مجموعتي الدراسة 
على مقياس الوعي الذاتي البعدي وعالماتهم القبلية

العدداملجموعةاملجموعة
البعديالقبلي

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابياالنحراف املعيارياملتوسط احلسابي

الوعي االنفعالي
3321.979.7032.945.57ضابطة

3422.767.7938.535.21جتريبية
6722.378.7235.786.05املجموع

الثقة بالنفس
3316.677.2425.945.07ضابطة

3418.355.9931.184.65جتريبية
6717.526.6428.605.50املجموع

املراقبة والتقييم
3310.763.8116.644.17ضابطة

3411.622.8721.503.51جتريبية
6711.193.3719.104.54املجموع

اتخاذ القرار
336.702.769.791.87ضابطة

347.212.1711.681.85جتريبية
676.962.4710.752.08املجموع

الدرجة الكلية 
للوعي الذاتي

3356.0922.2785.3014.40ضابطة
3459.9417.49102.8813.87جتريبية
6758.0419.9394.2216.59املجموع

يالحظ من اجلدول الس��ابق أّن املتوس��ط احلس��ابي للمجموعة التجريبي��ة التي تعلمت 
باس��تخدام برنامج تدريبي لتش��كيل الهوي��ة املعرفي��ة واالجتماعية والثقافي��ة في تطوير 
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الوع��ي الذات��ي لدى طالبات الص��ف اخلامس كان األعل��ى، إذ بل��غ )102.88(، في حني بلغ 
املتوسط احلس��ابي للمجموعة الضابطة التي لم يطبق عليها البرنامج )85.30(، ولتحديد 
فيما إذا كانت الفروق بني متوس��طات مجموعتي الدراس��ة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
داللة)0.05(مت تطبيق حتليل التباين املش��ترك املتع��دد )MANCOVA(، وجاءت نتائج 

حتليل التباين املشترك على النحو الذي يوضحه اجلدول اآلتي:

جدول )2( نتائج حتليل التباين املشترك)MANCOVA( للفروق بني متوسطات حتصيل مجموعتي 
الدراسة على مقياس الوعي الذاتي البعدي

درجات مجموع املربعاتاملجالمصدر التباين
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة “ف” 
احملسوبة

مستوى 
مربع ايتاالداللة

التطبيق القبلي 
ملقياس الوعي الذاتي

125.2741125.2744.5470.037الوعي االنفعالي
77.196177.1963.3850.070الثقة بالنفس

86.232186.2326.2860.015املراقبة والتقييم
18.931118.9315.8810.018اتخاذ القرار

الدرجة الكلية 
1130.02011130.0206.1020.016للوعي الذاتي

البرنامج

469.9171469.91717.0580.000�0.210الوعي االنفعالي
419.1991419.19918.3810.000�0.223الثقة بالنفس

357.3891357.38926.0540.000�0.289املراقبة والتقييم
52.829152.82916.4110.000�0.204اتخاذ القرار

الدرجة الكلية 
4668.30314668.30325.2080.000�0.283للوعي الذاتي

اخلطأ

1763.0766427.548الوعي االنفعالي
1459.6246422.807الثقة بالنفس

877.9046413.717املراقبة والتقييم
206.025643.219اتخاذ القرار

الدرجة الكلية 
11852.47964185.195للوعي الذاتي

الكلي

2411.64266الوعي االنفعالي
1996.11966الثقة بالنفس

1360.26966املراقبة والتقييم
284.68766اتخاذ القرار

الدرجة الكلية 
18157.64266للوعي الذاتي

يظهر من اجل�دول الساب�ق أن قيمة »ف« بالنسب�ة للبرنامج التدريبي بلغت )25.208(، 
ومبس��توى داللة يس��اوي )0.000(، وهذه القيمة دالة عند مس��توى )0.05(، مما يدل على 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات أداء مجموعتي الدراسة على الدرجة الكلية 
ملقياس الوعي الذاتي البعدي، وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوس��طات أداء 
مجموعتي الدراس��ة على جميع مجاالت مقياس الوعي الذاتي، إذ كانت قيم »ف« احملس��وبة 
دالة إحصائياً، ومت اس��تخراج املتوس��طات احلس��ابية املعدلة للتعرف لصالح أي مجموعة 

كان الفرق، وتظهر النتائج في اجلدول اآلتي:
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 جدول )3( املتوسطات احلسابية املعدلة واألخطاء املعيارية ألداء مجموعتي الدراسة 
على مقياس الوعي الذاتي البعدي

اخلطأ املعيارياملتوسط احلسابي املعدل املجموعةاملجال

الوعي االنفعالي
33.080.92ضابطة

38.400.90جتريبية

الثقة بالنفس
26.050.83ضابطة

31.070.82جتريبية

املراقبة والتقييم
16.750.65ضابطة

21.390.64جتريبية

اتخاذ القرار
9.840.31ضابطة

11.630.31جتريبية

الدرجة الكلية للوعي الذاتي
85.712.38ضابطة

102.492.34جتريبية

يالحظ من اجلدول الس��ابق أّن املتوس��ط احلس��ابي املع��دل للمجموع��ة التجريبية التي 
تعلمت باس��تخدام برنامج تدريبي لتش��كيل الهوي��ة املعرفية واالجتماعي��ة والثقافية على 
تطوي��ر الوعي الذاتي لدى طالبات الصف اخلام��س كان األعلى، إذ بلغ )102.49(، في حني 
بلغ املتوسط احلس��ابي للمجموعة الضابطة التي لم يطبق عليها البرنامج )85.71(، وهذا 
يشير إلى أن الفرق كان لصالح املجموعة التجريبية التي تعلمت باستخدام برنامج تدريبي 
لتشكيل الهوية املعرفية واالجتماعية والثقافية في تطوير الوعي الذاتي لدى طالبات الصف 
اخلام��س، مبعن��ى أن ه��ذا البرنامج التدريبي كان ل��ه فاعلية في تطوير الوع��ي الذاتي لدى 

طالبات الصف اخلامس.

النتائج املتعلقة باالإجابة عن ال�سوؤال الثاين: 

ما أثر برنامج تدريبي لتش���كيل الهوية املعرفي���ة واالجتماعية والثقافية في تطوير 
املفاهيم السياسية لدى طالبات الصف اخلامس؟

 لإلجابة عن هذا الس��ؤال مت اس��تخراج املتوس��طات احلس��ابية، واالنحرافات املعيارية 
ألداء مجموعتي الدراس��ة )التجريبي��ة والضابطة( على مقياس املفاهيم السياس��ية القبلي 

والبعدي، واجلدول اآلتي يوضح ذلك:
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جدول )5(املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ألداء مجموعتي الدراسة 
على مقياس املفاهيم السياسية البعدي وعالماتهم القبلية

العدداملجموعةاملجموعة
البعديالقبلي

سط  ملتو ا
بي حلسا ا

ف  ا نحر ال ا
ي ر ملعيا ا

سط  ملتو ا
بي حلسا ا

ف  ا نحر ال ا
ي ر ملعيا ا

االنتماء
338.452.7411.482.74ضابطة

348.822.6114.562.34جتريبية
678.642.6613.042.96املجموع

املسؤولية
3312.486.4120.215.47ضابطة

3413.626.9724.473.06جتريبية
6713.066.6722.374.88املجموع

املشاركة
3316.454.2219.183.42ضابطة

3419.185.2521.502.64جتريبية
6717.844.9320.363.25املجموع

احلرية  الشخصية
339.581.7711.032.64ضابطة

3410.761.9714.122.23جتريبية
6710.181.9512.602.88املجموع

احلفاظ على املمتلكات العامة
335.182.398.642.36ضابطة

345.622.4911.502.67جتريبية
675.402.4310.092.89املجموع

العدالة
335.182.399.002.68ضابطة

345.622.4911.792.59جتريبية
675.402.4310.422.97املجموع

احلقوق  والواجبات
338.452.7411.732.65ضابطة

348.822.6113.441.50جتريبية
678.642.6612.602.30املجموع

العالقات  االجتماعية
333.911.215.451.97ضابطة

344.240.787.122.10جتريبية
674.071.026.302.19املجموع

الدرجة الكلية 
للمفاهيم  السياسية

3369.7019.4496.7318.28ضابطة
3476.6820.97118.5010.51جتريبية
6773.2420.38107.7818.37املجموع

يالحظ من اجلدول الس��ابق أّن املتوس��ط احلس��ابي للمجموعة التجريبي��ة التي تعلمت 
باس��تخدام برنامج تدريبي لتش��كيل الهوي��ة املعرفي��ة واالجتماعية والثقافي��ة في تطوير 
املفاهيم السياس��ية ل��دى طالبات الصف اخلام��س كان األعلى؛ إذ بل��غ )118.50(، في حني 
بلغ املتوس��ط احلس��ابي للمجموعة الضابطة التي تعلمت بالطريق��ة االعتيادية )96.73(، 
ولتحدي��د ما إذا كانت الفروق بني متوس��طات مجموعتي الدراس��ة ذات داللة إحصائية عند 
مستوى داللة )0.05( مت تطبيق حتليل التباين املشترك املتعدد )MANCOVA(، وجاءت 

نتائج حتليل التباين املشترك على النحو الذي يوضحه اجلدول اآلتي: 
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جدول )6( نتائج حتليل التباين املشترك )MANCOVA( للفروق بني متوسطات حتصيل
 مجموعتي الدراسة على مقياس املفاهيم السياسية البعدي

املجالمصدر التباين
مجموع 
املربعات

ددرجات
ااحلرية

متوسط
املربعات

قيمة “ف” 
احملسوبة

مستوى 
مربع ايتاالداللة

التطبيق القبلي 
ملقياس املفاهيم 

السياسية

6.53716.5371.0100.319االنتماء
99.673199.6735.4690.022املسؤولية

6.92916.9290.7410.393املشاركة
04810.0480.0080.930.احلرية الشخصية

املمتلكات  على  احلفاظ 
24.962124.9624.1260.046العامة

35.425135.4255.4480.023العدالة
31.690131.6907.5890.008احلقوق والواجبات

3.51613.5160.8450.361العالقات االجتماعية 
1145.39211145.3925.5540.022الدرجة الكلية للمفاهيم السياسية

البرنامج

142.7981142.79822.0700.000�0.256االنتماء
238.4931238.49313.0870.001�0.170املسؤولية

79.037179.0378.4520.005�0.117املشاركة
153.9351153.93525.4930.000�0.285احلرية الشخصية

114.0871114.08718.8590.000�0.228احلفاظ على املمتلكات العامة
104.7771104.77716.1140.000�0.201العدالة

35.254135.2548.4430.005�0.117احلقوق والواجبات
40.708140.7089.7870.003�0.133العالقات االجتماعية 

6711.75816711.75832.5480.000�0.337الدرجة الكلية للمفاهيم السياسية

اخلطأ

414.088646.470االنتماء
1166.3126418.224املسؤولية

598.480649.351املشاركة
386.451646.038احلرية الشخصية

387.174646.050احلفاظ على املمتلكات العامة
416.134646.502العدالة

267.238644.176احلقوق والواجبات
266.195644.159العالقات االجتماعية 

الدرجة الكلية للمفاهيم 
13197.65464206.213السياسية

املعدل الكلي

578.86666االنتماء
1569.67266املسؤولية

695.40366املشاركة
546.11966احلرية الشخصية

549.46366احلفاظ على املمتلكات العامة
582.29966العدالة

348.11966احلقوق والواجبات
316.03066العالقات االجتماعية 

22281.64266الدرجة الكلية للمفاهيم السياسية

يظهر من اجل�دول الس��اب�ق أن قيمة »ف« بالنس��ب�ة للبرنامج التدريب��ي بلغت )32.548(، 
ومبس��توى داللة يس��اوي )0.000(، وهذه القيمة دالة عند مس��توى )0.05(، مما يدل على 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات أداء مجموعتي الدراسة على مقياس املفاهيم 
السياس��ية البعدي، وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات أداء مجموعتي 
الدراس��ة على جميع مجاالت مقياس املفاهيم السياس��ية، إذ كانت قيم »ف« احملس��وبة دالة 
إحصائياً. ومت اس��تخراج املتوس��طات احلس��ابية املعدلة للتعرف لصالح أي مجموعة كان 

الفرق، وتظهر النتائج في اجلدول اآلتي:

جدول )7( املتوسطات احلسابية املعدلة واألخطاء املعيارية ألداء مجموعتي الدراسة 
على مقياس املفاهيم السياسية البعدي

اخلطأ املعيارياملتوسط احلسابي املعدل املجموعةاملجال

االنتماء
11.540.45ضابطة

14.510.44جتريبية

املسؤولية
20.430.75ضابطة

24.260.74جتريبية

املشاركة
19.240.54ضابطة

21.450.53جتريبية

احلرية  الشخصية
11.040.43ضابطة

14.110.43جتريبية

احلفاظ على املمتلكات العامة
8.750.43ضابطة

11.400.43جتريبية

العدالة
9.130.45ضابطة

11.670.44جتريبية

احلقوق  والواجبات
11.850.36ضابطة

13.320.35جتريبية

العالقات  االجتماعية
5.500.36ضابطة

7.080.35جتريبية

الدرجة  الكلية  للمفاهيم  السياسية
97.462.52ضابطة

117.792.48جتريبية

 يالحظ من اجلدول السابق أّن املتوسط احلسابي املعدل للمجموعة التجريبية التي تعلمت 
باس��تخدام برنامج تدريبي لتش��كيل الهوية املعرفي��ة واالجتماعية والثقافي��ة على تطوير 
املفاهيم السياسية لدى طالبات الصف اخلامس كان األعلى، إذ بلغ )117.79(، في حني بلغ 
املتوس��ط احلس��ابي للمجموعة الضابطة التي تعلمت بالطريقة االعتيادية )97.46(، وهذا 
يشير إلى أن الفرق كان لصالح املجموعة التجريبية التي تعلمت باستخدام برنامج تدريبي 
لتشكيل الهوية املعرفية واالجتماعية والثقافية على تطوير املفاهيم السياسية لدى طالبات 
الص��ف اخلام��س، مبعنى أن ه��ذا البرنامج التدريبي لتش��كيل الهوية املعرفي��ة االجتماعية 

والثقافية كان له فاعلية في تطوير املفاهيم السياسية لدى طالبات الصف اخلامس.
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مناق�سة النتائج:

مناق�سة النتائج املتعلقة بال�سوؤال االأول:

ما اأثر برنامج تدريبي لت�سكيل الهوية املعرفية واالجتماعية والثقافية على    

تطوير الوعي الذاتي لدى طالبات ال�سف اخلام�ص؟ 

أش��ارت النتائ��ج إلى وجود ف��روق ذات دالل��ة إحصائية بني متوس��طات أداء مجموعتي 
الدراس��ة على الدرج��ة الكلية ملقياس الوعي الذاتي البعدي، وكذل��ك وجود فروق ذات داللة 
إحصائية بني متوسطات أداء مجموعتي الدراسة على جميع مجاالت مقياس الوعي الذاتي، 
وأن الفرق كان لصالح املجموعة التجريبية التي تعلمت باستخدام برنامج تدريبي لتشكيل 
الهوي��ة املعرفي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة في تطوي��ر الوع��ي الذاتي لدى طالب��ات الصف 
اخلام��س، مبعن��ى أن ه��ذا البرنامج التدريبي كان ل��ه فاعلية في تطوير الوع��ي الذاتي لدى 

طالبات الصف اخلامس.

 ،(Beaumont, 2009(وجاءت هذه النتائج متوافقة مع ما توصلت إليه نتائج دراس��ة
والت��ي أظه��رت أن الهوي��ة املعلوماتية مرتبطة بش��كل إيجاب��ي مع حتقيق ال��ذات، والوعي 
الذاتي، فاستخدام منط الهوية املعلوماتية يرتبط إيجابياً مع حتقيق الذات، والوعي الذاتي 

الذي يؤدي بدوره إلى وجود معنى للحياة وحتقيق السعادة. 

وق��د تع��زى ه��ذه النتيجة إل��ى فاعلي��ة البرنام��ج التدريب��ي لتش��كيل الهوي��ة املعرفية 
االجتماعي��ة والثقافي��ة الذي يتميز باخللفي��ة النظرية الذي صمم البرنام��ج وفقاً لها، وهي 
النظرية املعرفية االجتماعية القائمة على افتراضات تعطي قيمة كبرى للتفاعالت اإلنسانية 
في التعلم، واكتساب املفاهيم من خالل توفير املواقف والسياقات التعلمية التعليمية املليئة 
باخلبرات، واألدوات املعرفية والثقافية التي تزيد من الوعي الذاتي للطفل بنفس��ه في أثناء 
تفاعله مع املجتمع احمليط به من أقران وراشدين، كما أن قدرة البرنامج التدريبي على تنمية 
الوعي الذاتي لدى أفراد املجموعة التجريبية تتفق بش��كل كبير مع افتراضات فيجوتس��كي 
في نظريته، والتي ترى أن الوعي الذاتي قابل للزيادة والتطور خالل مراحل النمو املختلفة، 
وأهمية البدء بتنميته، وتصميم املواقف التعليمية الهادفة التي تس��اعد الطفل على اكتشاف 

ذاته، وتوظيف خبراته املعرفية فيما يناسب قدراته وإمكانياته. 

 كما ميكن أن تعزى فاعلية البرنامج التدريبي لزيادة الوعي الذاتي إلى الكيفية والطريقة 
املس��تخدمة ف��ي التدريب حي��ث مت مراعاة اخلصائ��ص النمائية لطالب��ات الصف اخلامس، 
واحترامه��ا، وأخذ الف��روق الفردي��ة، والثقافية بني الطالب��ات بعني االعتب��ار، والعمل على 
تش��جيع الطالب��ات على التفاعل، واس��تخدام جمي��ع امكانياتهن، وقدراته��ن بإتاحة املجال 
للتعبي��ر احلر عن الرأي، والعمل بش��كل ف��ردي، وجماعي، حتى تتمك��ن الطالبات من إبراز 
متيزهن وصفاتهن، من خالل طرق العمل املتنوعة، وقد ركز البرنامج على مهارات التواصل 

الفعال مع الذات، واآلخرين، ومعرفة دور اآلخر والثقافة في بناء الذات. 

 وتؤكد هذه النتيجة أن مهارات الوعي الذاتي ميكن تنميتها وتطويرها عبر مراحل احلياة 
املختلفة، من خالل التدريب والتوجيه واملش��اركة في برامج وأنش��طة مدرس��ية ال منهجية 
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تدع��م هذه املهارات باإلضافة إلى التفاعالت االجتماعية في الس��ياقات املختلفة من األس��رة 
والرفاق، واملدرس��ة التي تس��اهم في زيادة الوعي الذاتي للفرد، وتساعده على معرفة ذاته 

بشكل أفضل. 

مناق�سة النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين: 

مــا اأثــر برنامج تدريبي لت�سكيــل الهوية املعرفيــة واالجتماعيــة والثقافية يف تطوير 

املفاهيم ال�سيا�سية لدى طالبات ال�سف اخلام�ص؟ 

أش��ارت النتائ��ج إلى وجود ف��روق ذات دالل��ة إحصائية بني متوس��طات أداء مجموعتي 
الدراس��ة على مقياس املفاهيم السياس��ية البعدي، وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية 
بني متوس��طات أداء مجموعتي الدراسة على جميع مجاالت مقياس املفاهيم السياسية، وأن 
الف��رق كان لصال��ح املجموعة التجريبية التي تعلمت باس��تخدام برنامج تدريبي لتش��كيل 
الهوية املعرفي��ة واالجتماعية والثقافية في تطوير املفاهيم السياس��ية لدى طالبات الصف 
اخلامس، مبعنى أن هذا البرنامج التدريبي لتشكيل الهوية املعرفية واالجتماعية والثقافية 

كان له فاعلية في تطوير املفاهيم السياسية لدى طالبات الصف اخلامس.

وتتوافق هذه النتائج مع نتائج دراسة  )Stroupe, 2002( التي أكدت أن السياسة هي 
احللقة املفقودة في التربية املدنية، مما يقتضي وجود تدريبات على احلقوق املدنية، وأشارت 
النتائج إلى العملية التفاعلية للتربية املدنية، حيث وجدت أن التربية الفعالة ال يتم تقدميها 
م��ن خالل احلصص فقط، بل من خالل مصفوف��ة متفاعلة العناصر تعمل على تعزيز، ودعم 
الفرد للتوجه نحو املش��اركة السياس��ية الفاعلة، وخلق الثقة لدى الف��رد مبجتمعه، وتدعم 
نتائج هذه الدراس��ة تطوير برنامج الدراس��ة احلالية الذي جاء لزيادة منو وتطور املفاهيم 

السياسية لدى الطلبة من خالل األنشطة، واملواقف التفاعلية ضمن السياقات التعلمية. 

وقد تعزى هذه النتيجة إلى قدرة البرنامج التدريبي على تنمية املفاهيم السياسية، الذي 
متيز مبحتواه واألنش��طة، واملهام التدريبية التي لبت االحتياج��ات، واخلصائص النمائية 
للفئ��ة املس��تهدفة في هذه الدراس��ة، باإلضافة إلى س��هولة، ومرونة اخلب��رات، واملهام، مع 
إمكانية تطبيقها، وتعميمها على عدة مجاالت؛ مما جعل االس��تفادة منها، والعمل بها ممكناً، 
كذل��ك توفر بيئ��ة تدريبية آمن��ة وداعمة، واس��تعداد املتدرب��ات ودافعيتهن للمش��اركة في 

البرنامج التدريبي الذي ساهم في تنمية املفاهيم السياسية لدى الطالبات املشاركات فيه. 

 كم��ا ميك��ن أن تع��زى فاعلي��ة البرنام��ج التدريب��ي في تنمي��ة املفاهي��م السياس��ية إلى 
إس��تراتيجيات التدريب التي تضمنه��ا البرنامج، والتي متثلت باحل��وار والنقاش، والعمل 
اجلماع��ي التبادل��ي الذي مت في��ه تبادل املعرف��ة، واألدوار، واملفاهيم، وباس��تخدام األدوات 
الثقافي��ة، واخلرائط املفاهمية، والعصف الذهني اس��تطاعت الطالبات تذوت املفاهيم وبناء 
تص��ور ذهن��ي له��ا في أثن��اء التدريبات واالنش��طة الت��ي س��اعدتهن على التطبي��ق العملي 

للمفهوم.

وتؤكد هذه النتيجة أن املفاهيم السياسية ميكن تنميتها، وزيادتها، وتطويرها عبر مراحل 
النم��و املختلفة، من خالل تصمي��م املواقف التعليمية وإتاحة الفرصة للطالبات لإلكتش��اف 
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وتذوت املفاهيم، واس��تدخالها من خالل التفاعل مع الس��ياقات االجتماعية املختلفة، فإن كل 
متعلم يبني معرفته اعتماداً على خبراته الشخصية الذاتية، وتفاعله مع البيئة احمليطة به، 
وهذا الذي وفره هذا البرنامج التدريبي كوس��ط اجتماعي يس��اهم ف��ي زيادة تنمية املفاهيم 

السياسية للطالبات. 

التو�سيات:

بناًء على نتائج الدراسة احلالية، فإنه ميكن تقدمي عدد من التوصيات التي قد تسهم في 
األبحاث النظرية والعملية املستقبلية. 

إج��راء املزي��د م��ن الدراس��ات واألبحاث ف��ي تش��كيل الهوي��ة املعرفي��ة االجتماعية  1 .
والثقافي��ة، وتناول عالقتها مبتغيرات أخرى غير املتغيرات التي تناولتها الدراس��ة 

احلالية، ومالحظة أثرها وقدرتها على إحداث النمو والتغير. 

عمل دراس��ات تتناول متغيرات هذه الدراس��ة وتطبيقها على فئات مجتمعية أخرى،  2 .
ومقارنتها ملعرفة أثر الثقافة واملكان على هذه املتغيرات. 

تبني املؤسسات التعليمية برنامج الوعي الذاتي.  3 .
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تأليف:  د. علي أسعد وطفة

الناشر: احتاد الكتاب العرب، دمشق، 2011
 )283( صفحة من القطع الكبير

عرض ومراجعة: د. صابر جيدوري

أستاذ أصول التربية بجامعة طيبة في اململكة العربية السعودية

مقدمة: 

عندما وقعت على كتاب املفكر الس��وري الدكتور علي أسعد 
وطفة )رأس��مالية املدرسة في عالم متغير: الوظيفة االستالبية 
للعن��ف الرم��زي( الذي صدر مؤخ��راً عن احت��اد الكتاب العرب 
بدمشق، امتلكني إحس��اس عميق وشامل بالسعادة وغمرتني 
حالة من النش��وة الفكري��ة القتناعي الفائق ب��أن الكتاب يحمل 
في طياته رؤية نقدية جديدة لوظيفة املدرس��ة في عالم ما بعد 
العومل��ة واحلداثة. وعلى األث��ر بدأت رحلة هادئ��ة أمتعن فيها 
في صفحات الكتاب وأطوف بني معانيه استكش��افاً للنظريات 
واألف��كار وال��دالالت الت��ي ينط��وي عليه��ا. وإنني بع��د االطالع 
املعم��ق على مضام��ني الكتاب واستكش��اف الغن��ى الكامن بني 
دفتيه أغتنم هذه الفرص��ة ألزف إلى املؤلف تهنئة صادقة على 

م��ا يحفل به كتابه هذا من طفرات فكرية نقدية، تتس��م بالعمق وتتمي��ز باألصالة الفكرية في 
تداول رشيق للعالقات احليوية بني الرأسمالية واملدرسة.

وليس ثمة غرابة أو مغامرة في أن يخوض املؤلف الدكتور وطفة خوضاً نقدياً إبداعياً في 
قضايا املدرسة والعوملة والثقافة، ملا عرف عنه من حصافة فكرية ونزعة نقدية، وروح ثورية 
جعلت��ه م��ن أكثر املفكرين العرب في مج��ال علم االجتماع التربوي قدرة عل��ى تناول القضايا 
الفكري��ة التربوي��ة املعاصرة تن��اوالً فذاً وأصي��الً بحكم خبرت��ه الطويلة، وأصالت��ه العلمية، 
وانتس��ابه إلى املدرسة الفرنسية النقدية لعلم االجتماع النقدي اجلديد بزعامة املفكر النقدي 
الكبي��ر بيير بورديو الذي أس��س فضاًء فكري��اً متجدداً وحداثياً للعالقة ب��ني التربية واحلياة 

السياسة الرأسمالية.

يالمس املؤلف في كتابه )رأس��مالية املدرس��ة( أكث��ر قضايا التربية والتعليم حساس��ية 
وجوهري��ة في عصر التقانة والصيرورة واملال ودورة الرأس��مالية اجلدي��دة. يقع هذا الكتاب 
في ثمانية فصول وخامتة، امتزج فيها الفكر باخلبرة، وتخاصب فيها التأمل بالرؤية الناقدة. 

كتاب العدد

رأسمالية املدرسة  في عالم متغير
)الوظيفة االستالبية للعنف الرمزي(
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والكتاب يتناول جوهرياً الدور االس��تالبي للمدرسة في النظام الرأسمالي اجلديد، كما يتناول 
الوظيفة الطبقية ملنهاجها اخلفي الذي يتجلى في صيرورات العنف الرمزي والرسائل الصامتة 
بوصفها قوة تس��تهدف اجلوانب اإلنسانية في املدرسة وتدمرها. فاملدرسة كما يقدمها الكاتب 
حتولت في عصر الرأس��مالية اجلديدة إلى أداة إنتاج رأسمالية، وصارت جهازاً إلنتاج وإعادة 
إنتاج النظام الرأس��مالي في حلته اجلدي��دة، حيث متارس وظيفتها الطبقي��ة واأليديولوجية 
وفعالياتها في عملية االصطفاء التربوي بأوس��ع معانيها. والكتاب في تتابع فصوله يتناول 
الدور الرأسمالي للمدرسة في عصر العوملة وامليديا بوصفها منوذجاً جديداً للمدرسة املدججة 

بالتكنولوجيا والتقانة، كما يتناول عمليات االستالب والصراع الطبقي في فضاء املدرسة.

واملؤل��ف ال  يقف عند ح��دود وصف الفعاليات التربوية والعالقات القائمة ما بني املدرس��ة 
واألنظم��ة االجتماعية الرأس��مالية اجلديدة، بل يتج��اوز هذا كله ليقدم رؤي��ة مقترحة جديدة 
ملدرس��ة أكثر أنس��نة وعدالً. ولعله من العس��ير على امل��رء في حدود هذا املق��ال أن يفي املؤلف 
وكتاب��ه حقهما م��ن التقدير والتعريف، وبخاص��ة حني وجدت بعد قراءت��ي أن ما يجمع بيننا 
م��ن رؤى وتوجه��ات ف��ي قضايا التعليم أكث��ر بكثير مما نتباي��ن فيه. ونظ��راً ألهمية موضوع 
رأس��مالية املدرس��ة، واس��تمتاعاً مبا أورده املؤلف حول هذا املوضوع من منظور مبدع، فإنني 
س��أقدم قراءة نقدي��ة للكتاب أبرز فيها مختل��ف املعاني والدالالت واألف��كار، مغنياً هذه األفكار 
ببعض التصورات النقدية على بعض ما أورده املؤلف من أفكار ورؤى في هذا الكتاب املتميز.

الدور اال�ستالبي للمدر�سة يف النظام الراأ�سمايل اجلديد:

في هذا املبحث يبني املؤلف أن النظام الرأسمالي اجلديد للمدرسة يعمل على حتقيق هدفني 
أساس��يني: يتمثل األول في إنتاج أناس مؤهلني جيداً ألداء أدوار رأسمالية تسويقية للنهوض 
بق��درات النظ��ام الرأس��مالي؛ ويتمثل الثاني ف��ي إنتاج طبق��ة عمالية بروليتاري��ة قادرة على 
الوف��اء مبتطلبات هذا النظ��ام وتلبية احتياجاته. ووفقاً لهذا الدور الثنائي اجلديد للمدرس��ة، 
ق��ام املؤل��ف بالتمييز ب��ني مرحلتني أساس��يتني متضافرتني وظيفي��اً: في املرحل��ة األولى يتم 
إخضاع املدرسة ملنطق الرأسمال وقانونياته اخلاصة، أي تعليم األفراد وفقاً ملتطلبات احلياة 
الرأسمالية املتغيرة عبر الزمان واملكان. وفي املرحلة الثانية مّت ترويض املدرسة إلنتاج طبقة 

عاملة، وتزويدها بالقدرة على إعادة إنتاج نفسها رأسمالياً.

وف��ي حديث املؤل��ف عن الوظائ��ف الرأس��مالية اجلدي��دة للمدرس��ة الرأس��مالية يؤكد أن 
التح��والت التكنولوجي��ة والراديكالي��ة في ظل العوملة الرأس��مالية اجلدي��دة أدت إلى حرمان 
املدرسة من خاصية االستقالل التربوي، وإضعاف دورها اإلنساني الذي يتعلق ببناء الثقافة 
واملعايي��ر والقيم، وحتت تأثير هذه التحوالت بدأت املدرس��ة تتصدع حت��ت الضربات القوية 
ملعاول الرأس��مالية اجلديدة التي أدت إلى فصل املدرس��ة عن س��ياقها احلضاري واإلنساني، 
وتكييفها ملتطلبات الرأسمال ومقتضياته، فضالً عن حتويلها إلى أداة توضع في خدمة املنافسة 
االقتصادية من جهة، وتعميق الالمساواة االجتماعية في مجال الوصول إلى املعرفة من جهة 
أخرى. فاملدرس��ة في س��ياق هذه الدورة الرأسمالية تتحول إلى مؤسس��ة منتجة لقيم العالم 
الرأسمالي وتصوراته االجتماعية. وهي في صورتها الرأسمالية هذه متارس دورها املؤلم في 
حرمان الش��رائح األوسع في املجتمع من إمكانيات التعليم احلقيقي، فهي تقدم تعليماً محدود 
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الكف��اءة واإلمكانية إلى أبناء العمال واملهمش��ني الذين يجب حتويله��م إلى قوة عاملة منتجة، 
وإلى مادة خام في دورة اإلنتاج الصناعي اجلديدة للمجتمع الرأسمالي، وهي في الوقت نفسه 
تش��جع بعض روادها من الطبقات العليا في املجتمع على استنفار طاقاتهم وقدراتهم العقلية 
والذهني��ة واإلبداعي��ة لتوظيفهم في مجال املنافس��ة العاملية في مس��توى اإلب��داع العلمي في 

مختلف االجتاهات.

ماهية العنف الرمزي وجتلياته الرتبوية:

في املبحث الثاني من كتاب رأسمالية املدرسة يعرف املؤلف مفهوم العنف الرمزي، ويحرره 
من الغموض الذي اعتراه وشوه معامله، ويبني التوظيفات اخلاطئة لهذا املفهوم من قبل الكثير 
من الباحثني واملفكرين التربويني، لينتقل بعد ذلك إلى توضيح جتليات هذا املفهوم على صعيد 
العملية التربوية بكاملها. وإن كانت املس��احة املخصصة لهذا املقال ال تس��مح بإبراز ما أورده 
املؤلف من تعريفات لغوية واصطالحية كثيرة عن مفهومي العنف والرمز، غير أن هذا ال مينع 
من اإلش��ارة إلى رؤية املؤلف للمفهوم الذي يرى فيه مدخالً سوسيولوجياً معاصراً من مداخل 
التحلي��ل والتقص��ي االجتماع��ي للظواه��ر الثقافية واالجتماعي��ة، فاملفهوم )العن��ف الرمزي( 
يأخ��ذ مكانه املميز بني املفاهي��م التربوية واالجتماعية املعاصرة كأداة سوس��يولوجية قادرة 
على فهم وحتليل أكثر جوانب احلياة الثقافية حضوراً وتواتراً. ويرى املؤلف في هذا الس��ياق 
أن العن��ف الرمزي ينزع إلى تولي��د حالة من اإلذعان واخلضوع عند اآلخ��ر بفرضه لنظام من 
األف��كار واملعتقدات االجتماعي��ة التي غالباً ما تصدر عن قوى اجتماعي��ة وطبقية متمركزة في 
موقع الهيمنة والسيادة، حيث يهدف هذا النوع من العنف إلى توليد معتقدات وأيديولوجيات 
محددة وترس��يخها في عقول وأذهان الذين يتعرضون لهذا النوع من العنف، فالعنف الرمزي 
ينطلق من نظرية إنتاج املعتقدات، وإنتاج اخلطاب الثقافي، وإنتاج القيم، ومن ثم إنتاج هيئة 
م��ن املؤهلني الذي��ن ميتازون بقدرتهم على ممارس��ة التقومي والتطبي��ع الثقافي في وضعيات 

اخلطاب التي متكنهم من السيطرة ثقافياً وإيديولوجياً على اآلخر وتطبيعه.

م��ن جهة أخ��رى يؤكد املؤلف كذلك أن مفه��وم العنف التربوي يعني أي��ة صيغة من صيغ 
التس��لط واإلكراه احملسوس املعلن، أو اخلفي املضمر الذي ميارس في الوسط التربوي، أو في 
املؤسس��ات التربوية على تنوعها، والعنف الترب��وي وفقاً لهذا التصور ليس إال صيغة العنف 
ممارس��اً في املؤسسات التربوية في األس��رة واملدرسة وجماعات األقران. فالعنف يكتسب في 
احلقل التربوي أهمية وخصوصية، قوامها أن العنف التربوي يش��كل املولِّد األساس��ي للعنف 
في املجتمع، وهو نتاج له في الوقت نفسه. أما فيما يتصل بصور العنف املدرسي فُيشيُر املؤلف 
إلى العنف البدني سواء أكان ذلك بني الطالب والطالب أنفسهم، أو بني الطالب واملعلمني؛ وإلى 
جانب العنف البدني يوجد العنف السيكولوجي الذي بدأ يأخذ اليوم أهمية خاصة بني أشكال 
العنف في املؤسس��ات التربوية، وهو العنف الذي يعتمد عل��ى ديناميات التبخيس واالزدراء 
واإلهمال والتحقير واإلذالل. وهنا ميكن اإلش��ارة أيضاً إلى حضور العنف اللفظي في املدرسة، 

حيث يرتسم في صورة االعتداءات اللفظية اخلشنة والفظة بني الطالب واملعلمني.

ويؤكد املؤلف أن بعض العمليات التربوية ُتش��كل عنفاً رمزياً، ويش��ير إلى العنف الرمزي 
في أكثر صوره وضوحاً في صراع النماذج اللغوية في املدرس��ة، حيث تش��كل املدرسة ساحة 
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للصراع اللغوي الرمزي بني مناذج لغوية طبقية متعددة. فاللغة تشكل نظاماً رمزياً للدالالت 
والتص��ورات الرمزية التي يتحدث عنها بورديو في نظريت��ه الرمزية، وهي احلامل التاريخي 
للرم��وز والتص��ورات والدالالت واملعاني. فاحلي��اة االجتماعية تتعدد بتع��دد الصيغ اللغوية 
واللهج��ات بني مختل��ف الطبقات االجتماعية، وتتع��دد هذه األمناط اللغوي��ة بتعدد الطبقات 
والفئ��ات االجتماعية، حيث تنفرد كل طبقة اجتماعية وكل جماعة بنمط لغوي خاص مييزها، 
حيث ميكن اإلش��ارة إلى لغات فرعية متعددة، مث��ل: لغة العمال ولغة الفالحني، ولغة الطبقة 
البرجوازية، ولغة الطبقة الوسطى، ولغة الريف، ولغة املدينة، واللغات العامية والفصحى.. 
إل��خ. وهنا يج��ب ال�تأكيد أن اللغة ال تعني مجرد أداة تواصل، ب��ل هي نظام تفكير وطريقة في 
احلي��اة والتأم��ل والنظر، إنها كيان ذهني ونفس��ي وعقلي ووجودي يأخذ هيئ��ة رمزية بالغة 
اخلط��ورة ف��ي حياة الطبق��ات والفئ��ات االجتماعي��ة. ولذلك فإن اللغ��ة بوصفها إط��اراً رمزياً 

للوجود االجتماعي تشكل أكثر أدوات الصراع الرمزي خطورة وأهمية في الوسط املدرسي.

يتجلى العنف الرمزي في املدرسة وفق آليات وديناميات وفعاليات تربوية مختلفة، ويبرز 
هذا العنف في مضامني التعليم وأس��اليبه، وتتجلى صورته األولى في هيئة آمرة تقول: تعلم 
ما ُيلقى إليك وال تناقش. ويتجلى العنف التربوي الرمزي في صورته األولى في عملية اختيار 
مادة التعلم، حيث ميثل هذا اخليار احلامل األساس��ي للدالالت الرمزية واأليديولوجية للطبقة 

التي تسود وتهيمن.

ويتجلى العنف الرمزي في أكثر صوره االس��تالبية في أوضاع التقومي املدرس��ي، والسيما 
االمتحان��ات، حي��ث يوضع الق��وي والضعيف في حلبة ص��راع واحدة، وهك��ذا يجد الضعفاء 
م��ن أبن��اء األميني والفقراء أنفس��هم مع األقوياء من أبن��اء املثقفني واألغني��اء، في صراع مميت 
في داخل حلبة االمتحانات وقاعاتها املظلمة. وهكذا جند عبر الس��نوات املش��هد الواحد نفسه 
ألطفال معدمني ثقافياً يق��ادون إلى قاعات االمتحانات بهدوء، وذلك من أجل إقناعهم � بصورة 
خفي��ة رمزية � بأنهم ال يس��اوون ش��يئاً، وأن قيمتهم اإلنس��انية واالجتماعية حتددها حلظات 
وكلمات ترتس��م عل��ى صفحات امتحاني��ه صماء، وأنه��م وبنتائج هذه االمتحان��ات املصممة 
مس��بقاً، س��يتحملون مس��ؤولية االندثار في املهمل االجتماعي، وفي أزق��ة العاطلني عن العمل 
وأروقة املهّمش��ني في احلي��اة االجتماعية. أما عل��ى صعيد املعلم فإنه ميارس س��لطته اآلمرة 
في س��ياج قدس��ي رمزي حتى يتمكن من القيام مبهمة التدجني والس��يطرة على عقول الطالب 
ونفوس��هم بس��هولة ويس��ر. فاملعلم كما يرى إيفان إليت��شIvan Illitch يجمع بني وظائف 
ثالث: س��جان وواعظ ومعالج، فهو املس��ؤول عن الضبط االجتماعي داخل الصف، وهو الذي 

يسهر على اللوائح والقوانني، ويحرص على أن يلتزم ويلزم اآلخرين بها.

الوظيفة الطبقية للمنهاج اخلفي وا�ستالب ر�سائله ال�سامتة:

ُيق��دم املؤلف في هذا املبحث محاولة علمية جادة تهدف إلى حتقيق نقلة نوعية في تقصي 
مفه��وم املنه��اج اخلفي، وجت��اوز ح��دود التعريفات احملضة إل��ى أفق التحدي��دات النقدية في 
س��ياق منهجي تاريخي، حيث يعتقد أنه ال بد من إع��ادة النظر في التكوينات العلمية للمفهوم 
وفق��اً ملنهجية جديدة حتررنا من أس��ر ال��رؤى والتصورات التقليدية اجلاري��ة في هذا امليدان. 
وفي هذا الس��ياق ُيش��ير إلى أن إشكالية الس��ياق كامنة في إش��كالية التعريف السائد ملفهوم 
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املنهاج اخلفي بوصفه حادثاً عفوياً وناجتاً ثانوياً من نواجت التعليم في املدرس��ة، حيث نريد 
أن نقول في هذا الس��ياق إن املنهاج اخلفي نظام ترب��وي جوهري وأصيل في احلياة التربوية 
واملدرس��ية، وإنه ليس أبداً حادثاً عفوياً، أو ناجتاً ثانوياً في احلياة التربوية واملدرسية، وهو 
نظام طبقي أيديولوجي هادف ومنظم رافق ظهور املدرس��ة، وما زال يحدد مس��اراتها الطبقية 
واإلنسانية. فاملنهاج اخلفي، كما يدل اسمه، فعالية تربوية صامتة خفية غير منظورة، وعلى 
الباحث أن يرصده فيما بني الس��طور وما خلفها، وف��ي الزوايا املظلمة للحياة التربوية. ويرمز 
املنهاج اخلفي  � من حيث املبدأ � إلى مختلف الفعاليات التربوية املضمرة واخلفية في املؤسسة 

املدرسية.

وف��ي مناقش��ة املؤلف لألبع��اد األيديولوجي��ة والطبقية للمنه��اج اخلفي يرى أن��ه إذا كان 
اخلف��ي خفي��اً بفعل فاع��ل وإرادة مريد، فهناك بالض��رورة إرادة اجتماعية مح��ددة تعمل على 
بناء التنظيمات اخلفية، والتخطيط لها في املدرس��ة، وفي مختلف املؤسسات التربوية، وذلك 
ألغ��راض مجتمعية سياس��ية أو اجتماعية طبقية. وم��ن البداهة املنطقية أن ينتس��ب املنهاج 
اخلف��ي إلى طبق��ة اجتماعية غالباً ما تس��ود وتهيم��ن، ومتتلك القرار السياس��ي واالقتصادي 
واالجتماع��ي، وه��ي الطبقة الت��ي تنظم وتخطط وترتب وحت��دد غايات التربي��ة ومراميها في 
مجتم��ع مح��دد. فالتعليم كان وما زال يوج��ه طبقياً عبر التاريخ، ولم يك��ن التعليم قط خارج 
دائرة األيديولوجيا والسياسة، بل كان ومازال يشكل نظاماً أيديولوجياً ُوضع في خدمة الدولة 
والطبق��ة واأليديولوجيا. ومن هنا ي��رى املؤلف أن ما يجري في املؤسس��ات التعليمية يجري 
ب��إرادة طبقية سياس��ية في آن واحد. لكل هذا يؤكد املؤل��ف أن املنهج اخلفي هو فعالية رمزية 
يلعب دوره احليوي في إقصاء أبناء الفئات االجتماعية املهمشة، عبر أوليات اإلخفاق، وتنمية 
أحاس��يس الدونية والقصور لديهم، وتوليد عملية إخفاقهم املدرس��ي باس��تمرار. وانطالقاً من 
هذا األس��اس يقول: إن كثيراً مما يتعلمه التلميذ في املدرس��ة قد ال يرتبط جوهرياً مبحتويات 
الدروس واملقررات )املنهج املعلن( بل يرتبط بعملية ترويض الطالب على قيم ومعايير محددة 
تتمثل في قيم الطاعة، واس��تهالك التحّيزات االجتماعية والقيمية واأليديولوجية السائدة في 
املجتمع وفقاً للمنهج اخلفي واملس��تتر املعتمد. ووفقاً لهذه الرؤية فإن املدرس��ة وفقاً ملناهجها 
اخلفية ال تهدف إلى حتقيق املساواة بني التالميذ والطالب، بل تهدف إلى ترسيخ مبدأ الالتكافؤ 
بينهم؛ وهنا البد من احلذر من املنهج اخلفي مبا يغرس��ه من قيم س��لبية تتمثل في قيم الطاعة 
واخلض��وع، وإضعاف روح اإلبداع في نفوس الطالب، حيث تكون املدرس��ة أداة إلعادة إنتاج 

األمر الواقع بكل سلبياته واختناقاته لصالح النخبة املهيمنة.

ويخت��م املؤلف هذا املبحث بقوله: إن النظام اخلفي الذي يعزز س��لطة الطبقات والتقس��يم 
االجتماعي، ويولد تربية االنصياع والعبودية، واإلكراه قائم في نظامنا التربوي، ولكنه أشبه 
“بفي��روس” غير معروف من أصحاب اإلدارة وأصحاب القرار في األنظمة التربوية العربية. 
وما يبدو أن هذه األنظمة التربوية العربية مع ذلك تؤدي وظائفها في خدمة التس��لط واإلكراه 
والعبودي��ة، والتدج��ني الطبق��ي، واجلمود يعود إلى قيم��ة واحدة مفادها أن في��روس التربية 
اخلفي )تعزيز التسلط( املتوغل في عمق التربية العربية والثقافة العربية عموماً أُِعّد من أجل 
مجتمعات قائمة على التس��لط والتباين، وعلى هذا األس��اس تكون هذه األنظمة فاعلة ومفيدة 
في نظام طبقي يقوم على التفاوت الطبقي واالجتماعي، حيث تكون فيه قيمة التسلط واإلكراه 

هي القيمة العليا في نظامه التربوي.
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دوراملدر�سةيف ا�سطفاء النخبة:

يؤكد املؤلف في هذا املبحث أن الدراس��ات السوس��يولوجية تكشف اليوم عن حقائق خفية 
ومعقدة في بنية الفعل املدرس��ي، وهذه احلقائق تتناقض مع الصورة املشرقة ملفهوم املدرسة 
ووظائفها، فاملدرس��ة ف��ي وظيفتها االصطفائية تترجم آلية النظ��ام احلياتي ملجتمع قائم على 
االصطفاء. وهي مبوجب هذه الوظيفة االصطفائية تتبنى نسقاً من القيم واملعايير االجتماعية 
الت��ي تتصل بعملية تقومي التحصيل املعرفي والعلمي واملهني. ويتم هذا التقومي على أس��اس 
مناهج يفترض أنها موضوعية، ومثل هذه العملية تقود إلى اصطفاء رواد املدرسة وتصنيفهم 
في طبقات وفئات مختلفة. فاملدرسة وكالة اجتماعية رهينة باألنظمة االجتماعية التي تهيمن، 
حيث ترتسم وظائفها على مقاييس النظام االجتماعي القائم. وهذا يعني أن املدرسة ال ميكنها 
أن تنفصل عن السياق االجتماعي الذي يحتضنها، ومن َثمَّ فإن وظائفها ال ميكن في نهاية األمر 
أن تتض��ارب م��ع الضرورات الوظيفي��ة واالجتماعية للمجتمع التي توجد في��ه، وهي غالباً ما 
تكون على صورة املجتمع الذي يحتضنها. وتأسيس��اً على ذلك تلعب املدرسة دوراً اصطفائياً 
ف��ي مجتمع يقوم عل��ى االصطفاء، وهي متارس دوراً طبقياً ف��ي مجتمع حتركه نوازع الصراع 

الطبقي.

ويرى املؤلف أن االصطفاء املدرس��ي يأخذ غالباً طابع النجاح والرسوب والترك والتخلي، 
والتوزع في االختصاصات املدرسية. وكل صورة من هذه الصور االصطفائية تأتي حتت تأثير 
مظل��ة من العوام��ل واملتغيرات التي تتدرج في أهميتها، وتتنوع في طبيعتها لترس��م الصورة 
الكلية حلركة االصطفاء التعليمي واجتاهاته. كما يشكل األصل االجتماعي مبتغيراته األساسية 
منطلق االصطفاء االجتماعي في املدرسة. حيث تؤكد األبحاث امليدانية واألمبيريقية اجلارية، 
التي تتناول مس��ألة األصل االجتماعي والنجاح املدرسي، وجود عالقة ترابط قوية وإيجابية 
بني النجاح املدرسي واألصل االجتماعي للتالميذ، ويالحظ في مسار هذه النتائج، أنه كلما مت 
التدرج في املس��توى االجتماع��ي لألطفال، ازدادت تصاعدياً احتماالت جناحهم املدرس��ي. أما 
مفهوم االصطفاء الذاتي Autosélection فيشير إلى قرار يتخذه الطالب أو أسرته، أو كالهما 
مع��اً، بالتخلي ع��ن متابعة التحصيل املدرس��ي نهائياً، أو العدول عن الدراس��ة في فرع علمي 
مع��ني واالنتق��ال إلى فرع علمي آخر. وغالباً ما يس��تند مثل هذا القرار على متغيرات مدرس��ية 
واجتماعية مختلفة. وقد أش��ار املؤلف في هذا اخلصوص إلى مجموعة من اآلليات التي حتدد 
معالم االصطفاء الذاتي أبرزها: يتصل بندرة أن يتجه أطفال الفئات االجتماعية للتس��جيل في 
الفروع العلمية الهامة باملقارنة مع أبناء الفئات االجتماعية امليسورة، وتركهم للمدرسة مبكراً 

قياساً إلى أبناء الفئات األخرى.

وف��ي معرض حديثه عن االصطفاء االجتماعي ومس��ؤولية املجتم��ع يعرض املؤلف لرؤية 
دوركه��امي Durkheim »الت��ي تؤك��د أن األنظمة التربوية ترتب��ط ارتباطاً عميق��اً باألنظمة 
االجتماعي��ة«. وه��و بذل��ك ينطل��ق م��ن مقولته الش��هيرة الت��ي ينظر م��ن خاللها إل��ى التربية 
بوصفه��ا »ظاهرة اجتماعية ف��ي بنيتها وفي وظيفتها«. من جهة أخرى عرض املؤلف تفس��ير 
االصطفاء املدرس��ي من خ��الل مجموعتان من النظري��ات التي حتاول تفس��ير طبيعة النجاح 
املدرس��ي وقضاي��ا تكافؤ الفرص التعليمية، فأش��ار إلى النظريات احلتمي��ة عند كل من بازيل 
برنش��اين Bernstein وبيير بورديو Bourdieu اللذين يؤك��دان األهمية القصوى لتاريخ 
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الف��رد وماضيه في حتديد مصيره املدرس��ي والتعليمي. وكذلك أهمي��ة ظروف احلياة الطبقية 
واالجتماعي��ة ف��ي حتديد مس��تقبل األطفال في املس��تويات املهنية واملدرس��ية أيض��اً. وتأخذ 
املجموع��ة النظري��ة الثانية بعني االعتب��ار أهمية الف��رد ودوره في صنع املصي��ر. ومع أهمية 
ه��ذه الرؤى ورصانته��ا وقدرتها على تقدمي التفس��يرات املناس��بة لقضايا املدرس��ة فإنها من 
وجهة نظر املؤلف لن تس��تطيع أن تفس��ر لنا التغيرات اجلارية في إط��ار الزمن، والتي تتعلق 
بالالمساواة املدرسية لألفراد والذين ينتمون إلى الفئات االجتماعية املختلفة. ويرى أن نظرية 
الفرداني��ني تعكس اهتمامات الف��رد الواحد، واهتمامات الفرد الواح��د ال ميكنها أن تنفصل عن 

عائلته والظروف التي حتيط به.

العوملة الراأ�سمالية للمدر�سة:

يؤك��د املؤل��ف في هذا املبح��ث أن العومل��ة أحدثت حت��والت جوهرية وملموس��ة في مجال 
احلي��اة التربوية برمته��ا، فالعوملة تفعل فعلها اليوم في حقل التربية والتعليم، وهي تباش��ر 
تأثيرها املنظم وتعمل على تغير معالم التربية القائمة وتثوير تكويناتها في اجتاه ما يس��مى 
بعومل��ة التربية، وهذا يعني تكييف املؤسس��ات التربوية ملطالب العومل��ة واحتياجاتها. وهي 
في هذا االجتاه تركز على توجيه جديد ملنظومات القيم التربوية السائدة في احلياة املدرسية 
واألس��رية. كم��ا يؤك��د املؤل��ف أن التربية تش��بعت مبعطيات العومل��ة، وخضع��ت ملعاييرها 
وقانونه��ا، موضح��اً ذلك من خالل دراس��ة ش��روير عام 1997 ح��ول النظ��ام العاملي ووجود 
اجتاهات تربوية تفرضها العوملة في مختلف األنظمة التربوية في مختلف أنحاء العالم، وهو 

في هذا السياق يستخلص أربعة اجتاهات أساسية مترابطة في جوهرها:

)أ( هناك امتداد عاملي موحد للتربية بدأ يفرض حضوره منذ عام 1950، وهو يشمل مختلف 
مس��تويات احلياة املدرس��ية االبتدائي��ة واإلعدادية والثانوي��ة في مختلف األنظم��ة التربوية 
ف��ي العالم. ويؤك��د الباحث عاملية هذا التوج��ه الذي يتوافق مع متطلب��ات الطلب االقتصادي 
واالجتماع��ي للعومل��ة، كم��ا يتواف��ق أيضاً م��ع مختل��ف التوجه��ات السياس��ية واالجتماعية 

للعوملة

)ب( انتش��ار من��ط تربوي متفق عليه عاملي��اً في مجال التعليم املدرس��ي يعمل على تقومي 
وتوجيه السياس��ات التربوية ف��ي مختلف البلدان، وهذا النمط يتس��م باخلصائص البنيوية 
للتربية احلديثة التي تش��كلت في رحم املجتمعات األوروبية خالل القرن التاس��ع عشر، ويعد 

انتشار هذا النمط التربوي مؤشراً متميزاً على حضور العوملة الثقافية في العالم املعاصر.

)ج(  يش��هد العصر ميالد أيديولوجيا عاملية للتربي��ة والتطور، حيث تأخذ التربية في هذا 
الس��ياق دوره��ا بوصفها جانباً م��ن هذه األيديولوجي��ة، وفي الوقت نفس��ه أداة جوهرية يتم 
اعتماده��ا في عملية العوملة وفرض األيديولوجية التي ترس��م حدوده��ا. وهذه األيديولوجيا 

كما أشرنا تعمل على دعم انتشار العوملة في مختلف أنحاء العالم.

)د( يشار اليوم إلى األهمية الكبيرة للنظام العاملي في مجال االتصال وامليديا واملعلوماتية، 
وإلى تأثير هذا النظام املتعاظم في مجال احلياة التربوية واالجتماعية. وهنا يس��تند ش��روير 
إل��ى انتش��ار املنظم��ات الدولية النش��طة ف��ي املس��تويات السياس��ية والثقافية، وف��ي مجال 
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السياس��ات التنموية للتربية، والس��يما هذه التي تتعلق بنش��اطات وفعالي��ات البنك الدولي 
واليونيس��كو، واملكت��ب الدولي للتعلي��م، واملنظمة الدولية للتخطيط الترب��وي. وهذا ما يطلق 
عليه التباش P. Altbach أوبك املعرفة )OPEP du savoir(، ويعني به الفضاء العلمي 
الذي يشمل أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية واليابان، كما يشير إلى وجود مؤسسات وسيطة 
عاملية تقوم مبراقبة عملية إنتاج املعرفة العلمية ومدى انتش��ارها ومشروعيتها، وتوافقها مع 

متطلبات العوملة.

وعليه فإن املدرسة من وجهة نظر املؤلف تشكل اليوم أفضل وسيلة لنشر العوملة، وتوطيد 
نفوذه��ا، وذلك بتأثي��ر مجموعة أمناط م��ن التحويل مثل: تبن��ي األمناط والنم��اذج التربوية 
الغربي��ة حي��ث أدى ذلك إلى جتانس وتش��ابه كبير بني مختلف األنظم��ة التربوية في العالم، 
وكذلك إيفاد الطالب املكثف للدراس��ة في البلدان الغربية أدى إلى عملية تأكيد النماذج والقيم 
التربوي��ة له��ذه البلدان، وذلك بع��د عودتهم إلى بلدانهم، فضالً عن انتش��ار اللغ��ة اإلنكليزية 
كلغة عاملية في مختلف البلدان والس��يما النامية منها، وكذلك الدراسات الدولية املقارنة التي 
س��محت بفهم األنظم��ة التربوية العاملية، واالس��تفادة من جت��ارب البلدان املختلفة والس��يما 

املتقدمة منها.

وعلي��ه يقرر املؤلف أن املدرس��ة أصبحت نتاج��اً للعوملة وصيرورة م��ن صيروراتها، إذ مّت 
توظيفها توظيفاً اقتصادياً في خدمة الرأس��مالية اجلديدة التي تشكل نواة العوملة ومحورها. 
وم��ن يراقب الفعالي��ات التربوي��ة يجدها الي��وم ترتبط ارتباط��اً مصيرياً مبتطلبات الس��وق 
االقتصادي��ة ومقتضي��ات النمو االقتص��ادي في مختل��ف أحواله وجتلياته. فلم تعد املدرس��ة 
كم��ا كانت في األمس مؤسس��ة معنية بإنت��اج الثقافة، وتنوي��ر العقول، والنه��وض باملعرفة 
وفق��اً ملقتضي��ات احلاجة اإلنس��انية وفق معايير إنس��انية. وه��ا هي التربي��ة اليوم مبختلف 
مؤسس��اتها تتح��ول إلى صناعة رأس��مالية لعوملة رموزه��ا املال والربح والقوة واالس��تهالك 

والنمو االقتصادي والثراء املالي.

الت�سويق الراأ�سمايل للمدر�سة:

 Commercialisation يؤكد املؤلف في هذا احملور أن املدرسة تتعرض لعملية تسويق
تصه��ر عناص��ر وجوده��ا وحتولها إلى مؤسس��ة ثقافية جدي��دة تقوم مبختل��ف أركانها على 
أس��اس الصورة الرأسمالية ملؤسسات ربحية ديدنها االستهالك والعرض والطلب واالستثمار 
والتس��ويق. وفي ظل هذه »الكمرس��لة« فإن املدرس��ة دخلت الس��وق االقتصادي��ة من أبوابها 
الواس��عة وش��كلت قطاع��اً خاماً تتهاف��ت عليه املش��اريع االقتصادي��ة الربحي��ة لتحولها إلى 
مؤسس��ة ربحية بامتياز. وهي في دائرة هذا االجتياح تفقد في حقيقة األمر وظيفتها اإلنسانية 

ودورها احلضاري كمؤسسة منتجة للمعرفة والقيم والعقول.

من جهة أخرى يعد مفهوم حرية اختيار املس��تهلك وفقاً ملعيار السوق االقتصادي أحد أبرز 
مفاهيم التس��ويق التربوي، وعلى هذا األس��اس يتوجب على اآلباء أن ميتلكوا ناصية احلرية 
والقرار في اس��تهالك التربية التي يرغبون بها ألطفالهم في املؤسسات التربوية املختلفة دون 
أن يخضعوا لقوانني وأنظمة حكومية ومدرس��ية هنا وهناك. ومن أجل هذه الغاية فإن بعض 
احلكومات توفر لآلباء املدارس اجليدة، ومتكن اآلباء من فرصة اختيار املدرس��ة التي يرغبون 
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فيه��ا دون حدود مرس��ومة أو قيود معلومة، حيث ميكن لآلباء اختيار املدارس التي تناس��بهم 
في القط��اع التعليمي اخلاص الذي يقع خارج دائرة إش��راف الدولة وتوجيهها. وهذا التصور 
احل��ر يعتم��د على حجة مفادها بأن التعلي��م لغايات ربحية ميكنه أن يعم��ل على إحياء نزعة 
املنافسة، وتأكيد الفاعلية التربوية للنظام التربوي، وهذا من َبْعُد سيؤدي إلى حتسني نوعية 

التعليم وجودته.

من جهة أخرى يرى املؤلف أن املستقرئ للواقع التربوي العربي يالحظ اليوم بأن الوصول 
إلى التعليم يكون وفقاً لإلمكانية املالية لآلباء، ووفقاً ألوضاعهم االجتماعية االقتصادية. ومن 
ثم فإن التعليم اخلاص واملميز يقدم نفسه للطبقة التي تأخذ مكانها في أعلى السلم االجتماعي. 
وفيما يتعلق بالنتائج املترتبة على هذا النموذج الرأس��مالي بالنسبة للمعلمني واملتخصصني 
في مجال التربية، فإن دور املدير يتحدد بدور املدبر لألعمال، وال يتحدد منذ اللحظة الرأسمالية 
في بناء املناهج وحتديد مسارها وكيفياتها ومردودها التربوي، كما أنه معني بالدرجة األولى 
بعملية التس��ويق وإقامة عالقات عامة م��ع األهالي، ومع عالم املمولني واملس��تثمرين. وليس 
أدل عل��ى ذلك من التج��ارب التربوية التي ش��هدتها نيوزيلندا وبعض البل��دان الغربية حيث 
بينت هذه التجارب أن دور مدير املدرس��ة يأخذ صورة مق��اول أو رجل أعمال بالدرجة األولى. 
وفي نس��ق هذه التجارب يتضح أن دور املعلم قد ش��هد حتوالً نوعياً أيضاً، حيث يتوجب على 
املعل��م أن يقوم مبهمات عديدة إضافي��ة، ووظائف جديدة تضعه حتت تأثير العمل لس��اعات 
إضافية مطولة ومنهكة، وقد تقلص دوره من ُمَرٍبّ يحمل رسالة إلى مجرد النقل الساذج اآللي 
للمعلومات واملعارف التربوية. وفيما يتعلق بالتلميذ أو الطالب فإن الطالب يتحول إلى سلعة 
ومنتج يتم تصنيفها حس��ب خصائص معينة، وميزات محددة وأس��عار مبينة، وبالتالي فإن 
هذا املنتج التربوي س��رعان ما يطرح في س��وق العمل وفقاً لقانون العرض والطلب على سلع 

محددة ومعينة في دائرة التصنيف املعهود لألسواق الرأسمالية.

املدر�سة املدججة بالتكنولوجيا:

يط��رح املؤلف في س��ياق مناقش��ته له��ذا احملور س��ؤاالً مركزي��اً تفرعت عن��ه مجموعة من 
األس��ئلة جميعها ي��دور حول الوظيفة األساس��ية لوس��ائل االتصال واملعلوماتي��ة في احلياة 
التربوية للمدرسة. وفي إجابة املؤلف عن أسئلته يرى أنه ومع دخول التكنولوجيا االتصالية 
إلى ميدان املدرس��ة، بدأت املدرس��ة تش��هد في حقيقة األمر تغييراً يهدد بنيتها التي بقيت على 
حالها م��دة أربعة قرون من الزمن. ألن هذه التكنولوجيا اجلدي��دة تترك املجال متاحاً النفتاح 
مدرس��ي جديد، وتسمح بأمناط تربوية جديدة خارجة على مبدأ االنغالق الصفي الذي عرفت 
به املدرسة منذ حلظة تأسيسها. فالتكنولوجيا اجلديدة تتيح للتالميذ واملعلمني نوعاً واسعاً 
من االتصال يخترق جدران الصفوف التقليدية، وتتيح نوعاً من التفاعل التربوي الذي يتجاوز 
حدود اجلدران املغلقة واحلجيرات املدرسية الصماء. فالصف كما نعرفه مكان مغلق للمراقبة 
الزمني��ة واملكاني��ة، حيث يت��م زج التالميذ واملعلمني ب��ني اجلدران في زم��ن يتصف بأنه زمن 
مدرس��ي باملطلق. وفي تأكيد املؤلف على اس��تحضار مختلف اجلوانب اإلنسانية في شخص 
املعلم واملتعلم في أثناء العمل التربوي التفاعلي، يرى أن السمات اإلنسانية لهذا التفاعل غير 
قابلة لالنزياح والتراجع حتت تأثير نظام من التفاعل الش��كلي الذي يتم بني اإلنس��ان واآللة. 
ول��ذا فإن االعتقاد بأن تكنولوجيا االتصال واملعلوماتية ق��ادرة على احللول في مكان التفاعل 
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اإلنس��اني ألداء ال��دور اإلنس��اني في عملية التعليم أم��ر يبدو غاية في الصعوب��ة والتعقيد إن 
لم يكن في دائرة االس��تحالة. فهناك قاعدة إنس��انية تقول إّن الكائنات اإلنس��انية هي وحدها 
التي تس��تطيع أن تشكل الكائنات اإلنس��انية األخرى إنس��انياً. وهذه احلقيقة التربوية تأخذ 
مش��روعيتها أنتروبولوجياً وتاريخياً: فاإلنس��ان كائن يحتاج إلى اآلخرين من أجل أن يصبح 
إنس��اناً. فالتربية صيرورة إنس��انية، ومن َثمَّ ال ميكن لإلنس��ان أن يصبح إنساناً إال بالتربية، 
وتلك هي رؤية كانط ومنهجه في النظر إلى العملية التربوية، حيث يقول: »ال يصير اإلنس��ان 
إنس��اناً إال بالتربي��ة«. ووفقاً لهذا التص��ور فإن تكنولوجيا احلداثة لن تك��ون إال وظيفة أداتية 
داعم��ة للعملي��ة التربوي��ة في أنس��اق تفاعلها اإلنس��اني، وهي لن تس��تطيع ف��ي أي حال من 
األحوال أن تكس��ب العملية التربوية جوهرها اإلنس��اني. وهنا ومن جديد يجب علينا أن نؤكد 
أّن التعليم مهنة إنس��انية تفاعلية معيارية وقيمية، وهذه الس��مة اإلنسانية تظلل بعمق عمل 
املعلم ومهنته. ففي الوقت الذي يتحدث فيه املعلم مع الطالب فإنه في الوقت نفسه يودع فيهم 
منظومته القيمية واملعيارية، ويتجلى ذلك على س��بيل املثال عندما يقول لطالبه هذا جيد، هذا 

حسن، هذا رائع، هذا مميز، هذا خاطئ... إلخ.

ال�سراع الطبقي على املدر�سة:

 في مناقش��ة املؤلف ملوضوع الصراع الطبقي على املدرس��ة يتس��اءل عن الغاية األساسية 
للتربية والتعليم، وفي إجابته عن هذا التس��اؤل يرى أن انقس��ام النظ��ام التعليمي إلى تعليم 
ع��ام ومهن��ي وفني وأدبي وعلمي يؤكد عملي��ة اصطفاء مبكرة اجتماعي��ة وتربوية، تقوم على 
األص��ول االجتماعية للطالب واملتعلمني. وه��ذا التعليم يعزز ومنذ البداي��ة فكرة أيديولوجية 
قوامه��ا أن الطالب ال  يس��تطيعون جميعهم متابعة الدراس��ة في اجتاه تعليم��ي واحد، وأنهم 
ال  يس��تطيعون الوص��ول جميعهم إلى مس��توى واحد من التحصيل العلم��ي. وهذا األمر يؤكد 
فكرة الالمس��اواة بل يعززها ومينهج لها لتنطلق كفكرة أولى يؤمن بها الطالب أوالً، ثم تصبح 
فكرة أساس��ية تتنامى بس��رعة كبيرة، وتتمركز في العقل كي تولد قناعات راس��خة مبس��ألة 
التفاوت والالمساواة بني الطالب بصورة عامة. وغني عن البيان أن هذا التفاوت بني املضامني 
التعليمية والتربوي��ة وفقاً للفروع واالختصاصات العلمي��ة والتعليمية يؤدي في نهاية األمر 
إل��ى تعزيز الف��روق االجتماعية والطبقي��ة بني الطالب. وه��ذا يعني أن تعدد مس��الك التعليم 
وفروع��ه )أدبي، علمي، صناعي، فني، جتاري، ش��رعي( يقدم على أنه تع��دد قائم على حرية 
االختي��ار، اختيار التالميذ واآلباء. ولك��ن هذا التعدد يأخذ في واقع األم��ر صورة إكراه تربوي 
واجتماعي في اآلن الواحد. فاآلباء واألبناء يجدون نفسهم أمام خيار تربوي ال يفهمون أبعاده 
ومراميه. ولكن اآلباء من الطبقة البرجوازية س��رعان ما يدركون طبيعة هذا اخليار ولذا فإنهم 
يخت��ارون الفروع العلمي��ة ألبنائهم في ض��وء وعيهم بطبيع��ة اللعبة األيديولوجي��ة القائمة 
ف��ي املجتمع. ويختم املؤلف هذا احمل��ور بتأكيده أن الصراع الطبقي في املدرس��ة يأخذ طابعاً 
ثقافياً رمزياً، وق��د يكون هذا الصراع أكثر أنواع الصراع الطبقي أهمية وخصوصية وخطورة، 
فاملدرس��ة تس��تطيع  إضفاء املش��روعية على النظام االجتماعي القائم وإعادة إنتاج العقليات 
والذهني��ات، وهي بعد ذلك املعنية بترويض العقول واألجيال على قبول القيم البرجوازية في 
املجتم��ع. إنها كما يوضح املؤلف تقوم بترجمة التفاوت االجتماعي، ثم تنتجه، وُتعيد إنتاجه 
على نحو ثقافي ورمزي، إنها تولد ديناميات االنقسام الطبقي، وتترجمه بصورة مدرسية، ثم 
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تضفي عليه طابع الشرعية واملشروعية.

نحومدر�سة اأكرث اأن�سنة وعداًل:

يعلمنا أن احلضارة ال  ميكنها أن تستمر في الوجود من غير دفعة إنسانية أخالقية روحية، 
واملدرس��ة معني��ة اليوم بتفجي��ر طاقة الروح واألنس��نة الضرورية للحضارة واإلنس��انية، إذ 
»ماذا يفيد اإلنس��ان لو ربح العالم كله وخس��ر نفس��ه، وماذا يعطي اإلنس��ان فداء نفسه« كما 
يقول الس��يد املس��يح. وهذا القول يتناغم مع األهمي��ة الكبرى التي يعطيه��ا طاغور للحضارة 
بوصفها روحاً، إذ يقول: »إن احلضارة املادية ستخسر كل شيء إذا فقدت روحها، وأن البشرية 
س��تصبح مهددة بالفناء في ظل جس��د بال روح وعندما تصبح احلضارة بال قلب فإنها ستفقد 

أهم مقومات احلياة«.

لقد أوضح املؤلف في أكثر من موقع عبر هذا الكتاب بأن املدرسة تشكل اليوم ساحاً للصراع 
الطبقي واأليديولوجي، وأن اإلكراهات الرأس��مالية تهدد املدرس��ة بالفناء البرجوازي، وتتمثل 
ه��ذه اإلكراهات في عمليات تس��ويق املدرس��ة على القيم الرأس��مالية التي ترم��ز إلى معطيات 
الرب��ح واملادة والص��راع والتناف��س والهيمنة والس��يطرة، وكل ما من ش��أنه أن يتعارض مع 
قيم الوجدان والروح واحلق واخلير واجلمال التي تش��كل مبجملها منطلق األنسنة في احلياة 
املدرس��ية. فالعوملة تريد أن تفرغ املدرس��ة من روحها، وأن تفقدها توازنها اإلنساني، وهذا ما 
ال  يج��ب أن يك��ون إذا أرادت املجتمعات اإلنس��انية أن حتافظ على مكونات أنس��نتها بوصفها 
مجتمعات إنس��انية تناش��د احلق واخلير واجلمال، وهذا يعني أن احلض��ارة ال تكون من غير 
روح، وروح احلضارة تكمن في اجلرعة اإلنسانية التي يجب على املدرسة أن توفرها لألجيال 

والناشئة.

فالتأثير في بنية املدرس��ة وتوجيهها إنس��انياً ليس من االس��تحالة مبكان، فهذا يقع دائماً 
في دائرة املمكن، ولكن هذا التأثير مرهون بداية بتطوير الوعي العام بالدور امللتبس للمدرسة 
ف��ي ظل التحوالت الرأس��مالية املعاصرة. ومهم��ا يكن األمر فإن النضال من أجل مدرس��ة حّرة 
إنس��انية ضرورة تاريخي��ة، وهذا يقتضي من أبناء املجتمع أن يعمل��وا بقوة على حتقيق هذه 
الغاي��ة، حي��ث يجب علينا جميع��اً “أن نعمل كما لو أن الش��يء الذي رمبا ل��ن يكون، يجب أن 
يك��ون”، وهو الش��عار الذي تبناه الفيلس��وف األملاني كانط، ونادى به في فلس��فته األخالقية 
العتيدة. وهذه احلكمة الكانطية ال  تفصلها مسافة كبيرة عن حكمة شيشرون القدمية الذي كان 
يعل��ن قائالً: “إن ما ليس ممكناً حدوثه لم يح��دث، وان ما هو ممكن احلدوث فليس مبعجزة”، 
واملدرس��ة اإلنس��انية ممكن��ة احلدوث، ولي��س أمراً في��ه اس��تحالة، حيث ميك��ن للمجتمعات 
اإلنس��انية ترس��يخ املكونات اإلنسانية للمدرس��ة واالنتصار ملس��اراتها األخالقية، وإحياء ما 

أماتته الشهوات الرأسمالية فيها.

وهذا يعني أنه على املربني والباحثني أن ينظروا بعني األمل والبصيرة، وأال يقفوا عند حدود 
التساؤل بل عليهم جتاوز هذه احلدود الساكنة إلى مسارات العمل والفعل الدؤوب، ألن انحطاط 
املجتمع يبدأ عندما يتس��اءل أفراده ما الذي س��يحدث؟ بدالً من القول ماذا نستطيع أن نعمل؟ 
والصراع على املدرس��ة بني أنصار احلضور اإلنس��اني، وما بني أنصار االحتضار الرأس��مالي 
مرهون مبوازين القوى؛ ألن القوي يفعل ما متكنه القوة من فعله والضعيف يقبل ما يجب عليه 
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قبول��ه كما تقول احلكم��ة اإلغريقية، وليس في ذل��ك غرابة؛ ألن حفنة من الق��وة تعادل قنطاراً 
من احلقيقية كما يقول أفالطون في فلس��فته املثالية.إن تس��ويق املدرس��ة رأس��مالياً وإفراغها 
من مضمونها اإلنس��اني ممارسة خاطئة في مسار احلضارة اإلنسانية، وهذه  املمارسة يجب 
أن تص��وب إذا أرادت املجتمع��ات اإلنس��انية أن حتافظ على كينونتها اإلنس��انية، وإذا لم يكن 
التصحيح والتصويب فبؤس��اً لإلنسان واإلنس��انية ألن “من يرتكب غلطة وال  يصلحها يكون 

كمن قد ارتكب غلطة أخرى”، كما يقول كونفوشيوس حكيم الصني القدمية.

روؤية نقدية للكتاب:

ف��ي خامتة ه��ذه القراءة جت��در اإلش��ارة العاجلة إل��ى ما أفاض في��ه املؤلف م��ن الدروس 
املس��تفادة م��ن ثقافت��ه املتمي��زة وقراءاته املتع��ددة، وخاص��ة فيما يتص��ل بقراءت��ه الواعية 
لكتابات بورديو وباسرون حول املدرس��ة الرأسمالية ودورها في إعادة إنتاج فلسفة املجتمع 
الرأس��مالي القائمة على تكريس الطبقية في فضاء العملية التربوية والتعليمية. ومع التقدير 
اجل��م لكل م��ا أورده املؤلف من أفكار ورؤى حول رأس��مالية املدرس��ة، فإّن الس��ؤال الذي يزن 
في رأس��ي منذ أن وقع بصري على عنوان الكتاب هو: ملاذا أخذ املؤلف موقفاً س��لبياً من كل ما 
يجري في فضاء املدرس��ة في املجتمعات الرأسمالية؟ ألم ُتسهم مخرجات هذه املدارس بثورة 
االتص��االت واملعلومات وغزو الفضاء..؟ ثم هل التفاوتات الطبقية في املجتمعات الرأس��مالية 
هي صناعة مدرسية رأسمالية بحتة؟ ألم يخبرنا كارل ماركس ومفكرو مدرسة فرانكفورت أن 
هذه التفاوتات الطبقية موجودة أصالً ومترسخة في قلب املجتمعات الرأسمالية، وكل ما تقوم 
به املؤسسات التربوية هو إعادة إنتاجها واستمرارها؟ ثم هل ما مارسته املدرسة الرأسمالية 
من أدوار استالبية كان بفعل تدفق تيارات العوملة، وما بعد التصنيع، وما بعد احلداثة؟ على 
أية حال فإن هذه األس��ئلة وغيرها كثير قد أجاب عنه��ا مؤلف الكتاب إجابات تنطلق من رؤية 
فكرية تس��تند ف��ي مجملها على ما أورده بورديو وباس��رون ف��ي كتابهما »إع��ادة اإلنتاج«في 
الوق��ت الذي كنت أمتنى فيه أن ينظ��ر املؤلف إلى إفرازات النظام العامل��ي اجلديد، وخاصة ما 
يتصل منها بحقوق اإلنس��ان، والعدل االجتماعي، وتعزيز ثقافة التنوع اإلنساني املبدع. وهذا 
ال مينع بطبيعة احلال من اإلش��ارة إلى الوجه اآلخر الس��لبي لهذا النظام العوملي الذي تعززه 
جملة من الش��واهد الداعي��ة إلى القلق والتوتر وخاصة ما يتص��ل منها مبصير اخلصوصيات 

الثقافية، ومنظومة القيم اإلنسانية املغيبة في املدرسة الرأسمالية.

م��ن جهة أخرى كن��ت أمتنى على املؤلف أن ُيس��قط هذا الفكر املبدع على املدرس��ة العربية 
املنكوبة بفعل سياس��ات االس��تبداد التي مارس��ت أدواراً اس��تالبية إلنتاج وإع��ادة إنتاج فكر 
الس��لطات احلاكمة في عموم العالم العربي، م��ع التأكيد مرة أخرى ومرات أن املؤلف لم يدخر 
جهداً في نقد السياس��ات التربوية العربية في كتب أخرى، وأخص منها كتاب “بنية الس��لطة 
وإش��كالية التسلط التربوي” غير أنني لم أجد في كتاب “رأسمالية املدرسة” مساحة واسعة 
لألدوار االس��تالبية التي مُتارس��ها املدرس��ة العربية في فضاءاتها املختلفة، ليس بفعل تدفق 
تيارات العوملة، وما بعد التصنيع، وما بعد احلداثة، وإمنا بفعل التوظيف املتخلف الذي أنتج 

بدوره تخلفاً في امليادين كافة.

وأخي��راً ال  أج��د ما أختم ب��ه هذه القراءة الت��ي البد أن ُتخت��م خيراً من اإلش��ارة إلى النزعة 
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اإلنس��انية الواضحة في كتابات املؤلف عامة، وكتاب “رأسمالية املدرسة”بوجه خاص، تلك 
النزعة التي ينطلق من خاللها ملواجهة ثقافة الصمت لدى املقهورين واحملرومني، واملس��تقرئ 
لكتابات املؤلف قبل انطالق الثورات العربية املعاصرة وبعدها، يكتشف ذلك التوجه اإلنساني 
ال��ذي يهدف إلى إيقاظ وع��ي الطبقات املس��تلبة، ومتكينها من رفض كل أش��كال القهر والظلم 
والطغيان. لتتجاوز واقعها في تناقضاته املختلفة وصوالً  إلى حياة حرة كرمية. فتحية طيبة، 
وتهنئ��ة خالصة مقرونة بالتمنيات الصادقة لرائد املدرس��ة النقدية في التربية العربية املفكر 
السوري األستاذ الدكتور علي وطفة الذي أتاح لي فرصة مراجعة كتاب رأسمالية املدرسة في 
عالم متغير. وكل الشكر والتقدير جلهوده املبذولة في هذا الكتاب الثمني الذي يشبه املعشوقة 
الت��ي فيها ال��ذكاء واجلمال معاً..!! فه��و كتاب لكاتب ك��رس حياته للتربية. فأنت��ج لنا تربية 
م��ن أجل احلياة واألمل واحلري��ة. تربية فضحت كل الديكتاتوري��ات الصغيرة منها والكبيرة. 
تربية أصلت وجذرت منظومة القيم اإلنس��انية احلضارية ف��ي مضامني التربية العربية. لكل 
هذا وأكثر أحث املس��ؤولني عن كليات التربية في العالم العربي إلى اعتماد هذا الكتاب مرجعاً 

تربوياً لكي تعم فائدته جميع املشتغلني بقضايا التربية والتعليم.



110

العدد الرابع  والستونمجلة الطفولة العربية رأسمالية املدرسة  في عالم متغير

تس��ترعي اجلمعية الكويتية لتقدم الطفول��ة العربية عناية الباحثني العرب إلى أن مجلة 
الطفول��ة العربية انتهجت خطة إصدار جديدة اعتباراً من العدد )33( � ديس��مبر 2007 وفقاً 
للمح��اور اآلتية، والتي س��تصبح مبثابة امللفات اخلاصة ألعداد املجلة، وس��يكون كل محور 

منها عنواناً بارزاً ألغلفتها:
األطفال والدميقراطية.   � 1

األطفال وثقافة التسامح.   � 2
األطفال والعلوم.   � 3

4 �  األطفال وثقافة الصورة.
األطفال وفضاء اللعب.   � 5

6 �  األطفال والثقافة اإللكترونية.
األطفال والعدالة التربوية.   � 7

مدارس املستقبل ألطفال ما قبل املدرسة والرياض ) املبنى � التأثيث � اللعب �   � 8
وسائل اإليضاح � اخلبرات... إلخ(.

لذا، فإنه يس��عد اجلمعية الكويتية لتق��دم الطفولة العربية دع��وة الباحثني العرب أينما 
وج��دوا للمس��اهمة ف��ي مجلة الطفول��ة العربي��ة ببحث يعدون��ه خصيصاً ألي م��ن احملاور 
املذكورة، هذا وس��تقوم اجلمعية بتقدمي مكافأة مالية رمزية٭ تش��جيعاً لألبحاث والدراسات 
املقدمة، على أن تكون تلك األبحاث وفقاً لقواعد وشروط النشر في املجلة التي يجدونها على 

 www.ksaac.org :موقع اجلمعية اآلتي
آملني اس��تجابتكم الكرمية، مع موافاتنا بعنوان الدراس��ة الت��ي ترغبون في إعدادها وفقاً 

للمحاور الثمانية املذكورة، ومن ثم تزويدنا بدراستكم حال االنتهاء منها.
ترسل جميع املكاتبات على العنوان اآلتي:

اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
مجلة الطفولة العربية

ص. ب: 23928 � الصفاة: 13100
دولة الكويت

هاتف: 24748250، 24748479، فاكس: 24749381
haa49@ksaac.org.kw :البريد اإللكتروني

٭ )500 دوالر أمريكي( لألبحاث امليدانية والتجريبية، و)150 دوالراً أمريكياً( لألبحاث والدراسات النظرية.

دعوة إلى الباحثني العرب
للمشاركة في مجلة الطفولة العربية بثوبها اجلديد
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أنشطة وأخبار
اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية

حضر الدكتور حس��ن اإلبراهيم  �� عضو اللجنة االستش��ارية ل� »برنامج الكويت لدى   �
جامعة ساينسزبو« اجتماعات املجلس االستشاري مع اجلامعة خالل الفترة من 4 �� 5 يونيو 

 . 2015 بفرنسا 
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P.O. Box 26585 Safat,13126 Kuwait - Tel.:(965) 24817689 - (965) 24815453 - Fax: (965) 24812514

Email: ajh@ku.edu.kw - http:// www.pubcouncil.kuniv.edu.kw/ajh
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اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
Kuwait Society for Advancement of Arab Children

البنك التجاري الكويتي ـ الرئيسي
Commercial Bank of Kuwait - Main Office

احلساب بالدينار الكويتي
A/C No.:  0396922100414012 Swift Code: COMBKWKW

IBAN:  KW27 COMB 0000 0103 9692 2100 4140 12
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