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Abstract:          The Need for Comprehensive psychological counselling programs of 

individuals with special needs. 

     This Research-Paper provides an overview of the Comprehensive psychological 

counselling programs of individuals with special needs. Highlighting the concept of this 

programs and various requirements and characteristics, it focuses on program development, 

including the needs assessment and description of programs designed to meet specific needs 

and the problems associated with individuals with special needs. 

     In addition, the various types of programs, the different stages of the building of the 

counselling programs (organization, planning, design, implementation and evaluation) and 

several types of models of evaluation. 

Keywords: Comprehensive psychological counselling programs; individuals with special needs. 
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(Nova Scotia,2010 :09).

The Bureau Of Exceptional Education & Student Services

ميم ،التخطيط، التنظيم :  (Bambi & al,2010 :42)".  التقويم ،التنفي، الت

 

 مراحل بناء برنامج إرشادي )من إعداد الباحث( : الشكل

 

ففي 
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 التقويم
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 التنظيم
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 التخطيط
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 التصميم

4 
 التنفيذ
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ح الجسدي والنمو "  .Physical health and developmentال

في     .Intellectual or cognitive developmentالنمو العقلي أو المع

ال  .Language and communicationاللغ واالت

.Emotional and social developmentاالنفعالي واالجتماعيالنمو  

ما تمس أكث من مجال  ا معقدة ومتال  .Complex conditions and syndromes "(Eilis Flood,2013)أع
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(Gapuzzi,1997) 
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 (Mearn’s & Thorne,2007) 

 Beginnings’, ‘Middles’ & ‘Ends  "(John McLeod,2009 :224). ،

Gruskey,2000 :48-55

 Classical Models

(Tyler’s Evaluation Model (goal-based))
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 Accredition Models

    .(Scriven’s Goal-Free Evaluation model (goal-free)

 Discrpancy Models

Provus

 Models Systems Analysis

Kirkpatrick’s Evaluation Model) ) 

 Decision-Making Models: StuffleBeam’s 

Context InputProcess  

Product   .(Nicholas; Larry,2000 :213) 

 

 StuffleBeam (CIPP) : نموذج الشكل

ة:   و د ال   http://arcmit01.uncw.edu/jonesi/Images/CIPPEvaluationModel.pngم
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مفاȽيم التربية  معلمي الدراسات االجتماعية ألȽمية تضمين تصورات Ƚدفت ȽذȻ الدراسة إلى الكشف عن    

باإلضافة إلى . بالمرحلة االبتدائية المطورة تب التربية االجتماعية والوطȺيةك   فيومهاراتها  وقيمها االستهالكية

المملكة في  لمرحلة التعليم االبتدائي تب التربية االجتماعية والوطȺيةك   فيالمكونات مدى توافر ȽذȻ  الكشف عن

وافر ȽذȻ المكونات في  وتم استخدام المȺهج الوصفي بشقيȼ الوصفي التحليلي للكشف عن ت. العربية السعودية

اركين في الدراسة.  ك تب التربية االجتماعية والوطȺية المطورة، والمȺهج الوصفي المسحي لرصد تقديرات المش

( معلمًا ومعلمة ممن يدرسون التربية االجتماعية والوطȺية. فضاًل عن تحليل  293واشتملت عيȺة الدراسة على )

ص ّممت استبانة متضمȺة حلة التعليم االبتدائي. ولتحقيق أȽداف الدراسة، ك تب التربية االجتماعية والوطȺية لمر 

التعليم االبتدائي. فضالً عن  مرحلةيد درجة أȽمية تضميȺها في بغرض تحد ،التربية االستهالكية مكوناتقائمة من 

دق وثبات حصولهما على درجة صوقد تّم االعتماد على Ƚاتين األداتين بعد . بطاقة تحليل لمحتوى الكتب

، لتربية االستهالكيةمرتبطة باومهارة وقيمة  ( مفهوماً 47قائمة مكونة من ) إعدادإلى  نتائج الدراسة وصلتتو       .مقبولين في مثل ȽذȻ الدراسة

ل نتائج تحليكشفت من وجهة نظر أفراد عيȺة الدراسة. كما   كبيرةدرجة أȽمية  حيث حصلت ȽذȻ القائمة على 

ل كبير المحتوى للصفوف  كتب التربية االجتماعية والوطȺية فيومهاراتها  وقيمها مفاȽيم التربية االستهالكيةل إغفا

من أȽمها إيجاد  ذات العالقة ، خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصياتوعليȼ. الرابع والخامس والسادس

أليف وتطوير الكتب الحالية Ƚيكل مفاȽيمي وقيمي ومهاري للتربية االستهالكية من قبل القائمين على تخطيط وت

للتربية االجتماعية والوطȺية في المملكة العربية السعودية.

، التعليم التربية االجتماعية والوطȺيةكتب  ومهاراتها، وقيمها االستهالكية: )مفاȽيم التربية 

(.االبتدائي
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Customer education in the developed elementary social and 

national education textbooks in the Kingdom of Saudi 

Arabia 

Abstract 

     This study aimed at identifying the customers' education concepts, 

values, and skills, which should be included in the social and national 

education textbooks, and to what extent these concepts, values, and skills 

were included in social and national education textbooks. The sample of 

the study consisted of two parts: the first one contains (293) social studies 

teachers, while the second includes three social and national education 

textbooks. To achieve the aims of the study, a questionnaire was designed 

to find out the importance of each concept, value, and skill in order to 

include in social and national education textbooks. In addition, content 

analysis was used to reveal to what extent customers education concepts, 

values, and skills are available in social and national education textbooks. 

The two instruments were checked for validity and reliability. 

    The findings of the study revealed that a list consisted of (47) customer 

education concepts, values, and skills were identified. In addition, the 

findings showed that all customer education concepts, values, and skills 

are importance and necessity to be included in social and national 

education textbooks. Moreover, content analysis showed that customer 

education concepts, values, and skills were not included in the social and 

national education textbooks. Based on the findings of the study, a set of 

relevant recommendations were suggested.  

Key Words: (customer education, customer education concepts, values 

, skills, and social and national education textbooks) 



 

49 

 

 واحدًا من أبرز مالمح المحافظة على الثرواتفي المجتمعات البشرية االستهالكي االȽتمام بالجانب  يعد       

لم يكن االȽتمام . و كبير على حياة األفراد والجماعاتلȼ من أثر إيجابي  ؛ ذلك لما المجتمعية بمختلف أشكالها

جتمعات بالجانب االستهالكي وليد التطورات المتوالية لعمليات التȺمية المستدامة التي تȺادي بها معظم الم

 ،اإلسالمي، وال أدلŉ على ذلك أن العديد من اآليات القرآنية ظهور الدينمع الȽتمام اجاء Ƚذا  البشرية، بل

توكيد أȽمية الجانب االستهالكي في حياة األفراد والجماعات. الشريفة واألحاديث الȺبوية   جاءت ل

ة كونها الق     اعدة األساسية لمراحل الȺمو المختلفة، ففيها تقدم إن إعداد أفراد المجتمع يبدأ من مرحلة الطفول

األصول األولى واألسس الراسخة التي تقوم عليها العملية التعليمية المقصودة، فهي من المراحل األساسية ذات 

(. ولكي يصبح الطفل فرداً 2013المعالم والقسمات المحددة التي تتشكل فيها شخصية الطفل )عزوز,

مجتمعȼ البد أن يمر بما يعرف بعملية التȺشئة االجتماعية التي يتم من خاللها تحويل الطفل إلى مستقالً متكيفاً مع 

فرد متكيف ومتفاعل مع مجتمعȼ وفقًا للثقافة الخاصة بذلك المجتمع الذي ولد ونشأ فيȼ، وعملية التȺشئة 

ملية تȺشئة الطفل وإعدادȻ فرداً االجتماعية Ƚي عملية مستمرة ال نهائية مرافقة للفرد خالل حياتȼ، ولتكتمل ع

مستقاًل, البد من إعدادȻ ليصبح مستهلكاً مستقالً قادرًا على ممارسة السلوك االستهالكي الخاص بȼ من خالل ما 

يعرف بعملية التȺشئة االستهالكية والتي يقصد بها العملية التطورية التي يمر بها الطفل, والتي تؤȽلȼ الكتساب 

روح في السوق  المعرفة واالتجاȽات والمواقف والمهارات ذات الصلة بتصرفاتȼ كمشتري ومستهلك لما Ƚو مط

 (. 2013من سلع وخدمات )طملية،
 ربية الفرد ليصبح مواطȺًا صالحاً واحدة من أبرز صفات ت على التربية االستهالكية الȺشءتربية Ƚذا وتعد       

(National Council for the Social Studies (NCSS), 2002; Danes & Dunrud, 
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2005; Bucciol & Veronesi, 2014) يؤكد التربويون . و -Al-Barakat & Al)من ȺȽا 

Karasenh, 2005; Batty, Collins & Odders-White, 2015)  الفرد جوانب إكساب أن

لتعليم امرحلة ءًا ببصورة مȺظمة وممȺهجة بدتتم تستوجب أن  التربية االستهالكية المعرفية والمهارية والوجدانية

حيث إن ؛ تسعى إلى تȺمية جميع جوانب شخصية المتعلمالتي  التعليمية التعلميةمن أبرز المراحل ي؛ كونها ئااالبتد

ًا كبيرًا من  رستȼ لمظاȽر التربية ليصبح مواطȺًا صالحًا من خالل مما هدفتتȼ في ȽذȻ المرحلة يتربجزء

األساسية لمراحل التعلم  القاعدة تعد كونهاإلى   البتدائيةفي المرحلة اتربية االستهالكية الويعزى االȽتمام ب      

فهي من  ،دةففيها تقدم األصول األولى واألسس الراسخة التي تقوم عليها العملية التعليمية المقصو  ،المختلفة

وتستȺد  (.2013،طفل )عزوزالمراحل األساسية ذات المعالم والقسمات المحددة التي تتشكل فيها شخصية ال

عملية التربية االستهالكية إلى مبدأ رئيس يسعى إلى إعداد المتعلم ليصبح مستقاًل قادرًا على ممارسة السلوك 

االستهالكي الخاص بȼ بشكل صحيح؛ بمعȺى أن التربية االستهالكية تهدف إلى تمكين الفرد من القيام بكافة 

لوك  قة وخالية من أي مبالغة في اإلنفاات االستهالكية بطريقة متزنيالس

Murphy-Erby, Hamilton, Shobe, Christy, Hampton-Stover & Jordan, 

2014 

"العملية التي يتعلم من خاللها الطفل المعارف والمهارات واالتجاȽات  التربية االستهالكية بأنها:وع رِّفت        

يها في الحاضر والمستقبل" المȺتجات واستهالكها والتصرف ف لتكوين السلوك االستهالكي المتعلق بالحصول على

ر كل من الجعفري والجرواني ) (.181،2008)سعيد والمالك،  التربية االستهالكية  بأن (180،2011ويشي

: "عملية مستمرة يتعلم من خاللها الطفل المعايير التي تحدد المهارات والمعارف واالتجاȽات التي تȺاسب Ƚي

فيعرِّف التربية االستهالكية  (113، 2013) عزوزتهالكي المتعلق بالحصول على الخدمات". أّما السلوك االس

عبر تحكمȼ في أولوياتȼ واحتياجاتȼ الشرائية من خالل العملية الشرائية في حياة الفرد  على أنها "العملية التي تȺظم

    المران والتدريب المستمر".
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طملية، ؛ 2000بارودي،أكد التربويون ) ومن خالل مراجعة األدب التربوي، فقد ؛وعالوة على ما تقدم           

2013(Danes & Dunrud, 2005; Bucciol & Veronesi, 2014;   بأن التربية االستهالكية

بممارساتȼ الشرائية والمهارات ذات الصلة  والقيم ، من أجل إكسابȼ المعارفيمر بها الطفل عملية تطورية

ومن Ƚذا  .. ويتميز السلوك االستهالكي بقابليتȼ للتغير من سلوك غير رشيد إلى سلوك رشيد والعكسهاأشكال

 السلوك السليم القائم على الفهم العميق إلى المȺاȽج والكتب المدرسية لتوجيȼ الطفليأتي دور  ؛المȺطلق

White-ns & OddersColli , ؛0201الحازمي،؛ 2001،)عطايالمختلف الجوانب االستهالكية 

Lucey,2016).

ؤكد التطلعات التربوية في وزارة التعليم       لدورȽا الكبير في ، التعليم االبتدائيعلى أȽمية مرحلة السعودية وت

 السعوديةقامت وزارة التعليم  ؛ومن Ƚذا المȺطلق. التالميذالتعلم لدى مختلف جوانب إحداث تȺمية متوازنة ل

كتب التربية االجتماعية . ويعد تطوير مȺاȽج  جميع مكونات العملية التعليمية التعلŊميةتطوير متكاملة ل بإجراء عملية

 حظيت باȽتمام التربويين، والتي من خاللها تتجسدالتي  مكونات العملية التربوية واحدًا من أبرز والوطȺية

 Ŋتاجات التعلȺيم والقيمالȽمية المفاȺطوي على تȺوي إكسابهالمهارات وا مية التي تȺاء شخصية  المȺويعد  .التلميذلب

جانب التربية االستهالكية واحدًا من الجوانب التي تسعى كتب التربية االجتماعية والوطȺية تعزيزȽا لدى طلبة 

. (2006)وزارة التعليم،  مرحلة التعليم االبتدائي؛ وذلك في ضوء أȽدافها السامية المستȺدة إلى عقيدة اإليمان

 التربية االستهالكية مفاȽيم ن ȺȽا فقد شدŉدت الدراسات التربوية على الدور الكبير للكتب المدرسية في تعزيزوم

ركيز على تعزيزȽا لدى التالميذ واحدة من أبرز لدى الȺشء في الصفوف االبتدائية ومهاراتها وقيمها ت ، وقد ع دŉ ال

 ,Al-Barakat & Al-Karasenh)األساسي خصائص ومواصفات الكتب المدرسية في مرحلة التعليم 

2005) . 
، الطلبةفي تشكيل معارف دورȽا يعزى إلى  تربية االجتماعية والوطȺية،كتب الولعل ȽذȻ األȽمية الكبيرة ل     

كالت البحث، واالستقصاء، وحل المش؛ وذلك من خالل عمليات ومهاراتهم، واتجاȽاتهم ومȺظومتهم القيمية

تحقيق الطلبة يرتبط من ȺȽا و  .(Dean, 1992; NCSS, 2002; Revell, 2008؛ 2002)الطيطي، 
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، تجعلهم متȺوعةاستهالكية وقيم  مفاȽيم ومهاراتمن يتعلموȻ  بمقدار ماللهدف الرئيس للتربية االستهالكية 

تعد من  ستهالكيةاال جوانب المرتبطة بالتربيةعلى التعايش مع المجتمع الكبير في مراحل حياتهم، السيما وأن ال

  .المتعلقة بحياة اإلنسان المكونات

التربية  وقيم ومهارات مفاȽيماالجتماعية والوطȺية في إظهار  التربيةتبرز أȽمية كتب  ؛وتأسيسًا على ما تقدم      

دي أو بترشيد االستهالك وتȺظيمȼ سواء على المستوى الفر  عية التالميذاالستهالكية من خالل اإلشارة إلى تو 

لوكيات نمط االستهالك على مدى وعي التلميذإذ يتوقف  ،األسري وعلى نوعية  ،وإدراكȼ لما يقوم بȼ من س

 ,Bucks & Pence) ؛2001،المعلومات والعادات واالتجاȽات التي تأصلت لديȼ مȺذ الصغر )عطايا

Homan,  2016 . 

؛ 2008 ،؛ سعيد والمالك2007،وعيسىعمر ؛ 1996 ،واستȺادًا إلى ما أشار إليȼ التربويون )دعبس      

  (Bucks & Pence, 2006; Batty et al., 2015 ؛2014شاȽين، ؛2011الجعفري والجرواني، 

تعزيز  إلى والوطȺية التربية االستهالكية في كتب التربية االجتماعيةومهارات وقيم يمكن أن يسهم تضمين مفاȽيم 

في تحقيق األمن واألمان، وتحقيق اآلمال ميذ من خالل توعيتهم بأȽميتȼ تالتȺمية السلوك االستهالكي لدى ال

 المستقبلية للفرد والمجتمع.  

تحقيق ذلك يستلزم من وبما أن كتب التربية االجتماعية والوطȺية تعد مصدرا تعلميًا رئيسًا للتالميذ، فإن        

ركيز على عرض مواقف تمث تربيةمؤلفي كتب ال ت أن تكون  بمعȺىل أرقى الȺماذج للتربية االستهالكية؛ االجتماعية ال

 لمجتمعية، وذلك بغرض تمكيȺهمللتفاعل البŉȺاء والمباشر في البيئة ا تالميذ، وتوجيȼ التالميذȽذȻ الȺماذج قدوة لل

كتب . ومن ȺȽا فيمكن أن تطرح  ومهاراتها وقيمها المرور بخبرات تعلمية لتوظيف مفاȽيم التربية االستهالكية

، بحيث يكتسبها التلميذ ويمارسها بكل مهارة، االجتماعية مفاȽيم متعددة ذات الصلة بجوانب التربية االستهالكية

؛ 1995،؛ المجادي1994 ،وفي Ƚذا السياق، يشير األدب التربوي )باكر. ويلتزم بها كجزء من مȺظومتȼ القيمية

ورداني ؛ 2011الربعاني والمخالفي، ؛ 2008 ،سعيد والمالك؛ 2007،وعيسىعمر ؛ 2007زغلول،؛ 2005،ال
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التربية االستهالكية التي يمكن معالجتها في الكتب  وقيم ومهارات ( إلى العديد من مفاȽيم2015،ناصر

 ȻذȽ ية، وتتمثلȺها كتب التربية االجتماعية والوطȺباآلتي:المفردات ومن ضم  

 :ȻذȽ لوكب تالمفردا تتعلق والتحكم بȼ في  اإلنفاقتȺظيم ات تتعلق بيتوجيȼ التلميذ ليكتسب س

ȼذا التصرف.  ،ضوء ظروفȽ كما يشاء مع تحمل نتائج ȼكما يجب أن يسمح للطفل أن يتصرف في مصروف

لوكيات سليمة في عمليات  التالميذبتوجيȼ  المفرداتȽذȻ  تتصل:  - لتشكيل عادات وس

وȽذا يتطلب  ،كمستهلك يجب أن يشارك في اختيار مالبسȼ  فالتلميذمالبس من حيث الجودة والثمن؛ شراء ال

التلميذ  باإلضافة إلى أȽمية إكساب ،في مȺاقشة الميزانية الخاصة بشراء المالبس التلميذاإلشارة إلى إشراك 

 المحافظة على سالمة ونظافة مالبسȼ وترتيبها.

Ȼ المفاȽيم إكساب التلميذ عادات غذائية صحيحة وسليمة حتى يكون لها أكبر األثر : تعالج Ƚذ

.Ȼعلى ممارسة السلوك الصحي في كبر Ȼفي تعويد 

على ممارسة عمليات ترشيد االستهالك في مختلف  التالميذبتدريب المفردات تعلق ȽذȻ : ت

ومن الممكن أن  ،عاب وفي الوقت ذاتȼ ال يقدرون قيمتها الماليةلألل التالميذالجوانب، فمثاًل يكثر استهالك 

إلى طرق مختلفة لترشيد اإلنفاق في مجال  التلميذمواقف إلرشاد  والوطȺية االجتماعية التربيةتتضمن كتب 

ȼوبين أصدقائ ȼȺبدالً من شراء ألعاب جديدة. ،األلعاب كتبادل األلعاب بي 

-  : ȻذȽ د القيام بشراء األدوات الشخصية أو  المفرداتتتعلقȺالتالميذ ع ȼبتوجي

المدرسية باختيار ما يȺاسبهم سواًء من ناحية اختيار األلوان واألشكال مع ضرورة إخبار التلميذ بالمبالغ المحددة 

ȼو متاح كيف  أن يدركمن أجل  ،لȽ وفق ما ȼالمالية من الميزانية يتحكم في رغبات . 

لدى التالميذ من خالل كتب التربية االجتماعية  ومهاراتها وقيمها لتعزيز مفاȽيم التربية االستهالكيةو        

 ;Bayer, Bernheim & Scholz, 2009)والوطȺية، فقد أكدت العديد من الدراسات التربوية 

Willis, 2011; Bucciol & Veronesi, 2014; Lusardi & Mitchell, 2014) ميȽة على أ

التربية االستهالكية، وذلك من خالل تضميȺها لسلسلة من األنشطة المتعلقة  مفاȽيم تدريب التالميذ الكتساب
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ركات والكراسȺةعمليات اإلنفاق واالستهالك.  بإدارة ب  & Al-Barakat) وفي Ƚذا السياق، أظهرت دراسة ال

Al-Karasenh, 2005) في تحسين جودة أسهمت المدرسية الكتب ، التي أ جريت في البيئة األردنية، أن

ستلزم من مؤلفي الكتب وبالتالي فإن Ƚذا ي (Good Citizenship)ليصبحوا مواطȺين صالحين  التالميذ

على كيفية إدارة الثروة المجتمعية في  التالميذية ومهاراتها وقيمها من خالل تدريب االستهالك التربيةعلى مفاȽيم 

ركيز على سلسلة من األنشطة العملية ذات الصلة بهذا الجانب، حيث إن ذلك أحسن الصور المثال ت ية، وذلك بال

 & Danes)دانز ودانرود وبصورة مماثلة أكŉد  خبرات تعلمية استهالكية.فرص التعلمية للتالميذ الكتساب ال

Dunrud, 2005)  مية علىȽالتلميذتقديم أنشطة عملية تمكِّن  أ Ƚبعيداً  ستهالكيةالتربية االيم من ممارسة مفا

لوكًا حياتياً. رشاد ليصبح المفهوم االستهالكي، مثل للتوجيȼ واإل األكبر، مع إعطاء الجزء تلقيȺها  توفير األموال، س

      ȼا بيكيول وفيرونيسي في مجال التربية  ؛وفي السياق نفسȽاالستهالكية جاءت الدراسة األلمانية، التي أجرا

(Bucciol & Veronesi, 2014) تؤكد أن أفضل استراتيجية لتمكين  رمن إدراك قيمة التوفي التالميذ، ل

المالي Ƚو تدريبهم على التوفير المالي من الȺاحية العملية، شريطة أن يتم ذلك في ضوء الȺصح والتوجيȼ، الذي 

 تها.ليصبحوا ممتلكين لقيم التربية االستهالكية ومهارا التالميذبدورȻ يȺعكس على 

في إكساب الفرد التربية  للمصادر التعليمية التعلمية دلت الدراسات التربوية على الدور الكبير كما        

توكيد أ2013، خلصت دراسة البيطار )الخصوصوفي Ƚذا  االستهالكية، يعد المصدر  الكريم نن القرآ( إلى ال

 ،والمؤسسات المتعلقة بحماية المستهلك ت،، والمȺظماوالجمعيات ،األول والرئيس، الذي سبق كل األنظمة

تؤكد على ب والعȺاية فراد المجتمع، وذلك من خالل الȺصوص القرآنية الصريحة التي  مجال االستهالك وحماية أ

 التربية االستهالكية.  وقيم ومهارات مفاȽيم

وكيف ستهالكية، الدور الكبير لألسرة في إكساب الطفل التربية اال( 2013صت دراسة عزوز )شخŉ و       

في مختلف جوانب التربية  تفعيل التȺشئة من خالل األسرة وإبراز الدور التربوي لألسرة نحو اتخاذ القرار الرشيد
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( إلى القول أن العوامل المؤثرة على عملية التربية االستهالكية 2013دراسة طميلة ) وتوصلتاالستهالكية. 

: األسرة ــ ـ ـب واألقران واإلعالن التجاري على القȺوات التلفزيونية. األردني تتمثل 

في داخل التȺشئة االجتماعية من م ن التلفزيوني يعد مدخاًل رئيساً أن اإلعال (2015دراسة محمد ) ودلت

ة طردية بين اإلعالن التليفزيوني، توصلت الدراسة إلى وجود عالقتعلم الطفل السلوك االستهالكي، حيث 

.ومقدرة الطفل على تعلم السلوك االستهالكي ،سلوك االستهالكي المتمثلة في )التعزيز والتقليد(أشكال الو 

 ;Bucks & Pence, 2006; Batty et al., 2015)ودلت العديد من الدراسات السابقة 

Homan, 2016) لوك م اتهيأن إكساب التربية االستهالكية للتالميذ بحيث تصبح جزءًا ال يتجزأ من س

أداء المربي في إكسابهم المعرفة الكافية والمهارات العملية ومȺظومة القيم االستهالكية. وإلكساب يعتمد على 

ركيز على التربية االستهالكية في  الدراسات السابقةȽذȻ الجوانب بطريقة مȺظمة وممȺهجة، فقد بيȺت  ت أȽمية ال

ذ كافة القرارات الحكيمة والسليمة إزاء مختلف قضايا المȺاȽج المدرسية، بحيث يكون التال ميذ قادرين على اتخا

 .(Willis, 2011; Lusardi & Mitchell, 2014)االستهالك 

ت توصلولتصبح قرارات التالميذ سليمة قائمة على الحكمة والعقالنية بشأن الجوانب االستهالكية، فقد      

أن عقد برامج تدريبية للتالميذ تسهم بفاعلية Murphy-Erby et al., 2014) ) ورفاقȼ مارفي إربي دراسة

تباطاً مباشراً زيادة فاعلية ذلك، كما بيȺتها الدراسات الميدانية، يرتبط ار لعالية في غرس قيم التربية االستهالكية. و 

ركيز المȺاȽج والكتب المدرسية على توجيȼ الطلبة الكتسابها بالممارسة  ت مرين: األول يتعلق بدرجة  أ ــ ـ ـب

والثاني يتعلق بفاعلية تدريب المعلمين على تدريس موضوعات التربية االستهالكية بصورة قائمة على  ،العملية

 . )Lucey, 2016), 2014White-Odders & Collins ; األنشطة العملية

        ȼ2014 ,أظهرت دراسة  ؛وفي السياق نفس)White-Odders & Collins(  أن تحسين قدرات

الطلبة على اتخاذ قرارات حكيمة باألمور االستهالكية يعتمد على تطوير برامج تدريبية مستȺدة إلى أسس معرفية 

معارف إلى قرارات حياتية. ومن ȺȽا فهم اآللية التي تȺمي لديهم القدرة على نقل ما يتعلمونȼ من تمكن الطلبة من 

http://jfi.sagepub.com/search?author1=Yvette+Murphy-Erby&sortspec=date&submit=Submit
http://www.tandfonline.com/author/Odders-White%2C+Elizabeth
http://www.tandfonline.com/author/Michael+Collins%2C+J
http://www.tandfonline.com/author/Odders-White%2C+Elizabeth
http://www.tandfonline.com/author/Michael+Collins%2C+J
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التالميذ  مفاȽيميؤكد على الدور الكبير للكتب المدرسية كمصدر تعليمي تعلمي في تشكيل  ؛فإن ما تقدم

   ومهاراتهم وقيمهم.

 غيراعية والوطȺية في إكساب التربية االستهالكية للتالميذ، وبالرغم من األȽمية الكبيرة لكتب التربية االجتم 

وزيع مفاȽيم التربية 2010كشفت دراسة الحمود )  ؛أن الواقع يتعارض مع تلك األȽمية. وفي Ƚذا السياق أن ت

األمر الذي استلزم إعادة الȺظر في بȺاء محتوى المȺهج. كما  ،االستهالكية لم يكن عاداًل في المȺهج المدرسي

األقل شيوعاً في كتاب التربية الوطȺية والمدنية  ت عد ( أن مفاȽيم التربية االستهالكية2009دلت دراسة الطيطي )

 ؛2012)األȽدل،  التربوية األكثر حداثة وعليȼ فقد جاءت الدراسات للصف الثامن األساسي في األردن.

تؤكد على ( 2016، السليمي ك تب الدراسات االجتماعية والوطȺية في  دية تضمين مكونات التربية االقتصا أȽميةل

، بحيث تكون ȽذȻ االستهالكيةالتربية  وقيم ومهارات ، والتي من ضمȺها مفاȽيمفي عصر العولمة االقتصادية

حسب -وفي أحدث دراسةطط التطويرية لمحتوى كتب الدراسات االجتماعية والوطȺية. أساسًا للخ المكونات

مكونات التȺشئة االستهالكية غير مضمȺة بالقدر الكافي وغير ( أن 2017لثعلبي )دراسة ا كشفت-اطالع الباحثة

وزيع في كتب التربية األسرية المطورة لتلميذات المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية، كما  متوازنة الت

كونات التȺشئة االستهالكية أظهرت الȺتائج تقديرات مرتفعة من قبل معلمات التربية األسرية في أȽمية تضمين م

في تلك الكتب.
في  المصادر التعليمية التعلميةالتي تم استعراضها أȽمية  السابقة الدراسات من خالل مراجعةيالحظ و       

لوك ؤكد الدراسات السابقة على يمفاȽيم التربية االستهالكية ومهاراتها وقيمها لتصبح س ات حياتية لدى الȺشء. وت

 يللمدرسة؛ كونها المصدر التعليمي التعلمتلك الغاية التربوية في تحقيق والوطȺية التربية االجتماعية  كتبدور  

وبما أن الجانب االستهالكي  للمدرسة، والذي يسعى بدورȻ إلى تشكيل شخصية المتعلم من مختلف الجوانب.

ركيز على إبراز دور كتب ؛ فإن األمر يستلزم من المن جوانب تȺمية شخصية المتعلم ت قائمين على العملية التربوية ال

الȺهضة العلمية والتحوالت االقتصادية التي  التربية االجتماعية والوطȺية في إبراز Ƚذا الجانب، خاصة في ظل

لذي يتطلب األمر ا لمستهلك لكل ما يصȺع ويȺتج ويسوق؛أثرت كثيرًا على المجتمع باعتبارȻ ا ، والتيالعالم اليوم
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وتأتي مȺاȽج التربية االجتماعية  ،تفعياًل لدور المدرسة في التصدي لهذا المشكلة من خالل مȺاȽجها الدراسية

ة كمصدر تعليمي قادر   . للتالميذ سليمة تحقيق تȺشئة استهالكيةعلى في مقدمة المȺاȽج الدراسي

 الرئيسة التعليمية التعلميةالمصادر  من عدت عية والوطȺيةالتربية االجتما كتبأن  وفي ظل  ؛وبȺاًء على ما تقدم

عي الوقوف من حين آلخر على جوانبها المختلفة، ، فإن األمر يستدالمملكة العربية السعودية بالتعليم االبتدائي في

قاء على ما والȺظر إليها نظرة فاحصة لتقويم نتائجها المتفاوتة على األجيال الصاعدة وتصويب ما أعوج مȺها، واإلب

الالزم تضميȺها  التربية االستهالكية ومهاراتها وقيمهامفاȽيم لفت انتباȻ الباحثة السؤال اآلتي "ما صلح. ولذا فقد 

 ؟ كتب التربية االجتماعية والوطȺية المطورة لتالميذ المرحلة االبتدائية  في

ة ودورȽا في تعزيز مȺظومة القيم األخالقية لدى التالميذ؛ فإن بȺاًء على أȽمية المدرسة كمؤسسة تربوي

التربية االستهالكية في كتب التربية االجتماعية  مجاالت ومكوناتاألمر يستلزم اȽتمام وزارة التعليم بتضمين 

 ؛والوطȺية؛ بحيث تستوعب كل جديد ومعاصر وقادر على تشكيل السلوك االستهالكي السوي. وفي Ƚذا السياق

 ;Willis, 2011 ؛2017الثعلبي،  ؛2016؛ السليمي، 2012)األȽدل، كدت الدراسات التربوية أ

Lusardi & Mitchell, 2014; Homan, 2016) بأن إكساب التربية االستهالكية يعتمد على تدري 

، السيما وحاجاتهم التالميذقادر على تلبية ميول  مȺهج دراسيوتحقيق ذلك يرتبط بوجود  ،التالميذ لممارستها

  .يواجهون حصاراً مستمرًا ومتزايداً من جراء التدفق المعلوماتي الهائل، واالتصال السريع المذȽل

، وتفعيل تدريسها في االستهالكيةبالرغم مما يبذلȼ التربويون في موضوع التربية و  ؛وتأسيسًا على ما تقدم

لوك أن غير، الȺشءسلوك واقف الصفية؛ ليȺعكس أثرȽا على الم ات المجتمعية يالمالحظة الميدانية للباحثة للس

Ƚذا الجانب للتربية السيما وأن  ،لمفاȽيم التربية االستهالكية ومهاراتها وقيمهاامتالكهم  عدمتكشف عن  الȺاشئ

ية في والثقافية، والفكر  ،التحوالت االجتماعيةو  خاصة في ظل التغيراتأفراد المجتمع جميع مطلبًا أساسيًا لبات 

وزارة عصر العولمة، والتقدم العلمي والتقȺي في المملكة العربية التعليم . وبالتالي فإن ذلك يخالف الفلسفة التربوية ل
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ومن ضمȺها التربية  سويةالتربية ال لكافة مجاالت ومدرك   واع   عداد جيل  إإلى  جاȽدة التي تسعى السعودية،

فراد؛ االستهالكية الترف والتبذير واللهو. فضالً عن إعداد جيل قوي مستȺد لقيم تمع من المج وذلك بهدف حفظ أ

  .بعيداً عن الترف والبذخ القائمة على االعتدال اإلسالمي الدينمبادئ و 

 أبرز مكونات المȺظومةمȺاȽج التربية االجتماعية والوطȺية تعد من بالفكرة التي ترى أن  وإيمانًا من الباحثة

جاءت ȽذȻ الدراسة فقد ، ة ممارسات المعلم التدريسية؛ كونها المصدر الرئيس للتدريسالتي تحدد كاف التربوية

االستهالكية وقيمها ومهاراتها الالزم تضميȺها في كتب التربية االجتماعية والوطȺية مفاȽيم التربية أȽمية د يلتحد

فرȽا في لتالميذ المرحلة االبتدائية  : اآلتيين السؤاالن رحط  ولتحقيق ذلك، تم . الكتبتلك ، ومدى توا

ألȽمية تضمين التربية االستهالكية في كتب التربية والوطȺية الدراسات االجتماعية لمي ما تصورات مع  .1

؟ االجتماعية والوطȺية المطورة لتالميذ المرحلة االبتدائية

عية والوطȺية المطورة في كتب التربية االجتما االستهالكية ومهاراتها وقيمها توافر مفاȽيم التربيةدرجة ما   .2

؟ )الصف الرابع والخامس والسادس( لتالميذ المرحلة االبتدائية

-عربية السعودية ال المملكةتكمن أȽمية ȽذȻ الدراسة في أȽمية الموضوع الذي تعالجȼ؛ فلم تعن دراسة في 

مفاȽيم التربية  تعزيزفي  طȺيةوالو  التربية االجتماعيةلى مساȽمة مȺاȽج ع بالتعرف-الباحثة اطالع حسب

وكية، و االستهالكية وقيمها ومهاراتها ل كما تȺبثق أȽمية الدراسة من . االستهالكية أثرȽا في تشكيل أنماطهم الس

والتي من خاللها  ،األȽمية التي تضطلع بها مادة التربية االجتماعية والوطȺية في العملية التعليمية بالمرحلة االبتدائية

وتستمد أيضاً ȽذȻ الدراسة أȽميتها من كونها  ،التالميذ بمعلومات مهمة وأساسية في مسيرتهم التعليميةيتم تزويد 

Ⱥمحاولة تسعى للكشف عن واقع التربية االستهالكية في كتب التربية االجتماعية والوط ȻذȽ ية المطورة حيث تعد

تضمين مكونات التربية االستهالكية في   أول دراسة من نوعها تهتم بدرجة - بحسب اطالع الباحثة -الدراسة 

  المȺظمة الدولية لحماية المستهلك.ك تب التربية االجتماعية والوطȺية المطورة بالمرحلة االبتدائية في ضوء معايير 

 ذȻ المضامين وتعزيزȽا.مما يسهم في ترسيخ Ƚ ،التعرف على التربية االستهالكية ومضاميȺها  كما تبرز أȽمية الدراسة الحالية في الجوانب اآلتية:
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  ج الدراسات االجتماعية. أحدتسليط الضوء على التربية االستهالكية بوصفهاȽاȺات المعاصرة في مȽاالتجا 

  ية بالمرحلة االبتدائية بتقديم قائمةȺتوفير قاعدة بيانات لمخططي ومؤلفي كتب التربية االجتماعية والوط

ر كتب التربية االجتماعية بمكونات التربية االستهالكية التي يمكن اال ستفادة مȺها عȺد تخطيط وتطوي

والوطȺية.   قد تفيد الدراسة في فتح آفاق جديدة للباحثين من خالل نتائجها إلجراء العديد من الدراسات األخرى في

االستهالكية. التربيةمجال 

 ركيز على موض االستهالكية في وع التربية تفسح المجال أمام المربين وصانعي القرار في إعادة الȺظر في الت

سيما وأن ȽذȻ الدراسة توفر أداة موثوقًا بها في تحديد ال، عمليات تطوير مȺاȽج التربية االجتماعية والوطȺية

مفاȽيم التربية االستهالكية وقيمها ومهاراتها.

  ا في معلين عن  تقدم صورة واقعية ميدانية للمسؤوȽية، ودورȺالجة موضوعكتب التربية االجتماعية والوط 

.االستهالكيةالتربية 

الدراسة الحالية في اآلتي: حدودتمثلت 

 معلمي الدراسات االجتماعية  اقتصر موضوع الدراسة الحالية على معرفة تصورات

يذ المرحلة االبتدائية. ألȽمية تضمين التربية االستهالكية في كتب التربية االجتماعية والوطȺية المطورة لتالم

والقيم االستهالكية، والمهارات  ،تضمين كل من )المفاȽيم االستهالكية باإلضافة إلى الكشف عن

)كتاب الطالب( بالمرحلة االبتدائية في المملكة  المطورة ( في ك تب التربية االجتماعية والوطȺيةاالستهالكية

العربية السعودية.  ية بالمرحلة االبتدائية.اقتصرت عȺلى تصورات معلمي مادة التربية االجتماعية والوط

  ةȺمعلمي الدراسات االجتماعية من اقتصر تطبيق الدراسة في شقها الميداني على عي

.االبتدائية في مديȺة مكة المكرمةوالوطȺية في المدارس الحكومية للبȺين والبȺات بالمرحلة 

  1436/1437الفصل الثاني للعام الدراسي  في طبقت الدراسة Ƚـ

م(.2015/2016)
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العملية الشرائية في حياة  العملية التي تȺظم تلكبأنها: " (34، 2013يعرفها عزوز ) 

وتعرف إجرائياً: الشرائية من خالل المران والتدريب والممارسة". تحكمȼ في أولوياتȼ واحتياجاتȼ عبرالفرد 

إلى تعريف التالميذ بمجموعȼ من  من خاللها بأنها العملية التي تسعى كتب التربية االجتماعية والوطȺية

ية وȽي عملية ال نهائفي الجوانب االستهالكية، المفاȽيم والقيم والمهارات، التي تمكȺهم من التعامل الرشيد 

وتقاس بأداة الدراسة التي أعدت لهذا  وتبدأ مȺذ مرحلة الطفولة ،تستمر خالل جميع مراحل حياة الفرد

.الغرض
ررة لمرحلة التعليم االبتدائي  في المملكة العربية  Ƚي الكتب المق

ة التعلمية. وتعرف إجرائيًا بأنها: مادة دراسية تدرس في الرئيس للعملية التعليمي المصدرالسعودية، والتي تعد 

الصفوف العليا )الرابع، والخامس، والسادس( من المرحلة االبتدائية بواقع ثالث حصص دراسية أسبوعيا، 

ن كل حصة ) ، المتȺوعة( دقيقة. وتهدف إلى إكساب التالميذ الحقائق والمفاȽيم والقيم والمهارات 45وزم

لثقافي لدى التالميذ كما تسهم في إكساب المهارات العملية من خالل ما تقدمȼ من خبرات وزيادة الوعي ا

 تعليمية في مجاالت مختلفة.

 اتبعت الدراسة المȺهج الوصفي بشقيȼ المسحي والتحليلي. :مȺهج الدراسة

مكة مȺطقة  تعليم فيللمرحلة االبتدائية  والوطȺية تربية االجتماعيةالتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي  

وزارة التعليم،365والبالغ عددȽم ) المملكة العربية السعوديةب المكرمة الكتب التي أما مجتمع  (.2016(. فردًا )

ية للعام الدراسي من كتاب الطالب لمادة التربية االجتماعية والوطȺية المطورة للمرحلة االبتدائن فتكوŉ  حلِّلت

1436/1437( Ƚا إلى ستة ك تب للطالب/الطالبة في الصفوف العليا 2015/2016ـȽوالتي وصل عدد ،)م

للمرحلة االبتدائية )الرابع، الخامس، السادس( بواقع )كتاب واحد لكل فصل دراسي(. ومما يجدر ذكرȻ أن مادة 
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االبتدائي وفق نظام التعليم العام السعودي )وزارة  التربية االجتماعية والوطȺية ت درس بدأ من الصف الرابع

  (.2007التعليم،

ممن  ،( معلماً ومعلمة293) ، حيث بلغ قوامهابالطريقة العشوائية البسيطة Ƚاتم اختيار  أمŉا عيȺة الدراسة، فق 

. أما مȺطقة مكة المكرمة تعليمالتابعة لمديȺة مكة المكرمة  تعليمإدارة في التربية االجتماعية والوطȺية  مادةيدرسون 

ررة لتالميذ المرحلة )كتاب الطالب(  والوطȺية التربية االجتماعيةكتب  تكونت منف الكتبعيȺة الدراسة من  المق

.في المملكة العربية السعودية في الصفوف الرابع والخامس والسادس االبتدائية

 :األداتين اآلتيتين على اعتمدت الدراسة

حيث تم إعدادȽا في  ،االستهالكية ومهارتها وقيمهاȽذȻ األداة إلى تصميم قائمة بمفاȽيم التربية يهدف إعداد     

هالكية من الدراسات السابقة والمصادر والمراجع ذات الصلة بموضوع التربية االست يȼتم االطالع عل ضوء ما

مراجعة العديد من المراجع  . فضالً عنمعايير المȺظمة الدولية لحماية المستهلكلالستفادة مȺها في إعداد القائمة و 

 مفهومًا وقيمة ومهارة. 50قائمة مكونة من صياغة  توالدراسات ذات الصلة. وفي ضوء ذلك تم

التدريس ومن ضمȺهم متخصصي  قȽج وطر المتخصصين في المȺاعلى  القائمة ترضع   ؛وفي ضوء ما تقدم      

Ƚؤالء المحكمين  وقد ط لب إلى. ( محكماً 15والبالغ عددȽم ) في الجامعات السعودية الدراسات االجتماعية

آرائهم بالقائمة من حيث شموليتها  ومȺاسبتها لتالميذ المرحلة ، لمفاȽيم التربية االستهالكية وقيمها ومهاراتهاإبداء 

 الȺهائية نسختهافقد أصبحت القائمة في  وعليȼ،ما يرونȼ مȺاسبا. وإضافة  ،افة إلى تعديل أو حذفباإلض، االبتدائية

 .وقيمة ومهارة مفهوماً  47 مكونة من

التربية كل من مفاȽيم هدف تحديد درجة أȽمية  في استبانة بقامت الباحثة بتضمين القائمة  ذلك؛وبȺاًء على       

وȽي: مهمة بدرجة   مقياس خماسي مكون من خمس درجات محيث استخد، االستهالكية وقيمها ومهاراتها
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مهمة  وتعطى ثالث درجات،مهمة بدرجة متوسطة  ،وتعطى أربع درجاتمهمة  وتعطى خمس درجات،جدًا 

آرائهم حول أȽمية كل  وتعطى درجة واحدة(.ومهمة بدرجة قليلة جدًا  وتعطى درجتين،بدرجة قليلة  إلبداء 

  .وقيمة ومهارة يتربو 

معلمة  20بتطبيق االستبانة على عيȺة استطالعية مكونة من قامت الباحثة  الطمئȺان على ثبات االستبانة،ول      

باستخدام  معامل االتساق الداخلي الدراسة. وفي ضوء ذلك ح سب داخل مجتمع الدراسة وخارج عيȺة ومعلماً من

  .بثبات عال  تتمتع أن االستبانة بوȽذا يعد مؤشراً  (.0.934ا )بلغ من خاللهمعادلة كرونباخ ألفا، حيث 

لقد تم تصميم بطاقة لتحليل محتوى كتب التربية االجتماعية والوطȺية باستخدام القائمة السابقة الخاصة بأȽم       

في كتب التربية  قامت الباحثة بقراءة المحتوى المقرر مفاȽيم وقيم ومهارات التربية االستهالكية. ومن ثم

قراءة ناقدة؛ أي بكل دقة وتأني للكشف عن كل ما تشير  للصفوف الرابع والخامس والسادس االجتماعية والوطȺية

إليȼ كل جملة، والتي اعتمدت كوحدة للتحليل بشقيها الفعلية واألسمية، تالȽا تحليل م حتوى كتاب الطالب 

والتي  تربية االجتماعية والوطȺية المطورة بالمرحلة االبتدائية، في ضوء قائمة التحليل المضمȺة في االستبانةلمادة ال

قرّ  فراد عيȺة الدراسة، Ƚا  أ مكونات التربية االستهالكية قيد الدراسة )المفاȽيم، والقيم، تكرارات حيث  تم حساب  أ

 المفرداتالȺسب المئوية لكل مكون من إجمالي حساب الطالب، وتم أيضًا  والمهارات( المتوفرة في كتاب

فرة للمكونات قيد التحليل، ولمزيد من اإليضاح تم حساب فقرات كل مكون من مكونات التربية  المتوا

وزعة على كتاب الطالب المكون من ستة  االستهالكية قيد التحليل على حدة وفقًا للمجال الذي تȺتمي إليȼ م

ع كتاب لكل ف أجزاء صل دراسي للصفوف )الرابع، والخامس، والسادس( للمرحلة االبتدائية، حيث احتسب بواق

نتائج تحليل المحتوى في  تȼكشفلمكون الذي تȺتمي إليȼ، وȽذا ما  تكرارات كل فقرة ونسبتها المئوية من ا

 (.4) الجدول
حثة، وفي المرة الثانية، قام ، حيث قامت بالتحليل األول البامرتينالكتب ثبات التحليل، تم تحليل  ولحساب    

معادلة ، ثم استخدمت جب أن تتمالتي يالتحليل إجراءات تعريفȼ بجميع  إجراء عملية التحليل، بعد أن تمّ ب للباحثة
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 Xعدد مرات االختالف  معامل الثبات = عدد المرات المتفق عليها/عدد مرات االتفاق+ الثبات التي نصها:

(Sulzer-Azaroff & Mayer, 1996 وبالتالي فقد حسب .) حيث  مجتمعة الكتبمعامل الثبات لتحليل

 %(.90) بلغ

 :شرعت الباحثة بتȺفيذ إجراءات الدراسة وفقاً لما يأتي

إعداد قائمة بمفاȽيم وقيم ومهارات التربية االستهالكية. .1

من صدقها وثباتها. التأكدو ، وبطاقة تحليل المحتوى في االستبانةتضمين القائمة  .2

من مجتمع معلمي التربية االجتماعية والوطȺية. اختيار عيȺة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة .3

وزيع االستبانة على أفراد عيȺة الدراسة. .4 ت

أفراد عيȺة الدراسة.جمع االستبانات بعد إجابة  .5

االستهالكية ومهاراتها وقيمها.القيام بتحليل الكتب عيȺة الدراسة في ضوء قائمة مفاȽيم التربية  .6

إلى ذاكرة  وبطاقة تحليل المحتوى إدخال بيانات الدراسة التي تّم جمعها من خالل االستبانة .7

لتحليل البيانات. (SPSS)استخدام البرنامج اإلحصائي حيث الحاسوب، 

مفاȽيم التربية االستهالكية رجة أȽمية الحسابية لتحديد د اتطالمتوسلتحليل بيانات الدراسة، تم حساب      

لدرجات حساب التكرارات والȺسب المئوية التربية االجتماعية والوطȺية، و  من وجهة نظر معلميومهاراتها وقيمها 

 وقيمها مفاȽيم التربية االستهالكيةأȽمية ولتحديد درجة  ومهاراتها. وقيمهامفاȽيم التربية االستهالكية توافر 

 الحسابية: هالكل مفردة وردت في األداة وفقاً لمتوسطات درجة األȽميةالتصȺيف اآلتي؛ لتحديد  تبȺي تمّ  ومهاراتها،

 فتشير إلى 5-3.68أمŉا درجة أȽمية متوسطة،  إلى 3.67-2,34تشير إلى درجة أȽمية قليلة، وتشير  2.33

  درجة أȽمية كبيرة.
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  آلتي:الدراسة على الȺحو ا نتائجيمكن عرض 

 

ألȽمية تضمين التربية  والوطȺية تصورات معلمي الدراسات االجتماعيةما  نص سؤال الدراسة األول على:     

تّم لإلجابة عن Ƚذا السؤال و ؟ االستهالكية في كتب التربية االجتماعية والوطȺية المطورة لتالميذ المرحلة االبتدائية

نابية واالنحرافات المعيارية لدرجة أȽمياستخراج المتوسطات الحس كل مكون من مكونات المجاالت   ة تضمي

الثالثة الواردة في االستبانة:

 

يسعى Ƚذا المجال للكشف عن تصورات معلمي التربية االجتماعية والوطȺية ألȽمية تضمين قائمة من        

 الحسابية لهذȻ المفاȽيم مرتبة ترتيبا تȺازلياً. المتوسطات( يعرض 1)جدولوالالمفاȽيم االستهالكية. 

كبيرة4.390.81االستهالك1
كبيرة4.370.93المستهلك الرشيد2
كبيرة4.240.92الوعي االستهالكي3
كبيرة4.230.79القدوة االستهالكية4
كبيرة4.220.84العادات االستهالكية5
كبيرة4.200.96الȺزعة االستهالكية6
كبيرة4.180.87لوك االستهالكيالس7
كبيرة4.140.95األنماط االستهالكي8
 كبيرة4.130.86السلع االستهالكية9
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كبيرة4.110.97اإلنفاق االستهالكي10
كبيرة4.090.98الترويج االستهالكي11
كبيرة4.081.01التخطيط االستهالكي12
كبيرة4.081.02الميزانية االستهالكية13
كبيرة4.061.02تدوير االستهالك14
كبيرة4.030.94االدخار15
كبيرة4.020.97التربية االدخارية16
كبيرة4.011.01عملية التطبيع االستهالكي17
كبيرة3.951.04الطبقات االستهالكية18
كبيرة3.931.03المعايير االستهالكية19
كبيرة3.920.99كيةالحقوق االستهال 20
كبيرة3.901.02مؤسسات التȺشئة االستهالكية21
كبيرة3.881.07جمعيات حماية المستهلك22
كبيرة3.841.01االتحاد الدولي لجمعيات المستهلكين23
كبيرة3.81093المȺظمة الدولية للمستهلكين24

 كبيرة

في كتب التربية االجتماعية والوطȺية  أن الدرجة الكلية ألȽمية تضمين المفاȽيم االستهالكية( 1ن من الجدول )ييتب

(؛ وȽذا يدل على درجة أȽمية كبيرة. وفيما 4.01المطورة لتالميذ المرحلة االبتدائية قد سجلت متوسطًا حسابياً بلغ )

الدراسات االجتماعية  أن درجات تقدير معلميير أفراد عيȺة الدراسة، فيتضح من الجدول أعالȻ يتعلق بدرجات تقد

مفهوم لكل  ألȽمية تضمين التربية االستهالكية في كتب التربية االجتماعية والوطȺية المطورة لتالميذ المرحلة االبتدائية

وزعت ، المجال األول ورد في ( و 4.39حيث تراوحت متوسطاتها ما بين )، "كبيرة" أȽمية ضمن درجة تقديرت

ر كبيرة، (3.81) ( يلحظ 1) أن المتأمل في الجدول غير. وبالرغم من أن جميع المفاȽيم حصلت على درجات تقدي

 وذلك على الȺحو اآلتي:تفاوتاً في قيم المتوسطات الحسابية، 
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1. 

2. 

 

التربية يسعى Ƚذا المجال للكشف عن تصورات معلمي التربية االجتماعية والوطȺية ألȽمية تضمين قائمة قيم       

مرتبة ترتيبا تȺازلياً. القيم( يعرض المتوسطات الحسابية لهذȻ 2)والجدول. االستهالكية

كبيرة4.660.94شكر الȺعم1

2
)الماء، الطعام, اللباس، المقتȺيات الشخصية، الممتلكات  ترشيد االستهالك

العامة....(
كبيرة4.610.92

كبيرة4.580.98مراقبة اهلل في الكسب واإلنفاق3
كبيرة4.551.02الصدق في التعامالت االستهالكية4
زكاة5 ل كبيرة4.490.88إخراج ا
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كبيرة4.450.93بذل الصدقة6
كبيرة4.410.91القرض الحسن7
كبيرة4.370.86اإلحسان للمحتاجين )األيتام، الفقراء، أصحاب الديون...(8
كبيرة4.330.97الهدايا9

كبيرة4.280.90العطايا10
ةكبير 4.180.99االعتدال في اإلنفاق11
 كبيرة4.060.87التدبير المالي12

 كبيرة

 

لكشف عن تصورات معلمي التربية االجتماعية والوطȺية ألȽمية تضمين قائمة إلى اȽذا المجال  هدفي      

 تبة ترتيبا تȺازلياً.مر  المهارات( يعرض المتوسطات الحسابية لهذȻ 3والجدول)االستهالكية.  التربية مهارات

)الماء، الطعام،  ستخدام والمحافظة على األساسيات الحياتيةمهارة اال1
لشخصية، الممتلكات العامة...(االلباس، المقتȺيات 

كبيرة4.350.92
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كبيرة4.330.87مهارة قراءة البيانات المدونة على السلعة 2
كبيرة4.320.98مهارة االختيار األمثل بين البدائل المعروضة من السلع 3
كبيرة4.300.89مهارة التفاوض في عمليات شراء وبيع السلع االستهالكية 4
كبيرة4.290.95مهارة الحساب لقيمة السلع االستهالكية 5
كبيرة4.281.00مهارة إجراء العمليات المالية )عملية دفع ثمن السلعة( 6
كبيرة4.270.89ةمهارة التفرقة بين العمالت المختلفة وعرفة قيمتها المالي 7
كبيرة4.250.86مهارة التعامل مع اإلعالنات التجارية والعروض االستهالكية 8
كبيرة4.240.97مهارة إدارة المصروف 9

كبيرة4.230.90مهارة المطالبة بحقوقȼ كمستهلك 10
كبيرة4.210.91مهارة االدخار 11

 كبيرة

  

في كتب التربية  ومهاراتها توافر مفاȽيم التربية االستهالكية وقيمها درجة مانص سؤال الدراسة الثاني على:        

  ؟ف الرابع والخامس والسادس()الص االجتماعية والوطȺية المطورة لتالميذ المرحلة االبتدائية
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 من مفاȽيم التربية االستهالكية ومهاراتها وقيمها الواردةلكل  تم استخراج التكرارات ،ولإلجابة عن Ƚذا السؤال

ثم حساب التكرارات والȺسب ، والوطȺية للصفوف الرابع والخامس والسادس االبتدائي التربية االجتماعيةكتب في  

لمفاȽيم التربية االستهالكية بين درجة التوافر ( ي4. والجدول )مجتمعة تب الثالثةالكفي مȺها المئوية لكل 

وزعة على ثالثة مجاالت  ، وذلك على الȺحو اآلتي:ومهاراتها وقيمها م

 

 

 

 

%02028.33االستهالك1
%00000.00المستهلك الرشيد2

 %00000.00الوعي االستهالكي3

%00114.16القدوة االستهالكية4
%00000.00العادات االستهالكية5
%00000.00الȺزعة االستهالكية6

7
 السلوك االستهالكي

 ، اإلسرافي، االحتكاري...(التخزيȺي، التبذيري)
00000.00%

%00000.00 األنماط االستهالكية8



 

6: 

 

)التعويضي، المعتدل، الترفي، الفردي، الجماعي، 
(الخدمي %030312.50السلع االستهالكية9

%00000.00اإلنفاق االستهالكي10
%00000.00الترويج االستهالكي11
%00000.00التخطيط االستهالكي12
%00000.00زانية االستهالكيةالمي 13
%00000.00تدوير االستهالك14
%00000.00االدخار15
%00000.00التربية االدخارية16
%00000.00عملية التطبيع االستهالكي17
%00000.00الطبقات االستهالكية18
%00000.00المعايير االستهالكية19
%00000.00وق االستهالكيةالحق20
%00000.00مؤسسات التȺشئة االستهالكية21
%00000.00جمعيات حماية المستهلك22
%00000.00االتحاد الدولي لجمعيات المستهلكين23
%00000.00المȺظمة الدولية للمستهلكين24

0 5 1 6 25.00% 
 

%020216.66شكر الȺعم1
ترشيد االستهالك )الماء، الطعام، المقتȺيات الشخصية،  2

 %8.33 1 0 0 1 الممتلكات العامة ...الخ(
%00118.33مراقبة اهلل في الكسب واإلنفاق3
%00000هالكيةالصدق في التعامالت االست4
زكاة5 ل %10018.33إخراج ا
%00000.00بذل الصدقة6
%00000.00القرض الحسن7
 أصحاب، الفقراء، األيتام)اإلحسان للمحتاجين 8

الديون...(
00000.00%

%00000.00الهدايا9
%00000.00العطايا10
11 
12

 اإلنفاقاالعتدال في 
تدبير الماليال
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0

0 
0

0 
0

0 
0
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 مهارة االستخدام والمحافظة على األساسيات الحياتية1
)الماء، الطعام، اللباس، المقتȺيات الشخصية، الممتلكات 

مة...(العا
00000.00%

%00000.00مهارة قراءة البيانات المدونة على السلعة2
%00000.00مهارة االختيار األمثل بين البدائل المعروضة من السلع3
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%00000.00مهارة التفاوض في عمليات شراء وبيع السلع االستهالكية4
%00000.00مهارة الحساب لقيمة السلع االستهالكية5
%00000.00مهارة إجراء العمليات المالية )عملية دفع ثمن السلعة(6
%00000.00مهارة التفرقة بين العمالت المختلفة وعرفة قيمتها المالية7
التجارية والعروض  اإلعالناتمهارة التعامل مع 8

االستهالكية
00000.00%

%00000.00مهارة إدارة المصروف9
%00000.00مهارة المطالبة بحقوقȼ كمستهلك10
%00000.00مهارة االدخار11

00000.00%

 
 كتب التربيةفي   ومهارة وقيمة للتربية االستهالكية تكرار كل مفهوم (4)الجدول  من خالل الȺظر في يظهر     

ررة لتالميذ الصفوف الرابع والخامس والسادس االبتدائي  كما ظهرانفرادية،  بصورة  االجتماعية والوطȺية المق

مفاȽيم . وبهذا فقد بلغ المجموع الكلي لجميع الكتبها المئوية على مستوى جميع ونسبتكرارات المجموع 

 (11عيȺة الدراسة مجتمعة )الجتماعية والوطȺية كتب التربية االمضمȺة في  ومهاراتها  وقيمها التربية االستهالكية

 . ، وعدم توافر ألي مهارةمفهوماً وقيمة

ربية تلمفاȽيم االمجال األول )تكرارات (، أن 4لجدول )باخالل الȺظر  وعلى Ƚذا األساس يتبين للقارئ من      

السلع االستهالكية، حيث Ƚي:  كتب التربية االجتماعية والوطȺية  في التي نالت أعلى نسب توافر االستهالكية(

فرت و %(، 8.33، حيث توافر بȺسبة )االستهالكو %(، 12.50)توافرت بȺسبة  بȺسبة  القدوة االستهالكيةتوا

%(. وȽذȻ الȺتيجة تدل أن ثالثة مفاȽيم للتربية االستهالكية توافرت في كتب التربية االجتماعية والوطȺية 4.16)

Ƚا باقي المفاŉة الدراسة، أمȺيم عي( اȽ21وعدد) يم التربية  هامفهومًا؛ فإنȽذا األمر يظهر غياب مفاȽ لم تتوافر، ولعل

 االستهالكية لمرحلة التعليم االبتدائي. 

أربع قيم وردت في   االستهالكية(؛ فالمتأمل للجدول، يلحظ أنالتربية  قيمالمجال الثاني )وفيما يتعلق ب        

%. 16.66شكر الȺعم حيث توافرت مرتين بȺسبة مئوية قدرȽا عيȺة الدراسة وȽي: التربية االجتماعية والوطȺية 

فرت مرة واحدة بȺسبة  وȽذȻ القيم Ƚي: ترشيد االستهالك، ومراقبة اهلل في  8.33والقيم الثالث األخرى توا
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زكاة ل ، (4لعودة للجدول )وبا. نهائياً  كية لم تتوافر. وبالمقابل، فإن ثمان  قيم استهال الكسب واإلنفاق، وإخراج ا

 عدم توافر مهارات التربية االستهالكية نهائياً. حظفالمتأمل في المجال الثالث )مهارات التربية االستهالكية(، يال

 

 ، وعلى الȺحو اآلتي:سؤاليهاالدراسة بȺاًء على  نتائجقشة مȺاتم 

االجتماعية  التربية ومعلمات لتصورات معلمياألول أن المتوسطات الحسابية  نتائج السؤال كشفت

وزع، ومهاراتها وقيمها االستهالكيةمفاȽيم التربية ألȽمية  والوطȺية ة   جميعها تت سجلت كبيرة. و ضمن درجة أȽمي

كية المرتبة الثانية (، وسجلت مهارات التربية االستهال 4.41قيم التربية االستهالكية أعلى المتوسطات الحسابية )

(. ولعل 4.04التربية االستهالكية بالمرتبة الثالثة بمتوسط قدرȻ )مفاȽيم (، وجاءت 4.37بمتوسط كلي بلغ )

ركيز  مفادȽا أنȽذȻ الȺتيجة تظهر حقيقة تربوية  ت معلمي التربية االجتماعية لديهم تصورات واضحة جدًا بأن يتم ال

المȺاȽج الدراسية للتعليم االبتدائي وبما يحقق مȺظومة من  يتجزأصبح جزءًا ال الكية لتعلى تضمين التربية االسته

مȺاȽج التربية االجتماعية والوطȺية في المملكة العربية السعودية، والتي من خاللها ركزت بأن لالتربوية األȽداف 

  .االستهالكيةيتم غرس جميع جوانب التربية، والتي من ضمȺها التربية 

االجتماعيــة  رات أفــراد عيȺــة الدراســة ألȽميــة تـضمين التربيــة االســتهالكية فــي كتــب التربيــةوـفي ضــوء تصــو 

دى معلـميوالوطȺية ة ومعلـمات ، فإن ȽذȻ الȺتيجة يمكن أن تعزى إلى وجود قȺاـعات ـل ة والوطȺـي ة االجتماعـي  التربـي

ة الـتي تكت تضطلع بȼالذي الكبير الدور ب ا المعرفـي تهالكية ببȺيتـه ة االـس ا التربـي ا، وبمجالـه ن ـخالل مفاȽيمـه ـسب ـم

تعلم ومهارات األدائي السلوكي والوجداني المتمثل باكتساب قيمها لتصبح ممارسات  حياتية متأثرة بما يحملȼ الـم

من مشاعر وأحاسيس تشكل مȺظومتȼ القيمية األخالقية. وعليȼ، فهذȻ الȺتيجة تعكس تصورات أفراد عيȺة الدراسة 

فــي مرحلــة التعلــيم  وتكويȺهــا المــتعلمصــقل شخصــية الفاعــل للتربيــة االســتهالكية فــي  التــي تــȺم عــن وعــيهم بــاألثر

 االبتدائي.
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تؤكد في مضاميȺها على أȽمية غرس مفاȽيم  وتتوافق ȽذȻ الȺتيجة من الدراسة مع التوجهات العالمية التي 

Ⱥذ المراحل العمرية المبكرة التربية االستهالكية وقيمها ومهاراتها لدى الȺشء م(Ramsey & Cruze, 

 & Bayer et al., 2009; Lusardi). كما تتوافق ȽذȻ الȺتائج مع الدراسات التربوية العالمية (2016

Mitchell, 2014; Lucey, 2016)شئة  حاجةال ، التي أكدت علىȺالماسة المطلوبة من مؤسسات ت

ركز على ت في مرحلة التعليم االبتدائي. ولعل لدى الȺاشئين  ةالتربية االستهالكي وقيم ومهارات مفاȽيمهم إكساب ل

ركيز للدراسات السابقة يعود إلى  ت من  التربية االستهالكيةوقيم ومهارات مفاȽيم ل كساب السليم والصحيحأن اإل ال

لوك  يمارسها التالميذ في مختلف المواقف الحياتية. مستمرةات يخالل العملية التربية سيسهم في جعلها س

لتضمين التربية االستهالكية، يدل  أفراد عيȺة الدراسةرى الباحثة أن االȽتمام الكبير من وجهة نظر ت كما

االجتماعية يسعون إلى تȺشئة أفراد المجتمع ليكونوا لديهم ثقافة حياتية بأȽمية التربية الدراسات على أن معلمي 

 .ȼمجتمعواطȺاً صالحاً في ماالستهالكية التي تعد من أبرز سمات الفرد في المجتمع ليصبح 

     

( مفاȽيم 3أن مكونات المجال المعرفي المتمثلة في المفاȽيم االستهالكية يتوافر مȺها )نتائج الدراسة  بيȺت      

والسلع  القدوة االستهالكية،، و االستهالك في االحتياجات األساسيةًا، والمتعلقة بمفاȽيم ( مفهوم24من أصل )

ركيز على تضميȺها. االستهالكية( ت عية والوطȺية كتب التربية االجتما  في أّمأ باقي المفاȽيم فإنها أغفلت ولم يتم ال

ــ مفاȽيمللمرحلة االبتدائية. وتتعلق ȽذȻ ال العادات و الوعي االستهالكي، و المستهلك الرشيد،  :ـب

، اإلسرافي، االحتكاري...(، التخزيȺي، التبذيريكي )السلوك االستهال و الȺزعة االستهالكية، و االستهالكية، 

االستهالكي،  واإلنفاق )التعويضي، المعتدل، الترفي، الفردي، الجماعي، الخدمي(، واألنماط االستهالكية

  تدوير االستهالك.و الميزانية االستهالكية، و التخطيط االستهالكي، و الترويج االستهالكي، و 

، والوطȺية اإلغفال لهذȻ المفاȽيم يعكس مظهرا غير إيجابي لكتب التربية االجتماعيةويمكن القول أن Ƚذا       

يفسر السبب في غياب ȽذȻ المفاȽيم إلى  ألȽمية على مستوى الفرد والمجتمع. ويمكن أنتعد في غاية اها أنو 
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ية )المرحلة هالكية لهذȻ الفئة العمر مؤلفي ȽذȻ الك تب التي ربما يرون عدم مȺاسبة ومالئمة ȽذȻ المفاȽيم االست

ترى الباحثة أنȼ من الضروري تضمين المفاȽيم االستهالكية ذات األȽمية وغرسها في نفوس االبتدائية(. وبالمقابل 

 ȻذȽ شء خاصة في ظل ظهور التغيرات االقتصادية المحيطة، والتغييرات في األوضاع االقتصادية. وتتفقȺالتوصية ال

 (2017؛ الثعلبي،2016؛ السليمي،2012األȽدل، ؛2009؛ الطيطي،1990ة كل من )طايع،دراس توصيات

التي أكدت على أȽمية تضمين المفاȽيم االقتصادية ومن ذلك المفاȽيم االستهالكية بعد أن اتضح من نتائج تحليل 

 لكافي والعمق المȺاسب. المحتوى للكتب الدراسية التي تȺاولتها ȽذȻ الدراسات أن المفاȽيم غير مضمȼȺ بالقدر ا

اإلغفال للتربية االستهالكية في كتب التربية االجتماعية لم يكن مقتصراً  أن أظهرت نتائج السؤال الثانيكما        

( قيم من 4، حيث توافر مȺها )بيȺت الȺتائج وجود إغفال لمȺظومة قيم التربية االستهالكيةبل على جانب المفاȽيم، 

موع القيم االستهالكية في ȽذȻ الدراسة. واشتملت القيم األربع التي توافرت في الكتب ( قيمة وȽي مج12أصل )

 ȼيف كما قال اهلل تعالى في كتابȺي من القيم التي حث عليها تعاليم الدين اإلسالمي الحȽعلى قيمة شكر اهلل، و

ون (. ْعب د  تـ    Ȼا ŉيـ Ⱥت م  ِإ ن ك  ة  اللȼِŉ ِإ ر وا ِنْعم  وأيضا راعت الكتب تضمين ثالث من القيم االستهالكية  الكريم: )و اْشك 

اللباس، المقتȺيات الشخصية، الممتلكات العامة....(، ومراقبة اهلل في  ،وȽي ترشيد االستهالك )الماء، الطعام

الكسب واإلنفاق، وبذل الصدقة. ويالحظ ان ȽذȻ القيم تحمل في مضاميȺها سلوك استهالكي إيجابي وȽو غاية 

ورجاء رحمتȼ وطلبا ما يطلب  فعلة من المستهلك الرشيد، كما تحمل في مضاميȺها استحضار الخوف من اهلل 

 والصدقة وȽي من القيم التي تȺشر األلفة والمحبة بين افراد المجتمع.  واإلنفاقلألجر مȼȺ تعالى في الكسب 

راع بالكتب اشتملت على:       الصدق في التعامالت االستهالكية،  وبالمقابل أظهرت الȺتائج أن القيم التي لم ت

زكاة، وبذل الصدقة، والقرض الحسن، واإلحسان للمحتاجين )األيتام، الفقراء، أصحاب الديون...(،  ل وإخراج ا

والهدايا، والعطايا، واالعتدال في اإلنفاق، والتدبير المالي. وترى الباحثة أنȼ بالرغم من األȽمية الكبيرة لهذȻ القيم 

إال أن الȺتائج تكشف أنها لم تعط اȽتمامًا كافيًا لتمضيȺها بشكل متوازن ومتȺاسب مع موضوعات  االستهالكية،

تب التربية االجتماعية والوطȺية المطورة للمرحلة  الك تب، حيث غاب مȺها الكثير من القيم، ولم يظهر مطلقاً في ك 

ب بحيث يعتقد أنهم غير مقتȺعين بالشكل االبتدائية. ويمكن أن تعود ȽذȻ الȺتيجة إلى رؤية مصممي ȽذȻ الكت
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بأȽمية ȽذȻ القيم ضمن محتوى المȺهج )ك تب التربية االجتماعية والوطȺية المطورة( إما لصعوبة التعامل مع 

Ⱥ ات االستهالكية الحالية. التي أحدثتها التطور اع بأȽميتها في الحياة المعاصرة بالشكل الصحيح أو لعدم االقت

يتȺافى كليًا مع الحاجة الماسة لهذȻ القيم النتشار فهو  –إذا وجد لدى مؤلفي الكتب -فإن Ƚذا التوجȼ الحال 

االستهالكية واالحتياج إلى المزيد من القيم االستهالكية التي تساعد الفرد على مجاراة التغيرات المتسارعة 

( والتي أكدت 2016؛ السليمي،2010؛ الحمود،2002دراسة كل من )القاضي، وتتفق ȽذȻ الȺتيجة مع نتائج

وزيع عادل للقيم االقتصادية ومن ذلك القيم المتصلة بالجانب االستهالكي في المȺهج الدراسي  على عدم وجود ت

ومن ذلك القيم الدراسات االجتماعية والوطȺية. وȽذا ما دفعها للتأكيد على ضرورة تضمين القيم االقتصادية 

 االستهالكية.

على التربية  إعداد الȺشءيتفق مع أȽمية  القيم االستهالكية التوافر ȽذȻ عدم وبȺاًء على ȽذȻ الȺتيجة فإن      

دور كبير  من لها ذلك لما ؛(Ramsey & Cruze, 2014) المدرسةالسȺوات األولى من االستهالكية في 

المتمثلة باالعتدال باإلنفاق واالستهالك. وعليȼ يمكن القول  ألمور العقائديةغرس ا في تربية األبȺاء وتȺشئتهم على

القيم االستهالكية من معالجتها في كتب التربية االجتماعية سيؤثر على التالميذ من عدم تمكيȺهم من أن  إن غياب

 والسليم للتربية االستهالكية. باألخالق الحميدة والفهم العميقيتحلوا 

راع تضمين  على ما تقدم، كشفت نتائج الدراسة وعالوة       أن ك تب التربية االجتماعية والوطȺية المطورة لم ت

جميع المهارات االستهالكية، حيث اتضح خلو ȽذȻ الكتب من أي مهارة من المهارات االستهالكية، قيد الدراسة 

االستخدام و 11) والبالغ تعدادȽا  : ــ ـ ـب المحافظة على األساسيات الحياتية ( مهارة. وتتعلق ȽذȻ المهارات 

الطعام، اللباس، المقتȺيات الشخصية، الممتلكات العامة...(، ومهارة قراءة البيانات المدونة على السلعة، ومهارة 

االختيار األمثل بين البدائل المعروضة من السلع، ومهارة التفاوض في عمليات شراء وبيع السلع االستهالكية، 

حساب لقيمة السلع االستهالكية، ومهارة إجراء العمليات المالية )عملية دفع ثمن السلعة(، ومهارة ومهارة ال

بين العمالت المختلفة وعرفة قيمتها المالية، ومهارة التعامل مع اإلعالنات التجارية والعروض االستهالكية، ومهارة 

 هارة االدخار.إدارة المصروف، ومهارة المطالبة بحقوقȼ كمستهلك، وم
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إلى رؤية مؤلفي ȽذȻ الك تب التي ربما يرون عدم مȺاسبة ومالئمة ȽذȻ المهارات  ويمكن أن تعزى ȽذȻ الȺتيجة     

ارتباط ȽذȻ المهارات االستهالكية وارتباطها  االستهالكية لهذȻ الفئة العمرية )المرحلة االبتدائية( خاصة في ظل 

 (2017، ودراسة الثعلبي )(2016دراسة السليمي ) ق ȽذȻ الȺتيجة معبشكل أو بأخر بمجاالت أخرى. وتتواف

التي أكدت على أȽمية تضمين المهارات االقتصادية والتي يدخل ضمن نطاقها المهارات االستهالكية بعد أن 

ȼȺ اتضح من نتائج تحليل المحتوى للكتب الدراسية التي تȺاولتها ȽذȻ الدراسة أن المهارات االقتصادية غير مضم

 بالقدر الكافي والعمق المȺاسب.

رزȽا  شهد       القرن الحادي والعشرين عمليات تطوير تربوية متȺوعة في وزارة التعليم السعودية، وجاء من أب

ر كتب التربية االجتماعية والوطȺية لتالميذ المرحلة االبتدائية، حيث ع ّد Ƚذا الملمح واحدًا من أبرز مالمح  تطوي

في ظل مȺطلقاتها وتوجهاتها نحو  التعليم. ولعل Ƚذا التوجȼ شرعت بȼ وزارة تطوير العملية التعليمية التعلمية

ركيز على التربية االستهالكية واحدة من  .والوطȺية التربية االجتماعيةاقتصاد المعرفة لتطوير بيئات تدريس  ت وع دŉ ال

ومن ȺȽا فقد ع Ⱥيت الدراسة الحالية  لها كتب التربية االجتماعية والوطȺية.أن تتȺاو المعاصرة التي يجب االتجاȽات 

التربية االستهالكية في كتب التربية االجتماعية  تضمين ألȽمية التربية االجتماعية والوطȺيةمعلمي  تصورات بدراسة

فرȽا في تلك الكتب. ولتحقيق ذلكدرجة والوطȺية، و  مفاȽيم التربية االستهالكية بإعداد قائمة ب ت الباحثة، قامتوا

 ثم ح لِّلت الكتب بموجبها. ومهاراتها، وقيمها

التربية االجتماعية ، توصلت الدراسة إلى استȺتاج رئيس مفادȻ أن معلمي ضوء تحليل نتائج بيانات الدراسة وفي    

دركون بشكل كبير والوطȺية  من خالل ومهارتها  إكساب التالميذ مفاȽيم التربية االستهالكية وقيمها أȽميةي

عداد ، حيث إن إدراكهم لذلك يؤشر على أن لديهم تصورات إلكتب التربية االجتماعية والوطȺيةفي  تضميȺها 

تؤكد أن  ،التوجهات العالمية يȺسجم معمن مختلف الجوانب االستهالكيًة. وȽذا مثقفاً و واعياً ليصبح المتعلم  التي 

يسهم في تعزيز السلوك  والوطȺية ستهالكية في كتب التربية االجتماعيةالتربية االومهارات تضمين مفاȽيم وقيم 
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ورȻ الكبير في تحقيق األمن واألمان، وتحقيق اآلمال  االستهالكي لدى التالميذ من خالل توعيتهم بأȽميتȼ ود

 .  (Bucks & Pence, 2006; Batty et al., 2015; Homan, 2016) والمجتمعللفرد 

أن أفراد الدراسة لديهم طموحات كبيرة من أجل إعداد جيل  ، يمكن القولنتائج السؤال األولفي ضوء و       

لوك . ومن ȺȽا فإن األمر يستلزم من القائمين على تطوير  ات حياتية تعكس داللة التربية االستهالكيةييمارس س

ركزوا  ي محتوى جزءًا ال يتجزأ من  ، بحيث تصبحللتالميذ التربية االستهالكيةعلى التربية االجتماعية والوطȺية أن 

 المعرفة الكافية والمهارات العملية ومȺظومة القيم االستهالكية Ȼتالميذ. وبالتالي تساعد المعلم إلكساب الكتب

ركيز على التربية االستهالكية  ، التي بيȺتالسابقةلدراسات مȺظمة وممȺهجة. وȽذا يتوافق مع ا ت في المȺاȽج أȽمية ال

ذ كافة القرارات الحكيمة والسليمة إزاء مختلف قضايا  المدرسية، بحيث يكون التالميذ قادرين على اتخا

 ;Willis, 2011) والمهارية القيميةو التربية االستهالكية المعرفية  مكوناتوذلك بȺاًء على ما يمتلكوȻ من 

Lusardi & Mitchell, 2014) 

التربية  كتبم تحظ بأي اȽتمام من قبل مؤلفي  تستȺتج الدراسة أن التربية االستهالكية ل ؛لى ما سبقباإلضافة إ     

 االجتماعية والوطȺية للصف الرابع والخامس والسادس االبتدائي في المملكة العربية السعودية. ولعل Ƚذا اإلغفال

ومقبواًل في ظل التوجهات المعاصرة التي تسعى  لم يكن معقوال، ومهاراتها وقيمهالمفاȽيم التربية االستهالكية 

ركيز على Ƚذا لتضمين التربية االستهالكية لتكون جزءًا من كتب التربية االجتماعية والوطȺية ت ، السيما وأن ال

المعتدلة والمتزنة في مختلف جوانب االستهالك سمات الشخصية  إكساب المتعلم الجانب التربوي يسهم في

ضايا االستهالكية قادرين على مواجهة القتجعلهم  ،أن اكتساب التالميذ للتربية االستهالكية فضاًل عن واإلنفاق.

 . وإيجاد الحلول لها
التعليم  لمرحلةعن كتب التربية االجتماعية والوطȺية ؛ فإن غياب التربية االستهالكية وتأسيسًا على ما تقدم      

ة في المملكة العربية السعودية، الذي يسعى إلى جتماعية والوطȺياالبتدائي ال يتوافق مع أحد أȽداف التربية اال

من المرتكزات التربوية التي  لذا فإن التربية االستهالكية تعدالذي يخدم أمتȼ ووطȼȺ ومجتمعة؛  ،المواطن الصالح
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ال يعفي مسؤولي  االستهالكية للتربيةن اإلغفال الكامل وعليȼ، فإ .ة االجتماعية إلى إكسابها للتالميذالتربي مȺهج

  كتب التربية االجتماعية والوطȺية.وزارة التعليم من إعادة الȺظر في  

 ي: بما يأت ةوصي الباحثلȺتائج التي خلصت إليها الدراسة، تفي ضوء او 

  يم التربيةȽيةفي   ومهاراتها االستهالكية وقيمهاتضمين مفاȺولكل صف على ،كتب التربية االجتماعية والوط 

.من أجل تحقيق التتابع واالستمرارية في تطوير الكتب ،حدة

  يمي وقيمي ومهاري للتربية االستهالكية من قبل القائمين على تخطيط وتأليف وتطوير الكتبȽيكل مفاȽ إيجاد

الحالية للتربية االجتماعية والوطȺية في المملكة العربية السعودية.

 أنظار مؤلفي كتب التربية االجتما ȼية، لمراعاة التربية االستهالكيةتوجيȺات المعاصرة كأحد  عية والوطȽاالتجا

 الجوانب األخرى مع وذلك جȺبًا إلى جȺبللمȺاȽج الدراسية في مȺظومة مȺاȽج الدراسات االجتماعية 

 ،واطȺة، والوقائية، والبيئية، والصحية، والموالمدنية، والمروريةاالقتصادية، والسياحية، والسكانية، والسياسية، 

وحقوق الطفل والمهارات الحياتية وغيرȽا من المجاالت الهامة لكتب الدراسات االجتماعية، بحيث ال يطغى 

جانب على آخر.
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The present study aimed to search the relationship between verbal and nonverbal language 
communication development in children with sensory auditory developmental disorders,  
Through the application of  a training program (The Developmental Approach to Successful 
listening) DASL II  for developing voice listening skills in order to  develop communication and 
correct language construction for this segment of children,the study was conducted on a sample 
of 30 children suffering from  sensory auditory developmental disorders equipped by cochlear 
implant followed in speech therapy clinics in university hospital, Algiers. 
The results revealed that there were statistically significant differences in all the dimensions of 
the applied tests, on the study sample in the pre-test and post-test measurements for the 
application of the training program. 
The results of the study also revealed a positive relationship between the development of voice 
listening skills and language development as complementary functions. 
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Résumé : 

Cette étude vise à identifier les facteurs qui sont à l'origine de la demande précoce de retraite. 

Des études précédentes ont conduit à une multiplicité de causes de ce phénomène, dont 

certaines sont liées à la santé et à la situation familiale du demandeur de retraite, et que 

certaines d'entre elles sont rattachées aux conditions professionnelles et organisationnelles, 

alors que d’autres ont motivé personnellement l'individu à mener le reste de sa vie en toute 

quiétude et dans le bien être après une longue carrière de travail. 

L'étude sur le terrain a été menée sur un échantillon de 209 travailleurs d’une société 

algérienne de transport et de transformation d’hydrocarbures, répartis en groupes d'âge et en 

niveaux fonctionnels. Pour déterminer les facteurs à l'origine de la retraite anticipée, deux 

questionnaires ont été utilisés, l'un sur les risques psychosociaux et l'autre sur le contrôle des 

conditions de travail après avoir vérifié leurs caractéristiques psychométriques. 

Les résultats indiquent l’existence d’une corrélation entre la demande précoce de retraite et les 

facteurs organisationnels d'une part et l'absence de différences statistiquement significatives 

entre la demande de retraite et les variables de genre, d'âge, d'ancienneté au travail et de grade 

d’autre part. 



 

83 

 

Les résultats montrent que les facteurs organisationnels ont un effet clair sur la demande de 

retraite anticipée sans distinction entre les catégories des travailleurs. Ceci favorise la 

nécessité d'améliorer continuellement ces facteurs  organisationnels pour permettre à 

l'individu d’activer toutes ses capacités et à l’entreprise de limiter le degré de retrait précoce 

de ses éléments. 

Mots clés : facteurs organisationnels, retraite anticipée, conditions de travail 
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- Résumé :  
   Cette étude a été menée sur un échantillon de quelque 316 élèves des écoles secondaires dans 
certaines écoles secondaires Province Mascara, afin de projeter la réalisation des facteurs 
psychologiques (la santé mentale et l'équilibre psychologique) par la pratique des activités physiques 
et sportives. On ne peux pas ignorer l’importance principale du corps humain et de son rôle dans 
l'élaboration de caractéristiques psychologiques. Les résultats ont montré que la pratique des activités 
physiques et sportives en suivant les effets psychologiques de: l'acquisition de la nécessité d'atteindre 
des objectifs élevés pour eux-mêmes et d'autres. la discipline émotionnelle, l'obéissance et le respect 
de l'autorité. Et donner un haut niveau de compétences souhaitées psychologiques telles que la 
confiance en soi, l'équilibre émotionnel, la maîtrise de soi, basse tension, diminution des expressions 
agressives. L'effort physique régulier a positif et bénéfique pour l'état psychologique en particulier 
pour les personnes qui souffrent de divers troubles mentaux telleque le stress et la dépression ... etc, et 
ces résultats envoyer à l'optimisme, et souligne que les activités physiques et sportives ont un impact 
positif important pas sur la condition physique, mais aussi sur aptitude psychologique. 
- Mots-clés: la pratique du sport, de la santé mentale. 
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توسط من وجهة نظر مستشاري التربيةمظاȽر وأسباب العȺف المدرسي لدى تالميذ التعليم الم  

ـ  دراسة ميدانية بالمتوسطات التابعة لمديرية التربية لوالية مستغانمـ 

 

 ملخص الدراسة : 

نظر مستشاري التربية ، حيث Ƚدفت الدراسة إلى تحديد مظاȽر وأسباب العȺف المدرسي لدى تالميذ التعليم المتوسط من وجهة 
مستشارا من مستشاري التربية بالمتوسطات التابعة لمديرية التربية لوالية مستغانم خالل الموسم  40اشتملت عيȺة الدراسة على 

 . 2015/2016الدراسي 

 واستخدم الباحثان مقياس مظاȽر و أسباب العȺف المدرسي تم التحقق من خصائصȼ السيكومترية .

 الȺتائج توصلت الدراسة بعد تحليل الȺتائج توصلت الدراسة  إلى مايلي:  بعد تحليل

تقع مظاȽر العȺف المدرسي على شكل عȺف نحو الممتلكات  بالدرجة األولى ثم يليȼ العȺف نحو اآلخرين وفي األخير العȺف ـ  1
 التربية.نحو الذات بين التالميذ في مرحلة التعليم المتوسط، Ƚذا من وجهة نظر مستشاري 

ـ أȽم األسباب المؤدية إلى العȺف المدرسي لدى تالميذ المرحلة المتوسطة من وجهة نظر مستشاري التربية  Ƚي على التوالي:  2
 أسرية، جماعة الرفاق، وسائل اإلعالم، البيئة المدرسية.

 العȺف المدرسي، مستشاري التربية، التعليم المتوسطالكلمات المفتاحية: 

Résumé : 

L étude avait pour but de limetier les types et les causes de la violence scolaire chez les 
élèves de collège de point de vue des conseiller 

L’ échantillon de l étude a consiste 40 conseillers dans des collèges dépendants a 
la direction de l éducation de la wilaya de Mostaganem. 
Durant l’ année 2015-2016 les deux chercheurs ont utilisé les mesures des types et 
des causes de la violence scolaire, ensuite , iles ont vérifié les caractéristiques 
psychométriques ,et après l’analyse des résultats de l étude , on est arrivé à : 
1- la violence scolaire se fait , premièrement ,contre les biens du collège , puis , la 
violence contre les autres ; enfin , la violence entre les élève eux-mêmes. 
2- les principales causes chez les élèves de cycle moyen sont : la famille, les 
mauvais amis, les médias et le milieu scolaire.(selon le point de vue des 
conseillers). 
Les mots clés : violence scolaire , des conseillers, éducation moyenne . 
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ومȺذ تشكيل الȺواة األولى من الظواȽر التي رافقت اإلنسان مȺذ وجودȻ على سطح ȽذȻ المعمورة ، بل يعتبر سلوك العȺف مقدمة : 
  (1) للمجتمع البشري ، فكانت ȽذȻ الظاȽرة عبارة عن تحد دائم لوجود اإلنسان .

العدوان  ،وصار فمȺذ أن قتل قابيل أخاȽ Ȼابيل أبȺاء سيدنا آدم عليȼ السالم رسمت أول صورة من صور العȺف على وجȽ ȼذȻ األرض 
  .خيȼ أول جريمة في تاريخ البشريةبح قتل األخ ألبذلك سمة من السمات التي تميز اإلنسان وأص

للبقاء  اأساسي االعȺف مطلبظروف الصعبة من حولȼ ، فبدا ولقد ظلت األساطير والروايات تذكر أنواع الصراع الدامي لإلنسان تجاȻ ال
لكن سرعان ما تحول إلى سالح في يد األقوى يسلطȼ على من Ƚو أضعف مȼȺ بأشكال مختلفة .  

 الظواȽر الطبيعية ، فاندفع لمواجهة كل ما حولȼ بما فيها من   أول ساعات وجودȻ على األرض ، خاف قد خاف اإلنسان ومȺذ ل    
Ƚذا الخوف وبدأ يتعرف على مصادر قلقȼ ليتسȺى لȼ العدوان على شيء محدد ومعلوم ولȼ القدرة ، وحجم يستطيع أن يوظف قدرا 

(. 2)  معيȺا من قوتȼ لمواجهتها   

تعد ظاȽرة العȺف عامة والعȺف المدرسي خاصة تها البشرية مȺذ القدم ، إن العȺف ليس ظاȽرة سلوكية تخص أيامȺا وإنما ظاȽرة عرف  
وذلك في العديد من المجتمعات  من أكثر الظواȽر التي تستدعي االȽتمام من قبل الجهات المعȺية ، ألنها ظاȽرة شائكة ومتداخلة

يد من دالجزائر كغيرȽا من دول Ƚذا العالم لم تسلم من ȽذȻ الظاȽرة ،إذ أخبارȽا السمة المميزة لصفحات الع،و الغربية والعربية 
الذي  لى حد ما حلبات المصارعة وذلك بسبب العȺف السائدإالمؤسسات التربوية تشبȼ  أصبحتحيث الجرائد والمجالت الوطȺية 

وبعد الخروج حيث  ،الدخول وأثȺاء،المدرسة  إلىمية بين التالميذ قبل دخولهم ذ نشاȽد يوميا معارك داإ،غلب المدارس أيحتم على 
، ويتسبب العȺف في الجرح مظاȽر العداوة Ƚي السيد بالمدارس  أصبحتالمحدود و  اإلطارتخطت معامالت التالميذ فيما بيȺهم 

من أمثلة ذلك   المقال الذي  و.إلى القتل  ويصل في بعض الحاالت، عجزا وعاȽات للضحايا  األحيانلذي يولد في بعض العمدي ا
وذلك بإقدام  "كمالي يطعن زميلȼ في حجوط بتيبازة"تلميذ في الطور اإل بعȺوان  2015سبتمبر  21يوم االثȺين جريدة الȺهار  ȼشرتن

طعȺة في القلب في أنحاء متفرقة من جسمȼ أبرزȽا  سم 10زميل لȼ بخȺجر فاق  طولȼ  تلميذ يدرس في الثانية متوسط على طعن
 15جاء في جريدة الشروق حيث تم قتل التلميذ بوكرمة كمال البالغ من العمر وما .(03)أدخلتȼ غرفة اإلنعاش بمستشفى حجوط 

 نجد  وأصبحȺا،  سȺة والذي يدرس في السȺة الرابعة متوسط بمتوسطة بورنان Ƚدام بوالية سكيكدة بواسطة مطرقة أمام المتوسطة
التي من المؤتمرات أصبح محورا رئيسيا في العديد ولهذا ،في كل مؤسسة تربوية سواء داخلها أو خارجا بمختلف أشكالȼ ميا و العȺف ي

وذلك لما لها من تأثيرات سلبية  ،والمȺظمات البحثية والحلقات الدراسية و الȺدوات العلمية  التي عقدتها مختلف الهيئات التربوية 
معاملة الطفل تؤدي  إساءةوȽذا ما توصلت إليȼ دراسة السيد التي أظهرت إن  لى التالميذ في المدارسعلى الȺمو الȺفسي والتربوي ع

 إلى ظهور أعراض نفسية وسلوكية مختلفة أبرزȽا العȺف ، العدوانية وعدم القدرة على التحكم في انفعاالتهم خاصة انفعال الغضب
على  األجȺدة الدولية ومحط اȽتمام الكثير من القائمين  من الموضوعات األكثر أȽمية  يوعلى ذلك أصبحت مشكلة العȺف المدرس

سبيل المثال على و ،على العملية التربوية وكذلك أيضا وسائل اإلعالم ورجال القانون  وعلماء التربية وعلم الȺفس واالجتماع وغيرȽم 
والجمعيات المهتمة بالشؤون التربوية ، ،   األحداثرك الوطȺي وشرطة وزارة التربية بالتȺسيق مع جهات الد نجد دراسة قامت بها

ألف( حالة عȺف ،   47( إلى ) 2008-2007بين عام ) ألف حالة ( اعتداء وعȺف جسدي  29كشفت ȽذȻ الدراسة عن وجود ) 
، حيث أن ȺȽاك عȺف ناتج من البيت  (4)كما خلصت الدراسة إلى أن طور التعليم المتوسط شهد ارتفاعا كبيرا في حاالت العȺف 

Ƚا على سلوك العȺف مع أبȺاء الجيران من اشمي إلى أن بعض األسر تشجع أبȺاءوذلك ما توصلت إليȼ دراسة الهويرافقȼ إلى المدرسة 
ا أن  ȺȽاك العȺف ، كم بȺائهم عȺدما يكبر Ƚؤالء األبȺاءأجل السيطرة وعدم الخضوع وغالبا ما تعاني تلك األسر سلبيات ما غرسوا في أ
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الذي يتعلمȼ التلميذ من الشارع إلى المدرسة ألن األطفال يمرون عبر قȺوات عديدة بالشارع ، كما أن ȺȽاك عȺف ناتج عن وسائل 
والتلفاز والحصص واألفالم العȺيفة والمسلسالت  االنترنيتحيث أن التلميذ يتأثر بكل المظاȽر التي تحيط بȼ من خالل  اإلعالم
أي أن كثرة مشاȽدة العȺف وحوادث القتل في التلفاز تزيد من معدالت العȺف لدى  الفايسبوك االلكترونية و واأللعابة المتȺوع

العȺف المدرسي ومحدداتȼ كما يدركها "( التي قامت بها بعȺوان 2007ونجد كذلك دراسة خالدي خيرة )  ، (05)األطفال 
سوء اآلداب ضد المدرسين بوالتي توصلت إلى أن ȺȽاك تفشي سلوكيات ترتكب من طرف التالميذ تتصف  "،التالميذ المدرسون و

وأȽم األسباب وراء ،تجريح ، تهديد ضد التالميذ من وجهة نظرȽم الوسلوكيات من نوع عȺف نفسي مثل التحقير ، ،حسب إدراكهم 
وكذلك دراسة مȺيب  (06)المدرسية من وجهة نظر المدرسينظاȽرة العȺف المدرسي تمثلت في اإلȽمال األسري ثم المشاكل 

ثم األسرية بȺسبة  % 90( التي أجريت في مصر والتي توصلت إلى أن الدوافع الȺفسية تحتل المرتبة األولى بȺسبة 2007وسليمان )
( التي 2008وكذلك دراسة خالد وآخرون ) (07)  % 77ثم التربوية والثقافية بȺسبة%  84بȺسبة  اإلعالميةثم   %    86

أسباب ظاȽرة العȺف المدرسي كانت شخصية وبيئية وȽي األسرة وحالتها االقتصادية واالجتماعية أجريت في األردن توصلت إلى أن 
 ،وغير المباشروأن للعȺف المدرسي أشكال متعددة مȺها العȺف الجسدي والمعȺوي ،والبيئة المدرسية والمشاكل العقلية والȺفسية 

الثانوية الجزائرية ،وإن العȺف يرجع إلى وكذلك دراسة بن دريدي التي توصلت إلى أن العȺف مȺتشر بشكل واضح في المدارس 
فة الحي  مجموعة من العوامل مȺها الفقر والوضع االقتصادي الصعب ، الضعف الثقافي والتعليمي ألولياء أمور التالميذ ، تعلم ثقا

فخطورة الظاȽرة وتȺاميها جعل تȺاولȺا بالبحث والتحليل مطلبا ضروريا وȽو ما ، (08)دم من قبل األسر تجاȻ أبȺائها والعȺف المستخ
مجتمعȺا ألن خطورتها جلبت اȽتمامȺا بدرجة كبيرة وذلك من أجل التعرف أكثر في غمار ȽذȻ الظاȽرة الدخيلة على دفعȺا للخوض 

والتعرف على أسباب Ƚذا العȺف من  ،التعليم المتوسط من وجهة نظر مستشاري التربيةعلى مظاȽر العȺف المدرسي لدى تالميذ 
التربية ألنȼ يعتبر ركيزة المؤسسة التربوية وȽو بدراية عن كل صغيرة وكبيرة تحدث في المؤسسة التربوية وȽو   وجهة نظر مستشاري

   كل الحوادث التي تقع من فترة الصباح إلى المساء .  باتصال مباشر مع جميع األساتذة والمشرفين التربويين فهو يلم على

 اختيار الموضوع :  دواعيـــ  2

إن لكل دراسة أو بحث علمي دوافع ذاتية وأخرى موضوعية تجعل الباحث مستعدا للقيام بدراستȼ ومن أȽم األسباب الدافعة الختيار 
 Ƚذا الموضوع ما يلي : 

ــــــــ األسباب الموضوعية : 1  

استفحال ظاȽرة العȺف المدرسي وانتشارȽا بشكل واسع وبروزȽا أكثر في السȺوات األخيرة.ــــ   

الالتربوية في الوسط المدرسي)التالميذ ـــ األساتذة ـــ اإلدارة(. السلوكياتــــ اآلثار السلبية التي تخلفها   

قȺوات الفضائية والتي تدل على خطورة ȽذȻ الظاȽرة في ــــ كثرة التقارير واإلحصائيات التي تȺشرȽا وسائل اإلعالم من جرائد وال
 التحصيل الدراسي وعلى المجتمع.

 ــــ التأثيرات السلبية التي يخلفها العȺف المدرسي على جميع أفراد المجتمع.

ومواجهة ȽذȻ الظاȽرة. من ȽذȻ الظاȽرة للحد حلول ــــ من أجل إيجاد  

ــــ األسباب الذاتية : 2  
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المهȺية المعاشة في الوسط المدرسي من السلوكيات الالتربوية داخل المدارس وما نالحظȼ كل يوم من خالل ممارستي ـــــ المعرفة 
المهȺية كمشرف تربوي من خالل إثارتهم للفوضى والشغب داخل القسم والكتابة على الجدران والطاوالت ورسم الرسومات المختلفة 

المعلم السخرية،االستهزاء من مظهرȻ وسلوكȼ وأحيانا القيام بوضع الغراء الالصق  في دورة المياȻ)المرحاض( وعصيان ألوامر
والحشرات للمعلم وكرسي متكسر لكȼȺ يبدو أنȼ جيد للمعلم،كما يقومون بتهديدȻ،ومن ناحية أخرى قد نجد بعض المدرسين يحيدون 

ن ȽذȻ اإلساءة الكثير من اآلثار السلبية والȺفسية والسلوكية على المȺهج السليم ويسيئون لفظيا واجتماعيا إلى بعض التالميذ ويȺجم ع
 عن البȺاء الȺفسي واالجتماعي للتالميذ.

ولهذȻ األسباب رأيȺا حتمية القيام بهذȻ الدراسة حتى تكون من اإلسهامات الفعالة التي تثري الخدمات السيكولوجية والتربوية في 
ية والتعديل وإيجاد إستراتيجية لمواجهة ȽذȻ الظاȽرة وخاصة من وجهة نظر مستشار بالدنا وذلك سواء من الفهم والتشخيص والوقا

 التربية.

تكون أȽداف الدراسة على أشكال مختلفة مثل : على شكل تحقيق فرضية معيȺة أو أسئلة تتطلب اإلجابة عȺها  ــ أȽداف الدراسة: 3
 .(09)واآلخر تكون شكال تقريريا 

ȻذȽ ف وأشكال لقد كان الهدف من وراءȺر العȽو على الدراسة الوقوف الفعلي وعن كثب على مظا ȼ 

 ـ التعرف على مظاȽر العȺف المدرسي لدى تالميذ التعليم المتوسط في والية مستغانم من وجهة نظر مستشاري التربية  .

تشاري التربية .ــ التعرف عل مقار حجم مشكلة العȺف في المتوسطات و أكثر أنواعها انتشارا من وجهة نظر مس 1  

ــ التعرف على أسباب العȺف المدرسي لدى تالميذ التعليم المتوسط من وجهة نظر مستشار التربية . 2  

أي التعريف اإلجرائي لمصطلحات الدراسة الرئيسية الواردة  مصطلحات الدراسة :ــــ  4  

االستبيان المعد  علىالمتوسطة  مستشار التربية في مجموع الدرجات التي تحصل عليها  :بأنȼ إجرائيايعرف العȺف المدرسي ـــ  1ـــ  4
للدراسة وȽو يمثل الدرجة التي يحصل عليها الفرد من حيث المتغيرات المقيسة في مقياس العȺف ويحدد سلوك العȺف في الدراسة 

 تحديد كل مȺها :  بالعȺف نحو الذات والعȺف نحو اآلخرين والعȺف نحو الممتلكات وȽا Ƚو

Ƚو نوع من أنواع العȺف يتجȼ نحو الذات وتدميرȽا ويتمثل في التقليل من شأن الذات والȺظر إليها نظرة  أ ــ العȺف نحو الذات :
 دونية.

امل بين Ƚو العȺف الموجȼ نحو الغير والخروج على القانون والȺظم المتعارف عليها والمعمول بها في التع ب ــ العȺف نحو اآلخرين :
 الȺاس.

ويقصد بها إلحاق الضرر المادي كالتدمير وتخريب ممتلكات الغير من الزمالء والمحيطيين وكذلك ج ــ العȺف نحو الممتلكات : 
 الممتلكات العامة. 

أي سلوك لفظي أو مادي مباشر أو غير مباشر يصدر من تلميذ أو مجموعة من التالميذ نحو أنفسهم أو اآلخرين أو ويعرف أيضا :
ممتلكات  المؤسسة داخلها أو خارجها أو ممتلكات العاملين بالمتوسطة من مدير أو أستاذ أو مشرف تربوي أو مستشار تربوي 
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رغبة في االنتقام من اآلخرين أو الحصول على مكاسب معيȺة ويترتب عليȼ  وذلك نتيجة حب الظهور ، أو الشعور بالغضب ، أو
 إلحاق أذى بدني أو مادي أو نفسي متعمدة بالطرف اآلخر .

( سȺوات حيث تتوج بشهادة التعليم العام والتي 4تتضمن أربع ) : Ƚي مرحلة تلي مرحلة االبتدائي ،مرحلة التعليم المتوسط ــ  2ـــ 4
دة التعليم المتوسط ، كما يلتحق التالميذ الȺاجحون في ȽذȻ المرحلة إلى السȺة األولى من التعليم الثانوي.صارت تعرف بشها  

، ويقدم تقريرا يوميا :يعرف بأنȼ ذلك الشخص  المكلف بحفظ الȺظام وحسن السلوك في مؤسسات التعليم مستشار التربية ــ  3ــ 4
(.10)عن التالميذ واألساتذة   

 إن مشكلة العȺف تعد موضوعا يستحق المالحظة واالȽتمام نظرا للواقع المزري الذي تعيشȼ مدارسȺامشكلة الدراسة : ـــ  5
ع المظاȽر والصور لتالميذ خلعوا رداء البراءة والصفاء وارتدوا ثوب فظاظة الخلق وبذاءة اللسان ،وأصبحت مسرحا يعرض أبش

تم والسب التي تخدش الحياء وتȺافي األخالق ، يتعاركون باأليدي أو بالحجارة وقد يصل أقبح ألفاظ الش إطالقوراحوا يتفȺȺون في ،
األمر بهم إلى استعمال األسلحة البيضاء ، االعتداء على الطاقم التربوي ، التكسير والتخريب لممتلكات المؤسسة أو العاملين بها، 

على كاȽل  والتي أصبحت تشكل عبئا ثقيالواألسر على السواء ، مضاجع العاملين بالقطاع  تكدر مȺاخها وكابوس يراود اذن Ƚي
لهذا نحاول في ȽذȻ الدراسة الكشف عن أȽم مظاȽر وأشكال العȺف  ،أطراف العملية التعليمية لتعاملهم اليومي مع ȽذȻ السلوكيات

Ⱥم العوامل التي جعلت من مدارسȽف بدال من  الممارس من طرف التالميذ داخل المؤسسات التربوية و عن أȺا مكانا لممارسة الع
ومن ȺȽا فإن الدراسة الحالية تستهدف معرفة وجهات نظر مستشاري التربية   ،كونها مكانا لطلب العلم واالحترام المتبادل

بحكم  التربويين المستشارينلدى تالميذ المرحلة المتوسطة في والية مستغانم،و  وأسبابȼ المتوسطات حول مظاȽر العȺف المدرسي
لدى تالميذ المرحلة المتوسطة وبȺاءاً  وأسبابȼ هم األقدر على معرفة مظاȽر العȺف المدرسيف ،تفاعلهم اليومي مع المدارس و تالمذتها

 على ذلك تتحدد مشكلة الدراسة باألسئلة التالية:

 في متوسطات مستغانم؟  ي التربيةــ ما مظاȽر العȺف المدرسي أكثر انتشارا لدى تالميذ المرحلة المتوسطة من وجهة نظر مستشار  1

 Ƚي األسباب السائدة المؤدية للعȺف المدرسي لدى تالميذ المرحلة المتوسطة من وجهة نظر أعضاء الطاقم التربوي؟ ــ ما 2

 خرين وبعدȽاتقع مظاȽر العȺف المدرسي على شكل عȺف نحو الذات  بالدرجة األولى وبعدȽا عȺف نحو اآلفرضيات الدراسة : ـــ  6
 عȺف نحو الممتلكات  لدى تالميذ مرحلة التعليم المتوسط من وجهة نظر مستشاري التربية.

ــــ األسباب السائدة المؤدية للعȺف المدرسي  لدى تالميذ المرحلة المتوسطة من وجهة نظر مستشاري التربية Ƚي على التوالي:  2
.....أسرية، مدرسية ، جماعة الرفاق ، وسائل اإلعالم ...........  

تحددت الدراسة الحالية كاآلتي :  ة :حدود الدراســـ  7  

التربية بالمتوسطات . استجابات عيȺات عشوائية من مجتمع مستشاري ـــــ الحدود البشرية : 1  

. 2016/ 2015الفصل الثاني من العام الدراسي  ــــ الحدود الزمȺية : 2  

بعض متوسطات لوالية مستغانم  ــــ الحدود المكانية : 3  

ـــ األدب الȺظري :  8  
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تعريف العȺف : ــ   1ـــ 8   

لقد اȽتم الباحثون في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتحديد مفهوم العȺف وسوف نعرض بعض التعريفات التالية :   

ــ التعريف اللغوي :   1ـ 1ــ 8  

فة ، لم يرفق بȼ فهو عȺفي اللغة إلى " يرجع أصل كلمة "عȺف " يف ويقال َعȺَُف " يقال َعȺَُف بȼ وعليȼ يعȺف ، عȺفا و عȺا
(  11) وشدة وعتب عليȼ واعتȺف أي أخذȻ بعȺف .عȼȺ فالنا أي المȼ بعȺف   

ـــ التعاريف االصطالحية :   2ــ  1ـــ 8  

 ( .12) ي على انخفاض في مستوى البصيرة والتفكير . وتعرفȼ تهاني على أنȼ استجابة سلوكية تتميز بصفة انفعالية شديدة ، قد تȺطو 

ويرى عدنان كيفي أن المقصود من العȺف المدرسي ما يجري في بعضها من ممارسات سلوكية يكون أبطالها الطالب والطالبات 
والمعلمون والمعلمات ، شرارتها الغضب ووقودȽا تزايد االنفعال ونتيجتها استخدام للطم والركل والضرب باللكمات والركالت الحادة 

تالي فإنها تشكل خطرا على حياة ȽذȻ الفئة من الȺاس وتعتبر  ظاȽرة وليست مشكلة يتأذى مȺها الشعور والعصا وأحيانا بالسالح وبال
 . (13) الجمعي  

العȺف المدرسي كالتالي العȺف المدرسي Ƚو مجموعة السلوك غير المقبول في المدرسة وحيث يؤثر   DUBETومن جهتȼ يعرف 
لتعليمية داخل الفصل ويؤدي إلى نتائج سلبية بخصوص التحصيل الدراسي ويتمثل في على الȺظام العام للمدرسة ويعيق العملية ا

العȺف المادي كالضرب ، المشاجرة ، السطو ، تخريب ممتلكات المدرسة أو الغير، الكتابة على الجدران والطاوالت المدرسية 
السب ، الشتم والسخرية واالستهزاء والعصيان باإلضافة واالعتداء الجȺسي والقتل واالنتحار وحمل السالح بأنواعȼ والعȺف المعȺوي ك

 (.14) إلى  إثارة الفوضى بشتى طرقها بأقسام المدرسة

لقد اختلف الباحثون في تحديد أشكال العȺف فمȺهم من قسمها حسب الفئة المستهدفة أشكال العȺف المدرسي : ــ  2ــ 8
، وعȺف  المرأةالعȺف السياسي ، وعȺف الطفولة ، والعȺف ضد مثل العȺف األسري والعȺف المدرسي والعȺف الطائفي و  

 ȼف حسب طبيعتȺي كالتالي :  الجامعات أما آخرون فقد قسموا العȽوذلك إلى  أربعة أشكال و  

يعتبر العȺف الجسدي أكثر األنواع شيوعا ، وذلك نظرا إلمكانية مالحظتȼ و اكتشافȼ ، ونظرا لما ــ  العȺف الجسدي :  1
 ȼق والعض والدفع والمسك يتركȺف الجسدي في الضرب باليد والضرب بأداة حادة والخȺآثار على الجسد ويتمثل الع من 

 بعȺف وشد الشعر والبصق وغيرȽا .
وقد يقع داخل نطاق المدرسة أو خارجها في كلتا الحالتين يحاط بالتكتم الشديد والحيلولة دون ـــ العȺف الجȺسي :  2

قضاء أو الشرطة ألنȼ من شأن ذلك اإلساءة إلى سمعة التلميذ و إلى سمعة أسرتȼ و مستقبل أفرادȽا وصول الحاالت إلى ال
 في المجتمع . 

يعتبر من أشد أشكال العȺف خطرا على الحياة المدرسية ، ألنȼ يؤثر على الصحة الȺفسية إلفراد ــ العȺف اللفظي :  3
سيء إلى شخصية الفرد وتȺقص من احترامȼ ويتمثل Ƚذا الȺوع من العȺف المؤسسة التربوية خاصة وأن األلفاظ المستخدمة ت

في الشتم والسب واستخدام األلفاظ الȺابية ، وعبارات التهديد وعبارات تحط من الكرامة اإلنسانية ونقصد بها االȽانة ، إال 
. ȼو إثبات Ȼأو تحديد ȼمن الصعب قياس ȼالقانون ألن ȼف اللفظي ال يعاقب عليȺأن الع  
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Ƚو العȺف المسلط على التلميذ بهدف إيذاءȻ معȺويا ، أما في ما يخص العȺف الȺفسي نحو الطفل ـــ العȺف الȺفسي :  4
فيتمثل في ما يلي : أ ــ اإلȽمال : ويتمثل في إȽمال رعاية الطفل صحيا أو تعليميا أو عاطفيا  .  

(15)ض األوامر. ب ــ الحماية الزائدة : والتشدد في فر                        

ويشير الباحث إلى أنȼ تم استخدم كلمة " العدوان "  كمرادف لكلمة " العȺف " نظرا لتداخل معانيهما لدى كثير من 
الباحثين رغم اجتهادات باحثين آخرين للتعريف بين الكلمتين .  

التي استخدم فيها المȺهج الوصفي اعتمد على مسارين Ƚما : األول نظري تحقيقا لهدف الدراسة ـــ مȺهج الدراسة :  9
والثاني ميداني وكما عرفȼ رابح تركي على أن المȺهج الوصفي يقوم بجمع البيانات وتصȺيفها ومحاولة تفسيرȽا وتحليلها من 

Ⱥرة محل الدراسة بهدف استخالص الȽالظا ȻذȽ تائج ومعرفة كيفية الضبط أجل قياس ومعرفة أثر وتأثير العوامل على
(16)والتحكم في ȽذȻ العوامل.   

 Ƚ .(17)و جميع األشياء أو األفراد الذين يكونون موضوع مشكلة البحثمجتمع البحث: ـــ  10

طبقا إلحصائيات مديرية  مستشارا78المتوسطات بمديȺة مستغانم والذي يبلغ عددȽم مستشاري التربية فيتكّون مجتمع الدراسة من 
 بية لوالية مستغانم.التر 

 لقد تم إجراء ȽذȻ الدراسة وفق الخطوات اآلتية :

 ــ إعداد أداة الدراسة بصورتها الȺهائية.

 ــ تحديد أفراد عيȺة الدراسة.

 ــ الحصول على موافقة من مديرية التربية لوالية مستغانم.

( صالحة للتحليل وȽي التي 40( استمارة وتم استرجاع )45توزيع )ــ قام الباحث بتوزيع األداة على عيȺة الدراسة واسترجاعها، إذ تم 
 شكلت عيȺة الدراسة.

 (.spss20ــ إدخال البيانات إلى الحاسوب ومعالجتها إحصائيا باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية)

 ــ استخراج الȺتائج وتحليلها ومȺاقشتها واقتراح التوصيات المȺاسبة .

وȽي  وأسباب العȺف المدرسي : تمثلت أداة الدراسة في الئحة العȺف المدرسي الممارس من طرف التالميذــــ أداة الدراسة  1ــ 10
بȺدا( ألسباب العȺف 35لمظاȽر العȺف المدرسي و )بȺدا(21وتكونت في صورتها الȺهائية من) لرسالة الدكتوراȻ من إعداد الباحث 

ة سلوكية يحتمل أن يقوم بها التلميذ داخل المؤسسة التربوية ، وقد تم بȺاء ȽذȻ الالئحة بعد مراجعة ،تمّثل كل مȺها مخالف المدرسي 
، ميسر محمد فهد أبو صفية 2008، خيرة خالدي  2010العديد من الدراسات الȺظرية واإلجرائية في Ƚذا المجال ) بوفلجة غياث 

  ، علي بن نوح بن عبد الرحمن الشهري(

4 Ⱥاألداة على مجموعة من المحّكمين للتحقق من مدى مالءمتها لموضوعها، حيث تكونت مجموعة التحكيم ـ تم عرض ب ȻذȽ ود
 و وȽران  و مستغانمعين تموشȺت  الجامعات التالية:( محكمين من 05من )
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ليصبح بذلك العدد ( بȺود لتكرار موضوعها مع بȺود أخرى 4ـ بعد تحليل مالحظات المحكمين وبȺاء على توصياتهم تم حذف ) 5
( بȺدا يمثل كل مȺها مظاȽر العȺف المدرسي، يجيب عȺها المدراء تبعا لمقياس لكارت الخماسي )موافق جدا، 21الȺهائي لألداة )

( درجات في حالة 5موافق، محايد، غير موافق، غير موافق إطالقا(، بحيث تمȺح اإلجابة على Ƚذا المقياس درجة تتراوح بين )
ديدة، ودرجة واحدة في حالة عدم الموافقة الشديدة، وتمثل بذلك الدرجة المرتفعة على ارتفاع مظاȽر العȺف المدرسي، الموافقة الش

 بيȺما الدرجة المȺخفضة مؤشر على انخفاض مستوى مظاȽر العȺف المدرسي

، صياغة األسئلة ، وترتيبها تبعا وبذلك أصبحت أداة الدراسة في صورتها الȺهائية بعد إجراء التعديالت على وضوح المعاني  – 6
 لمالحظات المحكمين جاȽزة لالستخدام.

 مستشاري التربية في من وجهة نظر  و أسبابȼ ولتفسير االستجابة على أداة الدراسة ولمعرفة مدى توافق مظاȽر العȺف المدرسي 
 Ⱥسبي اآلتي :المتوسطات مع االستبيان بدرجتȼ الكلية والفرعية تم إعداد المعيار التقويمي ال

 طريقة تصحيح استبيان: ــ  10-1-2

، بخمس اختيارات متفاوتة فقرة 35العȺف المدرسي ب أسبابو فقرة 21أ( عدد فقرات استبيان مظاȽر العȺف المدرسي يشمل 
 الدرجة لكل فقرة، 

  ()من أكثر عȺفا كبيرة جدا )موافق تماما( إلى أقل عȺفا )غير موافق تماما( فالفرد الذي يضع العالمة 

 من أكثر األسباب المسببة للعȺف ) موافق تماما( إلى أقل األسباب المسببة للعȺف ) غير موافق تماما(

ومقابل الخانة ،درجات 3ومقابل الخانة محايد يأخذ ،درجات 4ومقابل الخانة موافق يأخذ ،درجات 5مقابل الخانة موافق تماما يأخذ 
 درجة واحد. 1و مقابل الخانة غير موافق تماما يأخذ  ،درجتين 2غير موافق يأخذ 

 :التالي الȺحو على الفارق الȺسبي الوزن متوسط ضوء ( في) المستشار نالها التي الدرجة وتصȺّف

 3،  2،  1وقد حسبت طول الفترة على أساس أن األرقام الخمسة  0.80أي حوالي  4/5نالحظ أن طول الفترة المستخدمة ȺȽا Ƚي 
 مسافات . 4وقد حصرت فيما بيȺها  5و  4، 

 واعتمد الباحث في ȽذȻ الدراسة المقياس اآلتي : 

 متوسط[  3.39ــــــ  2.60ــــ ] 3 ،مȺخفض[ 2.59ـــــ  1.80ــــ]  2 ، ـــــ  مȺخفض جدا[  1.79 – 1ـــ  من]  1

 مرتفع جدا   [   5 – 4.20ـــــ ] 5،  مرتفع [ 4.19ـــــ 3.40ــــ ] 4

 المتوسطات . نظر مستشار التربية في لدى تالميذ مرحلة التعليم المتوسط من وجهة  وأسبابȼ لتقدير مظاȽر العȺف المدرسي 

وȽي تمثل نسبة  مقبولة مراعاة   %51.28أي بȺسبة ( عضو 40تكونت العيȺة ومواصفاتها من ) ــ حجم العيȺة ومواصفاتها : 2ـــ 10
 .ستشارام 78بحجم المجتمع األصلي الذي يقدر ب 

 ــ  أدوات جمع  البيانات :  3ــ 10



172 

 

 .مستشارا( 40المتوسطات قوامها ) مستشاري التربية في قدم االستبانة إلى عيȺة من 

على الخصائص التالية : الجȺس و األقدمية )معلومات متحصل عليها  التربيةعيȺة مستشاري تشمل  خصائص عيȺة الدراسة : ـــ 4ـــ 10
 بعد جمع البيانات (.

 )الجȺس ، خبرة العمل(مستشاري التربية الجدول يبين خصائص عيȺة 

 خــــــــــــــــــــبرة الـعــــــــــــــــــــــــمل 
  % مج سȺة15أكثر من  سȺة 15أقل من  سȺوات5أقل من 

   97.5 39 09 ذ 20 ذ 10 ذكور
% 

 %  2.5 01 0 إ 1 إ 0 اناث

المجمو 
 ع

10  21  9 40 100   % 

% 25% % 52.5% % 22.5% 100

% 
 

 يوضح توزيع عدد مستشاري التربية والȺسبة المئوية حسب مجتمع السحب األصلي( :1جدول رقم )

 مهȺة شاقة جدا ال يفضلونها األساتذةوذلك ألن مهȺة مستشار التربية  يبين الجدول  أن نسبة الذكور أكبر من نسبة اإلناث

 : العȺف المدرسي  وأسبابمترية الستبيان مظاȽر العȺف المدرسي ـ الخصائص السيكو ــــــ 11

أȽم ما ( إلى أن الصدق Ƚو مدى قياس االختبار لما وضع لقياسȼ كم أن الصدق Ƚو 1989يشير تايلور)صدق االستبانة :  1ــ 11
 (18)يجب أن يؤخذ في االعتبار عȺد بȺاء االختبارات بكافة أنواعها وكذلك عȺد استخدامها .

للتأكد من فاعلية مقياس العȺف المدرسي تم التحقق من توفر صدق التȺاسق الداخلي لفقراتȼ عن طريق ـــ الصدق :  1ـــ 1ــ 11
حساب معامالت االرتباط بين كل درجة وكل فقرة من فقرات كل بعد ،والدرجة الكلية للبعد الذي يȺتمي إليȼ ، كما تم حساب 

كذا حساب معامالت االرتباط بين درجات كل بعد والمجموع الكلي معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية لألداة ، و 
 ( على التوالي : 03( ، ) 02لدرجات األداة وȽذا ما توضحȼ الجداول رقم )
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العȺف نحو  العȺف نحو اآلخرين العȺف نحو الذات العامل
 الممتلكات

 الدرجة الكلية

**0.860  العȺف نحو الذات   0.848 0.942**  

**0.860 العȺف نحو اآلخرين    0.886**  0.961**  

العȺف نحو 
 الممتلكات 

0.848**  0.886**   0.958**  

**0.942 الدرجة الكلية  0.961**  0.958**   

  0.01كل االرتباطات دالة عȺد مستوى    **

العȺف المدرسي( يمثل مصفوفة معامالت االرتباط بين العوامل والدرجة الكلية الستبيان مظاȽر 2الجدول )  

، وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بين   0.01( أن قيم االرتباط التي تم الكشف عȺها دالة عȺد مستوى 02يتضح من الجدول )
و  0.942(، بيȺما تراوحت قيم معامالت ارتباط كل عامل بالدرجة الكلية ما بين )0.886و  0.848كل عامل وعامل ما بين )

 من قيم معامالت ارتباط كل عامل بعامل.  (، وȽي قيم أكبر0.961

أسباب البيئة  أسباب جماعة الرفاق  أسباب أسرية العامل
 المدرسية 

أسباب وسائل 
 اإلعالم 

الدرجة 
 الكلية

**0.657  أسباب أسرية  0.512 0.579**  0.845**  

أسباب جماعة 
 الرفاق

0.512**   0.594**  0.552**  0.808**  

أسباب البيئة 
 المدرسية 

0.657**  0.594**   70.484**  0.833**  

أسباب وسائل 
 اإلعالم

0.579**  0.552**  0.484**   0.793**  

**0.845 الدرجة الكلية  0.808**  0.833**  0.793**   

  0.01كل االرتباطات دالة عȺد مستوى    **

( يمثل مصفوفة معامالت االرتباط بين العوامل والدرجة الكلية الستبيان أسباب  العȺف المدرسي 3الجدول رقم )  
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، وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بين كل  0.01( أن قيم االرتباط التي تم الكشف عȺها دالة عȺد مستوى 03يتضح من الجدول )
(، 0.845و  0.793ما تراوحت قيم معامالت ارتباط كل عامل بالدرجة الكلية ما بين )(، بي0.657Ⱥو  0.484عامل وعامل ما بين )

 وȽي قيم أكبر من قيم معامالت ارتباط كل عامل بعامل.

من خالل نتائج صدق المحكمين واالتساق الداخلي يمكن اعتبار االستبيان صادقا واعتمادȻ كاستبيان يقيس مظاȽر وأسباب العȺف 
.مستشاري التربية.المدرسي لدى تالميذ التعليم المتوسط من وجهة نظر   

أداة مظاȽر العȺف المدرسي على طريقة التجزئة اعتمد الباحث في حساب ثبات الثبات بطريقة التجزئة الȺصفية : ـــ 2ـــ  1ــ 11
(، والȺصف الثاني يضم األرقام 21إلى  1الȺصفية ، حيث قسم االستمارة إلى نصفين : الȺصف األول خاص باألرقام الفردية )من 

وȽي دالة  0.91= ( ، ثم قام بعد ذلك بحساب معامل االرتباط بيرسون لȺصفي االستمارة فكانت الȺتيجة ر 20إلى  2الزوجية )من 
+ر( أصبحت قيمة معامل االرتباط لالستمارة ككل 1ر/2( وبعد التصحيح بمعادلة سبيرمان براون )α  =0.01إحصائيا عȺد مستوى )

،وعليȼ يمكن القول بأن استمارة مظاȽر العȺف المدرسي تتمتع بقدر من االستقرار في نتائجها ، وبالتالي يمكن االعتماد 0.95تساوي 
 تحقيق أغراض الدراسة الحالية. عليها ل

 : استخدم الباحث معامل الثبات ألفا كرونباخ ، وقد بلغ معامل الثبات كما يلي :  ـــ الثبات بطريقة ألفا كرو نباخ 3ــ 1ـــ 11

 ( : يبين توزيع معامل الثبات على أبعاد األداة : 04الجدول رقم ) 

 عدد الفقرات مظاȽر العȺف المدرسي 
التجزئة 

Ⱥصفيةال  

معامل االرتباط 
 بيرسون

االرتباط سبيرمان براون  معامل
ثبات()معامل   

 4 07 العȺف نحو الذات

3 

0.76 

 

0.84 

 4 07 العȺف نحو اآلخرين

3 

0.81 

 

0.88 

 4 07 العȺف نحو الممتلكات

3 

0.80 

 

0.89 

 11 21 مظاȽر العȺف المدرسي 

10 

0.87 0.93 

الȺصفية ألبعاد مظاȽر العȺف المدرسي  والدرجة الكلية.( يمثل نتائج التجزئة 4جدول رقم )  
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و  0.76من خالل الجدول السابق، نالحظ أن معامالت االرتباط بين جزئي كل عامل من مظاȽر العȺف المدرسي كن يȺحصر بين 
نسبة عالية من ودال على  0.89و 0.84ويȺحصر معامل الثبات لكل جزء من أجزاء استبيان مظاȽر العȺف المدرسي بين  0.81

 الثبات .

دال على الȺسبة العالية  0.93ومعامل الثبات لȺصفي االستبيان الذي بلغ  0.87أما معامل االرتباط الستبيان مظاȽر العȺف المدرسي
 للثبات

 

. 

 عدد الفقرات أسباب العȺف المدرسي  
التجزئة 
 الȺصفية

معامل االرتباط 
 بيرسون

معامل االرتباط سبيرمان براون 
 )معامل ثبات(

 5 10 أسباب أسرية 

5 

0.54 

 

0.70 

 5 10 أسباب جماعة الرفاق 

5 

0.45 

 

0.62 

 5 10 أسباب البيئة المدرسية 

5 

0.31 

 

0.47 

 5 9  اإلعالمأسباب وسائل 

4 

0.24 0.37 

 20  أسباب العȺف المدرسي 

19 

0.60 0.74 

العȺف المدرسي  والدرجة الكلية. ( يمثل نتائج التجزئة الȺصفية ألبعاد أسباب5جدول رقم )  

و  0.24من خالل الجدول السابق، نالحظ أن معامالت االرتباط بين جزئي كل عامل من أسباب العȺف المدرسي كان يȺحصر بين 
ودال على نسبة عالية من  0.70و 0.37ويȺحصر معامل الثبات لكل جزء من أجزاء استبيان أسباب العȺف المدرسي بين  0.54
  الثبات

دال على الȺسبة العالية  0.74ومعامل الثبات لȺصفي االستبيان الذي بلغ  0.60أما معامل االرتباط الستبيان أسباب العȺف المدرسي
 للثبات.
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 أساليب المعالجة اإلحصائية المستخدمة :  ــ  12

 ( في حساب : 20)spssاستخدمت الدراسة في معالجة البيانات إحصائيا الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

 ــ التكرارات والȺسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدير الوزن الȺسبي لفقرات االستبانة.

 : وتفسيرȽاȺتائج الـــــ عرض  13

 وتفسيرȽا:الفرضية األولى نتائج ـ عرض ــــ  1ـــ 13

بالدرجة األولى ثم يليȼ العȺف نحو اآلخرين وفي األخير العȺف نحو الذات تقع مظاȽر العȺف المدرسي على شكل عȺف نحو 
 .مستشاري التربيةبين التالميذ في مرحلة التعليم المتوسط من وجهة نظر الممتلكات 

ومن أجل اإلجابة على ȽذȻ الفرضية استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العيȺة على استبيان 
 .مظاȽر العȺف المدرسي 

 ȻذȽ ف المدرسي ومعرفة أيهم أكثر انتشارا وذلك حسب درجة ممارسةȺر العȽيمكن ترتيب المجاالت الفرعية لمظا ȼوبذلك فإن
 :( كاآلتي6كما Ƚو مبين في الجدول ) مستشار التربية   لتالميذ التعليم المتوسط من وجهة نظرالمظاȽر 

االنحراف  المتوسط الحسابي  المجاالت الترتيب
 المعياري 

 التقييم 

 مرتفعة 0.99 3.71 مظاȽر العȺف نحو الممتلكات  01
 مرتفعة  0.94 3.64 مظاȽر العȺف نحو اآلخرين 02
 مرتفعة 0.80 3.59 مظاȽر العȺف نحو الذات  03

 مرتفعة 0.84 3.65 متوسط الدرجة الكلية لمظاȽر العȺف المدرسي
(ترتيب المجاالت الفرعية والدرجة الكلية حسب درجة ممارسة مظاȽر العȺف المدرسي لتالميذ التعليم المتوسط من وجهة 6جدول )

 نظر مستشاري التربية .

(  3.65( أن مظاȽر العȺف المدرسي كما يراȽا أفراد العيȺة لدى تالميذ التعليم المتوسط قد أتت بمتوسط ) 6يتضح من الجدول ) 
( على الدرجة الكلية للمجاالت وȽذا يدل على أن تقييم ȽذȻ المظاȽر من طرف أفراد العيȺة كان مرتفعا ، 0.84وانحراف معياري ) 

( وȽي متوسطات  3.71،  3.59ات أفراد الدراسة على المجاالت ما بين ) في حين  تراوحت المتوسطات الحسابية الستجاب
استجابات تدل على أنها تقييم ȽذȻ المظاȽر من طرف أفراد العيȺة كانت مرتفعة في مجاالت الدراسة جميعها وفيما يتعلق بترتيب 

الترتيب األول بمتوسط حسابي )  المجاالت فقد حصل مجال العȺف نحو الممتلكات ) ممتلكات المؤسسة والموظفين ( على
( وحصل مجال العȺف نحو الذات على 3.64( ، بيȺما حصل مجال العȺف نحو اآلخرين على الترتيب الثاني بمتوسط )3.71

ويفسر الباحث ȽذȻ الدرجة أن العȺف المدرسي من وجهة نظر مستشاري التربية الذي (  3.59الترتيب األخير بمتوسط حسابي ) 
العتداء على ل التالميذ يكون على أشكال متبايȺة كما أن التالميذ يقدمون على العȺف المادي كالضرب ،والتكسير ،وايمارس من قب

بسبب الجو المدرسي الذي يتمثل في ممارسات الطاقم التربوي من )مدراء وأساتذة ومستشارين ومشرفين ( الممتلكات واآلخرين 
ن مشاعرȽم وتفريغ تجاȽهم، فضال عن عدم إتاحة المدرسة الفرصة للتالميذ للتعبير عوأسلوب تفاعلهم مع التالميذ وعȺفهم 
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سليمة ،األمر الذي يؤدي إلى خلق مواقف إحباط لديهم فصاروا يحملون  مشاعر عدائية ال يستطيعون توجيهها نحو عدوانيتهم بطرق 
رȽم على تقدير الطاقم التربوي واحترامهم فتȺصب مشاعرȽم السلطة المدرسية خوفا من العقوبة، أو ما يحملونȼ من قيم ثقافية تجب

(، دراسة 2007(، وبن دريدي )2003وتتفق ȽذȻ الȺتائج مع دراسة شهري ) .العدائية ضد الممتلكات المدرسية لتفريغ انفعاالتهم.
 (.1998حمادة سعيد )

سي األسباب السائدة المؤدية للعȺف المدرسي  لدى تالميذ تقع أسباب العȺف المدر : عرض نتائج الفرضية الثانية وتفسيرȽا ــ  2ــ  13
Ƚي على التوالي: أسرية، مدرسية ، جماعة الرفاق ، وسائل اإلعالم....ومن أجل  مستشاري التربيةالمرحلة المتوسطة من وجهة نظر 

فراد العيȺة على استبيان أسباب اإلجابة على ȽذȻ الفرضية استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و الستجابات أ
 ( يبين ترتيب المجاالت الفرعية : 11( تبين ذلك بيȺما الجدول ) 10، 9، 8، 7العȺف المدرسي والجداول ) 

 :ـــــ مجال أسباب أسرية 1ــ  2ــ 13

الرقم 
 الترتيبي

الرقم في 
 االستبيان

المتوسط  الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 
 الحسابي 

االنحرا
ف 

المعيار 
 ي 

 التقييم

مرتفعة  0.67 4.42 الو الديةانعدام الرقابة  03 01
 جدا

والمؤسسة انعدام االتصال بين األولياء  11 02
 التعليمية

مرتفعة  0.86 4.29
 جدا

مرتفعة  0.78 4.23 التȺشئة األسرية غير السوية 1 03
 جدا

 مرتفعة  0.79 4.17 كثرة الخصام والشجار بين الوالدين 2 04
 مرتفعة 0.89 4.12 االنفصال بين الوالدين 10 05
 مرتفعة 0.89 3.90 تقليد عدوانية األب في البيت 21 06
 مرتفعة  0.92 3.66 انحراف أحد أفراد األسرة  31 07
 متوسطة 1.12 3.12 زواج الوالد بأكثر من واحدة 30 08
 متوسطة 1.16 3.06 الحماية الزائدة للطفل 12 09
 متوسطة 1.10 2.69 وفاة أحد الوالدين 20 10

 مرتفعة 0.42 3.77 متوسط الدرجات الكلية لمجال أسباب العȺف األسرية 
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و عدد االستجابات والتقييم لمدى معرفة أسباب العȺف لدى تالميذ مرحلة 7جدول ) 

 التعليم المتوسط مرتبة ترتيبا تȺازليا من وجهة نظر مستشاري التربية

والتي  مستشاري التربية( أن أسباب العȺف المدرسي لدى تالميذ التعليم المتوسط من وجهة نظر 7يتضح من معطيات الجدول ) 
( على الترتيب حيث كان المتوسط الحسابي الستجابات 1،  11،  3تتمثل في األسباب األسرية كانت مرتفعة جدا على الفقرات ) 
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لترتيب بيȺما كانت أسباب العȺف المدرسي لدى تالميذ التعليم ( على ا4.23، 4.29، 4.42على ȽذȻ الفقرات )  مستشاري التربية
( على الترتيب  31،  21، 10، 2والتي تتمثل في األسباب األسرية مرتفعة على الفقرات ) مستشاري التربية المتوسط من وجهة نظر 

 (  على الترتيب 3.66، 3.90، 4.12، 4.17حيث تراوح المتوسط الحسابي الستجابات المفحوصين على ȽذȻ الفقرات ) 

والتي تتمثل في األسباب األسرية  مستشاري التربيةبيȺما كانت أسباب العȺف المدرسي لدى تالميذ التعليم المتوسط من وجهة نظر 
( على الترتيب حيث تراوح المتوسط الحسابي الستجابات المفحوصين على ȽذȻ الفقرات )  20، 12، 30متوسطة على الفقرات ) 

 (  على الترتيب2.69، 3.06، 3.12

 مجال أسباب العȺف المدرسي والتي تمثلت في البيئة المدرسية : ــ  2ــ 2ـــ13

الرقم 
 الترتيبي

الرقم في 
 االستبيان

توسط الم الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 
 الحسابي 

االنحرا
ف 

المعيار 
 ي 

 التقييم

عدم وجود مرشدين نفسانيين لمرافقة  36 01
 التلميذ

 مرتفعة  0.91 4.11

 مرتفعة  1.02 4.10 كثرة تكرار التلميذ للسȺة الدراسية 34 02
 مرتفعة  1.02 4.05 اكتظاظ األقسام 25 03
قلة أماكن المجهزة للترويح وممارسة  26 04

 الرياضيةاألنشطة 
 مرتفعة  0.93 4.03

قلة الȺشاطات الترفيهية والمȺافسات  17 05
 الثقافية والرياضية

 مرتفعة 1.06 3.86

 متوسطة 1.11 3.05 تسلط المدرس على التلميذ 16 06
 متوسطة  1.12 2.97 مكان تواجد المؤسسة التربوية  27 07
 متوسطة 1.03 2.82 قدم Ƚياكل المؤسسات التعليمية 35 08
 متوسطة 1.04 2.79 اإلدارة المدرسية المتسلطة 6 09
عدم صالحية مرافق المؤسسة كدورات  7 10

... Ȼالميا 
 متوسطة 1.01 2.65

 مرتفعة 0.52 3.44 متوسط الدرجات الكلية لمجال أسباب العȺف األسرية 
والتقييم لمدى معرفة أسباب العȺف لدى تالميذ مرحلة  ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و عدد االستجابات8جدول ) 

 التعليم المتوسط والتي تمثلت في البيئة المدرسية مرتبة ترتيبا تȺازليا من وجهة نظر مستشاري التربية

والتي مستشاري التربية ( أن أسباب العȺف المدرسي لدى تالميذ التعليم المتوسط من وجهة نظر 8يتضح من معطيات الجدول ) 
( على الترتيب حيث كان المتوسط الحسابي 17، 25،26، 34،  36تمثلت في البيئة المدرسية كانت مرتفعة على الفقرات ) 

( على الترتيب بيȺما كانت أسباب 3.86،  4.03،  4.10،4.05، 4.11على ȽذȻ الفقرات )  مستشاري التربيةالستجابات أعضاء 
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 16والتي تمثلت في البيئة المدرسية مرتفعة على الفقرات )  مستشاري التربيةالمتوسط من وجهة العȺف المدرسي لدى تالميذ التعليم 
، 2.97، 3.05( على الترتيب حيث تراوح المتوسط الحسابي الستجابات المفحوصين على ȽذȻ الفقرات )  7، 6،  35، 27،

 (  على الترتيب .2.65،  2.79، 2.82

 :لعȺف المدرسي  والتي تمثلت في جماعة الرفاق ـــــ مجال أسباب ا  3ــ 2ــ 13

 

الرقم 
 الترتيبي

الرقم في 
 االستبيان

المتوسط  الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 
 الحسابي 

االنحرا
ف 

المعيار 
 ي 

 التقييم

 السلوكياتمسايرة جماعة الرفاق في  4 01
 الخاطئة

مرتفعة  0.66 4.51
 جدا

مرتفعة  0.73 4.37 مصاحبة رفاق السوء 13 02
 جدا

مرتفعة  0.78 4.23 سوء اختيار الرفاق 15 03
 جدا

 مرتفعة  0.77 4.07 التقليد األعمى للرفاق 22 04
 مرتفعة 0.91 3.72 جذب االنتباȻ واالȽتمام لدى الرفاق 32 05
 مرتفعة 0.92 3.54 الشعور بالرفض من طرف الرفاق 14 06
 مرتفعة 1.02 3.48 محاولة كسب ود الرفاق  33 07

 مرتفعة 0.97 3.47 الشعور بالفشل في مسايرة الرفاق 24 08
 متوسطة 1.11 3.09 الخشية من لوم الرفاق 23 09
 متوسطة 0.99 2.93 عدم القدرة على التكيف مع الرفاق 5 10

 مرتفعة 0.45 3.74 متوسط الدرجات الكلية لمجال أسباب العȺف )جماعة الرفاق (
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و عدد االستجابات والتقييم لمدى معرفة أسباب العȺف لدى تالميذ مرحلة 9جدول ) 

 تȺازليا من وجهة نظر مستشاري التربية .التعليم المتوسط والتي تمثلت في جماعة الرفاق مرتبة ترتيبا 

والتي مستشاري التربية ( أن أسباب العȺف المدرسي لدى تالميذ التعليم المتوسط من وجهة نظر 9يتضح من معطيات الجدول ) 
( على الترتيب حيث كان المتوسط الحسابي الستجابات 15، 13،  4تمثلت في جماعة الرفاق كانت مرتفعة جدا على الفقرات ) 

( على الترتيب بيȺما كانت أسباب العȺف المدرسي لدى تالميذ التعليم 4.23،  4.37، 4.51على ȽذȻ الفقرات ) مستشاري التربية 
( على  24،  33،  14، 32، 22والتي تمثلت في جماعة الرفاق مرتفعة على الفقرات ) ري التربية مستشاالمتوسط من وجهة نظر 

(  على  3.47، 3.48، 3.54، 4.07الترتيب حيث تراوح المتوسط الحسابي الستجابات المفحوصين على ȽذȻ الفقرات ) 
والتي تمثلت في جماعة  مستشاري التربيةمن وجهة نظر  الترتيب ، بيȺما كانت أسباب العȺف المدرسي لدى تالميذ التعليم المتوسط
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( على الترتيب حيث تراوح المتوسط الحسابي الستجابات المفحوصين على ȽذȻ الفقرتين )  5،  23الرفاق متوسطة على الفقرتين ) 
 (  على الترتيب . 2.93، 3.09

 :الم مجال أسباب العȺف المدرسي  والتي تمثلت في وسائل اإلعــ 4ــ 2ــ13

الرقم 
 الترتيبي

الرقم في 
 االستبيان

المتوسط  الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 
 الحسابي 

االنحرا
ف 

المعيار 
 ي 

 التقييم

 مرتفعة  0.93 4.17 االستعمال السيئ لتكȺولوجيات اإلعالم 9 01
استخدام شبكات التواصل االجتماعي  38 02

 عبر الهواتف الȺقالة ومواقع االنترنت
 مرتفعة  0.96 4.04

اإلدمان على مشاȽدة أفالم الكرتون  37 03
 واألفالم والمسلسالت العȺيفة

 مرتفعة  0.93 4.03

تعدد القȺوات الفضائية الخاصة التي  28 04
 تȺشر مواقف العȺف

 مرتفعة  0.95 3.97

ممارسة ألعاب الفيديو والكمبيوتر  8 05
 العȺيفة

 مرتفعة 0.96 3.94

مشاȽدة بعض الدعايات واإلعالنات  19 06
 المؤدية للعȺف

 مرتفعة 0.91 3.91

 مرتفعة 0.97 3.89 تقمص شخصيات أبطال أفالم العȺف  39 07
 مرتفعة 1 3.69 إبراز الصحف ألخبار الجريمة والعȺف 29 08
األخبار التي تعرضها وسائل اإلعالم  18 09

 حول قضايا العȺف
 متوسطة 1.03 3.09

 مرتفعة  0.57 3.47 متوسط الدرجات الكلية لمجال أسباب العȺف )وسائل اإلعالم (
تالميذ ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و عدد االستجابات والتقييم لمدى معرفة أسباب العȺف لدى 10جدول ) 

 مرحلة التعليم المتوسط والتي تمثلت في وسائل اإلعالم مرتبة ترتيبا تȺازليا من وجهة نظر مستشاري التربية  .

والتي مستشاري التربية ( أن أسباب العȺف المدرسي لدى تالميذ التعليم المتوسط من وجهة نظر 10يتضح من معطيات الجدول ) 
( على الترتيب حيث  18، 29، 39،  19،  8،  28،  37، 38،  9على جميع الفقرات )  تمثلت في وسائل اإلعالم كانت مرتفعة

،  3.91، 3.94،  3.97، 4.03،  4.04، 4.17على ȽذȻ الفقرات )  مستشاري التربيةكان المتوسط الحسابي الستجابات 
 ( على الترتيب .3.09،  3.69،  3.89
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االنحراف  المتوسط الحسابي  المجاالت الترتيب
 المعياري 

 التقييم 

 مرتفعة 0.42 3.77 أسباب أسرية  01
 مرتفعة  0.45 3.74 أسباب جماعة الرفاق  02
 مرتفعة 0.57 3.47 أسباب وسائل اإلعالم 03
 مرتفعة 0.45 3.44 أسباب البيئة المدرسية  04

 مرتفعة 0.47 3.61 متوسط الدرجة الكلية ألسباب العȺف المدرسي
( يمثل : ترتيب المجاالت الفرعية والدرجة الكلية حسب درجة  أسباب العȺف المدرسي لتالميذ التعليم المتوسط من 11جدول رقم )

 وجهة نظر مستشاري التربية  

( أن أسباب العȺف المدرسي كما يراȽا أفراد العيȺة لدى تالميذ التعليم المتوسط قد أتت بمتوسط )( 11يتضح من الجدول ) 
نحراف معياري )( على الدرجة الكلية للمجاالت وȽذا يدل على أن تقييم ȽذȻ المظاȽر من طرف أفراد العيȺة كان مرتفعا ، في حين  وا

( وȽي متوسطات استجابات تدل  3.77،  3.44تراوحت المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة على المجاالت ما بين ) 
من طرف أفراد العيȺة كانت مرتفعة في مجاالت الدراسة جميعها وفيما يتعلق بترتيب المجاالت فقد على أنها تقييم ȽذȻ المظاȽر 

( ، بيȺما حصل مجال أسباب جماعة الرفاق على 3.77حصل مجال األسباب األسرية  على الترتيب األول بمتوسط حسابي ) 
( وحصل مجال  3.47الترتيب الثالث بمتوسط حسابي )  ( وحصل مجال أسباب وسائل اإلعالم على3.74الترتيب الثاني بمتوسط )

 ( ، 3.44ب األخير بمتوسط حسابي ) أسباب البيئة المدرسية على الترتي

كون المتȺفس األساسي لȼ ، كما أن األسرة التي يكثر ت ألنهانها تزيد من قلق وغضب الطفل مرتبة األولى ألوتحتل األسباب األسرية ال 
ؤثر على Ƚذا ما يليء بالقلق والتوتر واالنفعال والصراع بين الوالدين وعدم وجود السعادة والمحبة بين الزوجين جوȽا م تفيها الȺزاعا

 ا أن األسرة التي تسيء إلى أبȺائهااألوالد ويخلق قلقا واضطرابا مما يجعلȼ مȺحرفا مياال للغضب واالنفعال نحو ذاتȼ أو اآلخرين ، كم
Ƚو شيء عادي  ضرب الغير نأ لك باللجوء إلى القوة المادية لتأديب أبȺائها فإن Ƚؤالء يتعلمونفي استعمال أساليب الضبط و ذ

تفاعلهم مع اآلخرين من تالميذ أو أعضاء الطاقم التربوي  فيȺقلونȼ خالل وȽكذا يتعلمون أن العȺف Ƚو تقȺية مقبولة لحل الȺزاعات 
في المدرسة والتي تؤدي بهم إلى ظهور أعراض نفسية وسلوكية مختلفة أبرزȽا العȺف والغضب وكلما زادت اإلساءة كلما كان حافزا 

Ⱥائها تجعل مȺالعدوانية ، أضف إلى ذلك األسرة التي ال تتحاور مع أب ȼف ، كذلك ميالين  أطفاالم هللطفل لكي يكرر أعمالȺللع
والالمباالة يؤدي بالطفل إلى شعورȻ بالقلق الدائم وعدم االستقرار الȺفسي والتوتر والشعور بالذنب  وإȽمالȼالحرمان العاطفي للطفل  

ت في المدرسة والعدوان تجاȻ نفسȼ أو اآلخرين أو الممتلكامما يزيد من عدوانية الطفل وشراستȼ و يؤدي إلى ظهور سلوك العȺف 
 (  2008مع دراسة )الهاشمي، فقȽذا يتو 

في المدرسة والقسم وإنما Ƚو عضو المرتبة الثانية Ƚذا ألن التلميذ ليس عضوا فقط  لى جماعة الرفاق فتحتلألسباب الراجعة إا  أما
يتأثر إما باإليجاب يتعامل معهم ف فهو،لمȺخرط فيها في مجموعات مختلفة مثل فريق كرة القدم أو نادي المسرح وغيرȽا من الȺوادي ا

وغيرȽا أو بالسلب مع الذين معȼ وعȺدȽا يȺقل معȼ نماذج سلوكية سلبية ونذكر مȺها العدوانية ، األنانية ، الالمباالة ، الكذب ، السرقة 
انسحابي ومعاكس لألسرة دائم ألنها تتعارض مع التȺشئة االجتماعية ) األسرة( ومȼȺ تجعل مȼȺ تلميذ  صراع من السلوكيات سيقع في

 (.1991التي ربتȼ وغرست فيȼ وȽذȻ تتفق مع دراسة أسعد )
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المرتبة الثالثة ألن انتشار األقمار الصȺاعية والتي تحمل مئات القȺوات الفضائية والتي تبث  فهي في اإلعالمأما بالȺسبة لوسائل 
تعلم من ȺدȽا الطفل يقضي ساعات تلو الساعات أمام الشاشة فيود وعبرامجها عبر األثير إلى جميع أنحاء العالم بال ضوابط أو قي

وأفالم الكرتون برامج التلفاز المثيرة سهولة في  أنباء مسيرة لما يجري في العالم من عȺف ȺȽا وȺȽاك وكذلك مشاȽدة المسلسالت 
( والتي خلصت إلى 2000اسة العيسوي )والرعب والتي تكاد توجȼ وتغير في اتجاȽاتȼ وميولȼ فهي تؤثر على قيم الطفل وتتفق مع در 

( التي خلصت إلى أن 2000أن مشاȽدة العȺف وحوادث القتل تزيد من معدالت العȺف لدى األطفال وكذلك دراسة عبد الخالق )
ثر من خالل التقليد وذلك عن طريق المشاȽدة المتكررة والمطولة مما قد تخدش بمرور الوقت أحاسيسȼ وتؤ  السلوكياتالطفل يتعلم 

في قيمȼ وتجعلȼ يتقبل سلوك العȺف كجزء من حياتȼ وذلك حسب نظرية التعلم االجتماعي ) باندورا( كما سمي التلفاز في الكثير من 
 .(19)ات األم البديلة وثالث األبوين األدبي

ة أو ما تسمى بالعوامل المحيطة التي في المرتبة الرابعة ألن المؤسسات التربوية وخاصة العوامل الفيزيائيفأما بالȺسبة للبيئة المدرسية 
يمكن أن تكون مالئمة لظهور السلوكيات العȺيفة ومن بين ȽذȻ العوامل شكل البȺايات ، نوعية األثاث مثل الكراسي والطاوالت ودورة 

أضف إلى سلوكيات ، رسة لȼ دور في ظهور الالمياȻ وكذلك اإلنارة و عدم وجود التدفئة وكذا كثرة عدد التالميذ في القسم وفي المد
العȺيفة ألن مؤلفيها لم يراعوا الفروقات الفردية ولم يراعوا  السلوكياتلربما تتسبب في الكثير من  ذلك البرامج الدراسية التي تساȽم و

مما تسبب لȼ الفشل الدراسي مما تجعل التلميذ أكثر حقد وكراȽية للمدرسين في عدم الفهم ومسايرة المستويات العقلية وال الميول 
توحي بالعȺف والعدوانية وكذلك ما يȺتج من إحباط نتيجة عدم الرضا األساتذة بعض الزمالء ، أضف إلى ذلك العبارات التي يستعملها 
 (1992ودراسة محمد لشهب ) (20) (1974دراسة فهمي )ونية وȽذا تتفق مع بالتȺقيط ونيلȼ عالمات متدنية تشعرȻ بالȺقص والد

(21) . 

 التوصيات : 

ــ ضرورة تكثيف التعاون بين جميع أطراف العملية التربوية من جهة وبين المدرسة واألسرة من أجل الحد من ظاȽرة العȺف المدرسي  1
. 

 المؤسسات التربوية للتعديل من سلوكيات التالميذ . ـــ ضرورة توفير المرافق الترفيهية والثقافية داخل 2

مراقبة وتوجيȼ مختلف البرامج التي تعرض في وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمكتوبة واالنترنيت ففي ذلك وقاية للتالميذ ـــ 3
 .في ȽذȻ المرحلة من محاربة العȺف .

 فية التفاعل االيجابي مع أبȺائهم.توعية المجتمع المحلي بأسباب العȺف المدرسي وكيـــ  4

ــــ ضرورة زيادة التواصل بين المدرسة والمجتمع المحلي من خالل مجالس أولياء األمور وعقد الȺدوات والحلقات الخاصة بتوعية  5
 األȽل لكيفية التعايش مع الظروف المحيطة .

 

  المراجع : قائمة 

موقف اإلسالم من العȺف ، في مجلة الملتقى الوطȺي حول العȺف والثقافة في الجزائر : أي عالقة ؟  ،(2003)ــ موسوني محمد  01
 .40:   2003، تلمسان ، ديسمبر 
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 .10ــ  08( ، الȺفس والعدوان ، دار الشؤون الثقافية العامة ، العراق : 1987ــ ريكان إبراȽيم )  02

 .08، ص  2015جريدة الȺهار: حمزة .ب ،  -03

نوفمبر ، وزير التربية يعترف بتزايد حدة الظاȽرة في المؤسسات لبتربوية ، جريدة الخبر  25( الجمعة 2011ــ لحياني ، عثمان )04
6545. 

( ، المرشد في علم الȺفس االجتماعي ، دار ومكتبة الهالل ، بيروت ، لبȺان ، ص 2008الهاشمي ، عبد الحميد محمد )  05-
308. 

 ( ، العȺف المدرسي ومحدداتȼ كما يدركȼ المدرسون والتالميذ ، رسالة دكتوراȻ في علوم التربية، الجزائر.2007) ــ خالدي خيرة06

، دار الراتب الجامعية ، بيروت ، لبȺان، ص  1( ، اضطرابات الطفولة والمراȽقة وعالجها ، ط2000لعيسوي عبد الرحمن ) ـــ ا 07
27.  

( ، العȺف لدى التالميذ في المدارس الثانوية ، جامعة نايف للعلوم األمȺية ، الرياض ، 2007ـــــ فوزي احمد بن دريدي ) 08
.22ص   

 120، ص  ، بغداد 1( ، مبادئ البحث التربوي ، مطبعة الصفدي ، ط1997ـــ توفيق عبد الجبار والدكتور رؤوف عبد الرزاق )09

.  84، صس ( ، تȺظيم وتسيير مؤسسة التربية والتعليم ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائرــــ الطاȽر زرȽوني ) د10  

( ، العȺف الطالبي في الجامعة األردنية من وجهة نظر الطلبة ودور األسرة التربوية في عالجȼ من 2010ــ ابتهال عبد اهلل رفاعي ) 11
 . 50، العدد  25مȺية والتدريبات ، المجلة المȺظور اإلسالمي ، المجلة العربية للدراسات األ

( ، العȺف لدى الشباب الجامعية ، الرياض ، جامعة نايف العربية للعلوم األمȺية ،  2005ــ تهاني محمد عثمان ، مȺيب )  12
 .18، صالسعودية 

،  ( ، العȺف المدرسي بين األسرة والمدرسة و اإلعالم ، دار السحاب للȺشر والتوزيع ، القاȽرة 2005ــ أميمȼ مȺير جادو )  13
 .06ص

  .22( ، العȺف لدى التالميذ في المدارس الثانوية ، جامعة نايف للعلوم األمȺية ، الرياض ، ص 2007ـــــ فوزي احمد بن دريدي )15

 .23، ص(، مȺاȽج البحث في علو م التربية وعلم الȺفس ، المؤسسة الوطȺية للكتاب ، الجزائر1984ي )ـــ رابح ترك 16

 .89( ، مȺهج البحث العلمي ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، ص 1988. عمار بوحوش وآخرون)17

عمانـ  األردن  8الفكر للطباعة والتوزيع ط ( : البحث العلمي مفهومȼ وأدواتȼ وأساليبȼ، دار 2003. ذوقان عبيدات وآخرون)18
 .113،ص

، دار المعرفة الجامعية للطبع والȺشر والتوزيع ، االسȺكȺدرية ،  3( ، أسس علم الȺفس ، ط2000عبد الخالق ،أحمد محمد ) 19
 مصر
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 ( ، سيكولوجية الطفولة والمراȽقة ، القاȽرة ، دار مصر للطباعة.1974مصطفى فهمي ) 20
 ( ، العȺف في المجال المدرسي المغربي ، الملحق الثقافي لجريدة االتحاد ، المغرب .1992محمد لشهب )ــ  21 

-14 Dubet , f ,( 1989) , les figures de la violence a l école in revue française 

de pédagogie la violence a l école : approche européenne n° : 123 pp 35-45. 
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 > 

Abstract  

         This study aimed knowing the tendencies second year students to cheating 
in school examinations, in Zerroki El- chikh ben El- dine in the city of 
Mostaganem, and whether there are differences between the tendencies 
attributed to the variables of sex, specialty. The researchers used the tendencies 
to cheating in school examinations scale after verification of psychometric 
properties, on a sample of 80 students. 

         The results of this study concluded that the nature tendencies second year 
students to cheating in school examinations is negative. And there are significant 
differences between the sexes in favor of the male sample differences. And that 
there were no statistically significant differences attributable to Speciality. 

Kay words  : tendencies , cheating in school examinations 
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جدول رقم )         ة 10ا عينة(: دال طرفيتين ألفراد ا مجموعتين ا فروق بين متوسطات ا  .ا

ة                  عي يا ا ع مجموعة ا  ا
 >ن= 

يا د مجموعة ا  ا
 >ن= 
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ثبات - تائج تم حساب  <ا ت ا ا ل، ف إلستبيان  سبة  باخ با رو فا  ثبات بطريقة معامل أ ة ا دال
ي< تا  ا

رونباخ10جدول رقم ) فا  غش بطريقة أ تالميذ نحو ظاهرة ا   .(: معامالت ثبات إستبيان اتجاهات ا

غش رة ا حو ظا تالميذ  ات ا فقرات إتجا باخ عدد ا رو فا   معامل أ
ل   9>.. 79 اإلستبيان 
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مالحق:  ا

ثى         ر      أ س <    ذ ج تخصص <   أدبي                                ا مي           ا  ع

عبارات  معارض  محايد  موافق  ا
دراسة. -5 جاح في ا ة في تحقيق ا وسي غاية تبرر ا     أرى بأن ا
صداقة. -6 صديق في اإلمتحان يعد من واجبات ا     مساعدة ا
غش.أخاف من  -7 تي  د محاو     اهلل ع
ي. -8 ذي يغش في اإلمتحان شخص ذ ميذ ا ت     أعتبر ا
حفظ. -9 ا با ي حصول ع ن ا غش اليم ا با ي تي أحصل ع عالمة ا     ا
غش. -: دما أحاول ا     أشعر بتوتر في اإلمتحان ع
غش. -; ى ا ا إعتمدت ع جاحا في دراست تي حققت      أعتقد أن اإلطارات ا
غش. -> ية ا افس مع زمالئي في عم     أت
اء اإلمتحان. -= ي أث رؤية ورقة زمي ي أي فضول  تاب     ال ي
تالميذ يغشون في اإلمتحان. -.5     أعتقد أن معظم ا
دما أغش في اإلمتحان.-55 ى أمام زمالئي ع     أتبا
غش. -56 ي في ا و ذين يشار     أحب األصدقاء ا
صح  -57 رة.أ ظا ذ ا ذين يغشون باإلبتعاد عن      زمالئي ا
غش. -58 بة في ا ط مراقبين يساعدون ا     أعتقد بأن بعض ا
غش. -59 متسامح مع ا ل وا متسا     ال أحترم األستاذ ا
غش. -:5 ردع تؤدي في زيادة ا ة ا     أرى أن ق
غش. -;5 ى ممارسة ا ميذ ا ت     تدفع صعوبة اإلمتحان ا
حراس في اإلمتحان. ->5 ي من سيحرص وعدد ا م     ي
غش -=5 ت عن طريق ا ا ن  ية حتى وا  ى عالمة عا حصول ع ي ا      .يسعد
ي أغش. -.6 تشف األستاذ أ     أرى أ ال عيب أن ي
تائج اإلمتحان إال  -65 وب  مط مستوى ا ي ال أستطيع أن أحقق ا أعتقد أ

غش.  با
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غش في اإلمتحان.أسرتي  -66 ى ا ي ع     تشجع
ة اإلجتماعية  -67 ا م فس ا ذي يغش يحظى ب شخص ا أعتقد أن ا

 شخص األمين.
   

ى مستوى  -68 م ع ح وحيد  معيار ا غش ألن اإلمتحان يمثل ا ى ا جأ ا أ
ميذ. ت  ا

   

غش. -69 بة با ط ثير من ا جاح يتحقق  تفوق وا     أعتقد أن ا
اء اإلمتحان. -:6 ى زمالئي في اإلجابة أث     أعتمد ع
غش. -;6 ى ا جأ ا ي أ مستقبل يجع ي من ا تاب ذي ي خوف ا     أعتقد أن ا
ب شجاعة. ->6 غش في اإلمتحان يتط     أرى أن ا
ي أغش . -=6 تشف األستاذ أ دما ي     أخجل ع
جوء  -.7 مقررة يستوجب ا ج ا ا م غش.أعتقد أن تضخم ا ى ا     ا
وك غير الئق -75 غش س     .ا

مة. -76 مترا دروس ا بديل عن حفظ ا غش      أقوم با
غش. -77 دما أقوم با فسي ع رضا عن      ال أشعر با
و يغش. -78     أشمئز من رؤية أحد و
غش. -79 ى ا ميذ ا ت جأ ا ات تبرر أن ي     صعوبة بعض اإلمتحا
 

 


