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المل ّخص
الصعوبات النفسيّة لدى التبلميذ ىي من اىم ٓن ّديات اٞندارس أل ّّنا تعرقل عمليّة التعلّم والتعليم .ىناؾ حاجة إُف

تطوير برامج مدرسية تقدِّـ ٍ
حلوؿ عمليّة ،قابلة للتطبيق بسهولة يف اٞندارس اللبنانية ،وبكلفة متدنية.
ّ

التلوِف للعبلج بالفن
تتضمن ىذه األطروحة صياغة برنامج تربوي-نفسيّ -
ّ
فين ،اٚنو "برنامج الولد القوي الرتبوي ّ

اٞنوجو للتبلميذ يف دائرة اٝنطر"٪ .نتوي الربنامج مز٩نًا من تعليم الرسم ،والتعبًن الشفهي ،واإلرشاد النفسي ،يستفيد منو
عزز أداءىم الرتبوي .كما يسعى اُف الكشف عن وجود
ٗنيع التبلميذ يف الصفوؼ ،ألنّو يصقل مهاراهتم يف الرسم وي ّ

عوارض االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة لدى بعض التبلميذ يف الصفوؼ و٪ناوؿ معاٛنتها عن طريق العبلج بالفن٩ .نمع

الربنامج  12ابعاد ٢نتلفة من االختصاصات ،مثل الفن ،والرتبية ،وعلم النفس .كما يهدؼ الربنامج اُف استكشاؼ مفهوـ
اخًنا ،يهدؼ الربنامج إُف إحداث تغيًن فعلي يف نظاـ
ّ
التلوؿ يف ٠ناؿ علم النفس ويف الرتبية ،وٓنفيزه لدى التبلميذ .و ً
التعليم مع الطموح يف إحداث التغيًن يف اجملتمع .كل ىذا ٩نعل البلث متعدد التخصصات ()multidisciplinary
وعابر للتخصصات (.)transdisciplinary
جرى تطوير الربنامج اٞنذكور بنهج استكشايف ( ،(exploratory researchواحتاج استكمالو اُف ثبلث
دراسات فرعيّة ،مستقلّة ،ومتفاعلة ،كل من ىذه الدراسات ٟنا ثبلثة اصدارات .الدراسة األوُف ىي من النوع االجرائي
اٞنقومات البلثيّة فيو ،من منهجيات ،وتصاميم ،ودروس،
التلوِف ،وٓنديد ّ
النوعي ،وظيفتها إنشاء برنامج الولد القوي ّ
التلوِف،
واساليب ،وتقنيّات ،وادوات تقومي تناسب اىداؼ البلث .وظيفة الدراسة الثانية ىي تطبيق برنامج الولد القوي ّ

والتل ّقق من مدى فعاليّتو يف ٓنقيق اىداؼ البلث ،وىئ :نفيف عوارض الصعوبات االنفعاليّة السلوكية عند التبلميذ،
ٓنسٌن االداء الدراسي ،تعزيز اٞنهارات االجتماعيّة ،وتقوية مهارات الرسم لديهم .تعتمد الدراسة الثانية منهجيّة البلث
الكمي شبو-التجرييب ،باإلضافة اُف منهجيّة البلث الوصفي.
الكمي التجرييب ( )empirical studyومنهجيّة البلث ّ
ّ
التلوؿ وٓنفيزه لدى الصغار يف السن ،وتعتمد منهجيّة البلث الوصفي
ّاما الدراسة الثالثة فهدفها استكشاؼ مبلمح ّ
فقط.

قد متّ تصميم ثبلث ناسخات من ّقلة من الربنامج اٞنذكور ،وطُبِّق يف ثبلث سنوات متتالية خبلؿ االعواـ الدراسيّة
 .2014 -2011متّ اختيار اربع مدارس ٢نتلفة يف مدينة بًنوت وضواحيها٬ ،نكن اعتبار اٞندارس الثبلث من ضواحي بًنوت
متواضعة من ناحية اٞنستوى االقتصادي واالجتماعي .متّ تطبيق الربنامج مع مشاركة  206تلميذاً من الذكور واالناث،
ترتاوح اعمارىم بٌن الثامنة واٝنامسة عشر ،ىم تبلميذ الصفوؼ االبتدائيّة الرابع واٝنامس والسادس ،وقد متّ ذلك بشكل

اسبوعا يف كل مرحلة من اٞنراحل الثبلث ،او السنوات الثبلث،
مداخبلت تطبيقيّة ،لساعة واحدة يف كل اسبوع ،وٞن ّدة ً 12
تطورت جودة الربنامج
وصوالً اُف صيغة واضلة ومكتملة ٬نكن اعتباره برنامج قابل للتطبيق يف اٞندارس بشكل مبدئيّ .
التغًنات لدى التبلميذ بعد
سجل نتائج أفضل مع كل مرحلة تنفيذ .وقد متّ رصد ّ
بفضل اٞنراجعة والتنقيح اٞنتكرر ،و ّ

اٞنداخلة يف ٠ناالت متعددةّ ،اما النتائج النهائيّة من حيث ٓنقيق االىداؼ فأتت كما يلي( :ا) جيّدة بالنسبة اُف ٔنفيف

ٓنسن االداء الدراسي( ،ت) ضعيفة بالنسبة اُف
عوارض الصعوبات االنفعاليّة السلوكية للتبلميذ( ،ب) ضعيفة بالنسبة اُف ّ

التلوؿ.
تعزيز اٞنهارات االجتماعيّة( ،ث) ٣نتازة بالنسبة اُف تقوية مهارات الرسم( ،ج) ّ
مشجعة بالنسبة اُف استلداث ّ

يتضمن الباب الثاين
األوؿ من ىذه االطروحة تفصيل االبعاد واالختصاصات الداخلة يف البلثّ .
يتضمن الباب ّ
ّ

فيتضمن تفاصيل تطبيق الناسخات الثبلث
اٞنناىج واالجراءات اٞنختلفة الداخلة يف الربنامج اٞنطروحّ ،اما الباب الثالث
ّ
الكميّة لكل مرحلةّ .اما الباب الرابع ،فخصصتها ٞنناقشة ٠نمل البلث والتدقيق
للربنامج مع مناقشة وجيزة للنتائج النوعيّة و ّ

ناقشت النتائج
يف تفاصيلوّ ،نا فيها مناقشة االسئلة والفرضيّات واالبعاد واٞنفاىيم واالجراءات اٞنعتمدة يف البلث ،وكذلك
ُ
واالستنتاجات بشكل عاـ.

باإلضافة اُف كوّنا دراسة متعددة التخصصات وعابرة للتخصصات ،تق ّدـ ىذه الدراسة ُنثًا من النوع النظري
اطلقت مفاىيم ومصطللات
( .)theoretical studyحيث
لت إليو من نظريّات تفسًنيّة جديدة ،و ُ
توص ُ
ُ
عرضت ما ّ

التلوؿ ،وغًنىا.
جديدة يف ٠ناؿ اٞنرض النفسي ،التشخيص ،العبلج النفسي ،العبلج بالفن ،و ّ
طرحت آفاؽ جديدة ٞنستقبل البلث.
اخًنا
ُ
و ً

Psychological difficulties of the students impede the process of their learning,
they are among the most difficult teaching challenges schools face. There is a need to
develop easily implementable school programs that offer practical solutions to teaching
challenges in Lebanese schools at low cost.
This dissertation includes the development of a psycho-educational-creative
program called "The Strong Kids Educational Transformative Art Therapy Program for
Students At-Risk". The program contains a combination of drawing instruction, verbal
expression, and psychological guidance, beneficial to all students in the classrooms, by
means of sharpening their drawing skills and enhancing their scholastic performance. It
also aims at the early detection of emotional behavioral symptoms with some students
in the classes, and offers them a solution through art therapy. The program combines 12
disciplines, among them art, education and psychology. It also aims to explore and
launch the concept of transformation in the domain of psychology as well as in
education, to promote it among the students. Finally, the program aims at initiating
actual change in the education system with the ambition of bringing benefit to the
society as a whole. All these make the research a multidisciplinary and a
transdisciplinary one.
The program is developed as an exploratory research, and its completion
required three independent interrelated sub studies, each of the studies have three
versions of implementation. The first study is designed by the action research
methodology; its purpose is to select the components of the Strong Kids Program,
including the choice of disciplines, design, lessons, methods, techniques, and
evaluation tools that serve the research objectives. The function of the second study is
the implementation of the Strong Kids Program, and the evaluation of its effectiveness
in achieving the research objectives, namely: reducing the symptoms of emotional
behavioral difficulties of students, improving their school achievement, strengthening
their social skills, and sharpening their drawing skills. The second study includes an
empirical study, using experimental quantitative research design and quasiexperimental quantitative research design, as well as descriptive research design. The
third study uses descriptive research design aimed at exploring the process of
transformation in children throughout their participation in the program.

Three revised versions of the program were designed and implemented in three
consecutive years during the academic years 2011-2014. Four different schools in the
city of Beirut and its suburbs were chosen. The three suburbs schools could be
considered modest in their socio-economic status. The program was applied with the
participation of 206 male and female students, between the ages of 8 and 15, including
the students of fourth, fifth and sixth grades. The program was applied in the form of
one hour per week interventions, for 12 weeks, for each of the 3 phases, or the three
years, up to the production of a clear and complete formula that could be considered as
a good program, and theoretically applicable in schools. The quality of the program has
improved through repetitive revision, and it scored better results with each
implementation phase. Changes were observed among students in several areas. The
final results were as follows: (a) good in reducing students' emotional behavioral
disorder symptoms, (b) weak in improving of scholastic performance, (c) weak for
enhancing social skills, (d) excellent in strengthening drawing skills, and (c)
encouraging in the enhancement of transformation.
Part one of this thesis includes the study of the disciplines and specialties
involved in the research. Part 2 includes the various procedures and approaches
adopted in designing the program in question. The third part includes the
implementation of the three phases of the program with a brief discussion of the
qualitative and quantitative results for each phase. The fourth part is devoted to the
discussion of the research and its details, including research questions, hypotheses,
approaches, concepts and procedures, as well as general results and conclusions
In addition to it being a multidisciplinary and transdisciplinary research, this
study offers a theoretical research, whereby I present my explanatory theories, by
launching new concepts, terms, and definitions related to psychopathology, diagnosis,
psychotherapy, art therapy and transformation. Part five releases new theories,
namely, the theory of proactive transformation and the theory of intelligent instinct.
Finally, I presented new horizons for the future of research.

الكلمات المفاتيح والتعريفات العمالنيّة
العالج بالفنّ :اْناه حديث يف ٠ناؿ علم النفس يُستخدـ ٞنعاينة اٞنرضى النفسيٌن وتشخيصهم ومعاٛنتهم عن
طريق استعماؿ ادوات وتقنيّات مستعارة من الفنوف مثل الرسم والرقص واٞنوسيقى.
اٞنعرضٌن للخطر عادة ما يأتوف من الطبقات الفقًنة يف اجملتمع ،او ومن أُسر
التالميذ في خطر :التبلميذ ّ
مف ّككة ،ىم يفتقروف اُف العناية والدعم النفسي والدراسي .منهم ما يفقد إحساسو باالنتماء واالتّصاؿ والتكامل مع
اٞندرسة ،ويؤدي ىذا الوضع اُف تدىور يف السلوؾ ،والفشل الدراسي ،والتسرب من اٞندرسة.
االضطرابات االنفعاليّة السلوكية٠ :نموعة من االضطرابات النفسية يتم اكتشافها عادةً يف اٞندارس ،تُبلحظ عند

وتؤدي اُف الفشل
التبلميذ الذين ال يعانوف من إعاقات عقلية ،تُسبِّب ىذه االضطرابات الشعور باالنزعاج لدى التبلميذّ ،

الدراسي ،والسلوكيات غًن النموذجيّة ،والعزلة.

السلوؾ االجتماعي للتلميذ :السلوؾ اٞننضبط يف اٞندرسة ويف الصف ،ومع االقراف واٞنعلمٌن .الشعور باالنتماء
إُف اجملموعة والقدرة على التكيّف ،وكسب االصدقاء ،واٞنشاركة يف األنشطة اٞندرسية ،كما األنشطة الرتفيهيّة والتػثػقيفيّة
األخرى خارج اٞندرسة.
األداء الدراسي للتلميذ :الدرس واٞنثابرة والنجاح يف اٞنواد الدراسية واٜنصوؿ على عبلمات مقبولة أو جيدة.

الرسم :عمل تشكيلي ٗناِف يتش ّكل عرب استخداـ القلم أو اٜنرب أو أدوات أخرى يدويا ٝنلق اثر خطّي على
اسطح مثل الورؽ ،للتعبًن عن شكل من أشكاؿ األشياء ،وإلظهاره للعٌن اجملردة.

الرسم العالجي الحر :يساعد الرسم العبلجي اٜنر دوف تدخل من اٞنعاًف يف تأسيس اٟنوية الذاتية عند األوالد،
ويسمح للتعبًن االنفعاِف (.)Oaklander, 1988

يتم تنفيذ الرٚنة عرب ٗنع اجزائها ِنطوات ١نددة على
الرسم المنهجي :طريقة تعليم الرسم خطوًة خطوة ،حيث ّ

السبّورة ُ٬نلى على التبلميذ ،فينقلوّنا ُنذافًنىا .وبالنتيجة ٪نصلوف على صورة طبق االصل للصورة االصليّة مع بعد الفوارؽ

البسيطة.

التحوؿ :تغيًن يف وجهة نظر الشخص ،بطريقة يساعده على أناذ القرارات البديلة واٝنيارات اٜناٚنة يف مسار
ّ
التلوؿ يف ىذا البلث ىو تغيًن ا٩نايب يف احد او اكثر من اجملاالت النفسيّة او
حياة الشخص ٥نو آفاؽ أفضلّ .

االجتماعيّة او الدراسيّة ،او اكتساب ما يتمنّاه التلميذ لنفسو.

برنامج الطفل القوي :برنامج تربوي نفسي اجتماعي مصمم للتدريس يف اٞندارس ،لتعليم اٞنهارات االجتماعية
والسلوكيّة ،وتعزيز القدرة على الصمود ،وتعزيز اٞنرونة ( ،)resiliencyوزيادة مهارات التكيف لدى األطفاؿ واٞنراىقٌن.

وضعت ىذا الربامج من قبل الباحثٌن يف جامعة والية أوريغوف٩ .نري اقتباس ىذا الربنامج يف ىذا البلث ،حيث يضاؼ
فين.
إليو ّ
شق ّ
التخصصاتْ :نمع األُناث متعددة التخصصات بٌن خربات متفرقة تتضافر لتكوين ٠ناؿ ُنثي
مجاؿ متعدِّد
ّ
واعد ،أو ٜنل مشكلة متعددة اٛنوانب (.)Gewin, 2014
معٌن،
مجاؿ عابر
ّ
ٔنصص ّ
للتخصصات :يشًن البلث عرب التخصصات إُف البلث العلمي الذي ينطلق من ّ
ٔنصصات ٢نتلفة ،ولكن يتخطّى حدود التخصصات اٞنعروفة اٞنذكورة ،يعمل على اٞنستوى
٩نوز فيو دمج نظريّات من ّ
االكاد٬ني كما على ارض الواقع٫ ،نلق ّنج جديد وشامل ،ىدفو تغيًن النظاـ اٞنتتّبع وخدمة اجملتمع بكاملو.
الشق الكتايب الذي يلي تصميم وتطبيق وتقومي البلث لتُقدَّـ وتُناقش.
االطروحةّ :
تطور.
البحث :العمل الكامل من تصميم وتطبيق وتقومي يشمل دراسات ومراحل ّ
الدراسة :فروع ُنثيّة مستقلّة متكاملة متفاعلة داخل البلث الشامل.
المستفيد :مصطلح عيادي نفسي بديل لكلمة مريض ( )patientاو الزبوف (.)client
االصح يف اللغة العربيّة.
استخدمت كلمة تقومي بدؿ كلمة تقييم يف ىذه االطروحة أل ّّنا
تقويم:
ُ
ّ

المق ّدمة
فن الكتابة ىو فن اكتشاؼ ما تؤمن بو.
—غوستاؼ فلوبير

أ.

تحديد إشكالية البحث

يدرؾ صنّاع السياسات اٞندرسيّة ،كما يؤِّكد العاملوف يف اجملاؿ التعليمي ،اف مشاكل التبلميذ االجتماعية والنفسيّة
واالنفعالية ٕنثّل حواجز رئيسة بوجو التعلّم ،وينبغي ،برأي الكثًن منهم ،ازالة ىذه اٜنواجز كي تستمر اٞندارس يف تأدية
يؤدي التبلميذ عملهم بشكل ُمنتج ( .)Dryfoos, 1994ولكن من
فعاؿ كأوساط لرتبية االجياؿ ،وكي ّ
عملها بشكل ّ

الواضح أف معاٛنة مشاكل التبلميذ النفسية على اٞنستوى الفردي ليست مهمة واقعيّة بالنسبة اُف معظم اٞندارس ،ال من
الناحية اٞناديّة وال من الناحية العمليّةٖ .نة فجوة بٌن ما ىو مطلوب من اٞندارس وما ىو متوفّر للتلميذ .وىناؾ حاجة
مستمرة إليػجاد االفكار ،والدراسات ،والتقنيّات ،واالدوات اليت تساعد يف ٔنفيف الصعوبات النفسيّة لدى التبلميذ،
ّ
دائما
لتسهيل التعلّم والتق ّدـ والنمو الصليح .غًن ا ّف اليقٌن والواجب والطموح يف إعطاء الدعم النفسي للتبلميذ ال تُرتجم ً

كأفعاؿ على االرض ،وألسباب عديدةٖ .نة نقص يف اٞنوارد البشريّة واٞناديّة يف اٞندارس ،ونقص يف الربامج العلميّة والعمليّة
هتدؼ اُف إزالة اٜنواجز النفسيّة اٞنعرقلة واٞنعطّلة للتعلّم .وٟنذا تبقى احتياجات التبلميذ النفسيّة ُمهملة اُف حد بعيد يف
الكثًن من مدارس لبناف.

ب.

الدوافع الشخصيّة الختيار الموضوع

من اٞنفرتض أف تكوف الطفولة مرحلة سعيدة من عمر االنساف ،ولكن التلديات النفسيّة ،والصعوبات اٜنياتيّة،
باإلضافة اُف الدروس التعجيزيّة بالنسبة إُف بعضهم ،تعطِّل حقاً عز٬نة ىؤالء الصغار .فالنظاـ اٞندرسي بطبيعتو بيئة صعبة

اُف ح ّد بعيد ،يتطلّب اللياقة البدنية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية والسلوكية .ينبغي على اٞندرسة من جهة ،وعلى العائلة

من جهة اخرى ،اف تدعم التلميذ دعماً كامبلً .ولكن ،عند غياب ىذه اللياقة وىذا الدعم يف آف٬ ،نكن للنظاـ اٞندرسي
اف يسلق التلميذ األضعف ويُقػ ّػزمػػو.
درسة سابقة ومرشدة مدرسية ( school
ول ّػما كنت قد عملت مع األوالد واٞنراىقٌن لسنوات عديدة ،ك ُم ّ

 ،)counselorوك باحثة زائرة يف العديد من اٞندارس ،لفتت اىتمامي مشاكل التبلميذ غًن اٞننسجمٌن مع نظاـ اٞندرسة،

كثًنا ما رأيت تبلميذ يتمتّعوف بقدرات عقلية جيّدة وقد تعثروا يف عملهم الدراسي بسبب الصعوبات يف حياهتم الشخصية
و ً
او التل ّديات يف البيئة اٞندرسيّة.

كبًن يؤدي إُف توفًن اٞنوارد البلزمة إلدارة صعوبات التبلميذ
وعي ٌ
قد يكوف لدى بعض العائبلت وبعض واٞندارس ٌ

ومساعدهتم يف التغلب على العقبات .ولكن ،إذا َف تبلحظ اٞندرسة أو األسرة وجود مشكلة فتبادر إُف مساعدة الولد،
فيتأخر نتيجة لذلك دراسيّاً واجتماعيّاً ونفسيّاً.
تكرب فجوة العجز بٌن ما ىو مطلوب من الولد وما ىو قادر عليو فعبلًّ ،
ومع مرور الوقت ،يتغلّب اٝنجل والغضب واإلحباط والشعور بالذنب على معنويّاتو ،فيسبب الغرؽ النفسي او االنفجار
السلوكي .النظاـ اٞندرسي ىو القطار السريع الذي ال ينتظر ،قد يسقط منو بعض الركاب فيضيعوف قبل أف يصلوا إُف

وجهتهم.
ت الفن يف معهد طوروس روسلٌن ( ،)Toros Roslinومعهد ميكاؿ انج للفنوف
در ْس ُ
ول ّػما كنت كذلكَ ،
اٛنميلة ( ،)Académie Michel Ange des Beaux-Artsو١نرتؼ الفنّاف بوؿ غًناغوسياف ( Paul
 ،)Guiragossianوعلّمتو يف اٞندارس واٞنعاىد واٛنامعات ،كأستاذة ١ناضرة يف جامعة ىيكازياف ،واستاذة ١ناضرة يف
مادة الفن
ومدرسة ّ
ّ
مادة تعليم الفنوف للصغار يف جامعة سيّدة اللويزة (ّ ،)Notre Dame University Loueizeh
والرسم يف اكثر من معهد ومدرسة ،مثل يف معهد طوروس روسلٌن ،والثانويّة اإل٤نيلية األرمنيّة.
كنت فنّانة تشكيليّة ،وق ّدمت الفن يف اعماؿ فنّػيّة عديدة ،وعرضتو يف اٞنعارض واٞنتاحف ،يف لبناف ،وارمينيا،
ُ
واليوناف ،وقربص ،وباريس ،ولندف ،ونيويورؾ ،وتونس ،واٛنزائر ،واسطنبوؿ ،وواشنطن ،وغًنىا من عواصم العاَف .وكتبت
اجملبلت األرمنيّة مثل الصليفة اليوميّة زارتونك ( ،)Zartonkو٠نلّة كاروف
موسع يف بعض الصلف و ّ
عن الفن بشكل ّ
( ،)Karounو٠نلّة اٜنسناء اللبنانيّة .كما حصلت على جوائز قيّمة مثل جائزة متلف سرسق سنة  1997وسنة .1998
توصلت اُف االقتناع بأف الفن عمليّة غريزيّة-دماغيّة-عصبيّة-بيولوجية-سلوكيّة-نفسيّة ،ابعد واعمق بكثًن
وبعد ىذه اٝنربة ّ

من اعتباره سلعة بصريّة لئلنتاج والعرض والتسويق.

ٍ
شخص،
بدأ اىتمامي ّنوضوع العبلج بالفن منذ سنة  ،1988بعد الزلزاؿ الذي ضرب ارمينيا وقتل 250000
وى ْم يَرٚنوف الشمس باللوف االسود،
مرة عن األوالد يف مدينة سبيتاؾ ( )Spitakاٞننكوبةُ ،
وبالتلديد عندما ٚنعت ّ
ألوؿ ّ

وبكل اصرار ،وذلك ُنضور معاٛنٌن بالفن اآلتٌن من الواليات اٞنتّلدة األمريكية وّنساعدهتم Gregorian, Azarian,

) .)DeMaria, McDonald, 1996, 1-14ومنذ ذلك الوقت ،ومنذ ثبلثوف عاماً ال ازاؿ اتابع موضوع الفن والعبلج
بالفن.
وقد كتبت يف سنة

2006

رسالة ماجستًن يف علم النفس يف جامعة ىايكازياف حوؿ موضوع العبلج بالفن مع

اٞنعرضٌن للخطر ( )students at-riskبعنواف" :إدخاؿ برنامج الرتبية الفنية العبلجية ( )TAEPيف النظاـ
التبلميذ ّ
اٞندرسي اللبناين للتبلميذ اٞنعرضٌن للخطر ( (Introducing Therapeutic Art Education Program
) .)(TAEP) Into the Lebanese School System For Students At-Riskفكانت تلك فرصيت إللقاء
مفصلة على احتياجات االوالد واٞنراىقٌن يف اٞندارس ،واختبار إمكانات العبلج بالفن .كانت نتائج االختبار مشجعة
نظرة ّ

ٓنسن السلوؾ االجتماعي واألداء الدراسي لدى اكثر التبلميذ ،بفضل الربنامج الذي ق ّدـ ٟنم فرصة للتعبًن
للغاية ،فقد َّ
شعورا باإل٤ناز الدراسي َف يعرفوه من قبل.
ً
بعيدا ضوضاء الصفوؼ ،ووفّر ٟنم ً
أطوره وذلك من خبلؿ اطروحة دكتوراه حوؿ اٞنوضوع نفسو ولكن على
اكمل العمل و ِّ
اردت بعد ىذا النجاح اف ّ

حّت يف اٞندارس ذات
نطاؽ اوسع يفيد التبلميذ واالىل واٞندارس يف آف .فوددت تصميم برنامج عملي ٬نكن اعتماده ّ
االمكانيّات اٞناديّة والبشريّة احملدودة ،قابل للتطبيق من خبلؿ اٞننهج الدراسي الرٚني بدالً من صياغة برنامج متخصص لفئة

عوضا عن اخراج تبلميذ ١نددين من صفوفهم
من التبلميذ دوف غًنىا ،وقابل ،كذلك ،للتطبيق يف صفوؼ دراسيّة كاملة ً
ليخضعوا للعبلج بالفن منفردين ،كما جاء يف ْنربيت السابقة عند ٓنضًني رسالة اٞناجيستًن.

ذىبت اُف نيويورؾ وواشنطن وعواصم أُخرى يف العاَف،
ولكي أُضيف اُف معلومايت يف ٠ناؿ العبلج بالفن،
ُ
قمة العبلجات التعبًنية ( ،)Expressive Therapies Summitاليت اسسها باري
والتلقت بفعاليّات سنويّة مثل ّ

كت يف
كوىٌن ( )Cohen, n.d.وجوديث روبٌن ( .)Rubin, 1999; 2001; 2005; 2009; 2011; 2012واشرت ُ
ستيبل ستيبين ( ;Stepney, 2001
ورشات العمل مع معاٛنٌن بالفن اختصاصهم معاٛنة التبلميذ يف خطر ،امثاؿ ّ
األوؿ يف
وتعرفت على ا٧ناط و ّاْناىات كثًنة يف العبلج بالفن من معاٛني
ّ
الصف ّ
 )2009يف بالتيمور (ّ .)Baltimore
حصلت على شهادات تدريب من معاىد ومؤسسات
الواليات اٞنتّلدة األمريكية ،وانكلرتا ،واسرتاليا ،وكندا ،والصٌن .كما
ُ

اٞنتخصصة بالصدمات ( Trauma Informed
معروفة يف ٠ناؿ العبلج بالفن ،مثل معهد العبلج بالفنوف التعبًنية
ّ

 )Practices & Expressive Arts Therapy Instituteمع مؤسستها كاثي مالشيودي ( Malchiodi,

 ،)2006وغًنىا.
ت.

الوصف العاـ للبحث

.1

الحاجة الى البحث
تُعي ػق اٜنواجز النفسيّة عمليّة التعلّم والنجاح الدراسي .يف غياب الدراسات اٞنيدانيّة عن حجم ىذه اٜنواجز

النفسيّة وتأثًنىا يف التعليم يف مدارس لبناف ،ويف غياب الربامج الرتبويّة-النفسيّة اليت توفّر التدخل الضروري للتعامل مع

اٜناالت النفسيّة عند التبلميذ ،تربز اٜناجة لدراسة ىذا اٞنوضوع .ومن ىنا ايضاً اٜناجة اُف ابتكار برنامج تربوي تداخلي
وعملي يساعد اٞندارس وتبلميذىا يف التغلّب على بعض الصعوبات الدراسيّة واالجتماعيّة والنفسيّة اٞنعيقة للنجاح.

.2

اىداؼ البحث

يهدؼ ىذا البلث اُف تسهيل عمليّة التعليم والتعلّم عرب ادخاؿ مفاىيم علم النفس والعبلج النفسي اُف
تدخلي وعملي يساعد
الصفوؼ الدراسيّة السويّة ،ود٠نها مع اٞننهج الدراسي .وذلك من خبلؿ إنشاء برنامج تربوي ّ
اٞندارس وتبلميذىا يف التغلّب على بعض الصعوبات النفسيّة اٞنعيقة للنجاح.
.3

فروع البحث
يتألّف البلث اٜناِف من ثبلثة ُنوث يف البلث الواحد  ،وىي:

التخصصات يعاًف اٞنشاكل النفسيّة للتبلميذ من خبلؿ درس الرسم يف الصف.
 تأليف برنامج تربوي تداخلي متع ّدد
ّ
 وضع دراسات ثبلث لتلضًن الربنامج اٞنذكور ،ولتنفيذه ولتقومي منافعو من الناحية النفسيّة والسلوكيّة والرتبويّة.
 التدقيق يف اٞنواضيع الداخلة يف البلث وتطوير مفاىيمو من الناحة النظريّة والتطبيقيّة ،وإطبلؽ نظريّات جديدة
ِنصوصها.

ث.

وصف موجز للبرنامج التربوي التداخلي المقترح
درس يف الصفوؼ االبتدائيّة .يتخلّل الدروس إرشاد نفسي ،وتعبًن
يتكوف الربنامج اٞنطروح من دروس يف الرسم يُ ّ
ّ

فين وشفهي من شأنو ٓنفيز العواطف ،والشروع يف التأمل ،وتعديل التفكًن اٞنضطرب ،ؤنفيف عوارض الصعوبات
ّ

االنفعاليّة السلوكية عند التبلميذ ،لدعم االداء الدراسي ،وتعزيز اٞنهارات االجتماعيّة ،باإلضافة اُف تقوية مهارات الرسم
التلوؿ وٓنفيزه يف منظور التبلميذ.
لديهم .كما يهدؼ اُف استكشاؼ معاَف ّ
ج.

األساس النظري للبرنامج المقترح

التلوِف ()Transformative Learning Theory
يستند الربنامج اٞنقرتح يف ىذا البلث إُف نظرية التعلّم ّ
اليت وضعها جاؾ ميزيرو (٩ .)Mezirow 1978, 1995, 1998, 1990, 2000, 2006نري إعادة تدوير النظريّة

لتبلئم االعمار الصغًنة.
ح.

ميزات البرنامج
للربنامج ست ٣نيّزات اساسيّةّ ،اوالً :تلغي اٞنسافة بٌن الرتبية وعلم النفس العيادي من خبلؿ ادخاؿ عوامل علم

النفس مباشرةً اُف الصفوؼ الدراسيّة ود٠نها بالدرس ،فيستفيد منها التلميذ واٞندرسة من دوف اٜناجة اُف استثمار موارد
إضافيّة .وىي فكرة جريئة إذ َف ٤ند مثلها يف ما سبقها من الدراسات اللبنانيّة وال يف غًنىا من الدراسات .ثانياً :ما يأيت بو
ىذا البلث ايضاً ىو امكانيّة الكشف اٞنب ّكر لبلضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة لدى بعض التبلميذ اليت تعرقل اداءه وتعرضو

للفشل الدراسي والنفسي واالجتماعي .ثالثاً٬ :ند البلث يد اٞنساعدة لرفع معاناة التبلميذ يف دائرة اٝنطر من خبلؿ إنشاء
ابعا :ادخاؿ تقنيّات العبلج بالفن اُف الصفوؼ
برنامج دراسي وتطبيقو ،ويكوف مضمونو نفسيَّا قبل اف يكوف تربويا .ر ً
الدراسيّة ود٠نها بدرس الرسم بشرط اٜنفاظ على منهج درس الرسم وخصائصو الدراسية.
ّاما اٞنيزات االستثنائيّة للبلث ،فتكمن يف معاٛنة موضوع العبلج بالفن يف قسم علم النفس يف اٛنامعة بدالً من

التلوؿ لدى الصغار يف السن.
اخًنا :ىو ُنث تأسيسي يف ٠ناؿ ّ
قسم الفنوف اٛنميلة كما ىو معتاد يف جامعات العاَف .و ً

التلوؿ وامكانيّة ٓنريكو وتفعيلو لدى الصغار ،إلرشادىم إُف العافية الشاملة ،يف داخل اٞندرسة
ّ
يتعمق البلث يف نظريّة ّ
ويف خارجها.
خ.

وصف موجز للدراسات الثالث في البحث

.1

االشكاليّة

ِّ
التسرب اٞنب ّكر
تُشكل االضطرابات النفسيّة ٓنديا ج ّدياً يف وجو التعليم يف اٞندارس ،فتتسبّب بالفشل الدراسي و ّ
للتلميذ .ال يتم البلث يف معاٛنة الصعوبات النفسيّة لدى التبلميذ بشكل منهجي يف لبناف ىناؾ حاجة اُف دراسات
سهل الكشف اٞنبكر للصعوبات النفسيّة كما تق ّدـ حلوالً واقعيَّةَ ٟنا.
تُ ّ

الفرضيّة العامة

.2

التلوِف اٞنطروح صقل مهارات التلميذ يف الرسم ،يرفع
يستطيع الربنامج النفسي -العبلجي -التعبًني -الرتبويّ -
ويعزز اداءىم االجتماعي  ،و٫ن ّفف عوارض االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة لدى بعضهم ،ويساعد يف
مع ّدالهتم الدراسيّةّ ،

ٓنويل منظورىم بشكل اال٩نايب.
التعريف باسم البرنامج

.3

اٝنطر".1
د.

اٞنوجو للتبلميذ يف دائرة
لقد أ ُ
التلوِف للعبلج بالفن ّ
طلقت على الربنامج اسم "برنامج الولد القوي الرتبوي ّ
انواع الدراسات وتصاميم البحث
ىذا البلث كناية عن ثبلث دراسات فرعيّة ،مستقلّة ،مرتابطة ،ومتفاعلة ،تتداخل فيو ٠نموعة كبًنة من تصاميم

البلث ،والنظريّات ،واٞنناىج ،واآللّيات ،واألدوات ،تندمج لتُلقِّق ىدؼ البلث ،اال وىو تصميم برنامج تربوي-نفسي-

فين ،وتطبيقو يف داخل الصفوؼ الدراسيّة وتقو٬نو فيما بعد .الدراسات الثبلث مع منهاجياهتا واىدافها وتصاميمها يف
ّ
2
جدوؿ .3
ذ.

تطبيق البرنامج
التلوِف ،كما متّ ْنربتها بشكل مداخبلت تطبيقيّة يف ثبلث
متّ إنشاء ثبلث نُسخ ٢نتلفة من برنامج الولد القوي ّ

سنوات متتالية ،خبلؿ االعواـ الدراسيّة  ،2014 -2011يف اربع مدارس ٢نتلفة يف مدينة بًنوت وضواحيها ،مع مشاركة
 207تبلميذ من الذكور واالناث ،يف الصفوؼ االبتدائيّة ،الرابع واٝنامس والسادس .وكاف لكل مرحلة من اٞنراحل تصميم

خاصة بكل مرحلة.
ُنثي ،وبرنامج ،ودروس ّ

1

التلوِف".
اختصر اسم الربنامج يف منت االطروحة يف بعض االحياف ،واستبدؿ هبا تسمية مصغّرة وىي "برنامج الولد القوي ّ
الرتٗنة باللغة االنكليزيةStrong Kids Educational Program (SKEP) As Transformative Art Therapy (TAT) for :
ّ

Children and Youth At-Risk.
2

الدراسات الثبلث يف البلث ،انواعها اٞننهجيّة ،اىداؼ كل منها ،والتصاميم البلثيّة اٞنعتمدة .انظر صفلة .137

ر.

خطّة االطروحة
تتألّف ىذه االطروحة من ٙنسة ابواب اساسيّة باإلضافة اُف اٞنق ّدمة واٝنإنة.

يتناوؿ الباب األوؿ االبعاد التخصصيّة ،ومراجعة االطار النظري وادبيّات البلث من خبلؿ عرض الدراسات
السابقة ذات الصلة ّنوضوع البلث.
األوؿ ٩نري عرض االختصاصات الداخلة يف البلث ،والعناوين الداخلة يف ادبيّات البلث.
يف الفصل ّ
يف الفصل الثاين ٩نري تقدمي صورة عن التبلميذ يف دائرة اٝنطر وٓن ّديات اٞندارس.
ويعرض الفصل الثالث اٞنشكلة النفسيّة اليت يتم معاٛنتها يف البلث وىي االضطرابات االنفعالية السلوكيّة.
فيقدـ حملة عن واقع الفن يف مسًنة االنساف.
اما الفصل الرابع ِّ
تطور اختصاص العبلج بالفن ،وذلك منذ بداياتو يف حياة البشر.
ويعرض الفصل اٝنامس مراحل ّ
التلوِف وىي اٝنلفيّة النظريّة اٞنعتمدة يف ىذا البلث.
ّاما الفصل السادس فيق ّدـ نظريّة التعلّم ّ
التلوِف اٞنػُستخدـ يف ىذا البلث.
الباب الثاين يف األطروحة عبارة عن تفاصيل إنشاء برنامج الولد القوي ّ
العامة واالجرائيّة ،واالىداؼ ،واالسئلة ،واالسس
يف الفصل السابع ٩نري عرض اشكاليّات البلث ،والفرضيّات ّ

اٞننطقيّة ،والنظريّة اٞنعتمدة فيو ،وميزات البلث.

التلوِف ،وتقو٬نو ،من ناحية
يف الفصل الثامن يتم عرض منهجيّات البلث اٞنعتمدة يف تطبيق برنامج الولد القوي ّ

التصاميم ،واٞنراسم ،والنظاـ ،واالقساـ ،وكذلك تسويغ اختيارىا ،وعبلقتها بالبلث والباحث.

يتألّف البلث اٜناِف من ثبلث دراسات مستقلّة ،إ٧نا مرتابطة ومتفاعلة ،تستخدـ كل من ىذه الدراسات منهجيّة
خاصة هبا٩ .نري عرض تفاصيل ىذه الدراسات الثبلث مع عرض اٞننهجيّات اٞنعتمدة يف الفصل التاسع .ىناؾ ثبلث
ُنث ّ
ايضا يف الفصل التاسع .يضاؼ اُف شرح الدراسات
مراحل تطبٌّق فيها البلث بشكل سنوي .يدخل شرح ىذه اٞنراحل ً
كملها.
اٞنكونات ،والتقنيّات ،واالساليب ،واٝنطط ،واالدوات اليت الدراسات الثبلث ومراحلها تُ ِّ
واٞننهجيّات عرض ّ

التلوِف ،مع
الباب الثالث من االطروحة ّ
٢نصص لتفاصيل تطبيق الدراسات الثبلث يف برنامج الولد القوي ّ
خاصةٟ ،نا مقاربة منهجيّة ،وْنهيزات
مراحلها اليت ْنري تطبيقها خبلؿ االعواـ الثبلثةٕ .نثّل كل مرحلة اقساـ دراسيّة ّ
تقنيّة ،واىداؼ ،وتصاميم ،واجراءات ،ونتائج ،ومناقشة مرحليّة.
التلوِف ،وتطبيقها ،وتقو٬نها.
يقدِّـ الفصل العاشر النسخة االختباريّة (األوُف) من برنامج الولد القوي ّ
التلوِف ،وتطبيقها ،وتقو٬نها.
يقدِّـ الفصل اٜنادي عشر النسخة االساسيّة (الثانية) من برنامج الولد القوي ّ
التلوِف ،وتطبيقها ،وتقو٬نها.
يقدِّـ الفصل الثاين عشر النسخة االرتداديّة (الثالثة) من برنامج الولد القوي ّ
٢نصصة بشكل كبًن للنجاحات
ىناؾ مناقشة مرحليّة بعد كل مرحلة تطبيق للربنامج اٞنذكور ،ىذه اٞنناقشات ّ
قدما ٥نو اٞنراحل التالية .إّ٧نا ٩نري مناقشة ٠نمل البلث يف الباب الرابع
واالخفاقات اٞنرحليّة اليت ٩نب مراجعتها للمضي ً

من األطروحة ،اليت تشمل خبلصة البلث ،واالقرتاحات ،واآلفاؽ اٛنديدة اليت قد يفتلها او يقرتحها البلث اٜناِف.

تضم أسئلة البلث ،واالفكار ،واالىداؼ،
يشمل الفصل الثالث عشر مناقشة خيارات البلث وحصائلها ،اليت ّ

واالبعاد ،واٞنفاىيم ،واٞنصادر ،واٞننتسبٌن ،واالجراءات اٞنعتمدة يف إنشاء الربنامج وتطبيقو وتقو٬نو ،كما يتم مناقشة قس ٍم
من الفرضيّات .تأيت من بعد اٞنناقشات إطبلؽ التوصيات بشأف ىذه اٝنيارات .يشمل الفصل الثالث عشر ،كذلك،
اٞنكملة للبلث مثل اللغة والفلسفة.
مناقشة اٞنواضيع ِّ

البلث.

يف الباب اٝنامس ٩نري إطبلؽ النظريّات اٛنديدة ٟنا عبلقة ّنواضيع البلث كما يق ّدـ اآلفاؽ اٛنديدة يف مستقبل

التلوؿ
التلوؿ ويشمل ً
ايضا إطبلؽ نظريّة ّ
يشمل الفصل الرابع عشر مناقشة كل اٞنواضيع اٞنتعلّقة ّنوضوع ّ
مستقببل.
التلوؿ يف ٠ناؿ علم النفس وتثبيت معاٞنها ،للعمل هبا
ً
االستباقي ،هبدؼ تأسيس فكرة ّ
الفصل اٝنامس عشر يشمل مناقشة اٞنواضيع اٞنتعلّقة باألبداع والفن ويتم إطبلؽ مفاىيم ومعاين جديدة لؤلفكار
الداخلة يف البلث من ٗنلتها الفن ،واالبداع ،والعبلج النفسي ،والعبلج بالفن ،او اٞنرض النفسي ،والعافية ،كما يتم
إطبلؽ نظريّة الغريزة الذكيّة.
ّاما الفصل السادس عشر فيقدِّـ افكار مستقبليّة عن البلث ،ويقرتح آفاؽ جديدة يف ٠ناؿ التشخيص ،والعبلج
التلوؿ.
النفسي ،والعبلج بالفن ،و ّ

٩نمع جدوؿ رقم  1كل تفاصيل خطّة االطروحة.
اٞنق ّدمة
األوؿ
الباب ّ
اإلطار
النظري
وادبيّات
البلث

الباب الثاين
تصميم برنامج الولد
التلوِف للعبلج
القوي ّ
بالفن اٞنوجو للتبلميذ
يف دائرة اٝنطر

الباب الثالث

الباب
الرابع
اٞنناقشة

تطبيق وتقومي برنامج
التلوِف
الولد القوي ّ
للعبلج بالفن اٞنوجو

مقاربة فلسفيّة

للتبلميذ يف دائرة اٝنطر

األوؿ:
الفصل ّ
ابعاد البلث

الفصل الثاين:
ٓن ّديات التعليم
والتبلميذ يف دائرة
اٝنطر

الفصل السابع:
اشكاليّات

البلث وفرضيّاتو

االختباريّة من
البلث وتقو٬نها

الفصل الثالث:
اإلضطرابات
االنفعالية
السلوكيّة

الفصل الرابع:
الفن
واإلنساف

الفصل الثامن:
منهجيّات

الفصل اٜنادي

الفصل اٝنامس:
العبلج بالفن من

الفصل السادس:
نظريّة التعلم
التلوِف
ّ

الفصل التاسع:
مكونات وادوات
ّ
يف دراسات
البلث الثبلث

التخصصيّة
اإلثنا عشر

الكهف اُف
العيادة النفسيّة

وتصاميم
البلث

اٝنإنة
جدوؿ  :1خطّة االطروحة.

الباب اٝنامس
إطبلؽ النظريّات واآلفاؽ
اٛنديدة

الفصل العاشر:
تنفيذ اٞنرحلة

عشر :تنفيذ اٞنرحلة
االساسيّة من
البلث وتقو٬نها
الفصل الثاين عشر:
تنفيذ اٞنرحلة
االرتدادية من
البلث وتقو٬نها

الفصل الثالث
عشر :مناقشة
برنامج الولد القوي:
خياراتو ونتائجو
الفصل الرابع عشر:
التلوؿ
مناقشة مفهوـ ّ
التلوؿ
وإطبلؽ نظريّة ّ
االستباقي
الفصل اٝنامس عشر:
مناقشة مفهوـ االبداع
الفصل السادس عشر:
آفاؽ جديدة يف مستقبل
البلث

األوؿ
الباب ّ
اإلطار النظري وادبيّات البحث

لكي استطيع تحديد وشرح وتقديم مفهومي الخاص
باإلنساف ،كاف علي أف أنشئ اإلطار الفلسفي الخاص
بي .كاف عليّ اف أصبح فيلسوفاً بالمعنى المحدد
للمصطلح.
—أين راند

.

األوؿ
الفصل ّ
ابعاد البحث التخصصيّة االثنا عشر

اللغة تحكم في الكتابة ،ألنها تقود
الكاتب نحو تسلسل معيّن في االفكار.
3
—امين معلوؼ

اختصاصا .االختصاص االساسي ىو علم النفسّ ،اما
التخصصات اثنا عشر
٩نتمع يف ىذا البلث اٞنتعدِّد
ّ
ً
عمل ُنسب حاجات البلث.
االختصاصات االخرى ،فتُستَ َ
أ.

االختصاصات الداخلة في الدراسة

.1

التربية والتعليم
٩نري البلث اٜناِف يف داخل اٞندرسة ويف الصفوؼ الدراسيّة ،ليتناوؿ اٞنشاكل التعليميّة يف قلب اٞندارس ،وليقرتح

اٝناصة برتبية التلميذ ،وعلى
حلوالً عمليّة بغية ٓنسٌن األداء الدراسي للتبلميذ .يأخذ البلث بعٌن االعتبار القوانٌن والقيم ّ

3

ٗنلة قاٟنا الكاتب امٌن معلوؼ يف حوار تلفزيوين مع االعبلميّة كارين بستاين يف برنامج "بكل فخر" على شاشة تلفزيوف
لبناف ،يف  15كانوف الثاين.2014 ،

MTV

مكونات الربنامج من استمارات إدارة الصف  ،ونشاطاهتا ،ومضموّنا ،وتطبيقاهتا ،وقواعدىا.
ىذا االساس ٫نتار ّ
.2

الخاصة
االحتياجات
ّ
االحتياجات اٝناصة مصطلح يتداوؿ يف اٞنؤسسات الرتبويّة ،ىي مظلة واسعة ْنمع عدداً كبًناً من التشخيصات

لدى األوالد واٞنراىقٌن ،تبدأ بصعوبات التعلّم اٝنفيفة لتصل اُف االعاقات العميقة يف االدراؾ ،وقد تشمل اٜنساسية
الغذائية أو مرضاً عضاالً او تأخراً يف النمو أو نوبات اٟنلع أو اٞنشاكل النفسية الصعبة .االحتياجات اٝناصة مصطلح
يُستخدـ للتشخيص السريري ولوصف النمو الوظيفي لدى االشخاص الذين ٪نتاجوف إُف اٞنساعدة يف ٠ناؿ اإلعاقات
اٝناصة احد ابعاد ىذا البلث أل ّّنا تعىن باحتياجات التبلميذ الذين
الطبّية والعقلّة والدراسيّة أو النفسية .تُعترب االحتياجات ّ
يعانوف من االضطرابات النفسيّة.
.3

علم النفس العيادي
علم النفس (باليونانية( )ψυχολογία :بسيخولوغيا) ىو الدراسة األكاد٬نية والتطبيقية للسلوؾ ،واإلدراؾ

واآلليات اٞنستنبطة ٟنما٬ .نثّل علم النفس العيادي اإلكلينيكي اٞنظلة الشاملة ٟنذا البلث ألنّو يتناوؿ موضوع االضطرابات
االنفعاليّة السلوكيًة لدى التبلميذ ،كما تُستَعمل التقنيّات واالساليب اٞنعتمدة يف اختصاص علم النفس إلجراء عمليّات
البلث العلمي ،بدءًا بِوضع اٝنطط ،وٗنع البيانات ،والتشخيص ،واٞنعاٛنة ،وصوالً اُف االستنتاجات.
.4

علم النفس العلمي
يبلث علم النفس يف موضوع الفكر العلمي والسلوؾ منذ تقريباً  100عاـ ،ولكن يف آخر  10اعواـ بدأ يش ّكل

علم النفس العلمي ٠ناالً خاصاً يف العلوـ ،يبلث يف العمليات النفسية وراء االىتمامات واٞنوىبة واإلبداع ( Feist,

نظريات جديدة هبذا اٝنصوص يف ّناية
 .)2013الفن واالبداع ٨نا يف صميم ىذا البلث لذلك ّ
نتعمق فيهما ،ونطلق ّ
االطروحة.
.5

الفنوف البصريّة المرئيّة
الفنوف البصرية ىي األشكاؿ الفنية اٞنرئية بطبيعتها  ،مثل الفنوف التشكيلية التقليدية (اٝنزؼ ،الرسم ،الرسم الفين،

النلت ،العمارة ،والطباعة) ،الفنوف البصرية اٜنديثة (التصوير الفوتوغرايف ،الفيديو وصناعة األفبلـ) ،والتصميم ،واٜنرؼ
التخصصات اٞنتّصلة (اٞنسرح ،اللغة ،النسيج ،الطهي)٩ .نري استخداـ الرسم والتلوين ،يف ىذا البلث
اليدوية ،والعديد من
ّ
تدخبلً عبلجيّاً.
باعتبارىا ّ

.6

األنثروبولوجيا وعلم اآلثار

معمق .علم
ال بد من دراسة بدايات الفن يف تاريخ اإلنساف لتلديد خصائص الفن الشفائيّة بشكل ّ
األنثروبولوجيا ىو "علم اإلنساف ،وىو دراسة سلوؾ البشر وأصولو من خبلؿ دراسة العظاـ واٜنفريات ،ومن خبلؿ دراسة
اٟنندسة اٞنعمارية القد٬نة واألدوات واألعماؿ الفنية البشرية اليت تركوىا وراءىم"ٔ .4نربنا األنثروبولوجيا عن نشأة الفن،
الذي ظهر يف الوقت نفسو مع ظهور جنس البشر اٞنعروؼ باسم ىومو-العاقل ( )homo sapiensعلى ىذه األرض.
" حقق البشر امكانية الفكر النقدي منذ عشرات اآلالؼ من السنوات .وقد انتقل البشريوف األوائل من صناعة األشياء
لبلستخداـ العملي ،مثل الفؤوس اٜنجرية ،وبدأوا يف إنشاء أعماؿ ليس ٟنا غرض سوى ا ّّنا تعكس األ٧ناط واٞنشاىد اليت
اختربوىا من حوٟنم .ىكذا اكتشف اإلنساف العاقل الفن" .5وكاف ال بد من ٔنصيص فصل عن األنثروبولوجيا وعلم اآلثار
اليت تُظهر االعماؿ الفنية البدائيّة صنعها الرجل العاقل .ا٨نّية ىذا الفصل ىو تأكيد وجود الفن يف حياة االنساف قبل
مهماً ال غىن عنو.
الثقافات اٞنعروفة واٜنضارات العريقة وذلك باعتباره عامبلً نفسيّاً ّ
.7

العالج بالفن

عرؼ اٛنمعية األمًنكيّة للعبلج بالفن بالكلمات التالية" :إف العبلج بالفن مهنة يف ٠ناؿ الصلة العقلية حيث
تُ ِّ
ي ِ
ستخدـ اٞنعاًف بالفن ( )Art Therapistاالدوات والوسائل الفنّػيّة لتسهيل العملية اإلبداعية ()creative process
َ

والستكشاؼ اٞنشاعر ،وللتوفيق بٌن الصراعات االنفعالية ،ولتعزيز الوعي الذايت ،وإلدارة السلوؾ واإلدماف ،ولتشجيع
اٞنهارات االجتماعية ،ولتلسٌن فهم الواقع ( ،)improve reality orientationواٜن ّد من القلق ،وزيادة الثقة بالنفس.
واٟندؼ يف العبلج عن طريق الفن ىو ٓنسٌن أو إعادة تأىيل اٞنريض واعادة تثبيت الشعور الشخصي اٛنيد ( personal

 )well beingلديو .يتطلّب ٣نارسة العبلج بالفن معرفة الفنوف البصرية (الرسم ،والتلوين ،والنلت ،وغًنىا من األشكاؿ
الفنية) واٞنعرفة عن العملية اإلبداعية ،كذلك اٞنعرفة عن النمو البشري ونظريات وتقنيات علم النفس وتقدمي اٞنشورة
6
مكوف اساسي يف الربنامج اٞنطروح يف ىذا البلث.
( . ")counselingالعبلج بالفن ىو ِّ

Moffat, C. (2007) . Prehistoric & Ancient Art - The Art History Archive - Cave Art
http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/prehistoricart/ Accessed 1 April 2016.

4

Mckie, R., (2012). When Homo sapiens hit upon the power of art The guardian Sunday 9 December 2012 Available
at http://www.theguardian.com/science/2012/dec/09/ice-age-art-exhibition-british-museum/ Accessed 1 April 2016.

5

?American Art Therapy Association website, (2013). What is Art Therapy
http://www.arttherapy.org/upload/whatisarttherapy.pdf Accessed 12 February 2014.
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األنثروبولوجيا النفسيّة
األنثروبولوجيا النفسيّة ىو ٠ناؿ علمي جديد نسبيّاً ،وىو ٠ناؿ فرعي متعدد التخصصات من االنثروبولوجيا وعلم

يتعمق يف دراسة التفاعل بٌن العمليات الثقافية والعقلية" .يبلث العلماء يف األنثروبولوجيا النفسية عن التأثًنات
النفسّ ،
7
التطرؽ اُف ىذا اجملاؿ ىو
االجتماعية والثقافية على نفس الفرد واألسس النفسية للسلوؾ االجتماعي"  .اٟندؼ من ّ
ِناص ٍة ّنا ٫نص االضطرابات االنفعالية السلوكيّة اليت ادرسها يف
التشديد على أف اٞنرض النفسي قد يكوف نتيجة البيئة و ّ
ىذه االطروحة .وللنشاط الثقايف دور مهم يف نفس التلميذ وسلوكو.
.9

التاريخ
طرؽ يف ىذا البلث اُف تاريخ العديد من العلوـ
لكل ٠ناؿ علمي تاريخ ينبثق منو ويتأسس على مراحل ّ
تطوره .أت ّ

تطور ثبلثة مػجاالت ،وىي:
وظواىر ٟنا صلة وثيقة بالبلث اٜناِف ،لذلك خصص ُ
ت اقساماً كاملة لتاريخ ّ
 تاريخ الفن االقدـ (عصور ما قبل التاريخ) واٜنديث.
 تاريخ العبلج النفسي االقدـ والقدمي واٜنديث.
 تاريخ العبلج بالفن االقدـ و القدمي واٜنديث.

من اىم ١ناور ىذا البلث ىو استكشاؼ خصائص الفن وتأثًنه يف العقل البشري ونفسيّتو .ال تكوف التدخبلت

العبلجية بالفن مفيدة من دوف فهم عميق ٞنصطلح العبلج بالفن .تستوجب ىذه اٞنعادلة دراسة بدايات الفن وفهم مساره
حّت الفن
تطور الفنوف منذ بداياهتا يف حقبة ما قبل التاريخ ّ
ّ
حّت وصولو اُف العصر اٜنديث واٞنعاصر .وٟنذا اق ّدـ حملة عن ّ

وتطوره .يتزامن تاريخ العبلج بالفن اٜنديث إُف تاريخ العبلج
اٜنديث،
ً
توضيلا ٞنسار مفهوـ العبلج بالفن عرب العصور ّ
ت اىم االحداث والتواريخ واالماكن والشخصيّات
ت جزءًا كامبلً ٟنذا التاريخ وذكر ُ
النفسي اٜنديث ،لذلك خصص ُ
تطور العبلج بالفن يف علم النفس اٜنديث منذ بداياهتا يف حقبة الرومانسيّة يف فرنسا ،ويف
واالفكار اليت أسهمت يف ّ
حّت بروز الشخصيّات واالفكار واٞنؤسسات اليت اسهمت يف إنشاء فكرة العبلج بالفن.
اٞنستشفيات العقليّة يف باريسّ ،

Ingham, J. M. (1996) Psychological Anthropology Reconsidered. Cambridge University Press. P 1.
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الفلسفة

للفلسفة ا٨نّيّة ١نوريّة يف انشاء ٔنصص علم النفس اٜنديث ،وباألخص علم التلليل النفسي الذي جاء بو
سيغموند فرويد كفكر فلسفي متأثّراً بفلسفة إمانويل كانط .نشأت بدورىا فكرة العبلج بالفن بشكل متزامن ومتبلصق
مهماً للفلسفة يف ىذا البلث لتوضيح مسار تكوين العبلج
للعبلج النفسي والتلليل النفسي ،لذلك خصص ُ
ت جزءًا ّ
بالفن اٞندعوـ يف االساس بأفكار فلسفيّة.
.11

اللغة
لتكملو .وإذا اردنا إضافة اختصاص آخر فسيلمل الرقم
لقد اشر ُ
ت اُف عشرة اختصاصات ْنتمع يف ىذا البلث ّ

معٌن
 11وىي اللغة" .اللغة تتل ّكم بتسلسل االفكار اٞنطروحة" كما يقوؿ امٌن معلوؼ" ،ألّنا تقود الكاتب ٥نو تسلسل ّ
مهمتو تل ّقي وتبليغ معلوماتّ ،
وألّنا كذلك ،فهي يف االساس وعاءٌ
من االفكار" (معلوؼ .)2014 ،ىذا ألف اللغة آليّة ّ
اتعمق من
حافظ ٞنعاين الكلمات اٞنتداولة ،ولكنّها ٓنفظ ايضاً اشارات ومعاين عن كلمات منسيّة وَف تعد متداولة .سوؼ َّ
ٍ
مهمة لفهم
خبلؿ ىذه االطروحة يف ذاكرة اللغة ،واُنث عن معاف منسيّة يف طيّات اللغة االغريقيّة واللغة العربيّة ،وىي ّ
خاصة بالعبلج بالفن اليوـ.
مصطللات ّ
.12

التحوؿ
ّ
اختصاصا مثبّتًا يف العلم ،ولكنين احاوؿ إنشاءه من خبلؿ ىذه االطروحة.
التلوؿ نظريّة وليس
ً
ّ
من اٞنبادئ االساسيّة لكتابة البلث العلمي ٓنديد اٞنفاىيم اٞنستخدمة فيو وتفصيلها بدقّة ٕنهيداً للفهم الصليح

اخصص الفصوؿ التالية من األطروحة لتقدمي ادبيّات البلث ولشرح اٞنفاىيم االساسيّة فيو بشكل
للمواضيع .سوؼ ّ
موسع.
ّ

ب.

اساليب ومستويات تفاعل االختصاصات الداخلة في الدراسة

8

ىناؾ ٙنسة اساليب او مستويات يف إدخاؿ االختصاصات اٞنذكورة ود٠نها يف ىذا البلث.
 االختصاصات الداخلة يف الدراسة نظريا
 االختصاصات اٞنستقلّة اٞنتفاعلة.
 االختصاصات اٞنتفاعلة يف إطار اختصاص آخر.
التطور نظريا.
 االختصاصات قيد ّ

 االختصاصات قيد االنشاء نظريا.

8

انظر استخداـ اٞننهجيّة اٞنتع ّددة االختصاصات يف البلث اٜناِف .132

الفصل الثاني
تح ّديات التعليم والتالميذ في دائرة الخطر

التعليم ىو لقاح للعنف.
—ادوارد جيمس أولموس

أ.

مشاكل المدارس والتالميذ
كانت عمليّة التعليم يف ما مضى ،إي ما قبل القرف العشرين ،عبارة عن تلقٌن اٞنعلومات للتبلميذ .كاف التعليم

نشاطًا بسيطًا
اٞندرس اٞنعلومات على التبلميذ وىم بدورىم يتلقوّنا عن طريق السمع او القراءة ،مثّ
ومباشرا ،إذ يلقي ّ
ً
يػلفظوّنا .أما يف الوقت اٜناضر ،فبل تكتفي اٞنؤسسات التعليمية ،واٞندارس على وجو اٝنصوص ،بتقدمي اٞنعلومات فقط،
بل تتوُّف مهمة الرعاية اٞنتكاملة ،ومنها دعم النمو الذىين والدراسي واالجتماعي للتلميذ إُف جانب التعلّم .فمن ضمن
اىدافهآ ،نويل األوالد الصغار إُف رجاؿ ونساء بالغٌن ،مسلّلٌن بالشجاعة والعطف والعقل اٞنبدع ليصبلوا افر ًادا

مسؤولٌن ومنتجٌن ومسهمٌن يف اجملتمع ).(WDPI, 2011

إ ّف اٞندارس اٞنعاصرة ،انطبلقاً من اٞنسؤوليّات اليت تقع على عاتقها ،تواجو ٓنديات كبًنة للملافظة على دورىا يف

بصلتهم النفسيّة ىي االصعب ،ألّنا
تلبية اٜناجات الدراسيّة والرتبويّة وغًنىا للتبلميذ ،وقد تكوف التل ّديات اٞنتعلّقة ّ
تدين مستوى ٓنصيلهم الدراسي وتفاقم سلوكهم السيء .فقد الحظ ووكر ،رامزي وجريشاـ (2004; 2004a
تتسبب يف ّ
ّ

 )Walker, Ramsay & Greshamأف اٞندارس لديها تاريخ طويل من االصرار بأّنا ليست مسؤولة عن االحتياجات

النفسية للتبلميذ ،ولذلك كانت ٓناوؿ دائماً التعامل مع اٞنشاكل بطرؽ ٢نتلفة متاحة ٟنا ،فتارًة تستعٌن بالوسائل التعليمية،
ِ
مستبدل ًة باٜنل اٜنقيقي حلوالً بديلة مثل القصاص والطرد من اٞندرسة حيث العواقب
وطوراً تستعمل التدابًن التأديبية،
الوخيمة بانتظار الولد.
.1

عوامل نفسيّة مؤثّرة على تعليم التالميذ
ليس التعلّم ٠نرد عملية معلومات ( ،)Osher, Sidana & Kelly, 2008فتقدمي اٞنعلومات العلمية والتقنية

للتبلميذ َف يعد كافيًا لتفعيل عملية التعلّم وا٤نازىا ،بل اكثر من ذلك ،فإنو ليس من اٞنمكن او من اٞنسموح تقدمي
اٞنكمبلت والفرص اٞنناسبة.
اٞنعلومات للتبلميذ من دوف توفًن ّ
تبدأ عمليّة تكوين الدماغ عند االوالدُ ،نسب االُناث العلميّة ،قبل الوالدة وتستمر حّت سن البلوغ" .وقد أبدى

علماء األعصاب أف الدماغ يتأثر من الظروؼ البيئية على مدار عملية النمو ،حّت من قبل الوالدة ،ويشمل ىذا انواع
9
كل
بٌن
وثيق
دماغي
تباط
ر
ا
إُف
األُناث
وتشًن
.
التغذية ،والرعاية ،والبيئة ،والتلفيز الذي يتل ّقاه اٛننٌن أو الرضيع"
ّ
اشكاؿ النمو لدى االنساف ،ومنها النمو االجتماعي والنمو االنفعاِف والفكري واٛنسدي وما إليها ...وىي تعمل كلّها

بشكل مرتابط ويف منتهى التنسيق لتعزيز العافية اٞنتكاملة لدى االوالد .فلهذا ،ال ٬نكن فصل التعلّم عن التنمية االجتماعيّة
واالنفعالية لدى التلميذ (.)Ochshorn, 2011
٬نكن لعوامل نفسيّة واجتماعية أف تؤثر يف عمليّة التعلم ( .)Becker, & Luthar, 2002تشمل ىذه العوامل

الصلة
الدوافع االنفعالية ،و ّ
عزة النفس ،والشعور بالقدرة على ٓنقيق النجاح ،سواء يف اٜنياة أـ يف اجملاؿ الدراسي ،و ّ
النفسية واٛنسدية ،والقدرة على إدارة العواطف والعبلقات مع اآلخرين مثل اٞندرسٌن والتبلميذ ( Osher, et al.,
 .)2008ىذه العوامل االجتماعية واالنفعالية كلّها تؤثر يف قدرات التبلميذ وجهوزيّتهم يف التعلّم ،وقدرهتم على توجيو
انفسهم ٥نو التعلّم ،ورغبتهم يف اٞنشاركة يف أنشطة التعلّم .وْنتمع ىذه العوامل الذىنيّة واالنفعالية واالجتماعيّة كلّها يف
تسهيل عملية التعلّم وتعزيزىا.

٤ناحا دراسيّاً أقل من أولئك
تُظهر الدراسات اف االوالد الذين يعانوف من مشاكل اجتماعية وانفعالية ٪نققوف ً
الطيب يف الواليات اٞنتّلدة يف عاـ  ،1999أف  ٪12إُف ٪30
الذين يتكيّفوف مع ١نيطهم بشكل أفضل .وقد أفاد اٞنعهد ّ
Fact Sheet: Stages Of Brain Development. n. d., Child youth and Family website,
http://www.cyf.govt.nz/documents/info-for-caregivers/fds-cd-stages-of-brain-dec11-hu.pdf. Accessed 1 April 2016.

9

من االوالد يف سن اٞندرسة يعانوف من مشاكل تعليميّة صعبة بسبب االضطرابات االنفعالية ( Lipsey, Embry,

) .)Moore, & McCalum, 2013وأظهرت دراسة اخرى عن تبلميذ يف الصفوؼ االبتدائية الثالث والرابع واٝنامس
بأف ىناؾ عبلقة قوية بٌن اٞنهارات االجتماعية اٛنيدة عند التلميذ وسلوكو الوظيفي من جهة ،وٓنصيلو الدراسي العاِف من
جهة ثانية (.)Malecki, & Elliott, 2002
.2

الصحة النفسيّة للتالميذ
تداعيات اىماؿ
ّ
االوالد الذين يعانوف من صعوبات التعلم ،غالبا ما ٕنتد مشاكلهم إُف ما ىو أبعد من القراءة والكتابة والرياضيات،

وقدرات الذاكرة أو حسن التنظيم٬ .نكن للفشل اف يتسبب بالغضب ،واإلحباط ،واٜنزف أو الشعور بالعار ،وقد يتسبّب
كل ذلك يف صعوبات نفسية اكثر ج ّديّة مثل القلق واالكتئاب أو تدف يف درجة االحرتاـ للذات ،كما قد تتسبّب ّنشاكل
سلوكية خطًنة مثل تعاطي اٞنخدرات أو جنوح األحداث ( .)Broatch, 2003يف الواقع٬ ،نكن لصعوبات التعلم اف

تكوف سببا ٞنشاكل انفعالية متعددة٣ ،نا يعين ا ّف اٞنشاكل االنفعالية واالضطرابات يف التعلم تتزامن يف الكثًن من االحياف،
و٬نكن الحد اٞنشاكل اف يؤثّر يف االخرى.
.3

الحاجة الى دعم التلميذ من خالؿ دعم المدرسة
عندما تتل ّقى اٞندرسة الدعم من قبل األسر واٜنكومات ،فإّنا تتم ّكن بدورىا من إعطاء الدعم البلزـ للتبلميذ

وىكذا تساعدىم يف التغلب على العقبات االجتماعية-االنفعالية اليت تعيق عملية التعلّم ،وبالتاِف ُ٪نَ ّقق التبلميذ نتائج

دراسيّة أفضل نتيجة حصوٟنم على اٝندمات اٞنناسبة يف اٞندرسة ( Greenberg, Weissberg, O’Brien, Zins,

) .)Fredericks, Resnick, Elias, 2003تُبٌن الدراسات واألُناث ،أف برامج الصلة العقلية اٞنستخدمة يف
مؤخراً ،دليبل قويّاً على أف التدخبلت االجتماعية
اٞندارس ُٓنَ ّسن النتائج الدراسيّة للتبلميذ .ق ّدمت دراسة طوالنيّة جرت ّ
تعزز مهارات التبلميذ وقدراهتم يف صنع القرار ،كما تؤثّر إ٩ناباً يف ٓنصيلهم الدراسيُ ،نيث ترتفع عبلمات
واالنفعالية ّ
االختبارات واالمتلانات ( Catalano, Harachi, Mazza, Gruman, Fleming, Haggerty, Brown,

٬ .)2005).نكن مثبلً أف تؤثّر اٞنساعدة النفسيّة للتلميذ يف ا٦نفاض عدد ايّاـ تغيّبو عن اٞندرسة ،او يف عدد احاالتو
التأديبيّة ،او يف ٓنسٌن يف العبلمات الدراسيّة ( .)Jennings, Pearson, & Harris, 2000ولكن ،وبالرغم من كل
اٞنعلومات والدالئل ،فإف غالبية اٞندارس ،يف معظم أ٥ناء العاَفْ ،ند صعوبة يف تلبية اٜناجات النفسية للتلميذ.

.4

فشل في المدرسة وفي خارجها بسبب غياب الدعم النفسي
يتعرض مسار التعليم والتعلم اُف العديد من اٞنشاكل بسبب اٜناالت النفسية لدى التبلميذ .عندما يفشل النظاـ
ّ

اٞندرسي يف مواجهة ىذه اٞنشاكل او يف احتوائها ،يفشل التلميذ يف التكيف مع النظاـ اٞندرسي وتلبية اٞنتطلبات
االجتماعية والدراسيّة التابعة لو .يتسبب ىذا الفشل اٞنتكرر يف تفاقم االضطرابات النفسيّة لدى التلميذ ،فتظهر عليو
سلوكيّات غًن مرغوبة مثل العدائيّة ،واالنطواء على الذات ،باإلضافة اُف الفشل الدراسي .فرتاه يرتؾ التعليم عاجبلً اـ آجبلً
قبل اٜنصوؿ على الشهادة الثانويّة.

ال تنتهي اٞنشاكل عند ترؾ اٞندرسة ،بل يف الكثًن من االحياف ٪نمل التلميذ معو مشاعره وسلوكو وإحباطاتو
يتعرض لبلستغبلؿ؛ ومنهم
وعاداتو حيثما ذىب،
ويضطر إُف العمل بأجور متدنّية او يصبح ً
عاطبل عن العمل ،منهم من ّ
ّ

حّت اٛنر٬نة ،فيغدوف أعباء ثقيلة على اجملتمع .ال تسبب االضطرابات االنفعالية السلوكيّة غًن
من يتّجو ٥نو االدماف او ّ
مجرد الفشل اٞندرسي ،ولكن قد تستمر أيضا يف حياة الكبار ،حيث البطالة واال٥نراؼ واٛنر٬نة شائعة جدا
اٞنعاٛنة لػ ّ
(.)Rylance,1998

التسرب اٞندرسي نتائج
وتوضيلاً للصورة القإنة ،يرى دينيس امربي ( )Embry, 2011اف للخلل التعليمي و ّ
شخصا بتهمة االغتصاب .يتم القبض على
شخصا كل يوـ يف أمريكا؛ ويُعت َقل 58
كارثيّة يف اجملتمع ،ويقوؿ :يُقتل 38
ً
ً
ٍ
شخص تقريباً بسبب شكل من أشكاؿ اٛنر٬نة العنيفة،
شخصا بتهمة االعتداء كل يوـ ،ويتم القبض على 1600
1165
ً
شخصا بسبب القيادة ٓنت
شخصا بتهمة متعلقة َنرائم اٞنخدرات ،ويتم القبض على 3950
كما يتم القبض على 4550
ً
ً
تأثًن الكلوؿّ .اما االوالد األمريكيوف ،فيتناوؿ  200،000منهم كل يوـ حبوبًا ٞنعاٛنة اضطراباهتم العقلية واالنفعاليّة
التسرب .يؤّكد
والسلوكية .يرى دينيس امربي ( )ibidاف السبب االساسي يف ّ
تضخم ىذه االرقم ىو اٝنلل اٞندرسي و ّ

علماء الرتبية مثل اوكونيل ،وبوت ،ووارنر ( )O’Connell, Boat & Warner, 2009وجوب منع ما ىو غًن

مرغوب فيو منذ البداية ،على اف تبدأ عمليّة منع الفشل ومنع اٛنر٬نة يف اٞندرسة ،لذلك يبقى االىتماـ بالتبلميذ الذين
عامة.
عامة ٕناماً كما ىي مسألة تربويّة ّ
للاً ومسألة اجتماعيّة ّ
٪نتاجوف اُف عناية نفسيّة مطلباً ُم ّ
ال ٧نلك إحصائيات دقيقة يف لبناف ،ولكن النتائج قد تكوف مشاهبة اف َف تكن اكثر تشاؤميّة.

ب.

اسباب الوقوع في دائرة الخطر
قصد هبا التبلميذ الذين يفقدوف احساس االنتماء اُف اٞندرسة نتيجة عدـ
"التبلميذ يف دائرة اٝنطر" تسميّة عا ّمة يُ َ

معرضوف لبلستبلب ( ،)alienationوالفشل
االندماج فيها والتكيّف معها ،فيرتاجع سلوكهم ونتائجهم الدراسيّة .ىم ّ
التعرض لبلستغبلؿ يف ما بعد ،واال٥نراؼ والتسبب يف اضرار على اجملتمع .ويف أحياف
التسرب من اٞندرسة ،و ّ
الدراسي ،و ّ

أخرى ،يُقصد هبا التلميذ الذي يعاين من مشكلة ما ،تصل بو اُف نتائج دراسيّة غًن ٧نوذجيّة او سلوؾ غًن مقبوؿ يف
اٞندرسة ،وىذا ،رّّنا ،ما ٩نعلو يفقد احساس االرتباط باٞندرسة واالنتماء إليها.

ستيبل ستيبين انواع اٝنطر يف ثبلث نقاط :الدراسي ،والسلوكي ،واالجتماعي ( Stepney, 2001,
ٔنتصر ّ

ويتعرض للتسرب .سلوكيا:
 ،)2009وٓنددىا بالشكل التاِف" ،دراسيا :يفشل التلميذ اٞنعرض للخطر يف ٓنقيق النجاح ّ
اٞنعرض للخطر قواعد اٞندرسة ورّنا
اٞنعرض للخطر سلوكيات مدرسيّة غًن الئقة .اجتماعيا :ينتهك التلميذ ّ
يُظهر التلميذ ّ
ُ٩نلَب اماـ قضاء األحداث".10
ومن اسباب الوقوع يف دائرة اٝنطر،
تؤخره عن باقي التبلميذ يف
ّ اوًال :الصعوبات التعلّميّة االساسيّة عند التلميذ ( )Learning Disabilitiesاليت ّ
الصف وتصبح عبلماتو متدنّية لدرجة الرسوب.

 وثانيًا :اٛنلوس يف الصف مع زمبلء اصغر سنّاً بعد الرسوب ،ما يتسبّب بفقداف الثقة بالنفس ،وفقداف الرغبة يف
الدراسة والتعلّم (.)Ormrod, 2010

 وثالثًا :االضطرابات االنفعاليّة السلوكية ( )Emotional Behavioral Disordersىي احدى اسباب وقوع
التلميذ يف دائرة اٝنطر لذلك متّ انتقاؤىا كاٜنالة النفسيّة اٞنعاٛنَة يف البلث.

Stepney, S., (2001). Art Therapy with Students at Risk: Fostering Resilience and Growth through Self-expression.
Charles C Thomas Pub Ltd. Page 46.
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ت.

تح ّديات مدارس لبناف

.1

االرشاد النفسي في مدارس لبناف
اٞنعلومات حوؿ الصلة النفسية يف اٞندارس ١ندودة يف لبناف .ىناؾ عدد قليل من الدراسات تعطينا فكرة عن

عمل االختصاصيٌن النفسيٌن يف بعض اٞندارس .بدأ أغلب اٞندارس يف لبناف بتوظيف مرشدين نفسيٌن أو مساعدين
اجتماعيٌن منذ اكثر من عقد من الزمن ،بقصد مساعدة التبلميذ ،ولكن ال معلومات دقيقة عن اٝندمات النفسية اٞنق ّدمة،
وال عن نوعيتها ،وال عن نتائجها يف اجملاؿ الدراسي .تذكر دراسة لبنانيّة اجراىا عياش ،وعلم الدين ،ومقلّد (2010

 )Ayyash, Alamuddin, Mukallid,أف "اٞنطلوب ىو اٞنزيد من اٛنهد لتوضيح دور اإلرشاد اٞندرسي والغرض منو.

وينبغي أف يرتكز ىذا اٛنهد يف إطار يتضمن التنمية والوقاية والعبلج .وعلى ىذا النلو ،ينبغي إيبلء اىتماـ خاص بأولئك
الذين ىم أكثر عرضة للخطر ،وعلى سبيل اٞنثاؿ ،االوالد والشباب من ذوي الدخل احملدود ويف اٞنناطق شديدة التعرض
للنزاعات واٜنروب واألحداث".11
.2

وضع االحتياجات النفسيّة في بعض مدارس لبناف

كشفت لنا مقابلة قصًنة غًن رٚنيّة ( )informal conversational interviewمع اٞنعلمٌن واٞنرشدين يف
اٞندارس الداخلة يف ىذا البلث اإلشكاليات التالية بشأف االحتياجات النفسية للتبلميذ يف اٞندارس.
)1

اختصاصيين نفسيين في بعض المدارس
غياب
ّ

ٓناوؿ اٞندارس حل اٞنشاكل السلوكية وتوفًن الدعم النفسي اٞنطلوب من خبلؿ جهود اٞندرسٌن فقط ،بدؿ
التدخل،
صاصيٌن نفسيٌن .وإف كاف السلوؾ غًن قابل لبلحتواء يف الصف يُطلب من الناظر ّ
استخداـ مرشدين أو اخت ّ
طورا ويرسلو ٠ن ّددا اُف الصف .يتلسن السلوؾ لفرتة
يتل ّدث الناظر (او اٞندير) مع التلميذ ،ينصلوّ ،
يوِنو تارًة و٪ن ّذره ً
قصًنة وال يلبث أف يستعاد.

)2

األساليب االنفعاليّة والمجزأة

اٞندرسٌن .ففي حاؿ عدـ تقومي السلوكيات السلبيّة بشكل صليح،
يثًن سلوؾ بعض التبلميذ مشاعر سلبية لدى ّ

اٞندرس يُرسل
٠نرد دعم انفعاِف و٠نزأ ( .)reactionary and fragmentedما يعين أف ّ
يصبح الدعم اٞنتوفّر للتلميذ ّ
Ayyash, Alamuddin & Mukallid., (2010)., “School counseling in Lebanon: Past, Present and Future. Journal of
Counseling and Development, 88 (1): 13_17.
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التلميذ إُف اٞنرشد النفسي يف اٞندرسة بسبب السلوؾ غًن اٞنرغوب فيو (انفعاِف) ،ويتم ارجاع التلميذ اُف ص ّفو بعد مناقشة
فعالة يف تلبية احتياجات التبلميذ
تأديبيّة قصًنة معو (٠نزأ) .تشًن االُناث إُف أف ىذه األساليب االنفعاليّة واجملزأة ىي غًن ّ

النفسيّة (.(Lewis, et al. 1998
)3

المعالجات البعيدة عن الصف الدراسي
تنتج اٞنشاكل أحيانا يف الصف ،وقد تكوف ناٗنة عن مشاكل متعلقة بالعبلقات مع الزمبلء يف الصف ،او بسبب

اٞندرس بسبب السلوؾ أو الفشل الدراسي أو عندما يبلحظ أنّو
اٞنناخ العاـ يف داخل الصف .يتم إحالة التلميذ من قبل ّ
يعاين من مشاكل شخصية تعرقل أداءه الدراسي .غين عن القوؿ أف اٞنشاكل السلوكية اليت تتم معاٛنتها بشكل فردي يف

خارج الصف ال ٬نكنها أف ٓنل اٞنشاكل يف داخل الصف على اإلطبلؽ.
)4

اليوـ الدراسي القصير
الساعات القليلة احملدودة لليوـ الدراسي ،واٞننهج اٞنكثّف ،ال تسمح دائما للمرشد اٞندرسي بتخصيص الوقت

الكايف ٞنعاٛنة اٞنشاكل النفسية لدى للتبلميذ بنجاح.
)5

اشكاليّات حوؿ اللجوء الى المرشد النفسي

اٞندرسٌن يقاوموف فكرة احالة التبلميذ للمرشد لع ّدة اسبابُ ،نسب آراء بعض .االشخاص العاملٌن يف
إ ّف ّ
عملت فيها ،ومنها:
اٞندارس اليت
ُ
اٞندرسٌن بفوائد خدمات علم النفس ،فبل ٪نيلوف التلميذ إُف اٞنرشد حّت وإف الحظوا اٞنشكلة.
 ال يؤمن بعض ّ
اٞندرسٌن يقاوموف احالة التلميذ ىو ألّنم يعتربوّنا فشبلً شخصيا ومهنيَّا ٟنم.
 احد االسباب اليت ْنعل ّ

اٞندرس ومناخ الصف.
 بعضهم ً
أيضا ٫نشى االقواؿ اليت سوؼ يقوٟنا التلميذ عن الدرس و ّ

اٞنهمة اٞنقدَّمة يف
 ال يشجع اٞنعلموف الزيارات اٞنتكررة للتبلميذ إُف مكتب اٞنرشد ٔنوفًا من تضييعهم للمواد التعليمية
ّ ُ
الصف٣ ،نا يتسبب بعبلمات متدنّية او بالفشل ،ورّّنا يػُتّهموف بتسببو.
 يعتقد بعض التبلميذ بأف زيارة اٞنرشد النفسي ىي نوع من التأديب ،فيقلقوف ويتلاشوّنا.
 يرفض الكثًن من التبلميذ التكلّم على مشاكلهم اماـ اشخاص غرباء ،كاٞنرشد النفسي يف اٞندرسة.
كمدرس او كمساعد يف االدارة يف الوقت
 يزاوؿ بعض اٞنرشدين يف اٞندارس اكثر من عمل واختصاص ،فبعضهم يعمل ّ
نفسو .ىذا الوضع يقلل من وقت اٞنرشد ونشاطو وطاقتو للعمل على حل مشاكل التبلميذ.

 كثًنة ىي اٞندارس اليت ال ٔنصص غرفًا للمرشدين ٞنقابلة التبلميذ٣ ،نا يتسبب بانعداـ اٝنصوصيّة ،يف النتيجة ،ال

تنجح احملاولة يف اٞنساعدة النفسيّة.
يفضلوف استبعاد اٞنرشد او حصره
 ال يرغب اٞنسؤولوف عن اإلدارة يف بعض اٞندارس مشاركة موقع السلطة مع اٞنرشد لذا ّ
يف العمل وأناذ القرارات بأنفسهم.
 يف بعض اٜناالت تربز اٞنشاكل النفسية بوضوح شديد يبلحظها اٛنميع يف اٞندرسة ،إال أف اٞنعلمٌن ومديري اٞندارس
عمدا بدال من مناقشتها مع اىل التلميذ .فهم ٫نشوف عادة من ردة فعل األولياء ،فأكثرىم لن
يقرروف ْناىل اٞنشكلة ً
يعرتؼ باٞنشكلة القائمة ،بل ينزعج وينفعل بوجو اٞندرسٌن ،وينقلوف اوالدىم اُف مدارس اخرى.
 االىل يتجاىلوف اٜناجات النفسية للطفل ،ظنا منهم أف زيارة اٞنعاًف النفسي ىو للمصابٌن بأمراض عقلية معيبة
بنظرىم ،لذلك ٪ناولوف ْننّب وصمة العار.
 الرعاية النفسيّة رفاىيّة مكلفة وكثًنوف من أولياء األمور ال يستطيعوف اٜنصوؿ عليها.

ألّنم ٫نشوف الكشف عن أسرار األسرة ،ال يريدوف افتضاح اسرارىم ،وال سيما إذا كاف
 يتجنّب االولياء اٞنرشد النفسي ّ
سبب اٞنشاكل ازمات عائليّة مثل الطبلؽ أو العنف االسري او خلل ما يف االسرة مثل االدماف.
ث.

صورة عن التدابير التأديبية في بعض مدارس لبناف

يف غياب العناية النفسيّة الكافية ٞنعاٛنة الصعوبات التعليميّة ،تبقى التدابًن التأديبيّة اٝنيار اٞنتب ّقي ٜنل اٞنشاكل.
التدابًن التأديبيّة ىي ضروريّة ،وال سيّما هبدؼ اعطاء النصيلة والتوجيو وضبط السلوؾ غًن اٞنقبوؿ يف اٞندرسة ،شرط اف

تكوف مدروسة ومنظّمة وخاضعة لقوانٌن دقيقة وش ّفافة ،تػُنَػ ّفذ بالتنسيق مع االدارة .ولكن ،ويف الكثًن من األحياف ،يكوف

اٞندرس اف يعاًف اٞنشاكل كلّها بنفسو وّنفرده
اٞندرسٌن شبو مفقود ،بل اسوأ من ذلك ،يُطلَب من ّ
ىذا التعاوف بٌن االدارة و ّ

مدرسو
يف داخل الصف .ىنا تنهار القوانٌن والروادع كلّها،
ويتلوؿ صف التدريس اُف صف صراعي ،مرة يغلب التلميذ ّ
ّ
حّت درجة العنف.
اٞندرس للقسوة ّ
ّ
فيستفزه ويسقط معنويّاتو ،ومرة يلجأ ّ

ت رشا تدمري ،احدى طالبات الدكتوراه يف جامعة القديس يوسف يف سنة  2010اطروحة عن ٣نارسات
َ
ناقش ْ
العقاب يف اٞندارس بعنواف" :اثر العقاب اٞندرسي يف سلوؾ التلميذ انفعاليّا ،وعبلقتو ّنعلّميو ،ويف دافعيّتو لئل٤ناز

والتلصيل" ،تصف فيها بعض التدابًن التأديبية يف بعض مدارس لبناف .وقد استمعت إُف قصص حقيقيّة عن العنف
درس حبل اٞنشنقة يف داخل الصف لتهديد التبلميذ وترىيبهم
اٞندرسٌن ،ومنها تعليق اٞنػُ ّ
والتخويف اللذين يعتمد٨نا بعض ّ

ض ِربوا باٞنسطرة على
اٞنتوسطة ،اف  %93من التبلميذ ُ
(تدمري" .)2010 ،بيّنت دراسة ميدانيّة اجريت على تبلميذ اٞنرحلة ّ

مرة واحدة على االقل".12
ايديهم ،و % 62ش ّدوا من شعرىم وآذاّنم ،و % 22تل ّقوا صفعات على وجوىهم ولو ّ
ْنسدت مظاىره يف الضرب ،والركل ،والشد [...ىناؾ] ٠نوعة مفردات او شتائم
"وباإلضافة اُف العقاب اٛنسدي الذي ّ
يطلقها اٞنعلّموف على التبلميذ" .13تدؿ ىذه البيانات على خلل ما يف النظاـ اٞندرسي حيث يلجأ اٞنعلّموف اُف اعتماد
تضخم اٞنشاكل لدى التبلميذ.
حلوؿ سريعة وغًن مكلفة ٜنل اٞنشاكل السلوكيّة االنفعالية اليت تتسبب يف ّ
نشرت جريدة الدايلي ستار ( )Daily Starالصادرة يف بًنوت يف عددىا الصادر يف أوؿ ايّار  2012مقاالً
بعنواف ‖ ―Half of all kids face disciplinary violence at schoolنصف األوالد يواجو العنف التأدييب يف
يتعرض للعنف التأدييب ،وذلك ُنسب دراسة أُجريت يف اٛنامعة اليسوعيّة ّنشاركة
اٞندرسة) مشًناً بأف نصف اطفاؿ لبناف ّ

ٗنعيّتٌن اىليّتٌن يف لبناف .ما ىي تداعيات ىذا النوع من اإلجراءات التأديبية؟ "وفقا ٞنؤسسة الطفولة التابعة لؤلمم اٞنتلدة،
يق ّدر مع ّدؿ التسرب من اٞندارس يف لبناف بػ  ٪15ومع ّدؿ الرسوب يف السنوات الدراسيّة بػ  .14"٪11لقد اثبتت االُناث
بأف التأديب العنيف غًن اٞنقبوؿ ،واٞنساعدة النفسية غًن الكافية ،إ٧نا يتسبباف بارتفاع معدؿ التسرب من اٞندرسة من جهة

كما معدؿ الرسوب يف السنوات الدراسيّة من جهة ثانية.

12

13

تدمري ،رشا" (2010) .اثر العقاب اٞندرسي يف سلوؾ التلميذ انفعاليّاً  ،وعبلقتو ّنعلّميو ويف دافعيّتو لئل٤ناز
والتلصيل" -جامعة الق ّديس يوسف – كلّية اآلداب والعلوـ االنسانيّة ‘ – فرع علم النفس  ،اطروحة دكتوراه رقم
 1785صفلة .159
اٞنرجع نفسو.
Ayyash, Alamuddin & Mukallid, (2010). “School counseling in Lebanon: Past, Present and Future.
Journal of Counseling and Development, 88 (1): 13_17.

14

الفصل الثالث
االضطرابات االنفعالية السلوكيّة

أنا لم افشل ،ولكنّني وجدت
 13 .333شيء ال يعمل.
—توماس اديسوف

خاصة ،ويدؿ
يُستخدـ مصطلح "االضطرابات االنفعالية السلوكيّة" عادة يف البيئات التعليمية واٞندارس بصورة ّ
على َّ
طيب
أف ٠نموعة واسعة من العوارض والصعوبات لدى االوالد واٞنراىقٌن تتداخل مع التعلّم فتعرقلو .ليس ىناؾ تعريف ّ
اٞنعٌن قد يكوف ناْنًا
مثًنا للجدؿ أل ّف السلوؾ ّ
او صيدِف ّ
موحد لبلضطرابات االنفعالية السلوكيّة ،وقد يكوف التشخيص ً
عامة تُستخدـ يف
عن عوامل كثًنة .ويف السياؽ نفسو ،مصطلح "االوالد يف خطر" ليس ّنصطلح علمي-نفسي بل تسمية ّ

عرؼ بػ"التبلميذ يف
اٞندارس .وعندما نقارف صفات االضطرابات االنفعالية السلوكيّة نرى تشاهبًا كبًنا بينها وبٌن صفات ما يُ ً

دائرة اٝنطر" .نقرأ يف الدراسات العلميّة ا ّف االضطرابات االنفعالية السلوكيّة ىي احدى اسباب وقوع التلميذ يف دائرة
التسرب ( George, M. R. W.,
اٝنطر ،والتبلميذ الذين يعانوف من ىذه االضطرابات ىم األكثر عرضة ٝنطر الفشل و ّ

اخرتت
 .)2016وقد تكوف االضطرابات االنفعالية السلوكيّة واالوالد يف خطر وجهٌن لعملة واحدةٟ .نذه االسباب،
ُ
تلخص اٜنالة النفسيّة لدى االوالد يف خطر.
االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة كمصطلح علمي-نفسي ّ

أ.

معلومات تاريخية عن االضطرابات االنفعالية السلوكيّة
ليست القضايا السلوكية جديدة لدى األوالد .يف الواقع٬ ،نكننا الرجوع إُف التاريخ فنقرأ الكلمات التالية اٞننسوبة

إُف سقراط يف كتابات أفبلطوف اليت تقوؿ" :األطفاؿ اآلف ٪نبوف الرتؼ ،لديهم آداب سيئة ،يزدروف السلطة؛ يظهروف عدـ
االحرتاـ للكبار ،و٪نبوف الثرثرة بدؿ العمل  .األطفاؿ ىم اآلف طغاة ،وليسوا خدـ منازٟنم .ال يقفوف عندما يدخل الكبار
اُف الغرفة .فهم يعارضوف والديهم ،ويثرثروف أماـ اٜنضور ،ويبتلعوف الطعاـ على الطاولة ،ويربّعوف أرجلهم ،ويستب ّدوف
ّنعلّميهم".15
واليوـ ،عند مناقشة أسباب تدىور سلوؾ التبلميذ وأدائهم ،يُلقي اٛنميع اللوـ على العلل االجتماعية ،واآلباء
الغائبٌن ،واألسرة اٞنشتتة ،والقصور يف التعليم العاـ ،وويبلت اٞنخدرات والكلوؿ .حّت القرف التاسع عشر ،كاف التعريف
التمرد الديين وما شابو ذلك .مطاردة الساحرات و١ناكم
عن االضطرابات النفسيّة شبو خرايف ،منسوباً اُف اٛنن والسلر و ّ
التفتيش كانت شائعة جدا خبلؿ القرف السادس عشر"" .16يذكر كوٞناف ( )Coleman, 1972يف كتابو ،ا ّف احد االطبّاء
ٓنوؿ من إنساف إُف ذئب ،ويذكر طبيب آخر اٚنو
الفرنسيٌن ،اٚنو فًننيل ( ،(Fernel, 1558 –1497كاف يصف حاالت ّ

قائبل بأف الشيطاف ىو مصدر األمراض العقلية .كاف اٞنرضى العقليّوف ىم اكثر الناس
ببلتر (ً )Plater 1614-1536
معرضٌن للمبلحقة ،وكاف رجاؿ الدين ىم من يتل ّكموف بشؤوف اٞنرضى النفسيٌن ،فيلكموف عليهم ويعاٛنوّنم ُنسب
ّ
معتقداهتم وطقوسهم الدينيّة .واٞنفارقة ا ّف رجاؿ الطب يف تلك االزمنة كانوا مقتنعٌن بآراء رجاؿ الدين ،يؤيّدوّنم يف
وتصرفاهتم.
قناعاهتم ّ

بدأ التغيًن يف منتصف القرف السادس عشر ،حيث بدأ بعض االطبّاء بالتمييز ما بٌن أفعاؿ الشيطاف واٞنرض
العقلي ،وبدأت ٘نلة الدفاع عن اٞنرضى العقليٌن من خبلؿ نشر كتب مثل "خدعة الشياطٌن" ( The deception of
 )demonsيف عاـ  ،1588للطبيب األٞناين يوىاف واير ) . (Johann Weyer 1515–1588وكتاب "الكشف عن
الشعوذة" ) (Discovery of Witchcraftيف عاـ  1584لر٩نينالد سكوت ).(Reginald Scot 1538–1599
ىؤالء قالوا ا ّف كثًنين ٣نن يػُتّهموف بالشعوذة والسلر ليسوا ّإال مرضى عقليٌن ،وأف االضطراب العقلي تُسببو االمراض
النفسيّة وليس األرواح وال الشياطٌن (.)Greenwood, 2015

Socrates Quote. https://www.bartleby.com/73/195.html Accessed June 2 2017.
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Hergenhahn, B. R. (2008). An Introduction to the History of Psychology. Cengage Learning, page 495.
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َف تكن الدراسات العلمية حوؿ االضطرابات االنفعالية السلوكيّة يف القرف التاسع عشر مدعومة بدراسات اختبارية

وتكهنات قد تبدو مستغربة يف بعض االحيافّ .اما األوالد واٞنراىقوف
ْنريبية ،بل كانت تقتصر فقط على مبلحظات ّ
حّت منتصف القرف العشرين تقريباً .وىناؾ ما
العامة ترفضهم ّ
اٞنصابوف هبذه االضطرابات فكاف اجملتمع ينبذىم ،واٞندارس ّ

يكفي من األُناث العلميّة األمريكية اليت تثبت أف االوالد الذين مت وصفهم بالطائشٌن ،والكسولٌن ،واٞنضطربٌن،
واٝنجولٌن ،والعدوانيٌن أو اٞننزوين ( )Barber, 2003ىم يف اٜنقيقة ضلايا االضطرابات االنفعالية السلوكيّة.
اٝناصة باالضطرابات االنفعالية السلوكيّة بفضل جهود اٞنتخصصٌن يف ٠ناالت ٢نتلفة مثل القانوف
تطورت النظريّة ّ
ّ

17
احسوا
حيث
اسة،
ر
الد
من
احملرومٌن
اٞنختلفٌن،
األوالد
مع
ا
و
تعاطف
الذين
الرتبويٌن
اُف
االكرب
الفضل
عود
وي
.
الطب
و ّ
ّ
ّنعاناهتم ،وارادوا توفًن التعليم ٟنم ،وُنثوا عن طرؽ تعليم ينسجم مع قدراهتم باقل قدر من العذاب٪ ،نفظ ٟنم كرامتهم

االنسانيّة .وٟنذا نرى أَ ّف تعريف االضطرابات االنفعالية السلوكيّة كاف يف البدايات عبارة عن مبلحظات سلوكيّة يستعملها
وتطور يف ما بعد حّت اتى علم النفس ليميّز ما بٌن االضطرابات االنفعالية السلوكيّة واٜناالت اٞنرضيّة االخرى.
اٞنعلّموفّ ،

ب.

تعريف االضطرابات االنفعالية السلوكيّة

االضطرابات االنفعالية السلوكيّة ٠ناؿ جديد نسبيا يف عاَف التعليم ،نوقشت على نطاؽ واسع يف اُناث الرتبية
تشخيصا نفسيّا ١ن ّد ًدا بالنسبة اُف الكثًن من
وعلم نفس االطفاؿ يف السنوات الثبلثٌن اٞناضية .ىي تسمية عامة وليست
ً
ِ
موحدة (Walker,
عترب ً
اٞنراجع ،أل ّّنا تُ َ
نوعا من اٞنظلّة تضم ٠نموعة من االضطرابات والصعوبات ،وبالتاِف ليس ٟنا َم َعاَف ّ
ألّنا تتمثّل بصعوبات
) .2008عادةً ،تتجلى االضطرابات االنفعالية السلوكيّة عند األوالد والشباب يف نطاؽ اٞندرسةّ ،
حقيقيّة ٕننع التبلميذ من متابعة الدراسة بشكل طبيعي .ورّنا ٩نوز القوؿ بأف ىذه االضطرابات ليست سوى تشخيص
دراسي -تعليمي ذي طابع نفسي ،اي اسباهبا َمَرضيّة-نفسيّة ونتائجها دراسيّة .ىي حالة نفسيّة مرضية لدى االوالد ُنيث

وعما ىو مقبوؿ عموماُ ،نسب معايًن
كميّاًّ ،
كبًنا عن باقي األوالد ،نوعيّاً و ّ
ٔنتلف استجاباهتم السلوكية واالنفعالية اختبلفًا ً
السن ،او العرؽ أو الثقافة .تؤثر ىذه السلوكيات واالنفعاالت سلبا يف أداء التلميذ او الولد يف اكثر من نطاؽ؛ على سبيل

اٞنثاؿ :االعتناء بالنفس ،والعبلقات االجتماعية ،والتكيف الشخصي ،والتقدـ الدراسي ،والسلوؾ اٞندرسي يف داخل الصف
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همة اليت حصلت يف الواليات اٞنتلدة من  1799اُف
قائمة كاوفماف والندروـ ( )Kauffman and Landrumلؤلحداث اٞن ّ
تطور مفهوـ االضطرابات االنفعالية السلوكيّة يف اٞنللق رقم  1يف صفلة
 2004واليت ش ّقت الطريق العلمي والقانوين ل ّ
 323و .322

ومَرضيّة ،إذ يظهر لدى بعض
ويف خارجو ( .)CCBD, 2000ال ٬نكن اعتبار كل نوبات الغضب لدى األوالد إشكالية َ
األوالد عاد ًة سلوؾ ٓند مفرط يف سنوات اٜنضانة ،وإّ٧نا تتقلّص شدتو يف سنوات اٞندرسة االبتدائية ( Park, Scott,

 .)2009يُقدَّر بأف حواُف  ٪10إُف  ٪15من التبلميذ يف الصفوؼ العادية يُظهروف مشاكل انفعالية سلوكية بدرجات
متفاوتة )  ،(Campbell, 1995وترتفع ىذه النسبة لتصل إُف  ٪30بٌن األوالد من األسر ذات الدخل احملدود (& Qi
ويؤدي تفاقم االضطرابات
 .)Kaiser, 2003تتداخل اٞنشكبلت السلوكية اٞنزمنة وتعطِّل التجارب الناجلة يف اٞندرسةّ ،

لدى التلميذ يف اغلب االحياف اُف استبعاده ّنائيا من الصف (  .)Walker, Ramsey, & Colvin, 1995تتبلزـ

االضطرابات االنفعالية السلوكيّة يف كثًن من األحياف مع اٝنلل االجتماعي .ىنا ٩نب االنتباه إُف أف اٝنلل االجتماعي ال

يعين دائما اضطرابات يف السلوؾ والعواطف ( ،)Nelson, 2008وإذا َف تُعا ًَف بالشكل الصليح ،فقد ٕنتد الحقا إُف

اٜنياة ما بعد اٞندرسة ،حيث تتسبب ّنشاكل كالتأقلم يف اجملتمع.
تطور االنساف والعلم والقانوف ،والزـ بشكل عاـ
تطور تعريف االضطرابات االنفعالية السلوكيّة عرب التاريخ مع ّ
لقد ّ
ِ
يتدخل علم النفس ليُصنَّفو ومن مث ليُعاٛنو
٠ناالت العدؿ والطب والرتبية والتعليم ،فعُولج طبّػيّا وقانونيّا وتربويّا ،قبل اف ّ
اٝناصة ،واصبح مصطلح
تدخلت الدولة األمريكية يف تنظيم أمور التعليم لذوي االحتياجات
نفسيّاً .ويف القرف العشرين ّ
ّ
االضطرابات االنفعالية السلوكيّة مصطللاً تربويّاً .ومع ذلكَ ،ف ٩ن ِر ٓنديد االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة بشكل مستقل

يف الدليل التشخيصي اإلحصائي (.)DSM

سمى باٛنداوؿ اٞنوحدة
"٩نري تقومي االضطرابات عند التبلميذ وٓنديدىا عرب استعماؿ استمارات متخصصة تُ ّ
لتصنيف السلوكيات ) (Standardized behavioral rating scalesصاٜنة لبلستعماؿ اٞندرسي من قبل اٞنعلّمٌن.
اشهر اٛنداوؿ او االستمارات اٞنستخدمة يف ىذا اجملاؿ جدوؿ آخينباخ التجرييب للتصنيف (The Achenbach
) ،System of Empirically Based Assessment - ASEBAالذي يضم ٧نوذج تقرير اٞنعلم ( Teacher’s
 ) Achenbach, 1991b) )Report Form; TRFإُف جانب أداة اخنباخ لفلص سلوؾ الولد ( Child

;.18")Behavior Checklist CBCL; Achenbach, 1991a

Rutherford Jr. R. B., Quinn, M. M., Mathur, S. R. (2004). Handbook Of Research In Emotional And Behavioral
Disorders. The Guilford Press, Paperback edition 2007, p 16-17 p 175 p 44.
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ت.

مسببات االضطرابات االنفعالية السلوكيّة )(Etiology

ٖنة ادلّة قوية تشًن إُف أف االضطرابات االنفعالية السلوكيّة ىي نتيجة تداخل عوامل متعددةُ .19نسب ٚنيث
تطور االضطرابات االنفعالية السلوكيّة وىي :الوراثة ،البيئة العائليّة واالسريّة
) (Smith, 2006ىناؾ ثبلثة عوامل تُسهم يف ّ
واالجتماعيّة ،واٞندرسة.

العوامل البيو كيميائية والوراثية والعصبية

.1

تشًن الدراسات اُف ا ّف االمراض النفسيّة واالضطرابات على انواعها قد تكوف وراثيّة وتسري يف نسل بعض
العائبلت اكثر من غًنىا ) .(Bauer, Shea, 2014وىناؾ عبلقة ثابتة بٌن تعاطي الوالدين الكلوؿ واٞنخدرات،
سامة كالتسمم بالرصاص ،كما سوء التغذية يف اصابة الولد باالضطرابات االنفعالية السلوكيّة .كذلك مت
التعرض اُف مواد ّ
و ّ
اكتشاؼ دور االصابات يف اٛنهاز العصيب ،وتأثًن الناقبلت العصبية ) (neurotransmittersيف تقلّبات العواطف

تؤدي دورا مهما يف تنظيم مشاعر عديدة ،منها شعور احرتاـ
والسلوؾ واضطراباهتا مثل السًنوتونٌن ) (Serotoninاليت ّ

الذات ،وشعور اٞنكانة يف التسلسل اٟنرمي االجتماعي .األوالد الذين يعانوف من االضطرابات االنفعالية السلوكيّة يعانوف
تدف يف شعور احرتاـ الذات ومنهم من يعاين من ٍ
ايضاً من ٍ
تدف يف مستويات الناقل العصيب سًنوتونٌن (Bauer, Shea,
ّ

).1998
.2

تأثير األسرة والمدرسة والبيئة االجتماعيّة

تُسهم العوامل االجتماعيّة-البيئيّة يف تضخيم العوارض او ٔنفيفها ( ،)Smith, 2006حيث تتفاعل عوامل
الفقر ،وانعداـ األمن ،واإل٨ناؿ ،وضعف اإلشراؼ ،وغياب النماذج اٛنيدة ،والثواب والعقاب اٞنناسب ،والبيئة اٞندرسيّة
القاسية ،وا٧ناط التأديب اٞنتقلّبة ،وسوء اٞنعاملة ،والرفض االجتماعي من قبل الزمبلء واالصلاب ،وانعداـ الدعم اٞنعنوي،

والدراسي ،واالجتماعي ،واالسري يف تضخيم عوارض االضطرابات االنفعالية السلوكيّة .وعندما ْنتمع اآلفات كلّها يف آف
واحد ويف حياة أوالد ال حوؿ ٟنم وال ّقوةُ ،هتلِكهم الصعوبات والضغوطات والتل ّديات اُف حد التعجيزّ .اما األوالد الذين
يتعرضوف لئلساءة اٛنسدية فيظهروف معدالت أعلى من االضطرابات االنفعالية السلوكيّة من باقي األوالد .بينما يؤثر بعض
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عوامل الفقر على نسبة االضطرابات االنفعالية السلوكيّة ،ولكن اإلساءة اٛنسدية او الفقر ليسا من االسباب اٞنباشرة ٟنا،
بل يُسهماف يف اظهار عوارضها.

والعكس صليح ايضاً ،فاالكتشاؼ اٞنبكر ،والتأىيل الرتبوي اٞنب ّكر ،والبيئة اٜناضنة ،والعناية اٞنبلئمة اٞنتخصصة،
وتأمٌن فرص التفاعل والنجاح ،واسرتاتيجيات اٞندرسة وسياساهتا الرتبوية ،واالشراؼ اال٩نايب ،ونوعية تفاعل التلميذ مع
الدرس ،ىي من بٌن أىم العوامل اليت ٓندد مدى تفاقم عوارض االضطرابات االنفعالية السلوكيّة او ا٥نسارىا .ذكرت
ّ
يتعرض األوالد اٞنصابوف للتجاىل
الرابطة الوطنية لعلماء النفس اٞندرسيٌن ( )ASP, 2005يف الواليات اٞنتّلدة ا ّف كثًناً ما ّ
واإل٨ناؿ فبل تُكتشف مشاكلهم ّإال بعد أف تصبح شديدة وصارخة لدرجة استلالة ْناىلهاّ .إال أ ّف عدداً قليبلً جداً من

ىؤالء األوالد يتل ّقى اٝندمات النفسية البلزمة يف إطار النظاـ التعليمي ،وىذا يعين أف التبلميذ اٞنصابٌن ،يف غالبيّتهمَ ،ف
ولن يتم التعرؼ على صعوباهتم النفسيّة بسهولة من قبل اٞنعلّمٌن واإلداريٌن والعائلة ّإال بعد فوات االواف.
.3

االكتساب والتكيّف

وردات الفعل .فقد
تتطور تدر٩نيّاً ُنسب اٞنعاملة ّ
ىناؾ اعتقاد عاـ بأف عوارض االضطرابات االنفعالية السلوكيّة ّ
وردات الفعل السلبيّة من قبل الزمبلء ،كالسخرية واالىانة والنقد٣ ،نا قد
٩نذب السلوؾ غًن اٞنتكيّف عند التلميذ االستياء ّ
اٞندرسٌن
يزيد من السلوؾ العدواين او االنزوائي لديو ،ويُعترب ىذا السلوؾ مكتسبًا .ومن الناحية االخرى ،ت ّ
ؤدي معاملة ّ
عرؼ بػ"امتصاص مواقف اٞنعلم" ( absorb the
للتبلميذ ذوي االضطرابات االنفعالية السلوكيّة االستظهاريّة اُف ما يُ ّ
 )teacher’s attitudesاو التّماىي ّنوقف اٞنعلّم ْناىو ( )Montague & al., 2001يف ( (Ingalls,
بلحظ بأ ّف التبلميذ ذوو االضطرابات االنفعالية
 .Hammond, & Trussell, 2011وما ىو امتصاص مواقف اٞنعلم؟ يُ َ
اٞندرسٌن
السلوكيّة االستظهاريّة َ
يعاملوف بشكل ٢نتلف عن التبلميذ االخرين النموذجيٌن .ىذا االنتباه السليب من قبل ّ
التصرفات السلبيّة ،وىكذا يعمل التبلميذ على امتصاص مواقف اٞنعلم
يدفعهم اُف التمادي اكثر فاكثر يف االنفعاالت و ّ

اىتماما أقل للتبلميذ ذوي االضطرابات الداخلية االستبطانية.
السلبيّة ( .)ibidوالعكس صليح أيضاً ،فاٞنعلّموف يعًنوف
ً
يكوف ذوو االضطرابات الداخلية االستبطانية فكرة سلبية
ويف ّناية اٞنطاؼ ،وبنتيجة ىذا النوع من التجاىل من قبل اٞنعلّمّ ،

عن أنفسهم ،لذلك ،يف كبل اٜنالتٌنٕ ،نيل سلوكيات التلميذ اُف االسوأ نتيجة تصوره السليب عن ذاتو بسبب سلوكيات

يرتسخ االضطراب اكثر فاكثر كنوع من االكتساب
اٞنعلم ) ،(Ingalls, Hammond, & Trussell, 2011و ّ
والتكيّف مع البيئة التعليميّة.

ث.

تداعيات االضطرابات االنفعالية السلوكيّة
عندما نقارف سلبيّات االضطرابات االنفعالية السلوكيّة على حياة األوالد مع سلبيّات اإلعاقات االخرى عند اوالد

آخرين نبلحظ اف نتائج االضطرابات االنفعالية السلوكيّة اكثرىا ضرراً ( Jolivette, Stichter, Nelson, Scott,

.)Liaupsin, 2000
.1

تداعيات االضطرابات االنفعالية السلوكيّة على االنجاز التربوي

ىناؾ اعتقاد خاطئ بأف التبلميذ الذين يعانوف من االضطرابات االنفعالية السلوكيّة ىم اذكياء جداً ولديهم
قدرات أعلى من مستوى باقي التبلميذ وٟنذا السبب ىم يضجروف يف الصف ،ويلتهوف ،ويفشلوف من دوف اف يكوف
يتأخروف دراسيّاً عن باقي التبلميذ
لديهم صعوبات ذىنيّة يف اٞنواد الدراسيّة كالرياضيّات او التعبًن اٞنكتوب ،ولذلك ّ
) .(Trout, Nordness, Pierce, Epstein, 2003اف ىذا اٞنفهوـ خاطئ ومضلل .الحظ انديرسوف ،وكوتاش،
التأخر التعليمي بسبب اضطراب التعلّم
ودوشنوسكي ( )Anderson, Kutash, Duchnowski, 2001أف ّ
التأخر
) (Learning Disorderاو اضطرابات فرط اٜنركة وتشتت االنتباه ) (ADHDقد
يتلسن مع الوقت ،إّ٧نا ّ
ّ

التعليمي بسبب االضطرابات االنفعالية السلوكيّة ال يتوقّف عند حد ،بل يستمر يف الرتاجع٬ .نكن تلخيص التداعيات يف
النقاط التالية:

 يرسب اكثر من نصف التبلميذ من ذوي االضطرابات االنفعالية السلوكيّة يف امتلانات اٞنرحلة االبتدائيّة.
اقل من مع ّدؿ عبلمات ٗنيع التبلميذ ذوي االضطرابات االخرى.
 يبلحظ ا ّف مع ّدؿ عبلماهتم ّ
 يرسب تقريباً نصف ىؤالء التبلميذ يف مادة دراسيّة واحدة يف السنة على االقل.
التخرج يف الثانويّة العامة.

يتسرب تقريباً نصف ىؤالء التبلميذ من اٞندرسة قبل ّ
ّ
 يصبح معدؿ الغياب عن اٞندرسة عاليًا جدا.

 يبقى نصفهم عاطبلُ عن العمل على االقل لسنتٌن بعد ترؾ اٞندرسة.
.2

التداعيّات االجتماعيّة لالضطرابات االنفعالية السلوكيّة
رّّنا اكثر التداعيات السلبيّةّ ىي الضعف االجتماعي والضعف يف العبلقات والتواصل ،ويعود السبب يف ذلك اُف

طريقة معاٛنة اٞنعلومات يف ذىن أولئك األوالد .يتعارض تفكًنىم واستجاباهتم الذىنيّة مع االحداث والظروؼ الفعليّة على
تصرفات غًن مفهومة وغًن مقبولة تعرقل كل ١ناوالت النجاح وتُفشلها.
االرض وتصطدـ هبا ،فتنتج عن ىذا االصطداـ ّ

غالبا ما ٩ند التبلميذ ذوو االضطرابات االنفعالية السلوكيّة صعوبة يف التواصل والتعبًن عن أنفسهم بشكل مقبوؿ ،وغالبا ما
يظهروف سلوكيات تفضح إعاقتهم بدال من اخفائها او ادارهتا .ونتيجة ىذا الضعف يتم استبعادىم من األنشطة اٛنماعيّة،
وأكثر من ذلك ،تنتهي ١ناوالهتم للتواصل واٞنصادقة بفشل وخيبة وخجل .فينسلبوف ،وينغلقوف على انفسهم ،ويهربوف،

ايضا ،فقد يغضبوف ،ويظهروف
يبكوف ،ويقلقوف ،و٫نافوف ،و٫نتربوف الكثًن من اٞنرارة واالحساس بالظلم .والعكس صليح ً

عدوانًا لفظيا او جسديا ْناه اآلخرين ،ويلجؤوف لسلوكيات مؤذية لذواهتم.

إ ّف كثًنين من الباحثٌن يرّكزوف على التداعيات النفسية-االجتماعية ) )psychosocialللتلميذ ،قائلٌن بأف
التأخر الدراسي .تشًن
الفشل يف التواصل والتفاعل مع اآلخرين يؤثّر سلباً يف دراستو ،وقد يصبح و ً
احدا من اىم اسباب ّ

الباحثتاف درو نيسدايل و ىيلغا بيليهي ( )Nesdale, Pelyhe, 2009إُف أنو ،ابتداءً من السنة اٝنامسة او السادسة
من العمر ،تأخذ العبلقات االجتماعيّة أ٨نية كبًنة عند األوالد ،ىناؾ حاجة فطرية أساسية عند الفرد يف اف يكوف مقبوالً يف
حّت يف عمر صغًن .ىناؾ سعي دائم عند األوالد لبلنضماـ
اجملتمع الذي ينتمي اليو )ّ (Baumeister, Leary, 1995

مهم يف حياهتم ;(Bukowski, 2003
١نور ٌّ
اُف اجملموعة .فاألوالد ّتواقوف اُف االنتماء اُف ٠نموعات ،وىذا االنتماء ىو ٌ

) .)Ladd, Herald, & Andrews, 2006; Rubin, Bukowski & Parker, 1998ىم يقارنوف انفسهم

على غرار االعضاء االخرين يف داخل اجملموعة ( ;(Bigler, 1995; Bigler, Jones & Lobliner, 1997

 ،)Nesdale, Durkin, Maass, Griffiths, 2004, 2005; Nesdale & Flesser, 2001),ويتمثّػلوف ّنعايًن
افراد اجملموعة يف ما ٫نتص باٞنواقف والسلوكيات ْناه االفراد يف خارج اجملموعة & (Nesdale, Durkin, Maass,

) .)Griffiths, 2005; Ojala & Nesdale, 2004اظهرت اُناث أخرى أف لكل ٠نموعة معايًن لبلنتماء ،فتظهر
أقل رضى واقل ميبلً ْناه االعضاء الذين ال يتمثّلوف هبذه اٞنعايًن ،وذلك ابتداءً من عمر اٝنمس سنوات(Abrams, ،

).Rutland, Cameron, & Marques, 2003; Abrams, & Cameron, 2004

مهم يرغبو األوالد الصغار ،يصبح للرفض من قبل اجملموعة ،أو حّت للتهديد
ّنا أف العضوية يف اجملموعة شٍنء ّ
بالرفض ،تأثًن كبًن جداً وشبو كارثي يف الولد .وقد كشفت األُناث أف الرفض اٞنتكرر واٞنزمن ٩نعل األوالد أكثر ميبلً إُف
حرجا واكثرىم حساسيّة اجتماعياً ،وأقل مهارة يف اال٦نراط يف اللعب
التخريب واٛندالية والعدوانية ،وقد ٩نعلهم أكثر ً
االجتماعي ،كما ٬نكن أف يصبح أكثر سلبيةً يف التفاعبلت مع اٞنعلمٌن (Coie, 2004 ; Bierman, 2004; Coie,
 .)Dodge, Kupersmidt, 1990; McDougall, Hymel, Vaillancourt, & Mercer, 2001).تتفاقم
مشاكل االوالد مع الوقت بسبب طبيعة التفاعبلت اٞنتبلحقة مع اجملموعة اليت تزداد ح ّد ًة .اجملموعة ال ٓنب االفراد
وتعرضهم للمزيد من
اٞنرفوضٌن ،ا ّّنا تتجنّبهم ،تعزٟنمْ ،نعلهم يدركوف بأّنم ٢نتلفوف وغًن أسوياءٕ ،ننلهم اىتماما أقل ِّ

وتفسر تصرفاهتم بأكثر سلبية ٣نا ىي يف الواقع ،وتتّهمهم على أّنم مسؤولوف
اٞنضايقات ،وتطلق عليهم الصفات السلبيةّ ،

عن تصرفات اآلخرين السلبية ْناىهم ) .(Bierman, 2004رفض األقراف او اجملموعة ىي ظاىرة اجتماعية ٟنا آثار
خطًنة على األوالد اٞنستهدفٌن ،ويرى الباحثوف اف أحد أىم اسباب ا٥نراؼ االحداث والتلاقهم ّنجموعات منلرفة
وجا٥نة ىو الفشل يف بناء عبلقات فرديّة وٗناعيّة ُم ْرضية يف اٞندرسة ،والبلث يف عبلقات مرضية وناجلة يف خارج
اٞندرسة.
.3

االضطرابات االنفعالية السلوكيّة واالنحراؼ

ِ
ِ
يتعرض التبلميذ ذوو االضطرابات االنفعالية السلوكيّة للتل ّديات نفسها يف
كما يف الصغَر كذلك يف الك َربّ ،
اجملتمع ،ويف مكاف العمل ،حيث ال يستطيعوف تطبيق ابسط قوانٌن اجملتمع او العمل ،و٩ندوف الصعوبة يف التنظيم ،وإكماؿ
التصرفات ،ويفشلوف يف طلب اٞنساعدة عند اٜناجة ،ويفشلوف يف الدفاع
ّ
اٞنهمات ،واٜنفاظ على اٟندوء عند التكلّم ويف ّ

يتورطوف يف أعماؿ إجرامية معادية
أجورا متدنّية او يصبلوف عاطلٌن عن العمل أو حّت ّ
عن النفسُ .ىم يتقاضوف ً
تؤدي اُف الفشل الدراسي اٞنتكرر،
للمجتمع .تبدأ مشاكل االضطرابات االنفعالية السلوكيّة ّنشاكل نفسيّة-سلوكيةّ ،
اٞنتسربٌن ىم
التخرج يف الثانوية .تشًن التقديرات إُف أف ّ
تسرب من اٞندرسة قبل ّ
وتنتهي بال ّ

3.5

مرة أكثر احتماال باف ينتهي

امرىم يف السجن مقابل اولئك الذين حصلوا على الشهادة الثانوية ( .)Harlow, 2003ويق ّدر أف  ٪75من السجناء يف
الوالية الواليات اٞنتلدة تسربوا من اٞندرسة الثانوية .اصدرت ىيئة قضاء االحداث والشباب يف الواليات اٞنتّلدة األمريكية

دؿ ا ّف نسبة االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة ىي االعلى واالكثر ٕنثيبل من بٌن كل االعاقات يف نظاـ القضاء
بيانًا ي ّ
لؤلحداث والشباب ،وىم ٬نثّلوف  % 47.4من ٠نموع األحداث مرتكيب اٛننح من ذوي االعاقات واالضطرابات النفسيّة.
حواُف  1440000حالة جنوح يرتكبها اٞنصابوف باالضطرابات االنفعالية السلوكيّة يف السنة الواحدة (Gagnon,

وتبٌن بنتيجتها اف  ٪43.3من االحداث اٞنصابٌن
) .Richards, 2008وقد أُجريت دراسة على مدى سبع سنواتّ ،
باالضطرابات االنفعالية السلوكيّة ألقي القبض عليهم على االقل مرة واحدة يف حياهتم و ٪34.4منهم متّ اٜنكم عليهم،

اٞنتسربٌن من اٞندرسة يف غضوف ثبلث سنوات بعد تركهم
ويقدر انو سيتم القبض على حواُف  % 70من ىؤالء االحداث ّ
اٞندرسة (.)NAWD, 2010

ج.

انواع االضطرابات االنفعالية السلوكيّة
"العناد اٞنس تمر ،وعدـ الطاعة ،واٞنشاجرة مع اآلخرين ،وإيذاء اآلخرين ،واٞنزاج اٜنػاد ،وصعوبة ٓنمل اٞنسؤولية

والتهرب منها ،والغًنة اٞنبالغ فيها ،وسرعة الغضب ،واٞنيل إُف القيادة ،وجذب انتباه اآلخرين ،وسرعة االنسلاب من

اٞنواقف ،واالنطواء اٞنبالغ فيو ،والنشاط الزائد ،واٝنجل الشديد ،واٜنساسية الزائدة ،وسرعة التشتّت يف االنتباه ،واألنانية

اٞنفرطة ،والقلق الزائد ،واٜنزف والكآبة ،والكسل الزائد ،وزيادة أحبلـ اليقظة" 20ىي من ظواىر ىذه االضطرابات .ىناؾ

درجات متفاوتة لئلصابة باالضطرابات االنفعالية السلوكيّة ،فمنها البسيط ،واٞنتوسط ،والشديد ،تبعا لؤلسباب اليت ادت
لذلك ،كما ىناؾ انواع ٢نتلفة ٟنا ،وىي:
.1

اضطرابات داخلية استبطانية )(Internalizing disorders

صوب اُف داخل الشخص ُنيث ال ٬نكن للناس رؤية عوارضها يف أكثر
ىي تلك اٞنضايقات النفسيّة اليت تُ َّ
اٜناالت .تتميز ىذه االضطرابات هبدوء خارجي مبالغ فيو اُف جانب تضايق داخلي ،ويشار إليو أحيانا بتسمية معاقبة
للذات ،ىذه السمات اٝنفيّة ىي ما ْنعل ىذا النوع من االضطرابات صعبة الكشف ،وباألخص عند صغار السن ،وال
سيّما عندما تكوف مهاراهتم اللفظيّة ضعيفة ،وقدراهتم على وصف شعورىم الداخلي ١ندودة جداً ( Tandon, Cardeli,
 .)& Luby, 2009عندما تكوف أعراض االضطراب الداخلي غًن واضلة للكبار ،يتم التغاضي عن معاناة األوالد
اٞنصابٌن ،وعلى الرغم من اشتداد األعراض ال يُكتَ َشف ىؤالء األوالد ،فيعانوف ( .)IDEA, 2004ىذه االضطرابات
تشمل سلوكيات شبيهة باضطرابات القلق ،واضطرابات اٞنزاج ،ويضاؼ عليها االنزواء أو الرغبة يف االنتلار American
) )psychological association APA, 2000واألَف النفسي ،واالكتئاب ،وفقداف الشهية ،والشره اٞنرضي،
والوسواس القهري ،واعراض الذىاف والفصاـ ( .)psychotic and schizoid symptomsبشكل عاـ ،يتم ْناىل
التبلميذ ذوي االضطرابات الداخلية االستبطانية يف اٞندرسة ،التبلميذ الصامتوف واٞننزووف ىم عادة مه ّمشوف .ال تُسبِّب
االضطرابات الداخلية االستبطانية مشاكل سلوكيّة يف اٞندرسة ،قد يبدو التلميذ حزينا ،او قلقا ،او غًن قادر على الرتكيز،

مهمة ما .قد تظهر العواقب اٞنباشرة
ىوسا حياؿ ا٤ناز ّ
مهمة ما او يظهر ً
يتجمد اماـ ّ
قد ٩ند صعوبة يف اٞنتابعة ،أو ّ
لبلضطرابات الداخليّة يف الفشل الدراسي ،والتسرب من اٞندرسة.
.2

اضطرابات خارجيّة استظهاريّة )(Externalizing disorders
بالتسرع ،والقسوة،
اضا وسلوكيات تتّسم
ىي السلوكيات اليت تظهر بشكل اعتداء جسدي أو لفظي ،وتشمل أعر ً
ّ

والتطرؼ ،والعدواف اللفظي أو اٛنسدي ،والعنف ،واالختبلؿ ،واال٥نراؼ ،والسلوؾ التخرييب وغًن اٞنبلئم يف اٞندرسة مثل
20

اٛنزاؼ ،حصة ) .(2007تعريف االضطرابات االنفعالية.
ّ
. http://www.b-dss.org/Down/main/Workshop/?id=211
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تصرفات مثل الضرب،
عدـ االلتزاـ ،والتسبّب بالضوضاء يف الصفوؼ ،وازعاج الزمبلء ،وعرقلة العمل اٛنماعي ،وإظهار ّ
وٓندي رموز السلطة ،واستعماؿ لغة شنيعة تؤذي البيئة اٞندرسيّة واٞنعلمٌن واالقراف ،إّ٧نا يؤذوف أنفسهم باٞنرتبة األوُف

تصرفات ٧نطيّة سلوكيّة استظهارية غالبا ما يضغطوف بثقلهم على
) .)Kerr & Nelson, 2002التبلميذ الذين يربزوف ّ
اٞنعلمٌن ،ويستهلكوف قواىم ،ويتسبّبوف ٟنم باإلحباط والتعب ،وىدر الطاقات اٛنسديّة والذىنيّة ،وىدر الكثًن من وقت
التعليم .السخط واإلرىاؽ ٨نا من األسباب الرئيسة اليت تدفع باٞنعلمٌن للتخلي عن مهنتهمّ .اما العواقب فهي الغضب،
يتعرضوف للقصاص واالىانة والفصل ( & Roeser, Eccles,
واإلحباط ،واٝنوؼ ،وتأخر يف التعلّم واال٤ناز ،ىم ّ

ضارة باجملتمع يف خارج اٞندرسة،
تتطور السلوكيات التخريبيّة يف اٞندرسة لتصبح سلوكيّات ّ
 .)Strobel, 1998وبالنتيجةّ ،

مثل اٛننوح ،وسلوؾ منلرؼ ،وسلوكيات جنسية ١نفوفة باٞنخاطر ،وعبلقات اجتماعية سيئة ،كما البطالة واألعماؿ
اإلجرامية.
.3

اضطرابات استبطانيّة واستظهاريّة في آف

من اٞنمكن اف يعاين التّلميذ من اضطرابات استبطانية واستظهارية يف آف ،وٟنذا يتفق بعض اٝنرباء على أف
غض النظر اُف اي فئة انتموا ،ىم يعانوف من
االضطراب يف اٜنالتٌن ىو نفسو ا٧نا ٫نتلف يف نوعيّتو وا ّْناه التعبًن عنو .وبِ ّ
اٝنوؼ ،ووصمة العار ،واإلحراج ،واٜنزف ،والقلق ،واالكتئاب ،والغضب ،واإلحباط ،والتفكًن يف االنتلار .تُعطّل ىذه

تطور الولد الطبيعي وتُسهم يف بروز أمراض نفسيّة أخرى لديو.
األحاسيس ّ
من النادر اف يلقى التبلميذ اٞنصابوف باالضطرابات االنفعالية السلوكيّة االىتماـ واٞنعاٛنة اٞنناسبة يف اٞندارس ومن

التعرؼ إليها ( .)Gresham, 2007فاٞنشاعر والعواطف ال ينتبو ٟنا اٞنعلّموف يف
قبل اجهزة ّ
الصلة العقليّة بسبب سوء ّ
تدخل واٞنعاٛنة .ومن ناحية اخرى ،تفتقر
اٞندارسّ ،اما السلوؾ فقد يعتربونو من طبيعة التلميذ وفطرتو وال يستدعي ال ّ
اٞندارس إٗناالً اُف نظاـ معتمد للتدخل النفسي وللكشف اٞنب ّكر واٞنعاٛنة.
.4

اضطرابات قليلة الحدوث ()Low incidence disorders
االضطرابات قليلة اٜندوث ىي اضطرابات نادرة جدا ،ولكنها خطًنة .ومن األمثلة عليها :متبلزمة توريت

) (Tourette Syndromeوفصاـ الطفولة ) (childhood schizophreniaالذي يصيب

1

من كل

40،000

طفل .األوالد الذين يعانوف من الفصاـ واٟنلوسات لديهم صعوبة يف متابعة اٜنياة اٞندرسية .فهم يعيشوف يف مستشفيات
خاصة مع تدابًن تعليمية خاصة .االضطرابات قليلة اٜندوث ىي يف خارج نطاؽ ىذا البلث.

.5

مرضيّة مالزمة وذات صلة )(Comorbid conditions and related disorders
حاالت َ
وفقاً آلخينباخ وآخرين ( )Achenbach, et al., 1995فإف ما يقارب ٣ ٪50نن يعانوف من االضطرابات

االنفعالية السلوكيّة لديهم عوارض مرضية متّصلة .فبلسب نيلسوف وويليامسوف ( Williamson, Nelson and

) )2004ىناؾ اضطرابات وإعاقات أُخرى مبلزمة ،وإعاقات مزمنة تنجم عنها عوارض ٣ناثلة٩ ،نب االنتباه ٟنا ،الف
تداخل االعراض قد ٫نفي االضطرابات االنفعالية السلوكيّة ،وبالتاِف ٬نكن أف ُ٪نرـ الولد من اٜنصوؿ على العناية اٞنناسبة.

ومن اىم االضطرابات اليت تبلزـ االضطرابات االنفعالية السلوكيّة ىي صعوبات الكبلـ ،والنطق ،واللفظ ،واللغة لدى
الطفلPrizant, Audet, Burke, Hummel, Maher, Theadore, 1990; Prizant & Wetherby, ( .
.(Silver, 2000) )1990
ح.

تشخيص االضطرابات االنفعالية السلوكيّة
ىناؾ اْناىاف لتشخيص االضطرابات االنفعالية السلوكيّة :التشخيص العيادي والتشخيص اٞندرسي.

.1

التشخيص العيادي

ٖنة ّنجاف ٢نتلفاف لتشخيص االضطرابات االنفعالية السلوكيّة عند االوالد٨ .نا النهج اٞنرضي للتصنيف
( ،)Disease classification systemوالنهج البُعدي للتصنيف (.)Dimensional classification system

( .)Rutherford, et al., 2007ىذاف النهجاف ينبثقاف من منظورين ٢نتلفٌن لطبيعة االضطرابات االنفعالية السلوكيّة
).)Mathur, 2007

يعتمد بعض اٞنعاٛنٌن الدليل التشخيصي اإلحصائي لؤلمراض النفسية ( Diagnostic Statistical Manual

 )of Mental Disorders, DSMيف تشخيص االمراض النفسيّة .االضطرابات االنفعالية السلوكيّة َف تدخل ىذا
ِ
التوحد ،وفرط اٜنركة
الدليل ،لذلك ال تُعترب مرض قائم بذاتو ُنسب ىذا الدليل ،بل يُنظر إليها كعوارض لمرض آخر ،مثل ّ
التوحد ،او فرط اٜنركة وتشتت
التأخر التعليمي واُف ذلكّ .نعىن ا ّف الولد و ّ
وتشتت االنتباه ،واالكتئاب ،او ّ
اٞنشخص ب ّ
االنتباه٬ ،نكن اف يربز عوارض مثل اضطرابات انفعالية وسلوكيّة كنتيجة للمرض الذي يعاين منو .وبالتيجة تُبذؿ اٛنهود ٥نو

معاٛنة اٞنرض االساسي وليس العوارض .ىذا ىو النهج اٞنرضي للتشخيص.

بالنسبة للنهج البُعدي لتصنيف ،فاالضطرابات االنفعالية السلوكيّة ىي ٠نموعة من السلوكيات واألفكار والعواطف

شخص ُنسب الكميَة
السلبيّة موجودة عند كل الناس ،ولكن ٔنتلف ش ّدهتا من شخص اُف آخر لذلك تُ ّ

تتكرر اكثر عند بعض
)ّ .(quantitativelyنعىن اف العوارض موجودة عند اٛنميع ولكنّها تُعترب مرضيّة فقط عندما ّ
االشخاص ،وتدوـ ٞن ّدة اطوؿ ،ومفعوٟنا اكثر سلبيّة على حياة الشخص اٞنصاب .لذا ،يؤخذ بعٌن االعتبار مع ّدؿ االنفعاؿ
بغض النظر إف كاف ىناؾ مرض آخر اـ ال .على سبيل اٞنثاؿ :عندما ٩نيب التلميذ على السؤاؿ
او السلوؾ يف التشخيصّ ،
رقما يشًن اُف نسبة حدوث السلوؾ او اٞنشاعر بػ  1او  2او
"ابدا" او ً
اٞنطروح يف االستمارة بػ ً
"كثًنا" ،او ٫نتار ً
"قليبل" او ً

 3او  4او  5او  .6يدؿ اٞنع ّدؿ العاِف على تفاقم اٞنشاكل االنفعاليّة السلوكية لدى الولد ،والعكس صليح .ىذا ىو
النهج البعدي للتشخيص.21
موحدة لتصنيف السلوكيّات
يتم تشخيص االضطرابات االنفعالية السلوكيّة يف النهج البُعدي عرب استخداـ جداوؿ ّ
موحدة لتصنيف االمراض كما ىو اٜناؿ يف النهج اٞنرضي .من اىم ىذه اٛنداوؿ:
بدالً من جداوؿ ّ
)1

جدوؿ آخنباخ لتصنيف السلوكيات.
جدوؿ آخنباخ ( )Achenbach Standardized Behavioral Rating Scalesىو معيار للتشخيص

٩نوز استعمالو يف إطار علم النفس العيادي من قبل متخصص ٠ناز ٬نلك شهادات عالية يف علم النفس.
)2

استمارة نقاط القوة والصعوبات
استمارة نقاط القوة والصعوبات ( ) The Strengths and Difficulties Questionnaire SDQىو

معيار آخر لتشخيص االضطرابات االنفعالية السلوكيّة لدى األوالد واٞنراىقٌن الذين ترتاوح أعمارىم بٌن  16-4سنة،
الصلة األمريكية إلجراء مسح شامل يف ٢نتلف أ٥ناء الواليات اٞنتّلدة ).(Goodman, 2012
اعتمدتو وزارة ّ
.2

التشخيص المدرسي

ألّنا ادوات
اٞنوحدة لتصنيف السلوكيات قليلة االنتشار وصعب االستعماؿ يف اٞندارسّ ،
كانت اٛنداوؿ ّ
متخصصةٓ ،نتاج اُف اختصاصيٌن لتطبيقها ،لذلك متّ إنشاء ادوات تشخيص اكثر عمليّة الستعماٟنا يف اٞندارس على
ّ
21

اٞنوحد لتصنيف السلوكيات (
تصنيف االضطرابات االنفعالية السلوكيّة ومقاربة بٌن بنود جدوؿ اخنباخ ّ
 )Standardized Behavioral Rating Scalesوبنود الدليل التشخيصي اإلحصائي لؤلمراض النفسية ( Diagnostic Statistical
 )Manual of Mental Disorders, DSMوبنود التعريف الفدراِف الرٚني لبلضطرابات السلوكية لؤلوالد ( Federal Definition of
ّ
 (Rutherford, Quinn, Mathur, 2004) )Behavior Problems of Childrenيف اٞنللق رقم  3يف صفلة تشخيص االضطرابات
االنفعالية السلوكية.329 ،
ّ
Achenbach

نطاؽ واسع قبل اللجوء اُف اختصاصيٌن لللصوؿ على تشخيص عيادي ولكنّها اقل دقّة بالتأكيد .التشخيص الرتبوي
اٞندرسي يستند على التعريف الفدراِف لبلضطرابات السلوكيّة لؤلوالد ( Federal Definition of Behavior

اعتم َدتْو الواليات اٞنتّلدة باالستناد إُف قانوف تعليم األفراد ذوي
 )Problems of Childrenىو التعريف الرٚني الذي َ

اٞنوحدة لتصنيف السلوكيات مثاؿ جداوؿ تقارير اٞنعلّمٌن واالىل ( Teacher’s Report
اإلعاقات ،ويستعمل اٛنداوؿ ّ

.)Form and Parents Report Form

من اىم ادوات التشخيص اٞنستعملة يف اجملاؿ الرتبوي ىي:
)1

دليل ويسكونسين
دعت وزارة التعليم العاـ يف والية ويسكونسن األمريكية فرقة عمل للمشاركة يف إنشاء اداة تقومي خاص لتشخيص

خاصة واُف برامج إفراديّة .عملت ىذه اللجنة على مدى
التبلميذ يف اٞندارس هبدؼ ٓنديد احملتاجٌن من بينهم اُف عناية ّ
خاصة ،وخرجوا ّنعايًن ويسكونسن (Wisconsin
سنتٌن لتلديد معايًن ٓندِّد تأىل االوالد ٝندمات تربويّة
ّ

)ٞ )Eligibility Criteria for Emotional Behavioral disability, WDPI) 2010نن ىم مصابوف
خاص لتقومي االضطرابات االنفعالية السلوكيّة للتبلميذ.
بالعجز اٜنركي والسلوكي ،ووضع ،من ضمن اٞنعايًن ،قسم توجيهي ّ

ّ
يتضمن كل واحد
وتصرفاهتمّ .
يُصنِّف دليل ويسكونسٌن االضطرابات االنفعالية السلوكيّة يف ٖنانية ١ناور من سلوؾ التبلميذ ّ

من ىذه احملاور ٠نموعة من السمات اليت ٓندد الفرؽ بٌن االداء السلوكي االنفعاِف النمطي للتلميذ اٞنصاب الذي ٫نتلف

عن باقي التبلميذ.22
)2

استمارة تحليل وتقويم السلوؾ الوظيفي

اىم اٛنداوؿ اٞنبتكرة لتصنيف السلوكيات ىو استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي .23قانوف تعليم األفراد
من ّ
ذوي اإلعاقات يفرض على اٞندارس يف الواليات اٞنتّلدة األمريكية باستعماؿ ىذه االستمارة قبل أناذ اي قرار عند
االشتباه بسلوؾ وانفعاالت مضطربة لدى اي من التبلميذ ،وقبل اٞنباشرة بتقدمي اي نوع من الربامج الدراسيّة الفرديّة ،وقبل
االستعانة ِندمات علماء نفس متخصصٌن.

22
23

احملاور الثمانية لتشخيص اضطرابات انفعالية وسلوكيّة يف دليل ويسكونسٌن يف اٞنللق رقم  4يف صفلة
استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي ىي اداة التشخيص الرئيس اٞنعتمد يف ىذا البلث .االستمارة يف اٞنللق رقم 17
و  18يف صفلة .353 - 348
. 330

.3

المشكالت في توصيف االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة وتشخيصها وتقويمها
اٞنوحد لبلضطرابات االنفعالية السلوكيّة ،تصبح اٝندمات اٞنقدَّمة للتبلميذ متفاوتة جداً ،سواء
يف غياب التعريف ّ

يف داخل اٞندارس أـ يف خارجها .تعتمد اٞندارس يف الواليات اٞنتّلدة ،يف غالبيّتها ،على التعريف الذي ٪ندده قانوف تعليم

االشخاص ذوي االعاقات واالحتياجات اٝناصة .ومن الناحية االخرى ،يعترب علماء النفس العاديوف ،على خبلؼ
التوحد ،وفرط اٜنركة،
الرتبويٌن ،اف االضطرابات االنفعالية السلوكيّة مظلّة يندرج فيها العديد من االضطرابات اٞنعروفة مثل ّ

يفضلوف تشخيصها ومعاٛنتها ّننطق وأساليب عياديّة ،وىذا ما ال يوافق عليو الرتبويّوف .لذا،
وتشتت االنتباه ،ولذلك ّ
ٍ
تدخبلت
التدخل وفعاليّتو،
اعتماد التعريف الواحد والشامل
ٌّ
وِناصة ألف ىناؾ ّ
ضروري لضماف مصداقيّة اي نوع من ّ
ّ

مستخدمة غًن نافعة ٬نكن أف تسبِّب الضرر أكثر من االفادة ).)Dishion, McCord, Poulin, 1999

ينبغي تقومي حالة كل تلميذ عرب استخداـ مصادر متعددة لللصوؿ على اٞنعلومات عنو ،ألف سلوؾ األوالد غالبا
ما ٫نتلف من موقع إُف آخر ( .)McConaughy, Ritter, 2002على علماء النفس اٞندرسيٌن اخذ اٞنعلومات من
أفراد األسرة ،ومقدمي اٝندمات يف اللجاف االىليّة ،والعاملٌن يف اٝندمة االجتماعية ،ويف اٞندارس ،كما ٩نب االستفادة من
السجبلت اٞندرسية ،والسجبلت الطبّية ،أو سجبلت أخرى ذات صلة .ينبغي توظيف أساليب التقومي غًن اٞنباشرة مثل
قوائم اٞنراجعة ( ،)behavior checklistsواٞنقاببلت اٞنهيكلة ( ،)structured interviewsومعايًن التقومي

( ،)rating scalesوأساليب التقومي اٞنتخصصة األخرى ،مثل ٗنع اٞنعلومات عن سلوؾ الولد بالعبلقة مع البيئة التعليمية
واالجتماعية ( .)Knoster & McCurdy, 2002ومن االساليب اٞنباشرة مراقبة السلوؾ ( behavior

 )observationوالتقارير الذاتية اٞنوحدة ( ،)standardized self-reportsوالتقومي اٞنستند اُف اٞنناىج الدراسية
( ،)curriculum-based assessmentوٓنليل عينات من العمل (.)analysis of work samples
خ.

المعالجات والتد ّخالت المعتمدة في المدارس
ينبغي أف تشمل اٝندمات النفسية اٞندرسية عدة خطوات ) (Zabel, 1998منها:

 توفًن البيئة الرتبويّة الداعمة او البيئة العبلجيّة ( )a therapeutic milieuللتبلميذ.

 بيئة فائقة التنظيم )ُ (highly structured environmentنيث يتوقّع التبلميذ درجة عالية من النجاح بعد بذؿ
اٛنهد اٞنطلوب.
 قواعد وإجراءات متوقّعة )ُ (predictable rules and routinesنيث يتم ّكن التلميذ من اف يفهمها ويتنبّأ هبا
لتصرؼ ما.
مسبقاً ،وتقوـ على معرفة ما سوؼ يتبع كنتيجة ّ

استخداـ اساليب إدارة السلوؾ ( )Behavior management techniquesاو مكافأة التبلميذ على
السلوؾ اٞنناسب بأساليب عديدة ،مثل التدعيم اإل٩نايب ( )positive reinforcementواالقتصادات الرمزية ( token

 ،)economiesوالتعاقد ( ،)contractingواالسرتاحة الوجيزة ( .)time-outىذه االساليب كلّها تعتمد القياس
اٞنباشر والرصد لتغيًن السلوؾ ) )(direct measurement and monitoring of behavioral changeوىي
اٝناصة ).(Special Education) (Programs Zabel, 1998
نفسها اليت تُستَ ْخ َدـ عادة يف برامج الرتبية ّ
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التدابير التأديبية
(إال أذا نصب ٟنم احد التبلميذ
إف ذوي االضطرابات الداخلية االستبطانية ؽ لَما يتسببوف ّنشاكل يف الصف ّ

اٞنخربٌن بتدابًن تأديبية
اٞنشاغبٌن ّ
فخاً) .لذلك ال ٤ندىم من بٌن اٞنعاقبٌن الدائمٌن .تقليديا ،تتعامل اٞندارس مع التبلميذ ّ

تتميّز بالقسوة والصرامة ( )Skiba, Peterson, 2000مثل التلذيرات والعقوبات واالخراج من الصفوؼ الدراسية ،او
تعليق اٜنضور اُف اٞندرسة ،وصوالً حّت الطرد النهائي من اٞندرسة .وقد أظهرت األُناث أف ىذه اٞنناىج الصارمة ٬نكن اف
فعالة على اٞندى الطويل ،وىي باٜنقيقة ،نوع من تأجيل اٞنشكلة أو
ٓنل اٞنشاكل على مدى قصًن فقط ،ولكنّها غًن ّ
ٓنويلها اُف مكاف آخر .إف اإلجراءات التأديبية تكاد تزيد من مشاكل التبلميذ ذوي السلوكيات األسوأ على اٞندى الطويل.
وتشًن الدالئل إُف أّنم قليلو االستجابة ٞنثل ىذه اإلجراءات التأديبية الصارمة ،ومن اٞنرجح أف يزداد سلوكهم السيئ
تلسن (.)Sugai, Horner, 2002
ويتضاعف بدالً من اف ي ّ
.2

خطط التد ّخل ) (Interventionداخل وخارج المدرسة
تتضمن العديد من اٝنطوات واألساليب اليت تشمل:
ينبغي وضع خطط تدخل مناسبة ّ

 التشاور مع اٞنعلمٌن وغًنىم من مقدمي اٝندمات.
 التشاور والتنسيق مع أولياء األمور.
التدخبلت الدراسيّة الفرديّة اٞنناسبة.

ّ

 التخطيط الوظيفي واٞنهين واالنتقاِف.
 التدابًن التأديبيّة الفعالة.
 االستشارة واالرشاد.

 العبلج النفسي الفردي واٛنماعي.
الطيب.
 العبلج ّ

.3

العالجات النفسيّة العياديّة
من اكثر العبلجات ٣نارس ًة على نطاؽ واسع ،اثناف٨ ،نا العبلج اٞنعريف ) (cognitive therapyوالعبلج

موجو ٥نو ٓنقيق نتائج ( ،)solution focusedيتضمن
السلوكي ) .(behavior therapyكبل٨نا ّ
تدخ ٌل قصًن األمد ّ

مرة كل أسبوع .ويف الكثًن من األحياف يتم دمج األسلوبٌن اٞنذكورين يف العبلج اٞنعريف السلوكي.
من  10اُف  35جلس ًة ّ
.4

العالج المعرفي
يسعى العبلج اٞنعريف لتلرير اٞنرضى من أ٧ناط التفكًن السلبية اليت تضغط عليهم عند الشعور باإلحباط او

الصلي ،منها:
االكتئاب .فاإلحباط ّ
وتدين اٞنعنويات يدفع باإلنساف اُف التفكًن غًن ّ
 اإلفراط يف التعميم ( ،)overgeneralizeعلى سبيل اٞنثاؿ" :ال أستطيع أف أفعل أي شيء على االطبلؽ!"" ،ىذا
آنسن ابداً!".
٪نصل ِف دائماً!"" ،لن ّ

 التفكًن الكارثي ( ،)catastrophizingعلى سبيل اٞنثاؿ" :ال ٬نكن أف اٚنح ألي شخص اف يراين حّت ينمو شعري
من جديد!"" ،سوؼ يرتكين كل اصلايب بسبب ما قلت!".
 االحساس باٞنؤامرة الكونيّة إلحباط التمتّع باٜنياة ،على سبيل اٞنثاؿ" :ال ٪ندث ِف ابداً شٍنء جيّد!".
يف الواقع ،إف تشجيع الشباب على "التفكًن اإل٩نايب" ليس باألمر السهل او البسيط .تشًن الدراسات إُف أف "قوة
التفكًن اإل٩نايب" ) )the power of positive thinkingىو سبلح ضعيف ضد االكتئاب .العبلج اٞنعريف يُعلِّم

اٞنرضى عدـ االستسبلـ للسلبية ،و٣نارسة السيطرة على العقل وعلى كيفيّة النظر لللاالت (.)AAP, 2003
.5

العالج السلوكي
ىدؼ العبلج السلوكي ىو ١نو اٞنعلومات والسلوؾ واٞنواقف االّنزامية ) )self-defeatingوتقدمي خطط

تفلص السلوكيات
التدخل للسلوؾ اإل٩نايب ( .)Positive behavior intervention plansتشمل ىذه اٝنطط ّ
غًن اٞنرغوبة ،وٓنديد وظائفها ،وتأثًنىا ،ونتائجها ،وفهم وقوعها :مّت؟ وكيف؟ واٟندؼ من ىذا اإلجراء ىو تعديل
السلوؾ ،وتوفًن الدعم الكايف لللفاظ على السلوؾ اٛنيّد اٞنكتسب .عند التعامل مع األوالد الصغار لتعديل السلوؾ ،غالبا
ما تعتمد اٝنطط على نظاـ اٞنكافأة ،مثل النجوـ الذىبية اليت تعطى للتلميذ يف اٞندرسة كنوع من اٞنكافأة والتشجيعّ .اما

مع اٞنراىقٌن والبالغٌن ،فيتم تعزيز السلوكيات اٞنرغوبة من خبلؿ التلسٌن يف اٞننظور العاـ للمريض.)AAP, 2003( .

.6

العالج السلوكي المعرفي
يتم دمج األسلوبٌن اٞنذكورين اعبله يف العبلج اٞنعريف السلوكي ( )Cognitive Behavior Therapyلتعليم

اٞنهارات االجتماعية ودعم الوعي الذايت٩ .نمع العبلج السلوكي اٞنعريف بٌن نظريات التعلّم الثبلث :التكيف الكبلسيكي
)( (classical conditioningوىو عمليّة الرتابط بٌن اٜنوافز) ،التكيف اإلجرائي )(operant conditioning

(وىو التعلم عن السلوكيات والعواقب) ،واٞننظور اٞنعريف (( )cognitive perspectiveوىو االعرتاؼ بدور اٞنعتقدات

واٞنفاىيم الشخصيّة اٝناطئة) .يشمل ىذا العبلج تدريس األفكار وعبلقتها بالسلوؾ ،وٓنديد األفكار اليت تؤدي إُف
السلوكيات غًن اٞنناسبة ،وترتيب األفكار يف إدارة تلك السلوكيّات ،و٣نارسة التمارين السلوكيّة الكتساب السلوؾ اٞنطلوب

واٜنفاظ عليو من اجل اٜنصوؿ على النتائج اٞننشودة .قد يشمل العبلج السلوكي اٞنعريف تدريبًا على مهارات اجتماعية،
وذلك ألف األوالد والشباب كثًناً ما يشعروف باٜنرج يف اٞنواقف االجتماعية ،ويتغلّب عليهم اليأس ،الّنم يعتربوف أنفسهم

غًن أكفاء اجتماعيّاً٩ .نب دعم الوعي الذايت عند التبلميذ وتشجيعهم على مهارات مثل التواصل بالنظر eye

) ،)contactوبدء احملادثة.
.7

اإلرشاد األسري والعالج الجماعي والعالجات البديلة
يكتمل العبلج الفردي عادة باستخداـ اإلرشاد األسري والعبلج اٛنماعي .ومن اٞنستلسن اعتماد مزيج من كل

العبلجات اٞنختلفة ،وأف يشمل العبلج مع الولد ٗنيع أفراد األسرة ،ويتضمن اٞنعاٛنات اٞنناسبة يف بيئة البيت واٞندرسة.
تدخل اٞنرشد االجتماعي يف العبلج األسري وتوجيهاتو ،فهو يساعدىم يف التعبًن عن اٞنشاعر
٩نب االعتماد ايضاً على ّ
بشكل صليح ويعمل من أجل حل النزاعات العائليّة.
متمرس
العبلج اٛنماعي ىو عبارة عن ٠نموعة من ٙنسة اُف عشرة اوالد او شباب يلتقوف بإشراؼ مرشد ّ

يؤمن لؤلوالد والشباب فرصة التعلّم من بعضهم ،ويطمئػنهم
للتل ّدث عن مشاكلهم واختباراهتم .ىذا النوع من العبلج ّ
بأ ّّنم ليسوا وحيدين يف مشاكلهم .العبلج اٛنماعي يدفع اُف التقارب وٗنع الشمل ،ويساعد االوالد يف صقل مهاراهتم
تفلصها ،وذلك يساعدىم أحيانا يف القاء الضوء على
االجتماعية ،ويُق ّدـ ٟنم الفرصة لرؤية أ٧ناط السلوؾ عند اآلخرين او ّ

اٝناصة بشكل غًن مباشر.
مشاكلهم ّ

مؤخراً استخداـ العبلجات التعبًنيّة مثل اٞنوسيقى والفن والدراما والرقص واٜنركة ،والكتابة اإلبداعية ،واٞنعاٛنة
متّ ّ
اٞنؤسسات
بالكتب ( ،)bibliotherapyو٣نارسة تقنيات االسرتخاء ،والرتفيو ،وكذلك العبلج التعبًني ،يف العديد من ّ
بالصلة النفسيّة والعقليّة لؤلوالد والشباب ،ويف مراكز الرعاية والتأىيل ،ويف اٞندارس.
اٞنعنيّة
ّ

.8

المعالجة الكيميائيّة
ال ٬نكن عبلج االضطرابات االنفعالية السلوكيّة باألدوية فقط .ولكن استعماؿ الدواء اٞنناسب ٬نكن أف يساعد يف

ٔنفيض الضغط والتخفيف من أعراض اٞنشكلة .يتفاعل جسم كل طفل بطريقة ٢نتلفة مع الدواء ،ومن اٞنهم جداً معرفة

الطيب .احياناً ال يعرؼ الطبيب ما ىو الدواء الذي سوؼ يعطي افضل النتائج للطفل .ىناؾ
ذلك قبل اٞنباشرة بالعبلج ّ
أدوية تعمل بشكل جيد مع بعض االوالد وال تعمل باٛنودة نفسها مع اوالد آخرين ،لذا قد ٪نتاج الطبيب اُف ْنربة العديد
من األدوية قبل اف ٩ند االنسب لللالة.
.9

مناىج مدرسيّة نفسيّة-اجتماعيّة
اف معاٛنة القضايا االنفعالية والسلوكية لؤلوالد يف اٞندرسة موضوع جدِف كبًن ومستمر يف التعليم اليوـ ،ويبلث

الفعالة ىي اٞنعاٛنات ذات الطابع
اٛنسم التعليمي عن حلوؿ ٟنذه اٞنشكلة .يتفق العديد من اٝنرباء على أف اٞنعاٛنات ّ
النفسي-االجتماعي ( )psychosocialواليت ٩نري استخدامها يف البيئة الطبيعيّة ( )naturalisticلؤلوالد او التبلميذ.

ىناؾ العديد من احملاوالت اٛنارية يف اكثر من دولة غربيّة البتكار برامج مدرسيّة (ٞ )school-basedنساعدة التبلميذ
ذوي الصعوبات االجتماعية االنفعاليّة والسلوكية .من االمثلة عن برامج ٣ناثلة منهج الولد القوي ) Strong Kids

( )Curriculumصورة  .)1لقد متّ تطوير منهج الولد القوي يف جامعة والية أوريغوف يف الواليات اٞنتّلدة االمًنكيّة ،وىو

خصيصاً لغرض تعزيز
باختصار برنامج عملي لتعليم مفاىيم اجتماعيّة وانفعاليّة للتبلميذ يف اٞندارس ،والذي مت تصميمو ّ
القدرة على التكيف االجتماعي واالنفعاِف ،ولتعزيز مهارات اٞنرونة والتأقلم لدى األوالد واٞنراىقٌن(Merrell, 24.
Carrizales, Feuerborn, 2004; Merrell, K. W. Carrizales, D. Feuerbon, L. Gueldner,

كمكوف نفسي للربنامج اٞنطروح يف ىذا البلث.
) . B.A, & Tran, O.K., 2007سوؼ اعتمد منهج الولد القوي
ّ
التطور .ىذا يعين ا ّّنا غًن
نذكر اف منهج الولد القوي وما يشبهو من مناىج ىي فقط برامج ْنريبيّة وما زالت قيد االنشاء و ّ

مثبتة الفعاليّة ٞنعاٛنة االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة ولكنّها من الربامج االقرب اُف موضوع البلث.

أ٨نّية مثل ىذه اٞنناىج ا ّّنا تق ّدـ اٞنفاىيم النفسيّة اٞنع ّقدة بشكل بروتوكوؿ للمنهج الدراسي ( curriculum

 ) protocolلنقل االفكار بوضوح وسهولة .اٞنفاىيم النفسية اليت تندمج يف الربنامج الدراسي ىي مفاىيم ذات طابع
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عناوين الدروس يف منهج الولد القوي ومواضيعها اٞنقابلة يف اٞنللق رقم  14يف صفلة .343

اجتماعي -انفعاِف  -سلوكي يراد نقلها اُف التلميذ بشكل غًن مباشر وبأسلوب مرىف ،يستوجب توطيدىا ونقلها
ِنطوات بروتوكوليّة دقيقة.

صورة ٙ : 1نس ناسخات من اٞننهج الولد القوي ُنسب م راحل عمريّة ٬نر هبا الولد .

25

لقوة التغلّب (Power ( )Lochman Coping
وعلى سبيل اٞنقارنة ،ىناؾ برنامج شبيو يدعى برنامج لوٙناف ّ

 )Program, Lochman, Wells, Lenhart, 2008مبين على افكار النموذج االجتماعي اٞنعريف السياقي

( )Mayer, & al, 2011( )contextual social cognitive modelويستعمل مبادئ سلوكيّة معرفيّة ()CBT
"يتضمن ىذا الربنامج التوعية ،ويعلّم السلوكيّات اٞنفيدة البناءة .ولكن من الناحية االخرى يستغرؽ تطبيق ىذا
للعبلج.
ّ
شهرا او يتطلّب  34جلسة عبلجيّة على االقل ،مع اٜناجة اُف جلسات اضافيّة
الربنامج ثبلث سنوات او من  15اُف ً 18
داعمة .مع ا ّف برنامج لوٙناف قابل للتطبيق يف اٞندارس ّإال انّو طويل اٞن ّدة وال يناسب شروط ىذا البلث".26

د.

االضطرابات االنفعالية السلوكيّة في مدارس لبناف

ما من دراسات لبنانية بارزة حوؿ موضوع االضطرابات االنفعالية السلوكيّة بشكل مستقل عن االضطرابات
حّت اقرتاحات ٜنماية التبلميذ من تداعياهتا.
االخرى اليت قد يعاين منها التلميذ ،وبالتاِف ليس ٖنّة حلوؿ او معاٛنات او ّ

يتم ا٨ناؿ أولئك التبلميذ ،او يتم تأديبهم عن خطأ يف الكثًن من االحياف ،فيلرموف بالتاِف من فرص الكشف عن
صعوباهتم ،واالعرتاؼ ّنعاناهتم ،كما ٪نرموف من التدخبلت النفسية واٞنعاٛنات اٝناصة اليت ٪نتاجوف إليها .وتبقى ىذه

25

اٞنصدر:

http://strongkids.uoregon.edu/strongteens.html

Lochman, J. E., Wells, K. C., Lenhart, L. A., 2008, Coping Power Child Group Program Facilitator Guide, Oxford
University Press, pages 28 -29.

26

االضطرابات من ضمن اىم الصعوبات النفسيّة اٞنسببة لتعثّر التبلميذ يف الدراسة فيما ىم يتمتّعوف بقدرات ذىنيّة ٧نوذجية.

حّت االجتماعيّة لدى التبلميذ ولكن تأيت ىذه اٞنعرفة غالبًا بعد
اٞندرس إُف الصعوبات التعليميّة السلوكيّة ّ
قد يكتشف ّ
التسرب وعمالة االوالد عالية ج ّداً.
تفاقم االمور .ومن اٞنمكن ّ
التكهن بأف ىذا ليس بغريب يف لبناف حيث مؤ ّشرات ّ
"سجلت اٞنؤشرات الصادرة عن اٞنركز الرتبوي للبلوث واإل٧ناء بٌن عامي  2007و ،2008نسبة التسرب يف لبناف  %2يف
األساسي األوؿ ،مث تراجعت

إُف  %0.6و%1

يف الصفٌن البلحقٌن ،لتعود وترتفع

إُف %3.4

يف الصف الرابع ،و %3.1يف

اٝنامس ،و %4.7يف السادس ،ونسبة التسرب يف التعليم الثانوي تبلغ .27 "%7
تسجل  %2.4يف
يف لبناف "معدالت التسرب اٞندرسي عند الذكور عالية بالنسبة إُف معدالت اإلناث ،فهي ّ
الصف األوؿ للذكور مقابل  %1.5لئلناث .البلفت ىو ارتفاع نسبة التسرب يف ١نافظة الشماؿ عن اٞنعدؿ العاـ ،إذ
28
لتسرب
اٞنباشرة
النتيجة
و
ة
األساسي
اٞنعضلة
ف
أ
إال
.
وصلت يف الصف الرابع إُف  %5.8ويف الصف السادس إُف "%4.7
ّ
ّ
ّ
االوالد ىي عمالة االوالد ،اليت ترتفع بشكل مقلق يف لبناف" ،حيث يوجد ٥نو  45ألف طفل عامل يف لبناف ٓنت سن

السادسة عشرة ،واالخطر من ذلك أف التلميذ يُستدرج اُف االستغبلؿ ،أو ٘نل السبلح ،فاالستقطاب اُف النزاعات
اٞنسللة ىو أحد أسوأ أشكاؿ عمالة االوالد ُنسب تعريف منظمة العمل الدولية".29

27

28
29

اٜناج ،فاتن ( )2013التسرب اٞندرسي يزيد عمالة االوالد .جريدة االخبار ،لبناف .بتاريخ  14حزيراف.
 http://www.al-akhbar.com/node/184981سلب  1نيساف .2016
اٞنصدر نفسو.
زغيب ،عماد ( )2013التسرب مؤشر على عمل األطفاؿ ،جريدة السفًن 13 ،حزيراف .2013
 http://assafir.com/article/312090سلب  1نيساف .2016

الفصل الرابع

الفن واإلنساف
الفن! من يفهمو؟ من نستشير يا ترى
بشأف ىذه اإللهة العظيمة؟
—لودفيك فوف بيتهوفن

أ.

عالقة الفن باإلنساف

.1

ظهور الفن في تاريخ البشريّة
عمر الفن من عمر االنساف ،ىذا ما تؤّكده الدراسات يف علوـ التاريخ واآلثار واألنثروبولوجيا ونتائج التأريخ

بالكربوف اٞنشع .فالنماذج الفنّية البدائيّة اٞننسوبة اُف اإلنساف النياندرتاِف ) (Neanderthalعبارة عن خطوط ١نفورة على

الصخور ،وخرز مصنوع من األصداؼ ،وآثار طبلء من اٞنغرة ،30واشكاؿ بدائيّة على قشرة بيض النعاـ منلوتة قبل حواُف
 70.000اُف  100.000سنة يف افريقيا واوروبا ( .)Than, 2012وتُعترب ىذه ِ
القطع من اوُف ٧ناذج الفن ما قبل التاريخ
( )prehistoric artاٞنػكتشفة اُف اليوـ (صورة .)2

30

َصفر أَو أَ٘نََر بػُنػِّيّاً ،ويستعمل يف أَعماؿ
اٞن ػػػُ ْغَرةُ ىي مسلوؽ أُكسيد اٜنديد ،وىو يف الطبيعة ٢نتل ٌ
ط بالط َفاؿ ،وقد يكوف أ َ
ِ
الطبلء (بدوف تاريخ) .موقع اٞنعاين  http://www.almaany.com/ar/dict/arسلب  1نيساف .2016

صورة  :2قطعة من اٞنغرة اٜنمراء مع
تصميم ١نفور عمدا .مت
اكتشافو يف كهف يبعد ٥نو
 300كيلومرت من كيب تاوف،
افريقيا عمره  70.000سنة.

تطور مهارات االنساف اليدويّة وقدراتو العقليّة على التفكًن
تدؿ ٧ناذج الفن يف بدايات حياة البشريّة على ّ
التجريدي ) (abstract thinkingوالتفكًن الرمزي ) ،(symbolic thinkingوىذا ما جعلو يتميّز عن اٜنيواف.

صورة  :3لوحة على شكل سلم صنعها
إنساف نياندرتاِف قبل
 64,000سنة يف كهف يف
إسبانيا31 .

"تظهر الصورة على اليسار ]يف صورة  [3لوحة على شكل سلم صنعها إنساف نياندرتاِف قبل  64,000سنة على
األقل يف كهف ال باسيجا ( )La Pasiegaيف إسبانيا .على اليمٌن ،رسم قاـ بو عاَف آثار يف عاـ  1913يبٌن اٜنيوانات

31

اٞنصدر:

/https://www.sapiens.org/archaeology/neanderthal-art-discovery

والرموز األخرى اليت يصعب رؤيتها على جدار الكهف .ىذه قد تكوف أضيفت إُف اللوحة األصلية يف وقت الحق ،رّنا
من قبل البشر اٞنعاصرين".
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ومن بعد الفن النياندارتاِف ،نشأ الفن اٜنجري القدمي األوسط ) (middle paleolithicما بٌن

40.000

اٞنسمى بػ"كرو-مانيوف" ( Cro
و 50.000ؽ.ـ .يتزامن ظهور اوُف ٧ناذج التعبًن ّ
الفين اٛنماِف مع بداية ظهور االنساف ّ

 )Magnonيُقاؿ انّو اتى من افريقيا اُف اوروبا ورّّنا قضى على االنساف النياندارتاِف .كاف شرساً يف القتاؿ ومبدعاً يف
الرسم ،والنلت ،و ِ
اٜنَرؼ ،والتواصل ،وكاف يتللّى ّنرونة جسديّة وخياؿ تصويري فريد.

يتطور
انتشر فن الرسم لدى االنساف اٜنديث يف الكهوؼ يف اٛنزء الشرقي من كانتابريا ،يف مشاؿ اسبانيا وراح ّ
مشًنا إُف أساليب فردية ( ) individual styleيف العمل .وعند ّناية العصر اٛنليدي قبل حواُف  17.000اُف 13.000
ً

سنة يف الفرتة اٞنعروفة باسم ماغدالينياف ( ،)Magdalenianبلغ فن الرسم يف الكهوؼ أوجو الفين ،وكانت ىذه واحدة
من الللظات اٞنهمة من تاريخ الفن ( .)UNESCO Advisory Body Evaluation, 2014تدؿ البقايا األثرية

على التطور التقين للفن خبلؿ الطور األعلى من العصر اٜنجري ) ،(upper paleolithicقبل  30.000حّت

12.000

ِناص ٍة يف
يف أوروبا واٟنبلؿ اٝنصيب ،حيث مثّل االستقرار السكين أىم عامل شجع على اإلبداع يف شّت أنواعو و٠ناالتوّ ،
ما يتمثل بالرسوـ واٞننلوتات والتماثيل الكبًنة وفن العمارة وما إليها (ببلدؿ.)2013 ،

ِ
اٞندىش يف االمر اف ىذا اٞنستوى من التفكًن التجريدي والرمزي لدى االنساف البدائي جعلو ينتج الفن الذي ال
يُؤكل وال يُشرب وال يُلبس وال ٫ندمو يف اي شيء عملي يساعده يف صراعو مع اٜنياة القاسية جداً يف تلك االيّاـ .ىنا

يكمن لغز الفن.
.2

معضلة الفن ،لماذا كاف الفن؟
"إذا أردنا أف نكتشف حقيقة فن ما قبل التاريخ ،فما علينا إالّ نسياف درجة تطور الفنوف اليوـ والعودة إُف بدايات

وإبداعا .ويف ىذا اٝنضم ،ال بد أف نتساءؿ :أحاجةً كاف الفن يف البدايات أـ من
اإلنساف ،والعوامل اليت جعلتو ينتج فنًا
ً
وتقض مضجعو
الكماليات؟ ليس صعبا أف ندرؾ أف اإلنساف األوؿ كاف مكببلً هباجس البقاء يبلحقو اٛنوع واٝنوؼ واألَف
ّ
يدوف حياتو بالنقش على الصخور أو الرسم
للفن وٞناذا يصر على أف ّ
اٞنتنوعة .ويف ىذا اٝنضمٞ ،ناذا تراه يلجأ ّ
الصراعات ّ
C.D. Standish, A.W.G. Pike, and D.L. Hoffmann / Breuil et al https://www.sapiens.org/archaeology/neanderthal-artdiscovery/
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على جدراف الكهوؼ؟ أَمن نتائج الفراغ ىو؟ ىذا العمل أـ من نتاج اٟناجس التار٫ني والنزعة للخلود اليت لطاٞنا لزمت
اإلنساف منذ تكوينو األوؿ؟ أـ ىي حاجة ونداء ونوع من االرتقاء الصويف؟ أـ ىو اجتماع لكل ىذه األسباب معا؟".33
دوما األسئلة :ما ىو الفن؟ ٞناذا الفن؟ ما ىي التجربة اٛنمالية؟ ()aesthetic experience؟ ٞناذا ٥نب اٛنماؿ؟
تُطْرح ً

كيف ٥ندد اٛنماؿ؟ كيف ٥نكم على الفن؟ ىل الفن مستقل عن السياسة؟ كيف يتم أنتاج العمل الفين؟ كيف تُسهم

الفنوف يف بناء اجملتمعات؟ اسئلة ٪ناوؿ االختصاصيّوف يف ٢نتلف اجملاالت االجابة عنها لتلديد منبع ٗنيع الفنوف.
تتطور االسئلة واالجوبة .واالجوبة نادراً ما تأيت من صانعي الفنوف
تطور االنساف ،ومعو ّ
يتطور الفن باستمرار مع ّ
ّ

عرب الفنّانوف عن
التجار او الوسطاء او الشعراء او الكتّاب او الفبلسفة أو اٞننظّرين .وإف ّ
اٞنتذوقٌن او ّ
انفسهم بل تأيت من ّ

اعماٟنم فآراؤىم غالباً ما تكوف متباعدة و٢نتلفة ومبهمة بعض الشيء .وكما يقوؿ مارسيل دوشاف« :الفنّاف نفسو ال يعلم
ماذا يفعل وٞناذا يفعل»

34

( .)Popova, 2014b( )Duchamp, 1957, p. 28-29وذىب بعضهم اُف ابعد

بالقوؿ اف االنساف َف يصنع الفن ،بل الفن ىو من صنع االنساف ،ألف الفن ،كما يقوؿ ليوناردو دا فينشي ،ومرساؿ
يسًن االنساف وليس العكس.
عمل عقلي" (ِّ (Judovitz, 1998, p. 78) )mental thing
دوشاف " ٌ
.3

حاجة االنساف الى التعبير
من اكثر االفكار إثارًة اف يكوف االنساف يف حاجة دائمة للتعبًن بالفن باإلضافة اُف اٜنديث عن الفن يف آف .من

حّت ولو سبّب لو ذلك خسارة ماديّة ومعنويّة واجتماعيّة ،إذ ليس كل من
يكرس حياتو للتعبًن ّ
الغريب اف نرى الفنّاف ّ
تعامل بالفن استطاع اٜنصوؿ على قوتو اليومي ،ومع ذلك فضل الفنّانوف انتاج الفن على اٜنياة الكر٬نةِ ،
عرب
ّ
وىلكواّ .
َ
االوؿ للميبلد عن الفقر
الشاعر الروماين ديسيموس جونيس جوفيناليس ( )Decimus Junis Juvenalisيف القرف ّ

يستمروف .35ا ّّنا معضلة ٓنثّنا على
والذؿ الذي يعاين منو الشعراء واٞنؤرخوف واٞنمثّلوف واٞنوسيقيّوف واٞنعلّموف ومع ذلك
ّ
البلث والتوضيح.

33

ببلدؿ ،عبلء )2013( .فن ما قبل التاريخ.

http://fnoun4ever.blogspot.com

سلب

1

نيساف .2016

;)Duchamp, M., (April 1957). The Creative Act , (Duchamp's lecture in Houston, April 1957
Convention of the American Federation of Arts, Houston, Texas, Also quoted in Art News, 56. no. 4, Summer 1957,
p. 28 -29.
35

اٞنؤرخٌن واٞنمثّلٌن واٞنوسيقيٌن
شعر ديسيموس جونيس جوفيناليس الشاعر يف القرف
األوؿ يصف معاناة ّ
اٞنيبلدي ّ
ّ
واٞنعلّمٌن من طغياف الفن يف اٞنللق رقم  5يف صفلة ديسيموس جونيس جوفيناليس .334

34

كذلك ٤ند االنساف يف حاجة دائمة لللديث عن الفن ولصياغة تعريف للفنَ .ف يتوقّف الفن عن ٓنريك
التعرؼ على سر تأثًن الفن يف الناس.
االنساف واجملتمعات ،ومع ذلك بقي مبهماً ،بل ازداد غموضاً كلّما حاوؿ االنساف ّ

إ ّف الفن و١ناوالت التعريف عنو ال ينفصبلف منذ نشأهتما.
ب.

غموض الفن والنظريّات التفسيريّة

٠نرد
منذ حواُف  2500سنة سأؿ أرسطو (ٞ )Aristotleناذا يثًن الفن العواطف؟ ) .)Aiken, 2013ليس الفن ّ
٣نارسات او منتجات ُٓندَّد بسهولة وبالتنظًن يف اٛنماليّات .أقل ما يقاؿ عن الفن انّو شبكة تار٫نية معقدة تلتقي فيها
وتتفاعل ورّّنا تتضارب مصاٌف وقِيَم اجتماعية ٢نتلفة بطرؽ متنوعة ،ويضاؼ اُف ذلك ،الشبكة النفسيّة الفرديّة واٛنماعيّة
معربة
مدونة مقاومة لعوامل الزمنّ ،
اآلنيّة واٞنوروثة .الفن ىو تواصل ؤناطب ولكن بشكل مرئي او ٚنعي وغًنىا ،ىو رسالة ّ
عن العقل اٛنماعي كما عن الروح الفردي للفنّاف ،مهما كانت معانيو ووجهة استعماالتو وقيمتو الفنّية ،ومن اينما اتى ،أ ٍم ْن
قبل التاريخ؟ اـ من االغريق؟ اـ من االشوريٌن؟ اـ من غًنىا؟ (.)Bahn,1997
يتطور تعريف الفن باستمرار وتعاد صياغتو يف اكثر من ٠ناؿ علمي .ىناؾ العديد من النظريّات يف داخل اطار
ّ
ومكوناتو ،لصياغة تعريفات مفيدة لو .نذكر منها :
الفلسفة ويف خارجو تبلث عن معىن الفن ّ
.1

نظريّة المثاليّة
تطورت الفنوف يف العصر الذىيب االغريقي ( 500سنة ؽ .ـ ).بشكل غًن مسبوؽ ،فأثارت اىتماـ الفبلسفة مثل
ّ

أفبلطوف وأرسطو .فبالنسبة اليهم ،مثلما ٫نضع كل شيء يف الوجود اُف قوانٌن ،ينطبق ىذا على الفن ايضاً .يعتقد أرسطو

طهر الروح من األفكار اٝنطًنة ،ويستبدؿ االنفعاالت السلبيّة يف اجملتمع ،مثل الغضب والعدواف اٛننسي ،ويقوؿ:
أف الفن يُ ِّ
"إف العواطف اليت تؤثر بشدة على بعض النفوس ،موجودة ايضاً يف اٛنميع بدرجات متفاوتة ،الشفقة واٝنوؼ وأيضا النشوة

على سبيل اٞنثاؿ٩ ....نب اف ٔنضع ىذه العواطف كلّها لنوع من التطهًن قبل االنبثاؽ بشكل ٣نتع".36

الفن يعطي االنبثاؽ اٞنمتع واألقوى ل لعواطف ،وهبذه الطريقة ٫نفف اٞنشاعر اليت تغلي يف اجملتمع واليت تؤدي إُف
تعميم الفوضى.

Palmer (1991). Does the Center Hold? Mountain View, California: Mayfield Publishing House, 1991. P. 450.

36

كانت افكار ارسطو وقناعاتو عن الفن تتطابق مع مفاىيم عصره وبالتلديد اٞنثاليّة ( .)idealismكاف ارسطو

يؤمن بدور الفن يف هتذيب اجملتمع وتثقيفو و٘نايتو من الفوضى والعنف والظلم (ورّّنا كاف يعين الفن اٞنسرحي اكثر من
الفين اف يطمئن اٞنشاىد قائبلً اف البشرية تتمتّع ِنًنات عميقة واف االنساف
غًنه) .فبالنسبة إليو من اىم وظائف العمل ّ
وتصرفاهتا.
يطمح اُف اٝنًن بالرغم من اخطائو .وىكذا تصبح رسالة االعماؿ الفنيّة اراحة اجملتمعات ،واالرتقاء بأخبلقها ّ

التمرد
والعكس صليح ايضاً ،فكل عمل يعلّم االخبلؽ الفاسدة او ٬ندح االفعاؿ الشيطانيّة يستفز الشعوب ويدفعها اُف ّ
(( )Freeland, 2001صورة .)4

صورة  : 4الفنّاف ٪نمل قناعاً :مشهد من
تراجيديا اغريقيّة كبلسيكيّة :التفاصيل
عن إناء برونوموس ( )Pronomos
37

تبٌن ىرقل وبابوسيليوس .

.2

نظريّة التحليل النفسي
يقوؿ سيغموند فرويد" :لقد اكتشف الشعراء والفبلسفة البلوعي من قبلي ...والفنّانوف ىم وسطاء البلوعي

ويعرب عن
ومستكشفو الروح" ( )Smorto, 2007لئلشارة بأف الفنّاف يتفاعل مع البلوعي عند وضعو للعمل الفين ّ
عمليات البلوعي بشكل فطري .وفقا لفرويد ،يقع الفن يف منطقة وسطى بٌن اٜنقيقة والرغبات احملبطة واٝنياؿ الذي يليب

.

Hercules and Papposilenos. Photograph: M. Tiverios, National Archeological Museum, Greece
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تلك الرغبات .انّو عبلج ٬نكن للمرء من خبللو ٓنقيق رغبات البلوعي اليت يستليل ٓنقيقها بطرؽ حقيقيّة اخرى .من
وجهة نظر علم النفس التلليلي ،يعمل الفن إلٙناد الرغبات غًن اٞنشبّعة ...أوالً يف نفس الفناف اٞنبدع ،وثانياً يف نفس
اٞنشاىد او اٞنستمتع .ولكن ،وفقا ألفكار فرويد ،ال يسمح البلوعي ابداً بإخراج ما ٩نري يف الداخل كما ىو.

فين بعد تقليص االحاسيس اٞنػُربػِكة،
لذلك تبدأ عمليّة الفن ُنجب البلوعي ّاوال.
فيتلوؿ البلوعي اُف عمل ّ
ّ
اٞنتذوقٌن١ ،ن ِرتماً القواعد اٛنماليّة بغية االستمتاع .وُنسب النظريّة الفرويديّة،
هبدؼ اخفاء اصلها ومصادرىا ،مث يُقدَّـ اُف ّ

الفين ّإال نتيجة افكار مقلقة تزعج الفنّاف ٪ناوؿ قذفها اُف اٝنارج ليتلرر منها ،وذلك عن طريق استخداـ الفن
ليس العمل ّ
(وىذا ما يعتقده الكثًنوف) .يف اٞنفهوـ الفرويدي للفن ،ليس لدى البلوعي اي قيمة ٗنالية ،فاإلبداع الفين ليس عمبل

مهمة الفناف ىي التسامي ( )sublimationفقط ،وىو عمليّة رفع آليات البلوعي إُف مستوى ما قبل الوعي
ميكانيكياّ .
38
الرئيس يف الفن ىو اٞنشاركة
العنصر
.
(ٛ )preconsciousنعلها قابلة للتعبًن وليفهمها اآلخروف ))Smorto, 2007
ّ
والتفاعل والتعبًن عن رغبات البلوعي والغرائز اٞنشرتكة بٌن ٗنيع الناس ( .)Freeland, 2001الفنّاف ٩نمع ما بٌن

الفين ويتقاٚنها مع ٗنيع
االنطباعات واالختبارات الشخصيّة يف حياتو وما بٌن الدوافع الغريزية يف قعر نفسو ،فينجز العمل ّ

يتعرفوف على ىذا اٛنزء من انفسهم
الناس ،وىذا يعين أنو يتقاسم جزءًا من نفسو ) )Glover, 2003مع االخرين وىم ّ
من خبلؿ أعمالو الفنية.
اٞنلونة) ٕنثّل العواطف اٜنقيقية للفناف ،ورّنا تشًن اُف امراض عقليّة او رغبات
يقوؿ فرويد اف اللوحة (اٞنرسومة او ّ

خفيّة َف تتلقق .لذلك بالنسبة اُف فرويد ،تصبح السًنة الذاتيّة للفنّاف يف غاية اال٨نّية عند ٓنليل االعماؿ الفنّػيّة ،ألف ٜنياة
الفنّاف صلة مباشرة ّنضموف العمل الفين .فتفاصيل حياتو ىي السبب يف إنشاء العمل الفين وىي االساس واٞنصدر ٞنعانيو

(.)Smorto, 2007
.3

التطوريّة
النظريّة ّ

التطوريّة ونشر كتابو الشهًن حوؿ أصل
ّ
اسس العاَف الربيطاين شارلز داروين ( )Charles Darwinالنظريّة ّ
افكارا ثوريّة يف علم البيولوجيا ،قائبلً اف الكائنات اٜنيّة
األجناس ( )On the Origin of Speciesيف  ،1859فق ّدـ ً

38

ّنجرد التعاطي مع الفن ،فيما التسامي ىو مصطلح تقين
يعتقد الكثًنوف اف مفهوـ التسامي يعين رفع شأف الفنّاف او اٞنشاىد ّ
خاص بالتلليل النفسي الفرويدي.

تطور عرب الزمن ،فتتكاثر بأشكاؿ ٢نتلفة نتيجة عملية انتقائيّة طبيعيّة ( ،)natural selectionوينجو ُنكم
ٔنضع لعملية ّ

االفضليّة ( )survival of the fittestوىي تتصارع على البقاء ( .)Darwin,1859بعد انتشار نظريّة داروين ،ومع
التطور ال تنلصر فقط باٜنياة البيولوجية والفيزيولوجية للليواف ،بل تشمل ايضاً
التق ّدـ يف االُناث ،وجد العلماء اف نظريّة ّ
السلوؾ واالفكار والثقافات عند االنساف .فكانت النتيجة اف اظهر العديد من العلماء اىتماما خاصا بالفن من الوجهة

التطوريّة ريشارد كوص وغوردوف اوريانس ()Richard Coss and Gordon Orians
التطوريّة .فمن اىم ّرواد النظريّة ّ

التطور وعلم اٛنماليّات (فرع من فروع الفلسفة) .ىناؾ تفسًناف اساسيّاف للفن من منظور النظريّة
اللذاف ٗنعا ما بٌن علم ّ
التطوريّةّ ،اوالً :النظرة اٛننسيّة ،وثانياً :نظرة الذوؽ اٛنماِف.
ّ
النظرة الجنسيّة
)1
التطوريّة بشكل كبًن على االنتقاء الطبيعي واالنتقاء اٛننسي ،بالتاِف يعتقد مؤيّدو النظريّة
ترتكز نظريّة داروين ّ
تتفرع الدوافع االخرى .وبالتاِف ،يصبح اٛننس
االوؿ واالصلي يف عجلة ّ
التطوريّة باف اٛننس ىو الدافع َ
ّ
التطور ،والذي منو ّ
الفين ايضاً .اف التعبًن من اجل االنتقاء اٛننسي ظاىرة موجودة ومتج ّذرة يف عاَف اٜنيواف
االوؿ واالصلي يف االبتكار ّ
الدافع َ

حّت "اٜنرفيّة" منها ٛنذب اٛننس االخر .مثبل:
ايضاً .فالكثًن من اٜنيوانات يعتمد على اٞنهارات البصريّة والصوتيّة واٜنركيّة ّ

يسمى بػ "باور" ( )Bowerيكلف نفسو صنع خيم صغًنة من القش من اجل جذب األنثى للجماع ،إذ كلّما
ىناؾ طًن ّ
كانت اٝنيمة مشيّدة ّنتانة أكثر وُنرفيّة اكرب حصل ىذا الذكر على عدد اكرب من اإلناثّ .اما اٝنيم الضعيفة ،فإّنا ال
صلتو
ٓنظى بزيارة اي انثى .مثاؿ آخر من عاَف اٜنيواف ىو طوؿ ريش ذنب الطاووس وتعدد الوانو الذي يدؿ على ّ

اٛنيّدةٔ .نتار انثى الطاووس الذكر الذي يتمتّع بريش ذنب اطوؿ والواف اكثر ( .)Miller, 2001اصوات اٜنيوانات
مهماً يف جذب اٛننس اآلخر ،أل ّّنا تبعث اشارات تدؿ على
اٞنختلفة مثل غناء الطيور وقدراهتم يف التعبًن ّ
تؤدي ايضاً دوراً ّ

وصلتو.
وقوتو ومهارتو وذكائو ّ
عمر جينات ىذا الطًن ّ

وهبذا اٞننطق يصبح الفن مؤ ّشًرا للَّياقة اٛننسيّة واٞناديّة واالجتماعيّة .يعتقد ٣نثلو ىذه النظرية ا ّف ٗنيع اٞنيوؿ البشريّة
اٛنماليّة من تزيٌن االمكنة ،وتطوير الرقص ،وزخرفة اٛنسم ،واٞنبلبس ،واجملوىرات ،وتصفيف الشعر ،واٟنندسة اٞنعمارية،
واٜنرؼ ،وتصميم األثاث واٜندائق ،والصور من رسومات الكهوؼ إُف الصور الفوتوغرافيّة يف الرزنامات اٞنعلقة على
اٜنيطاف ،ومن استخدامات اللغة باإلبداعيّة ،من الربامج التلفزيونيّة الرتفيهية منها او الشعبية او الدينية ،واٞنوسيقى على
انواعها ،ىي كلّها نتيجة االنتقاء اٛننسي ؤندـ اظهار الكفاية اٛننسيّة ( .)Dutton, 2003فالعبلقة بٌن اٛننس والفن

وعربوا عنها بشكل او بآخر،
تطرؽ إليها الفبلسفة والعلماء منذ زمن ارسطو اُف زمن فرويد ّ
معروفة منذ القدـ ،وقد ّ
بعض باف
تصور ٌ
متك ّهنٌن احياناً باف اٛننس ىو منبع الفن .إّ٧نا اخطأ التنظًن ّ
الفين التقليدي يف توضيح ىذه الصلة .لقد ّ

صليلا .ليس اٛننس يف مضموف
اٛننس موجود يف ١نتوى االعماؿ الفنّػيّة بشكل مش ّفر ال نراه بوضوح .ولكن ىذا ليس
ً

العمل الفين ُند ذاتو ،إّ٧نا اٛننس ىو عنصر مهم يدفع الفنّاف ويهدؼ اليو اٞنتل ّقوف بتعاطيهم الفن .ما يضع الفن يف ١نور

الفين ،والعرض ،واالعجاب بالفنانٌن وفنهم منذ بدايات البشريّة (.)Dutton, 2003
اٛننس يف اٞنقاـ األوؿ ىو اإلنتاج ّ
يُستخدـ الفن كوسيلة إلبراز مهارات الفنّاف ال ٬نلكها اٞننافس٣ ،نا يرفع من جاذبيّتو ولياقتو وفرصو اٛننسيّة .ىل ىذا ما
ص َده بابلو بيكاسو عندما قاؿ "الفن واٛننس شيء واحد؟" .بابلو بيكاسو ىو خًن مثاؿ على الفنّاف الذي حصل على
قَ َ
ضا" ُنسب معايًن زمنو.
قبيلا ومرفو ً
اٛننس واٞناؿ والشهرة بفضل مواىبو الفنّية ّ
حّت وىو يق ّدـ "فنا ً

يقوؿ جيفري ميلر ( )Miller, 2001أف اٞنهارتٌن ،الفكرية والفنية٨ ،نا من أشكاؿ "الريش البشري" ،هتدؼ إُف
عما
تطور البشرية ،بغض النّظر ّ
جذب الشركاء اٛننسيٌن .قد يكوف تعبًن فكرة "تعاِف وانظري اُف رسومايت" قفزة كبًنة يف ّ

اذا كانت الرسومات جيّدة اـ ال .وكما قاؿ ماسينتًن" :الػ ُػمػ ػْنلل بيكاسو ،وزير النساء اللورد بايروف ،وزير النساء السكراف
ديبلف توماس َف يكونوا ٠نرد بوىيميٌن جنسيٌن ،يفعل الفنانوف ما تقوؿ ٟنم جيناهتم على ما يبدو .ووفقا للباحثٌن ،كلّما

زاد اٛنهد الفين ،كربت الشهية اٛننسية .ىناؾ بعض االستثناءات الواضلة ٟنذه القاعدة :تباىى خوليو إغليسياس مرةً انو

غىن أغنية الئقة".39
مارس اٛننس مع  3000امرأة ،ولكنّو َف يفلح بعد اف ّ
)2

نظرة الذوؽ الجمالي

تقوؿ ديساناياكيو ( )Dissanayake, 1992اف الفن الذي تزامن مع بدايات االنساف ىو ميل بشري فطري،

ٕناماً مثل الكبلـ وصنع األدوات َف ٫نطط لو االنساف .ويقوؿ دنيس دوتوف ( )Dutton, 2003اف اىتماـ اإلنساف بالفن
عمليّة فطريّة ،واف الذوؽ اٛنماِف عند االنساف ىو ٚنة تطورية يتش ّكل عن طريق االنتقاء الطبيعي ٕناماً مثلما يتم االنتقاء
تطورت االيدي واالصابع
تطورت مثلما ّ
التطوريّة .يقوؿ دوتوف اف الفنوف ّ
اٛننسي .وباالستناد إُف نظريّة تشارلز داروين ّ
واالجنلة يف أجساد اٜنيوانات والسلوكيّات اٞنختلفة عند االنساف ( .)Dutton, 2009ويقوؿ ايضاً "اف االنساف لديو

التطور ال يكفياف يف انتاج فن ٗنيل أل ّف طبيعة االنساف
غريزة الفن بالفطرة ،مثل غريزة االمومة واٛننس ،ولكن الغريزة و ّ
١ندودة بالثقافة والظروؼ والشخصيّة".40

Macintyre B. (2005). The big bang theory of art, http://thebluerider.blogspot.com/2005/12/big-bang-theory-of-art.html
Accessed 1 April 2016.

39

Dutton D., (2009). The Art Instinct: Beauty, Pleasure, & Human Evolution, Bloomsbury Press, New York. p 205-206.
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النظريّة البراغماتيّة ()Pragmatic theory
َف ينجح االختصاصيّوف يف علم اٛنماليّات يف االجابة عن كل التساؤالت ،وَف يفللوا يف ٓنديد اسس كل انواع

الفنوف .يظن بعضهم اف ٓنديد الفن امر شبو مستليل ،ألف الفن ظاىرة فريدة تولد يف سياقات اجتماعية معيّنة ،يف ظل

قيم واضلة و٢نتلفة عن باقي الناس من اعراؽ واجناس ٢نتلفة ( ،)Bruyn , 2002وال ٩نوز جملموعة واحدة من البشر أف

اٝناصة مثل ٗنالية الناس من العرؽ االسود،
كل الفنوفِّ .
تتطور اٛنماليّات اٝناصة باجملتمعات ُنسب شروطها ّ
ٓنكم على ّ

واٛنمالية النسويّة ،وٗنالية األمريكيٌن األصليٌن ،وٗنالية األفريقيٌن ،واآلسيويٌن .ال ٬نكن أف يكوف ىنالك  -وال ينبغي أف

يكوف ٗ -نالية عموميّة لكل الناس.

نبلحظ يف اآلونة االخًنة اعتماد سؤاؿ بديل يف ٠ناؿ البلث العلمي وىو" :ما ىي وظيفة ىذا الفن؟" .النظريّة
تفسر الفن ُنسب الوظيفة اليت يلبيها والنتيجة اليت
الرباغماتيّة ( )Pragmatic theoryال تبلث عن اجوبة مطلقة ،بل ّ

يأيت هبا ( ،(Bruyn , 2002) )function and consequenceيف اطار ١ندود ،وٟنذا ٬نكن اعتبار الفن:
 وسيلة لتعزيز اٝنربات واالفكار.
 وسيلة للهروب من الواقع ،أو مواساتو.
 وسيلة للوصوؿ اُف واقع مثاِف ،وأٚنى ،وأكثر كماالً.
مصدرا للمتعة أو الفرح.

ً

 وسيلة لتعزيز اجملتمع ثقافيّاً وتار٫نيّاً ولتعزيز االستمرارية.
 وسيلة تعليميّة أو دعائية.

 وسيلة عبلجية شفائيّة.
 وسيلة لبلتصاؿ والتواصل.

.5

النظريّة البيولوجيّة
"لطاٞنا أظهر نقاّد الفن واٞنؤرخوف مقاومة واسعة النطاؽ ضد الفكرة القائلة بأف ٖنّة روابط بٌن الفن وعلم األحياء"

( ،41)Kingsbury, 2011تبدو ٟنم عبلقة الفن بالغريزة من اٝنرافات .ولكن النظريّة البيولوجيّة ىي من اىم النظريّات
مدوف يف صميم جينات االنساف .اساس الفن عبارة عن فطرة يف ٓنسس االشكاؿ وااللواف
اٞنتداولة اليت تعترب أَ ّف الفن ّ
ومعرفة دالالهتا ،ومعرفة ما ىو مفيد وما ىو مضر يف الطبيعة .ىذه الفطرة موجودة يف جينات كل الكائنات يف عاَف

للتعرؼ على ما ىو مفيد واٜنصوؿ عليو .تنظر ىذه النظريّة اُف
اٜنيواف ،تساعدىا يف ْننّب اٞنخاطر يف ّ
الربيّة كما تدفعها ّ
و١نصن بيولوجيّاً وجينياً ليعرؼ ٕناماً ما ىو جيّد ومفيد
الفن من منظور سلوؾ اٜنيواف .فاإلنساف ،كما اٜنيوافّ ،
١نضر ّ
ومريح يف الطبيعة ،ويستعمل معرفتو ىذه يف حياتو اليوميّة تلقائيّاً من دوف اف يبلحظ ذلك .بالتاِف عندما يرى عمبل فنّيا

يتللّى بصفات ما ىو جيّد يف الطبيعة يتمتّع بو ،وعندما يرى عمبل فنّيا مضرا او خطرا يف الطبيعة ينفر منو طبيعيًا
يفسر ىذا سر اعجاب اٞنبليٌن بلوحات كلود موين ) (Claude Monetاو فنسانت فاف
( .)Conniff, 1999قد ّ
تصور اٜنقوؿ والزىور واٞنياه والسموات.
غوخ ) (Vincent Van Goghاليت ّ

حسياً يستطيع التمييز
٫نتلف علماء البيولوجيا حوؿ بعض تفاصيل ىذه النظريّة بالقوؿ اف عقل االنساف ّ
اٞنتطور ّ

ما بٌن اٜنقيقة والفن يف غضوف ٜنظات" .اف الفريد ىيتشكوؾ ( )Alfred Hitchcockكاف بارعاً جداً يف استخداـ
يتسىن لك رؤية الضليّة؛ انت تعلم أنو يضرب .قد
االنفعاالت والتفاعبلت البيولوجيّة لئلنساف :ترى سكينًا يهوي وال ّ
تتمسك بذراع الكرسي الذي ْنلس عليو ،يرتفع ضغط الدـ ،وتتعرؽ .ىذه استجابة تنبيهيّة غريزيّة داخلية٥ .نن نستعد
ّ

فيزيولوجيّاً للهرب من اٝنطر" .42سرعاف ما يذ ّكرنا الدماغ الواعي اف اٝنطر ليس حقيقيًا (.)Conniff, 1999

وىنا السؤاؿٞ :ناذا نستمتع بتفعيل ىذه االستجابات الغريزيّة الداخليّة اٝنطرة؟ وٞناذا يعمل الفن على
اسرتجاعها؟.43

Kingsbury, J. (2011). (R)evolutionary Aesthetics: Denis Dutton’s The Art Instinct: Beauty, Pleasure and Human
Evolution. In Biology and Philosophy, vol. 26 no. 1 January 2011, 141-150.

41

Aiken (1998) The Biological Origins of Art , Human Evolution, Behavior, and Intelligence Series, Praeger, page 14.

42

.

43

١نركات الغريزة.
االجابة عن ىذا السؤاؿ يف فصل اٞنناقشة من ىذه االطروحة .انظر صفلة ّ 281

نفضل إذاً الفن الذي يقلقنا؟ ٞناذا
قرر لنا ما ٥نب من أشكاؿ والواف فلماذا ّ
لو سلّمنا جدالً بأف البيولوجيا ت ّ
صور األسود
نذىب إُف اٞنتلف لرؤية لوحة جورج ستابس ( ،)George Stubbsالذي َف تغادر قدمو أوروبا قط ،ولكنّو ّ

للرساـ االنكليزي تًننر
تغرس أسناّنا و٢نالبها يف أعناؽ اٝنيوؿ اٞنذعورة؟ ٞناذا ننجذب اُف منظر العاصفة البلرية ّ
دوامة اللوحة القماشيّة من دوف أفق أو من دوف أي شيء آخر يوحي للمشاىد
( )J.M.W. Turnerاليت تدور يف ّ
ّنوطئ قدـ؟ وٞناذا نعشق لوحات فاف غوغ ( )Van Goghاٞنضطربة؟ (صورة .)5

صورة " :5ليلة مضيئة بالنجوـ" ،لفنسنت
فاف غوغ ، 1889 ،ساف
ر٬ني ،فرنسا .من ٠نموعة
متلف مرتوبوليتاف ،يف
نيويورؾ.

يقوؿ غوردوف اوريانس ( ،) Gordon Oriansاننا ٤ند ىذه اللوحات رائعة ألّنا تساعدنا يف االستعداد٥ .نن
مروع ،أو مشاىدة وثائػقيّات "أسبوع
ننظر إليها للسبب نفسو الذي يدفعنا
للتجمع ٞنشاىدة حطاـ السيّارة بعد حادث ّ
ّ
القرش" على قناة ديسكوفري ( ،)Discovery Channelا ّّنا تعلّمنا ْننب الوقوع يف الوضع نفسوّ .اما كونيف

( )Conniff, 1999فيقوؿ ا ّف فيلم "سايكو" (ٟ )Psychoنيتشكوؾ يرعبنا بالتأكيد ،ولكنّو يذ ّكرنا أف نغلق باب
٠نهزوف للبلث عن االثارة ،ولكن نفضلها يف سياؽ آمن .لوحة الفنّاف تًننر يف اٞنتلف تتيح لنا ْنربة العاصفة
اٜنماـ٥ .نن ّ

اٞنتمزؽ و٦ناطر بالغرؽ ،كما فعل الفناف وىو يرسم (.)ibid.
من دوف اف نربط أنفسنا بالشراع ّ
.6

نظريّة علم الدماغ واالعصاب

ٖنة دراسة يف ٠ناؿ التصوير الدماغي العصيب جرت يف اٛنامعة األمريكية يف بًنوت برئاسة الدكتور ارين ديرتيش
(  )Dr. Arne Dietrichونُ ِشرت يف النشرة النفسية ٛنمعية علم النفس األمريكية يف  2010عن اإلبداع والبصًنة
) .(Dietrich A., Kanso R. 2010تدقّق الدراسة يف نتائج ٠نموعة متكاملة من الدراسات تتضمن ْ 72نربة علميّة
معلنة و 63مقاالً ،تدور حوؿ النشاط االبداعي يف الدماغّ .اما النتائج فكانت غًن متطابقة ،عدا بعض التأكيدات على

ٓنركات يف اٞنناطق اٜنركيّة والصدغي اٛنداري ( )motor and temporoparietal regionsيف الدماغ عند األداء
ّ
تغًنات يف القشرة اٜنزامية األمامية ()anterior cingulate cortex
يبلحظ ّ
الفين ( ،)artistic performanceكما َ

ومناطق الفص اٛنبهي ( )prefrontal areasعند حدوث البصًنة ( .)ibid, 822–848( )insightتستخلص

الدراسة اف نظريّات االبداع اٞنتداولة ال ٔندـ يف ٓنديد االبداع كتفاعبلت دماغيّة ،لذا "يستوجب" تقسيم االبداع نفسو إُف
ومفصلة ،للتمكن من ٓنديد مكاّنا يف الدماغ ،وٓنديدىا كعمليات عصبيّة يف ىذه االمكنة ،وربطها
اٞنزيد من انواع ٢نتلفة ّ

الفين
منطقيّاً ،وفهمها ّ .)(Dietrich A., Kanso R. 2010نعىن آخرٕ ،ن ّكن العلم من إثبات العبلقة بٌن التعبًن ّ
واالفرازات اٟنرمونية واالشارات الدماغيّة الكهربائيّة – اٞنغناطيسيّة ،ولكن اٞنشكلة ىي ا ّف الدماغ ال ٬نيز بٌن العمليات

الدماغيّة إلنشاء اخرتاع علمي وعلميّات الفن – إذ يستعمل الدماغ النشاط التسلسلي نفسو وكأنّو التبلعب نفسو يف كلتا
اٜنالتٌن" .44ىناؾ دراسة أُخرى تبلث يف نشاط الدماغ عند االبداع ،وترى ا ّف فور ارتفاع نشاط موجات الغاما يف
الدماغ ،تنفجر فكرة جديدة يف الوعي ،فنقوؿ عنهاٜ" :نظة آىا!" ) .(Migliore, 2012ىذا يعين ا ّف ٖنة عوامل يف
اٞنؤدي اُف االبداع ولكن ال نعرؼ كيف تتفاعل ).(Jausovec, 2000
داخل الدماغ ،نعرؼ ا ّّنا تؤثّر يف العقل والسلوؾ ّ

من ىنا ارى ا ّف كل من النظريّات اٞنشار إليها ٟنا جانب حقيقي يف التعريف عن الفن ،إّ٧نا نظريّة الدماغ
واالعصاب ىي االقرب يف كشف اسرار العبلج بالفن .عندما ينتج الفنّاف عمبلً إبداعيا ويظهره يف العلن ،او يشاركو مع
اجملتمع يصبح االبداع فنا .االبداعيّة ( )creativityشيء شخصي ،دماغي ،جسدي ،عقلي ،بينما الفن ىو اجتماعي،
ِ
الفين يف تكوين الوعي اٛنماعي
ّ
اديب ،ديين ،اٍف ...االبداعيّة يشفي الفنّاف او يُسعده ،بينما يُسهم التعبًن ّ
مادي ،سياسيّ ،
وترسيخ االفكار واٞنعتقدات والقيم والسلوكيّات يف اجملتمع ،كما يسبّب الرتفيو للناس ). (Toutikian, 1994
طوره يف اشكالو واستعماالتو اٞنختلفة لتسهيل صراعو مع
أُٝنّص ىذا الفصل بالقوؿ باف االنساف انتج الفن و ّ
اٜنياة ،وذلك بطرؽ ٢نتلفة ،تارًة من اجل بناء الوعي لديو ،مثّ ألجل اٜنصوؿ على الطعاـ واٛننس واالماف ّنختلف

ايضا يف تطوير اجملتمع
ورا لللصوؿ على النفوذ والتسلية اينما استطاع إُف ذلك سبيبلً .ولكن الفن ساعد ً
اشكالو ،وط ً
والثقافة ألنّو يسبقها يف التاريخ الزمين (.)Gebser, 1985

Lukasz K., (2014). "The brain does not distinguish between the processes used to create a scientific invention
and a work of art – the brain undergoes identical activity sequences and manipulations.

44

الفصل الخامس
العالج بالفن :من الكهف الى العيادة النفسيّة

لو كاف بوسعي التعبير عن ذلك بالكلمات
لما كاف ىناؾ من دا ٍع للرسم.
—إدوارد ىوبر

٫نتلف الفن الذي نعرفو من خبلؿ اٞنتاحف واٞنعارض عن مفهوـ العبلج بالفن اٞنتداوؿ يف اوساط علم النفس.
ٕناما وال ينفصبلف كلّياً .ىذا ألف مفهوـ
األوؿ يكوف الوجو الثاين لآلخر ،ال يلتقياف ً
إ٧نا ىناؾ ترابط كبًن بٌن االثنٌن ،يكاد ّ

ُنثت يف الفصل الرابع
كنت قد ُ
العبلج بالفن ارتكز اساساً على الفن يف حياة االنساف عرب االزماف وعرب االماكن .وٞنػّا ُ
تفاصيل من ظاىرة الفن ،فإنين سوؼ اُنث يف ىذا الفصل تفاصيل من باطنو ،حيث اتناوؿ تفاصيل نشأة العبلج بالفن

التطور٩ ،نمع بٌن الفن وعلم النفس ،وىو ببل شك ١نفوؼ
ّ
حّت تطبيقو يف اٜناضر .العبلج بالفن ٠ناؿ حديث قيد ّ
بغبلؼ من اٞنوروثات اٞنتناقضة ٬نتزج فيو اٛنماؿ والرتفيو والفلسفة والعبلج والتاريخ ...كاف العبلج بالفن ،وال يزاؿ٪ ،نتاج
اُف توصيف دقيق ،وْنارب ،ومصداقيّة علميّة.

أ.

الفن في سياؽ البقاء على قيد الحياة

.1

الفن من تعبير الغريزة الى اسلوب شفاء
من اٞنؤّكد اف افكار االنساف البدائي وسلوكيّاتو يف االزمنة البدائيّة كانت كلّها تدور حوؿ صراع البقاء فقط ال غًن،

لذلك ٬نكن اٛنزـ باف الفن يف بدايات البشريّة خدـ قضيّة البقاء فقط ال غًن .الفنّ ،نختلف اشكالو وْنلّياتو ،يبقى من
يتطور يف حياة
أوائل أنواع اٞنعاٛنات النفسيّة اليت ّ
توصل اليو االنساف البدائي فطريّاً من دوف اف يقصد ذلك .مث اخذ الفن ّ

االنساف لتلصٌن الوعي الشخصي وبناء الوعي اٛنماعي ودعم الثقافة اٛنماعيّة ومعاٛنة مشكبلت الفرد وإشكاليّة اجملتمع.
توصل
ىذه الفكرة ىي من ركائز ىذا الفصل .ومن ىنا ا٨نّية التدقيق يف الفنوف البدائيّة واالنتباه اُف خصائصها العبلجيّة لل ّ
اُف اٝنيوط األوُف للعبلج بالفن.

يف عاَف اٜنيواف حيث تتل ّكم الغريزة ،يصبح اٟنجوـ واٟنروب اٞنهارتٌن اٞنساعدتٌن على البقاء عند مواجهة اٝنطر.
القوة وال السرعة وال اٞنخالب واالنياب ،ال حيلة لديو إال
فاإلنساف االضعف جسديّاً من الوحوش يف الرباري ،ال ٬نتلك ال ّ

موىبة اإلبداع والقدرة على التكيف (.)McCarthy & McCarthy, 2011( )ingenuity and adaptability

تعمل ىاتاف اآلليّتاف -االبداع والتكيّف -يف داخل االنساف تلقائيّاً وفطريّاً ،وبالنتيجة ،تُستعمل العصي او قذؼ اٜنجارة

للدفاع عن النفس بدالً من اٟنروب او اٟنجوـ األعزؿ يف ٜنظة حياة او موت .ىكذا انطلق االبداع عند االنساف ،وكاف
الفأس من اٗنل التُلف الفنّػيّة اليت صنعها .يقوؿ سيغموند فرويد اف أوؿ من قذؼ لعنةً بدال من حجرة ىو مؤسس
اٜنضارة ،ويقوؿ ايضاً اف اٜنضارة مت بناؤىا بفعل نبذ الغريزة او ردعها او كبتها ()renunciation of instinct
الفين اصبلت اداة دفاع عن النفس يف ٜنظة خطر ،وىذا بفضل
)ّ ،(Abel, 1989نعىن ا ّف اللغة ،او اللعنة ،او التعبًن ّ
آليات االبداع والتكيّف يف ذىن االنساف.

بأوؿ لعنة ىي إضافة إبداعيّة تلقائيّة لسلوكيّات للغريزة ،كما ىي أوُف
التفوه ّ
السلوكيّات مثل قذؼ ّاوؿ حجرة ،و ّ

١ناوالت الشفاء النفسي لدى االنساف ،وكأ ّّنا اوالد الغريزة اٜنيوانيّة واحفادىا .بتعبًن آخر ،كما قذؼ اإلنساف ّاوؿ لعنة،

تبىن
غىن ا ّوؿ ٜنن ٣نزوج رّّنا بصراخ األَف من دوف اف ٫نطط لذلك ،فشعر بالراحة ،وتفاجأ انّو سعيد .وسرعاف ما ّ
كذلك ّ
طور اللغة ،والسبلح ،والثياب ،ووصفات الطعاـ.
وطوره كما ّ
فكرره ،واتقنوّ ،
االنساف ىذا السلوؾ الذي يوفّر لو الطمأنينةّ ،

اصبح الفن ،اٞنتج ّذر يف البيولوجيا والغريزة ،يعمل يف نفس االنساف ويتفاعل فيها كما يعمل جهاز اٞنناعة واٞنضادات

دؽ ناقوس اٝنطر اطلق دماغ االنساف طلقة االبداع يف وجو اٝنطر ،ىكذا ٩ند الفن
اٜنيويّة وتتفاعل يف اٛنسم ،إذ كلّما ّ

ويتطور باالستمرار عرب االبداع (.)Toutikian, 2013
تفوؽ عليها ّ
جذورا لو يف الغريزة ولكنّو يتل ّدى حدود الغريزة وي ّ
ً

.2

الفن وسيلة عالج في المجتمعات البدائيّة

َف يكن للفن اي معىن ٗناِف او مادي قبل انببلج فجر اٜنضارات العظيمة مثل اٜنضارتٌن االغريقيّة واٞنصريّة
كهاناً او ساحراً .وكاف الفن عبارة
نسميو اليوـ بالفنّاف كاف وقتذاؾ شاماناً او ّ
وتلك اليت قامت يف ببلد ما بٌن النهرين .ما ّ

عن رسومات وحركات ورقصات وطقوس وطبلسم ٔندـ فقط طمأنة الروح البشري .ىذا ما نستخلصو من علم اآلثار وعلم
الكهاف والساحر اٞنشع ِوذ ىم
األنثروبولوجيا عن اجملتمعات القبليّة البدائيّة ( )primitive tribesيف االدغاؿ .الشاماف و ّ
ٕناما مع ما يُعرؼ اليوـ
من النماذج األوُف للمعاٛنٌن النفسيٌنّ .اما من الناحية التقنيّة فيتطابق "االسلوب العبلجي" ً
بالعبلج بالفن .ىذه قناعة سائدة عند بعض الباحثٌن مثل شاوف مكنيف وىذه مقطع من كتابو:

ُنثت يف
"يف أواخر  1970وأوائل  1980كنت مهتما يف أوجو التشابو بٌن العبلج بالفنوف اإلبداعية والشامانيةُ .

األدبيّات اٞنكتوبة يف علم األثنولوجية عن اٞنمارسات الشامانية ،واستطعت ٓنديد أوجو التشابو بٌن تقنيات الشفاء للس ّكاف
األصليٌن واٞنمارسات اٞنعاصرة للعبلج بالفن اإلبداعي .وتشمل ىذه اٞنتوازيات االشكاؿ الدرامية والتعابًن اٞنختلفة ،و٣نارسة

اٝنياؿ اٝنبلؽ ،والطقوس ،واإليقاع ،والطبوؿ ،والغناء ،واٜنركة اٜنرة ،واستعماؿ االدوات يف األعماؿ الفنية ،واستخداـ
األقنعة واإللباس لتلويل اٞنظاىر اٞنادية ،واٜناجة اُف ٠نتمع متعاوف من الناس لتفعيل طاقة الشفاء ( McNiff, S.

.)1998
٥نن نعتقد اف االنساف البدائي كاف يعبد االصناـ ،ىكذا قالوا لنا ،ولكن ،يف اٜنقيقة ،الصنم ىو ايضاً عمل فنػّي
تعبًني نس ّميو اليوـ ٕنثاالً ،او منلوتة ،او دمية ،او ّفزيعة .والعبادة اليت يتل ّدثوف عنها ىي عبارة عن ألفاظ ،وحركات،
ونار ،ودخاف ،ورسومات على اٛنسد وعلى االحجار وعلى جلد اٜنيواف ،واصوات ونغمات وحركات ،عبارة عن ٍ
اغاف
٠نرد حفبلت فنّػيّة ٗناعيّة ،ال ٔنتلف
ورقصات ،وروائح تُ ّ
نشط اٛنسد وتبعث الفرح يف النفس .ما يروّنا عبادات ليست ّإال ّ

كثًنا عن حفبلت اليوـ الرتفيهيّة (.)Toutikian, 2013
ً
ب.

مسار العالج بالفن من الفلسفة الى الطب

يبلث الفبلسفة يف موضوع الفن منذ ايّاـ سقراط ( 469-349ؽ.ـ ).الذي اسس الفلسفة الغربيّة ،ولكنّو َف
يبلحظ صفات عبلجيّة للفن ألنّو اعتربه من ظواىر اٜنضارة واالجتماع .انتقل ُنث الفن يف القرف التاسع عشر من
الطب النفسي اٜنديث،
الفلسفة اُف الطب بفضل اطبّاء-فبلسفة مثل فيليب بينيل ( )Philippe Pinelالذي ّ
اسس ّ
طب االعصاب اٜنديث ،وطبيب األعصاب النمساوي
وجاف مارتاف شاركو ( )Jean-Martin Charcotالذي ّ
اسس ّ
سيغموند فرويد ( )Sigmund Freudالذي أصبح يعرؼ فيما بعد كمؤسس للتلليل النفسي ،وكارؿ يونغ ( Carl

 )Jungالطبيب واحمللّل النفسيٗ .نيعهم كانوا ضليعٌن يف الفلسفة ،والتداخل بٌن الطب والفلسفة كاف شيئاً طبيعيّاً يف
اٞناضي ،بل كاف الطب والفلسفة ٠نالٌن توأمٌن على مدى التاريخ ويف اكثر من حضارة (الصينيّة ،والعربيّة ،واالوروبيّة،
ّنجرد اتقاف اللغة اإلنكليزية و"الفلسفة االبتدائيّة
اٍفّ .)...
وحّت القرف التاسع عشر كاف باإلمكاف الدخوؿ يف مهنة طب ّ
(اليت كانت تعين علم التشريح األساسي)" (.)Peterson, 1978

نشأت فكرة العبلج بالفن اٜنديث يف أمريكا يف منتصف القرف اٞناضي وبالتلديد يف االوساط اٞندرسيّة ،ولكنّها

تأسست على النظريّات الفلسفيّة اٞنتوارثة .االفكار اٞنتداولة عن العبلج بالفن مبنيّة ،يف غالبيّتها ،على نظريّات فلسفيّة مثل

نظريّة فرويد يف البلوعي ونظريّة كارؿ يونغ ( )Carl Jungعن "اٝنياؿ النشط" ( .)active imaginationكانت نظريّة
حّت بعد فرويد ،وتناوٟنا فبلسفة كبار مثل جاؾ ديريدا
استمرت يف ٠ناؿ الفلسفة ّ
البلوعي نظريّة فلسفيّة فبل فرويد و ّ

( ،)Jacques Derridaوميشاؿ فوكو ( ،)Michel Foucaultوجيل دولوز ( ،)Gilles Deleuzeوىم ليسوا اطبّاء
وال معاٛنٌن نفسيٌن ،بل كانوا فبلسفة .كاف سيغموند فرويد يقارف عملو يف التلليل النفسي مع عمل إمانويل كانط
) (Immanuel Kantيف اٞنيتافيزيقيا ) .)Nadal, 2010اقاـ فرويد نظاـ التلليل النفسي على أساس ما بناه كانط
) (Tauber 1959, 2010ونيتشي ( (Nietzscheوشوباّناور (.)Holowchak, 2012) )Schopenhauer
ىكذا تستند االفكار التأسيسيّة للعبلج بالفن على فلسفة كانط وفرويد ويونغ .ما ٬نيّز عمل فرويد عن عمل الفبلسفة
اآلخرين ىو انّو اعطى األفكار الفلسفيّة تطبي ًقا عياديا مع ٓنديد تقنيّات ٬نكن تطويرىا لتلقيق العبلج.
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ثورة القرف التاسع عشر والفن في المستشفى العقلي

ِ
لتغًنات سياسيّة
التقى الفن بالطب يف القرف التاسع عشرَ.ف يأت ىذا اللقاء نتيجة للصدفة بل اتى نتيجة ّ
واقتصاديّة واجتماعيّة وفكريّة وتكنولوجيّة ١ن ّددة .على مدى آالؼ السنٌن ومنذ نشأة اٜنضارات العظيمة كاف الفنّاف ٫ندـ
سوغ وجودىا وافعاٟنا .اباف تق ّدـ الثورة الصناعية يف اوروبا يف
السلطة ،ويعظّم االقوياء ،ويؤثّر يف اجملتمع لصاٌف السلطة ،وي ِّ

القرف التاسع عشر ،بدأت الطبقة االرستقراطيّة اٜناكمة تتبلشي مع ظهور اثرياء صناعيٌن جدد .ومع تراجع السلطة
االرستقراطيّة تراجعت ايضاً االفكار األرستقراطية السائدة يف الفن .فرتاجعت بالنتيجة اعماؿ الفناّف الذي كاف يرسم وجوه
١نل ريشتو بشكل
االرستقراطيٌن واحداثًا ّ
مهمة يف حياهتم .وتفاقم ىذا الرتاجع اٞنهين مع ظهور اآللة التصويريّة اليت حلّت ّ
الرساـ ويف
ٓنوؿ يف مسار الفنّافّ -
كبًن ،واصبلت الصورة الفوتوغرافيّة يف متناوؿ اٛنميع وبكلفة متدنّية .كانت ىذه نقطة ّ

مهنة الفن .كاف ىذا عصر التنوير( ،)illuminationعصر تقدـ العلم عن طريق الفلسفة .واصبح الفنّاف يستمد إٟنامو

من العلم والفلسفة والقيم اٞنعاصرة نتيجة موجة التنوير يف اوروبا .وبدالً من اف ينتج فنّا ١نوره االساسي التّسويغ والتمجيد،

يعرب عن شعوره الداخلي
مرة منذ العصر اٜنجري اصبح الفناف ّ
اصبح ينتج فنّاً ّ
يعرب عن افكار العصر التنويريّةّ .
وألوؿ ّ
حّت اُف اٞنستشفى العقلي.
ص َل ّ
الفردي .واىم من ذلك ،خرج الفن من القصور والكنائس ليدخل ٠ناالت اٜنياة كافّة ،فو َ
.2

صبغة الجنوف على كل الفنوف

تغًنات العصر ،إذ كاف من غًن اٞنعقوؿ سابقاً اف يرتبط الفن
التوصل اُف الفن العبلجي لوال ّ
َف يكن باإلمكاف ّ
العظيم باٞنريض العقلي ،أل ّف الفن كاف واجهة اٜن ّكاـ وحكراً ٟنم .ويف سياؽ ذلك ،كانت الكنيسة الكاثوليكيّة ىي اليت

حّت جاء العلم باألفكار التنويريّة ليلتّم التعاطي االنساين مع اٞنريض،
تتعاطى "عبلج" اٞنرضى العقليٌن يف
اٞنصلاتّ ،
ّ
اٞنصلات العقليّة اُف العبلقة
فاضلت الظروؼ مبلئمة للبلث يف حقيقة الفن من الناحية الطبّية .ىكذا انتبو االطباء يف
ّ

ائدا يف تصنيف االضطرابات النفسية.
الفين واٜنالة النفسيّة .وكاف فيليب بينيل الطبيب والفيلسوؼ الفرنسي ر ً
بٌن التعبًن ّ
45
أساسي يف تطوير رعاية اٞنرضى النفسيٌن ،وكاف
دور
بينيل
فيليب
ل
كاف
.
يصفو بعضهم بأنو "ابو الطب النفسي اٜنديث"
ٌّ
ٌ

ىو ّاوؿ من كتب عن رسوـ اٞنرضى العقليٌن يف أطروحتو الطبية عن االضطرابات العقليّة او اٟنوس ( Medical Treatise

 ،)on Mental Disorder or Maniaاليت نُ ِشرت يف عاـ  .1801وقد ذكر يف اطروحتو اثنٌن من اٞنرضى الذين كانوا

حّت قبل دخوٟنم اٞنستشفى
تبٌن فيما بعد ،اف الذين رٚنوا يف اٞنصح العقلي كانوا يرٚنوف ّ
يرٚنوف يف اٞنصح العقلي ،وقد ّ

( .)Beveridge, 2001سرعاف ما ازداد االىتماـ بفن اٞنرضى العقليٌن يف اكثر من دولة اوروبيّة كما يف الواليات اٞنتّلدة
األمريكية ).)Malchiodi, 2006

"وأف كانت اٞنعادلة بٌن اٛننوف والعبقرية قد نشأت منذ زمن أفبلطوف ،فقد أصبح اٛننوف يف القرف التاسع عشر
هم ة من ٚنات اٝنطاب الثقايف .وليس ىذا فلسب ،لقد ساد االفرتاض بأف العبقرية نوع من اٛننوف ،فكاف منطقيًا
ٚنة م َّ
أعماال من العبقرية" .)Beveridge, 2001( 46ىكذا كرب االىتماـ بفن اٞنرضى العقليٌن
أف يُستنتَج بأف اجملنوف إ٧نا ينتج ً
اٜنرية والفردانيّة ( )individualityمن
إُف درجة التمثّل هبمّ ،
حّت اخذ عدد من الفنّانٌن اٞنشهورين العرب منها .كانت ّ
بطل،
اٚنى قيم اجملتمع الرومانسي ،واجملنوف اعظم ٧نوذج للرومانسيّة .اعترب الفنّانوف الرومانسيوف أف اٛننوف ميزة ،واجملنوف ٌ
التوصل إُف اٜنقائق العميقة بفضل
باٜنريّة اٞنطلقة من التقاليد االجتماعية البورجوازيّة ،و٬نتلك إمكانيّة ّ
باعتبار انّو يتمتّع ّ
Chabbert, P., (2008) Complete Dictionary of Scientific Biography . Available at
http://www.encyclopedia.com/topic/Philippe_Pinel.aspx Accessed 1 April 2016.
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حريتو ،ويستطيع بالتاِف اف ٪نقق الذاتية والفردانيّة ( )subjectivity and individualityاليت كانت من القيم
ّ
االساسيّة يف اجملتمع ).)MacGregor, 1989

صورة  :6باحة مستشفى للمجانٌن ،لوحة
رٚنها الفنّاف فرانسيسكو غويا.

قمة اٝنربة والشهرة مثل ىوغارت وجًنيكو ()Hogarth, Géricault
صبَ َغ اٛننوف الفنوف ،واخذ ّ
إذًا َ
رساموف يف ّ

يبلثوف يف فن اٞنرضى العقليٌن على ما يػُغّ ّذي فنّهم ،وىذا يظهر جليا يف اعماٟنمّ .اما فرانسيسكو غويا ( Francisco

 )Goyaفجعل من اٛننوف احد اٞنواضيع االساسيّة يف فنّو( .صورة .)6

قد يكوف فنسانت فاف غوغ ىو من ثبّت عبلقة اٛننوف بالفنوف بنظر اجملتمع ،وىو الذي بدأت شهرتو تنتشر بعد

ورساـ عبقري عوًف يف عيادة ساف بوؿ دو موزوؿ ( )Saint Paul-de-Mausoleيف ساف ر٬ني
انتلاره ،كمريض نفسي ّ

( )Saint-Rémyيف فرنسا ( ،)1889 – 1890وعيادة الدكتور بوؿ غاشي ( )Dr. Paul Gachetيف اوفًن سور واز

تأسس
( )Auvers-sur-Oiseيف فرنسا  ،1890حيث انتلر يف عمر السابعة والثبلثٌن .مع تزايد االىتماـ بفن اٞنرضى ّ

فرع جديد يف ٠ناؿ الفن اٚنو الفن الوحشي ( )Art Brutالذي يشًن اُف فن اٞنرضى العقليٌن والنفسيٌن .وَف تكن وليدة

الرساـ الشهًن بابلو بيكاسو ( )Pablo Picassoلوحتو الشهًنة "آنسات افينيوف" ( Les
صدفة ُنتة عندما رسم ّ

٠نرد تأثًن اجملانٌن يف العقبلء.
 )demoiselles d’Avignonاليت صدمت باريس يف العاـ نفسو ويف اٞندينة نفسها؛ إنّو ّ

اٞنفارقة الكبًنة ىي انّنا ال ٤ند ابداً خبلؿ ىذا التاريخ الطويل فكرة "الفن الذي يشفي" ،او يساعد الفن اٞنريض يف
ٔنطّي مرضو ،بل على العكس ،ما نستنتجو من الكتب واٞنقاالت اٞنكتوبة يف ذلك اٜنٌن ىو باألساس فكرة اٞنريض الذي
يشفي اجملتمع ،ويا للغرابة ،اجملتمع ُناجة اُف اٞنريض العقلي ليتعلّم منو.
.3

عالقة سيغموند فرويد وكارؿ يونغ بالفن العالجي
عبلقة سيغموند فرويد باإلبداع والفن كانت عبلقة ُنث يف البلوعي ،كاف يبلث يف سًنة حياة الفنّانٌن اٞنعاصرين

السورياليٌن ( ،)Surrealistsويف سًنة الفنانٌن القدماء مثل شايكسبًن ( )Shakespeareوليوناردو دا فينتشي
مثل ّ
سسهاَ .ف يستعمل
( )Leonardo Da Vinciالكتشاؼ اسرار فنّهم وتفسًنىا من خبلؿ نظريّة التلليل النفسي اليت أ ّ
مهد لذلك لؤلجياؿ الصاعدة من اٞنعاٛنٌن عندما
فرويد الفن يف ٣نارستو العياديّة كطريقة عبلج رغم ُنثو اٞنستمر ،ولكنو ّ

نشر ّاوؿ سًنة نفسيّة ( )psychobiographyيف العصر اٜنديث عن فنّاف النهضة ليوناردو دا فينشي ( Leonardo da

 ، )Vinci and a Memory of His Childhoodوبذلك وضع الفن رٚنيّاً يف صميم التلليل النفسي .اصبح للفن

مهم يف ٓنليل النفس عند الكثًن من ّرواد احمللّلٌن النفسيٌن من بعدهّ ،نا يف ذلك كارؿ يونغ ( ،)Jung, 1969وميبلين
دور ٌّ
ٌ

كبلين ( ،)Klein, 1975ودونالد وينيكوت ( ،)Winnicott, 1971وماريوف ميلنر ( ،)Milner, 1988وأليس ميلر
(1996

 ،)Miller ,الذين استعملوا الرسم والتلوين مراراً يف عملهم السريري ( .)Edwards, 2004اختلف اكثرىم

ٕنسكوا بالفن كأداة للتلليل النفسي من دوف االلتزاـ بكامل آرائو .يُق ّدر ا ّف سبب فشل
مع آراء فرويد عن الفن ولكنّهم ّ

فرويد يف اكتشاؼ سر الفن ىو انّو ُنث يف سًنة حياة فنّانٌن ناجلٌن ومشهورين بعكس ما فعلو اولئك الذين ُنثوا يف فن

يعرب عن نفسو فقط بل ىو صوت النفوذ يف اجملتمع ،وىذا ال يدؿ على ٠نمل ما يدور يف
اٞنرضى .ألف الفنّاف اٞنشهور ال ّ

نفس الفنّاف.

يسمي ذلك تقنيّة "اٝنياؿ
ّاما كارؿ يونغ فكاف ّ
يشجع اٞنرضى على استعماؿ الرسم يف اٞنزاولة العياديّة  ،وكاف ّ
طور كارؿ يونغ فلسفة
النشط" ويعين بو ً
منهجا ادراكيا يستعمل اٝنياؿ كجهاز لفهم البلوعي (ّ .)Lachman, 2012

وحولو اُف علم النفس
اٝنياؿ النشط فجعلو يبلغ مستوى التقنيّة العياديّة ،مثلما اخذ سيغموند فرويد علم النفس الفلسفي ّ

يتضمن
العيادي ،فرفعو اُف مستوى التقنيّة العياديّة .ولكن اٝنياؿ النشط َف يقتصر على الرسم والتلوين فقط ،بل كاف ّ
التأمل واٝنرافات واٞنيثولوجيا واحبلـ اليقظة واٜنديث مع الذات والتنومي اٞنغنطيسي وكل الوسائل والتقنيّات األخرى
التخيّل و ّ
اٞنساعدة يف الولوج اُف البلوعي برأي يونغ.

باختصار ،يبلث من ىو مقتنع بنظريّة التلليل النفسي ،مثل يونغ ،عن ابواب وشبابيك للدخوؿ اُف البلوعي،
وكاف اٝنياؿ النشط بالنسبة اليو "أىم مساعد" ( )the most important auxiliaryإلخراج ١نتويات البلوعي اليت
بنظره تقع مباشرةً ٓنت عتبة الوعي ( .)Jung, 1960وٟنذا السبب شجع مرضاه على استخداـ الرسم كوسيلة ٝنلق صورة
مرئيّة ألحبلمهم ؤنيّبلهتم )ّ ،(Edwards, 2001نعىن انّو طلب من اٞنرضى رسم احبلمهم وىلوساهتم وكل ما يدور يف
٢نيلتهم لًنى بعينو ما يدور يف الوعي أولئك اٞنرضىَ .ف ِ
يعط كارؿ يونغ للفن اي قيمة عبلجيّة مستقلّة وَف ينظر إُف الفن
ّ
كعبلج ،بل رآه من الوسائل اٞنساعدة يف التلليل النفسيّ .أما من الناحية االخرى ،فقد كاف شغوفًا بالفن٪ ،نتوي كتابو
اال٘نر الكثًن من الفن اٞنرسوـ ِ
بيدهِ .وكاف يونغ يؤمن بأف للفن صلةً بالدين ،بل ويعتقد اف الفن والدين مصدر٨نا واحد.
وكاف يرسم هبدؼ حل مشاكلو النفسيّة فقط أل ّف الفن يف نظره مرتبط بالدين وليس ألف الفن يشفي باٞنطلق٬ ... .نيل
يونغ إُف ربط كل األمور ُنفنة من اٞنوضوعات ،مثل الدين والدولة ،وىلم جرا ) .(Tower, 2002وكاف يرسم ويصنع
األشياء واٟنياكل ويصنعها يف أوقات االضطراب االنفعاِف ،ويصفها با ّّنا "أكثر من ترفيهية" ( .)Malchiodi, 2006
الطب اُف اف وصل اُف العيادة ،وكأف العبلج بالفن مضموف
ىكذا تسلّق الفن ادراج العبلج ،من ّبوابة الفلسفة و ّ
٪نتاج اُف جسد ،او اُف مظلّة ٓنميو .مع ا ّف ال سيغموند فرويد وال كارؿ يونغ قاال باف استعماؿ الفن يف العيادة يعاًف
االمراض النفسيّةّ ،إال ا ّف اٞنعاٛنٌن بالفن يعتربوّنا إٟنامهم االكرب .وال زالوا ليومنا ىذا يؤسسوف العبلج بالفن على مصداقيّة
يستمروف يف التشبّث بنظريّات علم النفس اٞنتتالية اٞنتجدِّدة ،بداي ًة من التلليل النفسي
فرويد ويونغ الضمنيّة .ىم
ّ

) ،)psychoanalysisمثّ التلليلي-اليونغي ( ،)Jungian Analysisواٞنتمركز حوؿ الشخص ( Person

كل
 ،)Centeredمروراً بالسلوكي اٞنعريف ( ،)CBTواٛنشطالت ( ،)gestaltاُف النسويّة ( )feministوتقريباً ّ
النظريّات اٞنعروفةَ .ف ٪نقِّق العبلج بالفن استقبللو التاـ من تلك النظريّات مع انّو اقدـ من تلك اٞندارس بآالؼ السنٌن.

ت.

العالج بالفن :من وسيلة مساعدة الى مجاؿ مستقل

.1

ابتكار مصطلح "العالج بالفن"

الصلة النفسيّة يف
ٓنوؿ الفن من وسيلة مساعدة لتشخيص البلوعي يف التلليل النفسي اُف ٠ناؿ مستقل يف
ّ
ّ
منتصف القرف العشرين يف الواليات اٞنتّلدة األمريكية ( ،(Karkou, 2006و ّاوؿ من ح ّدد مصطلح "العبلج بالفن" ىي

رسامة ،بل كانت
مارغريت ناومبورغ (َ .)Margaret Naumburgف تكن مارغريت ناومبوغ طبيبة وال معاٛنة نفسيّة أو ّ

اسست ناومبورغ مدرسة
شخصيّة رومانسيّة كانت تتل ّدى اٞنؤسسات واالفكار التقليديَة ،وكانت الرتبية اختصاصهاّ .
تقدميّة فريدة من نوعها لؤلوالد يف مدينة نيويورؾ اٚنها والدف ( ،)Walden Schoolطبِّػ َقت فيها الكثًن من االفكار

درس فقط يف اٛنامعات وال تُطبّق على االرض اُف اف اخذت مارغريت اٞنبادرة
الرائدة يف التعليم والرتبية آنذاؾ ،اغلبها تُ ّ
اٜنرية يف انتقاء ما ٪نبّوف من مواد للتعلّم
اٛنريئة يف تطبيقها مع افكار ُم ِّ
كملة .ومن بٌن تلك االفكار إعطاء التبلميذ ّ

ُنسب اىتماماهتم" .تأثرت مارغريت ناومبورغ بنظريات فرويد ،واستخدمت التلليل النفسي كقاعدة فلسفية للتعليم يف
شجعت تطوير
اٞندرسة .كاف الرتكيز يف مدرسة والدف حوؿ تنمية قدرات األوالد وليس حوؿ ٔنزين اٞنعلومات ،كما ّ
الشخصية الفردية وروح اٞنبادرة وٓنفيز النّشاط االبداعي للطفل من خبلؿ اٞنوسيقى والفن" .)Altman, 2009)47ىكذا
استطاعت ناومبورغ "الربط بٌن اكتشافات التلليل النفسي واكتشافات علوـ الرتبية .وقد ارتكز عملها على التنمية
االنفعالية يف مهنة التعليم ،وكاف جزء من ىذا العمل تشجيع اإلبداع والعفوية يف التعليم" ) .)ibid.وىكذا طبّقت ناومبورغ

الرومانسيّة ُنذافًنىا.

الرسامة والراقصة فلورانس كاين ( )Florence Caneاُف تعليم دروس الرسم
دعت مارغريت ناومبورغ شقيقتها ّ

يف مدرستها (صورة  ،)7وطلبت منها اف تبتكر تقنيّة فنّػيّة ٬نكن استعماٟنا كتقنيّة عبلجية يف اٞندرسة من اجل إطبلؽ الفناف
الفين يف اٞندرسة متأثّرة
الداخلي يف كل طفل من خبلؿ استخداـ الفن ) .(Rubin, 2005اسست فلورانس كاين برنا٠نها ّ

اٞنفضلة لدى الكثًن من
بأفكار كارؿ يونغ االبداعيّة ،وابتكرت تقنيّة الشخبطة ( )scribblesاليت اصبلت الحقاً التقنيّة ّ

لتجسدىا
٠نردة
مرة اخرى اف تأخذ
ً
افكارا متداولة ّ
اٞنعاٛنٌن بالفن ) .(Rubin, 2005ىكذا استطاعت ناومبورغ ّ
ّ
ولتطبقها يف الواقع.

Altman, J. (2009). Margaret Naumburg 1890 – 1983. Available at http://jwa.org/encyclopedia/article/naumburg-

.

margaret . Accessed 1 April 2016
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صورة " :7تُعلِّم" فلورانس كاين
الشخبطة للتلميذ.

.2
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الفن :من وسيلة تعبير الى وسيلة عالج
يف اوائل اربعينيّات القرف اٞناضي ،بدأت مارغريت تعمل يف معهد نوالف ليويس ( Nolan DC Lewis

 )Psychiatric Instituteللطب النفسي حيث مارست مهنة العبلج بالفن من دوف اف تكوف طبيبة وال معاٛنة نفسيّة،
فراحت تستعمل تقنيّة الشخبطة كإحدى تقنيّات العبلج يف جلساهتا .استعارت ناومبورغ افكار فرويد ويونغ لتدعم
٣نارستها العبلجيّة ،معتربًة انّو من اٞنمكن التعامل مع الرسوـ كما يتعامل التلليل النفسي مع االحبلـ والتخيّبلت والفانتازيا

( Naumburg, 1987يف  ،)Burt, 2011وكذلك لتلديد العوارض ( )symptom formationوالرمزية

مرة ،نزعت مارغريت ناومبورغ العبلج النفسي من يد
( .)Naumburg, 1953( )symbolismىكذاّ ،
وألوؿ ّ
للتخصصات آنذاؾ.
الطبيب لتضعها يف الفن نفسو مؤسسةً ٠ناؿ العبلج بالفن العابر
ّ
كانت ناومبورغ تستعمل الفن كوسيلة لتشخيص البلوعي مثل اآلخرين ،ولكنّها كانت فريدة يف استخدامو كعامل
اسست للفن مكان ًة مستقلّة من العبلج النفسي ( Rubin,
أساسي يف العبلج بدال من اعتباره أداة مساعدة ،وبالتاِف ّ
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اٞنصدر:

http://everyoneanartist.weebly.com/florence-cane.html

 .)2012الفرؽ بٌن طريقة التلليل النفسي وطريقة ناومبورغ يف العبلج ىو ٓنرير العبلج من معايًن جامدة ،وتشجيع
اٞنستفيدين ( )the clientsيف العيادة على اكتشاؼ معاين صورىم بأنفسهم .استخدمت ناومبورغ طريقة التداعي اٜنر
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طورىا كارؿ يونغ واستخدمها اٞنعاٛنوف السايكو-ديناميوف
( )free associationاليت ابتكرىا سيغموند فرويد و ّ
( )psychodynamic therapistsيف َع َملهم السريري.
اي
اٞنرونة كانت سر انطبلؽ ناوبورغ ألّنا ادخلت الرسم الطفوِف السهل اُف عيادة الكبار ،يستطيع اف يرٚنها ٌّ
كاف من دوف معرفة مسبقة يف الرسم ،وقد أُتيح ٟنا ذلك بفضل خلفيّتها الرتبويّة وخربهتا مع األوالد يف اٞندرسة ،ومعرفتها
اٛنيدة لرسوـ االوالد .وكانت تقنيّة ناومبورغ ،كما تقنيّة اختها فلورانس ،لغة جاىزة يستطيع التعبًن هبا اي شخص ٬نسك

ب القلم او الريشة ،وَف تكن ىذه اللغة يف متناوؿ فرويد او يونغ او أي من احملللٌن اآلخرين .بل اىم من ذلكَ ،ف ٫نطر بباؿ
يونغ وغًنه من احمللّلٌن اف الرسومات البسيطة للمرضى غًن احملرتفٌن ىي فن ُند ذاتو ،أل ّّنم ببساطةَ ،ف يكونوا مستع ّدين
للنظر يف خارج االطر التقليديّة للفن .من ىنا ،ليست من الصدفة اف يكوف اٛنيل التاِف من اٞنعاٛنٌن بالفن ىم من الفنّانٌن
خاصة يستعملها
طور ىو ايضاً تقنيّات ّ
واٞنربٌّن العاملٌن مع األوالد ،او من اطبّاء األوالد امثاؿ دونالد وينيكوت الذي ّ
للعبلج النفسي مع االطفاؿ واألوالد.

ث.

العناوين االساسيّة للعالج بالفن في الوقت المعاصر

.1

االتّجاه النظري ()Theoretical orientation
االْناه النظري ىو االساس الذي يبين عليو اٞنعاًف افكاره فينطلق منو يف عملو .كيف ينظر اٞنعاًف عن مشكلة
ّ

يتصور العبلج؟ كيف يضع االىداؼ العبلجيّة؟ وكيف ين ّفذىا؟ ٩نيب اٞنعاًف عن ىذه االسئلة انطبلقاً من
اٞنستفيد؟ وكيف ّ

االْناه النظري الذي يتبنّاه .حّت عندما يرفض اٞنعاًف االعرتاؼ بأي من النظريّات العبلجيّة النفسيّة اٞنوجودة ،فإف رفضو
ّ
ىذا يُعترب ايضاً ّاْن ًاه نظريا .لذا نرى تطبيقات ٢نتلفة للعبلج بالفن تقتبس كل النظريّات يف علم النفس مثل التلليل
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يعرب عنو شفهيّاً
ُنرية ّ
طريقة التداعي اٜنر يف العبلج بالفن ىي عبارة عن التل ّدث ُنريّة حوؿ عمل ّ
فين يرٚنو اٞنستفيد ّ
شعر هبا ْناه ىذا العمل(Coleman, Farris-Dufrene, 1996( .
بالكلمات وبسرد االحاسيس اليت تُ ْستلضر او يُست ْ َ
"كما يف التلليل النفسي ،تتطلّب طريقة التداعي اٜنر يف العبلج بالفن اف يكوف الشخص سليم الصلة نسبيّاً ،كما
تستغرؽ اٛنلسة م ّدة اطوؿ من جلسات العبلج االخرى" ). (Rubin, 2005

ي  ،والعبلج العائلي .يعتمد اكثر اٞنعاٛنٌن يف الوقت اٜناضر
النفسي ،السايكو-داينامي ،واالدراكي-السلوكي ،والنسو ّ
االسلوب اٝنليط ( )eclecticجامعٌن بٌن النظريّات اٞنختلفة للعبلج النفسيُ ،نسب احتياجات اٞنستفيد ،وُنسب

االمكانيّات اٞنتوفرة.

التخصص .ىناؾ من يعترب
ايضا معضلة التعريفٔ .نتلف تعريفات العبلج بالفن ُنسب نظرة اٞنعاًف إُف ىذا
ىناؾ ً
ّ

نوعا
بعض من مفاىيم العبلج النفسي .وىناؾ من يعترب العبلج بالفن ً
اف ىذا اجملاؿ نوع من الفنوف التطبيقيّة يضاؼ إليو ٌ
و٠نرد تعاطي الفن
من العبلج النفسي يضاؼ إليو الفن ( .)Karkou, 2006ويعترب آخروف العبلج بالفن ٠ناالً مستقبلًّ ،
االْناىات ليبتكر تعريفو اٝناص .ىذا ألف اٞنواد
كل ىذه ّ
ىو عبلج ُند ذاتو .وىناؾ من ٫نتار قائمة ّ
خاصة بو من بٌن ّ

اٞنستعملة والتقنيّات الفنّية ال ٔنتلف كثًناً (.)Rubin, 1999
.2

مؤىالت المعالج بالفن
ّ

ومؤىبلت ٢نتلفة
مع االنتشار الواسع للعبلج بالفن يف البلداف اٞنتق ّدمة ،اصبح ىناؾ معاٛنوف بالفن ّنواصفات ّ
٣نرضةً ،او
ج ّداً (" .)Rubin, 2009بتعبًن آخر ،قد يكوف الشخص الذي يساعد اٞنريض يف اٞنستشفى بواسطة الرسم ِّ
متطوعة ،او فنّاف ،او معلّم ،أو اختصاصي بالعبلج الفن .الفرؽ بٌن ىؤالء ،يف اٞنقاـ األوؿ ،ىو يف أىداؼ النشاط اليت
درب لفرتة قصًنة
ترتبط ارتباطا وثيقاً ِنلفية اٞنوفّر للعبلج ( .)providerحّت الذي ال ٬نتلك أي خلفية فنية٬ ،نكنو أف يُ َّ

وأف يق ّدـ نشاط التلوين اٞنمتع واٞنسلّي .قد يكوف اٟن دؼ األساسي ىو زيادة نوعية حياة اٞنريض اٞنقيم يف دار العجزة ،فإف
ائعا" .50يضاؼ اُف ىذه اٝنربة
استمتع اٞنريض يف ىذا االختبار بالرسم ،يكوف ىذا بالتأكيد إٟناءً ( )distractionر ً
اٞنؤىبلت االخرى اليت يكتسبها اٞنعاًف يف حياتو ،من ُنث وعلم وشهادات ليضعها يف خدمة اٞنستفيد.
البسيطة ،اٝنربات و ّ

توسع افق اٞنعاًف
ّرواد اٞنعاٛنٌن بالفن كانوا ،يف اكثرىم ،خرباء يف اكثر من ٠ناؿ علمي ،كانوا اطبّاء ومربٌّن وفنّانٌن ،وكلّما ّ
توصل اُف اىداؼ اعمق واصعب.
وتعددت اختصاصاتو استطاع ال ّ

Rubin, J., (2009). Art Therapy: Sources & Resources, Taylor & Francis, page 35.
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.3

العالقة العالجيّة ()Therapeutic relationship

"التمعن" ( )to be attentive toيف اللغة االغريقيّة
يقوؿ غيمارايس ا ّف كلمة ثًنابيا ( )therapiaتعين
ّ
فالتمعن واالعتناء والتوجيو اللطيف والعبلقة
القد٬نة ،)Guimaraes, 2007( 51وىذا ٓنديداً ما يفعلو اٞنعاًف احملرتؼ.
ّ
سريّة ىي من االسس الضرورية للعملية العبلجية .ىناؾ باحثوف كثًنوف مقتنعوف بأ ّف
العبلجيّة اآلمنة واٞنتينة واٝنصوصيّة وال ّ

عمليّة العبلج مبنيّة حصريّاً على العبلقة العبلجيّة بٌن اٞنعاًف واٞنستفيد مهما كاف نوع العبلج .اىم متطلّبات اٛنلسة ىي
قدرة اٞنعاًف على التل ّكم فيما يدور يف اٛنلسة بشكل غًن مرئي وغًن مسموع ،القراءة بٌن الكلمات واالشارات اٛنسديّة
واالستجابة ٟنا ّنرونة.

صورة  :8اٞنعاًف بالفن واٞنتل ّق ي
52
للعبلج يف مستشفى.

.4

جلسة العالج بالفن

حصة يف درس الفن ،ويشبو العبلج اٛنماعي بالفن صف
"تشبو اٛنلسة االفراديّة للعبلج بالفن للوىلة األوُف ّ
الفن ،ألف اٞنواد اٞنستعملة والتقنيّات الفنّية ال ٔنتلف كثًناً" .53الفرؽ بٌن االثنٌن ىو ما يدور يف عقل اٞنعاًف ويف عقل

اٞنستفيد(ين) ويف العبلقة بينهم (ػا) .يعلّم معلّم الرسم تقنيّات الرسم للتلميذ يف غرفة التدريس ،ولكن يف العيادة اٞنعاًف
بالفن ىو الذي "يتعلّم" من "التلميذ" عن افكاره ومشاعره وخيالو .اٛنلسة كناية عن نشاطات ،قد يكوف النشاط ىدفو

للتعرؼ على نقاط القوة او الضعف عند اٞنستفيد من الناحية اٛنسديّة (بصرٚ ،نع ،حركة يدين) ،او من
تشخيصيّ ،

51

52

اين آن ّفظ على ىذا التعريف .سوؼ اُنث يف معاين كلمة ثًنابيا واناقشها يف آخر االطروحة ٓنت عنواف "مناقشة
ّ
موضوع اللغة ،واٞنصطللات اٞنستخدمة يف ٠ناؿ العبلج النفسي والعبلج بالفن" .انظر صفلة .260 - 256
اٞنصدرRubin, 2011, The Art of Art Therapy, page 74 :
Rubin, A. (1999). Art Therapy: An introduction, Philadelphia, PA: Brunner/Mazel page 34.
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الناحية النفسيّة (امراض نفسيّة وانفعالية) صعوبات تواصل ومعرفيّة ( .)cognitiveقد تكوف اٛنلسة عبارة عن اعادة
تشخيص ٞنعرفة مقدار التق ّدـ يف احد احملاور اٞنذكورة منذ بداية العبلج.
اٞنوحدة ( )standardizedاٞنعروفة يف ٠ناؿ العبلج بالفن ىي:
امثلة على االدوات التشخيصيّة ّ
 سلسلة الرسم التشخيصي (.)Diagnostic Drawing Series
 ارسم رجبلً (.)draw a man
 بيت وشجرة وشخص (.)House-Tree-Person
يتعرؼ اٞنعاًف من خبلٟنا على احاسيس اٞنستفيد وأفكاره من دوف اف
وقد يكوف النشاط ىدفو تػػعبًني ،حيث ّ
تُعترب ىذه من انواع التشخيص .أمثلة على ىذه التمارين:
حلما رأيتو.
 ارسم ً

 ارسم عيد ميبلدؾ.
 ارسم عائلتك.
ْندر االشارة اُف ا ّف ىذه امثلة بسيطة فقط عن نشطات اٛنلسة العبلجيّة للفن ،فهناؾ اٞنئات بل اآلالؼ من
درس يف اٛنامعات وتُطبّق يف مراكز و٠ناالت عديدة.
النشاطات او التمارين متّ ابتكارىا منذ نشأة العبلج بالفن ،وىي تُ َّ
.5

مستلزمات وادوات النشاط الفنّي في الجلسة

اٞنقص،
الفن من اوراؽ ،ومواد تلوين على انواعها ،و ّ
يوفّر اٞنعاًف انو ً
اٞنصورة ،و ّ
اعا كثًنة من مستلزمات ّ
اجملبلت ّ
اٞنلصقات ( .)stickersمث
واٝنيوط ،واالقمشة ،واألزرار ،والصمغ للتلصيق ،وغًنىا من القرطاسيّة وااللعاب الصغًنة و ّ
ُنريّة ،واٞنباشرة بالعمل ،مع اعطاء التوجهات احياناً ،ومن دوف توجهات ،احيانًا اخرى.
يُطلب من اٞنستفيد انتقاء اٞنواد ّ
ويفضل آخروف اف تبدأ اٛنلسة بتمارين التن ّفس ،وغًنىم بسماع
يفضل بعضهم التل ّدث قليبلً قبل اٞنباشرة بالعمل،
ّ
ّ
اٞنوسيقى خبلؿ العمل .يستعمل اٞنعاًف كل ىذه التفاصيل لتلضًن اٞنناخ اٞنناسب للعمل العبلجي.
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تنفيذ التعليمات او السيرورة ()Process

الفين مع توجيهات ( )directivesيعطيها اٞنعاًف للمستفيد .يستمر العمل حواُف الساعة او اكثر
يبدأ العمل ّ
و٠نسماتو واوراقو بعفويّة وين ّفذ عملو
بقليل ،يدخل فيها اٞنستفيد يف حالة من االنفراد مع الذات وىو ٫نتار الوانو واشكالو ّ

يف حالة من الرتكيز ،ورّّنا يقرتب اُف حالة الغشية ( .)tranceيتابعو اٞنعاًف بكل دقّة ،يبلحظ حركات جسده ،وااللواف

اٞنستعملة ،واٞنواضيع اٞنطروحة ،والبطء والسرعة يف التنفيذ ،واالشارات على الورؽ ،احجاـ االشكاؿ واالشخاص اٞنرسومة،
االبعاد واٞنسافات بٌن االشياء واالشخاص يف الصورةٖ .نة الئلة كبًنة من التفاصيل ٬نكن اف يقف عندىا اٞنعاًف ليف ّكر
ويتمعن ،ويتل ّدث عنها مع اٞنستفيد ،وينظّم على اساسها اٛنلسة اٞنقبلة .يتعرقل سًن العمليّة احياناً ألسباب كثًنة،
فيها ّ

اٞنتمعن اف يبلحظ ذلك ويكوف حاضراً لكل انواع اٞنشاكل اليت قد تظهر خبلؿ اٛنلسة من اجل متابعة اٛنلسة
على اٞنعاًف ّ
بنجاح.

تُعتََرب عمليّة تنفيذ الفن ٓنت اشراؼ اٞنعاًف سًنورة الفن .بالنسبة اُف الكثًنين من اٞنعاٛنٌن يكمن العبلج يف ىذه

الفين اٞنكتمل.
السًنورة ويف ىذه العبلقة الصامتة وليس يف النتيجة او العمل ّ
.7

التعبير الشفهي او النقاش

اٜنريّة ّإال يقوؿ شيئا إذا َف
التعبًن الشفهي جزء ال ّ
يتجزأ من العبلج بالفن ،ولكن بشرط اف يكوف للمستفيد ّ
الفين .يستكشف اٞنعاًف واٞنستفيد
يرغب بذلك٫ .نصص اٞنعاًف بضع دقائق للتواصل الشفهي وللمناقشة بعد إّناء العمل ّ

معاً تفاصيل العمل اٞنكتمل ،يتل ّدثاف عنو ،يف ّكراف يف معانيو احملتملة٪ .نصل تبادؿ اسئلة واجوبة من شأّنا اٞنساعدة يف
ٔنصص اٞنعاًف و ّاْناىو النظري.
ٗنع االفكار ،وىذا ُنسب حالة اٞنستفيد وقدرتو وعمره ،وكذلك ُنسب ّ
ىناؾ فكرة سائدة بأف اٞنعاًف بالفنُ ِ
الفين الذي ين ّفذه اٞنستفيد ،ولكن ىذا غًن صليح .يف
يرتجم او يُ ِّ
فسر العمل ّ

اٞنمارسة الربيطانية ،اٞنعاٛنوف يف معظمهم ،يعتربوف أنو ال ٬نكن ،بل ال ينبغي للمعاٛنٌن بالفن "قراءة" أي رٚنة أو تفسًنىا.
اٞنعاًف يوفّر االدوات والبيئة واٞنناخ والدعم واٝنربة واٝنصوصيّة من اجل تسهيل السًنورة يف اٛنلسة وا٤ناز العمل ،كما
الفين ولكن
ويوجو االفكار٬ ..نكن للملادثة الشفهيّة اف ٓنصل خبلؿ تنفيذ العمل ّ
يضبط السلوكيّات وينظّم االحاسيس ّ

من باب التسهيل فقط ،وُنذر شديد ،كيبل تتعطّل االفكار .قد ال يكتمل العمل خبلؿ اٛنلسة لسبب ما٩ ،نب فهم
السبب ومعاٛنتو واخذ القرار اٞنناسب إذا كاف باإلمكاف اكماؿ العمل يف اٛنلسة اٞنقبلة اـ ال.

التعبير الجماعي
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كل شيء يف العبلج بالفن اٛنماعي ( )group therapyيشبو العبلج بالفن الفرديّ .إال ا ّف التل ّديات يف ادارة
اٛنلسة اٛنماعيّة تزداد احياناً ،كما تزداد فرص التفاعل بسبب اٞنناخ العبلجي اٛنماعي والتعبًن اٛنماعي الذي ٩نمع بٌن
وقصة واسلوب .لعل اكثر اٝنصائص ا٨نّيّة يف العبلج اٛنماعي ىو انّو يعزز التبادؿ والثقة وحس
اكثر من فرد وفكرة ّ
االنتماء .ىنا ٫نتلط التلادث مع العمل ،والكل يتل ّدث عن كل شيء ،يتبادلوف االفكار والقصص واالخبار والنصائح
والتجارب بشكل عفوي وىم يعملوف .ىذا ىو سلر اٞنشاركة .يف اٞناضي ،كاف العمل اٛنماعي ،مثل الزراعة واٜنصاد
وٓنضًن اٞنونة كما لو أنّو عبلج ٗناعي يتداخل فيو العمل واحملادثة ،وقد فقدناه رّّنا يف العصر اٜنديث .يوفّر العمل
اٛنماعي امكانيّة العبلج لؤلشخاص الذين ال يرغبوف بالتعبًن عن مشاكلهم الشخصيّة اٜنميمة بل يكتفوف باٞنشاركة
العمليّة ويكتتموف عن اشياء ٫نجلوف الكبلـ عليو.

صورة  :9ورشة عمل للعبلج
بالفن يف جامعة ىايكازياف يف بًنوت
يػُنَاقَش

حيث

عمل

ملصق

( )collageألحد اٞنشاركٌن مع
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اجملموعة.
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المكاف والظروؼ واالمكانياّت
حّت اٞنكاف يفرض خصوصيّاتؤ .نتلف
كل حالة عبلجيّة ٢نتلفة ،ؤنتلف اٜناجات كما االمكانيّات وحدودىاّ ،

اىداؼ العبلج وظروفو من مكاف اُف آخر مثل اٞندرسة ،واٞنستشفى ،والعيادة ،واٞنأوى ،ومركز التأىيل ،ودار العجزة،
54

Photo by Anita Toutikian, 2013

واٞنخيّم ،وغًنىا من االماكن٫ .نتلف معىن العبلج من مكاف اُف آخر ومن مستفيد اُف آخر .قد تُعترب ٕنضية ساعة من
سهبل وسطليا ،ولكن سوؼ يسأؿ
الرسم يف اٞنستشفى مع الطفل اٞنصاب بالسرطاف يف منزلة عبلج مهما كاف ىذا الرسم ً
بعضهم :اين ىو العبلج يف ىذا العمل البسيط؟ اٛنواب يف االىداؼ العبلجيّة اليت ٪ن ّددىا اٞنعاًف بالفنُ ،نسب تشخيصو

ومنظوره.

صورة  :10العبلج بالفن يف اٛنامعة اللبنانيّة
االمًنيكيّة (  )LAUمع طفلة تتل ّق ى
55
العبلج ضد سرطاف االطفاؿ.
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الخطّة العالجيّة ()Treatment plan

اىم
من اٞنهم إنشاء خطّة عبلجيّة ّ
لكل جلسة :وٓنديد النقاط ّ
اٞنهمة عند وضع اٝنطّةّ ،
لكل حالة ،و ّ
مفصلة ّ
نقاط اٝنطّة يف البلئلة التالية:
 احتياجات اٞنستفيد.
القوة والضعف للمستفيد.
 نقاط ّ
 االىداؼ العبلجيّة.
 اىداؼ اٛنلسة.

 عنواف النشاط و١نتواه.
 الوقت اٞنخصص للعمل وللمناقشة.
 تدوين اٞنناقشة وِن ٍ
اٞنهمة بالنسبة اُف االىداؼ العبلجيّة.
ّ
اصة النقاط ّ
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اٞنصدر :صفلة اٛنامعة اللبنانيّة األمريكية

(/LAU). http://www.lau.edu.lb/news-events/news/archive/art_therapy_for_children_with

 تدوين مبلحظات عن نسبة التق ّدـ يف التفكًن والشعور والسلوؾ ذات صلة باألىداؼ.
 تدوين نسبة االستجابة للمستفيد والرؤى اٞنكتسبة.
 توصيات وخطط للجلسة اٞنقبلة.
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االبعاد العالجيّة
العبلج بالفن ىو عبلج ذو امكانيّات وابعاد متعددة٪ ،ندِّد اٞنعاًف االْناه الذي سوؼ يأخذه مع اٞنستفيد .نذكر

اربعة منها:
)1

اإلشكالية
مثل اي نوع آخر من العبلج النفسي يوفّر العبلج بالفن الفرصة لبلقرتاب من االشكاليّة النفسيّة الذي يعاين منها

اٞنستفيد بقصد فهمها ومعاٛنتها.
)2

الراحة النفسيّة
يق ّدـ العبلج بالفن فرصة لبلبتعاد عن افكار ومشاعر مؤٞنة ،ولو مؤقّتاً ،للتخفيف من اٞنعاناة ،واٝنوؼ ،واالرباؾ،

والضغط ،والشعور بالعجز ،وغًنىا من االحاسيس السلبيّة ،عن طريق عبلج بصري وغًن لغوي ،يلهي العٌن واليدين
معٌن.
والعقل لوقت ّ
)3

التأمل في الذات
ّ

ىو مساعدة اٞنستفيد يف فهم ذاتو وفهم اآلخرين من خبلؿ سًنورة العمل والرٚنة اٞننجزة٩ .نري اٜنديث عن
اشخاص واحداث وافكار موجودة على الورقة اٞنرسومة ،ال ٫ناؼ اٞنستفيد التكلّم عليها بوضوح او بغموض ،والبلث يف
مغًنة او مش ّفرة ،وىذا يوفِّر اٞنسافة اآلمنة اليت تسمح
تفاصيلها .غالبًا ما تكوف ىذه التفاصيل ّ
حّت ّ
مضخمة او مصغّرة او ّ

للمستفيد بالتعبًن بالشكل الذي ير٪نو وليس بشكل استجواب او اعرتاؼ.
)4

التأىيل
ىو العمل على التق ّدـ اُف مستوى افضل يف استعماؿ اليدين واللغة واٞننطق والسلوؾ والتخاطب وىذا ما ٪نتاجو

ايضا اٞندمنٌن على اٞنخ ّدرات ،او البلجئٌن من
االشخاص ذوو االحتياجات
اٝناصة على انواعها .قد يشمل التأىيل ً
ّ
الصراعات اٞنسلّلة ،او اٝناضعٌن لعمليّات طبّية مع ّقدة ،او الناجٌن من التعنيف االسري ،وغًنىم.

من اٞنمكن ظهور ابعاد واىداؼ َف تكن يف اٜنسباف قبل مباشرة العمل٩ .نوز للمستفيد اف يعيد النظر يف
االىداؼ ويف اٝنطّة كما يراىا ِ
مناسبة .احياناً يدؿ اٞنستفيد على ما يريده من اٞنعاًف ،ويبقى للمعاًف اف يقرر ُنسب مرونتو
يغًن ،ماذا يسمح ،وماذا ٬ننع.
يف قراءة الوضع ،ومعرفتو ،وآدابو ،ماذا ِّ

صورة  :11طلبت السيّدة X

اٞنشاركة يف ورشة العمل للعبلج
بالفن وبشكل غًن متوقّع اف تضع
مرة يف حياهتا اماـ
٘نرة لشفاه ّ
وألوؿ ّ

ْنرهبا
اجملموعة أل ّّن ا َف تستطع اف ّ
لوحدىا من قبل .ورشات العمل ال
ٔنلو من مفاجئات نفسيّة تعبًنيّة

وسلوكيّة.
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مراحل التق ّدـ على طريق العالج بالفن
مثل أي عبلج آخر ،فوائد العبلج عن طريق الفن ىي تقدمية .ىناؾ مستويات متتابعة ٬نر هبا اٞنستفيد على طريق

عرؼ ّنستويات التق ّدـ عند تل ّقي العبلج بالفن .يتم إ٤ناز ىذه
العبلج بشكل عاـٕ .نر عمليّة العبلج بثبلث مراحل ،تُ َ
اٞنراحل عرب خطوات ١نددة ( .57)Wheeler, 1987مستويات التق ّدـ يف العبلج ُنسب كاركو ()Karkou, 2006
ىي:
خطوات المستوى االوؿ :التركيز والتكيّف
)1
 يكتسب اٞنريض مهارات الرتكيز ويزاد مدى اىتمامو باٛنلسات.
 يتعلّم ويأخذ معلومات عن مرضو او اٜنالة (.)psychoeducation

56
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صورة لورشة عمل يف العبلج بالفن يف جامعة ىايكازياف ،بًنوت.
دـ عند تل ّقي العبلج يف اٞنللق رقم  6يف صفلة .335
مستويات التق ّ

 يستطيع متابعة التعليمات.
 يتأقلم مع الواقع.
 يزداد لديو السلوؾ اٞنناسب اٞنتكيّف.

 ينقص سلوؾ التهرب يف حاالت الفشل احملتملة.
 يتعلّم كيفية ٓنقيق النجاح يف مشاريع طويلة األجل.
)2

خطوات المستوى الثاني :االستنارة

 ينظر اُف سلوكو اٜناِف بواقعيّة.
 يظهر زيادة اٞنشاركة.
 يظهر زيادة التعاوف.
 يتعلّم مشاركة األحاسيس.
 يكتسب نظرة اُف مسببات اٞنشاكل.
الضارة.
تعرؼ اُف اٞنواقف والسلوؾ ّ
 ي ّ
 يكتسب نظرة واقعية عن النفس.
 يبلحظ زيادة الثقة بالنفس.
 يقلَّل من السلوؾ "غًن اٞنسؤوؿ".
 يظهر زيادة يف التسامح مع رموز السلطة.
َّ
التهرب يف اٞنواقف االجتماعية.
 يقلل من سلوؾ ّ

 زيادة الوعي لشعور اآلخرين ،والقبوؿ ،واٞنسؤولية.
 يكتسب مهارات يف التعامل مع العواطف الشديدة.
يتعرؼ على طرؽ ْننّب االنغبلقيّة ،والعيش السليب يف اجملتمع.
ّ 
)3

خطوات المستوى الثالث :الحل

 يكتسب نظرة يف تفاعل البلوعي.
 يتعامل مع اٞنواد اٞنكبوتة يف البلوعي.
 يربط بٌن الطفولة باٜناضر.
٩ ند طرؽ للعيش باإل٩نابية يف اجملتمع.

.13

المنتوج الفنّي

بعض
الفين يف عمليّة العبلج بالفن .يقوؿ بعضهم انّو مهم ،ويقوؿ ٌ
ىناؾ خبلؼ بٌن اٞنعاٛنٌن حوؿ ا٨نّيّة اٞننتوج ّّ
وتصوره حوؿ مفهوـ
آخر اف سًنورة العمل ىي االىم على طريق الشفاء .القرار يف ىذا االمر مرتبط باٞنعاًف ،وآفاقوّ ،
العبلجِ ،ن ٍ
ئي واٜن ّس ّي
ّ
اصة يف ضوء االمكانيّات واالىداؼ العبلجيّة .ليس االىم يف العمل ما يف الصورة ،بل التق ّدـ اٞنر ّ
تطورىا من صورة اُف اخرى ،من نوعيّة اٝنطوط
كي والتعبًني اٞنللوظ مع كل صورة تُ َ
رسم .ابعاد كثًنة ٬نكن تتبّع ّ
والسلو ّ

حّت التفاصيل الغائبة
اٞنستعملة ،من االحجاـ وااللواف اٞنستعملة ،إُف تفاصيل ٟنا عبلقة مباشرة مع االىداؼ العبلجيّةّ .
مهمة ،مثل الولد الذي يرسم نفسو من دوف يدين ،او يرفض اف يرسم احد افراد العائلة،
عن الصورة لسبب ما قد تكوف ّ

وىذا ايضاً لو عبلقة مباشرة باألىداؼ العبلجيّة.

من اكرب ٓن ّديات اٞنعاًف ىو جعل الناس يص ّدقوف اف للشخبطات قيمة عبلجيّة نفسيّة ،واقناعهم بأف الرسومات

اليت تفتقر ٜنرفيّة ىي نافعة يف شيء .وٟنذا السبب نرى اف عمليّات العبلج بالفن ،يف غالبيّتهآ ،نصل يف مراكز حيث
يكوف اٞنستفيد لسبب او آلخر ،وليس ىو من يطلب العبلج بالفن .اٞنؤسسة ىي اليت تنظّم العمليّة وتق ّدمها لؤلفراد وىم

عترب ىؤالء "زبائن غًن طوعيٌن" ( .)Involuntary clientsىناؾ من ِّ
يشكك يف فوائد العبلج اإللزامي أو
يتل ّقوف .يُ َ
اإلجباري الذي تق ّدمو اٞنؤسسة.
ومن التلديات الناٗنة ىو اٞنفهوـ السائد باف العبلج بالفن ىو ٞنن يتقنوف الرسم ،وٟنذا يبتعدوف ،اعتقاداً منهم
انّو صعب بل مستليل .بينما اٜنقيقة غًن ذلك ،ال يتطلّب العبلج بالفن اي معرفة مسبقة بالفن وتقنيّاتو ،بل بالعكس،

يسهل "اٛنهل" يف الفن عمليّة العبلج ،وقد ٬ننع اٞنعرفة التقنيّة االستسبلـ الكامل اماـ الورقة البيضاء (التفاصيل يف
قد ّ
القسم التاِف).
.14

الحرفيّة والصورة النمطية واتّجاىات بديلة
"من الصعب ج ّداً ٓنرير الفناف من طغياف معرفتو التقنيّة" .58يف العبلج ،اٞنعرفة التقنيّة اٞنػُكتسبة عرب الدراسة تعرقل

عفويّة التعبًن ،حيث تتداخل التأثًنات البصريّة يف عمليّة االنتاج ،وتطْغي على التعبًن اٜنر النابع من الداخل ،فيصبح التعبًن

مز٩نًا من التنفيذ واالداء .نرى ىذا التأثًن بشكل واضح يف رسومات األوالد ،ونبلحظ النمطيّة ( )stereotypeيف الرسم،
Margaret Naumburg (1958) in Dalley (2008) Naumberg 1958:514 Art as Therapy: An Introduction to the Use of Art as
a Therapeutic Technique, Routledge, pages xx.
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نرى االشخاص واالشكاؿ والتفاصيل نفسها يف كل رسومات األوالد يف اجملموعة نفسها .على اٞنعاًف اكتساب اٞنعرفة عن
آفاؽ الفن والتمييز بٌن التأثًن اٞنكتسب والتعبًن الفطري ،وتشجيع االخًن.
.15

طرائق ( )Modalitiesوخيارات
استخدمت مصطلح الصورة او الرٚنة يف ىذا البلث اشارًة اُف الفن اٞنستعمل يف العبلج من باب التسهيل ،إّ٧نا
ُ

حّت رقصة او كتابة او لعبًا بالرمل ()sandplay
الفين منلوتة او ملصقة ( )collageاو تركيبًا ،او ّ
٬نكن اف يكوف العمل ّ

وعبلجا بالطٌن (( )clay therapyصورة  )12وغًنىا .يف ىذا البلث متّ اعتماد تقنيّة الرسم كعبلج بالفن ألنّو من اسهل
ً
الطرائق اليت ٬نكن اعتمادىا يف اٞندارس.

صورة  :12العبلج بالطٌن ىو احد
الطرائق ،الصورة من احدى ورش العمل
للعبلج بالطٌن.

59

ىناؾ خيارات ٢نتلفة يف اٜنصوؿ على العبلج بالفن .أف استعماؿ الفن كعبلج ليس لو قواعد مق ّدسة او مقدار
١نددّ ،نعىن ،انّو من اٞنمكن استعماؿ الفن كعبلج بشكل ٪نتل فيو التنفيذ واٞننتوج اٞنساحة الكربى يف اٝنطّة العبلجيّة مع

جدا .والعكس صليح ،حيث من اٞنمكن إعطاء اٜنديث الشفهي اٞنساحة الكربى ومساحة
استعماؿ اٜنوار بشكل قليل ً

الفين.
صغًنة للتطبيق ّ
ِ
اٞنتمرف يف الفنوف اٛنميلة ويف علم النفس يف آف ،يستطيع اف يقود اٞنستفيد ٥نو
ويف اْناه آخر ،إ ّف اٞنعاًف ّ
اكتساب تقنيّات ومهارات فنّية احرتافيّة ،وبذلك يكوف قد ساعده يف اكتساب مهنة ،و٫نلق لو شخصيّة جديدة ،وىو
Photo Anita Toutikian, 2015.

59

شخصيّة الفنّاف .كما قد يساعده يف عرض اعمالو يف اجملتمع ،ويكوف اٞنستفيد قد تعلّم الفن وعرضو .ىذا العبلج ىو
مناسب للشخص الذي يُظهر اٞنوىبة والشغف .مقولة انّو ٬نكن للجميع أف يستفيد من العبلج بالفن يعين ايضاً توسيع

آفاؽ العبلج بالفن وامكانيّاتو وتطبيقاتو ،والتأقلم مع حاجات اٞنستفيد وشخصيّتو وظروفو .يدؿ جدوؿ  2على سلسلة
ِ
ٕنهيدا لعمليّة العبلج النفسي بالفن مع
اٞنمارسات الفنّػيّة اليت ٬نكن ٣نارستها بشكل مستقل من دوف معالج او قد تكوف ً

متخصص.
ِّ

 1صناعة الفن بشكل فردي
 2صناعة الفن التشكيلي يف ١نرتؼ
 3صناعة الفن مع الرتكيز على تنمية اٞنهارات وإتقاّنا
رؽ فنية مهيكلة
 4برامج وفِ ْ
 5صناعة الفن الفردي لغرض الشفاء

Art making individually.
Studio art making.
Art making with emphasis on skill
development and mastery.
Program facilitated and structured art groups.
Individual art making with healing purpose.

 6العبلج النفسي بالفن
جدوؿ  :2سلسلة اٞنمارسات يف الفن.Art-based Practice Continuum .

ج.

Art psychotherapy.
60

لمن ىو العالج بالفن؟ افلسفةٌ ىو أـ اختصاص؟

مقتنع بأف الفن للجميع و٬نكن للجميع أف يستفيد من
قد ال ٪نب اٞنعاٛنوف بالفن ىذا السؤاؿ كثًناً ،فأكثرىم ٌ
العبلج بالفن" .ولكن العبلج بالفن لو قيمة خاصة بالنسبة اُف األشخاص اٞنث ّقفٌن جدا ،والذين لديهم صعوبات يف
اللفظ ،والذين ال يستطيعوف رؤية طريقهم للخروج من الصراعات الداخلية ،والذين يفقدوف انفسهم اماـ الكلمات

Van Lith, T., Fenner, P., Schofield, M. (2009). Art Therapy in Rehabilitation. In: J. H. Stone, M. Blouin, editors.
International Encyclopedia of Rehabilitation website. http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/en/article/131/ Accessed 1
April 2016.
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واالرشاد .كما انو مفيد بشكل خاص ألولئك الذين يفتقروف للمهارات اللفظية ،مثل األوالد الذين ال يتم ّكنوف من ابراز
مشاعرىم يف كلمات ولكنّهم يستطيعوف التعبًن عن أنفسهم يف اللوحات والرسومات".)Adler, 2014( 61
مؤسسة نظريّة "الفن كعبلج" ( )art as therapyما يلي:
تقوؿ ايديث كرا٬نر ( )Kramer, 1971وىي ِّ
"وسيلة العبلج اليت ِ
اعتم ُدىا ىي قد٬نة قِدـ البشرية .ساعدت الفنوف االنساف منذ أَف قاـ اجملتمع االنساين على معاٛنة
الصراع األبدي بٌن الدوافع الغريزية للفرد ومطالب اجملتمع .وبالتاِف ،كل فن ىو عبلجي باٞنعىن الواسع للكلمة" .62ىذه

الصلة ،ىناؾ اٜناح واصرار على
نظرة مثاليّة عن مصداقيّة الفن العبلجي ،ولكن انطبلقاً من واجب اٞنسؤوليّة يف ٠ناؿ
ّ
تقدمي إثباتات دامغة عن فعاليّة العبلج بالفن اٞنقدَّـ مهنيا .اٛنيل اٛنديد من اٞنعاٛنٌن بالفن ٩ند نفسو ُمطالبًا بتقدمي
اص ٍة عندما تكوف اٞنمارسات اكثر من ترفيهيّة .لذا يقتضي
الطيب ( ،)evidence basedوِن ّ
االختبار العلمي واالثبات ّ
التدقيق والتمييز بٌن ما ىو علم ،وما ىو رومانسيّة متوارثة ،وما ىو فلسفة.

Adler K. (2014). Is art therapy for everyone or is it only helpful to certain types of people
https://www.healthshare.com.au/questions/46813-is-art-therapy-for-everyone-or-is-it-only-helpful-to-certain-types-ofpeople Accessed 1 April 2016.
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Kramer Edith, Gerity Lani Alaine (2001) Art As Therapy: Collected Papers. Jessica Kingsley Publications. First Edition.
Page 17.
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الفصل السادس
التحولي
نظريّة التعلم ّ

توقف عن قبوؿ المعتاد
التحوؿ.
وأسعى وراء ّ
—كونستانس شاكس فرايداي

أ.

حولي
تطور نظرية التعلّم التّ ّ
ّ

.1

ظاىرة السبعينيّات

النساء يف الواليات اٞنتّلدة األمريكية ّقررف العودة اُف اٛنامعة
يف سبعينيات القرف اٞناضي ،عدد ال يستهاف بو من َ
بعد تركهن الدراسة لسنو ٍ
ات إِ ّما بسبب انشغاٟنم برتبية االوالد و ّاما ال٦نراطهم يف ٠ناالت العمل .وكاف من بٌن أولئك
ّ
كمل دراستها يف التمريض .وكاف جاؾ ميزيرو آنذاؾ استاذاً ١ناضراً يف
النساء زوجة جاؾ ميزيرو اليت عادت اُف اٛنامعة لتُ ّ

قسم التعليم للراشدين ( ،)professor of adult educationيف معهد تيتشرز ( )Teachers Collegeيف جامعة

كولومبيا يف نيويورؾ ( )Columbia University, New Yorkفبلحظ اف ىذه الظاىرة جديدة يف اسلوب حياة
األمريكيٌن وَف تكن زوجتو استثناء .كتب ميزيرو اوؿ ٍ
مقاؿ عن الظاىرة يف سنة  ،1969ونشر يف عاـ  1978دراسة بالتعاوف
ّ
مع فيكتوريا مارسيك ،بعنواف" :التعليم ألجل ٓنويل اٞننظور :برامج إعادة دخوؿ اٞنرأة اُف الكلّيات االىليّة" ( Education

for perspective transformation: Women’s re-entry programs in community college,

.) Mezirow & Marsick, 1978
تشجع انضماـ اٞنرأة يف برامج إعادة
كانت ىذه دراسة نوعيّة ( )qualitative studyىدفها ٓنديد العوامل اليت ّ
و89

طالبة

الدخوؿ ) (re-entry programsيف اٞنعاىد والكلّيات .مشلت الدراسة  12برنا٠ناً جامعيّاً إلعادة الدخوؿ
٬نثلن ٠نموعة متنوعة من س ّكاف نيويورؾ ،ونيو جًنسي ،وساف فرانسيسكو ،وواشنطن .وقد مشلت الدراسة ايضاً
األوؿ ،اًرسل ميزيرو استمارات
استطبلعات اجريت عرب اٟناتف يف  11والية أمريكيّة .وبعد مرور سنتٌن من االستطبلع ّ
بريديّة إُف  1172معهداً ،وتلقى ردودا من  846منها ،مع العلم بأف  314من تلك اٞنؤسسات تق ّدـ برامج إعادة دخوؿ

االوؿ والثاين ،استنتج ميزيرو وفريقو من
للنساء ) .)Mezirow, 1978بعد التدقيق واٞنقارنة ما بٌن نتائج االستطبلعٌن ّ
التلوؿ الشخصي"
التلوؿ
الباحثٌن بأف اٞنشاركٌن العائدين اُف التعليم قد اختربوا ً
النوعي الذي ٬نكن تسميتو ب ػ" ّ
نوعا من ّ
ّ

فتبٌن
التلوؿ وٓنديدهّ .
( .)personal transformationويف اٞنراحل التالية للبلث باشر ميزيرو بدراسة تفاصيل ىذا ّ
األوؿ ىو التفكًن النقدي أو التأمل الذايت النقدي ،والثاين ىو
مكونٌن اساسيٌنّ ،
التلوؿ ّ
تتضمن عنصرين او ّ
لو اف عمليّة ّ
اٝنطاب الذايت النقدي ،اي اٛنزـ واٜنسم واٜنكم ّنا ىو اٝنيار االفضل ( .(validates a best judgmentليست

ىذه العمليّة إالّ عملية التفات الفرد إُف الطبيعة اٞنعرفيّة ) (epistemicللمشاكل ،ومن مث االقرار بالقيمة اٜنقيقيّة للللوؿ
التلوؿ عند
ٓنوؿ اىتماـ ميزيرو اُف شغف ،وبدأ يبلث يف اسرار التغيًن و ّ
البديلة ) .(Mezirow, 2006سرعاف ما ّ
االنساف بشكل عاـ ،ويف التعلّم بشكل خاص.
.2

التحولي
تأسيس نظرية التعلم ّ
وحولو اُف نظريّة علميّة يف التعليم العاِف ،واعاد صياغة ىذه النظريّة مراراً وتكراراً على مر
طور ميزيرو ُنثو العلمي ّ
ّ

التلوِف ( .)Transformative Learningالقت ىذه النظريّة رواجاً
العقود ّ
حّت باتت معروفةً باسم نظرية التعلم ّ
الفتًا يف اوساط اكاد٬نيّة وعلميّة عديدة ،واصبلت خبلؿ ثبلثة عقود من الزمن ،اي منذ بدايات التسعينيات للقرف
اٞناضيٓ ،نتل مركزاً اساسيّاً يف ٠ناؿ التعلي م للراشدين والعائدين للدراسة .وتأسست منذ ذلك اٜنٌن مراكز اُناث عديدة
التلوِف يف العديد من اٛنامعات يف أمريكا الشماليّة ،كما تأسس منذ  1998اٞنؤٕنر العاٞني اٞنتخصص يف علم التعليم
للتعلّم ّ
التلوِف الذي أصبح يُعقد كل عامٌن ،وىناؾ ايضاً اجمللّة اٞنتخصصة يف ىذا اجملاؿ اليت تُنشر منذ عاـ  ،2003باإلضافة اُف

وورش العمل اليت تُنظّم اُف يومنا ىذا يف كل ا٥ناء العاَف.
كل النّدوات َ

.3

والتحوؿ
والتطور
الفرؽ بين التعلّم
ّ
ّ

استمر العمل على
نظريات التعلّم والتعليم ىي ٠نموعة من النظريات اليت مت وضعها يف بدايات القرف العشرين و ّ
تطويرىا حّت وقتنا الراىن .ىي أطر مفهوميّة من شأّنا اف َّ
ٓندد كيفيّة تل ّقينا للمعلومات يف أثناء التعلّم ،وكيفيّة معاٛنتها
وتصرفاتو.
النمو الطبيعي لئلنساف ،ىو تغًناً ً
ؤنزينها ذىنيّا .يعترب التعلّم إضافة على ّ
دائما يف معلومات اإلنساف وقدراتو ّ
دورا كبًناً يف كيفية فهم اٞنعلومات واالحتفاظ
واٞنعروؼ اف التأثًنات االنفعالية ،والبيئية ،فضبل عن خرباتنا السابقةّ ،
تؤدي ً

هبا ،وكذلك يف اكتساب اٞنهارات وتكوين وجهات النظر.

التلولية ،وىي التعلّم الذي ٪نصل عند إعادة النظر نقديا يف
احدى ىذه النظريّات ىي نظريّة جاؾ ميزيرو ّ
معلوماتنا السابقة وافكارنا اٞنسبقة ،ومن مثّ تغيًن النظرة اُف الذات والعاَف .قد يكوف التعلّم بسيطاً ،كما ٬نكن أف يكوف
ٓنويليّاً .فالتعلم البسيط ىو ٠نرد تفصيل يضاؼ اُف النظم الثابتة لدى اٞنتعلّم ،اي إضافات يف تفكًنه ،وشعوره ،أو قِيَ َمو
التلوِف فهو التعلم الذي يبدأ ّنساءلة الذات واالفكار
بالنسبة إُف موضوع ما (ّ .)Robertson , 1996اما التعلم ّ
مبين على اٞنػُساء لة اٟنادفة الفرتاضات الشخص ،ومعتقداتو ،ومشاعره ،وقناعاتو هبدؼ تغيًنه ،وٓنقيق النمو
والقيم ،انّو ٌ
التلوِف "التأمل الذايت النقدي ،والذي يسبب إعادة بناء
والنضوج اٞنرجو لدى اٞنرء ) .(Herod, 2002يشمل التعلّم ّ
اٞننظور الثابت للمعاين ،الذي يسمح بالتاِف لفهم أكثر مشوالً ،وٕنييزاً ،وتكامليّاً لتجارب الفرد".63

حّت البدائية منها ،اقلّو على شكل طقوس
التلوؿ موجوداً يف مسار كل اجملتمعات اٜنيّةّ ،
من الطبيعي اف يكوف ّ

موجود على سبيل اٞنثاؿ يف اٞنؤسسات الدينية أو العسكرية ،حيث ٬نر الشخص من
العبور .وىو ،على سبيل اٞنثاؿ،
ٌ
نوعا
التخرج اٞندرسي او اٛنامعي ً
مستوى ّ
معٌن من اٞنسؤولية والسلطة إُف مستوى آخر ،حّت يف ٠ناؿ التعليم حيث يُعترب ّ
تطور على الرغم من أنو قد يبدو كذلك ،وإ٧نا ىو باألحرى
٠نرد عملية ّ
التلوؿ .ولكن ٩نب التوضيح بأف ّ
من ّ
التلوؿ ليس ّ
ٓنوؿ دراماتيكي دائم يف الوعي الذي ٪ندد
التصرفات ،إنو ّ
" ّ
ٓنوؿ عميق يف بنية الفرضيات األساسية للفكر واٞنشاعر و ّ
64
تتغًن يف بيئتنا ويف حياتنا كل
و
ًن
التغي
ٌن
ب
ما
ز
٧ني
كيف
.
طريقة عيشنا ووجودنا يف ىذا العاَف"
التلوؿ؟ إ ّف اشياءَ كثًنة ّ
ّ
ّ

نتغًن ونتكيَّف فكريّاً ،ونفسيّاً ،وجسدياً ،وسلوكيا ُنسب اٞنعطيات واٞنتطلبات واالمكانيات والواجبات .احياناً
يوـ ،و٥نن ّ
حّت بأف تغيًناً ما قد حصل .إ٧نا ىذا النوع من التغيًن
نتغًن تدر٩نياً وببطء ومن دوف وعي كامل ،واحياناً اخرى ال نبلحظ ّ
ّ

Mezirow, J. (Ed.). (1990). Fostering critical reflection in adulthood: A guide to transformative and emancipatory
learning. San Francisco: Jossey-Bass. (pp. 16).

63

O’Sullivan, Morrell and O’Connor, 2002: xvii, cited in King, 2005: page 6.
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دخن،
بتلوؿ،
دخنها اٞن ّ
فالتلوؿ ىو ٜنظة فريدة تبدأ ِنطوة حاٚنة يف فكر االنساف وحياتو .إّنا مثل آخر سيجارة ّ
ّ
ليس ّ

مرة لعبت الفتاة بدميتها ووضعتها يف علبتها ،او عندما قرر احدىم اف يقوؿ نعم او ال لعبلقة ما يف حياتو .اّنا
وآخر ّ
ايضاّ ،كما الحظ ميزيرو ،يوـ قررت اٞنرأة العاملة يف أمريكا او ربّة اٞننزؿ يف بًنوت العودة اُف اٞنقعد الدراسي من اجل غ ٍد
افضل.

ب.

التحوؿ
عناصر ّ

.1

المعضلة المحيّرة
احملًنة ( )disorienting dilemmaمن اىم ما جاءت بو نظريّة ميزيرو وىي االساس الذي
قد تكوف اٞنعضلة ّ

احملًنة اليت ٕن ّهد للتأمل الذايت النقدي ،وتقود بالتاِف ،اُف
ٓنوؿ من دوف اٞنعضلة ّ
التلوؿ .فبالنسبة اُف ميزيرو ال ّ
ينطلق منو ّ

احملًنة أزمة شخصية داخلية أو خارجية ( )Mezirow, 1978وقد تكوف ظروفًا غًن
تغيًن اٞننظور .قد تكوف اٞنعضلة ّ
عما ىو مفقود يف حياتو (  .1993 ،1991 ،Clarkيف  .)1998 Taylorيف الواقع
١نددة الفرتات يبلث فيها الفرد ّ
األوؿ ىو ىيكل اٞنعاين واٞنعلومات ( meaning and information
ىناؾ نظاماف لتخزين اٞنعلومات يف ذىن االنسافّ :

 ،)structuresيستوعب ىذا اٟنيكل اٞنعلومات واٞنعاين اٛنديدة كل يوـ و٪نفظها لتُستعمل الحقا٫ .نضع ىذا اٟنيكل
و٩ندد نفسو هباّ .اما النظاـ الثاين فهو
افكارا ومعلومات جديدة باستمرار ،فيستوعبها ِّ
لتغًنات على مدى اٜنياة ألنو يتل ّقى ً
ىيكل اٞنعتقدات او وجهات النظر للمعىن او للمعلومة ،و٬نكن أف يشمل ىذا اٟنيكل اٞنعتقدات مثل اال٬ناف بأ٨نّية األسرة،

أو االعتزاز باٟنويّة ،او مفهوـ دور االنساف يف العاَف ،وىي كلّها وجهات نظر للمعىن .ىذا اٟنيكل ىو شبو ثابت يصعب
ادخاؿ تغيًنات فيو بسهولة ،فبل ٬نكن اف يكوف تغيًن ِ
القيَ ْم ووجهات النظر حدثا يوميّاً ولكنّو قد يكوف يف الواقع نادراً
١نًنة كي يهتز ىذا اٟنيكل ويطولو التلوؿ.
ً
جدا ،وال بد من معضلة ّ
تقع اٞنعضلة عند ١ناولة ٔنزين اٞنعلومة اٛنديدة اليت تتناقض مع اٞنعلومات القد٬نة يف اٟنيكل اٜناضن للمعتقدات،
فيستوجب ْناىل اٞنعلومة اٛنديدة او رفضها او نبذىا من قبل ىذا اٟنيكل .إّ٧نا ،ويف حاالت نادرة ج ّدا قد تش ّكل ىذه
اٞنعلومة اٛنديدة اشكاليّة ُند ذاهتا ،ال ٬نكن ْناىلها وال رفضها وال نبذىا ،بل تثًن التوتّر وتباشر يف خلخلة اسس اٟنيكل

مهمة او ٜنظة حاٚنة ،كما "٬نكن اف ٓندث اٞنعضلة
للمعتقدات لدى االنساف .قد يتزامن ىذا اٜندث مع ازمة حياتيّة ّ
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ويؤدي اُف إعادة تنظيم ىيكل اٞنعتقدات
لتلوالت صغًنة يف ىيكل اٞنعاين على فرتة من الوقت" ّ ،
ّ
احملًنة نتيجة تراكم ّ
وتغيًن اٞننظور على مراحل متتالية.

.2

المنظور

التصورات ،والتفسًنات ،والنظرة اُف العاَف وطريقة
تُعترب القيم الثقافيّة ،واٞنعتقدات ،واالعتبارات ،واالحاسيس ،و ّ
التصرؼ .تغيًن اٞننظور يعين اف
فهم االشياء من صميم منظور الشخص ،فهذه كلّها تؤثّر يف كيفيّة ترٗنة االحداث وكيفيّة ّ

تكوف اٞننظور القائم لديو ،ويستعد للتغيًن .التغيًن يف اٞننظور ليس ّإال فرصة
االنساف يف ّكر نقديّاً ،ويصبح مدركاً كيف وٞناذا ّ

إلعادة النظر يف الذات ،ويف اٞنفاىيم اٞنتصلّبة ،نفهم مسبّباهتا ،ونتلرر من ثقلها ،لنسيطر على اجملريات واٞنستقبل بفضل
التلوؿ.
قراراتنا وسلوكيّاتنا اٞنتجددة .وىذه اٞنرحلة بالذات ىي اٜند الفاصل بٌن القبل والبعد ،اي ما بٌن التقوقع و ّ
.3

التفكير النقدي
التلوؿ يف اٞننظورّ ،اوٟنا مشاعر اٝنوؼ ،والغضب ،والشعور بالذنب ،أو
ال بد من خطوات ٕنهيديّة لكي يكتمل ّ

اٝنجل اليت سبّبَتها اٞنعضلة احملًّنة يف ىيكل اٞنعتقدات ،ويليها التفكًن النقدي الذي يتبع الشعور السليب اٞنزعج .اختصر
الباحثوف مراحل التفكًن النقدي يف عمليّات ذىنيّة متتالية ،وُنسب بروكفيلد ( )Brookfield, 1990على سبيل اٞنثاؿ،

ستكمل التفكًن النقدي عرب اٞنرور بثبلث مراحل ،وىي:
يُ َ

ٓ نديد االفرتاضات (تلك األفكار اٞنسبقة ،واٞنسلّمات ،والفطرة ،واٞنعتقدات ،وقواعد اٞننطق البديهي).
 التقومي والتدقيق يف صلة ىذه االفرتاضات من حيث كيفية ارتباطها بتجاربنا اٜنياتيّة الواقعيّة السابقة واٜناليّة.
ٓ نويل ىذه االفرتاضات لتصبح أكثر مشولية وتكاملية ومبلءمة ،واستخداـ ىذه اٞنعرفة اٜنديثة يف سبيل تطوير ٣نارساتنا
اٞنستقبليّة.
.4

التحوؿ
مراحل ّ
يشًن ميزيرو إُف أف عملية التلوؿ ٓندث وفقا للمراحل التالية:

١نًنة يف منظور االنساف.
 حدوث معضلة ّ
Mezirow, J. (1995). Transformation theory in adult education. In M. R. Welton (Ed .), In defense of the lifeworld:
Critical perspectives on adult learning (pp. 50). Albany, NY: SUNY.
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 الفلص الذايت بالتزامن مع مشاعر اٝنوؼ ،والغضب ،والشعور بالذنب ،أو اٝنجل.
 تقومي نقدي يف الفرضيّات اٞنفاىيميّة.

التلوؿ متبادالف.
 االعرتاؼ بأف االحساس باالستياء وعملية ّ

 االستكشاؼ والبلث عن خيارات ،وأدوار ،وعبلقات ،وإجراءات جديدة.
 التخطيط ٞنسار التغيًن.
 اكتساب اٞنعرفة واٞنهارات البلزمة لتنفيذ اٝنطط.
ْ نارب مؤقّتة ألدوار جديدة.
 بناء االختصاص والثقة بالنفس يف األدوار والعبلقات اٛنديدة.
٠نددا يف اٜنياة على أساس الشروط اليت ٬نليها اٞننظور اٛنديد للفرد.
 االندماج ً
التلوؿ باالعرتاؼ باألخطاء ،واالقرار بتأثًن احمليط يف مسًنة حياة الفرد ويف قراراتو وخطواتو السابقة،
تبدأ حركة ّ
واالتّعاظ بتجارب اآلخرين الذين سبق ٟنم أف اختربوا التلوؿ .ىنا ٪ناوؿ الفرد إ٩ناد وجهات نظر او منظورات ذات ٍ
معاف
ّ
كثًنا ما يردده الفرد لنفسو ىوٞ :ناذا ال أقوـ بتجربتها
٢نتلفةُ ،مثَّ يصدر حكما وفق ٞنا يتصوره اكثر منطقيًا .والتساؤؿ الذي ً
66
التصرفات واٜنلوؿ اٞنعتمدة
او مناقشتها مع اآلخرين ..؟ وىذا ما يقود إُف صلب اٞنوضوع :الوعي واليقٌن بأف االفكار و ّ

التلوؿ يف منظور اٞنعاين نتيجة ٞنعضبلت اٜنياة
َف تنفع يف اٞناضي وال تنفع اليوـ ،وال ب ّد من حلوؿ بديلة .يقوؿ ميزيرو "اف ّ

ّنجرد اٜنصوؿ على معلومات إضافيّة ،او بتعزيز اٞنهارات ،أو باإلضافات على الكفايات الشخصيّة
الّيت ال ٬نكن حلػّها ّ
اٞنكتسبة .إ ّف حل ىذه اٞنعضبلت وٓنويل وجهات النظر يتطلّب منّا أف نكوف نقديٌن بشأف اٜنقيقة اليت ْنعلنا عالقٌن
بداخل تار٫ننا الفردي النمطي ،واليت نعيش فيها باستمرار متكرر ،كما اننا عالقوف بداخل الفرضيّات الثقافية والنفسية اليت
نتجت القالب الذي من خبللو ٥نكم على أنفسنا وعلى اآلخرين".67

بعد مرحلة التقبّل واالعرتاؼ واالقرار ،تأيت مرحلة التصميم اليت تتضمن استكشاؼ اٝنيارات اٞنستقبليّة ،منها
ستكمل مع صياغة خطة عمل
احتماؿ اكتساب أدوار جديدة ،وانشاء عبلقات جديدة ،و ّأناذ إجراءات نافعة تُ َ

للمستقبل.
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ساَف ،موسى ( .)2011حتمية ٓنوؿ اجملتمعات البشرية  ،ميدؿ ايست اونبلين.
 http://www.middle-east-online.com/?id=119587سلب  1نيساف .2016
Mezirow, J. (1978). Perspective transformation. Adult Education, 28(2), Page 9.
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ت.

للتحوؿ في علم النفس
الخلفية النظريّة ّ
َف يكن يف نيّة جاؾ ميزيرو وضع نظريّتو ٓنت اي عنواف لو صلة باٞندارس الكبلسيكيّة لعلم النفس او علم الرتبية.

طر تلك اٞندارس ،اىم تلك اٞندارس ىي التالية:
ومع ذلك ،اختار بعضهم اف يعيد قراءهتا عرب اُ ْ
.1

التحليل النفسي
التلوِف على تفسًن معاين اٝنربات الشخصيّة لدى اٞنتعلّم وهتدؼ اُف اعادة صياغتها،
ترتكز نظريّة ميزيرو للتعلّم ّ

وٟنذا رأى بعض العلماء أ ّف صفات كثًنة من ىذه النظريّة تنطبق عليها خصائص علم النفس التلليلي ورّّنا قد تكوف مبنيّة
عليها ( ،)Boyd & Myers, 1988وكذلك بسبب اعطاء ميزيرو ا٨نّيّة مركزيّة لػ"األنا" ) (egoيف عمليّة ٓنويل اٞننظور

التلوِف إال عملية تفريد ) ،(individuationأي رحلة
) .(Imel, 1998ومن وجهة نظر التلليل النفسي ليس التعلم ّ
لِفهم الذات من خبلؿ التأمل يف النفس ،ويف البلوعي اٛنماعي اليت تبىن عليها ىوية الفرد ())Boyd & al, 1988
( (Cranton, 1994, 1996يف (.)Merriam, 2008
.2

عػلم النفس اإلنمائي )(Psycho-developmental

التلوِف على امتداد
تقرتح وجهة نظر علم النفس اإل٧نائي ) (psycho-developmentalنظرة شاملة للتعلم ّ
التوجو يكمن التقدير باف
عمر االنساف ،ما يعين اف النمو ىو حالة متواصلة تدر٩نية ،وتق ّدميّة .وبناءً على مبادئ ىذا ّ

التلوؿ ىو تغيًن ابيستيمولوجي ) (epistemologicalيف كيفيّة صياغة اٞنعاين لدى االنساف ،وليس ٠نرد تغيًن يف ٧نط

السلوؾ أو كمية معرفة االشياء .وباإلضافة إُف ذلك ،تُعطي ىذه النظريّة ا٨نّية
الشخصية والضمنيّة ) ،(contextualودور اٞنعرفة الكلّيّة ) (holisticيف عمليّة

;.)Merriam, 2008; 1994
.3

فعليّة لدور العبلقات ،ودور التأثًنات
التلوؿ (Kegan, Daloz, 1986
ّ

منظور االجتماعية التحررية ()Social emancipatory
التلوؿ.
ترتكز التفسًنات ،يف اٜنالتٌن السابقتٌن ،على ٓنليل الفرد فقط بدوف اعتبار احمليط والظروؼ كمؤثرات يف ّ

تلوؿ من الناحية
ّأما وجهة نظر اٞندرسة االجتماعية التلررية ) (social emancipatory viewفتعاًف موضوع ال ّ
االجتماعيّة ،أل ّّنا تعترب الناس رعايا ) (subjectsوليس أشياء ،وأل ّّنم يتأثّروف ويؤثّروف يف عاٞنهم .بالنسبة اُف ىذا اٞننظور،
لتلوؿ يف اجملتمع ،ويتلقق ىذا بواسطة بلورة الواقع وتطوير الوعي النقدي
ٓنوؿ الفرد سوى نتيجة او انعكاس ل ّ
ليس ّ
اٛنماعي ،واٟندؼ ىو جعل العاَف مكانا أكثر إنصافا للعيش وللجميع.

.4

منظور العصبي الحيوي
ظهر يف اآلونة األخًنة منظور ُٚني بػالعصيب اٜنيوي ) .(neuro-biologicalوجهة نظر ىذا اٞننظور عن التعلم

التلوِف قائمة على اكتشافات االطبّاء وعلى تقنيات التصوير الطيب اليت تكشف عن وظائف الدماغ لدى اٞنرضى وىم
ّ
ٓنوالت يف اٛنهاز العصيب اٜنيوي يف الفرع الباراٚ-نبتاوي
يتعافوف من صدامات نفسية .الحظ الباحثوف ظهور ّ

( )parasympathetic branchويف جهاز العصيب البل-إرادي ) .)autonomic nervous systemفالغدة
النخامية ( )hypothalamic-pituitaryبيكوتٌن ) (picotinتفرز مو َّاد يف الغدد الصماء عند حدوث تعلّم ،وٓندث
بالتاِف تغيًنات يف الدماغ خبلؿ فرتات البلث واالكتشاؼ ( .)Janik, 2007تشًن النتائج إُف تغيًن تركيبة الدماغ فعليّاً
يف أثناء عملية التعلم .وتشًن اٞندرسة العصبية -اٜنيوية إُف ا ّف التعلّم عمليّة إراديّة ،مبنيّة على الفضوؿ٪ ،نركها االكتشاؼ،
التلوِف فتعززه االنفعالية واٜنسية ،واٝنربات اٜنركيّة ) .(kinesthetic experiences
ّاما التعلم ّ
.5

المدرسة الثقافية – الروحانيّة ()Cultural-spiritual

التلوِف يف منزلة رد غًن مباشر على نظريّة ميزيرو العقبلنية
يُعترب رأي اٞندرسة الثقافية– الروحانيّة لتفسًن ّ
لتعلم ّ
يصر على ا٨نّيّة إدماج اٝنياؿ ،واٜندس ،والروح،
احملضة .ىذا النهج اؿ-ما-بعد عقبلينّ )ّ (extra rational approach

التلوؿ ىو نتيجة
التلوِف ) .(Cranton, 2006كما تَعترب اٞندرسة الثقافية – الروحانيّة اف ّ
والتأثّر لتسهيل التعلم ّ
االتصاالت بٌن األفراد والنظم االجتماعية ومفاىيم التموضع ( )positionalitiesاٞنتقاطعة ( ;Brooks, 2000

التلوِف.
 .)Tisdell, 2003وتعترب ايضاً اف اسلوب بناء اٞنعرفة (السرد) لدى اٞنتعلمٌن ىو جزء اساسي من ْنربة التعلم ّ

تشجع التعلّم اٞنبين على الصلة الثقافيّة بٌن افراد اجملتمع ،وىدفها ٕنكٌن التلوؿ من خبلؿ الرواية او السرد،
ولذلك ّ
سهبلً لتطوير
وم ِّ
وبواسطة استعماؿ اٜنكاية بطريقة ُملزمة ،وّنستوى شخصي واجتماعي .دور اٞنعلم ىو أف يكوف وسيطًا ُ

اٞنؤدي لبلستفسار اٛنماعي ) (group inquiryوالتفكًن السردي (narrative
التواصل من اجل خلق اٞنناخ ّ

).reasoning
.6

منظور العرؽ واالثنيّة

التلوِف من منظور العرؽ واالثنيّة٬ ،نكن ترٗنتو يف واقعنا الشرقي كمنظور االقلّيّات او
ٖنة تفسًن خاص بالتعلّم ّ
اٞننظور اؿ-ال-اورويب احملور ( )non-eurocentricنسبةً اُف الذين يعيشوف يف بلداف وثقافات أوروبػيّة حملور

يتضمن
( ،)eurocentricالف التعلّم يشمل ايضاً اعتبارات و ً
ابعادا اجتماعيّة وسياسيّة وتار٫نيّة .وُنسب ىذا اٞننظورّ ،
التلوِف النظر يف اٜنقائق التار٫نيّة واٝنصوصيّات الفرديّة واٛنماعيّة قبل اٞنباشرة بتغيًن اٞننظور بشكل مطلق .وىناؾ
التعلّم ّ

التلوِف يف ىذه اٜناالت ،ومنها تعزيز اإلدماج ) (inclusionاي اعطاء الصوت ٞنن ال صوت
افكار اساسيّة تدعم التعلّم ّ

ٟنم تار٫نيّاً ،والتمكٌن لتلقيق الذات ولتعزيز الشعور باالنتماء واٞنساواة مع حق االحتفاظ باٝنصوصيّة العرقيّة او االثنيّة او
اٞنهمشٌن ،بنشر الوعي ،ودعم النشاطات ،وتعزيز
الثقافيّة او رّّنا الدينيّة .وىذا يستلزـ توظيف أطر سياسيّة داعمة ٟنؤالء ّ
بيئة تعليمية آمنة ٟنم.
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المنظور الكوكبي للتعلم التحويلي

توسعيّاً للتعلم التلويلي ىو اٞننظور الكوكيب ( planetary view of transformative
لعل التفسًن االكثر ّ
ّ
 ،)learningالذي يع ِترب اف االنساف ينمو يف إطار وجودي ) (existentialضمن منظومة أكرب من تطور االنساف

تطور الكوف ( .)O’Sullivan, 1999يرى توماس بًني ) ،(Berry, 1988, 1989احد ّرواد
الفردي ،بل ضمن ّ
قصة الكوف والكواكب كوسيلة إلعادة صياغة قصة
التلوِف ٬نكن ا٤نازه فقط من خبلؿ تعليم ّ
اٞننظور الكوكيب ،اف التعلّم ّ
يتجزأ من الكوف .إذف يشدِّد ىذا اٞننظور على
اإلنساف وعبلقتو مع الطبيعة ،باعتباره ابن األرض اليت انتجتو ،وىو جزءٌ ال ّ

الرتابط بٌن االنساف واالرض والكوف ،واٛنماعة والشخصيّة يف آف .يبقى األىم ،وىو االعرتاؼ بانتماء الفرد ليس فقط
ٓنوالً عن كيفيّة النظر لنظرائنا،
للواقع االجتماعي والسياسي ولكن أيضاً لبلنتماء اإليكولوجي الشامل .فالتلوؿ ليس فقط ّ
بل يكمن النظر اُف ذواتنا كبشر متّصلٌن بالعاَف اٞنادي .اٞنطلوب ىو ٓنويل منظور اٞنتعلّم بعيداً عن النماذج اٜناليّة القائمة
على قواعد السوؽ واآللية ) (mechanisticاٞننظّمة٥ ،نو منظور اٞنستدامة واإليكولوجية بشكل امشل ،مع احرتاـ

اٜناجات الفردية ،والعبلئقية ،واٞنؤسسيّة ،واجملتمعية ،والعاٞنيّة .وىذا ُ٪نتِّم ايضاً إعادة تنظيم النظاـ (السياسي ،االجتماعي
والتعليمي) برمتِ ِو ،هبدؼ سرد قصة ) (narrativeجديدة معاكسة للواقع اٜناِف ،اٞنتج ّذر يف ِ
القيَم الفنية الصناعية
ّ
االورويب ،والثقافة والغربية ،واليت ال تباِف بالطبيعة ،وىي يف اٜنقيقة ٢نتلّة الوظيفة
) (techno-industrialذات اٞنضموف
ّ
(.)Cranton & King, 2003

ث.

التحوؿ في دوائر التعليم
ُسبل تعزيز ّ
التلوِفّ ،إال اف عدداً ضئيبلً فقط من الدراسات
على الرغم من االىتماـ اٞنتزايد يف البلوث اليت تناولت التعلم ّ

التلوِف ( ،)Taylor, 1997, 2000اق ّدـ ا٨نّها يف ما يلي.
استكشف ُسبل تعزيز التعلم ّ

.1

التحرر من الخياؿ المريض
ّ
التلوِف
التلوؿ ىو نوع من التمكٌن ) ،(empowermentوالغرض من التعلم ّ
يعترب الباحثاف ىيين وىورتوف اف ّ

التلرر والتمكٌن .والتلرر يبدأ يف اجملتمع قبل اف يصل اُف الصف الدراسي .الباحثاف يؤِّكداف ىذا اٞنفهوـ استناداً
ىو اصبلً ّ
إُف ٧ناذج كثًنة وموثوقة من ْنارب و٣نارسات القهر ) (concrete experiences of oppressionعلى الناس

واٛنماعات .ويكمل الباحثاف ىيين وىورتوف بالقوؿ اف العقل يتأقلم لقيود اٛنسد ( The mind adjusts to the

يشوش العقل ويُلبِّده ىو اٝنضوع االلزامي اُف اٝنياؿ اٞنريض
 ،(Heaney & Horton, 1990) )body's chainsوما ّ

التلرر من ىذا اٝنياؿ اٞنريض او اٞننظور اٞنضلل ( distorted meaning
(ّ .)atrophied imaginationاما
ّ

ٓنرر من الظروؼ احملددة
ّنجرد عمليّة تعلّم فلسب ،بل ٪نتاج إُف عمليّة ّ
 )perspectivesفبل ٬نكن ٓنقيقو ّ
) (concreteواٟنياكل واالنظمة واٞنؤسسات اليت تصوف القمع وٓنافظ عليو من خبلؿ نسج ىذا اٝنياؿ اٛنماعي اٞنريض
وفرضو .بالتاِف ،يرى الباحثاف بأف التعلم التلوِف يبدأ اساساً بدعوة من اجملتمع ٕناماً مثل اٞنشاركة يف النضاؿ السياسي،
التلرري ىو جزء ال يتجزأ من االىداؼ الواسعة يف التغيًن االجتماعي ،ويتطلب ىذا التعلّم ٓنرير العقل ّاوالً ،مث
ألف التعلّم ّ
العمل من اجل إ٩ناد اٞنعلومات وٓنديد اٜنلوؿ والبدائل اٞنناسبة .انتقد ىيين وىورتوف جاؾ ميزيرو ،انطبلقاً من قناعاهتما،

لرتكيزه على الفرد ولفشلو يف إعطاء وزف متساو للعمل االجتماعي (.)Apte, 2003, p. 25
.2

دور المعلّم والتلميذ

التلوؿ ولكنّو يستطيع دخوؿ ساحة التلرير فقط بعد تبلور اٞنفهوـ اٛنماعي،
اما اٞنعلم ،فلو الدور احملوري يف ّ
التلوؿ ،وتكتمل العمليّة
التلرري من قبل اٛنماعة .ورّّنا تكوف ْنربة اٞنعلّم الشخصيّة نقطة االنطبلؽ ٥نو ّ
وبداية العمل ّ

التلرر
عندما ينخرط اٞنعلم يف صفوؼ الواقع االجتماعي ،ليمارس دوره يف مهنة التعليم من اجل اإلسهاـ يف عمليّة ّ
التلوليّة ،فيكمن
التلرريّة ّ
والتلوؿ االجتماعي بإسهامو يف ٓنويل الفرد .ا ّف اٞنعلّم ىو يف النهاية الضامن لكل ىذه اٜنركة ّ

للتلوؿ والتسامح
دوره وعملو حوؿ فكرة األصالة ( .)authenticityإف اٞنعلّم ىو الشخص الذي ينشئ اٞنناخ الداعم ّ
اٜنساسة ما بٌن اٞنشاركٌن ،ىو يعزز عبلقة الثقة بينو وبٌن التبلميذ ،ويصنع مناخ التقبّل ،ويدعم التلميذ يف
والعبلقات ّ

اجملازفة والتفكًن ،ومن مثّ التعبًن بثقة وبدوف حرج.
.3

احتراـ الخيار الشخصي
التلرر إف َف يطلبو
التلرر والسعي إليو ،إذ ال ٩نوز اجباره على ّ
وحريّتو يف قبوؿ ّ
ويبقى السؤاؿ عن خيار التلميذ ّ

التلوؿ الذايت ،من دوف
بنفسو يف االساس .لذا يتساءؿ بعض الباحثٌن عن ّ
حق اٞنعلّمٌن يف وضع التبلميذ يف ْنربة ّ

التلوؿ ىدؼ َف ٫نتاروه ّنلء
اببلغهم ،جملّرد ا ّّنم يطلبوف العلم والشهادات اٛنامعيّة فقط .ىذا ألف اٝنضوع اُف اختبار ّ
اراداهتمّ .اما كرانتوف ) (Cranton & Carusetta, 2004فيُضيف مش ّد ًدا على اف التلوؿ عمليّة طوعيّة ٩نب اف يقبل

التلوؿ بشكل تدريس ٣ننهج ،68كما ال ٬نكن حّت التأ ّكد من النوع احملدَّد
هبا اٞنػُتعلّم ويؤمن هبا ويطلبها ،وال ٩نوز تعليم ّ

لوؿ اٞننشودّ .69اما السبب الرئيس ٟنذه القناعة فهو اف التدريس اٞنمنهج من اجل التلويل،
للتعليم الذي سوؼ يضمن الت ّ

نوعا من القمع او غسل االدمغة او التلقٌن .وكذلك ،ال تصلح مفاىيم خاصة بنظريّة
ىو اجبار التلويل ،ليصبح ىو ايضاً ً
تعليم الكبار لكل أنواع التعليم وال لكل اٞنتعلّمٌن.)Merriam, Caffarella, Baumgartner, 2012( .
.4

اىمية اؿ ظروؼ والمناخ
ّ
التلولية كنوع من الوحدة ،حيث يعمل اٛنميع من اجل اٞنشاركة الكاملة
يصف ميزيرو ) (1997البيئة التعليمية ّ

للمعلومات ،وإ٩ناد أجواء خالية من اإلكراه او اإلجبار ،وتأمٌن اٜنقوؽ الكاملة ،والفرص اٞنتكافئة لتوِف أدوار ٢نتلفة ضمن
اجملموعة ،وطرح االفرتاضات بشكل نقدي ،واالستماع ،والرفق ،واٛنديّة ،واالستعداد للبلث عن أرضية مشرتكة ،وتوليف

الطبلب وال
التلوؿ على ّ
) (synthesisوجهات النظر اٞنختلفة .بناءً على اٜنقيقة اٞنػُل ِزمة أنو ال ٩نوز للمعلم اف يفرض ّ
الطبلب ،او ما يعتقدوف بو ،وكيف يفكروف ،وكيف يتصرفوف ،لذا ال ٩ندر بو إالّ اف ٫نلق
يستطيع بالتاِف تغيًن ما يؤمن بو ّ

التلوؿ .وبسبب االعتبارات الشخصيّة والرتبويّة واالخبلقيّة
الظروؼ اليت ّ
التلوؿ امبلً بأف تؤدي هبم الظروؼ اُف ّ
تسهل ّ
التلوؿ.
تصبح ىذه الظروؼ واٞنناخ التعليمي ىي االدوات الفعليّة للتلفيز على ّ
.5

المسائل االخالقيّة والدعم المعنوي
يدرؾ اٞنعلّم بأف االفكار اٞنتج ّذرة واٞنتشبّثة يصعب مواجهتها واستئصاٟنا ألف اٞنرء ٫ناؼ عاد ًة معاٛنتها يف العلن

كما يف الضمًن ،لذلك يصبح ىو بنفسو اٜناوي اٞنوثوؽ لكل انواع االنفعاالت والرتددات احملتمل حصوٟنا يف سياؽ
التلوليّة .ويف النهاية ،تبدأ العمليّة عند اٞنعلّم
التلرريّة ّ
العمليّة ّ
والواجب ،والتقيّد ِبقيَم االنسانيّة ومبادئها ،كما تشمل التقيّد
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باٜنق
باألصالة الشخصيّة ،والصدؽ النفسي ،والشعور ّ
باٞنهنيّة يف اداء التعليم ُنرفيّة وابداع .يوصي بومغرتنر

التلوؿ بشكل تدريس ٣ننهج ،ألنو ىذا ما اختربتو يف اٞنرحلة الثالثة يف
ال اوافقو الرأي ً
ٕناما عندما يقوؿ انّو ال ٩نوز تعليم ّ
البلث وكانت النتائج تدؿ على بوادر ٤ناح.
التلوؿ اٞننشود .ألنّين
ال اوافقو الرأي ً
ٕناما عندما يقوؿ انّو ال ٬نكن حّت التأ ّكد من النوع احملدَّد للتعليم الذي سوؼ يضمن ّ
التلوؿ اٞننشود.
ُ
اخرتت الفن كالوسيلة احمل ّددة للتعليم الذي سوؼ يضمن ّ

ِناص ٍة عند ٓنديد
) (Baumgartner, 2012اٞنعلمٌن باالنتباه للمسائل االخبلقيّة يف ٔنطيط التعلم التلوِف وتنفيذهّ ،
االدوار بٌن التبلميذ ،والتل ّكم بالديناميّة يف داخل الصف ،كما يف اٜنفاظ على ميزاف القوى بينهم وبٌن التبلميذ ،مع
واجب احملافظة على عبلقة العطف والثقة .وكذلك٩ ،نب االنتباه اُف توفًن الدعم اٞنعنوي اٞنتبادؿ بٌن التبلميذ ،فالدعم

الطبلب كما لدى اٞنعلمٌن .وألجل ٓنقيق
يتضمن اثارة للعواطف لدى ّ
التلوِف غالباً ما ّ
اٞنعنوي ضروري ج ّداً ألف التعلم ّ

ىذا اٞنناخ اٝنُلُقي والتوازف يقرتح بومغرتنر وضع قانوف او شيفرة رٚنية لؤلخبلؽ او تصميم مدونة لقواعد السلوؾ لتن ّفذ منذ
البداية ويتم احرتامها بدقة .و٬نكن ايضاً إنشاء منتدى تعليم ) (learning forumيف داخل الصفوؼ هبدؼ استكشاؼ

ديناميات التعلّم التلوِف ضمن اجملموعة.
.6

التأمل النقدي ورفع مستوى الوعي
توفير ّ
ومن الضرورة ايضاً تقدمي ٍ
للتأمل النقدي والنقد الذايت للتلميذ من خبلؿ الدرس ،وىذا ٪نصل عندما
فرص كثًنة ّ

يضع اٞنعلّم التلميذ يف ظروؼ ٠ناهبة مع معتقداتو ( )belief-confronting situationsعن طريق طرح اسئلة من
كتب او من خبلؿ آراء اآلخرين وْنارهبم .ليست االجابات
شأّنا دفعو للبلث عن االجوبة من تلقاء نفسو وليس فقط يف ْ

عن ىذه االسئلة سهلة ،وواضلة ومباشرة ،ويف متناوؿ اٞنعلّم ،أل ّّنا اجوبة شخصيّة بامتياز ال ٬نتلكها احد .كما ليست
االسئلة او االجوبة ىي االىم ،بل ىو اصرار اٞنعلّم على جعل التلميذ يطرح االسئلة على نفسو ،وٓنريضو على التساؤؿ

واالستفسار ،وتشجيعو على البلث يف االجوبة احملتملة .يصب كل ىذا اجملهود ليخدـ عمليّة الرفع من مستوى الوعي،
التلوؿ.
التلرري و ّ
واشهار اٞنعتقدات اٝناطئة ،وإظهار اآلفاؽ الفكريّة اٛنديدة ،وبالتاِف اكتساب ّ
القوة اليت ُٕن ّكن من التعلّم ّ

تكوف بطريقة غًن مباشرة ،غًن
ّاما الطرؽ اٞنبلئمة للبت ُنوارات كهذه وتأمبلت يف داخل الصفوؼ ،فمن اٞنستلسن اف ت ّ

اٝناصة ومن مث تقاٚنها ومناقشتها وٓنليلها يف حضن
٠ناهبة ،وغًن تصادميّة ،رّّنا ّنساعدة تدوين التأمبلت عن التجارب
ّ
اجملموعة.
ج.

التحولي
الوصفات االربع للتعلّم ّ
للتلوؿ ٬نكن للمعلّم استخدامها:
يقرتح ا٬نيل ( )Imel, 1998الئلة من اربع وصفات او توصيات ّ
٣نهدة ّ

.1

األماف
ويتجرأ يف
إنشاء بيئة آمنة للتعلم ،خلق الشعور باألماف لدى التلميذ لكي ٫ناطر يف طرح النظريات واالفرتاضاتّ ،

تقدمي اٜنلوؿ ،ويطمئن إُف تقاسم كل ما ٫نطر لو من مواضيع مع اجملموعة .وىذا يعين أف الفصوؿ الدراسية ٩نب اف تكوف

خالية من اي خطاب ،او حوار ،او كبلـ ،او تلميح قد يدفع التلميذ إُف االمتناع عن التعبًن او الرد خوفا من ّأال يكوف
صليلا ،أو خوفاً من السخرية واالستخفاؼ بو  .و٩نب عدـ السماح ٞنثل ىذه التلميلات والتعابًن يف داخل الصفوؼ
ً
وِناصةٍ إف اتت من اٞنعلّمٌن.
.2

الغاية

نوعا من السفر ،فاٞنسافروف ىم التبلميذ ومعهم اٞنعلم الذي يتفاعل معهم على قدـ
٩نب اعتبار عملية التعليم ً
لكن لدى كل منهم واجبًا ْناه اٞنسافرين اآلخرين .يساعد بعضهم
اٞنساواة .يتقدموف كمجموعة لديهم وجهة ١نددة و ّ

جهدا ٗناعيا من حيث التصميم
بعضا لكي يصلوا ٗنيعهم اُف وجهتهم ساٞنٌن فكريا ،ومعنوياً ،ودراسيّاً .وىذا يستدعي ً
ً
اٞنتكررة للتلميذ ٞنساعدة اآلخرين والتشجيع على طلب اٞنساعدة
واالدارة .اىم الشروط يف ىذه الرحلة ىي اعطاء الفرص ّ

من اآلخرين.
.3

اإلفصاح

مناخا من الشفافيّة واالرتباط ،شرط اف يكوف ٟنذا الكشف
الكشف عن ْنارب شخصيّة من قبل اٞنعلم ٫نلق ً
عبلقة باحملتوى الدراسي ،مثل الصعوبات ،والنجاحات ،والشكوؾ ،واالشكاليّات اليت عرفها اٞنعلم خبلؿ مساره ال ّدراسي.
شرط ّإال يكوف ىذا االفصاح يف سبيل تعظيم الذات ،الف اٟندؼ من ىذا ىو التشجيع والدعم والتخفيف من صعوبات

الدراسة والتلفيز على القدرات الشخصيّة .ومن اٞنستلسن اف تكوف ىذه القصص او النبذات من حياة اٞنعلّم قصص
اجتهاد شخصي ومثابرة الف التبلميذ سيقتدوف باألفكار اليت ينقلها اٞنعلّم ٟنم من خبلؿ قصصو الشخصيّة.
.4

التقويم
التلوؿ وتُعزيزه .لذا من
التلوِف ىو التدقيق اٞنستمر للتأكد من جدوى االشياء يف عملية ّ
لعل اىم وسائل التعلّم ّ
ّ

الضرورة طلب معلومات اسرتجاعيّة ) )feedbackمن التبلميذ بانتظاـ حوؿ اداء اٞنعلّم وحوؿ البيئة التعليمية ،ومن مثّ
ادخاؿ التعديبلت اٞنناسبة من اجل اٜنصوؿ على النتائج اٞننشودة .ومن حسنات ىذا االسلوب أ ّف التلميذ يشعر بصدؽ
اٞنعلّم واصراره على معرفة وجهة نظره ،وسعيِ ِو إلجراء التعديبلت اٞنمكنة استجاب ًة القرتاحاتو ،وتقد٬نو كل ما ٩نب ٞنساعدتو
التلوؿ.
يف التعلّم و ّ

ح.

التحولي عند الصغار
التعلّم ّ

لقد مت تطبيق نظرية التعلم التلوِف يف ٠ناؿ تعليم الكبار ،وكاف تطبيق التعلّم التلوِف يف الصفوؼ الدراسيّة
للصغار فكرة مستبعدة ،بسبب قناعة بعض الباحثٌن مثل مًنياـ وتايلور ( )Taylor, 2007 ; Myrriam, 2004بأف
التلوليّة .تتعارض ىذه الفكرة مع االُناث اٜنديثة عن
األوالد يفتقروف إُف القدرة على التفكًن النقدي الضروري للتجربة ّ

التأمل وتنظيم االفكار ؤنزين اٞنعرفة واإلحساس يف ما وراء اٞنعرفة
كيفيّة تعلّم األوالد ،و ّ
تبٌن اف األوالد قادروف على التعلّم و ّ

ٓنوليّة تشارؾ
( .)NRC, 2000ال يعتمد األوالد فقط على النمو الطبيعي ( )developmentalللتعلّم .ىناؾ صفات ّ
يف عملية النضج لدى االوالد ٬نكن تعزيزه وٓنسينو لتمكٌن التلوالت اٜنياتيّة الناجلة (.)Singleton, 2015

مهمة او غًن مؤثّرة يف تعليم
ٓنوؿ التبلميذ ال ٬نكن االعتبار اف اٞنعاين غًن ّ
عندما نتل ّدث عن دور اٞنعاين يف ّ
االوالد ،ىم ايضاً ُناجة اُف شرارة األصالة ،فالعوامل نفسها اليت ٓن ّفز مشاركة اٞنتعلِّم الكبًن تدفع أيضا اٞنتعلّمٌن الصغار.
يرّكز التعليم اٞنلموس ( )meaningfulعلى ٓنويل األفراد بغض النظر عن العمر (.)Bracey, 2007

الباب الثاني
التحولي للعالج بالفن
تصميم برنامج الولد القوي التربوي ّ
الموجو للتالميذ في دائرة الخطر

الحياة الجيدة ىي سيرورة ،وليست كينونة.
ىي اتّجاه ،وليست وجهة...
—كارؿ روجرز

الفصل السابع
اشكاليّات البحث وفرضيّاتو

االشكاليّة المصاغة جيّ ًدا ىي نصف محلولة.
—جوف ديوي

أ.

اىداؼ البحث
اٞندرسٌن يف إ٤ناح عمليّة التعليم والتعلّم ،ومساعدة التبلميذ يف
اٟندؼ االوسع للبلث ىو دعم رسالة اٞندارس و ّ

فين ونفسي
التسرب اٞندرسي ،واال٥نراؼّ .أما اٟندؼ اٞنباشر فهو ابتكار برنامج دراسي و ّ
تفادي الفشل الدراسي ،و ّ
متكامل ،وتطبيقو ،وتنقيلو ،ليُ ِّ
قاببل للزرع يف اٞننهج الدراسي ،يعتمده
مهمة للمدارس والتبلميذ ،ويصبح ً
لق ػق اىدافًا ّ

اٛنسم التعليمي يف اٞندرسة كما يف الدولة ،على أف يكوف ،يف الوقت نفسو ،دراسةً ٕنهيديّة لدراسات مستقبليّة تعاًف االمور
اص ٍة من ىم يف دائرة اٝنطر ،من خبلؿ تدريسو ضمن اٞننهج الدراسي.
النفسيّة لدى التبلميذ ،وِن ّ
ب.

اسئلة البحث واىدافو

طرح اسئلة البلث لتلديد افكار البلث اليت تتألّف من ع ّدة عناوينْ ،نتمع لتبل ِور اىداؼ البلث وكيفيّة
تُ َ
طرح اسئلة االىداؼ ،وىي:
ٓنقيقها .يف البداية تُ َ
 كيف نساعد التلميذ اٞنهدد بالفشل ،بسبب اٞنضاعفات النفسيّة ،يف ٔنطّي التّلديات الدراسيّة او النفسيّة او
التطور اال٩نايب؟
التلوؿ ٥نو ّ
االجتماعيّة  ،واالستمرار بالنمو والنجاح ،و ّ

 كيف نسد حاجة اٞندارس إُف برنامج مدرسي متكامل ،قابل للتطبيق يف الصف الدراسيٞ ،نعاٛنة اٞنشاكل النفسية
اٞنعرقلة رسالة اٞندارس واداء التلميذ معا؟






كيف نكتشف الصعوبات النفسيّة اليت تضع التلميذ يف خطر الفشل الدراسي والنفسي االجتماعي؟
كيف نكتشف االضطرابات النفسيّة اليت تُعرقل اداء التلميذ وتُضعِفو؟ ومن ىم التبلميذ بأمس اٜناجة اُف اٞنساعدة
النفسيّة يف اٞندرسة؟
كيف نُ ِ
دخل اٜنلوؿ والدعم اُف اٞندارس من خبلؿ الدروس والربامج اٞندرسيّة؟
الصلة النفسيّة للتبلميذ؟
كيف ٬نكن وقف التدىور يف ّ

اٞندرسٌن يف تقومي سلوؾ التبلميذ ،و ّأناذ القرارات واٞنعاٛنات اٜنضاريّة ،إف يف الصف أ َْـ عرب
 كيف ٬نكن مساعدة ّ
اٞنختصة؟
إحالتها اُف اٛنهات
ّ

 ىل ٬نكن معاٛنة صعوبات التبلميذ عرب ادخاؿ برنامج للعبلج بالفن يف اٞننهج الدراسي؟
اٞندرسٌن عن طريق العبلج بالفن؟
 ىل ٬نكن مساعدة التبلميذ و ّ
يلي:
.1

اصة .تأيت اسئلة الدراسات الثبلث كما
٩نمع البلث ثبلث دراسات مستقلّة ومتفاعلة ،لكل منها أسئلتها اٝن ّ
التحولي
اسئلة الدراسة األولى :إنشاء برنامج الولد القوي ّ
مكونات الربنامج اٞنطروح وتنظيمها .االمثلة ىي:
طرح ىذه االسئلة هبدؼ انتقاء ّ
تُ َ

 ما ىو الربنامج الذي سيل ّقق االىداؼ اٞننشودة؟ ماذا ٪نتوي؟ وكيف نطبّقو؟
 ما ىو الدرس الذي سيلتوي مفاىيم وتطبيقات علم النفس؟
درسا مثل بقيّة الدروس ويكوف تربويا يف آف؟
 كيف يكوف العبلج نفسي ً
الفين يف الدرس؟
اٞنكوف ّ
 ما ىو ّ

اٞنكوف النفسي يف الدرس؟
 ما ىو ّ
اٞنكوف الرتبوي يف الدرس؟
 ما ىو ّ

اٞنكوف االجتماعي يف الدرس؟
 ما ىو ّ
التلوِف يف الدرس؟
اٞنكوف ّ
 ما ىو ّ
 ما ىي ادوات التعليم يف الدرس؟

 ما ىي منهجيّات البلث العلميّة اليت ستجمع مشروع الربنامج وتنظّمو؟
.2

التحولي وتقويمو
اسئلة الدراسة الثانية :تطبيق برنامج الولد القوي ّ
ىدؼ اسئلة البلث ىو تطبيق الربنامج بشكل صليح وتقومي فعاليتو ،األسئلة ىي:

درس يف الصفوؼ؟
 ما ىو الربنامج النفسي -االجتماعي الذي سيُ ّ
 اين سيُطبّق الربنامج؟
 من ىم اٞننتسبوف؟
 ما ىي اٞندة؟
اٞنتغًنات؟
 ما ىي ّ

التسرب واال٥نراؼ يف التأقلم واالستمرار والنجاح؟
 ىل يساعد الربنامج التلميذ اٞنهدد بالفشل و ّ
 ما ىي ادوات التقومي؟

 ماىي منهجيّة البلث اليت ستجمع كل ىذه العناصر وتنظّمها؟
.3

التحوؿ
اسئلة الدراسة الثالثة :استكشاؼ ّ
التلوؿ واستكشاؼ خصائصو بشكل عاـ وعند الصغار بشكل خاص.
لتعرؼ على طبيعة ّ
طرح اسئلة ّ
التلوؿ ل ّ
تُ َ

االمثلة ىي:

التلوؿ وْنسيده ؟
 كيف ٬نكن ٓنديد ) (concretizeمفهوـ ّ
التلوؿ )(operationalize؟
 كيف ٬نكن عملنة ّ

التلوؿ وتفعيلو ،وتقو٬نو عند الصغار يف السن من خبلؿ الدرس يف الصفوؼ؟
 كيف ٬نكن استهبلؿ )ّ (initiate

للتلوؿ )? ،(what is the transformakerىل ىو التخلّص من اٞنرض النفسي؟
 ىل ٬نكن معرفة ِّ
احملرؾ اٜنقيقي ّ
مناخ الصف؟ ١نتوى اٞننهج؟ خطّة الدرس؟ الدعم النفسي؟ نوعيّة التعامل؟ التعبًن الشفهي؟ مهارات إدارة الصف؟

النظريّة اٞنعتمدة؟ االدوات والتقنيّات اٞنستعملة؟ نظاـ اٞندرسة؟ اٝنروج عن العادة والروتٌن؟ شيء آخر؟ غًن معروؼ؟

ت.

وصف موجز للبرنامج

.1

موجز عن تصميم الدروس
تغزيها ،وتغنيها.
يتكوف الربنامج اٞنطروح من دروس يف الرسم ويصب كل جهود ىذا البلث يف ىذه الدروس ،و ّ
ّ

درس كالعادة يف الصفوؼ الدراسيّة االبتدائيّة،
الرسم العادي يف اٞندرسة صف رس ٍم ذو عناصر مرّكبة ،يُ َّ
يُستبدؿ بصف ّ
نفسي هبدؼ تقدمي العبلج عن طريق الفن ،على أف يكوف ١نتوى ىذه الدروس
يتخلّل الدروس تعبًن ّ
فين وشفهي وإرشاد ّ

مز٩نًا من مواضيع علم النفس واساليب الرتبية وتقنيّات الرسم ومهارات اجتماعيّة وتفاعليّة ،يستفيد منو ٗنيع التبلميذ يف
الصف ،ولكنو يفيد بشكل خاص اولئك التبلميذ الذين يف خطر الفشل الدراسي واالجتماعي والنفسي.
.2

وصف موجز عن تطبيق البرنامج وتقويمو
٩نري تطبيق الربنامج على ثبلث مراحل متتالية .تُش ّكل كل مرحلة خطوة على طريق استكماؿ الربنامج اٞننشود

اٞنتغًنات يف الدروس او إضافتها
اٞنكونات و ّ
من خبلؿ التجربة الفعليّة .بعد كل دورة٩ ،نري تنقيح الربنامج عرب إلغاء بعض ّ
تتغًن من مرحلة
او استبداٟنا  ،على ضوء النتائج يف النجاحات واالخفاقات .ىذا يعين اف الربنامج غًن جامد ،والدروس ّ

يتطور تدر٩نيّا خبلؿ ثبلث سنوات بالتصميم واٞنضموف والدروس انطبلقاً من اٜناجات واالىداؼ وُنسب
اُف اخرى ،إّ٧نا ّ
متغًنات
خاصة ب ِّ
كل دورة ،مع ٓنديد ّ
مكونات ّ
النتائج اٞننجزة يف اٞنرحلة اٞننصرمة .يستوجب ىذا النمط من العمل وضع ّ

ايضا إنشاء معايًن لتقومي فوائد الربنامج،
وتفلص نتائجها دوريّاً .ويستوجب ً
ودروس واساليب ّ
خاصة هبا ،وتطبيقهاّ ،
خاصة ،وىي:
باعتماد منهجيّات ُنث ّ
التلوِف وتتبّع مراحل تكوينو.
 التصميم البلثي االجرائي النوعي ،يُستخدـ يف إنشاء برنامج الولد القوي ّ

التلوِف يف اٞنرحلة التجريبيّة للبلث.
 التصميم البلثي ّ
الكمي ،التجرييب يُستخدـ يف تقومي برنامج الولد القوي ّ

التلوِف يف اٞنرحلة االساسيّة للبلث.
 التصميم البلثي ّ
الكمي شبو -التجرييب ،يُستخدـ يف تقومي برنامج الولد القوي ّ
التلوِف يف الدراسات الثبلث.
 التصميم البلثي الوصفي ،يُستخدـ يف تقومي برنامج الولد القوي ّ

ّنا َّ
اف البلث ٩نري تطبيقو على مدى ثبلث سنوات ،ال يُستَ َبعد حصوؿ تغيًنات ظرفيّة من سنة اُف اخرى من
اٞنكونات بشكل يتناسب مع واقع كل مرحلة.
كل االنواع ،لذلك ٩نري اعادة تصميم ّ

ث.

أسس البحث

.1

االساس المنطقي للبحث
مع إدخاؿ علم النفس اُف الصفوؼ٩ ،نري ادخالو اُف وعي التلميذ بشكل مباشر ،فيساعده ذلك يف مبلحظة

وتصرفاتو غًن اٞنتكيّفة ،ىذا ما سوؼ يتيح لو فرصة للنمو الذىين ،والسلوكي ،بفضل الفرصة اٞنتوفرة لو يف التعبًن عن
افكاره ّ

اٞندرس .كما يف حاؿ تطبيق الربنامج اٞنطروح رٚنيّاً على
نفسو بشكل سليم ويف مناخ آمن يف داخل الصف ،بإشراؼ ّ
اٞندرسٌن للتواصل والتعاوف إل٤ناح التلميذ.
االرض ،قد يساعد اٞندارس واالىاِف و ّ
.2

األساس النظري للبحث

التلوِف تغيًن االطر
التلولية للتعلّم اليت وضعها جاؾ ميزيرو .ومن اىداؼ التعلّم ّ
يستند البلث إُف النظرية ّ
وتصرفاهتم؛ وتغيًن ىذه االطر ٩نعلهم أكثر ليونة وأكثر
اٞننطقيّة اٞنرجعية التلقائيّة يف اذىاف التبلميذ اليت تتل ّكم بأفكارىم ّ

تأملي ،ما يولِّد فيهم اٞنعتقدات واالفكار واآلراء األكثر ٧نوذجيّة
انفتاحا ،وٕنييزيّةً ،ودقّةً ،وأكثر تقبّبلً للتغيًن العاطفي وال ّ
ً
لبلقتداء هبا ،كما يقوؿ ميزيرو ( .)Mezirow, 2000تغيًن االطر اٞننطقيّة اٞنرجعية التلقائيّة يف االذىاف يعين تغيًن اٞننظور،
أساسا بالكبار والراشدين يف
وإعادة النظر يف النفس ،ويف كل شيء آخر مؤثّر يف نظاـ وتفاصيل اٜنياة .تُعىن نظريّة ميزيرو ً

اٞنتوسط ،ويف االبتدائي بشكل اقل ،ويف اآلونة
التعليم العاِف ،ولكن ّ
مؤخراً صارت متداولة يف التعليم اٞندرسي الثانوي و ّ
االخًنة نقرأ عن بعض احملاوالت اليت تُطبّق يف القسم التمهيدي ايضاً.
ج.

ميزات البحث

.1

الكشف المب ّكر للتالميذ في خطر ومساعدتهم
اٞنؤسسة الرتبويّة على كشف الصعوبات النفسيّة لدى التبلميذ ،ومد يد اٞنساعدة إلرشادىم
ّ
٪نث التعليم اٞنعاصر ّ

وتوجيههم ٥نو العافية الدراسيّة والسلوكية ،لتقوية احساسهم باالنتماء للمجموعة واٞندرسة ،ولتعا ًَف الصعوبات قبل فوات
االواف .ما يأيت بو ىذا البلث ىي امكانيّة الكشف اٞنب ّكر للتبلميذ يف خطر يف مدارس لبناف ،وذلك عرب استعماؿ
خاصة ،ومن مثّ تقدمي حلو ٍال ٟنم.
استمارة ّ

.2

بحث تأسيسي في العديد من المجاالت

)1

بحث ِّ
متعدد االختصاصات

النفس.
)2

جامعا بٌن الفن والرتبية وعلم
تصميما ُنثيا ِّ
يتضمن
٧نوذجا
يقدِّـ ىذا البلث
ً
متعددة االختصاصاتً ،
ً
جديدا ّ
ً

للتخصصات
بحث عابر
ّ

يهدؼ البلث اُف ارشاد الصغار إُف العافية الشاملة ،ولكنّو يهدؼ اُف تغيًن يف اجملتمع عن طريق تغيًن حياة

لؤلوالد يف داخل اٞندرسة ويف خارجها .وّنا أنّو يطبّق يف اٞندرسة ويهدؼ اُف تغيًن اجملتمع فهو يصبح ُنثًا عابراً
للتخصصات.
ّ
)3

التحوؿ
إنشاء اختصاص ّ

التلوؿ ىي نظريّة تربويّة ،ولكن يعاد صياغتو يف ىذا البلث لتصبح نظريّة تأسيسيّة يف علم النفس .ىو
نظريّة ّ
مادي ،وتفعيلو ،وتقو٬نو واستعمالو بأساليب
التلوؿ ويبلث يف امكانيّة ٓنديده بشكل ّ
ُنث تأسيسي ّ
يتعمق يف نظريّة ّ
مبتكرة إلرشاد الصغار.

)4

70

النقلة األكاديميّة في مجاؿ العالج بالفن

درس اختصاص العبلج بالفن يف كلّية اآلداب والفنوف ،يف قسم
يف العادة ،ويف اٛنامعات األمريكية واالوروبيّة ،يُ ّ

صة خارج قسم علم النفس ،كما على سبيل اٞنثاؿ ،يف
الفنوف اٛنميلة ،او يف قسم الرتبية ،وتػُ َق ّدـ احيانًا عرب برامج خا ّ
جامعة لويوال مًنيػػماونت ( )Loyola Marymountاو يف جامعة ادلػر ( )Adler Universityاو جامعة ليسلي
( )Lesley Universityيف الواليات اٞنتّلدة األمريكية .تكمن اٞنيزة االستثنائيّة للبلث يف معاٛنة موضوع العبلج
بالفن يف قسم علم النفس يف اٛنامعة بدالً من قسم الفنوف كما ىو معتاد يف جامعات العاَف .ويُطرح كأطروحة دكتوراه يف
صنػو بػمعلومات علم-نفسيّة،
تؤسس الطالب يف الفن وٓن ّ
قسم علم النفس .الفرؽ ىو ا ّف الربامج اٛنامعيّة اٞنشار إليها ّ
عبلجا نفسيا مستقبل .بينما يُقدَّـ ىذا البلث
عبلجا ِّ
مكمبلً بالنسبة اُف اٞنعاٛنٌن النفسيٌن ال ً
وٟنذا ،يعترب العبلج بالفن ً
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قسم علم النفس يف اٛنامعة ،وىو يستخدـ الفن كأداة من ضمن ادوات العبلج النفسي ،و٪ناوؿ إعادة صياغة العبلج
مستقبلً.
بالفن ليصبح عبلجاً نفسيا
ّ
.3

71

إطالؽ نظريّات جديدة
ال يكتفي ىذا البلث بإجراء دراسات وتقدمي نتائج ،بل يكمل يف معاٛنة اٞنواضيع الداخلة يف البلث من

كل منها يف آخر االطروحة.
االساس ،ويطلق نظريّات جديدة يف ِّ
ح.

االشكاليّة
فرصا سخية للنجاح ،ولكن ٖنة مدارس ذات موارد
يف لبناف مدارس جيّدة ج ّداً ،تعتين ّنتطلّبات التبلميذ وتوفّر ٟنم ً

١ندودة ال تستطيع توفًن كل االمكانيّات لنجاح ٗنيع التبلميذ .وغين عن القوؿ إف متابعة الصلة النفسية للتبلميذ مهمة
جدا يف التعليم من اجل استكشاؼ احتياجاهتم النفسيّة وتلبيتها بغية ٓنسٌن أدائهم .ولكن ،يف لبناف ،ال يتم البلث يف
ً
الوضع النفسي لدى التبلميذ بشكل منهجي .وال ٩نري اعتماد اآلليّات اٞنناسبة للكشف اٞنب ّكر عن اضطراباهتم النفسيّة،
تعرض التبلميذ
وال برامج مدرسيّة مناسبة ٞنعاٛنة الصعوبات والعراقيل اليت تسبب الفشل الدراسي٣ .نا قد ي ّ
ؤدي اُف ّ

التسرب اٞندرسي ،وىناؾ يواجهوف العديد من اٞنخاطر يف سن مبكر يف خارج اٞندرسة،
للقصاص غًن اٞنناسب ،والفشل ،و ّ

مثل عمالة األوالد ،واالستغبلؿ ،والعنف ،واال٥نراؼ .تش ّكل االضطرابات السلوكية االنفعاليّة ٓنديا ج ّدياً يف وجو التعليم

يف اٞندارس ،ولذلك متّ اختيارىا كاٞنشكلة النفسيّة االساسيّة يف البلث.
خ.

صياغة فرضيّات البحث

قدرات التبلميذ وصعوباهتم يف الصفوؼ اٞندرسيّة العاديّة ىي متفاوتة ،التبلميذ ،يف معظمهم ،لديهم قدرات
وصعوبات عاديّة ،ولكن ىناؾ من يتعثّر اكثر من غًنه ،ىؤالء يعتربوف يف دائرة اٝنطر يف ىذا البلث .الربنامج اٞنطروح
ومتوسط القدرات والتلميذ يف خطر ،ولو فعل ذلك ،ألصبح البلث يف
اٞنتفوؽ
ِّ
للتدريس يف الصفوؼ ال ٬نيِّز بٌن التلميذ ّ

خارج نطاؽ الرتبية وتع ّدد االختصاصات .لذلك تشمل الفرضيّات ٗنيع التبلميذ اٞنشاركٌن يف البلث.
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.1

الفرضيّة العامة
التلوِف اف يصقل مهارات التلميذ يف الرسم ويسهم يف ٔنفيف عوارض االضطرابات
يستطيع برنامج الولد القوي ّ

االنفعاليّة السلوكيّة ،وتعزيز االداء االجتماعي والدراسي ،ويساعد يف ٓنويل اٞننظور لدى التلميذٖ .نة فرضيّات إجرائيّة
تتفرع من ىذه الفرضية العامة ،اعرضها يف القسم التاِف:
ّ
.2

الفرضيّات االجرائيّة في الدراسة الثانية

)1

الفرضيّة االجرائيّة األولى:

)2

الفرضيّة االجرائيّة الثانية :

)3

الفرضيّة االجرائيّة الثالثة:

)4

الفرضيّة االجرائيّة الرابعة:

التلوِف يف صقل مهارات الرسم عند ٗنيع التبلميذ يف الصفوؼ.
يساعد تطبيق برنامج الولد القوي ّ

التلوِف يف التخفيف من عوارض االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة عند التبلميذ.
يساعد برنامج الولد القوي ّ
التلوِف يف تعزيز االداء االجتماعي (شعور االنتماء ،االصدقاء ،النشاطات،
يساعد تطبيق برنامج الولد القوي ّ
اٍف )...والسلوؾ اٞندرسي اٛنيّد عند التبلميذ.
التلوِف يف رفع االداء الدراسي (االنتباه ،اٞنشاركة ،الفروض ،اٍف )...واٞنع ّدالت
يساعد تطبيق برنامج الولد القوي ّ

الدراسيّة للتبلميذ.
)5

الفرضيّة االجرائيّة الخامسة:

د.

اسم البرنامج

التلوؿ لديو.
التلوِف على تغيًن منظور التبلميذ وإطبلؽ عمليّة ّ
يساعد تطبيق برنامج الولد القوي ّ

التلوِف ،للعبلج بالفن ،اٞنوجو للتبلميذ يف دائرة
لقد
ُ
أطلقت على الربنامج اسم "برنامج الولد القوي ،الرتبويّ ،
التلوِف.
اٝنطر" ،ولكن اختصره يف بعض االحياف واٚنّيو برنامج الولد القوي ّ

الفصل الثامن
منهجيّات وتصاميم البحث

التصميم ليس فقط عن الشكل المرئي ،او ماذا نشعر عنو.
التصميم ىو كيف يعمل.
—ستيف جوبز

أ.

منهجيّات البحث
تُستعمل اٞنصطللات اٞنتعددة التخصصات واٞنرتابطة التخصصات ( ،)interdisciplinaryوالعابرة

لبلختصاصات بشكل متزايد يف أدبيات اُناث اليوـ ،ولكن يتم تعريفها بطريقة غامضة ،واحيانًا تُستخدـ بشكل متبادؿ،

عرؼ اٞنصطلح بصفات اآلخر بشكل مضلِّل .عند البلث واٞنقارنة ،تُظ ِهر اٞنعلومات الغزيرة إذ ليس ىناؾ إٗناع حوؿ
اي يُ َّ

تعريف اٞنصطللات متعددة التخصصات والعابرة لبلختصاصات واٞنمارسات الفعليّة ،وعبلوة على ذلك ،يبدو أف كل
التخصصي وطبيعة عملو ،وُنسب ما يرغب يف اثباتو من
باحث قد وضع تعري ًفا خاصا لو للمصطلح ،وفقا لطبيعة ٠نالو
ّ
اٝناصة هبذا البلث.
خبلؿ ُنثو .لذلك اقدِّـ التعريفات اٞنتّفق عليها عن اٞنصطللات ،ومن مثّ اقدِّـ التعريفات العمبلنيّة ّ
.1

التخصصات
تعريف المنهجيّة متعدِّدة
ّ
٣نرضة او مرشدة
لتوضيح الفكرة ،ننظر اُف ٧نوذج اٞندارس بشكل ُم َّ
بسط .فاٞندرسة ،على سبيل اٞنثاؿ ،تستخدـ ِّ

اٞنمرضة واٞنرشدة بشكل مست ّقل يف
اٞندرسٌن وغًنىم من االختصاصيٌن واالداريٌن والعاملٌن .تعمل ِّ
نفسيّة باإلضافة اُف ّ

اٞندرس فيعمل يف داخل الصفوؼ الدراسية ،وكذلك اآلخروف .يعمل كل و ٍ
احد منهم على
غرفها يف داخل اٞندرسةّ ،اما ِّ
ّ
نسق اٛنهود ما بٌن اٛنهات اٞنختلفة لئل٩ناد حلوؿ ٔندـ مصللة اٞندرسة والتلميذ .ىنا
حدة يف حقل اختصاصها ولكن تُ َّ
تقرر اولياء اٞندرسة تطوير
تتع ّدد االختصاصات يف اٞندرسة لتقدِّـ للتلميذ خدمة متعددة التخصصات .مثل آخر :عندما ّ
ِّ
مكونة من تربويٌن ،ومهندسٌن ،و١نامٌن ،اٍف ...وىم بدورىم يعملوف سويا ويقوموف بإعداد دراسة
اٞندرسة ،تُشكل ٛننة ّ
التخصصات.
شاملة حوؿ كيف ينبغي أف تكوف اٞندرسة اٞنتجدِّدة .ىذه امثلة عن اٞننهجيّة متعدِّدة
ّ

ّاما بالنسبة اُف العمل االكاد٬ني" ،تدرس اٞنقاربة اٞنتعددة التخصصات موضوعا اختصاصيا ما ،وذلك يف ضوء
ٔنصصات أخرى يف آف٬ ،نكن دراستو أو معاٛنتو من زوايا متعددة فتكوف قد ٗنعت اختصاصات ٢نتلفة يف اطار
ّ
التخصصات" .72على سبيل اٞنثاؿ ،عندما تكوف الدراسة حوؿ تأثًن ٧نط
االختصاص الواحد ،لتصبح مقاربة متعددة
ّ
ونوعيّة الغذاء على سلوؾ ونتائج التبلميذ الدراسيّة .ىنا ،تكوف الرتبية االختصاص االساسي يف الدراسة ،ولكن يضطر
الباحث اُف ادخاؿ معلومات عن النظاـ الغذائي والسلوكيات اٞنرتبطة باألكل .ىنا٩ ،نمع الباحث بٌن ٔنصصات التعليم

ويقدـ دراسة متعددة التخصصات.
والتغذية وعلم النفسِّ ،
.2

استخداـ المنهجيّة المتع ّددة االختصاصات في البحث الحالي

اختصاصا هبدؼ اٝنروج بربنامج دراسي يساعد يف حل اٞنشاكل النفسيّة لدى
٩نتمع يف ىذا البلث اثنا عشر
ً
التبلميذ يف اٞندرسة .االختصاص االساسي يف البلث ىو علم النفس ،ولكن معلومات علم النفس وادواتو ليست كافية
73
ِِ
لتكملو.
ػسب متفاوتةِّ ،
ّ
للتوصل اُف اىداؼ البلث ،لذا تُستَػ ْقطَ ْ
ب االختصاصات االخرىُ ،نسب حاجات البلث ،وبػن َ
ىناؾ ٙنسة اساليب او مستويات يف إدخاؿ االختصاصات اٞنتع ّددة ود٠نها يف إكماؿ ىذا البلث ،وىي:
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االوؿ من االطروحة يف صفلة .40 - 35
تفاصيل االخ ػتػصاصات االثين عشر يف الفصل ّ

)1

االختصاصات الداخلة في الدراسة نظريًّا

ىي اختصاصات داخلة يف البلث نظريا أل ّّنا تُ ِ
كمل اٞنفاىيم ،وإّ٧نا ليست داخلة يف تصاميم الدراسات
ّ
ّنجرد دخوٟنا يف الئلة االختصاصات .منها على سبيل
وتطبيقاهتا وتقو٬ناهتا ،وال ٬نكن اعتبارىا اختصاصات متفاعلة ّ
اٞنثاؿ :التاريخ ،وعلم النفس العلمي ،األنثروبولوجيا وعلم اآلثار ،األنثروبولوجيا النفسيّة.

)2

االختصاصات المستقلّة المتفاعلة
ىو اختصاص مستقل لو تصميم خاص ومتكامل ضمن البلث ،ويدخل يف االشكاليّة ،واالىداؼ ،وفرضيات،

مادة تربويّة يف منهج
ومتغًنات البلث ،ولكنّها متفاعلة مع دراسة موازية يف البلث .على سبيل اٞنثاؿ :الفن ،وىو ّ
ّ
(بغض النظر
خاصة بالرسم
اٞندرسة ،حيث يُ َّ
درس الرسم بأساليب فنّػيّة وّنعايًن الرتبية على حد سواء ،ومن مثّ َّ
ّ
يقوـ ّنعايًن ّ

عن فوائد الرسم يف الرتبية وعلم النفس).
)3

االختصاصات المتفاعلة في إطار اختصاص آخر
كوناهتا ،وادواهتا ،واساليبها لدعم اىداؼ يف االختصاص االساسي وىو علم
إ ّّنا اختصاصات يتم االستعانة ّن ّ

مادة الرسم يف إطار علم النفس .ىناؾ
النفس يف ىذا البلث .منها على سبيل اٞنثاؿ :الفنوف البصريّة اٞنرئيّة ،او استخداـ ّ

مادة الرسم ،ويف الوقت نفسو ،ىناؾ اساليب ومعايًن ٔنص علم النفس .ىنا تُستخدـ مواد
مواد واساليب ومعايًن ٔنص ّ
الفن وأساليبو ،وتستخدـ مواد علم النفس وأساليبو ٞنعرفة مدى فعاليّة ىذا الرسم يف مشاعر التلميذ وسلوكو ،كذلك على
النتائج الدراسيّة للتلميذ .ىذا التفاعل بٌن االختصاصات يف الدراسات التطبيقيّة يف البلث ٩نعل الدراسات والبلث
متعدِّد االختصاصات.

التطور نظريًّا
)4
االختصاصات قيد ّ
الفن ،وعلم النفس العيادي ،والعبلج بالفن ىي من االختصاصات اٞنثبّتة ،ولكنّين احاوؿ تطويرىا عرب استقصاء
ٍ
خاصا ،بعد اٞنناقشة ،وىو الفصل اٝنامس عشر ٪نمل
قسما ً
بعض من مفاىيمها .وٟنذا الغرض اضفت اُف االطروحة ً
74
طرح من قبل واطبلؽ نظريّات انتقاليّة يف مواضيع،
العنواف "إطبلؽ النظريّات  -مقاربة فلسفيّة"  .ىنا اضيف ً
افكارا َف تُ ّ

خاصة للفلسفة ،واللغة العربيّة ،عرب
على سبيل اٞنثاؿ ،اٞنرض النفسي ،والعبلج ،والعافية .ويف ىذا السياؽ ،اعطي مكانة ّ
تقدمي بعض التوضيلات واالضافات واٞنعلومات اٛنديدة.
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االختصاصات قيد االنشاء نظريًّا
)5
٫نتص بالكبار
التلوؿ ىو نظريّة يف ٠ناؿ الرتبية
ّ
التلوؿّ .
اجملاؿ الذي يتم إنشاؤه يف ٠ناؿ علم النفس ىو ّ
التلوؿ من ٠ناؿ الرتبية وتثبيتو يف ٠ناؿ علم النفس ،كما ٩نري تطويره من
والراشدين .ىنا يف ىذا البلث٩ ،نري نقل نظريّة ّ

٠ناؿ الرتبية للراشدين اُف ٠ناؿ الصغار يف السن .والنقلة النوعيّة يف ١ناولة إنشاء ىذا االختصاص ىي عمليّة ابتكار اساليب

التلوؿ يف مناقشة ىذه االطروحة.
ُنثيّة تدعم ىذا اجملهود .كما يكتمل ىذا اجملهود بإطبلؽ نظريّات علم-نفسيّة ّ
خاصة ب ّ
.3

للتخصصات
تعريف المنهجيّة العابرة
ّ
التخصصات اٞنعروفة ،ويهدؼ اُف
التخصصات كونو يتجاوز
٫نتلف النهج العابر لبلختصاصات عن ّنج اٞنتعدِّد
ّ
ّ

عرؼ األُناث العابرة
تغيًن يف مشاكل االنساف على االرض اكثر من انتاج معلومات جديدة يف دراسة اكاد٬نيّة" .تُ َّ
لبلختصاصات بأّنا جهود ُنثية أجراىا اطراؼ من ٢نتلف التخصصات تعمل بشكل مشرتؾ ٝنلق ابتكارات مفاىيمية
ونظرية ومنهجية وانتقاليّة جديدة تدمج وتتجاوز النهج احملددة للتخصصات ٞنعاٛنة مشكلة شائعة".75
ظهر "العرب-مناىجي يف التسعينيات كمسألة مللة تتعلق ُنل ٢ناوؼ عاٞنية جديدة وعالية التعقيد ،بدءًا بتغًن
اٞنناخ ،واالستدامة ،وٕنتد إُف ٠ناالت عديدة تتعلق بالعلوـ والتكنولوجيا واٞنشاكل االجتماعية والسياسة والتعليم والفنوف.
خبلقة ،وتعتمد على إشراؾ أصلاب
يتميز العرب-مناىجية اليوـ برتكيزه على "اٞنشاكل الشريرة" اليت ٓنتاج إُف حلوؿ ّ
الشأف ،والعلم اٞنلت ِزـ ،واٞنسؤوؿ اجتماعيًا".76
قد يشبو النهج العابر لبلختصاصات الدراسات اٞنيدانية ولكنّو ليس كذلك .ىناؾ دراسات اكاد٬نيّة واُناث
ميدانيّة كثًنة ُْنرى على ارض الواقع ،ولكنّها ليست عابرة لبلختصاصات ،ألّنا دراسات تستطلع عن شيء ما على أرض
الواقع ،وْنمع اٞنعلومات لتُستخدـ يف ٠ناالت اخرى ،إّ٧نا ال هتدؼ اُف تغيًن نظاـ االرض اليت تعمل فيها.

للتخصصات عمل ذو قطبٌن ،يعمل على ارض الواقع وكذلك يف
وتلخيصا ٟنذه االفكار ،اقوؿ ا ّف البلث العابر
ّ
ً

معا.
االكاد٬نياف ويُدخل التغيًن يف االثنٌن ً

Aboelela, S. W., Larson, E., Bakken, S., Carrasquillo, O., Formicola, A., Glied, S. A., Haas, J. and Gebbie, K.
M. (2007), Defining Interdisciplinary Research: Conclusions from a Critical Review of the Literature. Health
Services Research, 42: 329–346. doi: 10.1111/j.1475-6773.2006.00621.
https://www.hsph.harvard.edu/trec/about-us/definitions/ Accessed 30 April, 2018
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Bernstein, Jay Hillel (2015). Transdisciplinarity: A Review of Its Origins, Development, and Current Issues Journal of
Research Practice. Volume 11, Issue 1, Article R1, 2015. Accessed 30 April, 2018
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استخداـ المنهجيّة العابرة لالختصاصات في البحث الحالي

البلث العرب-اٞنناىجي ىو ّنج التقدـ يف العلم والتطبيق مع رجل يف االكاد٬نيّة والرجل اآلخر يف ارض الواقع
اٞنليء باٞنصاعب.
"مصطلح "عابر" لو معاف متعددة .إنّو يشًن إُف ما ىو عرب التخصصات ،بٌن التخصصات ،وخارج ٗنيع
ويتلرؾ
التخصصات يف آف .اّنا ٔنرتؽ ٗنيع التخصصات اٞنمكنة ،وتتجاوز نقاط التقاطع ،يتقدَّـ بتعرج (،)zigzag
ّ
أفقيا من جانب إُف آخر ( .)Nègre, 1999; Nicolescu, 1999, 1997اٟندؼ من العرب-مناىجية
( )transdisciplinarityىو فهم العاَف اٜناِف ،بكل تعقيداتو ،بدالً من الرتكيز على جزء منو (…)Nicolescu
هبدؼ مواجهة التلديات اٞنعقدة للمجتمع .يتم تعزيز معرفة ٗنيع اٞنشاركٌن من خبلؿ التعلم اٞنتبادؿ ،ويُستخدـ ىذا
التعلم اٛنديد يف إ٩ناد حلوؿ ٗناعية للمشاكل اجملتمعية اٞنعقدة اٞنتشابكة ( ٪ُ …)2002 ،Regeerنتِّم اٝنروج من اٜنوار
الدائر يف ا ألوساط األكاد٬نية ويف أجزاء أخرى من اجملتمع ،إلنتاج حصائل جديدة وتفاعبلت جديدة ،لتقدمي رؤية جديدة
77
التلولية ،والتصميم
ة
ي
ر
النظ
افكار
تشابو
مدى
مناىجية
العرب
عن
يف
ر
التع
ىذا
يف
البلفت
.
للطبيعة والواقع (" )Nègre
ّ
ّ

البلثي االجرائي النوعي اليت استخدمتهما يف ىذا البلث .النظريّة ،ومنهجيّة البلث العلمي ،والتصميم البلثي يف ىذا
البلث ىذه كلّها تنطق بلساف واحد ،اي هتدؼ اُف تغيًن اٞننظومة التعليميّة.
وباٞنقارنة مع ىذا البلث ،تدعمين اٛنامعة (جامعة الق ّديس يوسف) يف االشراؼ على البلث ،وتقبل اٞندارس

االربع والعاملٌن فيها يف تطبيقو على االرض ،وتساعدين يف ٓنقيق ذلك بقدر اإلمكاف .وانا بدوري اطمح اُف إدخاؿ
اٞندرسٌن واالىل.
مفهوـ جديد يف برنامج اٞندرسة ويف ديناميّة
الصف الدراسي ألخدـ التلميذ واٞندرسة ،وارفع من معاناة ِّ
ّ

مرات ،مع االصرار يف التعامل مع كل
ٟنذا اضع برنامج ّنوصفات عابرة لبلختصاصات ،واطبّقوّ ،
وقومو ،وان ّقلو لثبلث ّ
يتضمناف صفات عابرة
االفرقاء يف اٞندرسة كما يف اٛنامعة ،أل ّف مضموف البلث ،باإلضافة اُف اىداؼ الربنامج اٞنطروح ّ

للقواعد وللقوالب اٞنتّفق عليها اكاد٬نيا إلجراء البلوث.78

Mimoun-Sorel, Marie-Laure (2016). Adopting a Transdisciplinary Attitude in the Classroom, to Create a Viable
Future. Journal of Futures Studies, March 2016, 20(3) :)21–34) Australian Catholic University, Australia.
http://jfsdigital.org/wp-content/uploads/2016/11/01_Articles02_Adopting.pdf Accessed 30 April, 2018.
78

َف يكن كل من قرأ األطروحة يفهم االفكار الداخلة فيها أو يقتنع باألساليب اٞنعتمدة .منهم من انتقدىا بش ّدة.
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اٞنؤسسات الرٚنيّة اٞنعنيّة،
واىم من كل ىذا ،ىديف االبعد يف ىذا البلث ىو إقناع القائمٌن على صناعة القرار يف ّ
تغيًنا يف اٞننظومة الدراسيّة
منها الدولة (إف شاء اهلل) اٞنسؤولة عن رعاية االُناث واستخدامها يف الواقع ،لتُدخل ىي بدورىا ً
وتعاًف مشاكل ابعد من التعلميّة والتعليميّة ،ألجل تق ّدـ االنساف واجملتمع.

بالنسبة اُف تطبيق عرب-اٞنناىجية يف الصفوؼ الدراسيّة ،فهو "الطريقة اليت يتبنّاىا اٞندرسوف لبلقرتاب من ص ّفهم

الدراسي من أجل إطبلؽ التلوؿ من داخل النظاـ القائم .يبقى ١نتوى ما يعلِّمونو كما ىو ،ولكنّهم يتّبعوف وجهة عابرة
للتخصصات ،يقوـ اٞنعلموف ب تغيًن األولويات من أجل ٣نارسة عملهم وٕنديد واجبهم يف الرعاية :رعاية األفراد واجملتمعات
واٛننس البشري من بٌن االجناس األخرى .عند القياـ بذلك ،يصبح من اٞنمكن ٓنديد جودة حياة التلميذ كاألولوية ،يف
حٌن أف التخصصات اليت يتم تدريسها تصبح أدوات ٞنساعدة الطفل على االزدىار وليس العكس .حينها ،تبدأ يف الوعي
انتفاضة قوية من النوع السلمي" .79ىذه االفكار ىي يف صلب موضوع ىذا البلث ،لذا اختار عرب-اٞنناىجية أل ِ
ُدخل
وتطويرا يف مفاىيم و٣نارسات ىذه االختصاصات.
تغيًنا
ً
ً

ب.

تصاميم البحث
ْنمع ىذه االطروحة ثبلث دراسات كاملة مستقلّة ومتفاعلة يف إطار البلث الواحد ،ولكل دراسة تصميم علمي

خاص هبا يناسب اىداؼ الدراسة اٞنعنيّة٫ .نتصر جدوؿ  3الدراسات الثبلث يف البلث ،ويدؿ على اىداؼ او وظائف

كل منها ،واٞننهجيّة اٞنعتمدة ،وتصاميم البلث اٞنستخدمة .التصاميم ىي:

79

اٞنرجع

نفسو.

رقم

منهجيّة البحث العلمي

وظيفة او ىدؼ الدراسة

المعتمد للدراسة
التصميم البحثي ُ
التصميم البلثي االجرائي النوعي

الدراسة

للدراسة

1

منهجيّة
التخصصات
متع ّددة
ّ

التلوِف
إنشاء برنامج الولد القوي ّ
وتنقيلو لثبلث دورات

2

منهجيّة
التخصصات
متع ّددة
ّ

التلوِف
تطبيق برنامج الولد القوي ّ
وتقومي فعاليّتو يف اكتساب مهارات
الرسم ،وٓنسٌن السلوؾ واالداء

3

منهجيّة
للتخصصات
عابرة
ّ

الدراسي ؤنفيف االضطرابات
التلوؿ لدى
استكشاؼ مبلمح ّ
الصغار يف السن وٓنفيزه

الكمي التجرييب
التصميم البلثي ّ
الكمي شبو التجرييب
التصميم البلثي ّ
التصميم البلثي الوصفي
التصميم البلثي الوصفي

جدوؿ  :3الدراسات الثبلث يف البلث ،انواعها اٞننهجيّة ،اىداؼ كل منها ،والتصاميم البلثيّة اٞنعتمدة.

تصاميم البلث اٞنعتمدة يف ىذه الدراسة وتفاصيلها يف ما يلي:
.1

التصميم البحثي االجرائي النوعي ()Qualitative action research design

)1

تعريف البحث اإلجرائي النوعي
"البلث االجرائي ىو اسرتاتيجية ُنث و٣نارسة إصبلحية ()research strategy and reform practice

80
تلخص آيا عاطف تعريف البلث اإلجرائي بالقوؿ" :إف البلث اإلجرائي ىو ُنث عملي -تطبيقي ،يكوف فيو
يف آف" ّ .

٣نارسا أيضا (اٞنعلم) ،و٪ناوؿ استخداـ البلث كطريقة للتأمل فيما يقوـ بو من أنشطة وأناذ القرارات اٞنناسبة بغية
الباحث ً

ٓنسٌن األداء ّ ...اما لغوياً ،فإف كلمة إجرائي نسبةً إُف اإلجراءات اليت سيتبعها اٞنعلم او الباحث لدراسة اٞنشكلة ،لكن

األىم من ذلك ىو اإلجراءات اليت سيتخذىا الباحث ٜنل اٞنشكلة حبل مبدئيا ومؤقتا يف البداية ،قبل أف يصل تدر٩نيّاً

Greenwood D. J., Levin, M. (2007). Introduction To Action Research Social Research for Social Change, 2nd Edition,
Sage Publications, page 1.

80

ٜنلوؿ اكثر فعاليّة .ومن ناحية اخرى ،يدور البلث اإلجرائي حوؿ نتائج تلك االجراءات – اٜنلوؿ اٞنتّبعة من اجل قرار
اإلبقاء عليها ،أو تعديلها ،أو تغيًنىا واستبداٟنا بإجراءات أفضل يف اٞنرحلة التالية"ّ .81اما االجراء فيكوف يف اغلب
االحياف اجراءً ١ندوداً بالزمن وباٞنضموف ،قاببلً للتغيًن اُف حٌن ا٩ناد حلوؿ ّنائيّة لئلشكالية.

)2

مراسم البحث االجرائي في دورة واحدة
البلث اإلجرائي ىو حقل جديد نسبيّاً يف منهجيّات البلث ،يُستعمل كثًناً يف ٠ناؿ التعليم .ىو ْنربة وتطبيق

وُنث وتفكًن وتغيًنْ ،نتمع يف منظومة متكاملة يف صميم اٞنمارسة اٞنهنيّة يف الواقع وعلى االرض .ينطلق الباحث
تطور ما يف اٞنمارسة اٞنهنيّة او ٓنسينو وباألخص يف اإلجراءات العمليّة .يبدأ البلث باإلقرار
اإلجرائي من رغبة يف ادخاؿ ّ

ّنشكلة ما يف اٞنمارسة اٞنهنيّة ،مث ٪ناوؿ الباحث حل اٞنشكلة بإدخاؿ تغيًنات واجراءات عمليّة فيها ،خطوة وراء خطوة،

كأّنا دائرة إجراءات
مع رصد دقيق للتغيًنات اٞنخطط ٟنا ،وٓنليلها ،مث يعيد العمليّة من جديد مع إجراءات جديدة و ّ
متواصلة.
)3

محطّات البحث االجرائي :االنتقاؿ من دورة الى اخرى
متعدد الدورات من مرحلة اُف اخرى مع تتبّع خطوات معيّنة ،وىي التالية:
يتطور البلث اإلجرائي ِّ
ّ

 اكتشاؼ اٞنشكلة وفهمها.
 صياغة اٝنطة اإلجرائيّة.

 تصميم اسرتاتيجيات التدخل.
 إجراء التدخل.
التدخل.
 مراقبة او رصد ٞنفعوؿ ّ
 تقومي نتائج التدخل.

 تطوير اسرتاتيجيات جديدة بديلة.
التدخل اٛنديدة.
 تطبيق اسرتاتيجيات ّ
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عاطف ،آيا .)2010( .تعريف البلث اإلجرائي.
االوؿ .2015
سلب  15تشرين ّ
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تتوضح اٞنشكلة ويتلقق اٜنل اٞنناسب٬ .نكن اختبار التجربة مع مشاركٌن جدد يف
وتتكرر العملية الدورية حّت ّ
اماكن ٢نتلفة.
)4

الخطّة الذىنيّة في البحث االجرائي ITDEM -

ومتغًناهتا من مرحلة اُف اخرى أل ّف التغيًن ىو من طبيعة البلوث االجرائيّة ،لذلك
تغًن بعض عناصر الدراسة ّ
ي ّ
عرؼ ىذه اٝنطّة باسم "عملية اٝنطوات اٝنمس" .التسمية اٞنختصرة يف اللغة
٥نتاج اُف خطّة ذىنيّة تُنظّم ىذه التغيًنات .تُ َ
ألوؿ حرؼ من كل ٗنلة على البلئلة (Five-Step Process remembered by
اإلنكليزية ىي  ،ITDEMنسبةً ّ

 .) the acronymتساعد ىذه الطريقة يف التفكًن يف إعادة تصميم اٞنتغًنات اٞنستقلة بعد كل دورة .اٝنطوات اٝنمس لل
– " "ITDEMىي التالية:
 اٝنطوة األوُفٓ :نديد اٞنشكلة  /اٞنفارقة  /القضية  /الصعوبة.
 اٝنطوة الثانية :التفكًن يف طرؽ ٞنعاٛنة اٞنشكلة.
 اٝنطوة الثالثة :تطبيقها.
 اٝنطوة الرابعة :تقو٬نها (نتائج البلث الفعليّة).
 خطوة اٝنامسة :تعديل اٞنمارسات اٞنستقبلية.

Step 1: Identifying a problem/paradox/ issue/difficulty
Step 2: Thinking of ways to tackle the problem
Step 3: Doing it
)Step 4: Evaluating it (actual research findings
Step 5: Modifying future practice

جدوؿ  : 4اٝنطوات اٝنمس لل
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اٞنصدر:

– " ITDEM
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5 step Process

.

ITEDM

Guideline for Action Research Norton, L. (2009). Action Rese arch in Teaching and Learning

)5

مقارنة بين منهج البحث االجرائي والمناىج االخرى

كل اٞننهجيات البلثيّة األخرى ىو أنّو منهج ُنث غًن ْنرييب ،وال ٬نلك الباحث
 الفرؽ بٌن البلث االجرائي وبٌن ّ

اٞنتغًن ليس من اٞنمكن السيطرة عليو ( Mertler,
السيطرة اٞنباشرة على أي متغًن يف البلوث غًن التجريبية ،ألف ّ

.)2013, p. 10

 وبالتاِف ،ال ٩نوز استخداـ منهج البلث التجرييب لعقد مقارنات ،ولبناء اإلحصائيات وتقدمي الرباىٌن على قياـ عبلقة
اٞنتغًنات ).(Philips, Whitehead & McNiff, 2006, 2010
بٌن السبب والنتيجة او بٌن ّ

 وماذا عن النتائج؟ كيف يتعامل الباحث مع االجوبة اليت ٪نصل عليها خبلؿ البلث اإلجرائي؟ ىذا شأف الباحث،
مدونة ليستعملها كلّما احتاج
يدوف االفكار والنتائج يف ّ
يتعامل مع االجوبة انطبلقاً من االىداؼ اٞننشودة٬ .نكنو اف ّ

اليها٬ ،نكنو استعماؿ النتائج إلدخاؿ تغيًنات يف البلث ،و٬نكنو ايضاً اف يعيد تنظيم عملو يف منهج ُنث آخر ،عن
ومتغًنات ،وبنود واضلة ،كما يف حاؿ االُناث التجريبيّة ،83فينشره ويستفيد منو الكثًنوف.
طريق وضع تصميمّ ،

)6

عالقة الباحث بالبحث االجرائي الذي ين ّفذه

تعتمد نوعية البلث االجرائي وجودتو على اٞنرونة الفكريّة ،واٜنس الرفيع ،واٞنهنيّة العالية للباحث .ىذه الصفات

كل مراحل البلث ،وتؤثّر فيها عن طريق اٞننطق واٝنربة واالحساس بالذات واٟنويّة الشخصيّة ( sense of
تتداخل يف ّ

حّت عند
 )self and identityاٞن
ستخدمة يف سًنورة العمل ،ابتداءً من عمليّة ٗنع البيانات ،مروراً بإجراء التلليبلتّ ،
َ
ُ
تقدمي التفسًنات ( .)Somekh, 2006يعتقد وايتهاد ( )Whitehead, 1989أف البلث االجرائي ىو يف اٜنقيقة
عموما ،يػُ ْعتََرب البلث االجرائي منهجية ُنث مثالية للباحث
نوع من البلث يف الذات ،و١ناولة تطوير للذات مهنيّاًً .
}دي دورين أو أدواراً مزدوجة ،اي دور اٞنزاوؿ ودور الباحث يف آف ;(Brown & Jones, 2001
اٞنتَ َمِّرس الذي ي ّ

.)Reason & Bradbury, 2006
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اخرتت ىذه الطريقة اٞنزدوجة ٞنعاٛنة النتائجّ ،نعىن طبّقت البلث االجرائي بشكل مستقل ،ويف نفس الوقت
لقد
ُ
متغًنات تابعة ،وكذلك إلبراز دالئل سببيّة.
وضعت منهجيّة ْنريبية للبلث الستخبلص نتائج حسابيّة وإحصائيّة يف ّ

.2

الكمي التجريبي ()Experimental qualitative research design
التصميم البحثي ّ

)1

تعريف البحث التجريبي

"البلث التجرييب ىو ُنث يقوـ على التجربة العلمية لكشف العبلقات السببيّة بٌن اٞنتغًنات ،وذلك يف ضوء
ويغًنه لغرض قياس تأثًنه يف اٞنتغًن
ضبط كل العوامل اٞنؤثرة يف اٞنتغًنات التابعة ،ما عدا عامبلً و ً
احدا يتلكم فيو الباحثّ ،

أو اٞنتغًنات التابعة"" .84يهدؼ الباحث يف البلث التجرييب ،إُف التوصل إُف تثبيت العبلقة بٌن السبب والنتيجة ،او بٌن
اٞنتغًن اٞنستقل -يتسبب بتغًنات يف ٍّ
اٞنتغًن التابع.85"-
متغًن آخر ّ -
ظاىرتٌن واإلثبات بأف متغيّػًرا ما ّ -
)2

تعريف البحث شبو-التجريبي

الفرؽ األساسي بٌن اٞننهج التجرييب وشبو-التجرييب ،ىو ا ّف اٞننهج شبو-التجرييب يدور على دراسة أثر متغًن علي
متغًن آخر ،ولكن دوف التلكم الكامل يف ٗنيع اٞنتغًنات .يقوـ اٞننهج شبو-التجرييب يف األساس على دراسة الظواىر
86
اٞنتغًنات.
كل ّ
اإلنسانية كما ىي عليو يف الواقع دوف تغيًن"  ،اي من دوف التل ّكم الكامل يف ّ

)3

خطوات التصميم في البحث التجريبي والبحث شبو-التجريبي
يتضمن تصميم البلث التجرييب والبلث شبو-التجرييب سبع خطوات اساسيّة ،وىي:
ّ

 صياغة السؤاؿ البلثي.

 صياغة الفرضيات اإلحصائية.
 اختيار العيّنة.

 اختيار طريقة ٗنع البيانات.

 التطبيق.
ٗ نع البيانات.
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االوؿ
زين صادؽ األىدؿ ،أٚناء .البلث التجرييب .كلية الرتبية – جامعة اٞنلك عبد العزيز .سلب  15تشرين ّ
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شفيق اٝنطيب ،ا٘ند .البلث التجرييب .موقع اٛنمعية الدولية للمرتٗنٌن واللغويٌن العرب.
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ٓ نليل النتائج.
 استخبلص التفسًنات.87
التصميم البحثي الوصفي ()Descriptive research design

.3

التعرؼ على حاالت معيّنة عن طريق الوصف .وال يصلح استعمالو
يُ َ
ستعمل التصميم البلثي الوصفي هبدؼ ّ
للتنبؤ ولتفسًن السبب والنتيجة وٓنديدىا ( .)Hale, 2011ىناؾ ثبلثة أنواع رئيسة يف التصميم البلثي الوصفي بشكل
عاـ:
 الرصد ( ،)observationالذي يعرؼ بأنو وسيلة ٞنراقبة معلومات عن خصائص اٞنشاركٌن يف ٍ
٠ناؿ ما وتسجيلها.
ُ
 دراسة حالة ( ،)case studyاليت تُعرؼ بأّنا دراسة متعمقة ٜنالة الفرد الواحد أو ٠نموعة من األفراد.

 اٞنسح ( ،)surveyيُعرؼ بأنو ٗنع اٞنعلومات عن طريق مقابلة قصًنة أو استبياف مع شخص او اشخاص حوؿ
موضوع ١ندد.

ت.

نهج استخداـ التصاميم البحثيّة في دراسات ىذا البحث

.1

استخداـ التصميم البحثي االجرائي النوعي في ىذا البحث
التصميم البلثي االجرائي النوعي ىو اٞنظلّة الواسعة اليت ْنمع الدراسات الثبلث يف البلث اٜناِف والتصاميم

ينسق انتقاؿ الدراسات من
الداخلة فيها ،كما ٪ن ّدد ّ
اٞنكونات يف انشاء الربنامج اٞنطروح وتطبيقو وتقو٬نو وتنقيلو .كما ّ
يتطور على مراحل إلنتاج برنامج دراسي ،ؤنضع
ّنجرد اف البلث ّ
مرحلة اُف اخرى وذلك يف ثبلث دورات متتاليةّ .
اٞنكونات ،واالساليب يف ىذا الربنامج اُف تغيًنات بعد كل مرحلة ،فهذا النمط ىو يف صلب التصميم
التصاميم ،و ّ
االجرائي.88

87
88

اللو٪ناف ،رغدٓ.(2014) .نليل البيانات ،تصميم البلث ،نصائح عامة األكاد٬نية التعليمية التعليم البلث العلمي.
راجع خطوات البلث االجرائي النوعي يف صفلة .139

.2

الكمي التجريبي في ىذا البحث
استخداـ التصميم البحثي ّ

الكمي التجرييب يف اٞنرحلة التجريػبيّة فقطٞ ،نعرفة مدى مفعوؿ برنامج الولد القوي
تُ ْستَ ْخ َدـ التصميم البلثي ّ
التلوِف على االضطرابات االنفعالية السلوكيّة لدى التبلميذ يف الصفوؼ .يف ىذه اٞنرحلة فريق اختباري وفريق شاىد،
ّ
كل اٞنتغًنات ،ما عدا درس الرسم الذي يُطبّق مع الفريق التجرييب فقط٩ .نري اٜنصوؿ
وذلك من باب التل ّكم الكامل يف ّ

خاصة ،ومن مثّ تقارف مع ّدالت اجملموعة التجريبيّة مع
على بيانات التبلميذ قبل اٞنداخلة وبعدىا عرب استعماؿ استمارة ّ
مع ّدالت اجملموعة الشاىدة للتوصل اُف استنتاجات ،والنتائج تدؿ على مفعوؿ ىذه الدروس بشكل مباشر وواضح.
.3

الكمي شبو-التجريبي في ىذا البحث
استخداـ التصميم البحثي ّ
الكمي شبو التجرييب يف اٞنرحلة االساسيّة للبلث فقطٞ ،نعرفة مدى مفعوؿ برنامج الولد
تُ ْستَ ْخ َدـ التصميم البلثي ّ

التلوِف على االضطرابات االنفعالية السلوكيّة .ال ٠نموعة شاىدة ىنا ،وال ٩نري مقارنة بيانات التبلميذ اٞنشاركٌن مع
القوي ّ
تبلميذ آخرين٩ .نري اٜنصوؿ على بيانات التبلميذ قبل اٞنداخلة وبعدىا ،وتقارف نتائج ما قبل االختبار وبعده للتبلميذ

كل اٞنتغًنات ليس متوفّػًرا ،والنتائج ال تدؿ على مفعوؿ ىذه الدروس بشكل جازـ.
اٞنشاركٌن ٗنيعهم .التل ّكم الكامل يف ّ
.4

استخداـ التصميم البحثي الوصفي في ىذا البحث
عندما ال تتوفّر معايًن دقيقة الستخبلص النتائج ،نلجأ اُف ٗنع اٞنعلومات الضروريّة بوسائل غًن إحصائيّة ولكن

مفيدة اُف حد كبًن.

اعتمدت اسلوب الرصد كوسيلة ٞنراقبة معلومات عن خصائص اٞنشاركٌن وتسجيلها عند تطبيق الربنامج يف وضعهم

ُ
مفيدا يف توليف ( fine
تصرفات التبلميذ واستجاباهتم ،ما كاف ً
الطبيعي يف الصفوؼ .ساعدين ذلك يف مبلحظة ّ

 )tuneمواصفات الربنامج بدقّة اكثر للمراحل التالية.

التلوِف على النتائج الدراسيّة والسلوؾ االجتماعي

ُ
ٛنأت اُف آراء ّ
اٞندرسٌن الكتشاؼ مدى مفعوؿ برنامج الولد القوي ّ
للتبلميذ ،وذلك باستخداـ اسلوب اٞنقابلة القصًنة معهم .وقد تػ ّم ٗنع آرائهم يف مرحلة التلضًن ،وكذلك يف ّناية
الدورة للمقارنة.

التلوؿ مفهوـ يتللّى بالكثًن من الغموض واٝنفي ( ،)invisibilityوال آليّات ٜنصره وعملنتو ،كاف ٩نب
ّ نا ا ّف ّ

استخدمت اسلوب اٞنسح ٛنمع اٞنعلومات عن طريق االسئلة اٞنباشرة
ابتكار اساليب الستكشاؼ معاٞنو ّاوالً .لذلك
ُ

التلوؿ ،متّ ابتكار وسيلة
ورا يف استبياف قصًنّ .اما بالنسبة اُف تقومي ّ
٩نيب عنها التبلمذة تارًة يف موضوع إنشاء ،وط ً

التلوؿ،
التلوؿ ّ
ّنتغًنات اخرى (مثاؿ ذلك :التق ّدـ يف االداء الدراسي) ،واعتبار ّ
مبتكرة ،وذلك عن طريق ربط حركة ّ

اٞنتغًن اٞنتّصل .سوؼ اٚنّي ىذه العبلقة السببيّة
التلوؿ من خبلؿ حركة ّ
مبدئيّاًُ ،م ّ
فعبلً ٟنا ،وبالتاِف ،مراقبة حركة ّ
اٞنفرتضة الح ًقا باسم "التفاعل التسلسلي" .قد يبدو ىذا مع ّق ًدا بعض الشيء ،ولكن من باب التبسيط ،ويف غياب
ٓنوؿ يف ذىن
التلوؿ وعملنتو وتقو٬نو،
افرتضت بأف اي تغيًن ا٩نايب يف ّ
ُ
اٞنتغًن اٞنتّصل ىو دليل على ّ
اآلليّات ٜنصر ّ
89
التلوؿ.
التلميذ ومنظوره ونشاطو  .متّ استخداـ نتائج اٞنقابلة القصًنة مع ّ
اٞندرسٌن اٞنشار إليها اعبله لتقومي ّ

.5

استخداـ البيانات النوعيّة
اٞنعلومات النوعيّة ىي اليت ٩نمعها الباحث خبلؿ مسًنة البلث عن تفاصيل تق ّدـ البلث لتلسٌن ادائو وافكاره

ألّنا ليست ادوات تقومي باٞنعىن البلثي .باٞنبدأ٪ ،نتفظ الباحث بالبيانات النوعيّة الستعمالو اٝناص .اىم
للمراحل البلحقة ّ
السرِديَّة
البيانات ىي ّ
مدونة البلث ( )research diaryلتدوين خواطر حوؿ يوميّات البلث ،والسجبلت القصصية او ْ
( ،)anecdotal recordsومبلحظات الرصد والرقابة الطبيعيّة او شبو-الطبيعيّة يف الصف ( naturalistic and semi
 ،)naturalistic class observation and monitoring notesوتعابًن التبلميذ ،وتفاصيل اٞنناقشات ،وا٧ناط

السلوؾ ،وا٧ناط التعلّم ،وبوادر التق ّدـ طواؿ الدورة ،باإلضافة اُف التصوير الفوتوغرايف.
اٞندرسٌن عن تأثًن الربنامج باإلٗناؿ ،أل ّّنم قد يبلحظوف تفاصيل َف تكن يف
من اٞنهم اٜنصوؿ على مبلحظات ّ

تؤخذ بعٌن االعتبار عند إدخاؿ تعديبلت يف الربنامج بعد كل
حسابات الربنامج ،وىذه ً
ايضا من اٞنعلومات النوعيّة اليت َ

مرحلة.
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اتوسع يف ىذا اٞنوضوع يف قسم فرضيّة التفاعل التسلسلي ،انظر صفلة .165
ّ

الفصل التاسع
مكونات وادوات في دراسات البحث الثالث
ّ
التفاصيل مهمّة ،تستحقّ منّا االنتظار
حتّى إنجازىا بشكل صحيح.
—ستيف جوبز

أ.

تراتب دراسات البحث ومراحلها المتتالية

التلوِف ،ولكنّها ال تندمج منهجيا،
٩نمع البلث اٜناِف ثبلث دراسات تتفاعل عند تطبيق برنامج الولد القوي ّ
اٞنسوغ يف تعدد الدراسات والتصاميم فيكمن يف
وتبقى ّ
متغًناهتا وبياناهتا مستقلّة .ما ْنمعها ىي فقط اىداؼ البلث .أما ّ

يتطور البلث من خبلؿ مراحل تُطبّق يف سنوات ثبلث متتالية ،بشكل
ا ّف كل دراسة تعاًف ناحية من اىداؼ البلثّ .

مكوناهتا
مداخبلت تطبيقيّة ،خبلؿ االعواـ الدراسيّة  .2014-2011كل مرحلة ىي ْنربة شبو مستقلّة ،تتشابو يف بعض ّ
ؤنتلف يف بعضها اآلخر .ويف ّناية كل مرحلة ٩نري تقومي اٞنرحلة ،وعندما ال تتل ّقق االىداؼ اٞننشودة ،يتطلّب ّأناذ
ستكمل البلث.
قرارات جديدة يف إعادة صياغة الربنامج ،ويُ َ
.1

التحولي وتركيبو وتنقيحو
الدراسة األولى :إنشاء برنامج الولد القوي ّ
التلوؿ وىو يف
ٔنصصيّة ٢نتلفة ،منها الرتبية ،والفن ،وعلم النفس ،وْنمع ً
ْنمع الدراسة األوُف أُطُراً ّ
ايضا مفهوـ ّ

التخصصات وتطويره ،اٚنو برنامج
التخصصية اٞنعرتؼ بيها .تعمل الدراسة على إنشاء وتطوير برنامج متع ّدد
خارج االطر
ّ
ّ
تضم مفاىيم العبلج النفسي ،وتُطبِّق تقنيّات العبلج بالفن ،وتُعلِّم الرسم ،وترتكز على قواعد
الولد القوي ّ
التلوِف ،اليت ّ

التخصصات الداخلة فيو .ومن
معمق يف
التعليم ،وتُ ِّ
ّ
مكونات الربنامج من خبلؿ ُنث ّ
يتم انتقاء ّ
طور نظريّة التعلم ّ
التلوِفّ .

مرات عرب ثبلث ناسخات من ّقلة ،لتطويرىا دوريا.
مثّ ٩نري ْنربتها بإدخاٟنا اُف داخل الصفوؼ الدراسيّة ثبلث ّ
.2

التحولي وتقويمو
الدراسة الثانية :تطبيق برنامج الولد القوي ّ

التلوِف ،وتقومي نتائجو للنظر يف العبلقة السببيّة والتأثًنيّة
وظيفة الدراسة ىي تطبيق برنامج الولد القوي ّ
اٞنتغًنات التابعة (وىي :مهارات الرسم ،واالضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة،
اٞنستقل (وىو الربنامج نفسو) على ّ
ّ
الدراسي ،والسلوؾ االجتماعي) ،الختبار فعاليّتو.
.3

للمتغًن
ّ
واالداء

التحولي وتقويمو
التحوؿ من خالؿ برنامج الولد القوي ّ
الدراسة الثالثة :تفعيل ّ

التلوؿ وخصائصو ،وتثبيتو،
ّاما الدراسة الثالثة فإطارىا عابر
ّ
التعرؼ على طبيعة مفهوـ ّ
للتخصصات ،ودورىا ّ
واستهبللو ،والبلث يف إمكانيّة عملنتو يف اجملاؿ الرتبوي بشكل عاـ ،ومع القاصرين بشكل خاص.
ومتغًنة٫ .نتلف
تتألّف كل دراسة من الدراسات الثبلث اٞن ِّ
كملة يف البلث من عناصر وادوات واساليب ثابتة ّ
ُ
بعض ىذه العناصر من مرحلة اُف اخرى ُنسب االىداؼ ،اشرح ا٨نّها يف االقساـ التالية ،واترؾ شرح بعض التفاصيل ٜنٌن

ظهورىا يف التسلسل الدراسي.

خريطة توضيليّة ( )roadmapلرتاتب دراسات البلث الثبلث ومراحلها اٞنتتالية الثبلث يف جدوؿ .909
ترابط الدراسات الثبلث يف اٞنرحلة الواحدة يف جدوؿ .5
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اٝنريطة التوضيليّة ( )roadmapلرتاتب مراحل البلث الثبلث مع دراساهتا الثبلث يف جدوؿ  9يف صفلة .168

الدراسة األوُف

التخصصات.
اٞنتغًن اٞنستقل متعدِّد
 إنشاء ّ
ّ

ّنكونات ُنثيّة ،تقنيّة ،فنّػيّة ،تربويّة،
 تركيب برنامج الولد القوي التلوِف ّ
وٓنوليّة.
نفسيّةّ ،

التلوِف يف الصفوؼ
 تطبيق برنامج الولد القوي ّ
الدراسة الثانية

اٞنتغًنات التابعة وىي :عوارض االضطرابات
 اٜنصوؿ على نتائج ّ
االنفعاليّة السلوكيّة ،مهارات الرسم ،االداء الدراسي ،السلوؾ

التلوِف من خبلؿ نتائج
االجتماعي – تقومي برنامج الولد القوي ّ

اٞنتغًنات التابعة.
ّ

التلوؿ
 استكشاؼ مفهوـ ّ
الدراسة الثالثة

التلوؿ ،وٓنديده ،عملنتوْ ،نسيده ،استهبللو ،وحثّو ،وتفعيلو،
 تعريف ّ
وٓنفيزه ،وتنشيطو ،وتقو٬نو يف ٠ناؿ التعليم ،وتثبيتو يف علم النفس

جدوؿ  :5ترابط الد راسات الثبلث وتفاعلها يف اٞن راحلة الواحدة.

ب.

التحولي
عناصر الدراسة األولى :إنشاء برنامج الولد القوي ّ

.1

التحوليّة
المكوف الفنّي في البرنامج واالىداؼ ّ
ّ
مادة تدريسيّة يف
تعليم الفن ىو يف صلب عمليّات البلث ،أل ّف الربنامج ىو تربوي دراسي و٩نب اف يُق ّدـ بشكل ّ

استعملت النسخة االنسب يف كل مرحلة من تطبيق
الفين يف الربنامج ،و
الصفوؼ .لقد
ُ
ُ
لمكوف ّ
وضعت ناسخات متع ّددة ل ّ

الربنامج ،يضم كل نسخة منها خطّة درس ( )lesson planخاص هبا .يساعد خطّة الدرس يف ٓنديد اٞنواضيع
الفين مع
والنشاطات ،ويف تنظيم االفكار ،والوقت ،ويساعد يف التل ّكم بإدارة
ّ
لمكوف ّ
الصف .الناسخات اٞنختلفة ل ّ
خططها يف ما يلي:
)1

الرسم العالجي الحر ()Therapeutic free drawing

 تقنيّة الرسم :رسم حر.

 موضوع الرسم :حوؿ احد اٞنواضيع اٞنطروحة يف منهج الولد القوي.
 خطّة الدرس :خطّة الرسم العبلجي اٜنر.91
التلوِف :الرتكيز على توفًن البيئة الرتبويّة الداعمة او البيئة العبلجيّة للتبلميذ.
 اٟندؼ ّ
)2

الرسم العالجي المنهجي ()Therapeutic systematic drawing

 تقنيّة الرسم اٞننهجي :رسم عرب خطوات متّبعة.92

 موضوع الرسم :حوؿ احد اٞنواضيع اٞنطروحة يف منهج الولد القوي.
 خطّة الدرس :خطّة الرسم العبلجي اٞننهجي.93
التلوِف :الرتكيز على خلق بيئة فائقة التنظيم ( ،)highly structured environmentيتخلّلها قواعد
 اٟندؼ ّ

وإجراءات متوقّعة (ُ )predictable rules and routinesنيث يتم ّكن التلميذ من اف يفهمها ،ويتنبّأ هبا مسبقاً،

ويتوقّع درجة عالية من النجاح بعد بذؿ اٛنهد اٞنطلوب.

الرسم العالجي المرّكب ()Therapeutic synthesized drawing
)3
 تقنية الرسم :رسم منهجي اساسي ِ
يكملو كل تلميذ بالرسم العبلجي اٜنر كما يشاء.94
ّ
 موضوع الرسم :مقاربة مع احد اٞنواضيع اٞنطروحة يف منهج الولد القوي.
 خطّة الدرس :خطّة الرسم العبلجي اٞنرّكب.95

91
92
93
94

خطّة الدرس يف الرسم العبلجي اٜنر يف اٞنللق رقم  8يف صفلة .337
صورة توضيلية عن تقنية الرسم اٞننهجي يف اٞنللق رقم  7يف صفلة . 336
ّ
ّ
خطّة الدرس يف الرسم العبلجي اٞننهجي يف اٞنللق رقم  9يف صفلة . 338
كب يف اٞنللق رقم  12يف صفلة .341
مقارنة بٌن الرسم اٞننهجي والرسم اٞنرّ

التلوِف :الرتكيز على خلق بيئة فائقة التنظيمٓ ،نديد قواعد وإجراءات متوقّعة ُنيث يتم ّكن التلميذ من اف
 اٟندؼ ّ
يفهمها ويتنبّأ هبا مسبقاً ،ويتوقّع درجة عالية من النجاح بعد بذؿ اٛنهد اٞنطلوب .باإلضافة اُف ٓنفيز النمو عرب
تشجيع اٞنبادرة الفرديّة.

الرسم المرّكب غير العالجي ( )Non-therapeutic synthesized drawing
)4
 تقنية الرسم :رسم منهجي اساسي ِ
يكملو كل تلميذ بالرسم اٜنر كما يشاء.96
ّ
ٓنوليّة دوف مواضيع ١ن ّددة .
 موضوع الرسم :أسئلة ونقاشات ّ
 خطّة الدرس :خطّة الرسم اٞنرّكب غًن العبلجي.97

التلوؿ.
التلوِف :تعزيز الثقة بالنفس ،وشعور االنتماء اُف ٞندرسة ،و ّ
 اٟندؼ ّ
)5

ادوات التنفيذ

 اٞنتطلّبات االساسيّة :الصف الدراسي مع مقاعد دراسيّة وسبّورة وطبشور و٣نلاة.

ومربد لؤلقبلـ ،اقبلـ تلوين خشبيّة.
 اٞنواد اٞنستعملة يف الرسم والتلوين :اوراؽ بيضاء ،قلم رصاص و٣نلاة ٌ
وعلوه  4امتار ،طبلء ابيض مؤسس
 مواد الرسم اٞنستعملة للجداريّة خارج
ّ
الصف :حيط طولو اكثر من  12مرت ّ

ملوف للرسم ،الواف اكريليك ،فرشاة للتلوين ،ادوات مساعدة مثل صلوف ٝنلط االلواف ،مياه
( ،)undercoatطبشور ّ
 ،اقمشة ،سلّم ،اٍف...

.2

المكوف النفسي في البرنامج :اقتباس منهج الولد القوي ()Strong Kids Curriculum
ّ

من اىم اىداؼ البلث ىو إدخاؿ مفاىيم علم النفس اُف الصفوؼ الدراسيّة السويّة للتعامل مع انفعاالت
التبلميذ وسلوكهم ،لذلك كاف من الضرورة اعتماد وسيلة ٓن ّقق ىذا اٟندؼ .وقع االختيار على منهج الولد القوي .يتألّف
تضمن عناوين نفسيّة-اجتماعيّة ،هتدؼ اُف
درسا ً
جاىزا لبلستعماؿ اٞندرسي ويف داخل الصفوؼ ،ي ّ
الربنامج من اثين عشر ً
تعزيز الوعي وقدرات التواصل وهتذيب العواطف واألفكار والسلوؾ لدى التلميذ 98.اف منهج الولد القوي ىو يف االساس

95
96
97
98

خطّة الدرس يف الرسم العبلجي اٞنرّكب يف اٞنللق رقم  10يف صفلة
كب يف اٞنللق رقم  13يف صفلة .342
مقارنة بٌن الرسم اٞننهجي والرسم اٞنرّ
كب غًن العبلجي يف اٞنللق رقم  11يف صفلة .340
خطّة الدرس يف الرسم اٞنرّ
عناوين الدروس يف منهج الولد القوي ومواضيعها اٞنقابلة يف اٞنللق رقم  14يف صفلة .343
.339

يتضمن اي نشاطات او دروس فنّػيّة ،إّ٧نا يف ىذا البلث٩ ،نري اقتباس عناوين ىذا
عبارة عن حوارات يف داخل الصف وال ّ

اٞننهج ومضمونو وٓنويلها اُف مواضيع وعناوين تطبيقيّة ٬نكن رٚنها ،ومناقشتها ُنسب قدرة التلميذ يف التفاعل.
.3

التحوليّة
المكوف االجتماعي في البحث واالىداؼ ّ
ّ
التلوِف ىو اٞنواضيع النفسيّة-االجتماعيّة اليت
الفرؽ االساسي بٌن صف الرسم العادي
ّ
وصف برنامج الولد القوي ّ

تدخل يف خطّة الدرس لدعم اٞنهارات االجتماعيّة لدى التبلميذ .من ىذه الوسائل:
)1

تشجيع التعبير الشفهي

اٞنكوف االجتماعي يف منهج الولد القوي ىو تشجيع التعبًن الشفهي حوؿ اٞنواضيع االجتماعيّة-
إحدى ركائز ّ
النفسيّة ،وذلك لدعم مهارات النقاش اٛنماعي يف داخل الصفوؼ .عندما يػُ ْعطَى التبلميذ الفرصةَ للتعبًن شفهيّاً عن

رسوماهتم ،وعن آرائهم الشخصيّة يف اٞنوضوع اٞنطروح ،فهذا سيعطيهم الثقة بالنفس ،ويوفّر ٟنم فرص تل ّقي الثناء من
اٞندرس واالقراف٣ ،نا سيعزز لديهم شعور االنتماء للمدرسة وللمجموعة يف الصف الدراسي.
ّ
)2

تحفيز وجهة الضبط الداخلي
وجهة الضبط الداخلي ) (internal locus of controlىو احد اٞنفاىيم االساسية يف نظرية التعلم

االجتماعي ) ،)social learning theoryويعين درجة شعور االفراد بالتل ّكم على ما يدور حوٟنم او ٪نصل ٟنم.
االشخاص ذوو التلكم الداخلي ( )Internalيتمتّعوف بالكفاية والقدرات العقلية اليت تشعرىم باّنم قادرين على التلكم
ّنا قد ٪ندث ٟنم يف اٞنستقبل .اما االشخاص ذوو التلكم اٝنارجي ( )Externalفاّنم يعتقدوف اف ما ٪ندث ٟنم ىو
نتيجة لللظ ،والصدفة ،والقدر ،او نفوذ اآلخرين .نراىم مقتنعٌن بأ ّّنم ال ٬نتلكوف التلكم ّنا قد ٪ندث ٟنم يف اٞنستقبل
التلوِف .االوالد
(إسلاؽٓ .)2011 ،نفيز وجهة الضبط الداخلي لدى التبلميذ ىو احد الشروط االساسية يف نظرية التعلم ّ

ذوو الضبط الداخلي يتمتّعوف بصفات الشجاعة واالستقبلؿ والنجاح ،يف حٌن نرى االوالد ذوي الضبط اٝنارجي ٬نيلوف

قائبل :كلّما كاف التلميذ يتمتّع
يفسر تفاعل الفرد مع بيئتو ً
اُف االتكالية ،والعدوانية ،ورّّنا يفشلوف .نظرية التعلّم االجتماعي ّ
بصفات الضبط الداخلي كلّما ارتفعت مهارات التفاعل االجتماعي لديو.

.4

التحوليّة
المكوف التربوي في البرنامج واالىداؼ ّ
ّ

تسهل نقل اٞنعلومات إُف
اٞندرسوف اُف تقنيّات يف اٞنمارسة ِّ
٪نتاج ّ
عرؼ بأدوات إدارة الصف ( classroom
النظاـ يف الصفوؼ الدراسيّة ،ومواجهة التلديات السلوكيّة عند التبلميذ ،تُ َ
.)management tools
التبلميذ

بشكل مفيد ومريح ،وتُسهم يف ضبط

ٓنوليّة يف إدارة الصفوؼ .إدارة الصفوؼ
ٓنوليّة بامتياز٩ ،نري ّ
تبين مبادئ ّ
ّنا ا ّف برنامج الولد القوي اىدافو ّ
التلوليّة ) (transformative classroom managementموضوع حديث يف ٠ناؿ البلوث الرتبويّة ،ويستند اُف
ّ

تلوِف يف الصفوؼ الدراسيّة ،وذلك عرب تعزيز شعور تقبّل اآلخر ،وشعور
التلوليّة ،يرتكز على خلق اٞنناخ ال ّ
نظرية ميزيرو ّ

االنتماء اُف جملموعة ،وتعزيز قدرات التبلميذ وتوجيها ٥نو النمو اٞنستداـ بدالً من القدرة الثابتة ،وخلق شعور النجاح عند
كل تلميذ على حدة ،وكذلك عند اجملموعة ( .)Shindler, 2009كما يشمل نظاـ تتبع ٞنؤشرات التقدـ لدى التبلميذ

عن كثب.
.5

التحوليّة في البرنامج وفي األىداؼ
المكونات ّ
ّ
موزعة يف كل تفاصيل الربنامج ،تتفاعل من خبلؿ العمليّات التالية:
موحدة ،بل ىي ّ
التلوليّة ليست ّ
اٞنكونات ّ
ّ

)1

التحوؿ من خالؿ خطّة الدرس
خلق فُرص ّ

التلوليّة لكل من االنواع االربعة للرسم وأٝنّصها يف النقاط التالية:
اعيد ذكر االىداؼ ّ

التلوِف يف الرسم العبلجي اٜنر :الرتكيز على توفًن البيئة الرتبويّة الداعمة او البيئة العبلجيّة للتبلميذ.
 اٟندؼ ّ
التلوِف يف الرسم العبلجي اٞننهجي :الرتكيز على خلق بيئة فائقة التنظيم ( highly structured
 اٟندؼ ّ

 ،)environmentيتخلّلها قواعد وإجراءات متوقّعة (ُ )predictable rules and routinesنيث يتم ّكن

التلميذ من اف يفهم ،ويتنبّأ هبا مسبقاً ،ويتوقّع درجة عالية من النجاح بعد بذؿ اٛنهد اٞنطلوب.

التلوِف يف الرسم العبلجي اٞنرّكب :الرتكيز على خلق بيئة فائقة التنظيم ،باإلضافة اُف ٓنفيز النمو عرب تشجيع
 اٟندؼ ّ
اٞنبادرة الفرديّة.

التلوؿ.
التلوِف يف الرسم اٞنرّكب غًن العبلجي :تعزيز الثقة بالنفس ،وشعور االنتماء اُف ٞندرسة ،و ّ
 اٟندؼ ّ

)2

التحوليّة وأدواره
صفات ِّ
المدرس ّ

ُفصلها يف
التلوليّة ىو ِّ
التلوليّة ،أ ّ
اٞندرس وصفاتو ،ومهنيّتو ،وادواره وخصائصو ّ
احملور االساسي إلدارة الصف ّ
النقاط التالية:
التوجو الكلي.
٬ نتلك ِّ
اٞندرس النظرة الشاملة و ّ

 لديو وعي كامل اٛنسم والعقل والروح يف عملية التعلّم.

اٝناصة.
 لديو القدرة على اٝندمة ِّ
كمدرس ٢نضرـ وبارع تنبثق منو خربتو وْناربو ّ
 يعمل على إنشاء بيئة تتسم بالثقة والرعاية.

 يعمل على تسهيل العبلقات اٜنساسة بٌن اٞنشاركٌن.
التأمل وتبادؿ اٞنشاعر واألفكار يف الصف.
 يعمل على تشجيع التبلميذ على ّ
 يتعاُف عن اٞنعتقدات الشخصيّة ويقبل معتقدات اآلخرين.

 ينشر ثقافة الوعي ِنصوص الطرؽ البديلة للتعلم.

تعزز التلوالت يف منظورىم.
 يساعد التبلميذ يف التساؤؿ بشأف الواقع بوسائل ِّ

٪نث التبلميذ على أف يكونوا على استعداد لبلنفتاح والتغيًن.
ّ 
٪نث التبلميذ على السعي لتلديد حقائقهم وادوارىم بأنفسهم ،بدال من اٜنقائق االجتماعية احملددة ٟنم.
ّ 
صن التبلميذ ضد االفكار السلبيّة اآلتية من اآلخرين أو من اٞنؤسسات الثقافية واالجتماعيّة وغًنىا.
٪ُ ن ِّ
 يعمل على إنشاء ثقافة القدرة على ْناوز اال٧ناط اٞناضية للتعلم ولبلختبار.

 يعمل على إنشاء ثقافة التفكًن النقدي عند التبلميذ يف العمل اٞندرسي ويف اٜنياة الشخصية.
 يعمل على إنشاء ثقافة العقبلنيّة بدؿ االنفعاليّة.
 يعمل على اكتساب التبلميذ النضج للتعامل مع ٓنوالت ومواد وظروؼ ٔنتلف عن معتقداهتم اٜنالية.
)3

التحوليّة
استراتيجيات إدارة الصف ّ
اٞندرس يف إدارة الصف فتُختصر يف النقاط التالية:
التلوليّة اليت يعتمدىا ِّ
ّاما االسرتاتيجيات ّ

سهبل
اقعا ً
ٓ نفيز الطموح يف التلميذ من خبلؿ الدرس :يبدأ الطموح عندما ينكسر حاجز اٞنستليل ويصبح النجاح و ً
قادرا على تنفيذىا من قبل٩ .نب
يف تفكًن التلميذ .يتفاعل شعور الطموح عندما ينجز التلميذ َم ّ
همة صعبة َف يكن َ
ٞندرس.
توفًن ١ن ّفزات الطموح لكل تلميذ مهما كانت قدراتو ،ولو مع القليل من اٞنساعدة والدعم اٞنباشر من قبل ا ِّ

 تعزيز فرح اال٤ناز من خبلؿ الدرس :من امثلة تعزيز فرح اال٤ناز يف روح التبلميذ ،وِن ٍ
اصة التلميذ يف خطر ،ىي
تشجيعو على التفاخر باإل٤ناز الذي ح ّققو يف الدرس والتعبًن عن فرحو اماـ االقراف ،مثاؿ ذلك :عندما ينجز رٚنة
ٗنيلة ٩نب إعطاؤه فرصة التفاخر اماـ اآلخرين يف الصف .ويف السياؽ نفسو تشجيع اآلخرين يف الصف على دعم
زميلهم والفرح معو.
ٓ نفيز النمو من خبلؿ خطّة الدرس :النمو ىو كل ما يكتسبو التلميذ يف اٞندرسة ،من علم ،و٤ناح ،وثقة ،وقدرة،
ومهارة ،اٍف ...النمو يشمل نواحي شخصيّتو كلّها .باإلمكاف ٓنفيز النمو عرب تشجيع اٞنبادرة الفرديّة ،على سبيل

اٞنثاؿ :بعد إٕناـ الرسم اٞننهجي ،ويُطلَب من التبلميذ إكماؿ الرٚنة ّنفردىم من دوف مساعدة او ارشاد .يُطلب منهم
إدخاؿ اضافات من حيث الشكل ،او اٞنعىن ،او إبداء الرأي عن اٞنوضوع اٞنطروح ،ومن مثّ االشادة هبذه اإلضافات.

)4

التحولي
الفضاء ّ

ىو ٠نموع العناصر منها اٞنكاف ،والزماف ،والتفاعبلت ،والديناميكيّات ،حيث اٞنساواة بٌن التبلميذ يف الفرص
واالدوار واٞنعلومات واالطراء تتجمع كلّها ٝنلق مناخ من األماف ،والدعم ،واٜنريةٍ ،
خاؿ من االكراه والقصاصْ ،نعل من
ّّ
ّ

سهبلً للنمو.
الفضاء ٠ناالً م ّ
ت.

التحولي وتقويمو
عناصر الدراسة الثانية :تطبيق برنامج الولد القوي ّ

الصف الدراسي ،وتطبيقو ،والتل ّقق من
التلوِف اُف
ّ
اىم وظائف ىذه الدراسة ىي إدخاؿ برنامج الولد القوي ّ
فعاليّتو عرب ٓنديد ادوات تقومي مناسبة .اىم ادوات التقومي ىي:
.1

استمارة تحليل وتقويم السلوؾ الوظيفي

)1

ترقيم االستمارة وتشغيلها
عامة عن التلميذ ،99يليو القسم
االوؿ ىو يف منزلة مق ّدمة ٓنتوي معلومات ّ
تتألف االستمارة من قسمٌن :القسم ّ

الثاين الذي يتألّف من  120سؤ ًاال .100ىناؾ ثبلثة احتماالت ٫نتار من بينها التلميذ لئلجابة على السؤاؿ .يُطلب من
التبلميذ قراءة بنود االستمارة ،واالجابة عليها باختيار احد االحتماالت " 3كثًناً " او  " 2قليبلً" او " 1ابدا" اٞنذكورة

99

تتضمن معلومات عن التلميذ .انظر اٞنللق  17صفلة
مق ّدمة استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي باللغة اإلنكليزية ّ

100

بنود استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي يف اٞنللق رقم  18يف صفلة .353 – 349

. 348

اُف جانب كل بند .كل احتماؿ ٫نتاره التلميذ يدؿ على نسبة من االضطراب لديو٪ .ن ّدد لكل احتماؿ قيمة حسابيّة ،

اليت على اساسها ْنري االحصائيّة .القيمة اٜنسابيّة ألجوبة التبلميذ على اسئلة استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي
واردة يف اٛندوؿ .6
جواب التلميذ

معنى او تفسير اختيار التلميذ

رقم 1
رقم 2

ال يعاين التلميذ ابداً من اٞنشكلة اٞنذكورة.

يعاين التلميذ من اٞنشكلة بشكل خفيف او نسيب.

2

رقم 3

يعاين التلميذ كثًناً من اٞنشكلة اٞنذكورة.

3

ال جواب

متمرد.
التلميذ مرتدد او غًن متأكد او خائف او ّ

القيمة الحسابيّة
0

1

جدوؿ  :6القيمة اٜنسابيّة ألجوبة التبلميذ على اسئلة استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي.
وْن َمع البيانات ( Data
يتم تشغيل االستمارة قبل بداية تطبيق الدروس يف الصفوؼ وبعد ّنايتوُ ،

وْنرى العمليّة االحصائيّة ُنسب نوع التصميم البلثي اٞنستخدـ ،وتستخرج النتائج واٞنقارنات ،والتل ّقق
ُ ،)Collection
من مفعوؿ الربنامج يف ٔنفيف مع ّدالت االضطرابات االنفعاليّة والسلوكيّة لدى التبلميذ بشكل اٗناِف.
)2

ابعاد االستمارة وفروعها

اعا ٢نتلفة من االسئلة ،منها االسئلة اليت تشًن اُف العوارض االستظهاريّة 101أو اليت
نذكر اف االستمارة تضم انو ً
تشًن اُف العوارض االستبطانيّة .102قد يكوف الولد مصابًا بعوارض إحدى ىاتٌن الفئتٌن ،او قد يتزامن النوعاف من العوارض

يف الولد الواحد ،وقد ال يكوف الولد مصاب بأي منهما.

قسم بنود االستمارة اُف فئات وفروع .ىناؾ فرعاف أساسياف و٨نا :فرع االسئلة اليت تشًن اُف العوارض االستظهاريّة،
 تُ َ
وفرع االسئلة اليت تشًن اُف العوارض االستبطانيّة .ىذاف الفرعاف ٨نا بعداف ٢نتلفاف من االضطرابات االنفعاليّة

السلوكيّة .األبعاد ىي نو ٍاح ١نددة ومبلحظة من السلوؾ ،وتشًن إُف "سلوؾ مقلق نسبيا" ،وليس بالضرورة اُف
تشخيص مرضي ما .كل من االبعاد لو أربعة فروع او اربع ٠نموعات من األعراض .التفاصيل يف جدوؿ  7اق ّدمها كما
يلي:

101
102

انظر صفلة .59
انظر صفلة .59

البعد  Aمع تفاصيل عن االضطرابات التابعة في فروعها
ُ
االستبطانية .يتم فرز ىذه األعراض الى أربع مجموعات ىي A3 A2 A1 :و A4
السموكيات
البعد  = Aالعوارض و
ّ
ّ

A

تجنب المهام  /إيقاف المهمة  -الميل إلى تجنب إنجاز الميام المطموبة أو المتوقعة أو تجاىميا أو الفشل فييا بما في ذلك

A1

الخصائص :غافل ،ناس ،غير منظم ،مشتّت ،مماطل ،ميمل ،منغمس في النفس.
اضطراب نفسي :نمط سموكي أو عقمي يسبب ضائقة كبيرة أو ضعفًا في األداء الشخصي.

A2

الواجبات المنزلية والميام اليومية وما إلى ذلك.

الخصائص :متوتّر ،ميمومِّ ،
مشكك ،حزين ،عصبي ،قمق ،كمالي ،خائف ،حساس ،مذنب ،انتحاري ،مشاكل في األكل
والنوم ،مشاكل تتعمّق بالشعر واألظافر والجمد ،مجيد ،متممّل ،فرط الحركة ،ميووس ،مشاكل في التركيز ،أوىام ،متدني
احترام الذات.

االجتماعية إلى حد ما ،وكذلك ييرب من المواقف التي تتطمّب التفاعل
االنسحاب االجتماعي  -الميل الى العزلة
ّ
االجتماعي.

ِّ
متجنب ،صامت ،عير ُمعبِّر ،خجولُ ،محرج ،لديو مشاكل تواصل.
الخصائص :مكتئب،
جسدية أو "أمراض" مثل الصداع ،والغثيان ،وأوجاع الجسم ،إصابات طفيفة،
االعراض الجسدية  -يشكو من أعراض
ّ

A3

A4

زيادة الوزن أو خسارتو.

طبية.
الخصائص :زيارة متكررة لمممرضة والطبيب ،غائب عن المدرسة ألسباب ّ
البعد  Bمع تفاصيل عن االضطرابات التابعة في فروعها
ُ
البعد  = Bالعوارض والسموكيات االستظيارّية .يتم فرز ىذه األعراض الى أربع مجموعات ىي B3 B2 B1:و .B4

B

المخرب ،يقاطع ،أو يجذب انتباه اآلخرين "الى خارج الميمة".
اضطراب  -يميل لالنخراط في السموك
ِّ

B1

تحديا و  /أو تحدي السمطة.
ّ
تحدي السمطة – يميل إلى كسر القواعد عمدا أو ً
السمبية ،العصيان ،والعدائية تجاه شخصيات السمطة.
الخصائص :االستفزاز ،البحث عن المتاعب،
ّ

B2

الخصائص :نوبات الغضب ،الجدلية ،اختبار الحدود ،البحث عن االىتمام

اعتداء  :الميل الى الغضب ،بدء االعتداء المفظي أو الجسدي مع اآلخرين ،محاولة فرض السيطرة أو "الوعد بالثأر"  ،او

الضارة ،كتابة الرسائل الميددة ،نشر الشائعات ،الخ.
من خالل االنتقام ،أو الوسائل غير المباشرة مثل الثرثرة
ّ
الخصائص  :رد الفعل الدفاعي ،االندفاع ،االضطراب ،الغضب ،البحث عن المشكمة ،االنتقام ،الخداع ،السرقة ،الكذب،

B3

تخريب الممكية ،القسوة عمى الحيوانات ،البغض ،التالعب.

الجنوح  -الميل إلى االنخراط في سموك سمبي أو متمرد مع األقران.
الخصائص :الضرر ،اإلدمان ،استخدام األسمحة ،اإلجراءات غير القانونية ،والجرائم الخفيفة.

جدوؿ  :7البُعدين  Aو  Bمع فروع كل منهما وىي.B4 -B3 -B2 -B1 -A4 - A3-A2-A1 :

B4

 البعد  = Aالعوارض والسلوكيّات االستبطانيّة الداخلية .تُقسم اُف أربع ٠نموعات وىي  A1و A2و A3و.A4

 البعد  = Bالعوارض والسلوكيات االستظهاريّة اٝنارجية .تُقسم اُف أربع ٠نموعات وىي وىم  B1و B2و B3و.B4
ال تُستخدـ ىذه االبعاد والفروع يف النسخة االختباريّة االوُف من مراحل تطبيق البلث .إّ٧نا فقط يف النسخة
تم االحصائيّات على اساس
االساسيّة ،حيث يتم تعديل االستمارة ،ويصبح عدد االسئلة فيها  74سؤ ًاال ً
بدال من  ،120وت ّ
االبعاد والفروع يف االستمارة .والسبب يف ىذا التعديل والتدقيق ىو معرفة تأثًن الربنامج يف نو ٍاح معيّنة من االضطرابات
االنفعاليّة والسلوكيّة لدى التبلميذ.103

)3

خصائص االستمارة
من ٣نيّزات استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي 104ىي ا ّف القانوف األمريكي يسمح لغًن االختصاصيٌن يف علم

اٞندرسٌن يف النطاؽ اٞندرسي .ومن نقاط ضعفها ا ّّنا ليست اداة تشخيص دقيق تكشف االمراض
النفس باستعماٟنا ،مثل ّ

اٞنوحدة لؤلمراض النفسيّة (  ،)standardized diagnostic toolsبل ىو اداة تنظًن
النفسيّة مثل ادوات التشخيص ّ
معٌن ،او
( )Screening toolتستكشف ٚنات معيّنةٓ .نتوي االستمارة على  120سؤ ًاال تشًن اُف سلوؾ او شعور ّ

معٌن لدى الولد ،وال يدؿ على مرض
خاطرة معيّنة يف ذىن التلميذ ،يدؿ كل واحد من ىذه االسئلة اُف صعوبة او عارض ّ
اساسي الذي قد يكوف مسبِّب ىذا العارض .على سبيل اٞنثاؿ :عندما يضع التلميذ عبلمة  3اُف جانب السؤاؿ "انا قلق"،

صلي ،او مرضي نفسي،
٥نن نعرؼ ا ّف التلميذ يعاين من القلق بنسبة عالية ،ولكنّنا ال نع ِرؼ إذا كاف القلق سببو عارض ّ
اٞنوحدة
او مشكلة اجتماعيّة ،او عائليّةّ ،
وماديّة ،او عبلئقيّة ،او آنيّة او...او ...بينما هتدؼ اسئلة ادوات التشخيص ّ
اٞنوحدة
لؤلمراض النفسيّة اُف تشخيص العوارض إلظهار اضطراب او مرض ١ن ّدد .وىذا ىو الفرؽ بٌن ادوات التشخيص ّ
لؤلمراض النفسيّة وادوات التنظًن.

ويف اٜنقيقة ال نطمح يف ىذا البلث اُف كشف االسباب اٞنرضيّة او تشخيصهاّ ،اوًال :ألف اٞنرض ال ٩نوز
موجو اُف ٗنيع التبلميذ يف الصفوؼ
مصمم بأف يكوف تربويا،
تشخيصو ٗناعيا ،وثانيًا ألف الربنامج َّ
مدرسي االستعماؿّ ،
ّ

من دوف تفرقة ،ومن دوف وصمّ .اما االستمارة فهي فقط معيار لتقومي الربنامج اٞنطروح يف ىذا البلث ،من ناحية خفض
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استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي اٞنع ّدلة بأسئلتو اؿ  74وابعادىا وفروعها التابعة يف اٞنللق رقم  27يف صفلة
مواصفات استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي يف اٞنللق رقم  15يف صفلة .345

. 374

مدرس ،يريد اف
االضطرابات بشكل مللوظ وٗناعي ،كما ىي اداة ٕنكٌن للجسم اٞندرسي ،موضوعة يف متناوؿ اي ِّ
يستعملو من دوف اف يكوف اختصاصيا يف علم النفس ومن دوف اف يقصد تشخيص التلميذ.
.2

اختبار مهارات الرسم
ىناؾ رسومات يرٚنها التبلميذ يف كل ساعة درس٫ ،نتلف مضموف درس الرسم ُنسب كل مرحلة من مراحل

التلوِف يف تعليم
التطبيق ،ويف النهاية ،يستوجب تقومي مهارات الرسم لدى لتبلميذ للتل ّقق من فعاليّة برنامج الولد القوي ّ

الرسم .مع اختبلؼ مضموف الدرس من مرحلة اُف اخرى ،اختلفت معايًن تقومي مهارات الرسم .سوؼ اق ّدـ تفاصيل عن

ىذه اٞنعايًن يف سياؽ شرح كل مرحلة.
.3

المدرسين
تقدير ّ

)1

المدرسين عن تق ّدـ التالميذ في الدراسة والسلوؾ
مالحظات ّ

اٞندرسوف يروف التبلميذ كل يوـ ،ويستطيعوف تتبّع االداء الدراسي والسلوؾ االجتماعي لديهم بشكل طبيعي.
ّ
يُطلَب من بعض اٞندرسٌن يف ّناية كل مرحلة من تطبيق الربنامج تقديرىم عن اي تق ّدـ يف االداء الدراسي والسلوؾ
االجتماعي للتبلميذ يف داخل الصفوؼ ويف خارجهاُْ .ن َمع ىذه اٞنعلومات النوعيّة عن طريق اٞنسح يف مقابلة قصًنة معهم

اٞندرسٌن يف منزلة تقومي وصفي.
يف ّناية كل دورة .تُعترب آراء ّ
)2

المدرسين عن تأثير البرنامج باإلجماؿ
مالحظات ّ

اٞندرسٌن عن االداء الدراسي والسلوؾ االجتماعي للتبلميذ ،مبلحظاهتم عن تأثًن الربنامج
يضاؼ اُف تقدير ّ
اٞندرسٌن ينظروف اُف تأثًن
اٞندرسٌن قد يبلحظوف تفاصيل َف تكن يف ٢نطّط الربنامج .ىذا يعين ا ّف ىؤالء ّ
باإلٗناؿ ،أل ّف ّ
الربنامج يف التبلميذ واٞندرسة من منظور آخر ،ويق ّدموف آراءىم ومبلحظاهتم ّننظور ٢نتلف .قد ٫ندـ بعض ىذه اآلراء

تؤخذ بعٌن االعتبار عند إدخاؿ اي
واٞنبلحظات يف تطوير الربنامج يف اٞنستقبل .لذلك اعتربهتا بيانات نوعيّة إضافيّة َ
تعديبلت يف الربنامج بعد كل مرحلة .كما ىي مفيدة يف مناقشة ىذه االطروحةْ .نمع ىذه البيانات عن طريق اٞنسح
ايضا.
ً

ث.

التحولي وتقويمو
التحوؿ في برنامج الولد القوي ّ
عناصر الدراسة الثالثة :تفعيل ّ

.1

التحوؿ
الخطوات ّ
العامة في استكشاؼ وعملنة ّ
التلوؿ لدى الصغار وٓنديده وتفعيلو وتقو٬نو،
اٟندؼ االساسي يف الدراسة الثالثة يف ىذا البلث ىو استكشاؼ ّ

تتطور ُنسب معطيات كل مرحلة من مراحل البلث الثبلث.
باعتماد اساليب جديدةّ ،

ٍ
ٔنصصي ُمثبّت ،ويفتقر اُف توصيف واضح ومعايًن تقومي من اي نوع.
التلوؿ ليس ّنجاؿ ّ
االشكاليّة ىي ا ّف ّ
التلوِف عند الكبار ،وال
التلوِف لدى ال ّ
صغار ىو فقط افكار متداولة يف التعليم اٞندرسي مستوحاة من نظريّة التعلّم ّ
التعلّم ّ

التلوؿ لدى
٬نكن إدخالو يف معادلة ُنثيّة بشكل تقليدي ،وتقو٬نو حسابيّا او احصائيا .كاف ٩نب ّاوالً ٓنديد ما ىو ّ
لتلوؿ من اعتباره
الصغار ككياف سيكولوجي ملموس ،وابتكار اساليب استكشافيّو اختبارية ،بسيطة ،وغًن اعتياديّة تنقل ا ّ

فكرة متداولة يف اوساط تعليميّة اُف موضوع ُنث إجرائي٬ ،نكن وضعو يف معادلة علميّة ،ودرسو .ولتلقيق كل ىذا كاف

التلوؿ يف ىذا البلث ىي:
٩نب تطوير ٢نطّط ذىين يدير االفكار ويقودىا .العناوين العريضة اليت تدير مشروع ّ
متغًنات البلث.
كمتغًن قابل للمتابعة يف ّ
التلوؿ يف البلث العلمي ّ
 إدراج ّ
التلوؿ.
 ابتكار مفردات واساليب لعملنة ّ

التلوؿ ،ورصده ،وتتبّعو ،وقياسو.
 تعريف ّ

 استلداث مصطللات مرتبطة مناسبة ودالّة تتبعها تعريفات عمبلنيّة.
التلوؿ.
 وضع نظريّة ّ
خاصة تصف ّ
.2

البحث عن معالم المنظور من خالؿ التصميم البحثي االجرائي النوعي
إ ّّنا خطوات استكشافيّة صغًنة تكرب دائرهتا من مرحلة اُف اخرى ،105وىي:

التلوؿ لدى الصغار يف السن.
 ابتكار وسائل ْنريبيّة اللتقاط معاَف ّ
التلوؿ بعد التنفيذ.
ٓ نديد معاَف ّ

 توسيع دائرة االستكشاؼ بعد التجربة.
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راجع خطوات البلث االجرائي النوعي يف صفلة .139

)1

التحولي
وصف السؤاؿ ّ

يف غياب التعريفات واالساليب لتلديد اٞننظور لدى الصغار نبلث عن بديل للدخوؿ اُف منظور الولد ،ونلجأ

التلوِف ىو عبارة عن سؤاؿ او اسئلة ٩نيب عليها
التلوِف .السؤاؿ ّ
اُف االسلوب الوصفي ،وأطرح سؤاالً اٚنّيو السؤاؿ ّ
التلوِف ،اىم وظائفو توضيح مبلمح اٞننظور لدى الصغارّ .أما
التبلميذ بعد خضوعهم لتجربة برنامج الولد القوي
ّ

وْن َمع،
اٞنعلومات اٞنستخلصة من اجوبة التبلميذ فبل ٔنضع ٜنسابات احصائيّة وال تعطينا عبلقات سببيّة قاطعة ،بل تُ َد َّوف ُْ
التلوؿ.
وتُصنَّف يف جداوؿ لرّّنا تفتح الطريق ٞنراحل وُنوث أخرى يف علم ّ

التلوِف ىو اداة ذات وظائف تقنيّة ووظائف ذىنيّة-نفسيّة ذات صلة ،اق ّدمها كما يلي:
السؤاؿ ّ
)2

التحولي
الوظائف العمليّة للسؤاؿ ّ

)3

التحولي
الوظائف التقنيّة للسؤاؿ ّ

التلوؿ عن كثب عرب التقاط مفردات وإشارات يف اجوبة
التلوِف ىو وسيلة للتعرؼ على خصائص ّ
السؤاؿ ّ
التبلميذ اٞنشاركٌن.

يتغًن اٚنو ونوعو من مرحلة اُف اخرى.
التلوؿ ولكن ّ
 ىو دائ ًما ّ
اٞنتغًن اٞنستقل يف دراسة ّ
التلوؿ.
 ىو اسلوب غًن احصائي لتقومي ّ

اٞنتغًن اٞنستقل واداة التقومي يف آف.
 يف بداية البلث ىو ّ

التلوِف يف اٞنراحل البلحقة.
 ىو فقرة من فقرات ِّ
اٞنكوف ّ
)4

التحولي
وظائف ذىنيّة-نفسيّة للسؤاؿ ّ

 ىو وسيلة غًن ُمعلنة ٛنذب انتباه التلميذ ٥نو افكار َف ٔنطر ببالو من قبل.
التلوؿ.
 ىو وسيلة إلنشاء اٞننظور الشخصي لدى التلميذ و َّ
٬نهد إمكانيّة ّ
.3

التحوليّة
انواع االسئلة ّ
التلوؿ مع تراتب
التلوِف ليس بسؤاؿ جامد ،بل ّ
يتغًن ويتأقلم ّ
ويتوسع كي يستكشف ٢نتلف نواحي ّ
ا ّف السؤاؿ ّ

التلوِف
ٓنوِف ٢نتلف يف كل نسخة من الناسخات االربع يف برنامج الولد القوي ّ
مراحل البلث .وٟنذا السبب ىناؾ سؤاؿ ّ

التلوؿ ،ولكل نسخة وجهة استعماؿ خاص و٠نموعة ٢نتلفة من التبلميذ .التفاصيل يف جدوؿ .8
ّ
للتوسع يف تتبّع ّ

اسم المدرسة

شاملياف تاتيكياف

مدرسة المواطن

السنة الدراسيّة
تطور
مراحل تتبّع و ّ

2011-2010

2012-2011

النسخة األوُف
التلوؿ
لدراسة ّ

النسخة الثانية
التلوؿ
لدراسة ّ

اٝنامس

اٝنامس

عدد المشاركين

9

25

61

التحوليّة
نوع االسئلة ّ

التأملي
السؤاؿ ّ

سؤاؿ التداعي اٜنر

سؤاؿ التداعي اٜنر
سؤاؿ االستثارة

التحوؿ
دراسة ّ

الصف الدراسي

الوقت المح ّدد
لإلجابة

دروس فنّػيّة إضافيّة
محاولة تفعيل التعلّم
الصف
التحولي في
ّ
ّ
تحوؿ
نتائج في ال ّ
لدى التالميذ

المدرسة االنجيليّة
2012-2011

2013-2011

النسخة الثالثة لدراسة النسخة الرابعة لدراسة
التلوؿ
التلوؿ
ّ
ّ
اٝنامس والسادس
اٝنامس والسادس
والسابع

السؤاؿ االستنهاضي

11
السؤاؿ االستنهاضي
السؤاؿ االستباقي

ساعة واحدة

ساعة واحدة

ساعة واحدة

 12اسبوع

ال

ال

ال

نعم – نسخة جديدة
من برنامج الولد

ال

ال

ال

نعم

ال

ال

نعم

نعم

التلوِف
القوي ّ

التلوؿ عند اجملموعات االربع.
التلوؿ يف اٞنراحل االربعة مع نتائج
متغًنات دراسة
جدوؿ  :8مقارنة ّ
ّ
ّ

التلوليّة اٞنػُستخدمة يف البلث.
اقدِّـ يف ما يلي انواع االسئلة ّ
)1

مدرسة خاف اميرياف

التأملي ).(Introspection
السؤاؿ ّ

التلوؿ يف ىذا البلث.
السؤاؿ ّ
التأملي ىو ّاوؿ خطوة خجوؿ يف مسار استكشاؼ ّ
 السؤاؿ ىو" :ما ىي اٗنل الذكريات يف حياتك؟".
الصف اٝنامس يف الفريق التجرييب يف مدرسة شاملياف تاتيكياف.
٩ نيب عليو :تبلميذ
ّ

 طريقة االجابة :بشكل إنشاء.
عمل يف اٞنرحلة االختباريّة االوُف من تطبيق الربنامج ،قبل ّناية ال ّدروس بقليل.
 التوقيت :يُستَ َ

مدخبل
مكونات اٞننظور لدى التبلميذ بشكل عاـ .سوؼ تُعترب اجوبة التبلميذ اٞنكتوبة ً
 اٟندؼ من السؤاؿ :اكتشاؼ ّ
كونات فيها ،وباألخص اال٩نابيّة منها ،وبالتاِف نعرؼ ماذا يفرحو٣ ،نا
اُف ذاكرة الصغارّ ،
اىم اٞن ّ
يتبٌن من خبلٟنا ّ
القوة ،وّناذا يفتخر .ىكذا ندخل اُف منظومة مفردات اٞننظور لدى الصغار.
يستم ّد ّ

)2

سؤاؿ التداعي الحر ).(Free association
ايضا الرتابط الطليق ،ىو االسرتساؿ اٜنر يف تعبًن االفكار واألحاسيس
يسمى ً
التداعي اٜنر يف التلليل النفسيّ ،

صلةّ .اما يف
والرغبات يف عيادة اٞنعاًف النفسي دوف اي توجيو منوّ ،اما اٞنعاًف فيلتقط من ىذه التعابًن االشارات ذات ال ّ
تلوِف من دوف
اٜنرة عن كل ما ٫نطر بباؿ التلميذ من ذكريات عن دروس برنامج الولد القوي ال ّ
ىذا البلث فهو الكتابة ّ
اف يعرؼ اٟندؼ اٜنقيقي وراء السؤاؿ.

 السؤاؿ ىو" :ماذا تتذ ّكر عن الدروس اليت تعلّمناىا خبلؿ ىذه اٞن ّدة؟"
الصف السادس يف مدرسة اٞنواطن.
٩ نيب عليو :تبلميذ
ّ
 طريقة االجابة :بشكل إنشاء.

عمل مباشرًة بعد اسبوع من انتهاء دروس برنامج الولد القوي.
 التوقيت :يُستَ َ

التلوؿ قد ٓن ّقق نتيجة دروس برنامج الولد القوي من دوف اف نقرتح
 اٟندؼ من السؤاؿ :معرفة إف كاف شٍنءٌ من ّ
ذلك.

لضماف اسلوب التداعي اٜنر٩ ،نب اٜنفاظ على عفويّة االجابات وفطرهتا عند تنفيذ االختبار ،واالمتناع عن
تغًنت بعد ىذا الربنامج؟" او "ىل
التأثًن يف اجوبتهم بعدـ طرح اسئلة من مثاؿ" :ماذا استفدت من الربنامج؟" او "كيف ّ

ح ّققت النجاح؟".
)3

السؤاؿ االستثػاري (ٍ)Stimulation

بعكس اٞنرحة السابقة حيث كاف السؤاؿ من نوع التداعي اٜنر ،السؤاؿ االستثاري يستثًن ذاكرة التلميذ و٢نيّلتو
ليعطي بدوره اإلجابات اٞنباشرة ،وىناؾ سؤاالف.

اجبت على اسئلتها يف ّناية السنة اٞناضية؟ ىل تتذ ّكر ايا من
األوؿ ىو" :ىل تتذ ّكر االستمارة اليت َ
 السؤاؿ االستثاري ّ
اسئلتها؟ اكتب ما تتذ ّكر من اسئلة تلك االستمارة" .اٟندؼ من ىذا السؤاؿ اعادة التذكًن بتجربة برنامج الولد القوي

اٞنهمة فيها بالنسبة اُف لتلميذ.
التلوِف يف اٞنرحلة السابقة والتقاط االفكار ّ
ّ

تغًن لديك خبلؿ السنة
مرت سنة منذ ذلك الوقت ،اكتب يف ٗنل قصًنة ماذا ّ
 السؤاؿ االستثاري الثاين ىو" :اآلف ّ

عمرا بسنة؟" .اٟندؼ من ىذا السؤاؿ ىو تقومي التغيًنات اليت حصلت يف سلوؾ التبلميذ
اٞننصرمة وانت اصبلت اكرب ً

وانفعاالهتم ،ونظاـ حياهتم.

٩ نيب عليوٗ :نيع تبلميذ اٞندرسة االرمنيّة اإل٤نيلية اٞنركزيّة بصفوفها الثبلثة.
 طريقة االجابة :االجابة على بندين من االستبياف خطّيا يف ٗنًل قصًنة.

 التوقيت :بعد ّناية تطبيق دروس برنامج الولد القوي بثبلثة اشهر ،اي يف بداية السنة الدراسيّة اٛنديدة ،بعد عطلة
ٓنديدا.
الصيف ً

تضم
 اٟندؼ :االكتشاؼ اٞنباشر ّ
للتلوؿ إف حدث .استكشاؼ مفردات اٞننظور لدى الصغار واٞنباشرة ببناء منظومة ّ
ىذه اٞنفردات.
يضم االستبياف ثبلثة انواع من االسئلة ٩نيبوف عليها بشكل وجيز .السؤاؿ الثالث يف االستبياف ىو :السؤاؿ

ِ
اال ْستِْنهاضي ) (mobilizationاشرحو يف ما يلي.
)4

السؤاؿ ِ
اال ْستِْنهاضي ()Mobilization

تكمن االسئلة االستثاريّة والسؤاؿ االستنهاضي يف استبياف واحد .الفرؽ بٌن اسئلة االستثارة والسؤاؿ االستنهاضي

باْناه اٞناضي ،و٩نلب اُف الذىن ما يستلق اف يُذ َكر ،رّّنا فيو شيء من الفرح والثقة واالعتزاز والتفاخر
االوؿ ينظر ّ
ىو اف ّ
باْناه اٞنستقبلّ ،نعىن انّو ُ٪ن ّدد يف ذىن الفرد
والنضوج ،ما يستلق ربطو باٞنستقبلّ .أما سؤاؿ االستنهاض ،فينظر ّ
توجو الفرد ٥نو ّاْناه ُمستَ َلب.
االستعداد ٞنا سوؼ ٪نصل .وىذا االستعداد ىو ما يؤسس اٞننظور ويقوده ،كاٞننارة اليت ّ

ىذا التدفّق الداخلي ٥نو افق اٞننظور (اٞناضية واٞنستقبليّة) اٚنو "١نور االىتماـ" ( .)focus of attentionىي
عمليّة فطريّة تلقائيّة يف كل فرد يرى نفسو من خبلؿ مسار تطوري متدرج يف خط اٜنياة ،يق ّوـ نفسو على اساس اٞناضي،
يوجو ىذا التدفّق وىذا
ويرى اٞنستقبل من خبلؿ ىذا اٞناضي .ولكن ،ىناؾ أوالد واٞنراىقوف فرّّنا ٪نتاجوف ،رّّنا ،اُف من ّ
احملور .ىذه العملية التوجيهية ىي اليت اٚنّيها ب ِ
اال ْستِْنهاض.
ّ
ّ

حّت العاـ القادـ؟".
 السؤاؿ ىو" :ماذا تريد اف تُ ِّ
غًن يف نفسك ّ

٩ نيب عليوٗ :نيع تبلميذ اٞندرسة االرمنيّة اإل٤نيلية اٞنركزيّة بصفوفها الثبلثة.
 طريقة االجابة :االجابة على بنود االستبياف خطّيا يف ٗنًل قصًنة.

 التوقيت :بعد ّناية تطبيق دروس برنامج الولد القوي بثبلثة اشهر ،اي يف بداية السنة الدراسيّة اٛنديدة ،بعد عطلة
ٓنديدا.
الصيف ً

التلوؿ لديو ٥نو اٞنستقبل اٞنرغوب ،باإلضافة اُف
حس ّ
 اٟندؼّ :
التعرؼ على ١نور االىتماـ يف ذىن التلميذ وتوجيو ّ
التلوؿ إف حصل ذلك.
مراقبة ّ

)5

السؤاؿ ِ
اال ْستِباقي ()Proactive

106
االسئلة
سلسلة
يف
االخًن
اؿ
ؤ
الس
ىو
التلوِف االستباقي
عترب سؤاالً
التلوليّة .السؤاؿ االستباقي يُ َ
ّ
السؤاؿ ّ
حصة درس ،على مدى ستّة
معا ،ولكنّو يصبح سؤاالً استباقيا جملّرد تكراره على مسمع التبلميذ يف كل ّ
استثاريا واستنهاضيا ً

مرة خبلؿ اٞنرحلة الثالثة من تطبيق الربنامج .وىناؾ سؤاالف.
اشهر من اٞنداخلة٩ ،نيب عليها التلميذ اثين عشرة ّ

ِ ِ
مت ،واصبلت يف صف دراسي أعلى،
األوؿ ىو" :انت كربت بالعمر منذ السنة اٞناضية ،وتق ّد َ
السؤاؿ اال ْستباقي ّ

اٞندرسٌن يف البيت ويف اٞندرسة؟ يف الدروس والفروض
فماذا ّ
تصرفاتك مع االىل واالصلاب و ّ
تغًن يف سلوكك او ّ
تصرؼ؟"
والعبلمات؟ ماذا حققت من رغباتك وطموحاتك؟ ع َ
بلـ حصلت؟ َب فرحت؟ كيف تصف نفسك اآلف؟ كيف ت ّ
ِ ِ
حّت االسبوع اٞنقبل؟".
 السؤاؿ اال ْستباقي الثاين ىو" :ماذا تريد اف ٓنصل عليو او ٓنققو ّ

التلوؿ
٩ نيب عليو٠ :نموعة صغًنة من التبلميذ ُ٫نتاروف من الصفوؼ اٝنامس والسادس يف مدرسة خاف امًنياف ٞنراقبة ّ
لديهم عن كثب طواؿ م ّدة تطبيق الربنامج يف اٞنرحلة الثالثة.

الفين من درس الرسم ،وعلى
 طريقة االجابة والتوقيت :يُطرح السؤاؿ عفويًا للمرة األوُف يف الصف قبل اٞنباشرة باٛنزء ّ
ايضا ٩نيبوف عليو
التبلميذ االجابة شفهيا وعفويا وباختصار يف ٗنلة .وبعد إّناء من الدرس يلي السؤاؿ الثاين ،و ً

كل ساعة من ساعات تطبيق الربنامج .يُطلب من التبلميذ يف
شفهيا وعفويا وباختصار يف ٗنلة .ي ّ
تكرر السؤاالف يف ّ

106

أحولو اُف نظريّة مكتملة يف باب اٞنناقشة .انظر صفلة
اق ّدـ موضوع
"التلوؿ االستباقي" بشكل اوسع و ّ
ّ

. 276 - 273

األوؿ خطّياً يف آخر ساعة من تطبيق الربنامج يف ّناية
اجملموعة االختباريّة تسجيل االجابات على السؤاؿ االستنهاضي ّ

الدورة.

ث ىذا النمط من
التأمل والتخيّل يف ىذا احملور٪ .ن ّ
 اٟندؼ :ثبيت "١نور االىتماـ" يف اذىاف التبلميذ وٓنفيزىم على ّ
لتلوِف يف افقو.
االجابة الدوريّة التلميذ يف إنشاء اٞننظور الشخصي لديو تدر٩نيا ،ويستعجلو يف ٓنديد اال ّْناه ا ّ

.4

التحولي
المردود ّ

ِ
"اٞنتغًن التابع" اٞنعروؼ يف
بدال من استعماؿ مصطلح
التلوؿ ً
ّ
التلوِف" الستكشاؼ ّ
ابتكر مصطلح "اٞنردود ّ
اٞنتغًن التابع اٞنعروؼ يف االُناث التجريبيّة ُ٪ن ّدد مسب ًقا قبل
االُناث التجريبيّة .سبب ىذا االختيار ىو ا ّف مصطلح ّ
ِ
تغًن احمل ّدد يف بيانات ٗنيع اٞنشاركٌن يف البلث.
اٞنداخلة ،ويُ َّ
عمم على ٗنيع اٞنشاركٌن ،وتظهر ن َسب ٢نتلفة من ىذا الػمػُ ّ
مردودا ٗناعيا متوقّػ ًعا يشمل اٛنميع .كل فرد لديو اٞنردود اٝناص
التلوِف" فهو نتيجة تفاعل فطري ذايت وليس ً
ّأما "اٞنردود ّ
التلوِف اٞنق ّدـ لو من خبلؿ دروس برنامج الولد القوي
بو ،نتيجة شخصيّتو ،ورغباتو ،وقدراتو ،وتفاعلو الفريد مع ِّ
اٞنكوف ّ

التلوِف ،وٟنذا ال ٬نكن ٓنديده مسب ًقا ،وال ٬نكن تعميمو على ٗنيع اٞنشاركٌن ،وإدراجو يف عمليّة حسابيّة وإحصائيّة
ّ
اوتوماتيكيا أل ّف لكل مشارؾ منظوره اٝناص ،اٞنختلف ،الفردي ،الشخصي ،تظهر مبل١نو بأشكاؿ ٢نتلفة.
اٞنردود التلوِف ىو التغيًنات اال٩نابية يف و ٍ
احد او اكثر من اجملاالت النفسيّة او االجتماعيّة او الدراسيّة لدى
ّ
ّ
التلوِف .ىي إشارات تغيًن ا٩نابيّة نلتمسها من
التلميذ ،تربُز يف اٞندرسة او يف خارجها ،نتيجة ْنربة برنامج الولد القوي ّ

ٞنتغًنات البلث.
خبلؿ كتابات التبلميذ وتعابًنىم اللفظيّة او اٛنسديّة ،او من خبلؿ النتائج االحصائيّة والنوعيّة ّ

التلوِف بعد كل
التلوِف يف ىذا البلث ىو من ثبلثة انواع ّ
افصلها يف الفقرة التالية٥ .نصل على اٞنردود ّ
اٞنردود ّ

مرحلة من مراحل تطبيق برنامج الولد القوي التل ّوِف ،ونق ّوموُ ،نسب تصنيفاهتا ،نذكرىا يف ما يلي.
)1

التحولي وطريقة تقويمو
انواع المردود ّ
1-

تحولي اآلني
المردود ال ّ

التلوؿ بشكل عاـ.
القوة ،واالفتخار ،وغًنىا من االنفعاالت اال٩نابيّة ىي من مقبّبلت ّ
ٜنظات الفرح ،والنجاح ،و ّ

معٌن
متنوعة تشًن اُف شكل من اشكاؿ االنشراح يف حياة التلميذِّ ،
تعرب عن معنويّاتو العالية ْناه حدث ّ
ىي اشارات ّ
ٓنوؿ نسبيّة او آنيّة تغ ّذي منظور التلميذ ْناه ذاتو ،وتعطيو جرعة من الثقة بالنفس وباآلخرين.
ّ
٫نصو ،اعتربىا إشارات ّ
اٞندرسٌن والتبلميذ انفسهم.
٩نري تقومي ىذا اٞنردود عن طريق استجابات التبلميذ التعبًنيّة واٛنسديّة ،كذلك من آراء ّ

2-

تحولي المستداـ
المردود ال ّ

امنيات او حاجات يتمنّاىا الولد لنفسو ،فيلصل عليها جزئيا او كليًاّ ،نفرده او ّنساعدة اآلخرين .ىي اٞنقتنيات

واٞنهارات واال٤نازات يتفاخر هبا التلميذ ،ويريد ٓنقيق اٞنزيد منها .رّّنا يكوف قد حصل على معلومات او مهارات ،او
امتيازات تزيده عزمآ ،نثّو الٔناذ قرارات اكثر جرأة يف مسار افكاره وتصرفاتو لللصوؿ على اٞنزيد ،تدفعو ،وتُ ِ
كسبو
ً
ّ
ٓنوؿ٩ .نري تقومي ىذا اٞنردود عن طريق استجابات التبلميذ التعبًنيّة
االستعداديّة على ٔنطّي ذاتو عند ّاوؿ فرصو ّ
اٞندرسٌن والتبلميذ انفسهم.
واٛنسدية ،كذلك من آراء ّ
3-

التحولي المنعكس
المردود ّ

متغًنات ىذا البلث ،وٓنديداً اال٦نفاض يف مستويات االضطرابات االنفعاليّة
إ٤نازات اليت ٪ن ّققها التلميذ يف إطار ّ
السلوكيّة ،التق ّدـ يف السلوؾ االجتماعي والنتائج الدراسيّة ومهارات الرسم ،وذلك ُنسب ادوات التقومي يف ىذا البلث،

ٓنوٍؿ يف منظور التلميذ وآفاقو وسلوكو وا٤نازاتو.
ٓنوالً ،او نتيجة ّ
ولكنّها تعترب ّ
)2

التحولي المنعكس عبر فرضيّة التفاعل التسلسلي
تقويم المردود ّ

يدؿ على اٞنردود
التلوِف اٞنستداـ اٞنذكورين اعبله ،التلميذ نفسو ّ
التلوِف اآلين واٞنردود ّ
بالنسبة اُف تقومي اٞنردود ّ

تصرفاتو ولغة
ّ
التلوِف اٝناص بو ،عن طريق تعابًنه الكبلميّة ،وكتاباتو يف مواضيع االنشاء ويف االستبيانات ،وعن طريق ّ
ادوّنا كإشارات او معلومات نوعيّة .إّ٧نا ىناؾ
اٞندرسوف واالحظها شخصيّاً عند تطبيق الربنامج ،و ّ
جسده يبلحظها ّ

متغًنات ثابتة يف ىذا البلث ال نستطيع ا٨ناٟنا ،ا ّّنا االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة ،السلوؾ االجتماعي ،والنتائج
ّ
اٞنتغًنات ،وذلك بالتنسيق مع ادوات التقومي
التلوِف يف ىذه ّ
الدراسيّة ،ومهارات الرسم٩ .نري استقصاء مدى تأثًن الربنامج ّ
107
خاصة لتفسًن ىذا
اٞنتغًنات ّ
احمل ّددة ٟنا مسبقاً  ،ولكن٩ ،نب تقومي نتائج ىذه ّ
التلوؿ .لذلك اضع فرضيّة ّ
ايضا من زاوية ّ

النمط من التقومي غًن التقليدي وتعليلو ،اٚنّيو فرضيّة التفاعل التسلسلي.

متغًنات البلث الثابتة .اشرحها يف
التلوؿ ٬نكن تتبّعو وتقو٬نو ّ
ايضا من خبلؿ ّ
تقوؿ فرضيّة التفاعل التسلسلي أف ّ

النقاط التالية:

كونات ٓن ّوليّة.
التلوِف للعبلج بالفن ّ
مصمم ّن ّ
ّ اوالً :ا ّف برنامج الولد القوي ّ
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التلوليّة يف الربنامج تُسهم يف ٓنرير التبلميذ من الضغوطات النفسيّة.
اٞنكونات ّ
 ثانيًا :اف ّ
 ثالثًا :يُسهم االنشراح النفسي عند التلميذ يف االنتباه واالنسجاـ مع اٞنتطلّبات النفسيّة يف اٞندرسة والصف الدراسي.
ابعا :يستمتع التلميذ ّنفعوؿ االنشراح ،ويتخلّص من النظرة السلبيّة ٥نو الذات ،و٥نو اآلخر واحمليط ،وتبدأ النظرة
 رً
اال٩نابيّة يف منظوره.

تتلسن االفكار والسلوؾ تدر٩نيا.

خامساّ :
ً

سادسا :تنخفض مع ّدالت االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة لديو.

ً
تتلسن مع ّدالت االداء الدراسي ،والسلوؾ االجتماعي.

ً
سابعاّ :

ٓنوؿ عند التلميذ.
عترب ىذا
 ثامنًا :ويف النهاية ،يُ َ
التلسن ،دليبلً على حدوث ّ
ّ

التلوؿ مباشرًة وتقو٬نو ،نستعٌن ّنعايًن غًن مباشرة مثل معيار االضطرابات

ً
تاسعاّ :نا انّنا نفتقر اُف آليّات لتلديد ّ
االنفعاليّة السلوكيّة ،واالداء الدراسي والسلوؾ االجتماعي ومهارات الرسم.

ودليل لو .وّنعىن آخر،
عاشرا :عند تسجيل اي تق ّدـ يف ىذه اجملاالت نفرتض اف

التلسن ىو نتيجة ٜندوث ال ّ
ّ
تلوؿ ٌ
ً
ٓنوؿ.
ٓنوالً او نتيجة ّ
اي تق ّدـ يف ىذه اجملاالت يُعترب ّ

)3

قصور فرضيّة التفاعل التسلسلي في التقويم

ليست فرضيّة التفاعل التسلسلي باألسلوب اٞنثاِف ألجراء البلوث بالتأكيد ،ولكنّو النهج البديل الستكشاؼ
التلوؿ ،حيث ال صفات مستقلّة لو ،بل يربز من خبلؿ نتائج ا٩نابيّة يف ٠ناالت أخرى.
موضوع ّ
فرضيّة التفاعل التسلسلي ال ٬نكن االعتماد عليها بشكل تاـ كأداة تقومي ،بل نعتربىا مؤ ّشر ،أل ّّنا دالّة فقط يف

اٞنتغًنات اٞنتصلة ،مثاؿ ذلك :عند ا٦نفاض مع ّدالت االضطرابات النفسيّة او التق ّدـ الدراسي.
حاؿ حدوث تغيًن ا٩نايب يف ّ

اٞنتغًنات اٞنتصلة ،ال نستطيع اعطاء اجوبة جازمة .فلنفرتض
ولكن ،يف حاؿ َف يُ ِّ
ٓنسن مللوظ يف ّ
سجل ىذا اٞنؤشِّر اي ّ

التلوؿ حصل فعبل وَف تُكتَ َشف ألسباب تقنيّة مثل عدـ صبلحيّة التصاميم ،او آليّات التطبيق او ادوات التقومي.
ا ّف ّ
ٍ
التلوؿ.
حينئذ ،ال تستطيع فرضيّة التفاعل التسلسلي اكتشاؼ ّ

الباب الثالث
التحولي للعالج بالفن
تطبيق برنامج الولد القوي التربوي ّ
الموجو للتالميذ في دائرة الخطر وتقويمو

السفينة في الميناء ىي في مأمن،
لكن السفن ليست مصنوعة لهذا الغرض.
—ويلياـ ج .ت .شيدد

جدوؿ  : 9خريطة (  ) roadmapتوضيلية لرتتتب مراحل البلث الثبلث مغ دراساهتا الثبلث.

موحد للبلث العلمي يف عرض كل من الدراسات الثبلث يف ىذه االطروحة ،جدوؿ
٩نري اعتماد اسلوب ّ

يوضح الفكرة.
ِّ

عرض لمحتويات المرحلة الواحدة من تصميم وتطبيق الدراسات الثالث
بنود الدراسة األولى:

بنود الدراسة الثانية:

إنشاء برنامج الولد القوي

تطبيق برنامج الولد القوي

التحولي
ّ
االشكاليّة.
اىداؼ الربنامج.
اسئلة الربنامج.
الفرضيّة.

الفين للربنامج.
اٞنكوف ّ
ّ
خطّة الدرس.
اٞنكوف النفسي.
ّ
اٞنكوف الرتبوي.
ّ
التلوِف.
اٞنكوف ّ
ّ
اٞنكوف االجتماعي.
ّ
البيانات النوعيّة.
منهجيّة البلث.

التحولي وتقويمو
ّ
االشكاليّة.
اىداؼ اٞنرحلة.
اسئلة اٞنرحلة.
فرضيّات اٞنرحلة.

بنود الدراسة الثالثة :استكشاؼ
التحوؿ في برنامج الولد القوي
ّ
التحولي وتعريفو ،وتحديده،
ّ

وتفعيلو ،وتقويمو،

االشكاليّة.
اىداؼ اٞنرحلة.
اسئلة اٞنرحلة.
الفرضيّة.

منهجيّة البلث.
اٞنوقع ،الزماف ،اٞن ّدة.
اٞنشاركوف.
اٞنتغًن اٞنستقل.
ّ
اٞنتغًن التابع.
ّ
ادوات التقومي.
اإلجراءات.

منهجيّة البلث.
اٞنوقع واٞنشاركوف.
الزماف واٞن ّدة.

اٞنتغًن اٞنستقل.
ّ
اٞنتغًن التابع.
ّ
ادوات التقومي واىدافها.
االجراءات.

النتائج اٞنرحليّة.

النتائج اٞنرحليّة.

خطوات تقويم مرحلة
المناقشة المرحليّة
التوصيات المرحليّة.

االنتقاؿ الى المرحلة التالية
جدوؿ  :10نظاـ عرض الد راسات الثبلث للمرحلة الواحدة.

10

الفصل العاشر
تنفيذ المرحلة االختباريّة من البحث وتقويمها

اللحظة األكثر رعبًا ىي دائمًا ما قبل االنطالؽ.
—ستيفن كينغ

ىدؼ اٞنرحلة االختباريّة االوُف ىو االنتقاؿ من مرحلة التنظًن والتلضًن اُف مرحلة التنفيذ .وبالتلديد ،اٞنضي
قدما بتنفيذ الدراسة االوُف ،اي انشاء برنامج الولد القوي وتركيبها ،مثّ وضعها يف الدراسة الثانية ،اي تطبيق الربنامج
ً
التلوؿ .يف ىذه اٞنرحلة االختباريّة ،وبعد
وتقو٬نو ،وكذلك اٞنباشرة بالدراسة الثالثة ،اي تنفيذ ّاوؿ خطوات استكشاؼ ّ

108
اٞنكونات واالدوات 109لكل من الدراسات الثبلث ،يستوجب وضع برنامج الولد القوي
ٓنديد اٞننهجيّات والتصاميم و ّ

لتعرؼ على قابليّتو للتطبيق ،كما والكتشاؼ ثغراتو ،ولتلديد إمكانيات ٓنسينو،
ّ
التلوِف اٞنقرتح يف االختبار الفعلي ،ل ّ
اٞنتغًنات التابعة وىي
التلوليّة .كذلك لتقومي مفعولو على ّ
وطوير تصميمو ،ولشلذ مواصفاتو الرتبويّة والفنّية والعبلجيّة و ّ
االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة ،االداء الدراسي ،السلوؾ االجتماعي ،ومهارات الرسم لدى التبلميذ .نتائج الدراسات

108
109

مفصلة يف الفصل الثامن صفلة .144 -131
منهجيّات البلث ّ
مفصلة يف الفصل التاسع صفلة .158 - 145
مكونات وادوات دراسات البلث الثبلث ّ
ّ

الثبلث يف ىذه اٞنرحلة ليست ىي نتائج البلث النهائيّة بالطبع ،اّ٧نا ىي ايضاً اختباريّة .النتائج النهائيّة تظهر يف اٞنراحل

االساسيّة واالرتداديّة التابعة بعد ىذه اٞنرحلة.

تفاصيل اٞنرحلة االختباريّة االوُف من تصميم الربنامج عرب الدراسات الثبلث وتطبيقها يف االقساـ التالية.
أ.

التحولي – النسخة األولى
الدراسة األولى :إنشاء برنامج الولد القوي ّ
ْنمع الدراسة األوُف كل االفكار واٞننهجيّات والتصاميم واالدوات واٞنفاىيم إلنشاء وانتاج برنامج يتمثّل بدروس

ٓنوليّة.
رسم ت ّ
مكونات وتقنيّات واساليب فنّية-نفسيّة-اجتماعيّة-تربويّة-و ّ
تضمن ّ
.1

االشكاليّة

اٞندارس والتبلميذ ُناجة اُف برامج مدرسيّة تساعدىم يف معاٛنة الصعوبات النفسيّة اٞنعرقلة للنجاح الدراسي
والتأقلم االجتماعي يف اٞندرسة .ىناؾ حاجة اُف دراسات تطبيقيّة ُٕن ّهد إلنشاء برامج كهذا ،وتؤسس ٟنا ،إلدراجها الح ًقا

يف اٞننهج الدراسي بشكل رٚني.
.2

التحولي
اىداؼ برنامج الولد القوي ّ

110
مكونات فنّػيّة ،تربويّة،
تتكوف االىداؼ بعد وضع اسئلة ّ
عامة تساعدنا يف ٓنديد ىذه االىداؼ ،وىيٗ :نع ّ
ّ
وٓنوليّة يف برنامج واحد٬ ،نكن إدخالو اُف الصفوؼ الدراسيّة االبتدائيّة بشكل دروس يف الرسم ،وتطبيقو
نفسيّة ،اجتماعيّةّ ،

كمادة دراسيّة سويّة ،ىدفها معاٛنة الصعوبات النفسيّة اٞنعرقلة للنجاح الدراسي والتأقلم اٞندرسي.
ّ
.3

الفرضيّة

وٓنوليّة،
مكونات فنّػيّة ،تربويّة ،نفسيّة ،اجتماعيّةّ ،
من اٞنمكن وضع اٞنواصفات االساسيّة لربنامج دراسي فيو ّ
ِ
الصف الدراسي،
كمادة رسم ،تُدخل مفهوـ العبلج بالفن اُف اٞندرسة و ّ
تكوف قابلة للتدريس يف الصفوؼ االبتدائيّةّ ،

لتساعد يف معاٛنة الصعوبات النفسيّة لدى بعض التبلميذ يف الصفوؼ.

110

العامة يف صفلة
اسئلة البلث واىدافو ّ

.123

.4

التحولي
اسئلة إنشاء برنامج الولد القوي ّ
ِ
التلوِف".111
اسئلة الربنامج ىي اليت وضعت ٓنت عنواف "اسئلة الدراسة األوُف :إنشاء برنامج الولد القوي ّ

.5

المكوف الفنّي للبرنامج وخطّة الدرس
ّ
كل منهما،
اٞنكوف ّ
الفين يف دروس برنامج الولد القوي ّ
متّ إدراج نوعٌن من ّ
التلوِف يف ىذه اٞنرحلة ،الختبار مفعوؿ ّ

معٌن من اٜنصص ،كما يلي:
ولكل نوع خطة درس ٢نتلفة ،وعدد ّ
 ست حصص من الرسم العبلجي اٜنر.112
 ست حصص من يف الرسم العبلجي اٞننهجي.113
.6

المكوف النفسي
ّ
توجيو التبلميذ وارشادىم عرب طرح مواضيع نفسيّة-اجتماعيّة مقتبسة من عناوين منهج الولد القويٞ 114نناقشتها

حصة درس.
يف الصفوؼ ُنسب خطة الدرس احمل ّددة لكل ّ
.7

المكوف التربوي
ّ
التلوليّة.115
اٞنكوف الرتبوي يف الربنامج ىو مبادئ إدارة الصفوؼ ّ
ّ

.8

التحولي
المكوف ّ
ّ
التلوؿ من خبلؿ:
يتفاعل ّ

111
112
113
114
115

التلوِف" يف صفلة .125 - 124
"اسئلة الدراسة األوُف :إنشاء برنامج الولد القوي ّ
انظر خطّة الدرس للرسم العبلجي اٜنر يف اٞنللق رقم  8يف صفلة .337
انظر خطّة الدرس للرسم العبلجي اٞننهجي يف اٞنللق رقم  9يف صفلة .338
التلوليّة يف صفلة .152
انظر اسرتاتيجيات إدارة الصف ّ
اٞنكوف الرتبوي يف الربنامج صفلة .151
انظر ّ

التلوؿ.116
 خلق فُرص ّ
 خطّة الدرس.117

التلوليّة وادواره.118
 صفات ِّ
اٞندرس ّ

التلوليّة.119
 اسرتاتيجيات إدارة الصف ّ
التلوِف.120
 توفًن الفضاء ّ
.9

المكوف االجتماعي
ّ

 تشجيع التبلميذ على التعبًن الشفهي والنقاش.121
ٓ نفيز وجهة الضبط الداخلي 122لدى التبلميذ.
.10

االدوات
123
اٞنكونات يف الربنامج ومفعوٟنا عند التطبيق الفعلي.
٩نب ٗنع البيانات النوعيّة من اجل مراقبة خصائص ّ

.11

منهجيّة البحث
متّ اعتماد منهجيّة ُنث اإلجرائي النوعي.124

116
117

118
119
120
121
122
123
124

التلوؿ صفلة .151
انظر خلق فُرص ّ
التلوؿ من خبلؿ خطّة الدرس يف
وٓنوليّة يف آف ،انظر خلق فُرص ّ
ومكونات ّ
مكونات فنّػيّة ّ
خطّة الدرس ٓنتوي على ّ
صفلة  ،151وانظر اٞنللق  8و 9و 10و 11يف صفلة  337و  338و  339و .340
انظر صفلة .152
وٓنوليّة يف آف .انظر صفلة .152
مكونات تربويّة ّ
التلوليّة ىي ّ
اسرتاتيجيات إدارة الصف ّ
التلوِف صفلة .153
انظر الفضاء ّ
انظر تشجيع التعبًن الشفهي يف صفلة .150
انظر صفلة .150
انظر صفلة .144
انظر صفلة التصميم البلثي االجرائي النوعي يف صفلة .140 - 137

ب.

التحولي وتقويمو – النسخة األولى
الدراسة الثانية :تطبيق برنامج الولد القوي ّ

.1

االشكاليّة

التسرب اٞنب ّكر واٝنلل يف
الفشل الدراسي واالجتماعي ىو من اكرب ٓن ّديات التعليم ،وىو ً
ايضا من مسببات ّ
اجملتمع٩ .نب االستعانة بربامج نفسيّة-اجتماعيّة وإدخاٟنا يف اٞننهج الرتبوي واُف الصفوؼ الدراسيّة ،لكشف الصعوبات

اٞنؤدية للفشل ،وتقدمي ٍ
حلوؿ ٕننعهم من الفشلٜ ،نماية الفرد واجملتمع على حد سواء٩ .نب تقومي
النفسيّة لدى التبلميذ ّ
فعاليّة ىذه اٜنلوؿ قبل اعتمادىا بشكل رٚني وتعميمها يف اٞندارس اللبنانيّة.
.2

اىداؼ المرحلة

الشق من البلث ىي:
تتبلور االىداؼ من خبلؿ طرح اسئلة تساعد يف توطيد ىذه االىداؼ .االىداؼ ٟنذا ّ
تفلص نتائجو من الناحية
التلوِف وتطبيقو يف الصفوؼ الدراسيّة ،والتأ ّكد من قابليّتو للتطبيق ،و ّ
تفعيل برنامج الولد القوي ّ
الرتبويّة والنفسيّة والفنّػيّة ،احصائيا ونوعيا .واكتشاؼ ثغراتو ٞنعاٛنتها الح ّقا يف اٞنراحل التالية.
.3

اسئلة المرحلة
التلوِف وتقو٬نو".
كما جاء يف "اسئلة الدراسة الثانية :تطبيق برنامج الولد القوي ّ

.4

125

الفرضيّات االجرائيّة
التلوِف ،للعبلج بالفن ،اٞنوجو للتبلميذ يف دائرة اٝنطر" ىو:
إ ّف "برنامج الولد القوي ،الرتبويّ ،

 قابل للتطبيق يف الصفوؼ االبتدائيّة يف اٞندارس.

 يصقل مهارات الرسم عند ٗنيع التبلميذ يف الصفوؼ.
 يساعد يف التخفيف من عوارض االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة عند بعض التبلميذ.

 يساعد يف تعزيز االداء الدراسي للتبلميذ (االنتباه ،اٞنشاركة ،الفروض ،اٍف )...ويرفع مع ّدالهتم الدراسيّة.

125

التلوِف وتقو٬نو يف صفلة .125
انظر اسئلة الدراسة الثانية :تطبيق برنامج الولد القوي ّ

 يساعد يف تعزيز السلوؾ االجتماعي (شعور االنتماء ،االصدقاء ،النشاطات ،اٍف )...والسلوؾ اٞندرسي اٛنيّد عند
التبلميذ.

.5

تصميم البحث

)1

منهجيّة البحث

)2

الموقع

)3

الزماف والم ّدة

الكمي-التجرييب يف ىذه اٞنرحلة االختباريّة .يعتمد ىذا التصميم على توزيع اٞنشاركٌن
يُستخدـ التصميم البلثي ّ
عشوائيّاً يف ٠نموعتٌن ْنريبيّة وشاىدة ،ومقارنة بياناهتم قبل اٞنداخلة وبعدىا.
ثانويّة شاملياف تاتيكياف ( )Shamlian-Tatigianاالرمنيّة اال٤نيليّة يف برج ٘نود ،وىو حي شعيب يف مشاؿ
العاصمة بًنوت.

حصة ساعة واحدة ،وذلك يف كل يوـ
حصة دراسيّة اُف اٞنشاركٌن يف اجملموعة االختباريّة ،تستغرؽ كل ّ
تقدمي ّ 12

ٗنعة ،باستثناء أياـ العطل ،خبلؿ العاـ الدراسي
)4

.2011 -2010

المشاركوف
ىم تبلمذة الص ّفٌن االبتدائيٌن ،الرابع واٝنامس يف مدرسة شاملياف تاتيكياف يف برج ٘نّود ،عددىم واحد واربعوف

موزعوف
تلمي ًذا .مت اختيار  20تلميذاً بصورة عشوائيّة ليكونوا يف اجملموعة التجريبية ،وبقي  21تلمي ًذا يف اجملموعة الشاىدةّ ،
ُنسب اٛندوؿ .11
فتيات

فتيات

فتياف

فتياف

الصف

المجموعة

المجموعة

المجموعة

المجموعة

الرابع
الخامس
المشاركين في برنامج الولد القوي

التجريبيّة
5
4
9

الشاىدة

التجريبيّة
6
5
11

الشاىدة

5
3
8

جدوؿ  :11توزيع اٞنشاركٌن يف اٞنرحلة االختباريّة يف اجملموع ة التجريبيّة.

6
7
13

العدد
االجمالي
22
19
41

.6

المتغيّرات

)1

المتغيّر المستقل

التلوِف ،للعبلج بالفن ،اٞنوجو اُف لتبلميذ يف
ّ
اٞنتغًن اٞنستقل ىو النسخة األوُف من "برنامج الولد القوي ،الرتبويّ ،

دائرة اٝنطر" ،126تتمثّل بدروس الرسم.
)2

المتغيّر التابع

ٔ( نفيف من عوارض) االضطرابات االنفعاليّة السلوكية.
( رفع) االداء الدراسي.

( تعزيز) اٞنهارات االجتماعيّة.
( تقوية) مهارات الرسم.
.7

ادوات التقويم

)1

استمارة تحليل وتقويم السلوؾ الوظيفي

127

األوؿ ىو ٠نموع االسئلة اليت يشًن اُف العوارض
نذكر اف االستمارة تضم نوعٌن ٢نتلفٌن من االسئلةّ ،
129
128
نتبىن وجهة النظر اليت تقوؿ اف العوارض
االستظهاريّة وآخر تشًن اُف العوارض االستبطانيّة ،ولكن يف ىذه اٞنرحلة ّ

ابدا .لذا ال يتم اي ٕنييز بٌن االسئلة وال يتم فرزىا اُف ابعاد
من النوعٌن اٞنذكورين قد ْنتمع يف التلميذ الواحد وقد ال تتوافر ً
فروع 130يف ىذه اٞنرحلة االختباريّة.

126
127
128
129
130
131

131

وصف موجز للربنامج وتصميم الدروس يف صفلة .126
انظر صفلة اٞنللق  17و  348 18و .349
انظر اضطرابات خارجيّة استظهاريّة يف صفلة .59
انظر اضطرابات داخلية استبطانية يف صفلة .59
انظر صفلة .154
يتم فرز اسئلة االستمارة اُف ابعاد فروع يف اٞنرحلة الثانية من تطبيق البلث.

132
ويتم تشغيلها قبل بداية تطبيق الدروس يف
يتم ترٗنة استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي اُف اللغة االرمنيّة ّ .
ّ

الصفوؼ وبعد ّناية آخر درس .ومن مثّ ُٓن ّدد القيمة اٜنسابيّة لكل جواب من اجوبة التبلميذ ُنسب اٛندوؿ .1336
وْن َمع البياناتٔ .نضع البيانات اٞنستلصلة اُف عمليّة احصائيّة الستخراج النتائج ،هبدؼ اٞنقارنة والتل ّقق من مفعوؿ
ُ
التلوِف يف ٔنفيف مع ّدالت االضطرابات االنفعاليّة والسلوكيّة.
برنامج الولد القوي ّ

)2

اختبار مهارات الرسم

٪نتوي الربنامج يف نسختو األوُف على نوعٌن من دروس الرسم ،الرسم العبلجي اٜنر 134والرسم العبلجي
اٞننهجي٫ ،135نضع كل من النوعٌن اُف تقومي خاص ،و٨نا:
1-

تقويم مهارات الرسم الحر

يف ّناية اٞنرحلة ،تقاـ مقارنة بٌن رسومات التبلميذ األوُف مع رسوماهتم االخًنة ،للتل ّقق من اي تق ّدـ يف مهارات
درسة الرسم يف اٞندرسة عمليّة اٞنقارنة والتقومي ،وىي اليت
التلوِفّ .
تتوُف ُم ِّ
الرسم نتيجة دروس الرسم يف برنامج الولد القوي ّ

تقرر إف كاف ىناؾ من تقدـ يف مهارات الرسم.
ِّ
2-

تقويم مهارات الرسم المنهجي

يف ّناية اٞنرحلة ٫نضع التبلميذ اُف اختبار الرسم اٞننهجي للتل ّقػق من مهاراهتم اٞنكتسبة نتيجة دروس الرسم يف
التلوِف .االختبار ىو التاِف:
برنامج الولد القوي ّ
تُعرض على التبلميذ صورة فوتوغرافيّة لنصب تذكاري يف أرمينيا معروؼ باسم سارتاراباد٩ .136نري التأ ّكد بأف
التبلميذ َف يسبق ٟنم اف رٚنوا ىذا النصب من قبل .يُطلب منهم رسم ىذا النصب نقبلً عن الصورة الفوتوغرافيّة على

سبّورة الصف من دوف اي ٓنضًن مسبق٩ .نري التل ّقق من مهارات التبلميذ اٞنكتسبة عند اكماٟنم الرٚنة.

132
133
134
135
136

رٗنَة الستمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي إُف اللغة االرمنيّة يف اٞنللق رقم
النسخة اٞنػُتػَ َ
انظر جدوؿ  6يف صفلة .154
انظر صفلة .337
انظر صفلة .338
صورة فوتوغرافيّة لنصب تذكاري يف أرمينيا معروؼ باسم سارتاراباد يف اٞنللق رقم  20يف صفلة .355
21

يف صفلة .361 - 356

)3

المدرسين
تقدير ّ
137
اٞندرسٌن عن تق ّدـ التبلميذ يف الدراسة والسلوؾ.
مبلحظات ّ
اٞندرسٌن عن تأثًن الربنامج باإلٗناؿ.
مبلحظات ّ

138

.8

اإلجراءات

)1

إجراءات ما قبل التطبيق للمرحلة االختباريّة األولى

 مقابلة مع مدير مدرسة شاملياف تاتيكياف يف برج ٘نّود يف شهر تشرين الثاين
موافقتو للعمل يف اٞندرسة ٞن ّدة ١ندودة ،ولطلب التعاوف من العاملٌن يف اٞندرسة بشأف تسهيل تطبيق الربنامج٩ .نري
2010

وذلك لشرح الربنامج ،ولطلب

االتّفاؽ على التفاصيل بالنسبة اُف األوقات والنظاـ والشروط وم ّدة الدراسة.
االوؿ  2010وىم:
 لقاء مع اٞنسؤولٌن يف اٞندرسة يف كانوف ّ
• ناظر القسم االبتدائي يف اٞندرسة.
• رئيس القسم االبتدائي.
درسة مادة الرسم.
• ُم ّ
• اٞنعلموف يف ىذا القسم.
 لقاء مع اٞنرشدة االجتماعيّة اليت تزور اٞندرسة لبضع ساعات يف االسبوع ،استغرؽ ىذا اللقاء اكثر من ساعة حيث
جرى البلث يف بعض اٜناالت النفسيّة للتبلميذ يف بعض الصفوؼ.

 لقاء تعارؼ مع تبلميذ الص ّفٌن اٞنشاركٌن يف البلث يف داخل صفوفهم يف كانوف الثاين من سنة ُ ،2011نضور
مدرسة الرسم.
ّ

درسة الرسم.
 توزيع التبلميذ يف ٠نموعات ْنريبيّة وشاىدة عشوائيا وذلك ُنضور ُم ِّ

137
138

انظر صفلة .157
انظر صفلة .157

)2

اجراءات التطبيق للمرحلة االختباريّة األولى

 تشغيل استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي يف الص ّفٌن االبتدائيٌن الرابع واٝنامس ،تشمل اجملموعة التجريبيّة
واجملموعة الشاىدة ،ولكن كل ٠نموعة على حدة ،لتقومي الوضع النفسي للتبلميذ من ناحية االضطرابات االنفعاليّة
مدرسة الرسم.
السلوكيّة قبل تطبيق الربنامج ،وذلك يف شباط ُ ،2011نضور ّ

حصة من درس الرسم العبلجي اسبوعيا مع اجملموعة
 اٞنباشرة بتطبيق الربنامج يف اٞنرحلة االختباريّة االوُف ،وتنفيذ ّ 12
التجريبيّة فقط.

التلوؿ.
االوؿ وىو السؤاؿ ّ
التلوِف ّ
التأملي الستكشاؼ مبلمح ّ
 تطبيق السؤاؿ ّ
 إّناء تطبيق الربنامج مع اجملموعة التجريبيّة.

مدرسة الرسم عن مهارات مكتسبة يف الرسم العبلجي اٜنر نتيجة دروس الرسم.
 اٜنصوؿ على تقدير ِّ
 اجراء اختبار ٞنهارات الرسم العبلجي اٞننهجي.
 تشغيل استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي بعد تطبيق الربنامج ،مع كل التبلميذ يف الص ّفٌن االبتدائيٌّن الرابع
واٝنامس ،يف اجملموعتٌن التجريبيّة والشاىدة ،وكل ٠نموعة على حدة ،وذلك يف حزيراف .2011

 اٜنصوؿ على بيانات استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي.

اٞندرسٌن عن اي تقدـ مللوظ يف األداء الدراسي للتبلميذ وسلوكهم االجتماعي يف داخل
 اٜنصوؿ على تقدير ّ
الصفوؼ ويف خارجها ،واٜنصوؿ على مبلحظاهتم وانطباعاهتم ِنصوص الربنامج.

)3

اجراءات ما بعد التطبيق للمرحلة االختباريّة األولى

القوة والضعف يف الربنامج
٩نري التقومي العاـ للمرحلة من حيث اٞنضموف والتنفيذ والنجاحات والصعوبات ،ونقاط ّ

وفعالية الدروس بالشكل التاِف:

استنادا اُف البيانات والنوعيّة.
 تقومي مضموف الربنامج
ً
الكميّة من االستمارة.
 تقومي فعاليّة الربنامج بالنسبة اُف االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة استنا ًدا اُف البيانات ّ

استنادا اُف تقدير
 تقومي فعاليّة الربنامج بالنسبة اُف التق ّدـ الدراسي واالجتماعي للتبلميذ وعن تأثًن الربنامج باإلٗناؿ
ً
اٞندرسٌن.
ومبلحظات ّ

 وضع مناقشة مرحليّة بعد الدورة تضم التوصيات والتعديبلت للمرحلة اٞنقبلة.

تطورة مع كل ما يتطلّب من دروس واجراءات مع ّدلة
 اٞنباشرة بتصميم اٞنرحلة التالية من الربنامج يف نسختو اٛنديدة واٞن ّ
او مضافة.

.9

النتائج المرحليّة للدراسات الثالث

 نتائج استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي لبلضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة.

اٞندرسٌن عن االداء الدراسي والسلوؾ للتبلميذ ومبلحظاهتم عن تأثًن الربنامج.
 نتائج تقدير ّ
 نتائج مهارات الرسم اٞنكتسبة من الدروس.
)1

نتائج استمارة تحليل وتقويم السلوؾ الوظيفي
لقد مت ٗنع بيانات استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي لتلديد مع ّدالت االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة لدى

التبلميذ ومقارنتها قبل تطبيق الدروس وبعده .اجاب واحد واربعوف تلمي ًذا على  120سؤاالً يف االستمارة ،منهم  20تلميذاً
موزعوف ُنسب اٛندوؿ .139 11
يف اجملموعة التجريبية و  21تلمي ًذا يف اجملموعة الشاىدةّ ،
1-

القيمة الحسابيّة والمع ّدالت االحصائيّة

2-

تحليل التباين للوسط االحصائي

متّ ٓنديد القيمة اٜنسابيّة لكل من اجوبة التبلميذ ُنسب جدوؿ  . 1406مثّ استُ ِخلصت اٞنع ّدالت البلزمة ،منها
التوصل اُف النتائج الدالّة.
الوسط االحصائي ،واال٥نراؼ اٞنعياري ،واٝنطأ اٞنعياري بغية ٓنليلها و ّ
الفرضية العدـ :ال فروؽ ذات داللة احصائية قبل التجربة وبعدىا يف اٞنتغًنات للمجموعة التجريبية.
الفرضية البديلة :ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية قبل وبعد التجربة يف اٞنتغًنات للمجموعة التجريبية.
عند اجراء اختبار "توزيع-ت" االحصائي ٞنقارنة الوسط االحصائي جملموع نقاط االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة
تبٌن ا ّف قيمة اختبار "ت" احملسوبة ( )0.722اكرب من قيمة اختبار
عند اجملموعة التجريبيّة ،قبل تطبيق الربنامج وبعدهّ ،

"ت" اٛندوليّة ( )-0.361عند مستوى داللة ( )α 0.05ودرجة حرية  ،19ونستنتج اف الفرؽ ذو داللة احصائيّة.
ونرفض الفرضيّة العدـ.

139
140

انظر صفلة .175
انظر صفلة .154

 ا ًذا ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية قبل التجربة وبعدىا يف اٞنتغًنات للمجموعة التجريبيّة قبل تطبيق اٞنداخلة

وبعده ،اي َف تنخفض مع ّدالت العوارض االنفعاليّة السلوكيّة بعد تطبيق اٞنداخلة ،وَف تصح الفرضيّة البديلة ،إذًا تُقبل
الفرضية العدـ.

 اذًا توجد فروؽ ذات داللة احصائية قبل التجربة وبعدىا يف االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة قبل تطبيق الربنامج وبعده،
تبٌن ا ّف قيمة اختبار "ت" احملسوبة ( )0.847اكرب من قيمة اختبار "ت" اٛندوليّة ( )-0.195عند مستوى داللة
ّ

( )α 0.05ودرجة حرية  ،20ونستنتج اف الفرؽ ذو داللة احصائيّة ،ونرفض الفرضيّة العدـ.
 ا ًذا ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية قبل وبعد التجربة يف اٞنتغًنات للمجموعة التجريبيّة قبل تطبيق اٞنداخلة وبعده،

اي َف تنخفض مع ّدالت العوارض االنفعاليّة السلوكيّة بعد تطبيق اٞنداخلة ،وَف تصح الفرضيّة البديلة ،إ ًذا تُقبل الفرضية
العدـ.
تفاصيل النتائج االحصائيّة يف اٛنداوؿ رقم  12و  13و  14و .15

T-Test paired for experimental group pre-post test
Paired Samples Statistics
Std. Error Mean

N

Std. Deviation

Mean

21.88107

97.85510

20

365.4000

Total_pre

17.80709

79.63575

20

373.8000

Total_post

Pair 1

جدوؿ  :12الوسط االحصائي ،اال٥نراؼ اٞنعياري ،اٝنطأ اٞنعياري للمجموعة التجريبيّة قبل اٞنداخلة وبعدىا.
Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence Interval
of the Difference

Sig. (2)tailed
.722

df
19

t
-.361

Upper
40.33088

Lower
-57.13088

Std. Error

Std.

Mean

Deviation

23.28252

104.12260

Mean
-

Pair 1 Total_pre -

8.40000

Total_post

جدوؿ  :13قيمة "ت" احملسوبة ( )0.722اكرب من قيمة "ت" اٜنرجة (.)-0.361

T-Test- Control group
Paired Samples Statistics
Std. Error Mean

N

Std. Deviation

Mean

17.67030

80.97548

21

382.8571

Total_pre

14.18220

64.99099

21

387.1429

Total_post

Pair 1

جدوؿ  :14الوسط االحصائي ،اال٥نراؼ اٞنعياري  ،اٝنطأ اٞنعياري لبيانات اجملموعتٌن التجريبيّة والشاىدة بعد اٞنداخلة.

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence Interval
Sig.

of the Difference

(2)tailed
.847

df
20

t

Upper

-.195

41.44472

Lower
-50.01615

Std. Error

Std.

Mean

Deviation

21.92293

100.46350

Mean
-

Pair 1 Total_pre -

4.28571

Total_post

جدوؿ  :15قيمة "ت" احملسوبة (  )0.847اكرب من قيمة "ت" اٜنرجة ( .)-0.195

)2

المدرسين عن االداء الدراسي والسلوؾ االجتماعي للتالميذ وتأثير البرنامج
نتائج تقدير
ّ
1-

المدرسين عن تق ّدـ التالميذ في الدراسة والسلوؾ.
تقدير
ّ

طُلِب يف ّناية اٞنرحلة من اربع مدرسٌن تقديرىم اذا كانوا قد الحظوا أي ٓنسينات يف األداء الدراسي للتبلميذ،
هم
ويف سلوكهم االجتماعي يف داخل الصفوؼ الدراسيّة ويف خارجها .قاؿ اٞنعلموف باإلٗناع ا ّّنم َف يبلحظوا أي تغيًن م ّ

٥نو األفضل يف االداء الدراسي لدى أي من التبلميذ ،وبالنسبة اُف السلوؾ االجتماعي كانت اإلجابات متفاوتة ،اغلبها
مهمة.
يشًن اُف عدـ حصوؿ تغيًنات ّ
2-

المدرسين عن تأثير البرنامج باإلجماؿ.
مالحظات ّ

اىتماما مللوظًا ّنوضوع إدخاؿ برامج
مدرسي ىذه اٞندرسة من يُبدي
ُ
ً
الحظت خبلؿ تطبيق الربنامج ا ّف بٌن ّ
اٞندرسٌن
تربويّة  -نفسيّة يف اٞندرسة ٞنساعدة التبلميذ.
ُ
اىم مبلحظات ّ
ٗنعت ىذه البيانات النوعيّة خبلؿ مقابلة قصًنةّ .

كانت التالية:

التدخل مفيدا ألنو ساعد التبلميذ يف اٝنروج من رتوب اٞندرسة فأفرحهم األمر.
 كاف ّ

ضروري للتبلميذ الذين يعيشوف ٓنت الضغط ٣نّا ٫نفف عنهم.
 ىذا النوع من األنشطة
ّ

 الحظنا اف التبلميذ ىم أكثر ىدوء مباشرة بعد ساعة الرسم العبلجي٣ ،نّا ِّ
٬نكنهم الرتكيز بشكل أفضل ولكن ىذا
ً
التأثًن ال يدوـ لسوى ل ٍ
يوـ واحد.
)3

نتائج مهارات الرسم المكتسبة من الدروس
1-

نتائج الرسم العالجي الحر

مدرسة الرسم ،لذا
َف يكتسب التبلميذ اي مهارات تُذكر بعد دروس من الرسم العبلجي اٜنر ،وذلك ُنسب رأي ّ

سجل اي تق ّدـ يف ىذا اجملاؿ .141ولكن كانت ىناؾ رسومات تعبًنيّة جديرة باالىتماـ ،على سبيل اٞنثاؿ ،رسم احد
َف يُ ّ
الصبياف رٚنة بعنواف :اٗنل ذكريايت ىي ليلة رأس السنة ،ألنّين صعدت مع ايب على السطوح ،حيث اعطاين ايب السبلح،

142
فيلما وارتعب".143
وانا "خرتشتو
ُ
ورششت بو السماء!"  .كما رسم احد التبلميذ شعور اٝنوؼ قائبلً " :انا اشاىد ً

141

142
143

اق ّدـ اسباب عدـ تسجيل التق ّدـ يف مهارات الرسم عن طريق الرسم العبلجي اٜنر يف قسم مناقشة الفرضيّة االجرائيّة األوُف:
مهارات الرسم  .انظر صفلة .251
انظر اٞنللق رقم  22يف صفلة .362
انظر اٞنللق رقم  23يف صفلة .363

2-

نتائج الرسم العالجي المنهجي

ٕن ّكن ٗنيع التبلميذ من استنساخ رٚنة النصب التذكاري  144 Sartarabadمن الصورة الفوتوغرافيّة على سبّورة
الصف بسهولةُ ،نرفيّة عالية ،ومن دوف اي ٓنضًن مسبق .ىذا يعين أف التبلميذ قد اكتسبوا مهارات رسم من نوع جديد.

التوضيح يف صورة رقم .13

صورة ٕ :13ن ّك ن ٗنيع التبلميذ من استنساخ الرٚنة على سبّورة الصف بسهولة من دوف سابق ْنربة.

ت.

التحولي وتقويمو – النسخة األولى
التحوؿ في برنامج الولد القوي ّ
الدراسة الثالثة :تفعيل ّ

مادي،
التلوؿ بشكل ّ
التلوؿ موضوع متفاعل ومستقل يف ىذا البلث ،ولكنّو مبهم اٞنبلمح .احاوؿ ٓنديد ّ
ّ
وتفعيلو ،وتقو٬نو تدر٩نيا باستعماؿ اساليب مبتكرة يف كل مرحلة.
.1

االشكاليّة
ِّ
التلوؿ لديهم.
لتعرؼ على منظور الصغار وىذا ٬ننع استكشاؼ ّ
ليس ىناؾ من ادوات او اساليب ُٕنك ْن من ا ّ

144

نصب تذكاري يف أرمينيا معروؼ باسم سارتاراباد انظر مللق  20صفلة

355

.

اىداؼ المرحلة

.2

التلوؿ وإنشاء ادوات اكثر دقّة
التعرؼ على منظور الصغار بشكل عاـ  ،كخطوة ّأوليّة يف طريق استكشاؼ ّ
التلوؿ.
لرصد ّ
اسئلة المرحلة

.3

ىل ٬نكن إنشاء اساليب الستكشاؼ اٞننظور عند الصغار؟
الفرضيّة

.4

عما يُف ِرحهم ،سوؼ تكشف عباراهتم مدخبلّ اُف منظورىم.
لو كتب التبلميذ ّ
منهجيّة البحث

.5

 يُستخدـ التصميم البلثي الوصفي يف ٗنع اٞنعلومات عن طريق سؤاؿ.

 يُستخدـ التصميم االجرائي النوعي لتطوير الدراسة من مرحلة اُف اخرى.
.6

تصميم البحث

)1

الزماف والم ّدة

واحدة.
)2

التلوِف بقليل ،استغرقت العمليّة ساعة
طبِّقت اٞنداخلة يف ايّار  ،2011وقبل ّناية دروس الربنامج الولد القوي ّ
الموقع والمشاركوف

ىم تبلميذ الفريق التجرييب ،يف الصف اٝنامس ،يف ثانويّة شاملياف تاتيكياف االرمنيّة اال٤نيليّة يف برج ٘نود ،الذين

خاضوا ْنربة برنامج الولد القوي يف اٞنرحلة االختباريّة( ،جدوؿ .)16
الصف
الخامس

االعمار

االناث

الذكور

العدد االجمالي

 14-11سنة

4

5

9

التلوؿ  -مدرسة شاملياف تاتيكياف.
جدوؿ  :16اٞنشاركوف يف اٞنرحلة األوُف من دراسة
ّ

.7

المتغيّرات

)1

المتغيّر المستقل

التلوِف.145
ّ
اٞنتغًن اٞنستقل ىو السؤاؿ ّ
التأملي.
التلوِف اٝناص ٟنذه اٞنرحلة :السؤاؿ ّ
نوع السؤاؿ ّ

السؤاؿ" :ما ىي اٗنل الذكريات يف حياتك".
اٟندؼ :اٟندؼ االساسي من السؤاؿ ىو استكشاؼ مبلمح اٞننظور عند التبلمذة الصغار.
)2

المتغيّر التابع

التلوِف" 146الذي ابتُ ِكره
ستبدؿ ّنصطلح
يُ َ
ّ
"اٞنتغًن التابع" اٞنُعتَمد يف االُناث التجريبيّة العاديّة مصطلح "اٞنردود ّ
التلوؿ.
الستكشاؼ ّ
التلوِف ىو ٠نموعة إشارات تغيًن ا٩نابيّة نلتمسها من اجوبة التبلميذ اٞنكتوبة بشكل إنشاء ،جوابًا على
اٞنردود ّ
اٞندرسوف واالحظها شخصيّاً عند تطبيق الربنامج عرب تعابًنىم اللفظيّة او اٛنسديّة ،او
السؤاؿ ّ
التأملي ،كما يبلحظها ّ
ٞنتغًنات البلث االخرى .أطلق على ىذه العبلقة السببيّة اٞنفرتضة اسم
نستنتجها من خبلؿ النتائج االحصائيّة والنوعيّة ّ
التلوِف اٞننعكس .147
"التفاعل التسلسلي" او اٞنردود ّ
.8

ادوات التقويم
التلوِف" :ما ىي اٗنل الذكريات يف حياتك".148
اداة التقومي ىي نفسها السؤاؿ ّ

145
146
147
148

التلوِف يف صفلة .159
انظرالوظائف التقنيّة للسؤاؿ ّ
انظر صفلة .164
انظر صفلة .165
التلوِف يف صفلة .159
التلوِف ىو ّ
اٞنتغًن اٞنستقل وأداة تقومي يف آف .انظر وصف السؤاؿ ّ
يف ىذه اٞنرحلة السؤاؿ ّ

.9

االجراءات

اضلا با ّف الدروس االسبوعيّة
التلوِف يف نسختو االختباريّة ،اصبح و ً
بعد الشروع يف تطبيق برنامج الولد القوي ّ
أيت يف ا٩نابيّة ىذه
درسٌن والتبلميذ انفسهم .حينئذ ر ُ
تُسبب الفرح والتغيًن اال٩نايب يف مزاج التبلميذ ،وذلك ُنسب آراء اٞن ّ

وقلت للتبلميذ:
لت
ّ
الصف اٝنامس ُ
دخ ُ
التلوؿ .وذات يوـ ،وقبل ّناية الدورة بقليلَ ،
الظاىرة إمكانيّة االقرتاب من موضوع ّ

موضوعا ،وستكتبوف
"اليوـ لن أق ّدـ موضوع مناقشة ،سنقوـ ُنوار من دوف كبلـ ،حوار من الداخل .سوؼ أُقدِّـ إليكم
ً

اعتربت اف كتابات
عنو بدؿ اٞنناقشة اٛنماعيّة ،ورّّنا نرٚنو فيما بعد" .ىكذاِ ،نطوة ارْنالية
التأملي ،و ُ
ُ
طرحت السؤاؿ ّ
التبلميذ سوؼ تُ ِ
دخلين اُف منظور الصغار .وىكذا كاف.
.10

التحوؿ  -جزء ّاوؿ
النتائج المرحليّة لدراسة ّ
التلوِف يف ىذا البلث ىو من ثبلثة انواع .نستخلص يف ىذه اٞنرحة النتائج التالية:
اٞنردود ّ

)1

التحولي اآلني
نتائج المردود ّ

149

اٞندرسوف،
القوة ،واالفتخار ،وغًنىا من االنفعاالت اال٩نابيّة اختربىا التبلميذ ،والحظها ّ
ٜنظات الفرح ،والنجاح ،و ّ

والحظتها شخصيّاً عند تطبيق الربنامج من خبلؿ تعابًنىم اللفظيّة او اٛنسديّة.
150

)2

التحولي المستداـ
نتائج المردود ّ

)3

التحولي المنعكس
نتائج المردود ّ

َف يتم تقو٬نو يف ىذه اٞنرحلة.

151

َف يتل ّقق ىذا اٞنردود يف ٔنفيض االضطرابات االنفعاليّة والسلوكيّة ،وال يف النتائج الدراسيّة ،وال يف ٓنسٌن السلوؾ

االجتماعي .ولكن كاف ىناؾ مردود يف اكتساب مهارات الرسم اٞننهجي.

149
150
151

انظر صفلة .164
انظر صفلة .165
انظر صفلة .165

ث.

المناقشة المرحليّة للدراسات الثالث
لتطور مرحلي ،فبل
عاد ًة ،تتموضع اٞنناقشة يف آخر االطروحة ،ولكنّ ،نا أ ّف البلث من النوع التجرييب ،وخاضع ّ

بد من مراجعة بعض النقاط التقنيّة قبل االنتقاؿ اُف اٞنرحلة التالية ،وذلك لبلستفادة من ْنربة اٞنرحلة ،وبناء اٞنرحلة اٞنقبلة
وعْبػَر ىذه التجربة.
على افكار َ
العامة 152من خبلؿ عمليّات اإلنشاء لربنامج الولد القوي،
ٕنّت االجابة عن أسئلة البلث ،واسئلة االىداؼ ّ
بوي للمدرسة لفرتة ١ندودة .اناقش تفاصيلها يف االقساـ التالية:
وإدخالو يف اٞننهج الرت ّ
.1

مناقشة تصاميم البرنامج والدروس
ىناؾ ثبلثة مواضيع مرتبطة بالتصميم ،اناقشها كالتاِف:

)1

الدروس

لكل من التصميمٌن اٞنعتمدين يف درس الرسم ،ا٩نابيّات وسلبيّات.
بعد تنفيذ اٞنرحلة االختباريّة األوُفّ ،
تبٌن اف ٌ
الرسم العبلجي اٜنر اعطى مساحة اكرب للشق النفسي من الدرس عرب اٞنناقشات اٞنوسعة يف الصف ،وَف ِ
يعط نتائج تُذ َكر
ّ
ّ
يف مهارات الرسم .بينما ،اعطى الرسم اٞننهجي مهارات رسم جيدة للتبلميذ ،وَف ِ
يعط الوقت الكايف للمناقشات اٛنماعية
ّ
يف الصف.
)2

محور التدريس

يف ما ٫نتص بفعاليّة الدروس يف تعليم الرسم ،ادىش الرسم اٞننهجي التبلميذ ،أل ّّنم اكتسبوا مهارات رسم يف
وقت زمين قصًن واستطاعوا انتاج رٚنة َف يكن ّنقدورىم ا٤نازه من قبل .ولكن بالنسية اُف مهارات الرسم العبلجي اٜنرَ ،ف
تظهر أي عبلمات تق ّدـ فيو.
افسر ىذه اٞنفارقة :ا ّف الرسم اٞننهجي والرسم اٜنر ىم مهارتاف ٢نتلفتاف ،اوال٨نا ،اي الرسم اٞننهجي ،ىو عمل
ِّ

إبداعي يصعب إظهاره بدوف تأسيس تقين سابق .153وبسبب
تقين ٬نكن تعليمو ،والثاين ،اي الرسم العبلجي اٜنر ،وىو
ّ
ّ
سجل فيو اي ا٤ناز تعليمي يذكر.
قلّة مهارات التبلميذ يف الرسمَ ،ف يُ ّ

152

العامة يف صفلة .123
انظر اسئلة البلث واىدافو ّ

)3

المحور النفسي

اٜنوارات اٞنفتوحة يف داخل الصفوؼ كانت جيّدة ،حيث تفاعل معها التبلميذ ٗنيعهم ،ولكن استفاد منها
ُنرية وفرح .ولكن موضوع اٞنناقشة
التبلميذ اٝنجولوف اٞننطووف بشكل
اخصّ ،
ّ
ألّنم استطاعوا ابراز شخصيّتهم وآرائهم ّ

ٍ
وبشي من االستخفاؼ .السبب يف ذلك انعداـ ثقافة التعبًن
شجعت التبلميذ اٛنريئٌن اٞنشاغبٌن على التعبًن بصوت عاؿْ ،

اٞندرسٌن  ،حيث ال يُعطى التبلميذ فرصة االبداء
عن الذات يف الصف ،وانعداـ ثقافة النقاش بشكل عاـ يف اٞندارس واماـ ّ

بالراي الشخصي يف الصفوؼ العادية منذ الصغر ،بل يُطلب منهم فقط االستماع اُف آراء من ىم اكرب وافهم منهم والتعلّم

اٞندرس اُف التلميذ .لذلك ،يتفاجأ التلميذ عندما تتاح لو فرصة التعبًن،
دائما ْنري يف ّاْناه واحد ،من ِّ
منهم .فاآلراء ً
بعض آخر من التبلميذ يف
بعضا منهم ،ولكنّو يسبّب اٝنلل ً
التصرؼ .ىذا يفيد ً
ايضا عنما يبالغ ٌ
باٜنريّة اٞنفرطة يف ّ
ويشعر ّ
التعبًن.

)4

مناقشة االستمارة

ٕناما لظروؼ ىذا البلث ،بالرغم من أ ّّنا استمارة
ّ
تبٌن أف استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي َف تكن مناسبةً ً

جيّدة ،فالعديد فاستبيانات التبلميذ ،يف العديد منها ،كانت غًن مكتملة او غًن مقبولة ،حّت كاف ىناؾ من أعطى
كل األسئلة .ثبلثة انواع من اٞنشاكل ْنعل ىذه االستمارة غًن عمليّة لبلستخداـ يف الفصوؿ الدراسية
اإلجابة نفسها على ّ
وِناص ٍة مع التبلميذ االصغر يف السن .اق ّدـ يف ما يلي اٞنشاكل الثبلث:
ّ
1-

المضموف

اٞنشكلة األوُف يف االستمارة كانت نفسيّة ،تتمثّل بصعوبة تقبّلها من قبل التبلميذ والتكيَّف مع اسئلتها .فقد
ٍ
وِناصة عند قراءة االسئلة االوُف منها ،إذ
نوعا من االرتباؾ واٜنًنة لدى بعضهم للوىلة األوُف،
خلقت ىذه االستمارة ً
فوجئ التبلميذ الذين َف يسبق ٟنم اف اجابوا على مثل ىذه األسئلة الشخصيّة حوؿ السلوؾ أو اٞنشاعر .وأبدى بعضهم

ٔنوفًا ،ظنّاً منهم أف إدارة اٞندرسة تسعى من األسئلة ىذه اُف اىداؼ غًن معروفة .وبالنتيجة كانت ىناؾ اجوبة
اآلخر ّ
حذرة وغًن عفوية بعكس اٞنطلوب.

153

انظر مناقشة الفرضيّة االجرائيّة األوُف يف صفلة
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2-

الحجم

تبٌن اف االستمارة كانت طويلة ج ّدا وَف يكن باستطاعة كل التبلميذ الرتكيز واإلجابة بشكل صليح عن كل
ّ
وخاصةً .وآخروف فقدوا اىتمامهم
الصغار يف السن
ّ
االسئلة خبلؿ ساعة واحدة من الوقت .بعضهم َف يستطع إٕنامها ،و ّ

فاظهروا بوادر اٞنلل والتعب٣ ،نا جعلهم يهملوف االستمارة بعدـ اعطاء االجوبة الصليلة للكثًن من األسئلة.
3-

اللغة والمصطلحات

كانت لغة االستمارة غًن واضلة لبعض التبلميذ٬ ،نكن تصنيف الصعوبات كما يلي:
4-

الكلمات والمعاني

اص ٍة لؤلعمار الصغًنة أل ّّنا كانت اعلى من
بعض اٞنصطللات وبعض اٞنعاين اٞنستخدمة َف تكن سهلة الفهم وِن ّ

مستواىم اللغوي واٞننطقي.
5-

الجمل المصاغة بصيغة النفي

يقرر ما إذا كانت االجابة ب ػ "نعم"
يف ما يتعلق بأسئلة النفي مثل "ليس لدي أصدقاء" وجد بعضهم صعوبة يف أف ِّ
تعين" :نعم ،ليس لدي أصدقاء" اـ اّنا تعين "نعم ،لدي أصدقاء".
.2

مناقشة مفعوؿ البرنامج على متغيّرات البحث

)1

االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة
َف يتم تسجيل اي تق ّدـ يُذكر بشأف االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة.

المدرسين
)2
تقدير ّ
َف يتم تسجيل اي تق ّدـ يُذكر يف السلوؾ االجتماعي والنتائج الدراسيّة للتبلميذ .من االسباب احملتملة ٟنذا
االخفاؽ قد تكوف التالية:
 اخطاء تقنيّة يف التصميم والتطبيق منَػ َعت اٜنصوؿ على نتائج إحصائيّة واضلة.
 ادوات التقومي وأساليبو َف تكن مثاليّة.
 مدة اثين عشر أسبوعا كانت م ّدة قصًنة.
 أعداد اٞنشاركٌن كانت ١ندودة.

.3

التحوؿ
مناقشة ّ
وٗن ًبل قصًنة ،وبعضهم كتب اكثر من صفلة ّ .إال انّو
اسطرا ُ
كتب التبلميذ عن اٗنل ذكرياهتم .بعضهم كتب ً

اٞنهمة يف النقاط التالية.
كانت ىناؾ اجوبة تثًن الدىشة .اناقش اٞنبلحظات ّ

التلوِف اٞننعكس
التلوِف اآلين كلّيا ،واٞنردود ّ
 كاف الفرح سائداً يف الصف واٞنعنويّات عالية ،واٞنزاج إ٩نابيًآ .ن ّقق اٞنردود ّ
جزئيا.

مهمة ٬نكن البناء عليها يف اٞنستقبل.
 اكتشاؼ قواسم مشرتكة يف أجوبة التبلميذ كانت ّ

التلوؿ لدى الصغار باإلٗناؿ ،وابتكار
لتعرؼ على القواسم اٞنشرتكة يف منظور التبلميذ يف ّ
التوصل اُف معاَف ّ
 يساعد ا ّ
ادوات رصد اكثر دقّة يف اٞنستقبل.

ج.

التوصيات المرحليّة

لتعرؼ على خصائص الربنامج وٓن ّدياتو التطبيقيّة ،كما
كانت اٞنرحلة االختباريّة االوُف ّ
مهمة ج ّداً من ناحية ا ّ
كانت مناسبة الكتساب معلومات جديدة مثل خصوصيّات اٞندارس ،والتعامل مع التبلميذ .ومن الناحية األخرى متّ
اكتشاؼ على بعض الثغرات يف الربنامج َف تكن يف اٜنسباف .وعلى ضوء ىذه االكتشافات مت وضع التعديبلت اٞنناسبة يف

تصميم الربنامج هبدؼ ٓنسٌن مواصفاتو للمراحل القادمة ،ا٨نّها:
الفين و١ناولة اٛنمع بٌن اٝنطّتٌن اٞنعتمدتٌن يف الدرس.
كوف ّ
 تطوير اٞن ّ
 ابتكار اداة تقومي اكثر دقّة ٞنهارات الرسم.

 تعديل استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي.
التلوؿ وتتبّعو.
 إنشاء ادوات اكثر دقّة لتلديد ورصد ّ

الفصل الحادي عشر
تنفيذ المرحلة االساسيّة من البحث وتقويمها

األشجار ىي القصائد التي تكتبها األرض
على السماء.
—جبراف خليل جبراف

القوة والضعف يف الربنامج اٞنطروح،
أسهمت نتائج الدراسات الثبلث للمرحلة االختباريّة األوُف يف معرفة نقاط ّ
اضلا
مكوناتو ،وكيفية تطبيقو وتقو٬نوّ ،
ومهدت بالتاِف لوضع اسس اكثر فعاليّة للمرحلة الثانية .أصبح و ً
من ناحية اختيار ّ
بأف العناصر اٞنعتمدة يف اٞنرحلة االوُف ىي جيّدة باٞنبدأ ولكن ٬نكن تطويرىا واعادة استخدامها ،و٬نكن توقّع نتائج افضل

التلوِف ،وتطبيقو بشكل
بعد ٓنسينها .اف اٟندؼ من اٞنرحلة الثانية للبلث ىو وضع االسس النهائيّة لربنامج الولد القوي ّ
اوسع من اٞنرحلة األوُف ،وتقو٬نو.

أ.

التحولي – النسخة الثانية
الدراسة األولى :إنشاء برنامج الولد القوي ّ
154

.1

االشكاليّة

.2

اىداؼ البرنامج

155

156

.3

الفرضيّة

.4

التحولي
اسئلة إنشاء برنامج الولد القوي ّ

.5

المكوف الفنّي للبرنامج وخطّة الدرس
ّ

157

الفين للمرحلة الثانية انطبلقًا من نتائج
اٞنكوف ّ
بعد اختيار نوعٌن من درس الفن يف اٞنرحلة األوُف ،جرى تعديل ّ
اٞنكونٌن لرتكيب خطّة درس جديدة ،اكثر ىادفة .متّ اعتماد الرسم العبلجي
التجربة .فكاف اٝنيار الثالث ىو الدمج ما بٌن ّ

اٞنرّكب وخطّة الدرس التابعة لو 158للمرحلة االساسيّة الثانية.
.6

المكوف النفسي
ّ

159

160

.7

المكوف التربوي
ّ

.8

التحولي
المكوف ّ
ّ

.9

المكوف االجتماعي
ِّ

154
155
156
157
158
159
160
161
162

161
162

االشكاليّة كما يف النسخة االختباريّة األوُف من إنشاء الربنامج .التفاصيل يف صفلة .171
االىداؼ كما يف النسخة االختباريّة األوُف من إنشاء الربنامج .التفاصيل يف صفلة .171
الفرضيّة كما يف النسخة االختباريّة األوُف من إنشاء الربنامج .التفاصيل يف صفلة .171
االسئلة كما يف النسخة االختباريّة األوُف من إنشاء الربنامج .التفاصيل يف صفلة .125 - 124
خطّة الدرس يف الرسم العبلجي اٞنرّكب يف اٞنللق رقم  10يف صفلة .339
اٞنكوف النفسي ىو منهج الولد القوي ومواضيعو .انظر اٞنللق رقم  14يف صفلة .344
ّ
اٞنكوف الرتبوي كما يف النسخة االختباريّة األوُف من إنشاء الربنامج .انظر صفلة انظر صفلة .151
ّ
التلوِف كما يف النسخة االختباريّة األوُف من إنشاء الربنامج .انظر صفلة .153- 151
ف
اٞنكو
ّ
ّ
اٞنكوف االجتماعي كما يف النسخة االختباريّة األوُف من إنشاء الربنامج .انظر صفلة .150 - 173
ّ

.10

االدوات
163
اٞنكونات ومفعوٟنا يف الربنامج عند تطبيقو.
٩نب ٗنع البيانات النوعيّة لتتبع خصائص ّ

164

.11

منهجيّة البحث

ب.

التحولي وتقويمو – النسخة الثانية
الدراسة الثانية :تطبيق برنامج الولد القوي ّ
165

.1

االشكاليّة

.2

اىداؼ المرحلة

166

167

.3

اسئلة المرحلة

.4

الفرضيّات االجرائيّة

.5

منهجيّة البحث

168

الكمي شبو-التجرييب يف ٗنع اٞنعلومات عن االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة لدى
يُ َ
ستخدـ التصميم البلثي ّ
التبلميذ وتقو٬نها ،على ا ّف يتم انتقاء اٞنشاركٌن كمجموعات كاملة وىم يف موقعهم الطبيعي يف صفوفهم العاديّة

( )naturalistic environmentمن دوف التمييز بٌن تبلميذ الصف الواحد ،ومن دوف توزيعهم عشوائيّاً يف ٠نموعات.
.6

تصميم البحث

)1

الموقع
طُبّقت اٞنرحلة االساسيّة من البلث يف ثبلث مدارس ٢نتلفة ،ىي:

163
164
165
166
167
168

انظر استخداـ البيانات النوعيّة يف صفلة .144
ِ
استُخدـ التصميم االجرائي النوعي كما يف النسخة االختبارية األوُف من إنشاء الربنامج .انظر صفلة - 137
ّ
االشكاليّة ىي كما يف النسخة االختباريّة األوُف من الدراسة .انظر صفلة .174
االىداؼ ىي كما يف النسخة االختباريّة األوُف من الدراسة .انظر صفلة .174
اسئلة اٞنرحلة ىي اليت ِ
وضعت عند إنشاء الدراسة .انظر صفلة .125
الفرضيّات ىي كما يف النسخة االختباريّة األوُف من الدراسة .انظر الفرضيّات االجرائيّة يف صفلة .174

.140

 مدرسة اٞنواطن يف برج ٘نّود.

 مدرسة خاف-امًنياف يف الفنار.
 اٞندرسة االرمنيّة اال٤نيليّة اٞنركزيّة يف االشرفيّة.
)2

الزماف والم ّدة

طُبِّػقت اٞنداخلة لساعة واحدة يف كل اسبوع ٞن ّدة

12

الثبلث اٞنذكورة.
)3

اسبوعا خبلؿ العاـ الدراسي
ً

2012-2011

المشاركوف

يف اٞندارس

ذكرا
ىم تبلمذة الصفوؼ االبتدائيّة الرابع واٝنامس والسادس يف اٞندارس الثبلث وعددىم  165تلميذاً منهم ً 80
موزعٌن كما نرى يف جدوؿ  17و  18و .19
و 85أنثى ،ترتاوح اعمارىم بٌن  9و  15سنة ّ
الصف
الرابع

الخامس
السادس

االعمار
 15-9سنة

 14 – 10سنة
 15 – 11سنة

العدد االجمالي

عدد الفتيات

عدد الفتيان

العدد االجمالي

8

6

14

13

12

25

29

30

59

8

20

12

جدوؿ  :17اٞنشاركوف يف اٞنرحلة االساسيّة من الدراسة يف مدرسة اٞنواطن يف برج ٘نّود.

الصف
الرابع

الخامس
السادس

االعمار
 10-8سنة

 10 – 9سنة

 13 – 10سنة

العدد االجمالي

عدد الفتيات

عدد الفتيان

العدد االجمالي

8

7

15

7

7

14

5
20

7
21

جدوؿ  :18اٞنشاركوف يف اٞنرحلة االساسيّة من الدراسة يف مدرسة خاف  -امًنياف يف الفنار.

12
41

االعمار

الصف

 10-8سنة

الرابع

 10 – 9سنة

الخامس

 13 – 10سنة

السادس

العدد االجمالي

عدد الفتيات

عدد الفتيان

العدد االجمالي

8

7

15

7

7

14

5
20

7
21

12
41

جدوؿ  :19اٞنشاركوف يف اٞنرحلة االساسيّة من الدراسة يف اٞندرسة االرمنيّة اال٤نيليّة اٞنركزيّة يف االشرفيّة.
.7

المتغيّرات

)1

المتغيّر المستقل

التلوِف ،للعبلج بالفن ،اٞنوجو للتبلميذ يف
ّ
اٞنتغًن اٞنستقل ىو النسخة اٞنعدلة من "برنامج الولد القوي ،الرتبويّ ،

دائرة اٝنطر" ،169تتمثّل بدروس الرسم.
170

)2

المتغيّر التابع

.8

ادوات التقويم

)1

استمارة تحليل وتقويم السلوؾ الوظيفي :النسخة المع ّدلة
تبٌن خبلؿ تطبيق الدورة السابقة أف االستمارة َف تكن مثاليّة ،وكاف ٩نب إدخاؿ بعض التعديبلت فيها يف
لقد ّ

احملاور التالية:
1-

المق ّدمة

متّ إضافة قسم ٕنهيدي يف مستهل االستمارة لتلضًن التلميذ نفسيا٪ .نتوي ىذا القسم على
جدا فهمها واإلجابة عليها ،من شأّنا ٕنهيد الطريق إُف األسئلة البلحقة عن االنفعاالت والسلوكيات .مثاؿ على
السهل ً
14

169
170

موجز عن تصميم الدروس والربنامج يف صفلة .126
اٞنتغًن التابع كما يف النسخة االختباريّة األوُف من الدراسة .انظر صفلة .176
ّ

سؤ ًاال ،من

ىذه األسئلة التمهيديّة  :أنا أحب مدرسيت ،أنا أحب أصدقائي ،أصدقائي ٪نبونين ،والديت ٓنبين ...171ال يتم ادخاؿ
بيانات ىذا اٛنزء من االستمارة يف حسابات واحصائيّات التقومي.
2-

الحجم

كاف ٩نب تعديل حجم االستمارة اليت كانت طويلة جدا بسبب كثرة اسئلتها  ،لذا جرى اختصارىا يف اٞنرحلة
الثانية واصبح ٪نتوي على  74سؤ ًاال بدالً من .120
3-

اللغة والمصطلحات

كانت اللغة اٞنشكلة الثالثة يف االستمارة .مت تعديل لغة االستمارة باستبداؿ ّنرادفات سهلة الفهم بالكلمات
فل ِّولت إُف
الصعبة ،وكذلك متّ اعادة صياغة بعض اٛنمل اٞنع ّقدة لغويا هبدؼ التبسيطّ .اما اٛنمل اٞنصاغة بصيغة النفي ُ

ٗنل تأكيدية من دوف أف يتغًن معناىا.
4-

الترجمات

متّ ترٗنة النسخة اٞنع ّدلة اُف اللغتٌن االرمنيّة والعربيّة.
5-

ترقيم اسئلة االستمارة وتبويبها

 متّ فرز اسئلة االستمارة اُف ابعاد وفروع 172البُعداف االساسيّاف ٨نا العوارض واالنفعاالت االستبطانيّة الداخلية وىي من
فئة  ،Aوالعوارض والسلوكيات االستظهاريّة اٝنارجية وىي من فئة  .Bيتم فرز االسئلة اُف ٖناين ٠نموعات او فروع

وىي  A1و  A2و  A3و  A4و  B1و  B2و  B3و  B4كما وضعت يف تصميم الربنامج ،173ويف جدوؿ
.1747
ٓ نديد القيمة اٜنسابيّة ألجوبة التبلميذ ،تفاصيل القيمة اٜنسابيّة الحتماالت اجوبة التبلميذ يف ٛندوؿ .6
التلوِف.
 اٞنباشرة بتطبيق النسخة اٞنن ّقلة من برنامج الولد القوي ّ

171

172
173
174

االستمارة باللغة االرمنيّة يف اٞنللق رقم
.373
انظر ابعاد االستمارة وفروعها يف صفلة .155 - 154
انظر يف صفلة .155
انظر صفلة .154
25

يف صفلة  .369 - 366االستمارة باللغة العربيّة يف اٞنللق رقم  26يف صفلة

- 370

ادؽ من
التوصل اُف نتائج ّ
 توزيع البيانات يف جداوؿ احصائيّة ،واجراء اٜنسابات ،واستخبلص اٞنع ّدالت البلزمة ،بغية ّ
اٞنرحلة السابقة.

)2

تقويم مهارات الرسم

 بعد اختبار مهارات الرسم يف ّناية اٞنرحلة األوُف ،أصبح من اٞنعروؼ أف الرسم اٞننهجي يف الربنامج ساعد فعبل يف
تطوير مهارات التبلميذ يف الرسمٟ .نذا السبب ،متّ وضع اسرتاتيجية لتقومي مهارات الرسم بشكل حسايب واحصائي

بدالً من التقومي الوصفي٩ .نري التقومي كما يلي:

 تُعرض رٚنة معيّنة للتبلميذ يف بداية اٞنرحلة ويُطلَب منهم تنفيذىا.

بعض منهم تنفيذ الرٚنة ّنهارات متفاوتة ،بينما ال ُ٩نرب هبا ال يستطيع تنفيذىا.
 يستطيع ٌ

مدرسة الرسم على الرسومات يف بداية اٞنرحلة ،وٕننح العبلمات كما يف جدوؿ .20
 تكشف ّ

مدرسة الرسم
 يف ّناية اٞنرحلة ،يتم عرض الرٚنة نفسها مرة أخرى على ِّ
ويتم تكرار االختبار .تكشف ّ
مدرسة الرسم ّ
على الرسومات يف ّناية اٞنرحلة ،وٕننح العبلمات .القيمة اٜنسابيّة يف تقومي رسومات التبلميذ يف جدوؿ .20

الصف من دوف النظر يف اٞنهارات الفرديّة.
 يتم بعدىا احتساب متوسط عبلمات ّ
 يتم مقارنة اٞنع ّدالت بٌن بداية اٞنرحلة وّنايتها لئلقرار إذا ما كاف ىناؾ من تقدـ مللوظ يف مهارات الرسم لدى
التبلميذ.

القيمة الحسابيّة

القيمة النوعيّة

3
2
1
0

٣نتاز
جيد
ضعيف
َف يرسم

جدوؿ  :20القيمة اٜنسابيّة يف تقومي رسومات التبلميذ.

)3

المدرسين
تقدير ّ
٩نري ىذا التقومي حوؿ االداء الدراسي وسلوؾ التبلميذ االجتماعي للتبلميذ كما يف اٞنرحلة السابقة.175

.9

اإلجراءات

)1

إجراءات ما قبل التطبيق للمرحلة األساسيّة الثانية

 مراجعة استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي وتنقيلها وٓنديثها واٝنروج بنسخة مع ّدلة تناسب اىداؼ اٞنرحلة.
 ترٗنة النسخة اٞنع ّدلة اُف اللغة االرمنيّة.176
 ترٗنة النسخة اٞنع ّدلة اُف اللغة العربيّة.177

اٞندرسٌن واٞنسؤولٌن فيها ،يف شهر تشرين الثاين  ،2011وذلك لطلب
 مقاببلت مع مدراء اٞندارس الثبلث وبعض ّ
االذف إلجراء البلث وطلب التعاوف ،كما جاء يف اٞنرحلة االختباريّة.
مدرسة الرسم.
االوؿ من سنة ُ 2011نضور ّ
 لقاء تعارؼ مع تبلميذ اجملموعة التجريبيّة يف اٞندارس الثبلث يف كانوف ّ
)2

اجراءات التطبيق للمرحلة األساسيّة الثانية

 إجراء اختبار ٞنهارات الرسم وتقو٬نو.

 تشغيل النسخة اٛنديدة من استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي يف الصفوؼ الثبلثة اٞنشاركة يف البلث ،قبل بداية
مدرسة الرسم.
الدروس ،يف شباط ُ ،2012نضور ّ

حصة من درس الرسم العبلجي اسبوعيا.
التلوِف ،وتنفيذ ّ 12
 اٞنباشرة بتطبيق النسخة اٞنن ّقلة من برنامج الولد القوي ّ
التلوؿ.
التلوِف الثاين وىو السؤاؿ التداعي اٜنر الستكشاؼ مبلمح ّ
 تطبيق السؤاؿ ّ
 إّناء تطبيق الربنامج.

 تشغيل استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي بعد تطبيق الربنامج ،وذلك يف حزيراف .2012
اٞندرسٌن عن اي تقدـ مللوظ يف األداء الدراسي للتبلميذ وسلوكهم االجتماعي يف داخل
 اٜنصوؿ على تقدير ّ
الصفوؼ وخارجها .كما واٜنصوؿ على مبلحظاهتم وانطباعاهتم ِنصوص الربنامج.

175
176
177

انظر صفلة .157
دلة من استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي اٞنرتٗنة اُف اللغة االرمنية يف اٞنللق رقم  25يف صفلة .369 - 366
النسخة اٞنع ّ
ّ
النسخة اٞنع ّدلة من استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي اٞنرتٗنة اُف اللغة العربيّة يف اٞنللق رقم  26يف صفلة .373 - 370
.

 اٜنصوؿ على بيانات استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي واستخبلص النتائج.
)3

اجراءات ما بعد التطبيق للمرحلة االختباريّة األولى

القوة والضعف يف الربنامج
٩نري التقومي العاـ للمرحلة من حيث اٞنضموف والتنفيذ والنجاحات والصعوبات ،ونقاط ّ

وفعالية الدروس بالشكل التاِف:

استنادا على البيانات والنوعيّة.
 تقومي مضموف الربنامج
ً
الكميّة من االستمارة.
 تقومي فعاليّة الربنامج بالنسبة اُف االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة
ً
استنادا على البيانات ّ

استنادا على تقدير
 تقومي فعاليّة الربنامج بالنسبة اُف التق ّدـ الدراسي واالجتماعي للتبلميذ وعن تأثًن الربنامج باإلٗناؿ
ً
اٞندرسٌن.
ومبلحظات ّ

 وضع مناقشة مرحليّة بعد الدورة تضم التوصيات والتعديبلت للمرحلة اٞنقبلة.
ّ أناذ قرارات بشأف استكماؿ البلث.

تطورة مع كل ما يتطلّب من دروس واجراءات مع ّدلة
 اٞنباشرة بتصميم اٞنرحلة التالية من الربنامج يف نسختو اٛنديدة واٞن ّ
او مضافة.

.10

النتائج المرحليّة للدراسات الثالث

 نتائج استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي لبلضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة.

درسٌن عن االداء الدراسي والسلوؾ للتبلميذ ومبلحظاهتم عن تأثًن الربنامج.
 نتائج تقدير اٞن ّ
 نتائج مهارات الرسم اٞنكتسبة من الدروس.
)1

نتائج استمارة تحليل وتقويم السلوؾ الوظيفي
لقد متّ اٜنصوؿ على بيانات التبلميذ الستمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي ،فأجاب  166تلمي ًذا يف

التلوِف وبعده .مت تبويب  74جوابًا اُف فئتٌن ،وٖناين فئات
اجملموعة التجريبيّة قبل تطبيق برنامج الولد القوي ّ
فرعية .178تفاصيلها يف جدوؿ .1797

178
179

انظر ابعاد وفروع االستمارة يف صفلة .154
انظر يف صفلة .155

وبعد ىذا التبويب يف انواع العوارض االنفعاليّة السلوكيّة
ِ
التوصل
واجر ُ
يت اٜنسابات ،واستُخلصت اٞنع ّدالت البلزمة ،بغية ّ

يف االستمارة ونِ َسبها ،متّ توزيع البيانات يف جداوؿ،
اُف اٞنقارنات اٞنفيدة .اٜنسابات واٛنداوؿ يف االقساـ

التالية:

1-

مقارنة الوسط االحصائي

كانت ىناؾ فرقات يف الوسط االحصائي يف مع ّدالت االبعاد والفروع يف االستمارة فبل وبعد اٞنداخلة ،فمثبلً:
 ا٦نفض مع ّدؿ العوارض والسلوكيّات االستبطانيّة فرع  A1عند التبلميذ بعد اٞنداخلة فكاف قبل التجربة

40.87

وا٦نفض اُف .39.46

 ا٦نفض مع ّدؿ العوارض والسلوكيّات االستبطانيّة فرع  A3عند التبلميذ بعد اٞنداخلة فكاف قبل التجربة

15.99

وا٦نفض اُف .14.87

 ا٦نفض مع ّدؿ العوارض والسلوكيّات االستظهاريّة فرع  B3عند التبلميذ بعد اٞنداخلة فكاف  22.80وا٦نفض اُف
.18.66

 ا٦نفض مع ّدؿ العوارض والسلوكيّات االستظهاريّة فرع  B4عند التبلميذ بعد اٞنداخلة فكاف  10.67وا٦نفض اُف .8.68
 ا٦نفض ٠نموع مع ّدؿ العوارض والسلوكيّات االستبطانيّة  Aعند التبلميذ بعد اٞنداخلة فكاف قبل التجربة

92.37

وا٦نفض اُف . 88.95

 ا٦نفض ٠نموع مع ّدؿ العوارض والسلوكيّات االستظهاريّة  Bعند التبلميذ بعد اٞنداخلة فكاف قبل

التجربة 48.64

وا٦نفض اُف  42.39بعد التجربة.

تفاصيل النتائج الكاملة يف جدوؿ .21
معا عند التبلميذ
 ا٦نفض ٠نموع مع ّدؿ العوارض والسلوكيّات االستبطانيّة  Aوالعوارض والسلوكيّات االستظهاريّة ّ B
بعد اٞنداخلة فكاف قبل التجربة  141.01وا٦نفض اُف . 131.33
تفاصيل النتائج الكاملة يف جدوؿ .22

Paired Samples Statistics

إحصائيات العينات المقترنة
Mean

Deviation

N

Mean

الخطأ المعياري
للمتوسط

االنحراف

عدد

االحصائي

المشاركين

الوسط
االحصائي

قبل المداخلة

.756

9.744

166

22.27

A1_pre test

بعد المداخلة

.785

10.116

166

21.72

A1 post test

قبل المداخلة

1.109

14.285

166

40.87

A2_pre test

بعد المداخلة

1.201

15.472

166

39.46

A2 post test

قبل المداخلة

.444

5.715

166

15.99

A3_pre test

بعد المداخلة

.478

6.164

166

14.87

A3 post test

قبل المداخلة

.444

5.716

166

13.25

A4_pre test

بعد المداخلة

.455

5.860

166

12.89

A4 post test

العوارض

قبل المداخلة

.356

4.589

166

7.55

B1_pre test

االستظهاربّة B1

بعد المداخلة

.347

4.466

166

7.51

B1 post test

العوارض

قبل المداخلة

.344

4.436

166

7.61

B2_pre test

االستظهاربّة B2

بعد المداخلة

.348

4.478

166

7.54

B2 post test

العوارض

قبل المداخلة

.962

12.400

166

22.80

B3_pre test

االستظهاربّة B3

بعد المداخلة

.790

10.182

166

18.66

B3 post test

العوارض

قبل المداخلة

.526

6.776

166

10.67

B4_pre test

االستظهاربّة B4

بعد المداخلة

.436

5.618

166

8.68

B4 post test

جميع العوارض

قبل المداخلة

2.528

32.574

166

92.37

A pre test

االستبطانيّة A

بعد المداخلة

2.703

34.826

166

88.95

A post test

جميع العوارض

قبل المداخلة

2.120

27.308

166

48.64

B pre test

االستظهاربّة B

بعد المداخلة

1.843

23.746

166

42.39

B post test

جميع العوارض

قبل المداخلة

4.490

57.845

166

141.01

A+B pre test

A+B

بعد المداخلة

4.407

56.786

166

131.33

A+B post test

العوارض والسلوكيّات

العوارض
االستبطانيّة A1
العوارض

انخفض

االستبطانيّة A2
العوارض

انخفض

االستبطانيّة A3
العوارض
االستبطانيّة A4

انخفض
انخفض
انخفض
انخفض
انخفض

Std. Error

Std.

Pair 1

Pair 2

Pair 3

Pair 4

Pair 5

Pair 6

Pair 7

Pair 8

Pair 9

Pair 10

Pair 11

جدوؿ  :21الوسط االحصائي ٞنع ّدالت العوارض والسلوكيّات االستبطانيّة واالستظهاريّة عند التبلميذ قبل وبعد
اٞنداخلة.

Paired Samples Test

Standard
deviation

Paired Differences

higher than

Std.

Mean
Pair 1 A1_pre test - A1

Std.

Deviati

Error

on

Mean

95% Confidence

the standard

Interval of the

error of mean

Difference
Lower

Upper

Sig. (2t

df

tailed)

.548

5.432

.422

-.284-

1.381

1.300

165

.195

1.404

7.434

.577

.264

2.543

2.433

165

.016



1.114

3.612

.280

.561

1.668

3.975

165

.000



.355

2.983

.232

-.102-

.813

1.535

165

.127

.042

1.824

.142

-.237-

.322

.298

165

.766

.078

2.030

.158

-.233-

.389

.497

165

.620

4.145

5.021

.390

3.375

4.914

10.634

165

.000



1.994

2.729

.212

1.576

2.412

9.413

165

.000



3.422 16.665

1.293

.868

5.976

2.645

165

.009



9.507

.738

4.802

7.716

8.483

165

.000



9.681 22.653

1.758

6.209

13.152

5.506

165

.000



post test
Pair 2 A2_pre test - A2
post test
Pair 3 A3_pre test - A3
post test
Pair 4 A4_pre test - A4
post test
Pair 5 B1_pre test - B1
post test
Pair 6 B2_pre test - B2
post test
Pair 7 B3_pre test - B3
post test
Pair 8 B4_pre test - B4
post test
Pair 9 A pre test - A
post test
Pair

B pre test - B

10

post test

Pair

A+B pre test -

11

A+B post test

6.259

نع ّد الت العوارض والسلوكيّات االستبطانيّة واالستظهاريّة عند التبلميذ قبلٞ نراؼ االحصائي٥ اال:22 جدوؿ
.نداخلةٞوبعد ا

2-

تحليل التباين للوسط االحصائي

الفرضيّة العدـَ :ف تنخفض مع ّدالت االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة عند التبلميذ بعد اٞنداخلة.
الفرضيّة البديلة :ا٦نفضت مع ّدالت االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة عند التبلميذ بعد اٞنداخلة.
تبٌن انو
عند اجراء اختبار "توزيع-ت" االحصائي ٞنقارنة الوسط االحصائي للنتائج قبل تطبيق اٞنداخلة وبعدهّ ،
ىناؾ فروؽ ذات داللة يف مع ّدالت العوارض والسلوكيّات يف بعض ابعاد  Aو  Bويف بعض فروع االستمارة  A1و A2
معا ،فأتت النتائج كالتاِف:
و  A3و  A4و  B1و  B2و  B3و  ، B4ويف البعدين ً AB

 A1 ال فروؽ ذات داللة احصائية قبل التجربة يف اٞنتغًنات وبعدىا.
عند اجراء اختبار "توزيع-ت" االحصائي ٞنقارنة الوسط االحصائي جملموع نقاط فرع  A1للمجموعة الكاملة،
تبٌن ا ّف قيمة اختبار "ت" احملسوبة ( )0.195اكرب من قيمة اختبار "ت" اٛندوليّة عند
قبل تطبيق اٞنداخلة وبعدهّ ،
مستوى داللة ( )α 0.05ودرجة حرية  ،165ونستنتج اف الفرؽ ليس ذو داللة احصائيّة .ونقبل الفرضيّة العدـ.
 A2 ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية قبل التجربة يف اٞنتغًنات وبعدىا.
عند اجراء اختبار "توزيع-ت" االحصائي ٞنقارنة الوسط االحصائي جملموع نقاط فرع  A2للمجموعة الكاملة،
تبٌن ا ّف قيمة اختبار "ت" احملسوبة ( )0.016اصغر من قيمة اختبار "ت" اٛندوليّة عند
قبل تطبيق اٞنداخلة وبعدهّ ،
مستوى داللة ( )α 0.05ودرجة حرية  ،165ونستنتج اف الفرؽ ذو داللة احصائيّة .ونرفض الفرضيّة العدـ.
 A3 ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية قبل التجربة يف اٞنتغًنات وبعدىا.
عند اجراء اختبار "توزيع-ت" االحصائي ٞنقارنة الوسط االحصائي جملموع نقاط فرع  A3للمجموعة الكاملة،
تبٌن ا ّف قيمة اختبار "ت" احملسوبة ( )0.000اصغر من قيمة اختبار "ت" اٛندوليّة عند
قبل تطبيق اٞنداخلة وبعدهّ ،
مستوى داللة ( )α 0.05ودرجة حرية  ،165ونستنتج اف الفرؽ ذا داللة احصائيّة .ونرفض الفرضيّة العدـ.
 A4 ال فروؽ ذات داللة احصائية قبل التجربة يف اٞنتغًنات وبعدىا.

عند اجراء اختبار "توزيع-ت" االحصائي ٞنقارنة الوسط االحصائي جملموع نقاط فرع  A3للمجموعة الكاملة،
تبٌن ا ّف قيمة اختبار "ت" احملسوبة ( )0.000اكرب من قيمة اختبار "ت" اٛندوليّة عند
قبل تطبيق اٞنداخلة وبعدهّ ،
مستوى داللة ( )α 0.05ودرجة حرية  ،165ونستنتج اف الفرؽ ليس ذو داللة احصائيّة .ونقبل الفرضيّة العدـ.
 B1 ال فروؽ ذات داللة احصائية قبل التجربة يف اٞنتغًنات وبعدىا.
عند اجراء اختبار "توزيع-ت" االحصائي ٞنقارنة الوسط االحصائي جملموع نقاط فرع  B1للمجموعة الكاملة،
تبٌن ا ّف قيمة اختبار "ت" احملسوبة ( )0.766اكرب من قيمة اختبار "ت" اٛندوليّة عند
قبل تطبيق اٞنداخلة وبعدهّ ،
مستوى داللة ( )α 0.05ودرجة حرية  ،165ونستنتج اف الفرؽ ليس ذو داللة احصائيّة .ونقبل الفرضيّة العدـ.
 B2 ال فروؽ ذات داللة احصائية قبل التجربة يف اٞنتغًنات وبعدىا.
عند اجراء اختبار "توزيع-ت" االحصائي ٞنقارنة الوسط االحصائي جملموع نقاط فرع  B2للمجموعة الكاملة،
تبٌن ا ّف قيمة اختبار "ت" احملسوبة ( )0.620اكرب من قيمة اختبار "ت" اٛندوليّة عند
قبل تطبيق اٞنداخلة وبعدهّ ،
مستوى داللة ( )α 0.05ودرجة حرية  ،165ونستنتج اف الفرؽ ليس ذو داللة احصائيّة .ونقبل الفرضيّة العدـ.
 B3 ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية قبل التجربة يف اٞنتغًنات وبعدىا.
عند اجراء اختبار "توزيع-ت" االحصائي ٞنقارنة الوسط االحصائي جملموع نقاط فرع  B3للمجموعة الكاملة،
تبٌن ا ّف قيمة اختبار "ت" احملسوبة ( )0.000اصغر من قيمة اختبار "ت" اٛندوليّة عند
قبل تطبيق اٞنداخلة وبعدهّ ،
مستوى داللة ( )α 0.05ودرجة حرية  ،165ونستنتج اف الفرؽ ذو داللة احصائيّة .ونرفض الفرضيّة العدـ.
 B4 ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية قبل التجربة يف اٞنتغًنات وبعدىا.
عند اجراء اختبار "توزيع-ت" االحصائي ٞنقارنة الوسط االحصائي جملموع نقاط فرع  B4للمجموعة الكاملة،
تبٌن ا ّف قيمة اختبار "ت" احملسوبة ( )0.000اصغر من قيمة اختبار "ت" اٛندوليّة عند
قبل تطبيق اٞنداخلة وبعدهّ ،
مستوى داللة ( )α 0.05ودرجة حرية  ،165ونستنتج اف الفرؽ ذو داللة احصائيّة .ونرفض الفرضيّة العدـ.
 A ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية قبل التجربة يف اٞنتغًنات وبعدىا.

عند اجراء اختبار "توزيع-ت" االحصائي ٞنقارنة الوسط االحصائي جملموع نقاط بُعد  Aيف االستمارة للمجموعة

تبٌن ا ّف قيمة اختبار "ت" احملسوبة ( )0.009اصغر من قيمة اختبار "ت" اٛندوليّة
الكاملة ،قبل تطبيق اٞنداخلة وبعدهّ ،
عند مستوى داللة ( )α 0.05ودرجة حرية  ،165ونستنتج اف الفرؽ ذو داللة احصائيّة .ونرفض الفرضيّة العدـ.
 B ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية قبل التجربة يف اٞنتغًنات وبعدىا.

عند اجراء اختبار "توزيع-ت" االحصائي ٞنقارنة الوسط االحصائي جملموع نقاط بُعد  Bيف االستمارة للمجموعة

تبٌن ا ّف قيمة اختبار "ت" احملسوبة ( )0.000اصغر من قيمة اختبار "ت" اٛندوليّة
الكاملة ،قبل تطبيق اٞنداخلة وبعدهّ ،
عند مستوى داللة ( )α 0.05ودرجة حرية  ،165ونستنتج اف الفرؽ ذو داللة احصائيّة .ونرفض الفرضيّة العدـ.
 AB ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية قبل التجربة يف اٞنتغًنات وبعدىا.

عند اجراء اختبار "توزيع-ت" االحصائي ٞنقارنة الوسط االحصائي جملموع نقاط البُعدين  Aمع  Bيف االستمارة

تبٌن ا ّف قيمة اختبار "ت" احملسوبة ( )0.000اصغر من قيمة اختبار
للمجموعة الكاملة ،قبل تطبيق اٞنداخلة وبعدىاّ ،
"ت" اٛندوليّة عند مستوى داللة ( )α 0.05ودرجة حرية  ،165ونستنتج اف الفرؽ ذو داللة احصائيّة .ونرفض الفرضيّة
العدـ.

تفاصيل النتائج الكاملة يف جدوؿ

 23و 24و  25و .26

Paired Samples Statistics
Std. Error Mean

N

Std. Deviation

Mean

1.82704

23.53976

166

102.8072

A_pretest

2.17723

28.05164

166

97.1205

A_posttest

1.44012

18.55469

166

55.9518

B_pretest

1.50184

19.34986

166

53.9157

B_posttest

3.55647

45.82191

166

151.0361

C_posttest

3.13474

40.38829

166

158.7590

C_pretest

جدوؿ  :23مقارنة اال٥نراؼ االحصائي.

Pair 1

Pair 2

Pair 3

Paired Samples Correlations
N

Correlation

Sig.

Pair 1

A_pretest & A_posttest

166

.838

.000

Pair 2

B_pretest & B_posttest

166

.936

.000

Pair 3

C_posttest & C_pretest

166

.897

.000

. ٓنليل االرتباط:24 جدوؿ

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence

Mean

Std.

Std. Error

Deviation

Mean

Interval of the

Sig.

Difference

(2-

Lower

Upper

t

df

tailed)

Pair 1

A_pretest - A_posttest

5.68675

15.31047

1.18832

3.34047

8.03303

4.786

165

.000

Pair 2

B_pretest - B_posttest

2.03614

6.83830

.53075

.98820

3.08409

3.836

165

.000

Pair 3

C_posttest - C_pretest

-7.72289

20.27198

1.57341

-10.82951

-4.61628

-4.908

165

.000

.ت لبلعراض االستبطانيّة واالستظهاريّة وٗنيع االعراض- التباين يف اختبار توزيع:25 جدوؿ

Paired Samples Test
Paired Differences

Sig. (2)tailed

)2

95% Confidence
Interval of the
Difference
df

.195

165

Upper

Lower

Std.
Error
Mean

t
1.381 1.300

-.284-

.422

Std.
Meaz Deviatio
n
n
.548
5.432

.016

165

2.543 2.433

.264

.577

7.434

1.404

.000

165

1.668 3.975

.561

.280

3.612

1.114

.127

165

.813 1.535

-.102-

.232

2.983

.355

.766

165

.298

.322

-.237-

.142

1.824

.042

.620

165

.497

.389

-.233-

.158

2.030

.078

.000

165

.000

165

4.914 10.63
4
2.412 9.413

3.375

.390

5.021

4.145

1.576

.212

2.729

1.994

.009

165

5.976 2.645

.868

1.293

16.665

3.422

.000

165

7.716 8.483

4.802

.738

9.507

6.259

.000

165

13.152 5.506

6.209

1.758

22.653

9.681

 Pair A1_pre test1
A1 post test
 Pair A2_pre test2
A2 post test
 Pair A3_pre test3
A3 post test
 Pair A4_pre test4
A4 post test
 Pair B1_pre test5
B1 post test
 Pair B2_pre test6
B2 post test
 Pair B3_pre test7
B3 post test
 Pair B4_pre test8
B4 post test
Pair A pre test - A
9
post test
Pair B pre test - B
10 post test
 Pair A+B pre test11 A+B post test

المدرسين عن االداء الدراسي والسلوؾ االجتماعي للتالميذ وتأثير البرنامج
نتائج تقدير
ّ
جدوؿ  :26التباين يف اختبار توزيع-ت لفروع االع راض االستبطانيّة واالستظهاريّة وٗنيع االع راض.

المدرسين عن تق ّدـ التالميذ في الدراسة والسلوؾ
1تقدير ّ
ِ
اٞندرسٌن تقديرىم بشكل عاـ اف كانوا قد
بعد ً 12
اسبوعا من تطبيق الربنامج ّ
الفين العبلجي طُلب من بعض ّ
كبًنا ٥نو األفضل لدى أي من
تغيًنا ً
الحظوا أي تق ّدـ او ا٤ناز يف األداء الدراسي للتبلميذ ،اجابوا ٗنيعهم ا ّّنم َف يبلحظوا ً

التبلميذّ .اما بالنسبة اُف السلوؾ فكانت اآلراء متفاوتة ،بعضهم َف يبلحظ أي تغيًن ،وبعضهم اآلخر الحظ بعض التغًن

وبعض آخر الحظ تغيًنات لدى عدد قليل من التبلميذ ولفرتة قصًنة جدا من الزمن
يف سلوؾ عدد قليل من التبلميذ،
ٌ
تستغرؽ ساعات ١ندودة.
2-

المدرسين عن تأثير البرنامج باإلجماؿ
مالحظات ّ

اٞندرسٌن على النلو التاِف:
اتت إجابات ّ

ٟنو.
 رأينا الفرح يف عيوف التبلميذ ألف النشاط ليس درساً بل ٌ
 يق ّدـ ىذا الربنامج ما ال تستطيع اٞندرسة تقد٬نو وىذا جيّد.

٩ نب تكرار ىذا النوع من األنشطة طواؿ السنة ولكل الصفوؼ للتخفيف عن الضغط اليومي و لرتطيب االجواء يف
الصفوؼ.
اٞندرسٌن بعض الشيء.

ّ
نشجع انشطة ٣ناثلة ألّنا تعطي فرصة للخياؿ وتريح ّ

اٞندرسوف.
 قد يؤثّر ىذا النوع من الربامج يف بعض التبلميذ مباشرًة ،ولكن يستفيد منها ٗنيع التبلميذّ ،
حّت ّ
ماسة ٟنا.
٩ نب اعطاء دروس ٣ناثلة لؤلساتذة ايضاً فنلن ُناجة ّ
 التق ّدـ يف مهارات الرسم مذىل.
)3

نتائج مهارات الرسم المكتسبة من الدروس
متّ وضع اسرتاتيجية جديدة لتقومي مهارات الرسم.180
1-

اختبار الرسم ونهج التصنيف

الدراجة" 181للتبلميذ يف اٞندارس الثبلث ،وطُلِب منهم تنفيذ الرٚنة
لقد متّ عرض رٚنة بعنواف" :ساعي الربيد على ّ

قبل تطبيق الربنامج وبعده .وأُعطيت عبلمات لتقومي مهارات الرسم ُنسب جدوؿ  18220يف بداية اٞنداخلة كما يف
ّنايتها .على النلو التاِف:

180
181

182

ُنسب ّنج تقومي مهارات الرسم ،انظر جدوؿ  6يف صفلة .154
الدراجة" ،متّ رٚنها بعد االنتهاء من اٞنرحلة االساسيّة من تطبيق الربنامج
من رسومات احد التبلميذ بعنواف "ساعي الربيد على ّ
يف منزلة اختبار ٞنهارات الرسم يف اٞنللق رقم  ،29الصورة االصليّة يف اٞنللق ذاتو.
جدوؿ  20يف صفلة .198

2-

التقويم الحسابي

بعد اجراء االختبار ،مت تصنيف رسومات التبلميذ ،وإدخاؿ البيانات يف جداوؿ ،ومقارنة نوعيّة الرسومات قبل
اٞنداخلة وبعدىا ،اتت النتائج كما يف جدوؿ .27
 166تمميذ

قبل تطبيق البرنامج

بعد تطبيق البرنامج

نسبة

عدد

نسبة

التالميذ

التالميذ

التالميذ

نوعية الرسومات
ّ
المنجزة

عدد التالميذ

ممتاز
جيد
ضعيف
لم يكمل
المجموع
الرسم

7
29
97
33
166

% 4.21
%17.4
%58.43
% 19.8

36
116
14
0
166

21،68
69.87
%
8.43
%
%%0

زيادة او نقص
في

الكمّية
ّ
النوعية و ّ

+ 29
+ 87
- 83
- 33

جدوؿ  :27تصنيف رسومات التبلميذ وتقو٬نها قبل اٞنداخلة وبعد وبعدىا .
3-

التقويم الحسابي لمهارات الرسم

لقد مت احتساب متوسط عبلمات مهارات الرسم بٌن بداية اٞنرحلة الثانية وّنايتها لئلقرار إذا كاف ىناؾ أي
مكتسبات يف ىذا اجملاؿ .واتت النتائج كما يف جدوؿ .28

نتائج اختبار مهارات الرسم
القيمة

القيمة

عدد

عدد

الحسابية
ّ

النوعية
ّ

لميارات

قبل

الرسم

الرسم

المداخمة

قبل المداخمة

3

ممتاز

7

21x7=147

36

2
1
0

جيد
ّ
ضعيف
ال رسم

29
97
33

58x29=1682
97x1=97
0

116
14
0

232x116=26912
14x1=14
9
0

166

1926
11.60

166

30814
185.62

لميارات

المجموع

الوسط

التالميذ

مجموع

العالمات

بعد

المداخمة

بعد المداخمة

108x36=3888

االنحراف
االحصائي

0.534190622

اإلحصائي

التالميذ

مجموع

العالمات

0.736073079

جدوؿ  :28نتائج مهارات الرسم قبل تطبيق الربنامج وبعده.

4-

تحليل التباين للوسط االحصائي

الفرضية العدـ :ال فروؽ ذات داللة احصائية قبل التجربة يف اكتساب التبلميذ ٞنهارات الرسم وبعدىا.
الفرضية البديلة :ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية قبل التجربة يف اكتساب التبلميذ ٞنهارات الرسم وبعدىا.
عند اجراء اختبار "توزيع-ت" االحصائي ٞنقارنة الوسط االحصائي جملموع نقاط جملموع نقاط الرسم ،قبل تطبيق
تبٌن ا ّف قيمة اختبار "ت" احملسوبة ( )-15.443اصغر من قيمة اختبار "ت" اٛندوليّة ( )1.96عند
دروس الرسم وبعدهّ ،

مستوى داللة ( )α 0.05ودرجة حرية  ،165ونستنتج اف الفرؽ ذو داللة احصائيّة .ونرفض الفرضيّة العدـ.

تدؿ النتائج على أف التبلميذ قد اكتسبوا مهارات جديدة يف الرسم بدرجات متفاوتة بعد تل ّقيهم دروس الرسم.
النتائج االحصائيّة يف اٛندوؿ رقم .29

٠نموع العبلمات قبل اٞنداخلةTotal score pre intervention .
٠نموع العبلمات بعد اٞنداخلةTotal score post intervention .
الوسط االحصائي قبل اٞنداخلةMean pre intervention .
الوسط االحصائي بعد اٞنداخلةMean post intervention .
التباين قبل اٞنداخلةVariance pre intervention .
التباين بعد اٞنداخلةVariance post intervention .
اال٥نراؼ االحصائي قبل اٞنداخلةStandard deviation pre .
ال٥نراؼ االحصائي بعد اٞنداخلةStandard deviation post . .
intervention
اٜنريةDegrees of freedom .
intervention
درجة ّ
اختبار "ت" اٛندوليّةT test critical value .
اختبار "ت" احملسوبة T test score
مستوى الداللة α

30814
1926
11.60
185.62
0.541
0.285
0.736
0.534
165
1.96
-15.443
0.05

جدوؿ  :29قيمة اختبار "ت" ،التبلميذ قد اكتسبوا مها رات عالية يف الرسم.

5-

مهارات مكتسبة إضافيّة في الرسم

بعد االطبلع على النتائج اٞنشجعة ٞنهارات الرسم ،طلبت مديرة إحدى اٞندارس ،وىي مدرسة خاف امًنياف يف
التلوِف .لقد ن ّفذ
الفنار اف نرسم لوحة جدارية كبًنة يف اٞندرسة مع مشاركة التبلميذ الذين خاضوا ْنربة برنامج الولد القوي ّ
التبلميذ رسم ىذه اٛندارية ،اليت بلغ طوٟنا اكثر من عشرة امتارّ ،ننتهى اٜنماسة واٞنثابرة ،وتل ّقت استلساناً كبًنا ،حيث

عربوا عن دىشتهم لناحية التقدـ الكبًن ٞنهارات الرسم
مدرسي اٞندرسة والتبلميذ من الصفوؼ األخرى ،و ّ
أ ُْعجب هبا ٗنيع ّ
لدى التبلميذ ،من جهة ،ولناحية ٗناؿ اٛنداريّة من الناحية االخرى.183

ت.

التحولي وتقويمو – النسخة الثانية
التحوؿ في برنامج الولد القوي ّ
الدراسة الثالثة :تفعيل ّ
التلوؿ عبارة عن مداخلة ١ندودة ،تُطبّق يف احد اٞندارس الداخلة يف البلث ،وذلك إّناء
النسخة الثانية لدراسة ّ

التلوؿ وٓنديده.
التلوِف ،وىدفها إنشاء ادوات ومعايًن لرصد ّ
من تطبيق النسخة الثانية من برنامج الولد القوي ّ

183

ست صور فوتوغرافيّة ٟنذه اٛنداريّة يف اٞنللق رقم  30يف صفلة .384 - 379
ّ

.1

االشكاليّة
بالتلوؿ يف
التلوالت احملتمل حدوثها بفعل تطبيق اٛنزء اٝناص
ّ
ىناؾ حاجة اُف استلداث ادوات ومعايًن لرصد ّ

التلوِف.
برنامج الولد القوي ّ
.2

اىداؼ المرحلة
التلوؿ واستكشاؼ منظور الصغار بشكل غًن مباشر.
إنشاء ادوات اكثر دقّة لرصد ّ

.3

اسئلة المرحلة

التلوؿ يف منظور التبلميذ؟
 ىل ٬نكن إنشاء ادوات ومعايًن لتتبّع ّ
ٓنوؿ يف االجابات اٞنكتوبة للتبلميذ؟
 ىل ٬نكن التقاط إشارات ّ
.4

الفرضيّة
التلوِف الذي شاركوا فيو،
ستكشف عبارات التبلميذ اٞنكتوبة عن منظورىم احمل ّدد ّنا ّ
٫نتص بربنامج الولد القوي ّ

ٓنوليّة ا٩نابيّة ٓن ّققت معهم نتيجة اشرتاكهم يف الربنامج.
وستكشف كتاباهتم عن اشارات ّ
.5

منهجيّة البحث
منهجيّة البلث كما يف النسخة االختباريّة األوُف 184من الدراسة.

.6

تصميم البحث

)1

الموقع والمشاركوف

 25تلمي ًذا يف الصف االبتدائي اٝنامس ،مدرسة "اٞنواطن" يف برج ٘نّود ،وىي احدى اٞندارس اليت طبّق فيها
موزعوف ُنسب اٛندوؿ .30
البلث يف اٞنرحلة الثانيةّ ،
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الصف
الخامس

االعمار

االناث

الذكور

العدد االجمالي

13

12

25

 14-10سنة

التلوؿ  -مدرسة اٞن واطن.
جدوؿ  : 30اٞنشاركوف يف اٞنرحلة الثانية من دراسة
ّ
)2

الزماف والم ّدة
اسي  2012 – 2011بتاريخ  23أيّار  ،2012مباشرةً بعد اسبوع من إّناء تطبيق
طبّقت اٞنداخلة يف ّناية العاـ ال ّدر ّ

اٞنرحلة االساسيّة الثانية.
.7

المتغيّرات

)1

المتغيّر المستقل

التلوِف.185
ّ
اٞنتغًن اٞنستقل ىو السؤاؿ ّ
التلوِف اٝناص ٟنذه اٞنرحلة :سؤاؿ التداعي اٜنر.
نوع السؤاؿ ّ
السؤاؿ" :ماذا تتذ ّكر عن الدروس اليت تعلّمناىا خبلؿ ىذه اٞن ّدة؟".
)2

المتغير التابع
التلوِف.186
ّ
اٞنتغًن التابع ىو اٞنردود ّ

.8

ادوات التقويم

ايضا.
التلوِف ً
 اداة التقومي ىي السؤاؿ ّ

لتلوِف وذلك عرب التقاط مؤ ّشرات العافية
ٓنوؿ نتيجة مفعوؿ برنامج الولد القوي ا ّ
 اٟندؼ ىو :التل ّقق من حدوث ّ
الدراسيّة والنفسيّة واالجتماعيّة يف اجوبة اٞنشاركٌن.

185
186

التلوِف يف صفلة .159
انظرالوظائف التقنيّة للسؤاؿ ّ
اٞنتغًن التابع صفلة .176
انظر ّ

.9

االجراءات

التلوِف يف نسختو الثانية ،وكأ ّّنا امتداد طبيعي ٟنا
 جرى تطبيق اٞنداخلة بعد اسبوع من إّناء تطبيق برنامج الولد القوي ّ
يتجزأ منها ،مع ا ّّنا مستقلّة.
وجزء ال ّ

التلوِف التداعي اٜنر شفهيا يف داخل الصف ،ليجيب عليو التبلميذ خطِّػيا .187
 طُرح السؤاؿ ّ
َ ف يعرؼ التبلميذ اٟندؼ اٜنقيقي وراء االختبار.

 اٞنطلوب نص إنشائي ( )report writing surveyيكتبو التبلميذ عن اختبارىم عن اٞنشاركة يف برنامج الولد القوي
التلوِف .طُبِّقت اٞنداخلة يف ساعة واحدة  ،و ّٞنرة واحدة.
ّ

 استغرقت عمليّة االجابة م ّدة ترتاوح بٌن عشر دقائق واربعٌن دقيقة حيث اخذ كل تلميذ الوقت الكايف لئلجابة .متّ
ٗنع اجوبة التبلميذ اٞنكتوبة.
.10

النتائج المرحلية لدراسة التحوؿ جزء ٍ
ثاف
ّ
ّ

تغًن يف واحد او اكثر من اجملاالت النفسيّة
التلوِف ،ىذه العبارات توحي بأف شيئًا ما قد ّ
 متّ البلث عن عبارات اٞنردود ّ
واالجتماعيّة عند التلميذ.
نادرا .على سبيل اٞنثاؿ ،كتب احدىم
التلوِف ّإال ً
َ ف اجد اي كتابة ٓنتوي على معلومات شخصيّة ِنصوص اٞنردود ّ

خاصة ،ولكنّو فعل
"اريد اف يفهمين اصدقائي" وىذه قفزة نوعيّة ،ألف السؤاؿ ال يطلب من التلميذ التعبًن عن ٕننّيات ّ

ذلك.

التلوؿ َف ٪نصل ،بل قد يعين اف التلميذ َف ٫نطر ببالو التعبًن
التلوليّة يف كتابات التبلميذ ال يعين أ ّف ّ
 غياب العبارات ّ
عن ذلك ألنّو َف يُطلَب منو ذلك ،او َف يُرد التعبًن عن ذلك ،او َف ٩نرؤ على ذلك ،او ال يتمتّع ّنوىبة التعبًن
والكتابة.

187

ت ىذا النموذج
التلوِف يف اٞنللق رقم  24يف صفلة ً .385
اخرت ُ
٧نوذج من كتابات التبلميذ عن اختبارىم يف برنامج الولد القوي ّ
من بٌن الكتابات باعتباره االطوؿ ،عبارة عن  6صفلات ،يعطي تفاصيل اكثر من غًنىا عن يوميّات الربنامج الذي طبّقتُوُ وعن
انطباعات التبلميذ.

 كانت االجابات كلّها ٗنيلة وعفويّة ،بريئة ومليئة باألحاسيس والذكريات اٛنميلة .كانت ىناؾ عبارات امتناف

"للمعلمة" ،وتعبًن عن الرغبة يف استكماؿ الربنامج يف السنوات اٞنقبلةّ .أما ابرز ما جاء يف الكتابات فأُٝنّصها يف ما

يلي:

تبٌن اف
• تذ ّكَر اكثر التبلميذ اسئلة معيّنة من استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي كانت قد لفتت انتباىهم وقد ّ
السؤاؿ الذي صدـ اٛنميع ىو" :ىل تناولت اٞنخ ّدرات؟".
• كتب التبلميذ تفاصيل عن الرسومات اليت رٚنوىا يف الصف وعن شعورىم ْناه ذلك.
"مادة الرتكيز".
• بعضهم اساء فهم موضوع الكتابة واعترب ا ّّنا فلص آخر السنة يف ّ
• بعضهم فهم موضوع الكتابة على ا ّّنا فلص رسم يف ما تعلّموا رٚنو خبلؿ العاـ الدراسي ،فأعادوا رسم بعض
الرسومات بشكل مصغّر على الورقة.
وتصرفاهتا بشكل طريف.
• بعضهم كتب مد٪نًا للمعلّمة ّ
ودوف بعض اقواٟنا ّ
عرب عن االعجاب َنماؿ الرسومات واٞنواد اٞنستعملة مثل اقبلـ التلوين.
• بعضهم ّ

وعمن كاف
تصرفات التبلميذ يف
ّ
الصف ،كتبوا لوائح اٚناء عن الذين "ع ّذبوا" اٞنعلّمة ّ
• بعضهم كتب تفاصيل عن ّ
"عاقبلً" يف الصف.
188

)1

التحولي اآلني
نتائج المردود ّ

)2

التحولي المستداـ
نتائج المردود ّ

)3

التحولي المنعكس
نتائج المردود ّ

عرب التبلميذ عن فرحهم بالربنامج شفهيّاً وكتابيا ،واكثرىم طلب تكرار التجربة يف السنة التالية و"اُف االبد".
ّ
189

عرب التبلميذ عن شعورىم بالغبطة لئل٤ناز رسومات كانوا يعتربوّنا صعبة.
ّ
190

لقد تبيّنت مبلمح ىذا اٞنردود يف ٔنفيض االضطرابات االنفعاليّة والسلوكيّة ُنسب أجوبة التبلميذ على االستمارة،

ولكن بقيت مبلمح النتائج الدراسيّة ،والسلوؾ االجتماع غًن واضلة .ولكن كاف ىناؾ مردود اكيد يف اكتساب مهارات

الرسم اٞننهجي.

188
189
190
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ث.

المناقشة المرحليّة للدراسات الثالث

يت اٞنرحلة الثانية من تطبيق الربنامج باألساسية ،أل ّّنا اتت بعد التلضًن ٟنا يف اٞنرحلة االختباريّة،
كنت قد ٚنّ ُ
ُ
حيث كاف من اٞنفرتض اف تكوف مرحلة متكاملة وّنائيّة وناجلة .كما يف اٞنرحلة االختباريّة ،اقدِّـ مناقشة عن النقاط
التقنية يف االقساـ التالية و ِ
أكمل مناقشة النقاط اٛنوىريّة يف الباب الرابع من االطروحة.
ّ
.1

مناقشة تصاميم الدروس

اٞنكونات الفنّػيّة
مع اعتماد الرسم اٞنرّكب اصبلت تصاميم الدروس جيّدة جدا إذ اسهم يف إدخاؿ التوازف بٌن ّ
والنفسيّة يف الدرس .اكتسب التبلميذ مهارات فنّػيّة ،واستفاد اٝنجولٌن من اٞنناقشات اٞنفتوحة يف الصف ،حيث استطاعوا
ابراز شخصيّتهم وآرائهم كما يف اٞنرحلة السابقة .وقد ساعد خطّة الدرس اٞنرّكبة يف ضبط سًنورة العمل والتل ّكم بطبيعة

اٞنناقشات وإدارة الصفوؼ .ولكن الساعة الدراسيّة الواحدة َف تكن كافية إلكماؿ الرٚنة وإلعطاء فرص التعبًن الشفهي
للجميع يف آف.
)1

مناقشة االستمارة

حّت بعد اختصارىا من  120سؤاالً إُف
تبٌن اف استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي كانت طويلة نسبيّاً ّ
ّ
سؤاالً .إّ٧ناَ ،ف تكن ىذه ىي اٞنشكلة االساسيّة فيها .اٞنشكلة االىم فيها ىي مواصفات العيّنة او تطبيقها يف الصفوؼ

74

الدراسيّة العاديّة.

العيِّنة اإلحصائيّة
)2
يقل عدد التبلميذ اٞنصابٌن باالضطرابات السلوكيّة الوظيفيّة نسبةً اُف التبلميذ
بالنسبة اُف العيِّنة اإلحصائيّة ،فبطبيعة اٜناؿّ ،
وضع ٗنيع تبلميذ الصف يف فريق احصائي واحد ،يُضعِف
الذين ال يعانوف من ىذه اٞنشاكل يف الصفوؼ العاديّة .بالتاِفْ ،
حّت عند احراز تق ّدـ حقيقي عند التبلميذ اٞنصابٌن باالضطرابات السلوكيّة الوظيفيّة ،ال
احتماؿ النجاح
االحصائي ،ألنّوّ ،
ّ
فسر الفشل يف اٜنصوؿ اُف االحصائيّات
تؤثّر بياناهتم يف اٞنع ّدالت االحصائيّة يف نتائج البلث بشكل كبًن .ىذا قد يُ ِّ
اال٩نابيّة يف نتائج االستمارة ،وبالتاِف يبقى تقومي الربنامج غًن عادؿ.

.2

مناقشة مفعوؿ البرنامج على متغيّرات البحث

االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة
)1
مهمة .اٞن ّدة اٞنثاليّة لتسجيل ٤ناح يف معاٛنة ىذه
 تُعترب مدة اثين عشر أسبوعا م ّدة قصًنة نسبياّ لتلقيق ٤ناحات ّ
االضطراباتُ ،نسب لوٙناف ،191ىي ثبلث سنوات.

ا٦نفاضا يف بعض انواع االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة لدى
 ومع ىذا كانت النتائج جيّدة ،وح ّقق الربنامج والدروس
ً
التبلميذ يف الصفوؼ.
المدرسين
)2
تقدير ّ
التدخل يف تفاصيل عمل
اٞندرسٌن ،يف غالبيّتهم ،منغمسوف بعملهم اٝناص وال يرغبوف يف ّ
 لقد كاف واضلاً بأف ّ

مؤىلٌن لفعل
اآلخرين او يف الربامج الطارئة يف اٞندرسة .وقد يكونوف ً
أيضا غًن راغبٌن بإعطاء اآلراء او رّّنا ا ّّنم غًن ّ

اٞنشجعٌن ،الذين أ ّكدوا على اعجاهبم الشديد
اٞنهتمٌن اٞنندفعٌن ّ
ذلك ،وٟنذا يتجنّبوف .ولكن ،كاف ىناؾ بعض ّ

التلوِف ،وا ّكدوا حاجة اٞندارس والتبلميذ اُف برامج ٣ناثلةّ .اما بالنسبة اُف االداريٌن يف اٞندارس،
بربنامج الولد القوي ّ
اٞندرسٌن انفسهم .رّّنا بسبب حداثة فكرة العبلج بالفن ٣نا يصعب
فكاف اىتمامهم بالربنامج اقل ّ
حّت من اىتماـ ّ

تصديقو للوىلة األوُف ،او رّّنا بسبب بُعدىم عن الصفوؼ والربامج االستثنائيّة الطارئة.

 رّّنا كاف من اٞنستلسن إجراء تدقيق علمي يف عبلمات التبلميذ يف آخر السنة الدراسيّة للتأ ّكد من اي تق ّدـ دراسي
ُمنجز او عدمو بعد اٞنداخلة .يعود اسباب عدـ التدقيق يف عبلمات التبلميذ اُف النقاط التالية:

اٞندرسٌن ٗنيعهم على عدـ حصوؿ اي ا٤ناز يُذ َكر يف دراسة التبلميذ كانت كافية لتكوين فكرة عن مدى
 إٗناع ّ
فاعليّة  12ساعة من الربنامج اٞنذكور يف اال٤ناز الدراسي.

.3

التحوؿ
مناقشة ّ

است ِ
خد َمت طريقة التداعي اٜنر كشرط من شروط ىذه اٞنرحلة يف استكشاؼ التلوؿ .أجاب التبلميذ على
ُ
السؤاؿ "ماذا تتذ ّكر عن الدروس اليت تعلّمناىا خبلؿ ىذه اٞن ّدة؟" .ولكن ،يف غياب التعليمات احمل ّددة ،ا ّّنم ،ويف
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معظمهمَ ،ف يربطوا قط بٌن الدروس واىداؼ البلث .ىذا يعين اف اسلوب التّداعي اٜنر ،اي ،عدـ إعطاء الفرصة الكافية
للتعبًن الصليح َف يوفّر االمكانيّات لللصوؿ على اجوبة عمليّة سواءٌ حصل التل ّوؿ اـ َف ٪نصل.
ج.

التوصيات المرحليّة

اٞنتغًن اٞنستقل ،وىو برنامج مبين على افكار العبلج بالفن،
 رّّنا كاف الطموح ابعد من اف تكوف واقعيّة .قد يكوف ّ

يتلمل كل ىذه التوقّعات ،مثل اٜنصوؿ على نتائج ا٩نابيّة يف اجملاؿ
ولكن ظاىريا ىو درس رسم ،وسيلة ١ندودة ،ولن ّ
نظرا للم ّدة القصًنة ،والرتكيبة اٞنع ّقدة.
النفسي والدراسي واالجتماعي و ّ
التلوِف يف آفً ،

٩ نب اعطاء الوقت الكايف لتطبيق الدراسات لللصوؿ على نتائج ج ّدية بالنسبة اُف رفع اٞنستوى الدراسي للتبلميذ،
ايضا ،اليت تكوف متجذرة يف
ّاما تغيًن السلوؾ االجتماعي فيلتاج اُف وقت اطوؿ ،ألنّو مرتبط بالشخصيّة الفرديّة ّ
التلميذ..
اضلا ٟنم.
التلوؿ لدى التبلميذ بشكل يكوف و ً
٩ نب ٓنفيز ّ

 عدـ انتباه التبلميذ إُف الصلة بٌن اسئلة استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي ،ومواضيع النقاش ،ومواضيع الرسم
التلوؿ لرّّنا ٩نب استهبللو وحثّو وتنشيطو وٓنفيزه بشكل واضح كي
التلوِف يف النهاية ،جعلين استنتج بأف ّ
والسؤاؿ ّ
يتم اٜنصوؿ اُف نتائج.

التوصل اُف ما ىو واقعي يف علم العبلج
٩ نب حصر البلث يف ّ
متغًنات قليلة وسهلة التل ّكم يف ديناميّتو من اجل ّ
التلوؿ.
بالفن ويف علم ّ

مردودا
ٓنوالً ،او الشغف بالرسم ً
التلوِف :قد يبدو لبعضهم اف الفرح ال ٩نوز اف يًعترب ّ
 ويبقى السؤاؿ يف السؤاؿ واٞنردود ّ
لتلوٍؿ مرتقب ال ٩نوز
ٓنوليا ،ولكن ،وىل ٩نوز ،من الناحة األخرى ْناىلها؟ رّّنا يكوف الفرح والشغف من مؤ ّشرات ّ
ّ
ْناىبل .أكمل ىذا اٞنوضوع يف اٞنناقشة االخًنة يف االطروحة.

قررت اطالة م ّدة البلث لسنة إضافيّة.
 انطبلقاً من النجاحات الصغًنة واالسئلة الكبًنةُ ،

الفصل الثاني عشر
تنفيذ المرحلة االرتدادية من البحث وتقويمها

أولئك الذين ال يؤمنوف بالسحر لن يجدوه ابداّ.
— روالد داؿ

بعد تطبيق اٞنرحلتٌن التجريبيّة واالساسيّة ،كاف ىناؾ خيارين :القبوؿ بالنتائج واعتبار البلث ُمنتهيًا ،او اعادة
التوصل اُف
النظر يف نتائجوّ .نا ا ّف البلث ىو من النوع االجرائي ،كاف القرار الطبيعي
اٞنضي قدماً ٞنرحلة اخًنة ،بغية ّ
ّ
التلوؿ.
نتائج مقنعة يف موضوع ّ

اٞنتغًنات ،والتصاميم ،واالجراءات
التلوؿ ،واعتماد اساليب بسيطة يف ٓنديد ّ
تتميّز اٞنرحلة الثالثة بالرتكيز على ّ
يت اٞنرحلة باالرتداديّةّ ،نعىن الرتاجع واٞنراجعة من اجل التق ّدـ ٠ن ّد ًدا كما ُ٪نتّم البلث
حّت يف وضع بعض االىداؼٚ .ن ُ
ّ
االجرائي .تتألّف ىذه اٞنرحلة من جزئٌن ،و٨نا:

التلوؿ عرب االستثارة.
 اٞنرحلة االرتداديّة الثالثة اٛنزء ّ
االوؿ :البلث عن مفردات ّ
 اٞنرحلة االرتدادية الثالثة اٛنزء الثاين :استهبلؿ وٓنفيز التلوؿ عرب ِ
اال ْستِْنهاض.
ّ
ّ

مقارنةً باٞنراحل األوُف والثانية ىناؾ تغيًن نوعي يف اٞنرحلة الثالثة .متّ إلغاء االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة من
ِ
التوصل اُف ٧نوذج
التلوِف اٞنباشر .اٟندؼ من ىذا اٛنزء ىو ّ
اٞنعادلة ،واستُْبدؿ بوسيلة التفاعل التسلسلي غًن اٞنباشر التعلّم ّ

التلوِف للكبار اٝناص َناؾ ميزيرو ،وذلك كخطوة ٕنهيديّة
التلوِف يف الصفوؼ االبتدائيّة ،على غرار التعلّم ّ
للتعلّم ّ
التلوؿ وٓنفيزه.
الستنهاض ّ
التلوِف:
 بالنسبة اُف الدراسة األوُف -إنشاء برنامج الولد القوي ّ
التلوِف ٟنذا اٛنزء ،بل متّ االعتماد على تطبيق اٞنرحلة الثانية ،او،
َف يتم إنشاء نسخة ّ
خاصة بربنامج الولد القوي ّ

ّنعىن آخر ،متّ ٕنديد اٞنرحلة الثانية ،لساعة واحدة فقط ،وذلك إلشراؾ ٠نموعة أُخرى من التبلميذ الذين اشرتكوا يف برنامج
التلوِف يف مرحلتو االساسيّة الثانية.
الولد القوي ّ

التلوِف وتقو٬نو:
 بالنسبة اُف الدراسة الثانية -تطبيق برنامج الولد القوي ّ
أي برنامج ،ألف االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة خرجت من معادلة
كذلك َف يتم تنفيذ او تقومي خاص ب ّ
ايضا تقومي مهارات الرسم ،ألنو َف
اٞندرسٌن عن االداء الدراسي للتبلميذ وسلوكهم ،كما خرج ّ
البلث ،كذلك خرج تقدير ّ

اٞنتغًن الوحيد يف ىذه اٞنرحلة.
التلوؿ ّ
يعد من الضرورة تقو٬نو ٠ن ّدداً بعد ٓنقيق النجاح يف اٞنرحلتٌن السابقتٌن  ،ليبقى ّ

للتخصصات –
التلوِف وتقو٬نو – البلث العابر
ّ
التلوؿ يف برنامج الولد القوي ّ
 بالنسبة اُف الدراسة الثالثة -تفعيل ّ
النسخة الثالثة:

التلوِف وتقو٬نو تُشبِو الناسخات السابقة اُف حد
التلوؿ يف برنامج الولد القوي ّ
النسخة الثالثة من دراسة تفعيل ّ

كبًن من حيث التطبيق ،ألنّو يُطبّق ّٞنرة واحدة فقط ،ولساعة واحدة ،بشكل اٞنداخلة ،مع ٠نموعة ثانية من التبلميذ
فين إضايف .تتميّز ىذه
التلوِف خبلؿ السنة الدراسيّة اٞننصرمة ،وال ُ٪نتِّم اجراء اي نشاط ّ
اٞنشاركٌن يف برنامج الولد القوي ّ
التلوليّة االستثارة .اع ِرض يف ما يلي بنود الدراسة.
التلوؿ بتطوير االسئلة ّ
النسخة يف موضوع استكشاؼ ّ

أ.

التحوؿ عبر االستثارة
المرحلة االرتداديّة الثالثة الجزء ّ
االوؿ :البحث عن مفردات ّ

.1

االشكاليّة
ٓنوؿ.
َف يوفّر سؤاؿ التداعي اٜنر ،اٞنستخدـ يف النسخة السابقة ،اٜنصوؿ على اجوبة واضلة حوؿ حدوث اي ّ

ٓنوالت حدثت يف الواقع وَف يتم كشفها؟ وما ىي السبل يف كشفها؟ اصبح من الضرورة
وبرز السؤاؿ :ىل كانت ىناؾ من ّ

تطوير اساليب وادوات ّ ِ
التلوالت احملتمل حدوثها عند التبلميذ وتقو٬نها مباشرًة٩ .نب اكتشاؼ مفردات
خاصة برصد ّ
ِّ
التلوالت اليت ٬نكن
التلوالت اليت ٬نكن حدوثها يف سن مبكر ،على غرار ّ
التلوؿ عند الصغار يف السن ،وٓنديد انواع ّ
ّ
توقّعها عند الكبار.
.2

اىداؼ المرحلة
ٗنع اشارات ومفردات اٞننظور عند االوالد يف سن ِّ
مبكر.

.3

اسئلة الدراسة

 ىل ٬نكن ٗنع اشارات منظور التبلميذ ومفرداتو وٓنديد انواع ٓنوالت من اٞنمكن حدوثها يف سن ِّ
مبكر؟
ّ
التلوالت اٞنمكن توقّعها؟
 ىل ٬نكن ّ
التوصل اُف إنشاء قائمة ّ
موحدة ٞننظور الصغار مع انواع ّ
.4

الفرضيّات

ٓنوليّة ا٩نابيّة ٓن ّققت معهم نتيجة
 الفرضيّة االوُف :عندما نق ّدـ اسئلة واضلة ،ستكشف اجوبة التبلميذ عن اشارات ّ
اشرتاكهم يف اٞنرحلة االساسيّة الثانية للربنامج.

التلوليّة يف ٓنديد قواسم مشرتكة يف منظور الصغار.
 الفرضيّة الثانية :سيساعد استبياف االسئلة ّ
.5

منهجيّة البحث
التلوؿ.192
كما يف الناسخات السابقة لدراسات ّ

.6

تصميم البحث

)1

الموقع

اٞندرسة االرمنيّة اإل٤نيلية اٞنركزيّة يف منطقة االشرفيّة ،وىي احدى اٞندارس اليت طُبّق فيها الربنامج يف اٞنرحلة
االساسيّة الثانية خبلؿ السنة الدراسيّة .2012-2011

192

انظر صفلة .185

)2

المشاركوف

توزعوا ُنسب
تبلميذ الص ّفٌن االبتدائيٌن اٝنامس والسادس ،والصف السابع يف العاـ الدراسي ّ ،2013 – 2012
اٛندوؿ  .31التبلميذ كانوا يف اغلبّتهم ٣نن شاركوا يف اٞنرحلة االساسيّة الثانية من البلث الذي متّ تطبيقو يف العاـ الدراسي

 ،2012 – 2011كانوا يف الصفوؼ االبتدائيّة الرابع واٝنامس والسادس يف ذلك اٜنٌنّ .اما اآلف ،وكاف من بينهم تبلميذ
ض آخر من اٞنشاركٌن السابقٌن قد ترؾ اٞندرسة.
جدد يف الصف ،وكاف بع ٌ

الصف

اعمار التالميذ

الخامس

 12-11-10سنة

عدد التالميذ
14

السادس

 13-12-11سنة

21

السابع

 14-13-12سنة

21

عدد التالميذ

61

التلوؿ – اٞندرسة االرمنيّة اٞننجلية اٞنركزيّة.
جدوؿ  :31اٞنشاركوف يف اٞنرحلة الثالثة من دراسة
ّ

)3

الزماف والم ّدة

.7

المتغيّرات

)1

المتغيّر المستقل

اسي  2013 -2012يف خبلؿ ساعة واحدة.
طبّقت اٞنداخلة ّ
مرة واحدة يف بداية العاـ ال ّدر ّ

التلوِف

ّ
اٞنتغًن اٞنستقل ّ
التلوِف ،وىو ٠نمل التجربة اليت خاضها التلميذ يف برنامج الولد القوي ّ
اٞنكوف ّ
األوؿ :ىو ّ
اسبوعا يف السنة اٞننصرمة.
خبلؿ ً 12

التلوِف.193

ّ
اٞنتغًن اٞنستقل ىو السؤاؿ ّ

193

التلوِف يف صفلة .159
انظرالوظائف التقنيّة للسؤاؿ ّ

)2

المتغيّر التابع

.8

ادوات التقويم واىدافها

اٞنتغًن التابع ىو اٞنردود التلوِف .وىو تغيًن ا٩نايب يف ٍ
احد او اكثر من اجملاالت النفسيّة او االجتماعيّة او الدراسيّة
ّ
ّ
اليت اكتسبها التلميذ خبلؿ السنتٌن الدراسيّتٌن اٞننصرمتٌن.

التحوليّة
)1
استبياف االسئلة ّ
التلوليّة 194الذي يضم ثبلثة اسئلة ،وعلى التبلميذ اف ٩نيبوا عليها
اداة التقومي الوحيدة ىي استبياف االسئلة ّ
خطّيا .االسئلة ىي:
1-

التحولي عبر التداعي الحر
السؤاؿ ّ

اجبت على اسئلتها يف بداية السنة اٞناضية وّنايتها؟ ىل تتذ ّكر ايا من االسئلة؟
 السؤاؿ ىو :ىل تتذ ّكر االستمارة اليت َ
اكتب ما تتذ ّكر من اسئلة تلك االستمارة.

اٞنهمة فيها بالنسبة اُف
التلوِف يف اٞنرحلة السابقة واالفكار ّ
 اٟندؼ ىو :اعادة التذكًن بتجربة برنامج الولد القوي ّ
لتلميذ.

2-

التحولي االستثارة
السؤاؿ ّ

تغًن خبلؿ ىذه السنة وانت اصبلت اكرب
مرت سنة منذ ذلك الوقت ،اكتب يف ٗنل قصًنة ماذا ّ
 السؤاؿ ىو :اآلف ّ
عمرا بسنة؟
ً

 اٟندؼ ىو :تقومي التغيًنات اليت حصلت يف سلوؾ التبلميذ وانفعاالهتم ،ونظاـ حياهتم.
3-

التحولي االستنهاضي
السؤاؿ ّ

حّت العاـ القادـ؟
 السؤاؿ ىو :ماذا تريد اف تُ ِّ
غًن يف نفسك ّ

194

التلوليّة يف اٞنللق رقم  32يف صفلة  .391يُذكر ا ّف التبلميذ اشرتكوا يف الربنامج اُف آخر السنة
نسخة عن استبياف االسئلة ّ
كوا يف اختبار االستبياف يف اوؿ السنة الدراسية . 2013-2012
الدراسيّة  2012-2011وشار
ّ
ّ

التلوؿ لدى التلميذ ٥نو اٞنستقبل.195
 اٟندؼ ىوٓ :نريك ّ
التلوؿ عرب تكرار السؤاؿ.
١ ناولة متابعة ّ
)2

مواصفات االستبياف

يفضلوّنا.
 االستبياف مكتوب باللغة االنكليزيّة ولكن باستطاعة التبلميذ االجابة عليها باللغة اليت ّ
التلوِف عند الفريق السابق.
 األسئلة الثبلث ىي ّ
موجهة وواضلة وليست مبهمة بعكس السؤاؿ ّ
لصف ،والعمر ،وتاريخ اليوـ.
دوف فيها اسم اٞندرسة ،وا ّ
 يشمل االستبياف فقرة د٬نوغرافيّة يُ ّ

سري لو ( )secret identityيف الفقرة الد٬نوغرافيّة .ىدؼ ىذا السؤاؿ ىو اٜنفاظ
 يُطلب من كل تلميذ كتابة اسم ّ
على الفرديّة والشخصيّة ،واحرتاـ اٝنصوصيّة.196

 ولكن االستمارة ٓنتوي على بند ٬ن ّكننا الوصوؿ اُف التلميذ عند اٜناجة القصوى.
)3

معايير التقويم

التلوؿ ومفرداتو وادراجها يف قائمةُ 197نسب انواع االجوبة.
٩ نري ٗنع اشارات ّ

٩ نري الكشف يف اجوبة التبلميذ للعثور على قواسم مشرتكة لتلديد اٞنفردات اٞنشرتكة للمنظور لدى التبلميذ.
التلوِف.
ٓنوليّة ا٩نابيّة ٓن ّققت مع التبلميذ نتيجة اشرتاكهم يف برنامج الولد القوي ّ
 البلث عن اشارات ّ
.9

االجراءات

)1

التحضير للمرحلة الثانية
مقابلة مع مديرة اٞندرسة ،وذلك لطلب االذف وٓنديد ساعة الدخوؿ اُف الصفوؼْ .ندر االشارة إُف ا ّف اٞنديرة

اٞندرسٌن والتبلميذ يعرفونين ،لذلك َف يكن ىناؾ من ضرورة للتعريف والتوضيح.
و ّ

195

196

197

التلوِف االستنهاضي ،وجرى
التلوؿ لدى التلميذ ٥نو اٞنستقبل ىو ىدؼ نظريُ ،مستقبلي .لذا جرى استخدـ السؤاؿ ّ
ٓنريك ّ
التلوؿ عرب تكرار السؤاؿ يف اٛنزء االخًن من ا لدراسة.
متابعة ّ
متكررة ،لذلك يشمل فقرة د٬نوغرافيّة تتيح متابعة التلميذ
طُبِّق االستبياف ّٞنرة واحدة فقطّ ،
ولكن االستبياف قابل للتطبيق ّٞنرات ّ
ومتابعة منظوره او بوادر ٓنولو من دوف معرفة ىويتو اٜنقيقية ُناؿ متّ تطبيق االستبياف ٞنرات عديدة ومتباعدة .انظر مللق 32
ّ
ّ
ّ
ّ
صفلة .391
انظر اٞنللق  33و  34و  35يف صفلة  392و  393و .394

)2

طرح االستبياف

 أدخل الصف وأعطي مقدمة قصًنة عن الغرض من زياريت.
اوضح مضموف االستبياف للتبلميذ.
ّ 

اوزع ناسخات من االستبياف على التبلميذ.198
ّ 
يفضلوّنا.
 اطلب من التبلميذ االجابة على اسئلة االستبياف َنمل قصًنة ،وباللغة اليت ّ
تامة ،اي:
ُنريّة ّ
 أطلُب من التبلميذ االجابة ّ
• أطمئن التبلميذ على ا ّف ىذا ليس امتلانا ،وال تُعطى العبلمات لؤلجوبة ،وليس ىناؾ جواب صح او غلط ،وال
احد سًنى او يقرأ االجوبة على االطبلؽ.
حّت عند عدـ ا٩ناد اجوبة.
• ال ٩نوز طلب اٞنساعدة من االقراف ّ
• ال ٩نوز مناقشة او مشاركة او تبادؿ االجوبة من االقراف.
• ال ٩نوز مناقشة االسئلة وال االجوبة يف الصف ،ال بشكل فردي وال بشكل ٗناعي.
.10

التحوؿ جزء ثالث
النتائج المرحليّة لدراسة ّ

)1

نسبة االجابات المكتوبة
بينما جاوب معظم التبلميذ على االسئلة الثبلثة ،لكن اجاب بعضهم على سؤالٌن او اقل .نسبة االجوبة اٞنكتوبة

ُنسب اٛندوؿ .32

198

نسخة عن االستبياف يف اٞنللق رقم  32يف صفلة .391

عدد
الصف
الخامس
السادس
السابع
المجموع

اجابوا على اجابوا على اجابوا على اجابوا على اجابوا على

التالميذ

لم يجيبوا

االسئلة

السؤالين

السؤاؿ
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التلوؿ  -اٞنرحلة الثالثة.
جدوؿ  :32نسبة االجوبة اٞنكتوبة يف اٞنرحلة الثالثة من دراسة
ّ
)2

اجوبة سؤاؿ التداعي الحر
اغلب التبلميذ يف كل الصفوؼ نسي مضموف استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي وَف ٩نيبوا عليها .اكثر اجمليبٌن

تدخن"؟ بعضهم تذ ّكر اسئلة مثل" :ىل ٓنب ّامك"؟ "ىل لديك اصدقاء"؟ "ىل ٓنب اٞندرسة"؟
تذ ّكر السؤاؿ" :ىل ّ
كثًنا"؟ "ىل ف ّكرت باالنتلار"؟ احدىم كتب" :رأسي فارغ" وَف ٩نب على اي سؤاؿ.
"ىل تأكل ً
)3

اجوبة سؤاؿ االستثارة

تغًن
مرت سنة منذ ذلك الوقت ،اكتب يف ٗنل قصًنة ماذا ّ
بعض التبلميذ َف ٩نب على السؤاؿ الذي يقوؿ :اآلف ّ
عمرا بسنة؟
خبلؿ ىذه السنة وانت اصبلت اكرب ً
اإلجابات ،يف معظمها ،ال تتع ّدى طوٟنا السطر أو السطرين ،والقليلة جدا منها مكتوبة يف ثبلث أو أربع ٗنل،

ولكن ليس أكثر من ذلك .ودارت االجوبة ،يف غالبيّتها ،حوؿ التلصيل الدراسي واٜنياة يف اٞندرسة والبيت.199
)4

اجوبة سؤاؿ االستنهاض

حّت العاـ
التلوِف االستنهاضي الذي يقوؿ :ماذا تريد اف تُ ِّ
غًن يف نفسك ّ
بعض التبلميذ َف ُ٩نب على السؤاؿ ّ
اص ٍة من ناحية اٞنواضيع واٜنجم الذي َف َّ
يتعد
القادـ؟ كانت االجوبة تشبو اجوبة سؤاؿ االستثارة بشكل كبًن جداِ ،ن ّ

199

اُٝنِّص اجوبة التبلميذ عن سؤاؿ االستثارة يف اٞنللق رقم
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يف صفلة .395

بالتلسن قطعو التبلميذ
اٛنملة أو اٛنملتٌن ،وثبلث أو أربع ُٗنَل يف حاالت نادرة .وكانت معظم االجوبة كناية عن وعود
ّ

ْناه انفسهم ،يتخلّلها بعض التمنّيات حوؿ العبلقات ،او العائلة ،او اٞنقتنيات اٍف...
ب.

المناقشة المرحليّة
مهمتٌن و٨نا:
قبل الدخوؿ يف اٞنناقشة اٞنرحليّة ٩نب توضيح نقطتٌن ّ

 كتب التبلميذ االجوبة يف االستبياف .200وكاف من الواضح ا ّّنم َف يكونوا مهيّئٌن للتفكًن يف االجوبة ،بعكس تبلميذ
مدرسة اٞنواطن يف النسخة السابقة ،الذين كتبوا صفلات من االجوبة .قد يكوف السبب مرور الوقت ،ألف تبلميذ

النص مباشرةً بعد إّناء تطبيق الربنامج ،يف ّناية السنة الدراسيّة اٞننصرمة ،إّ٧نا تبلميذ اٞندرسة
مدرسة اٞنواطن كتبوا ّ
االرمنيّة اإل٤نيلية اٞنركزيّة فكتبوا بعد مرور اشهر الصيف ويف بداية السنة الدراسيّة اٛنديدة.

َ ف يكن من اىداؼ ىذا اٛنزء تسجيل النجاح يف اي من اجملاالت النفسيّة او الدراسيّة للتبلميذَ ،ف اتوقّع اي نتائج
ّنجرد طرح ثبلثة اسئلة ّٞنرة واحدة يف ساعة واحدة .بل كاف اٟندؼ مراجعة نتائج اٞنرحلة الثانية مع ٠نموعة
ّ
ٓنوليّة ّ

التلوؿ من خبلؿ اجوبتو ،لبناء
أُخرى من اٞنشاركٌن ،ذلك عن طريق البلث يف منظور التلميذ الفردي واكتشاؼ ّ
التلوؿ عند الصغار.
االفكار اٛنديدة عن مفهوـ ّ

غًن يف نفسك يف السنة اٞنقبلة"؟
التلوِف بصورة ْنريبيّة" :ماذا تُ ِّ
صمم اف تُ ّ
 اٟندؼ الثاين ىو طرح السؤاؿ االستنهاضي ّ
التلوؿ وٓنريكو ٥نو اٞنستقبل .ولكن ،بالنسبة اُف قطف ٖنار ىذه البذور،
اعتربت السؤاؿ ً
ُ
نوعا من انواع زرع بذور ّ

ٓنوليّة ١نتملة ،فيتطلّب متابعة التبلميذ لسنٌن ،عرب إعادة طرح السؤاؿ ّٞنرات عديدة يف كل سنة ،وىذا َف
وتوقّع نتائج ّ
يكن ٣نكنًا بسبب حدود الوقت .ويبقى ىذا السؤاؿ فكرة نظريّة تنتظر اُناثًا أُخرى.

 ولكن متّ تعديل السؤاؿ االستنهاضي وطرح نسخة شبيهة لو بصورة اختباريّة يف اٛنزء الثاين واالخًن من اٞنرحلة الثالثة
من البلث.
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ىناؾ ثبلثة ٧ناذج من اجوبة التبلميذ على استبياف االسئلة ّ
وىذه ٧ناذج من كل صف ،متّ انتقائها من بٌن االجوبة االخرى بسبب وجود اجابة على كل االسئلة ،واستعماؿ اللغة اإل٤نليزية
متنوعة.
لتكوف مفهومة لقارئ البلث ،وأل ّف اجوبتها اطوؿ من غًنىا وذات مواضيع ِّ

.1

التحوؿ في أجوبة سؤاؿ التداعي الحر
مناقشة ّ

تبٌن اف التبلميذ ،يف معظمهم ،نسوا ١نتويات استمارة االداء السلوكي الوظيفي السابقة .ىذا يعين اف سؤاؿ
ّ
التلوؿ لديهم .وكاف ىذا ما
التلوؿ يف اذىاف التبلميذ ،وَف يوفّر معلومات قيّمة عن احتماؿ ّ
التداعي اٜنر َف ُ٪نِّرؾ افكار ّ

حصل يف التجربة السابقة.
)1

التحوؿ في أجوبة سؤاؿ االستثارة
مناقشة ّ

ٓنس ٍن ما يف ناحية من نواحي حياهتم.
االجابات عن سؤاؿ االستثارة كانت قيّمة .أراد معظم التبلميذ الكتابة عن ّ

لن نستطيع اٛنزـ إف كانت ىذه التغيًنات قد حدثت فعبلً ،او إ ّف سببها ىو الربنامج ،او ىي بسبب العوامل الطبيعيّة
تبٌن ا ّف اٞننظور اٝناص بالتبلميذ يدور حوؿ مواضيع معيّنة نستطيع
للنمو ،ولكنّها فتلت نافذة اُف داخل منظور التبلميذّ .

ٓنديد اُطُ ِره وتصنيف مفرداتو.
)2

التحوؿ في أجوبة سؤاؿ االستنهاض
مناقشة ّ

كانت اجوبة سؤاؿ االستنهاض شبيهة بأجوبة سؤاؿ االستثارة ،مع اضافة افكار معدودة اُف الئلة منظور
التبلميذ ،وىي السعادة ،واالخبلص ،والدين .ما ىو الفرؽ بٌن سؤاؿ االستثارة وسؤاؿ االستنهاض إ ًذا؟ الفرؽ ىو أ ّف
السؤاؿ الثاين ينظر با ّْناه اٞناضي ،و٩نلب اُف الذىن ما يستلق اف يُذ َكر ،ألف فيو شيئًا من الفرح والثقة واالعتزاز والتفاخر
والنضوج ،ما يستلق الربط باٞنستقبلّ .أما ال ّسؤاؿ الثالث ،فينظر با ّْناه اٞنستقبلّ ،نعىن انّو ُ٪ن ّدد يف ذىن الفرد االستعداد

توجو الفرد ٥نو ّاْناه ُمستَ َلب .ىذا التدفّق ٥نو
ٞنا سوؼ ٪نصل .وىذا االستعداد ىو ما يؤسس اٞننظور مثل اٞننارة اليت ّ
يوجو ىذا التدفّق .ىذه العمليّة
اٞننظور عمليّة فطريّة تلقائيّة يف كل فردّ .اما بعض االوالد واٞنراىقٌن فرّّنا ٪نتاجوف اُف من ّ

ىي اليت اٚنّيها باالستنهاض.
)3

مناقشة منظومة منظور التالميذ من خالؿ اجوبتهم

أفكارا
التلوليّة الكبلسيكيّة اليت ُٓنبَّذ االنقطاع من األفكار اٞنبدئية لدى الفرد ،وتُستبدؿ هبا ً
بعكس النظريّات ّ
التلوؿ االستباقي ،وتقنيّة
بأفكار انقبلبيّة ،شبو -مفروضة ،بإشراؼ شخص او معلِّم او باحث؛ ت ِّ
عوؿ تقنيّة منظور ّ
التوصل
التلوؿ بغية ّ
التلوليّة ،وتتلقق عمليّة ّ
التلوِف ،حيث تُطلَق األسئلة ّ
التلوؿ ،على استلداث الفضاء ّ
استنهاض ّ
التلوِف ،وىي االقتناءات واٞنهارات واال٤نازات يتفاخر هبا الفرد ،ويريد ٓنقيق اٞنزيد منها.
اُف اٞنردود ّ

)4

مناقشة مفردات المنظور

ال نستطيع التأ ّكد إف كاف التبلميذ قد ح ّققوا فعبلً ما كتبوه يف االستبياف ،وال إف كاموا قد كتبوا كل ما يدور يف
التلوؿ .اٞنهم ىو اٜنصوؿ على نظرة اُف
٢نيّلتهم .وىذا غًن مهم بالنسبة اُف اىداؼ ىذه اٞنرحلة من البلث يف موضوع ّ
حّت ولو كاف ىذا اٞننظور الػ ُمعلَن ال يعكس الصورة
داخل منظور التبلميذ ،وحصر ١نتويات ىذا اٞننظور يف نقاط ١ن ّددةّ ،

تبٌن من ما
الكاملة .احاوؿ يف ما يلي فرز اٞنواضيع اليت جاءت يف اجوبة التبلميذ ألسئلة االستثارة واالستنهاض وتصفيتهاّ .

جاء يف اجوبة التبلميذ ،ا ّف افكارىم تدور حوؿ اٞنواضيع التالية:

التصرؼ اٛنيّد يف الصف واٜنصوؿ على العبلمات اٛنيّدة.
 موضوع النجاح الدراسي :يعين ٟنم
ّ
 موضوع النجاح االجتماعي :يعين ٟنم تعدد االصدقاء والنشاطات.
التصرؼ البلئق ،تقدمي اٞنساعدة
 موضوع ّ
تطور الشخصيّة :يعين ٟنم اٞنعاملة اٛنيّدة ،الػتهذيب ،االحرتاـ ،الشجاعةّ ،
للغًن ،النضوج اٞننطقي ،اٛنرأة ،الثقة ،والتخلّص من اٝنجل والضعف واٞنشاجرة.

 موضوع العبلقات العائليّة :وصفوىا بالواجبات ،واٞنسؤوليّات ،والصلح ،والتقارب.

الصلي ،واٛنسم الكبًن ،والقامة الطويلة ،والشعر.
الصلة :وصفوه باألكل القليل و ّ
 موضوع االىتماـ باٞنظهر اٝنارجي و ّ
 موضوع اٞنهارات واٞنقتنيات واٞنناسبات :وصفوىا بالعزؼ ،والنشاطات ،والرياضة ،واٟنواتف الن ّقالة ،واالحتفاؿ.
 موضوع التسامي :وصفوه باألخبلؽ ،والتضلية ،والسعادة ،والدين.
عمبل ْنريبيا غًن مكتمل ،ولكن ال ٬ننع اعتباره ْنربة تأسيسيّة ١نصورة حوؿ
قد يكوف ىذا النوع من التصنيف ً
التوسع يف موضوع تصنيف مفردات منظور التبلميذ يف اُناث
افكار ىذه اجملموعة من التبلميذ ،ويف ىذا الوقت٬ .نكن ّ

متكررة ومن ّقلة ،وتصنيفات اكثر دقّة.
تضم اعداد اكرب من التبلميذ،
ّ
وتتضمن تطبيقات ّ
مستقبليّة بشكل ّ
)5

القيمة ال َق ِ
ِ
اع ِديَّة في اجوبة التالميذ
تحديد ْ َ

التلوؿ ،وىذا يعين ا ّف منظور الفرد ىو شخصي ،يتأسس على مبادئ واختبارات
الفردانيّة ىي من اىم مبادئ ّ
ايضا فرديا وشخصيا يف انطبلقو ويف
التلوؿ يتبع اٞننظور وينطلق ٥نوه ،فمن اٞننطقي اف يكوف ىو ً
و٤ناحات فرديّة .وأل ّف ّ

رت ٗنع اجوبة التبلميذ
تطوره .ولكن الفردانيّة ليست ُمطلقة ،فهناؾ فردانيّات متشاهبة جدا .بناءً على ىذا اٞنبدأّ ،قر ُ
مسار ّ
ِ
القيمة ال َق ِ
اع ِديَّة (ٞ )Basal valueننظور
للتعرؼ على االفكار االساسيّة يف منظور الصغار ،اليت اٚنّيها ْ َ
وفرزىا ،وتصنيفهاّ ،
التلوؿ .رّّنا ٬نكن متابعتها يف اُناث مستقبليّة.
كل واحد من اٞنشاركٌن ،واظهارىا ،واعتبارىا نقطة انطبلقة الفرد ٥نو ّ

٬نكن تطوير ىذه الفكرة اُف نظريّو (نظريّة القيمة القاعديّة ٞننظور الولد) عرب تكرار التجربة يف اكثر من مكاف
موحدة
وزماف ،عرب ٗنع افكار التبلميذ يف اٞندارس ،او صغار من امكنة أُخرى ،وتصنيفها ،وٓنويلها اُف ٠نموعة مفردات ّ
التلوؿ 201عند الصغار واٞنراىقٌن .معلومات مثل ىذا ٕن ّكننا يف ٓنديد ما ىو غًن مثاِف
)ٔ(standardizedنتصر افكار ّ

ٓنوِف ( )anti-transformationalيف منظور الولد.
وعكسّ -
)6

الحريّة الفرديّة والتد ّخل
مناقشة دعم ّ
التحوؿ بين ّ

حّت العاـ القادـ"؟ باٛنملة التالية" :اف
اجاب احد التبلميذ على سؤاؿ االستنهاض "ماذا تريد انت تُ ِّ
غًن فيك ّ

ٓنوليّة
اكذب بشكل احسن واكتسب الثقة"ّ .
تدؿ ىذه اٛنملة على وجود معاناة يف حياة ىذا التلميذ ،او إشارات عكسّ -
مدمر
يتطور يف اٞنستقبل اُف سلوؾ منلرؼ ّ
ال ٩نوز ْناىلها .ال ينفع دعم اٞننظور الشخصي يف ىذه اٜنالة ،ألنّو قد ّ
التدخل بالشكل الذي يناسب اٞنوقف .دعم الفردانيّة ال يعين اعطاء االستقبلؿ التاـ
للذات (٩ ،)self-destructiveنب ّ

والسماح للقاصرين الذىاب اُف اي مكاف يريدونو ،او فعل ما يشاؤوف ٩ .نب التشجيع على اعادة النظر الداخلي

التلوؿ.
( )introspectionمن حٌن اُف آخر ،واعادة النظر يف اٞننظور و ّ
ث.

المرحلة االرتداديّة الثالثة الجزء الثاني :تحفيز التحوؿ عبر ِ
اال ْستِْنهاض
ّ

التلوِف ،حيث متّ تغيًن الربنامج ليتماشى مع ىدؼ واحد وىو
تتميّز اٞنرحلة االخًنة من البلث بتثبيت التعلّم ّ
التلوؿ عرب العبلج بالفن .التفاصيل يف النقاط التالية:
تطور يف ٠ناؿ ّ
التلوؿ ،إلعطائو فرصة إضافيّة لتسجيل ّ
تفعيل ّ
 متّ ٕنديد البلث ٞن ّدة زمنيّة أخرى مع اشرتاؾ فريق واحد من الفرقاء الثبلثة الذين خاضوا ْنربة برنامج الولد القوي
التلوِف يف اٞنرحلة االساسيّة الثانية،
ّ

الصف الواحد إلدخاٟنم يف االختبار ومراقبتهم عن كثب.
 متّ انتقاء تبلميذ ١ن ّددين من بٌن ىذا الفريق ،يف داخل
ّ
 متّ اعتماد اسلوب غًن احصائي لتتبّع نتائج التبلميذ الداخلٌن يف االختبار.

 متّ إلغاء االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة من اٞنعادلة ،كذلك موضوع تق ّدـ الدراسي والسلوكي للتبلميذ.
 متّ ٓنرير درس الرسم من مواضيع نفسيّة ووعظيّة.

201

انظر صفلة  292يف لتكملة اٞنوضوع.

ج.

التحولي – النسخة الثالثة
الدراسة األولى :إنشاء برنامج الولد القوي ّ

.1

االشكاليّة

اٞندارس والتبلميذ ُناجة اُف برامج مدرسيّة تساعدىم يف معاٛنة الصعوبات النفسيّة اٞنانعة للنجاح الدراسي
التلوِف .ىناؾ حاجة اُف دراسات تؤسس إلنشاء برامج تدعم
والتأقلم االجتماعي .احدى الوسائل احملتملة ىي التعلّم ّ

التلوِف ،وادراجها يف اٞننهج الدراسي ،لتجربتها ،ولتقو٬نها.
التعلّم ّ
.2

اىداؼ البرنامج
التلوِف لدى الصغار.
تطبيق التعلّم ّ

.3

اسئلة البرنامج

.4

الفرضيّة

202

ِ
التلوِف يف خطّة الدرس ،وتطبيقو يف الصفوؼ االبتدائيّة
ٕنديد البلث ل َسنَة دراسيّة إضافيّة ،مع إدخاؿ التعلّم ّ
التلوؿ اإل٩نايب الذي يتوقّعونو ألنفسهم.
ّ
كمادة دراسيّة ،سيساعد التبلميذ يف ا٤ناز ّ
.5

المكوف الفنّي للبرنامج وخطّة الدرس
ّ
الفين للمرحلة الثالثةٓ .نتوي خطّة الدرس الرسم اٞنرّكب غًن العبلجي.203
اٞنكوف ّ
٩نرى تعديل ّ

.6

التلوِف.
ّ

202

203

المكوف النفسي
ّ
النقاش
اٝناصة ّنواضيعها
التلوِف ،ويُستَب ّدؿ باٜنوارات ّ
ُ
تُلغى مواضيع منهج الولد القوي كلّيا ويُستَْب ّدؿ هبا السؤاؿ ّ

ِ
التلوِف"،
اسئلة الربنامج ىي اليت وضعت عند إنشاء الربنامج ٓنت عنواف "اسئلة الدراسة األوُف :إنشاء برنامج الولد القوي ّ
التلوؿ ابتداءً بوضع
التلوؿ ىو اٞنوضوع احملوري للربنامج يف ىذه اٞنرحلة ،لذلك ٩نري الرتكيز حوؿ ىدؼ ّ
ولكنّ ،نا ا ّف ّ
الصف انظر صفلة .125 - 124
االفكار يف إنشاء الربنامج ،مروراً بأفكار التطبيق ويف إدارة النقاش يف
ّ
التفاصيل يف اٞنللق  10صفلة .339

204

.7

المكوف التربوي
ّ

.8

التحولي
المكوف ّ
ّ
التلوليّة وخطّة الدرس اٞنتّبع .إّ٧نا يف
التلوِف يف اٞنراحل السابقة٩ ،نمع ما بٌن صفات ِّ
كاف ِّ
اٞندرس وادواره ّ
اٞنكوف ّ

205
ٓنوِف ،والثاين
نفسي
ف
كمكو
ٟنما
او
ف،
ا
دور
لو
و
،
التلوِف االستنهاضي
ّ
ّ
ّ
ىذه اٞنرحلة االخًنة ،يضاؼ اُف ذلك السؤاؿ ّ

كأداة تقومي.
.9

المكوف االجتماعي
ِّ

206

207

.10

منهجيّة البحث

.11

البيانات النوعيّة

ح.

التحولي وتقويمو
الدراسة الثانية :تطبيق برنامج الولد القوي ّ

208

متغًنات مثل
التلوِف على ّ
منذ البداية ،جرى تصميم الدراسة الثانية وتطبيقو هبدؼ تتبّع تأثًن الربنامج القوي ّ
االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة ،والنتائج الدراسيّة للتلميذ وسلوكو االجتماعي ،وكذلك على مهارات الرسم .أُخ ِر َجت ىذه

تتلسن،
اٞنتغًنات من معادلة البلث ،ألف االضطرابات ا٦نفضت ُنسب النتائج االحصائيّةّ ،اما الدراسة والسلوؾ فلم
ّ
ّ
و ّاما مهارات الرسم فتؤِّكد اٞنفعوؿ اإل٩نايب للربنامج عليها .لذلك ال حاجة اُف اختباره من جديد .وبالتاِف الغيت الدراسة
الثانية.

204
205
206
207
208

التلوليّة كما يف اٞنراحل السابقة انظر صفلة .152
اعتماد اسرتاتيجيات إدارة الصف ّ
انظر صفلة .162
اٞنكوف االجتماعي كما يف النسخة االختباريّة األوُف من إنشاء الربنامج انظر صفلة  150و .173
ّ
التلوؿ انظر صفلة .185
اسات
ر
لد
السابقة
ت
الناسخا
يف
كما
ّ
متّ استخداـ البيانات النوعيّة كما يف اٞنراحل السابقة من إنشاء الربنامج انظر صفلة .144

خ.

التحولي وتقويمو – النسخة الرابعة
التحوؿ في برنامج الولد القوي ّ
الدراسة الثالثة :تفعيل ّ

.1

االشكاليّة
التلوِف مباشرًة اُف اٞننهج الدراسي من دوف االستعانة ّنناىج نفسيّة مثل منهج الولد القوي ىو
إدخاؿ التعلّم ّ

ىدؼ اٛنزء االخًن من ا ٞنرحلة االخًنة يف البلث .ولكن ىناؾ حاجة لتطوير اساليب وادوات مستقلّة وىادفة تُسهم يف
التلوِف ،وتقو٬نو.
استهبلؿ التعلّم ّ
.2

اىداؼ المرحلة
التلوؿ ،وتقو٬نو.
التلوِف مباشرًة اُف اٞننهج الدراسي وتفعيل ّ
إدخاؿ التعلّم ّ

.3

اسئلة المرحلة

كمادة دراسيّة يف اٞندارس للصغار يف السن؟
التلوِف ّ
 ىل باإلمكاف تثبيت التعلّم ّ
التلوؿ لدى التبلميذ وتفعيلة ،وٓنفيزه؟
 ىل ٬نكن ٓنريك ّ
.4

الفرضيّات

التلوِف اٞنسمى بػ
التلوِف اٞنضاؼ اُف النسخة الثالثة من الربنامج النفسي -العبلجي -التعبًني -الرتبويّ -
 إ ّف التعلّم ّ

التلوِف ،للعبلج بالفن ،اٞنوجو للتبلميذ يف دائرة اٝنطر" يساعد التلميذ يف اٜنصوؿ على
"برنامج الولد القوي ،الرتبويّ ،
التلوِف ،وىو التغيًن اال٩نايب يف احد او اكثر من اجملاالت النفسيّة او االجتماعيّة او الدراسيّة يتمنّاه التلميذ
اٞنردود ّ

لنفسو ويكتسبو.

التلوؿ.
التلوِف يف تفعيل ّ
التلوِف من نوع االستنهاضي النقاش ّ
 يساعد السؤاؿ ّ
.5

منهجيّة البحث
التلوؿ.209
كما يف الناسخات السابقة لدراسات ّ

209

انظر صفلة .185

.6

تصميم البحث

)1

الموقع
مدرسة خاف امًنياف يف منطقة الفنار ،وىي احدى اٞندارس اليت طُبّق فيها الربنامج يف اٞنرحلة االساسيّة الثانية.

)2

المشاركوف
الصف الواحد ،يدخلوف االختبار وىم يف موقعهم الطبيعي يف صفوؼ
يتم انتقاء تبلميذ ١ن ّددين من بٌن تبلميذ
ّ

دراسيّة عاديّة ،كمجموعة ْنريبيّة ،ال يتم عزٟنم عن باقي التبلميذ يف الصف ،بل ٫نضع اٛنميع يف الصف لبلختبار ،ولكن
اٞنتغًنات ،وال ٓنديد ٠نموعة شاىدة.
التلوؿ فقط عند اولئك يف الفريق التجرييب .ال يتم عزؿ ّ
يتم تقومي ّ

توزعوا ُنسب اٛندوؿ
اٞنشاركوف يف الفريق التجرييب ىم تبلميذ ٢نتاروف من الص ّفٌن االبتدائيٌن اٝنامس والسادس ّ

ٗ .33نيعهم كانوا ٣نن شاركوا يف اٞنرحلة االساسيّة الثانية من البلث الذي متّ تطبيقو يف العاـ الدراسي اٞننص ِرـ
( 2012ىم كانوا يف الصف االبتدائي الرابع واٝنامس يف السنة اٞننصرمة) .متّ اختيارىم أل ّّنم يف دائرة اٝنطر ،ولديهم

- 2011

اٞندرسٌن ،باإلضافة اُف رأيي
صعوبات وٓن ّديات يف اجملاؿ الدراسي او االجتماعي اكثر من غًنىم ،وذلك ُنسب آراء ّ

اسبوعا خبلؿ السنة الدراسيّة السابقة.
اٝناص ،باعتباري عملت معهم م ّدة ً 12

الصف

االعمار

 12-9سنة
الخامس
 14 –10سنة
السادس
العدد االجمالي للتالميذ

االناث

الذكور

العدد االجمالي

2
2
4

3
4
7

5
6
11

التلوؿ – مدرسة خاف امًنياف.
جدوؿ  :33اٞنشاركوف يف اٞنرحلة الرابعة من دراسة
ّ

)3

الزماف والم ّدة

مرتٌن يف الشهر ٞن ّدة ستّة اشهر خبلؿ العاـ الدراسي .2013 -2012
طبّق الربنامج لساعة واحدة ّ

.7

المتغيّرات

)1

المتغيّر المستقل

التلوِف ،للعبلج بالفن ،اٞنوجو للتبلميذ يف دائرة اٝنطر"
ّ
اٞنتغًن اٞنستقل ىو النسخة اٞنن ّقلة ل ػ "برنامج الولد القوي ّ

التلوِف
مكونٌن اساسيٌّن و٨نا السؤاؿ ّ
التلوِف اٞنستقل٪ .نتوي ىذا االسلوب على ّ
الذي ٪نتوي على اسلوب التعلّم ّ
التلوِف.
االستنهاضي والنقاش ّ
)2

المتغيّر التابع

التلوِف ،وىو التغيًن اال٩نايب اٞننشود يف احد او اكثر ٣نّا يتمنّاه التلميذ لنفسو ،ويكتسبو
اٞنتغًن التابع ىو اٞنردود ّ

التلوِف على مدار االشهر الستّة االضافيّة.
خبلؿ ْنربتو يف برنامج الولد القوي ّ
.8

ادوات التقويم

)1

التحولي االستنهاضي
السؤاؿ ّ

مت ،واصبلت
جرى توضيح اسئلة االستمارة شفهيا بشكل اوضح" :انت كربت بالعمر منذ السنة اٞناضية ،وتق ّد َ

اٞندرسٌن يف البيت ويف اٞندرسة؟ يف
يف صف دراسي اعلى ،فماذا ّ
تصرفاتك مع االىل واالصلاب و ّ
تغًن يف سلوكك او ّ
الدروس والفروض والعبلمات؟ ماذا حققت من رغباتك وطموحاتك؟" وفِّرت ىذه اٞنساعدة الوضوح الكايف حوؿ ما
يُطلَب من التلميذ لئلجابة.
ّنجرد تكراره ّٞنرات عديدة طواؿ
 السؤاؿ ّ
التلوِف اٞنذكور ىو بطبيعتو سؤاالً استثاري ،ولكنّو يصبح سؤاالً استنهاضيّاً ّ

٬نهد لصناعة اٞنستقبل يف ذىنو ،ويكوف ىذا االسلوب
م ّدة االختبار ،ألنّو يف ِرض على التلميذ االجابة الدوريّة وبذلك ِّ
نوعا من التلفيز.
ً

التأمل عن
ٓنوِف .عندما يسمع التلميذ السؤاؿ يتجاوب معو بالتفكًن و ّ
 اٟندؼ ّ
التلوِف ىو نفسيّ -
األوؿ للسؤاؿ ّ

حث وتفعيل وٓنفيز.
ويتلوؿ التفكًن على مدى اسابيع واشهر من اٞنداخلة ،اُف ّ
التلوِف الذي يتمنّاه لنفسوّ ،
اٞنردود ّ

ستخدـ كأداة تقومي يف ّناية اٞنداخلة ٞنعرفة مفعوؿ الربنامج على
التلوِف ىو تقو٬ني ،ألنّو يُ َ
 اٟندؼ الثاين للسؤاؿ ّ
التبلميذ.

التلوِف االستنهاضي أي عرب معرفة اٞنردود
التلوؿ لدى التبلميذ يف الفريق التجرييب عرب اجوبتهم للسؤاؿ ّ
٩ نري تقومي ّ
التلوِف اٝناص لديهم.
ّ

لي
)2
تقدير ّ
المدرسين حوؿ المردود ّ
التحو ّ
التلوِف
التلوِف ،وبعد ذلك يُطلَب تقدير ّ
اٞندرسٌن حوؿ اٞنردود ّ
تم اٜنصوؿ على اجوبة التلميذ على اٞنردود ّ
يّ
صلة اجوبتهم قدر االمكاف.
صرح بو التبلميذ عن انفسهم يف ّناية الدورة وذلك للتأ ّكد من ّ
الذي ّ
.9

االجراءات

)1

إجراءات ما قبل التطبيق

اٞندرسٌن وذلك لتلديد اوقات تطبيق الربنامج يف اٞنرحلة اٛنديدة ،وطلب
مقابلة مع مديرة اٞندرسة ومع بعض ّ
اٞنساعدة يف مراقبة التبلميذ يف اجملموعة التجريبيّة إلبداء الرأي فيما بعد .التبلميذ ٗنيعهم كانوا مشاركٌن يف اٞنرحلة

االساسيّة ،لذلك َف يكن ىناؾ من ضرورة للتعريف والتوضيح.
)2

إجراءات التطبيق
الفين من الساعة
التلوِف االستثاري -االستنهاضي شفهيا للمرة األوُف يف الصف قبل اٞنباشرة باٛنزء ّ
يُطرح السؤاؿ ّ

اٞنرة االوُف اليت تُسمع فيها غالبيّة التبلميذ مثل ىذا السؤاؿ.
الدراسيّة .قد تكوف ىي ّ
 اٞنباشرة ِنطّة الدرس يف الرسم اٞنرّكب غًن العبلجي.210

كل ساعة من ساعات تطبيق الربنامج وذلك بطريقة عفويّة لتثبيتو يف اذىاف التبلميذ ولتلفيزىم
 يت ّ
كرر السؤاؿ يف بداية ّ
التلوؿ.
على التفكًن يف االىداؼ ّ
اٝناصة و ّ

)3

التحولي
النقاش ّ

التلوؿ يف آفاؽ كل تلميذ .انّو يف البداية ٫ندـ يف إنشاء منظور شخصي
التلوِف منطل ًقا لتلديد ّاْناه ّ
 يعترب السؤاؿ ّ
لديو.

التلوِف َنملة واحدة شفهيّاً.
 يُطلب من التلميذ االجابة على السؤاؿ ّ

٪ ناوؿ القليل من التبلميذ االجابة شفهيّاً بطريقة عفويّة.
اٞندرسة.
 تناقش االجوبة يف الصف بشكل سريع ج ّدا حيث ٩ند التبلميذ التشجيع من ِّ

210

انظر اٞنللق  11يف صفلة .340

اص ٍة بعد ٚناع اجوبة بعض
للمرة األوُف اماـ فرصة للتفكًن يف االمر .وِن ّ
٩ ند الباقوف٣ ،نن ال جواب لديهم ،انفسهم ّ
ٓنوليا-استنهاضيا.
االقراف يف
ّ
الصف .لذلك يصبح السؤاؿ نفسيّاّ -

٪ ناوؿ بعضهم ٣نن ال اجوبة جاىزة لديهم االقتباس عن اجوبة اآلخرين او تكرار ما يعجبهم من االجابات اٞنطروحة،
ٓنوليّة-
يتطوروا خبلؿ السنة .ىذا اٞنوقف ىو ً
ايضا فرصة نفسيّةّ -
كيبل يبقوا ساكتٌن ،او رّّنا كيبل يبدوا ّأّنم َف ّ
استنهاضيّة للتلميذ.

حّت يعثر على االجابة رّّنا بعد ايّاـ او
ّ اما بعضهم اآلخر فيسمع السؤاؿ واالجوبة اٞنطروحة ولكنو ال ٩نيب ،بل يف ّكر ّ
اسابيع.

التدخل
بالتهرب من السؤاؿ بعد جولتٌن او ثبلث ،وعليهم ٓنديد اٛنواب بأسرع ما ُ٬نكن ،و٩نب ّ
 ال يُسمح للتبلميذ ّ
التلوِف.
واٞنساعدة إذا اقتضى االمر عرب طرح بعض االفكار ،كما ُ٪نتِّم دور ّ
اٞندرس يف التعليم ّ

ايضا يف ّناية كل ساعة عن الرٚنة اٞنرّكبة غًن العبلجيّة اليت ن ّفذىا التبلميذ للتو.
 ىناؾ فرصة تعبًن ً

التلوِف الذي ح ّققوه ،وفرصة
التلوِف ،عن اٞنردود ّ
 ىكذا يكوف للتبلميذ اماـ فرصتٌن للتعبًن :فرصة تعبًن عن السؤاؿ ّ
عن تنفيذ الرٚنة اٞنرّكبة اليت ٓنتوي على إضافات ادخلوىا على الرٚنة اٞننهجيّة.
التصور او التخيّل ،وَف يتم ّكنوا من إ٩ناد
 يُعترب التعبًن الشفهي اٛنماعي نشاطًا ً
مفيدا ألولئك الذين َف يتم ّكنوا من ّ

أفكار إلكماؿ رسوماهتم ،ومن اٜنصوؿ على فرصة الوقوؼ اماـ الصف للتعبًن ورّّنا للتباىي .ويأيت ىذا النشاط ليدعم

مهارات التفكًن لديهم من خبلؿ االستماع اُف اآلخرين والتعلّم منهم ،وٞنساعدهتم يف القياـ باإلضافات اٝناصة يف
اٞندرس/الباحث على استعداد تاـ لتتبع مؤشرات التقدـ
اٞنرات اٞنقبلة عندما يُطلب منهم ذلك .شرط اف يكوف ِّ
ّ

ايضا مثل باقي التبلميذ.
والتقاطها لدى التبلميذ واعطائهم اٞننرب الثمٌن يف اقرب فرصة ليتباىوا ويفتخروا ىم ً

 قد ال يستطيع ٗنيع التبلميذ فهم كل ما يُطلَب منهم وتنفيذه ،وال سيّما اٞنتعلّق منها ّنواضيع النمو والتل ّكم الداخلي
ٍ
اٝناصة ،او اولئك يف دائرة اٝنطر ،لذلك
للسيطرة ،وىذا طبيعي جداَ،
وِناصة بالنسبة اُف التبلميذ ذوي االحتياجات ّ
ّ
ٍ
التلوِف ،او من إضافة يضيفوّنا للرٚنة ،واشادهتا ،من
٩نب تشجيع كل تعبًن آت من التبلميذ ،من اجوبة حوؿ اٞنردود ّ
دوف التمييز بٌن عمل تلميذ وآخر.

صورة  :14تػُ ْعطى الفرصة لبعض التبلميذ للتعبًن شفهيّ ًا٣ ،نا ٬ننلهم الثقة بالنفس،
شجعهم على التعبًن .بشكل طلق ،ويعطيهم فرصة لللصوؿ على الثناء ،ويعزز لديهم شعور
ويُ ّ
االنتماء للمدرسة وللصف الداسي.

اٞندرس/الباحث والتلميذ .يتابع
التلوِف وفوائده ىي التفاعل اٞنتبادؿ ( )reciprocityبٌن ّ
 من خصائص النقاش ّ

اٞنستمرة ويستجيب ٟنا مع مرور الوقت ومع
اٞندرس/الباحث تقدـ التبلميذ عن كثب ،ويتفاعل التلميذ مع ىذه اٞنتابعة
ّ
ّ

اٞندرس/الباحث
التلوؿ عند التلميذ .ويف اٞنقابل ،يتتبّع ّ
التق ّدـ يف سًنورة البلث ،وىنا تكمن فرصة اخرى الستهبلؿ ّ

التلوليّة ،ويستفيد منها إلدراج تغيًنات مناسبة وىادفة يف مسًنة البلث.
مؤشرات التقدـ لديو ،ويتكيّف مع نتائجو ّ
)4

إجراءات ما بعد التطبيق

التلوِف خطّياً
التلوِف ،والتعبًن عن اٞنردود ّ
 يُطلب من التبلميذ يف اجملموعة االختباريّة تسجيل االجابات على السؤاؿ ّ
يف ّناية الدورة يف آخر ساعة من تطبيق الربنامج.

لتطور التبلميذ ،للتصديق على اجوبة التبلميذ عن السؤاؿ
 يُطْلَب من ثبلثة ّ
مدرسٌن٣ ،نن كانوا متابعٌن للربنامج و ّ
التلوِف.
ّ

.10

التحوؿ جزء رابع
النتائج المرحليّة لدراسة ّ
قبل الدخوؿ يف النتائج ٩نب توضيح ما يلي:

عترب النتائج اٞنستخلصة يف ّناية ىذه اٞنرحلة
 لتبلميذ ٗنيعهم كانوا مشاركٌن يف اٞنرحلة االساسيّة السابقة ،لذلك تُ َ

كنتائج تراكميّة ،نتيجة العمل لسنتٌن متتاليتٌن مع اجملموعة نفسها من التبلميذ ،وال تػمثّل فقط نتائج ىذه اٞنرحلة.

 التبلميذ يعرفوف مواضيع منهج الولد القوي ،وقد يكونوف متأثّرين هبا ،وقد ٥نمل نتائج ىذه اٞنرحلة ٓنمل تأثًن االختبار
يف اٞنرحلة السابقة.
ٗ نيعهم يتمتّعوف ّنهارات فنّػيّة اكتسبوىا يف اٞنرحلة السابقة ،لذلك َف يكن ىناؾ من صعوبات ،ومتّ تنفيذ الرٚنات
التلوِف.
بسرعة اكثر٣ ،نّا اتاح الوقت الكايف للنقاش ّ

اخرتت تبلميذ
ت اٛنزء الثاين من اٞنرحلة الثالثة من البلث يف داخل ص ّفٌن دراسيٌن كاملٌن ٢نتلفٌن ،ولكنين
ُ
 طبّق ُ
١نددين يف ىذه الصفوؼ ٞنتابعة نتائجهم عن كثب.

سجل وقتها ،فلم
التلوِف شفهيّاً يف بداية كل ساعة درس ،ولكنّها َف تُ ّ
 متّ اٜنصوؿ على اجابات التبلميذ على السؤاؿ ّ
يدخل يف النتائج النهائيّة ّإال اٛنواب االخًن للتبلميذ يف اجملموعة االختباريّة يف ّناية اٞنرحلة.

التلوؿ وتشكيل االىداؼ
اعتربت ىذه الظاىرة ً
تغًنت طواؿ اٞنرحلة ،و ُ
 واٜنقيقة أف :أجوبتهم ّ
دليبل على تكوين فكرة ّ
وتبلورىا يف ذىن التبلميذ.

بالتلوؿ ،على سبيل
 يف الوقت نفسو ،متّ "تدريب" فكر التبلميذ بصورة تدر٩نيّة الستبعاد االجوبة اليت ال عبلقة ٟنا
ّ
التلوؿ.
اٞنثاؿ :ال ٬نكن اعتبار اقتناء اشياء ماديّة ،او والدة اخ يف العائلة اشارات او ا٤نازات يف ّ

لتطور التبلميذ ،للتصديق على اجوبة التبلميذ عن السؤاؿ

ُ
طلبت من ثبلثة ّ
مدرسٌن٣ ،نن كانوا متابعٌن للربنامج و ّ

التلوِف.
ّ
ٓنوؿ ملموسة يف اجوبة التبلميذ يف اجملموعة االختباريّة .اجوبة التبلميذ الػ  11مع
 ويف ّناية الدراسة كانت ىناؾ بوادر ّ
اٞندرسٌن على تلك االجوبة يف اٛندوؿ .34
تأكيدات ّ

صل تها.
التلوِف او اجوبة التبلميذ على السؤاؿ
جدوؿ  :34اٞنردود
اٞندرسٌن على ّ
التلوِف يف اجملموعة االختباريّة مع تصديق ّ
ّ
ّ

د.

المناقشة المرحليّة
اتى اٛنزء االخًن من البلث بإشارات ا٩نابيّة لطاٞنا انتظرهتا منذ بداية تطبيق الربنامج .وٟنذه النجاح ،ولو البسيط،

ألّنا تعطي توضيلات دقيقة .قد يكمن اىم اسباب النجاح يف:
اسباب ٩نب االنتباه اليها ّ

ٕ نديد م ّدة التجربة :قد يكوف لتمديد اٞن ّدة الزمنيّة للدراسة التأثًن االكرب يف النتائج .وىذا يعين اف احد االسباب اليت
حالت دوف ٤ناحات يف اٞنراحل السابقة ىي قصر م ّدة التطبيق وحصرىا يف  12ساعة فقط ال اكثر.

التلوالت غًن اٞن ػػػُكتشفة اليت اكتسبوىا يف اٞنرحلة السابقة على كل
 النتيجة الرتاكميّة :أُضيفت االفكار واٞنهارات و ّ
ِ
مؤسسة ٟنا.
اٞنكتسبات يف اٞنرحلة اٜنالية وكأ ّّنا استُخد َمت يف منزلة قاعدة ّ
خاصة بدالً من اجملموعة الكاملةَ :ف يعزؿ التصميم السابق التبلميذ اٞنصابٌن باالضطرابات
 الرتكيز على حاالت ّ
االنفعاليّة السلوكيّة من بٌن الصفوؼ الدراسيّة الكاملة ،لذا ،من اٞنمكن التفكًن أف النتائج االحصائيّة السلبية قد

تكوف أتت نتيجة ذوباف النتائج اال٩نابيّة القليلة يف نتائج اجملموع.

التلوؿ لدى كل واحد من
ٓنوِف بدؿ من استعمالو كأداة عبلج :إنّو ٓنريك ّ
ٓنوِف او فضاء ّ
 استعماؿ الفن ٝنلق ٠ناؿ ّ
و٣نتعا وال
التبلميذ يف اثناء ا٤ناز العمل ّ
اٞننجز سهبلً ً
الفين ،وليس بسبب او كنتيجة للفن .وٟنذا السبب يكوف الفن َ

مرة من دوف عناء ،ويكوف
يتطلّب الػتقنيّات اٞنعقدة والتعجيزيّة ،كي يستمتع التلميذ يف تنفيذ العمل وينجح يف كل ّ

التلوؿ الذىين يستفيد منها التلميذ يف مواضيع
التلوِف الذي يُسبِّب ّ
فخوًرا ٣نا يرفع من معنويّاتو .ىذا ما ٫نلق الفضاء ّ

حياتيّة فيما بعد.

اٞنتغًنات التابعة يف اٞنرحلتٌن األوُف والثانية كنتيجة متوقّعة بعد تطبيق الربنامج.
اٞنتغًن التابع:
ُ
حددت ّ
 الفردانيّة يف ٓنديد ّ
اخرتت اف اجعلو فردانيا ( ،)individualizedواطلب من كل
متغًن تابع يف اٞنرحلة الثالثة ،بل
ُ
ولكن َف أُحدد اي ّ

اٞنتغًن التابع اٝناص بو .وقد نػُفذ ذلك عرب قيادة افكار التلميذ ٥نو ما يتمنّاه ىذا االخًن لنفسو ،فيما
تلميذ اف ٫نتار ّ

الفين ،باْناه ىذا الشيء الذي يعرؼ وحده مدى حاجتو اليو ،ويعرؼ وحده اف اٜنصوؿ عليو سوؼ
ىو ينجز العمل ّ
يسعده ويطلق عجبلت حياتو من جديد ،وقد يبين لو منظوراً ٗنيبلً يف البيئة.

ٓنوؿ فيما
التلوِف إل٤ناز ّ
التلوِف اٞنباشرٓ :نويل اٛنهود من ٔنفيف االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة إُف التعلّم ّ
 التعلّم ّ
كمتغًن تابع.
التلوِف الفرداين ّ
يرغب التبلميذ ألنفسهم ،وذلك من خبلؿ ٓنديد اٞنردود ّ



حصر اداة التقومي :كانت اداة التقومي اٞنعتمدة يف اٞنراحل السابقة ىي استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي ،وذات
التلوِف ،انتج التبلميذ الئلة من
مضموف واسع جدا .وعندما متّ حصر كل ىذه االسئلة يف سؤاؿ واحد وىو السؤاؿ ّ
االجوبة ،تعطينا صورة مضغوطة ومكثّفة عن منظور التبلميذ يف دائرة اٝنطر.

الباب الرابع
المناقشة

تذكر أف تحتفل بالمراحل البارزة
وأنت تستعد للطريق إلى األماـ.
— نيلسوف مانديال

انطلق البلث اٜناِف من ىدؼ مساعدة اٞندارس يف ٓنقيق رسالتها الرتبويّة واالنسانيّة ،ومساعدة التبلميذ على
االنسجاـ مع البيئة اٞندرسيّة ،وٓنفيزىم للنجاح والتق ّدـ .تناوؿ البلث موضوع صعوبات اٞندارس يف تعليم التبلميذ يف دائرة

حبل مبدئيا ىو يف الوقت عينو عملي وتطبيقي ،من شأنو مد اليد ألولئك التبلميذ ومساعدهتم يف
اٝنطر ،فجاءت لتقرتح ً
تطور نفسي ،ودراسي ،وتربوي وسلوكي ويف اكتساب مهارات جديدة مثل مهارات الرسم ،والسلوؾ االجتماعي
تسجيل ّ
اٛنيّد ،والتعبًن البلئق ،واألداء الدراسي اٞنثمر ،وٓنسٌن العبلقة مع اٞندرسة ومن فيها ،قبل تفاقم وضعهم.

بتوجو استكشايف
ومن ىنا أتت فكرة ادخاؿ ّ
مادة علم النفس مباشرةً اُف الصفوؼ الدراسيّة االبتدائيّة ّ
ِ
ماديا ،سهل التطبيق ،قاببلً للتجربة
( )diagnosticواستباقي ،وعبلجي يف آف .كاف اٞنطلوب برنا٠نًا عمليا ،غًن ُمكلف ّ

مادة الرسم مع مواضيع
يف الصفوؼ الدراسيّة من دوف تعطيل منهج اٞندرسة العادية وبرامػجها .لذلك كاف ٩نب دمج ّ
اختصاص علم النفس وتقنيّاتو ،ومن مث انتاج برنامج للعبلج بالفن قابل إلدخالو يف اٞننهج الرتبوي العادي ،لتدريسو يف

الصفوؼ .وقد متّ اعداد ىذا الربنامج اٞنتعدد االختصاصات ،ومتّ تنقيلو يف ثبلث ناسخات ،وتنفيذه بشكل مداخبلت

تطبيقيّة خبلؿ ثبلث سنوات متتالية ،وذلك يف اربع مدارس ٢نتلفة ،منهم مدرسة واحدة للمرحلة االختباريّة االوُف وكاف
اٞنشاركوف  41تلمي ًذا  ،وثبلث مدارس للمرحلة االساسيّة الثانية ،وكاف اٞنشاركوف  166تلمي ًذا ،يف الصفوؼ االبتدائيّة
الرابع ،واٝنامس ،والسادس .حيث استُ ِ
كمل البلث للمرحلة الثالثة يف مدرستٌن من اٞندارس الثبلث.
وبعد تطبيق األوُف والثاين استخرجت النتائج ،ومت اعادة ترتيب افكار البلث على ضوء تلك النتائجِ ،
فوضعت
ّ
االسئلة اٛنديدة ،ومتّ ّأناذ القرارات العمليّة تسهيبلً لبلنتقاؿ اُف مرحلة جديدة .ويف اٞنوازاة ،مت إدخاؿ موضع التعلّم
التلوِف للصغار ،وابتكار اسلوب خاص الستهبللو لدى التبلميذ وتفعيلو وتقو٬نو .اناقش تفاصيل البلث يف ثبلث فصوؿ
ّ

متتالية.

الفصل الثالث عشر
مناقشة برنامج الولد القوي :خياراتو ونتائجو

عندما تتّخذ خيارًا ،تقوـ بتغيير المستقبل.
—ديباؾ شوبرا

التلوِف وتطبيقو وتقو٬نو ،يف اٞنرحلتٌن،
اناقش يف ىذا الفصل اختيارات البلث يف تصميم برنامج الولد القوي ّ
االختباريّة األوُف ،واالساسيّة الثانية ،واق ِّوـ ىذه االختيارات ُنسب النتائج اليت حصلت عليها بعد تطبيق الربنامج .استهل

اٞنناقشة مع اٞنواضيع التالية:
 مناقشة أسئلة البلث.

 مناقشة اختيارات البلث.
 مناقشة فرضيّات البلث ونتائجو.

مكملة ٞنواضيع البلث.
 مناقشات ّ
أ.

مناقشة أسئلة البحث
يف البداية ،كاف ال بد من طرح اسئلة تأسيسيّة ىدفها تلخيص اٞنشكبلت الرتبويّة-النفسيّة اليت ٓنتاج اُف حلوؿ.

اٞنتغًنات ،وتنفيذ اٞنداخبلت .ما يلي ىو تلخيص
طرحت اجملموعة األوُف من االسئلة هبدؼ وضع الفرضيّات ،وانتقاء ّ
ُ
ألسئلة البلث ٞنناقشتها .أُٝنّص االسئلة يف النقاط التالية:

التسرب بسبب اٞنضاعفات النفسيّة ،والذين ىم ُناجة
 السؤاؿ ّ
االوؿ :من ىم التبلميذ اٞنهددوف بالفشل الدراسي و ّ
بالتطور اال٩نايب والنجاح؟
مللة اُف ّ
ّ
التدخل واٞنساعدة ،ألجل ٔنطّي التلديات ،واالستمرار ّ

تأثًنا يف اٞندارس الذي يُعرقل مسار التبلميذ؟
 السؤاؿ الثاين :ما ىو االضطراب النفسي االكثر ً

 السؤاؿ الثالث :ما ىو اٜنل الذي سوؼ اق ّدمو للمدارس والتبلميذ؟ كيف اصممو واق ّدمو؟ وماذا اتوقّع بعد تقدمي
اٜنل؟
لقد حاولت اإلجابة على ىذه االسئلة ّنوازاة تطبيق اٞنراحل الثبلث من الربنامج وانا اُ ِ
دخل التعديبلت واالضافات
ُ

يف كل مرحلة .ولكن ،وبعد اٜنصوؿ على النتائج اٞنرحليّة اٞنتتالية ،اليت ق ّدمتها وناقشتها بشكل وجيز يف الفصوؿ السابقة،
القي الضوء على االسئلة ٠ن ّد ًدا بنظرة استعاديّة ،وادقق يف اختيارايت أل ّّنا ٕنثّل االساس الذي بُنِيَت عليو الفرضيّات
واٞنداخبلت.
ب.

مناقشة اختيارات البحث

.1

اختيار االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة

ويعرض التبلميذ يف
مت اختيار االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة اعتباراً من ا ّّنا السبب الرئيس الذي يعرقل النجاح ّ
اشرت إليها يف قسم مراجعة اآلداب ،اغلبها دراسات جرت ونُ ِشرت
خطر الفشل ،وذلك
ً
استنادا على ما قرأتو يف دراسات ُ
يف الواليات اٞنتّلدة األمريكية .رّّنا َف تكن االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة اٝنيار االنسب ٞنعاٛنتها يف ىذا البلث ،ال ّف
متنوعة يصعب حصرىا يف وحدة احصائيّة مستقلّة.
ىذه االضطرابات تشمل ٠نموعة اضطرابات فرعيّة واعراض ّ
1-

التوصيات

اٞنتغًن التابع بعارض واحد او اعراض قليلة من عوارض االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة بدالً من
٬نكن حصر ّ
توصل اُف نتائج ادؽ.
اجملموعة الكاملة للعوارض ،وذلك ٜنصرىا احصائيا لل ّ
.2

اختيار التالميذ في دائرة الخطر
ويف السياؽ نفسو ،مت اختيار "التبلميذ يف دائرة اٝنطر" باعتبارىم اكثر التبلميذ اٞنهددين بالفشل الدراسي او

االجتماعي ُنسب االدبيّات اٞنطروحة .ولكن اٞنداخبلت واٞنعاٛنات االحصائيّة مشلت كل التبلميذ يف الصفوؼ ،بدوف
تفريق بٌن تلميذ وآخر ،ومن دوف استهداؼ خاص ألحدىم .إحصائيا ،اصبلت العيّنة شاملة جدا وليست وحدة متماثلة

(.)identical

متغًنات البلث للرتكيز اكثر على اٞنرض النفسي ،وبالتلديد على مشاكل التبلميذ يف
وىنا اٞنفارقة .لو حصرنا ّ
خطر حصريّاً ،فهذا ٣نكن من منظور علم النفس ،ولكن سوؼ يكوف على حساب اىداؼ الربنامج ،ويفقد البلث

٠نرد
اٝنصوصيّة الرتبويّة ،كذلك ،يُعترب ذلك خروجا عن قواعد التعليم اٞننصف ٛنميع التبلميذ يف الصفوؼ ،ويصبح البلث ّ
اختبار علم نفسي عيادي ال عبلقة لو بالرتبية واٞندارس .انتقاء عيّنة كوحدة متماثلة (ّنعىن انتقاء ٗنيع التبلميذ يف اجملموعة
ِ
و٠نرد ُنث يف
من دائرة اٝنطر) يُفقد خصوصيّتو الرتبويّة و٩نعل من البلث احادي االختصاص (ّ )uni-disciplinary
علم النفس العيادي ،وىذا عكس ما كنت اطمح إليو.
2-

التوصيات

ونقرر إف كانت اٞنداخلة ناجلة اـ
مع اختيار اٞنشاركٌن ُنسب العوارض النفسيّة نضمن النتائج االحصائيّةِّ ،
فاشلة .إّ٧نا ىذا االسلوب ىو اسلوب نفسي عيادي وليس اسلوبًا تربويا ،وعلى الباحث االختيار.
.3

اختيار العالج النفسي كما ّدة دراسيّة في الصفوؼ

اخرتت
مادة تعليميّة يف الصفوؼ .لذا
كاف ال بد من ابتداع برنامج ٪نتوي على مفاىيم العبلج النفسي ،ويُقدَّـ ك ّ
ُ
درس الفن الذي ٩نمع الرتبية وعلم النفس يف خطّة درس ،اق ّدـ من خبللو الدعم والتشجيع واٞنرونة للتبلميذ .وكاف ىذا
جهودا اضافيّة للمدرسة .كما اعطى الكثًن للتبلميذ من الناحة اٞنعنويّة،
االختيار جيّداً ،ألنو اثبت انّو عملي ولن يكلف
ً

واصقل مهارات للرسم عند الكثًنين .فكرة ادخاؿ العبلج النفسي لتقدمي الدعم اٞنعنوي يف الصف الدراسي كانت جيّدة،

أل ّّنا ادخلت الفرح واالجواء اال٩نابيّة اُف داخل الصفوؼ ،كما خ ّفضت مع ّدالت االضطرابات عند التبلميذ.
3-

التوصيات

حّت لو كاف ذلك من دوف ٓنديد
ت أ ّف إدخاؿ اٞنواضيع النفسيّة اُف الصفوؼ الدراسيّة شٍنء بالغ اال٨نّيّةّ ،
اكتش ْف ُ

ألّنا مواضيع ال تُبلث يف البيوت واٞندارس بشكل
اىداؼ دراسيّة ،بدليل ا ّف التبلميذ ابدوا
اىتماما بالغًا يف ىذه اٞنواضيع ّ
ً

وطرحت اٞنواضيع النفسيّة ،من خبلؿ االستمارات او من
دخلت صفا من الصفوؼ،
مرة
ُ
ُ
فكل ّ
عاـ ،وىم ُناجة اليهاّ .
وجدت استجابة كبًنة من قبل التبلميذ .وعندما سألتهم :ىل تريدوف اٞنزيد من اٞنواضيع واالسئلة اٞنماثلة؟
خبلؿ النقاش،
ُ

مرة ،ومن قبل معظم التبلميذ.
كاف اٛنواب "نعم" يف كلّ ّ

.4

اختيار المصادر والدراسات واالدوات

اٞنتغًنات يف البلث اعتما ًدا على دراسات جرت يف الواليات اٞنتّلدة األمريكية ،بدوف التلقق من
متّ اختيار ّ
اٞنستلب االىتماـ بالفروقات الثقافيّة والدراسيّة قبل االعتماد على
صبلحيّاهتا يف بيئتنا وبلدنا ويف مدارسنا .كاف من
ّ

دراسات جاىزة للتأ ّكد من صبلحيتها يف مدارس لبناف .ولكن ىذا َف ٪نصل بسبب حدود الوقت ،واالمكانيّات،
والظروؼ ،وكذلك بسبب حدود البلث اٜناِف .وباٞنقابل ،حاولت التعويض َنمع عدد كبًن من الدراسات اٛناىزة
ّنتغًنات وتفاصيل ٔندـ البلث ولو بشكل غًن دقيق .ورّّنا كانت ٟنذه اٝنيارات تأثًنات اساسيّة يف نتائج البلث.
للخروج ّ
نأخذ على سبيل اٞنثاؿ الدراسات اليت تقوؿ بأ ّف االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة ىي من اىم مسببات الفشل
يتم التأ ّكد إذا كاف ىذا صليلاً بالنسبة اُف مدارس لبناف .ىناؾ فروقات
التسرب من اٞندرسة .ـ ّ
الدراسي واالجتماعي و ّ

تعليميّة وثقافيّة جرت ْناىلها من غًن قصد ،وَف يػُتّخذ اي تعديل وال تطبيع ليناسب البلث ظروفنا الثقافيّة والبيئيّة.

اٞندرسٌن ،ومواصفات اٞندارس ،والقوانٌن يف
ويف السياؽ نفسو ،قد يكوف ىناؾ فرؽ بٌن صفات التبلميذ ،و ّ

الواليات اٞنتّلدة األمريكية ولبناف .على سبيل اٞنثاؿ ،احتماؿ وجود فرؽ يف عدد ونسبة التبلميذ اٞنصابٌن باالضطرابات
االنفعاليّة السلوكيّة يف الصفوؼ العاديّة بٌن اٞندارس اليت جرت البلوث فيها يف الواليات اٞنتّلدة ومدارس لبناف .الفرؽ
حّت بٌن مدرسة وأخرى يف لبناف .من اسباب ىذا الفرؽ ،اعتبار اٞندارس اللبنانيّة الصغًنة اقل تسا١ناً يف مواجهة
موجود ّ
ىذه االضطرابات ،بسبب امكانيّاهتا احملدودة وغياب الدولة عن مساعدهتا إل٤ناح التلميذ يف اٞندرسة .وٟنذا السبب ال نرى

اعدادا كبًنة من التبلميذ اٞنصابٌن هبذه االضطرابات يف الصفوؼ الدراسيّة العاديّة يف لبناف ،ألنو ٩نري "تصفيتهم" عاجبلً
ً

اٞندرس ،وكيبل تتأثّر صورة اٞندرسة وٚنعتها .ومن ناحية اخرى ،ىناؾ مدارس تقبل التبلميذ
او آجبلً ،كيبل يعرقلوا الدرس و ِّ
اٞنرفوضٌن من اٞندارس األُخرى ،ولكن ليس من ضمن إمكانياّهتا عطاؤىم ما يفيد غًن "التأديب".
التسرب يف لبناف والببلد االخرى .يف لبناف ينتقل التبلميذ اٞنصابوف
اخًنا ،قد يكوف ٖنة فرؽ بٌن مسببات الفشل و ّ
و ً

باالضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة ،او التبلميذ يف خطر من مدرسة اُف أخرى يف البداية ،وينتهوف إٗناالً يف الشارع ويف
ايضا احتماؿ
تسرب بٌن امًنكا ولبناف ىي ٢نتلفة يف االساس ،ىناؾ ً
سوؽ العمل .وقد تكوف مسببات الفشل واسباب ال ّ

وجود فروقات ثقافيّة بسبب اٛنغرافية والبيئة َف يتم االلتفات إليها.
4-

التوصيات

عند اعتماد معلومات وبيانات آتية من خارج البلد والبيئة والثقافة ٩نب اخذ اٜنذر من الفروقات الثقافيّة والرتبويّة
والقانونيّة اليت قد تكوف مؤثّرة يف طبيعة البلوث اٛنارية يف بيئة وثقافة ٢نتلفة ونتائجها٩ .نب التأ ّكد من عمبلنيّة اٞنعلومات

اٞنتغًنات ،وادوات التقومي اٞنعتمدة يف البلث عند اعتمادىا وتطبيقها ١نلّيا .ولكن الفاعليّة ( )validationموضوع ُنث
و ّ

مستقل ،وشاسع ،تتخطّى حدود الدراسة اٜناليّة.

اٞنتغًنات ،من زاوية
كاف من االمثل اف ابتكر دراسات فرعيّة وان ّفذىا ،للتأ ّكد من صبلحيّة التفاصيل ،واٞنواضيع ،و ّ

اٝناصة بالبلث بدقّة ،وُنسب الثقافة احمللّيّة.
اٞنكونات التأسيسيّة ّ
الفروقات البيئيّة والثقافيّة والرتبويّة ،الختيار ّ
.5

اختيار استمارة تحليل وتقويم السلوؾ الوظيفي

فهما عمي ًقا .ولكن التبلميذ ،يف معظمهم ،غًن مصابٌن هبذا
من ٣نيّزات االستمارة ّإّنا تتيح فهم التبلميذ ً
تبٌن ا ّف االختيار كاف لو ا٩نابيّات ،ألف االستمارة أعطت صورة
االضطراب كلينيكيّاً ،بينما شكل اٞنضطربوف اقلّيّة .ولكنّ ،

جيّدة عن شعور التبلميذ وسلوكهمّ .اما من سلبيّات االستمارة أّنا ْنمع كل االضطرابات يف تشخيص واحد ،باإلضافة
اُف كوّنا طويلة وال يتناسب تطبيقها يف ساعة دراسيّة واحدة .ولذلك متّ اختصارىا يف اٞنرحلة الثانيّة ،ومتّ الغاؤىا كلّيّاً يف
اٞنرحلة الثالثة.
5-

التوصيات

جرى تقسيم االستمارة اُف ٖنانية فروع ُنسب انواع االسئلة الثمانية فيها ،211كاف من اٞنمكن انتقاء اجزاء قليلة
منها للتطبيق الفعلي وليس كل االستمارة .يساعد ىكذا تصنيف يف اختصار الوقت وإدارهتا بشكل افضل عند تطبيقها.
ٍ
ايضا تطبيق االستمارة كاملةً ولكن يف اربع مراحل او يف ٖناين مراحل.
عندئذ ٬نكن تصميم الربنامج مباشرةً
من اٞنمكن ً
تصميما مثاليا.
حوؿ اٞنواضيع الفرعيّة لبلستمارة ،وقد يكوف ىذا
ً
كاف من اٞنمكن إجراء ُنث ِنصوص فاعليّة االستمارة باللغة االرمنيّة والعربيّة.
ت.

مناقشة فرضيّات البحث وحصائلها
اخًنا اناقش التقومي والنتائج.
يف البداية ،سوؼ اناقش الفرضيّة ّ
العامة ،ومن مثّ اناقش الفرضيّات اٛنزئيّة ،و ً
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مناقشة الفرضيّة العامة

التلوِف ،للعبلج بالفن،
 الفرضيّة ّ
العامة :يستطيع الربنامج النفسي–الرتبوي اٞنسمى بػ "برنامج الولد القوي ،الرتبويّ ،
اٞنوجو للتبلميذ يف دائرة اٝنطر" صقل مهارات التلميذ يف الرسم ،ؤنفيف عوارض االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة،
لتلوؿ يف منظور التلميذ.
وتعزيز االداء االجتماعي والدراسي للتبلميذ ،واستهبلؿ ا ّ

)1

اىداؼ الفرضيّة
لقد متّ وضع الفرضيّة على اساس اىداؼ البلث وكانت ىناؾ ثبلثة اىداؼ رئيسة ،وىي:

 االستجابة اُف اسئلة البلث وإٕنامها.
 تصميم برنامج للعبلج بالفن ٞنعاٛنة مشاكل اٞنوجودة يف اٞندارس لدي االوالد ،وتطبيقو.
 تقومي فعاليّة الربنامج.
)2

شروط الفرضيّة
كاف ال ب ّد من شروط تضمن ٓنقيق االىداؼ ،وىي:

 اف يكوف الربنامج قاببل للتطبيق يف الصفوؼ الدراسيّة.

مادة دراسيّة عاديّة يف اٞننهج الدراسي.
 واف يكوف يف منزلة ّ

 واف يشمل تطبيقو ٗنيع تبلميذ الصف ال افر ًادا من بٌن اجملموعة.
 واف يعاًف اكرب عدد ٣نكن من ٓن ّديات التبلميذ.

 وأف يستند اُف افكار ومعلومات ونظريّات من مصادر معروفة وموثوقة وحديثة.
)3

النتائج

العامة استجابت اُف اسئلة البلث ،اشتملت على اىدافو ،ومتّ تنفيذ الشروط اليت
استطيع القوؿ بأ ّف الفرضيّة ّ
انطلق منها البلث ،أُٝنِّصها يف النقاط التالية:
َ
العامة انطبلقًا من اسئلة البلث.
 متّ تصميم الفرضيّة ّ

مرات.
 متّ تصميم برنامج الولد القوي ّ
التلوِف ،وإعادة تصميمو لثبلث ّ
مرات.
 متّ تطبيق برنامج الولد القوي ّ
التلوِف ،وإعادة تطبيقو لثبلث ّ
مرات.
 متّ تقومي برنامج الولد القوي ّ
التلوِف وإعادة تقو٬نو لثبلث ّ

6-

التوصيات

ومتغًنات البلث ،اتّضح اّنا كانت اسئلة جامعة
بعد التلقق من اسئلة البلث ،اليت بدورىا تؤسس لفرضيّات ّ
اٞنتغًنات ىي ايضاً جامعة وشاملة ،وال تَعِد بنتائج احصائيّة دقيقة و٠ندية ،ألف النجاح
وشاملة ،ولذلك كانت الفرضيّات و ّ
إحكاما.
اٞنتغًنات بشكل أكثر
االحصائي يتطلّب عزؿ ّ
ً
اٞنتغًنات التابعة،
صممتو ،سوؼ يؤثّر ا٩نابًا يف ّ
عت أف ّ
توقّ ُ
التلوِف الذي ّ
اٞنتغًن اٞنستقل ،اي برنامج الولد القوي ّ

بتخفيف االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة ،بصقل مهارات التبلميذ يف الرسم ،بتعزيز االداء االجتماعي والدراسي للتبلميذ.

نظرا لقيود الربنامج احملدود .كاف من اٞنستلسن التقليص من التوقّعات او تدعيم
رّّنا كانت التوقّعات اكثر من واقعيّة ً
تتضمن اجزاء فرعيّة٩ ،نب تقومي الفرضيّة عرب االجزاء التابعة ٟنا .اقدِّـ
يليب التوقّعاتّ .نا ا ّف الفرضيّة ّ
الربنامج بشكل ّ
مناقشة ىذه اٛنزئيّات يف ما يلي.
.2

مناقشة الفرضيات الجزئيّة

)1

مناقشة الفرضيّة االجرائيّة األولى :مهارات الرسم

التلوِف ،للعبلج بالفن ،اٞنوجو للتبلميذ يف دائرة اٝنطر" يف
الفرضيّة :يساعد تطبيق "برنامج الولد القوي ،الرتبويّ ،

صقل مهارات الرسم عند ٗنيع التبلميذ يف الصفوؼ وليس فقط على التبلميذ يف دائرة اٝنطر.

مدرسة الرسم يف اٞندرسة.
 معيار التقومي يف الرسم العبلجي اٜنر :يتم التلقق من ّ
صلة الفرضيّة من خبلؿ تقدير ّ
 معيار التقومي يف الرسم العبلجي اٞننهجي:

ٕ نكن كل التبلميذ من استنساخ رٚنة النصب التذكاري من الصورة الفوتوغرافيّة على سبّورة الصف بسهولة يف اٞنرحلة
االختباريّة.

 استخلصت النتائج عن طريق تقومي حسايب وإحصائي ،وعن طريق رسم جداريّة كبًنة بشكل ٗناعي يف اٞنرحلة
االساسيّة ،وكانت جيّدة جدا.

٩نب التوقّف عند نتائج الرسم العبلجي اٜنر ،وتفسًن السبب وراء عدـ تسجيل اي تق ّدـ يف ىذه اٞنهارات.
والسبب يف ذلك ىو الفارؽ بٌن اٞنهارات التقنيّة واٞنهارات االبداعيّة .فالرسم اٜنر باإلٗناؿ يتطلّب مهارات إبداعيّة وتقنيّة
الرساـ اف ٫نتار
باإلضافة اُف ذاكرة تصويريّةٔ .نتزف الذاكرة التصويريّة ٠نموعة واسعة من مفردات تشكيليّة ،يستطيع التلميذ ّ

يتم استعماؿ احرؼ لرتكيب الكلمات ،واستعماؿ الكلمات
منها لرتكيب رسوـ جديدة .ىذه العمليّة تشبو اللغة ،حيث ّ
سهل يف اخراج اٞنفردات
درس ،ومفردات ُٓنفظ ،وخياؿ م ِرف يُ ّ
لرتكيب ٗنل ،واٍف ...الذاكرة التصويريّة تتطلّب مهارات تُ ّ

احملفوظة ،وإعادة تركيبها خياليا ،وْنسيدىا بعد ذلك ّنهارات تقنيّة .وىذا يتطلّب سنٌن طويلة من اٞنمارسة ،وستّة حصص

من درس الرسم ليست كافية.

ايضا حاجة اُف معايًن لتقدير االبداع وتقو٬نو .أي دراسة علمية ٓنتاج اُف
ىذا بالنسبة اُف إنتاج رٚنة ،ولكن ىناؾ ً

معايًن تقومي إلصدار نتائج ومقارنات واحكاـ ،ولكن لؤلسف ليس ىناؾ معايًن علميّة لقياس االبداع او تقو٬نو .فاٜنُ ْكم

أي معايًن حسابيّة او وجدانيّة ،بل
على اي عمل ابداعي ىو دائماً عشوائي ،اعتباطي ،استنسايب ،كيفيٓ ،نكمي ،ال يتبع ّ

الفين ،وُنسب خربتو ،ونيّتو ،وذوقو ،وآفاقو،
يصدر ُنسب مستوى اىتمامات الشخص الذي سيلكم على العمل ّ
ومعلوماتو ،وموقعو يف عاَف الفن.

 النتائج :اظهرت النتائج بأف الفرضيّة َف تتل ّقق بالنسبة اُف الرسم العبلجي اٜنر ،إّ٧نا ٓنققت يف الرسم العبلجي
اٞننهجي بشكل واضح.
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التوصيات

التلوِف على أنّو برنامج جيّد لتعليم الرسم العبلجي اٞننهجي ،لسببٌنّ ،اوالً :تقدـ
اثبت برنامج الولد القوي ّ
بغض النظر عن خصائصو
ىم ،و ّ
التبلميذ يف مهارات الرسم بشكل سريع ،عن طريق تقنيّة "الرسم اٞننهجي" ،ثانيًا :وىو اال ّ

مادة الرسم يف كل
التصور .اوصي بو لتدريس ّ
العبلجيّةّ ،
احب التبلميذ ىذا االسلوب يف تعليم الرسم بشكل يفوؽ ّ
مدارس لبناف.
)2

مناقشة الفرضيّة االجرائيّة الثانية

التلوِف ،للعبلج بالفن ،اٞنوجو للتبلميذ يف دائرة اٝنطر" يف
 الفرضيّة :يساعد تطبيق "برنامج الولد القوي ،الرتبويّ ،

التخفيف من عوارض االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة عند ٗنيع التبلميذ يف الصفوؼ وليس فقط لدى التبلميذ يف

دائرة اٝنطر.

 طريقة التقومي :يتم التلقق من الفرضيّة من خبلؿ نتائج استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي.
 النتائج :ح ّقق الربنامج بعض النجاح بالنسبة اُف عوارض االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة.
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التوصيات

هبدؼ االستجابة لكل حاجات التبلميذ النفسيّة يف آف ،متّ توسيع دائرة االضطرابات احملتمل وجودىا يف داخل
كمتغًن تابع نفسي يف الفرضيّة.
الصفوؼ الدراسيّة اُف ابعد حد ٣نكن ،لذلك متّ اختيار االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة
ّ

ولكن ،نسبة التبلميذ اٞنصابٌن باالضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة يف العيّنة كانت متدنّية ،ونسبة التبلميذ غًن اٞنصابٌن
باالضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة يف العيّنة كانت عالية ،ويف ىذا اٜناؿ يصعب ابراز التغيًنات الواقعة عن طريق حسابات

اٞنتغًن التابع قليل يف العيّنة ،ويصعب رصد التغيًنات فيو .النجاح االحصائي ليس
تضم اجملموعة الكاملة ،ألف ّ
احصائيّة ّ
مضموناً يف ٗنيع التبلميذ يف الصف.
نكرر توصيات رقم
لذلك ّ
مستقبليّة لضماف نتائج احصائيّة اكثر دقّة.
1

)3

ورقم

2

ورقم  6ونقوؿ :من اٞنمكن حصر عوارض معيّنة لدى اٞنشاركٌن يف ُنوث

مناقشة الفرضيّة االجرائيّة الثالثة

الفرضيّة والتقومي والنتائج ىي كالتاِف:

التلوِف ،للعبلج بالفن ،اٞنوجو للتبلميذ يف دائرة اٝنطر" يف
 الفرضيّة :يساعد تطبيق "برنامج الولد القوي ،الرتبويّ ،

تعزيز االداء االجتماعي (االنتماء ،االصدقاء ،النشاطات ،اٍف )...والسلوؾ اٞندرسي عند ٗنيع التبلميذ يف الصفوؼ

وليس فقط لدى التبلميذ يف دائرة اٝنطر.
اٞندرسٌن يف اٞندرسة.
 طريقة التقومي :يتم التل ّقق من الفرضيّة من خبلؿ تقدير ّ
 النتائج :متّ وضع ىذه الفرضيّة من منطلق اف التبلميذ يف دائرة اٝنطر ينقطعوف عن االحساس باالنتماء اُف ٞندرسة،

التسرب .لكنين َف االحظ
فيفقدوف اٞنهارات االجتماعيّة شيئاً فشيئاً٬ ،نتنعوف عن االختبلط ويتو ّجهوف ٥نو اٟنروب و ّ

اٞنتطرفة لدى تبلمذة اٞندارس اليت عملت فيها ،بل كاف اكثرىم مند٠نًا مع اٞندرسة ،يتفاعل مع االخرين،
ىذه الصفات ّ
يشارؾ يف االنشطة بشكل مقبوؿ باستثناء حالتٌن او ثبلث حاالت فقط .إال اف تطبيق الربنامج ترؾ اثراً مللوظاً يف

اٞندرسٌن يف اٞنرحلتٌن الثانية والثالثة من
االداء االجتماعي لدى بعض التبلميذ اٞننزوين واٝنجولٌن ،وذلك ُنسب آراء ّ

البلث.
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التوصيات

تطوراً يف ٠ناؿ االداء االجتماعي (االنتماء ،االصدقاء ،النشاطات ،اٍف )...والسلوؾ اٞندرسي غًن متوقّع
مع أف ّ

عملت فيها ،فإ ّف الربنامج يُع ّد من الربامج اٛنيّدة من ناحية اجراء
بسبب النسبة اٞنتدنّية ٟنذه الظاىرة يف اٞندارس اليت
ُ
اٜنوارات يف الصف واعطاء اجملاؿ لللوار والتخاطب ،اليت تدعم النضوج االجتماعي.

)4

مناقشة الفرضيّة االجرائيّة الرابعة

التلوِف ،للعبلج بالفن ،اٞنوجو للتبلميذ يف دائرة اٝنطر" يف رفع
 الفرضيّة :يساعد تطبيق "برنامج الولد القوي ،الرتبويّ ،
االداء الدراسي (االنتباه ،اٞنشاركة ،الفروض ،اٍف )...واٞنع ّدالت الدراسيّة للتبلميذ.

اٞندرسٌن يف اٞندرسة.
 طريقة التقومي :يتم التلقق من الفرضيّة من خبلؿ تقدير ّ
 النتائجَ :ف يتم االثبات بأف الربنامج ساعد يف رفع االداء الدراسي للتبلميذ.
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التوصيات

رفع االداء الدراسي للتلميذ قد يتطلّب اكثر من معاٛنة االضطرابات النفسيّة -ىذا إذا حصلت ىذه اٞنعاٛنة
اٞنتأخر دراسيّاً على االقل اُف الوقت الكايف
فعبلً– ويتطلّب اكثر بكثًن من  12ساعة عبلجيّة ٗناعيّة .فيلتاج التلميذ ّ
ِ
حّت االجتماعي ،قبل تسجيل اي تق ّدـ .واكثر
لتغطية ما نقصو من اللياقة والتلضًن ل َس ّد فجوة التأخًن الدراسي والذىينّ ،
اٞنتأخر دراسيّاً اُف الدعم الدراسي البلزـ من قبل االىل واٞندرسة والبيئة لبلنطبلؽ والنجاح.
من ذلك٪ ،نتاج التلميذ ّ
)5

مناقشة الفرضيّة االجرائيّة الخامسة

التلوِف ،للعبلج بالفن ،اٞنوجو التبلميذ يف دائرة اٝنطر" يف
 الفرضيّة :يساعد تطبيق "برنامج الولد القوي ،الرتبويّ ،
التلوؿ يف منظور التبلميذ.
إطبلؽ عمليّة ّ

 طريقة التقومي :بسبب انعداـ التعريف اإلجرائي واٞنعايًن ،وادوات الرصد اٞنستقلّةَ ،ف يكن يف متناوِف أي أدوات
التلوِف كأداة تقومي بديل.
لتلديد التلوؿ وقياسو .لذلك
ُ
اعتمدت السؤاؿ ّ

التلوؿ يف اٞنرحلة الثانية،
ٓنسن يف بيانات التبلميذ يف اٞنرحلة األوُفّ ،
وتوضلت مبلمح ّ
 النتائجَ :ف ا ْكتَشف أي ّ
التلوالت يف اٞنرحلة الثالثة ،وتأ ّكدت من مفعوؿ الربنامج اال٩نايب يف اٞنرحلة الرابعة.
واكتشفت بعض ّ
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التوصيات

التلوالت ومع ذلك ،متّ وضع ادوات جديدة لرصد
كانت اٞن ّدة الزمنيّة قصًنة ،وكانت ادوات التقومي ضعيفة لرصد ّ

التلوؿ.
مشجعة
ُ
التلوؿ اليت انتجت إشارات ّ
التلوِف فعاّؿ يف ٓنقيق ّ
وحصلت على دالئل تشًن أ ّف برنامج الولد القوي ّ
ّ

كمتغًن سيكولوجي مستقل ،ومعرفة تفاصيلو ،ولتلديد خصائصو،
التلوؿ
ّ
ولكن ٩نب استكماؿ اٞنشروع هبدؼ تثبيت ّ
و١ناولة تقو٬نو.

ث.

مكملة لمواضيع البحث
مناقشات ّ

.1

مناقشة البيانات النوعيّة
اشرت يف بداية البلث اُف البيانات النوعيّة اليت سوؼ استخدمها يف ٗنع اٞنعلومات خبلؿ تطبيق الربنامج.
لقد ُ

البيانات النوعيّة تفيد الباحث يف التفكًن حوؿ كيفيّة ٔنطيط اٝنطوات البلحقة للبلث االجرائي النوعي وتساعد يف تكوين

االفكار اٞنستقبليّة للبلث.

مثل على البيانات النوعيّة ىو وصف اٞنناخ السائد يف الصفوؼ ،الذي ال ُ٬نكن ترٗنتو بأرقاـ وجداوؿ ،وكذلك
بدأت بالبلث ،ساعدتين ىذه البيانات النوعيّة يف اخذ خطوات جريئة
الصور الفوتوغرافيّة ،وتعابًن التبلميذ العفويّة .عندما ُ

ٓنوؿ الصغار اجملهوؿ منذ ّاوؿ مرحلة اختباريّة بفضل
للدخوؿ يف اجملهوؿ وجعلو من اٞنعلوـّ .قررت الدخوؿ اُف ٠ناؿ ّ
التأملي "ما ىي اٗنل الذكريات يف حياتك؟".212
البيانات النوعيّة.
اخذت ّاوؿ خطوة ارْناليّة عندما ّقر ُ
ُ
رت طرح السؤاؿ ّ
التلوؿ.
ىذه التجربة كانت مفيدة جدا ألّنا وفّرت معلومات نوعيّة حوؿ موضوع ّ

سهل مراقبة
من اٞنؤّكد ا ّف البيانات النوعيّة ىي ٠نموعة قيّمة من اٞنعلومات غًن الرقميّة وغًن اإلحصائيّة ،تُ ِّ
ّنتغًنات البلث .ولكنّها يف النهاية ٩نب اف ٔندـ ىدفًا ما .ويف ىذه اٜنالة استخدمتها
االشارات والدالئل ذات صلة ّ

التلوؿ لدى الصغار.
إلنشاء اساليب وادوات لفهم اٞننظور و ّ

أٝنّص بالقوؿ :أ ّف كل تفصيل جديد يف البيانات النوعيّة يظهر خبلؿ تطبيق البلث االجرائي النوعي ٬نكن اف
موضوعا نستطيع إدراجو يف البلث التجرييب اٛناري ،او توسيعو يف ُنوث مستقبليّة أخرى.
يكوف
ً
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التوصيات

من اٞنمكن اعادة البلث يف اٞنستقبل باالرتكاز فقط على البيانات النوعيّة ،اليت ىي غنيّة جدا ،وتستلق البلث

يف امكانيّاهتا ،للخروج بأفكار وتوصيات جديدة.

212

التأملي ) (Introspectionصفلة .160
انظر السؤاؿ ّ

.2

مناقشة موضوع اللغة ،والمصطلحات المستخدمة في مجاؿ العالج النفسي والعالج بالفن.
األوؿ هبذه الكلمات ألمٌن معلوؼ ،213ولكن
"اللغة ٓنكم يف الكتابة ،ألّناُ "...
األوؿ من الباب ّ
بدأت الفصل ّ

اعتربت اللغة ،منذ البداية ،االختصاص
اللغة تتلكم ايضاً يف ٔنزين االفكار اٞنطروحة ،ونقلها ،وتل ّقيها ،وفهمها .ومن ىنا
ُ

خاصة ،لئلشارة اُف بعض من اٞنفاىيم اللغويّة اليت
رقم  11اليت تُ ِّ
مهمة ىذا البلث لذلك ارى ا ّّنا تستلق مناقشة ّ
كمل ّ

اٝناصة باللغة العربيّة واالغريقيّة ذات
اكتشفتها خبلؿ ىذا البلث .لذلك ،وقبل اف اّني اٞنناقشة اقدِّـ بعض التوضيلات ّ
صلة باألفكار اٞنطروحة يف البلث.

تعمقت يف ىذا البلث يف ٍ
معاف ومفاىيم عديدة ٟنا عبلقة ّنوضوع العبلج بالفن ،كمصطلح "الفن" على سبيل
ّ ُ

ناقشت موضوع "العبلج بالفن" من منظور نظريّة الغريزة الذكيّة،
اقساما كاملةً يف ىذه االطروحة.
ُ
كر ُ
ست لو ً
اٞنثاؿ ،الذي ّ
إّ٧نا َف اناقشو لغويا ألنّو معروؼ ويبدو انّو واضح ج ّداً وال ٪نتاج اُف تفسًن.
كيميائي او جراحي ،فهل
يائي او
اٞنفهوـ السائد ٞنصطلح العبلج ىو انّو نوع من انواع الشفاء ،يتخلّلو ّ
ّ
تدخل فز ّ

فسر العبلج بالفن وكأنّو من انواع الشفاء؟ ّإّنا اللغة اليت تفرض فكرة العبلج بالفن وكأنّو دواء" .تار٫نيا ،لقد
٬نكن اف يُ َّ
كافح العبلج بالفن يف تقدمي تعريف واضح لنفسو ،وتثبيت نفسو على أّنا مهنة مستقلّة ...ولذلك احتضن ٠نموعة من

وجهات النظر اليت تُطبَّق يف اٞنمارسات السريرية" ) .)Bucciarelli, 2016يدؿ ىذا القوؿ على ا ّف اٞنعاٛنٌن بالفن ارادوا
قائما ،لذلك "دعت ٠نلة ٗنعية العبلج بالفن
تقدمي العبلج بالفن وكأنّو شفاء .االلتباس يف ىذا اٞنوضوع كاف وال يزاؿ ً
األمريكية مؤخرا إُف تقدمي تعاريف منقلة للعبلج بالفن ٟنا صلة باٞنمارسات اٞنعاصرة" ( ،(ibidوىذا يعين ا ّف ٗنعية
العبلج بالفن األمريكية ليست اكيدة من اسس العبلج بالفن وىي ٕنارسو.
لقد
اٞنللة لصياغة تعريف جديد ٞنصطلح العبلج بالفن  -وباللغة العربيّة خاصةً
ُ
التمست يف ىذا البلث اٜناجة ّ

وجهدا غًن بسيط
نوع كهذا النوع من العبلج للرأي العاـ كما لبلختصاصيٌن .لذلك
 لتوضيح خصائص ل ٍخصصت وقتًا ً
ُ

يف ىذا البلث ٞنعرفة اٞنعاين اٜنقيقيّة لكلمة  Therapyوىي كلمة اغريقيّة قد٬نة ،اليت جرت ترٗنتها يف اللغات اٞنعاصرة

لت خبلؿ دراسيت اُف اكتشاؼ
توص ُ
ّنعىن "العبلج" ،ومنها اعتمدت اللغة العربيّة اٜنديثة ىذا اٞنعىن وترٗنتها كذلك .لقد ّ
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اٞنصطللات التار٫نية ٞنفاىيم اٞنرض النفسي والعبلج النفسي يف اللغة العربية القد٬نة ،اليت تلقي الضوء على ٍ
معاف ٢نتلفة
ّ
ّ
لكلمة .therapy
تطور طويل،
يكمن اصل االلتباس يف استخداـ كلمة  therapyيف منزلة شفاء او دواء .فهذه الكلمة ٟنا تاريخ ّ

حيث اكتسبت معاين ٢نتلفة عرب العصور وَف يكن ٟنا عبلقة بالعبلج كما نعرفها اليوـ٤ .ند تفسًنات كلمة  therapyيف

تطور اللغة االغريقيّة يف مراجع ٢نتلفة مثل قاموس بيار شانرتاف ( .214)Pierre Chantraine, 1999فالكلمة
تاريخ ّ
االغريقيّة  Θεράπωνاليت تُلفظ مثل ثًناپػوف او  theraponىي اصل كلمة  therapyكما نعرفها اليوـ.
تتطور الكلمة لتعين جلب
أقدـ اٞنعاين ٟنذه الكلمة ٟنا صلة ّنعىن الدؼء ( )thermos or thermeومن ىنا ّ
الدؼء او جلب النار او جلب النور او الشخص الذي ٩نلب النار او النور .وفيما بعد نرى استخداـ الكلمة من قبل
اٞنف ّكر والشاعر اإلغريقي اٞنعروؼ ىومًنوس (ّ )Homerosنعىن اٝنادـ ،او اٞنرافق يف اٜنرب ،أو قائد العربة اٜنربيّة ،أو
اٞنساعد الذي ٪نمل االسللة ويناوٟنا يف ساحة اٜنرب .مث أست ِ
خدـ اٞنصطلح ىذا ّنعىن خادـ لشخص مهم ،او عبد لنيب
ُ
ما ،او ٞنن ٫ندـ اهلل يف العبادة (كما جاء يف كتاب التورات عندما ذُكر موسى كخادـ اهلل) .واخذت الكلمة بعد حٌن
معىن عامل او معىن عبد عادي .ويف وقت الحق أُعطيت الكلمة معىن اٞنكاف حيث يتم فيو إعطاء خدمة ما ،رّّنا مكاف
يشبو النزؿ او اٞنطعم .وبعد ذلك استُبدؿ اٞنكاف واصبح مكانًا يشبو اٞنأوى يأوي اٛنرحى يف اٜنرب او اٞنرضى .مثّ اصبلت

الكلمة تعين الشخص الذي يعتين باٞنريض او اٞنصاب يف اٜنرب .واخًناً نرى كلمة  Θεράπωνيف كتابات افبلطوف
الطيب.
)ّ )Platoنعىن مستلضرات نباتيّة للعبلج ّ
ىناؾ ٍ
معاف قليلة اُخرى الستعماالت كلمة ( θεραπείαتلفظ  )therapiaاٞنستمدة من  ،Θεράπωνمثل
العطور والطقوس واٞناؿ واٜنصاد .ولكن اىم ما جاء يف ىذه التفسًنات ،واليت قد تكوف االقرب لتوضيح معىن العبلج
النفسي يف ا لوقت اٜناضر ىي اٛنملة التالية "Qui aime à rendre service, qui cherche à plaire" :اليت
فهم مصطلح  θεραπείαمن ىذه
تعين "الشخص الذي يوفّر خدمة ،او الشخص الذي يسعى اُف االرضاء" .قد يُ َ
الزاوية ،فيُعتَرب على انّو "اٝندمة من اجل االرضاء" وقد يكوف الرضا ىو العبلج الذي يُق ّدمو اٞنعاًف.
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ويف ىذا السياؽ ٬نكن تفسًن معىن كلمة اٞنرض يف اللغة العربيّة ،واقوؿ ،أف مصطلح اٞنرض قد يعين غياب الرضا

او الشخص الذي ال يشعر برضا ،وبالتاِف ،فقد يعين مصطلح ثًنايب ( :)therapyاٝندمة من اجل اعادة الرضاّ .اما
اٞنعالِج ( )therapistفهو من يعتمد على علوـ ،ويستعمل مواد واساليب ،و٫ندـ هبدؼ اعادة الرضا (ٞنن فقده ،اي
معٌن،
اٞنريض) .ومن ىنا ٬نكن تفسًن معىن كلمة اٞنريض ايضاً ،فاٞنريض ىنا ىو ىذا الشخص الذي أُصيب بشعور سليب ّ

جسدي او نفسي ،و٪نتاج اُف اكتساب الشعور بالرضا ٠ندداً.

وتطبيقاً ٟنذه النظريّة اللغويّة اقرتح التعريف اآليت بالنسبة اُف ػمصطلح "العبلج بالفن :أف العبلج بالفن ىو خدمة

تعتمد على علوـ انسانيّة ،ونفسيّة ،وفنّػيّة ،وتعليميّة ،وبيولوجيّة ،وثقافيّة ،واجتماعيّة ،وغًنىا ،يَستخدـ اٞنعاًف بالفن
اساليب ومواد تُستعمل يف ٠ناؿ الفنوف اٞنعروفة ،لتلفيز شعور الرضا او الفرح ( )feeling goodاو الراحة النفسيّة اُف

١نركات اٜنياة يف جسد االنساف وعقلو ومنظوره .قد يساعد ىذا الشعور بالرضا والفرح
من ٪نتاج اليو ،ألف الفن ينشِّط ّ
كمل
والنشاط االنساف يف التأقلم ويف مواجهة ٓن ّديات اٜنياة بشكل افضل .وقد يُستعمل الفن يف بعض اٜناالت ك ُ
ػ"م ّ

الطب ،ويف الرتبية ،ويف اٝندمة االجتماعيّة ،ويف االزمات
عبلجي" ( )therapeutic aidيف علم النفس العيادي ،يف ّ
االنسانيّة ،ويف الكوارث الطبيعيّة ،ويف ٠ناالت اخرى.
وٞناذا ىذا التشديد واالٜناح واٜناجة اُف استلداث تعاريف من ّقلة للعبلج بالفن؟ ّاوالً ىناؾ من يقصد اٞنبالغة

يف منافع العبلج بالفن ،ي ّدعوف بأف بالفن يشفي االمراض النفسيّة او الرتبويّة وغًنىا ،رغبةً لتثبيت مصداقية العبلج بالفن.
والعكس صليح ،ىناؾ من يرفض اٞنبالغة يف منافع العبلج بالفن وال يَ َّدعي بأنّو يشفي االمراض ،وذلك رغب ًة منهم لتثبيت
العبلج بالفن كمجاؿ مستقل عابر لبلختصاصات .ولكن ىذا صعب بغياب التعريف اٞنستقل عن االختصاصات النفسيّة
حّت اآلف فهمو واعبلنو
كأوؿ انواع العبلجات النفسيّة ،ولكنّو َف يستطع ّ
االخرى .اٞنفارقة ىي اف االنساف اكتشف الفن ّ

وتثبيتو يف عاَف العلم.

إنىن اف اكوف قد سا٨نت يف بناء ىذا التعريف.
ّ
ُنثت عن دالئل تار٫نية تُثبت بأ ّف الفن استُ ِ
عمل فعبلً كعبلج "لتلفيز شعور الرضا او الفرح او الراحة يف
ُ
ّ
علم الطب والصيدلة ،ويرجع
النفس" ،فوجدتو يف طيّات التاريخ" .من بٌن اجملاالت العلمية اليت بزغت إباف العصر العباسي ُ

ذلك إُف الرتٗنة اليت بلغت يف العصر العباسي شأنًا عظميًا ...جرى تعريب كتب كثًنة يف الطب عن الفارسية
]واليونانيّة[ ......ازدىرت حركة الرتٗنة ومتّ اإلنفاؽ عليها بسخاء ،وقد برز يف ٠ناؿ الرتٗنة والتأليف "أبو يعقوب يوحنا بن

ماسويو" الطبيب اٞنس يلي الدمشقي ،الذي عهد إليو الرشيد برتٗنة الكثًن من كتب األطباء واٜنكماء مثل" :أبقراط"،

و"جالينوس" ،وغًن٨نا" ( .)Wikipedia, 2016من الواضح اف اٞنصطللات الطبّية اٞنعروفة جرت ترٗنتها من اللغة
االغريقيّة اُف اللغة العربيّة يف العصر العبّاسي ،ويبدو انّو جرى نقل بعض اٞنصطللات الطبّػيّة وادراجها يف اللغة العربيّة كما
تطور
تلفظ يف لغة االصل ،وذلك النعداـ اٞنرادؼ اٞنناسب ٟنا يف اللغة العربيّة آنذاؾ ،وىذا شيء طبيعي جدا يف تاريخ ّ
اللغات .ومن بٌن ىذه الكلمات كلمة ّ θεραπείαنعناىا "ٓنفيز شعور الرضا او الفرح او راحة النفس" .اٞنفارقة ىي ا ّف

ىذه الكلمة ىي موجودة ،وعلى قيد التداوؿ ،اُف يومنا ىذا ،يف اللغة العربيّة ،واٞنفاجئة ىي ا ّّنا ال زالت ٓنمل معناىا
ستخدـ يف بعض اٞنراكز الطبّػيّة اٞنخصصة لعبلج االمراض العقليّة ،من
االصلي وما من احد انتبو اُف ذلك ،وال زالت تُ َ

اجل "ٓنفيز شعور الرضا او الفرح او الراحة يف نفس" اٞنرضى اٞنصابٌن بعوارض نفسيّة مثل الكآبة او الصدمة وغًنىا.

إ ّف ترٗنة كلمة  Therapyاو  θεραπείαيف اللغة العربيّة ىي كلمة "الطََرب"ّ .أما اٝنادـ θεράπων

او  Theraponالذي ٓن ّدثنا عنو بالتفصيل فهو من يُق ّدـ خدمة الطرب (عن طريق الغناء او غًنىا من الفنوف) وىو
نت من انقاذه من
"اٞن ػُطْ ِرب" .لقد ب ػَقػِيَ ْ
ت كلمة "طرب" يف اللغة العربيّة وإّ٧نا ضاع اٞنعىن اٜنقيقي ٟنا عرب العصور ،اُف اف ٕن ّك ُ
دىاليز اللغة.
تفسًن كلمة الطرب يف معجم اٞنعاين ىو اآليت" :الطَّر ِ ِ
س لفرٍح أَو ُح ْزٍف أَو ارتياح .أَغلب ما
َُ
ب :خ َّفةٌ وىَّزةٌ تثًن النَّػ ْف َ

يستعمل اليوـ يف االرتياح " (معجم اٞنعاين االلكرتوين.)2016 ،

وبقي السؤاؿ الكبًن لدى الناس :ما ىو الفرؽ بٌن الغناء والطرب؟ ىناؾ ٍ
معاف كثًنة لكلمة الطرب يف القواميس
واٞنعاجم ،وىي كلّها تدؿ على اف اصل كلمة الطرب كانت يف اٞناضي الغناء العبلجي .على سبيل اٞنثاؿ ،تار٫نيّاً ،اٞنط ِرب

عرؼ ىذا اٞنستشفى العقلي بأنّو ذو طابع
ىو الشخص الذي يُ ّ
غين للمرضى يف اٞنستشفى العقلي لتوفًن الراحة النفسيّة .ويُ َ

فارسي -عريب اٚنو "ماريستاف" يف مصر و"بيماريستاف" يف اٞنغرب ،وحلب ،وبغداد ،نسبةً اُف كلمة "مريز" ،اليت تعين
"اٞنريض" باللغة الفارسيّة ،وكلمة "ستاف" اليت تعين اٞنكاف.
ّأما مصطلح "الػط ّػراب" فهو صيغة مبالغة ٞنانح الطرب٥ .215نن نعرؼ اٚناء مثل ابو بكر الرازي ،الذي كاف يرأس

بالطراب ،كصفة او كمرتبة عالية ٞنعاًف كبًن.
ً
جناحا خاصا للمرضى العقليٌن يف بيماريستاف بغداد ،ولرّّنا كاف يُل ّقب ّ

ويف نفس السياؽ ،قد تكوف كلمة اضطراب مشت ّقة من كلمة طرب وقد تعين عكس الطرب او انعداـ الطرب.
215

ُنسب تعريف االستاذ يوسف حسيب عبد الساتر ( .)2017يف مقابلة تناولت بعض تعابًن اللغة العربيّة.

لقد جرى استخداـ الغناء الطريب ٞنعاٛنة اٞنرضى النفسيٌن يف ماريستانات وبيماريستانات العاَف العريب منذ العصر
استمر ذلك اُف العاـ  1945يف بيماريستاف مدينة فأس يف اٞنغرب ،وذلك اُف حٌن دخوؿ العبلج النفسي الغريب
العبّاسي ،و ّ
اُف الشرؽ .إّ٧نا ،ال يزاؿ الطرب يُستخدـ يف ماريستاف القاىرة اُف يومنا ىذا.216

قارف بالعبلج بالفن
كانت ىناؾ انواع اخرى من العبلجات "الطربيّة" النفسيّة تُطبّق يف بيماريستنات العرب ّنا يُ َ

اٞنلونة اُف
تتسرب عرب الزجاجات ّ
اليوـ ،مثل العبلج ِنرير اٞنياه يف الربؾ والنوافًن ،ومثل العبلج باأللواف اٞنختلفة اليت كانت ّ

داخل ُحجر اٞنرضى ( ،)chroma-therapyومثل اٞنداواة بالعمل ( .)ergotherapyولكن اختفت ىذه
البيماريستانات ومعها العبلجات "الطربيّة" عند دخوؿ العبلج النفسي اٜنديث اُف اٞنستشفيات اٜنديثة .ولكن بقيت كلمة
الطرب يف اٞنعاجم القد٬نة ّنعناه اٜنقيقي وانتقلت لنا عرب النسخ اٞنتكرر .ولذلك نقرأ التفسًن التاِف عن الطرب" :الغناء

ب" (معجم اٞنعاين االلكرتوين ،)2016 ،وىذا يؤّكد اف النشاطات اٞنختلفة اليت كانت ٕنارس
٪نرؾ يف النفس الطََّر َ
و٥نوه ٣نا ّ

سمى بالطرب ّنعىن .therapy
يف البيماريستانات رّّنا كانت ىي ايضاً تُ ّ

صورة  :15بيمارستاف ارغوف الكاملي يف حلب.
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موسوي ،دريس (١ .)2013ناضرة بعنواف"
وطب النفس" يف مستشفى دير الصليب.
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” L’art au service de la psychiatrie : experience de la Casablanca

يف مؤٕنر "الفن

الطب ،مصطللات مثل
ّأما اليوـ فكلمة  therapyتُرمى يف كل مكاف ،يف داخل ويف خارج ٠ناؿ علم النفس او ّ

 beauty therapyاو  home therapyاو  shopping therapyاو  massage therapyامثلة شائعة ج ّداً
يتغًن ،وىو:
وكثًنة ،ال عبلقة ٟنا بالعبلج والدواء .ولكن عند التدقيق نبلحظ ا ّف اٞنعىن القدمي ىو الذي يُسيطر ،وَف ّ
اكتساب او إعطاء شعور الرضا او الفرح والراحة النفسيّة .فيصبح معىن  ،beauty therapyعلى سبيل اٞنثاؿ ،شعور
الرضا النفسيّة عند ْنميل الوجو او اٛنسم ،والشيء نفسو بالنسبة اُف اٞنصطللات االخرى ،شعور الرضا او الفرح والراحة
التبضع ،او تغيًن ديكور اٞننزؿ ،او اٜنصوؿ على جلسة تدليك ،واٍف...
النفسيّة عند ّ
13-

التوصيات

وطراب ،ومط ِرب ،واضطراب ،وأف يتأ ّكدوا من
إٔن ّىن اف يلتفت العلماء يف اللغة العربيّة اُف اٞنصطللات طربّ ،
معانيها القد٬نة بشكل علمي ،واف يسهموا يف اعادة تداوٟنا يف االوساط العبلجيّة ،كما يف االوساط الغنائيّة الفنّػيّة٣ ،نا
ب.218
اٞنغين واٞنػُط ِر ْ
سيساعد الناس يف معرفة الفرؽ ما بٌن الغناء والطرب ،وبٌن ّ
.3

مناقشة العالج بالفن
ُنثت عن جذور العبلج بالفن،
العبلج بالفن موجود منذ فجر االنسانيّة من دوف اف يبلحظو االنساف عن وعيُ .

يت استقصاءً دقيقاً حوؿ مراحل
وصلتو يف التاريخ القدمي .مثّ اجر ُ
عن خصائص الفن العبلجيّة وتأثًنه يف عقل االنساف ّ
اٞنصلات العقليّة الفرنسيّة .فاصبح واضلاً ا ّف العبلقة بٌن استخداـ
تكوين مهنة العبلج بالفن منذ العصر الرومانسي يف
ّ

219
ب على اسس علميّة ثابتة كما يتخيّل بعضهم ،بل بُِِين على التباس سببو عبلقة الفن الرومنسي
الفن واٞنرض النفسي َف تُ َ

اكتشفت بالتاِف ،اف اختصاص العبلج بالفن ّنفهومو اٜنديث بُين على تفاصيل سرديّة ،وسًنة اشخاص
باٞنرض النفسي.
ُ
ذوي نفوذ ،بدؿ اإلثبات العلمي .اكتسب العبلج بالفن مصداقيّتو غًن العلميّة من خبلؿ الوقائع التالية:

يتلمل الشبهات بنظر الناس.
ّ اوالً :ارتباط الفن بالدين والسياسة واٞناؿ عرب التاريخ ،ما جعل منو شيئًا ساميًا ال ّ

حًن الفنّانٌن واهبر الفبلسفة فجعلوا منو موضوعاً فلسفيّاً راقياً متّ التداوؿ بو لقروف.
 ثانيًا :على جاذبيّة الفن الذي ّ

217
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اٞنصدر:
اتذ ّكر ،باٞنناسبة ،الفنّانتٌن اللبنانيّتٌن الراحلتٌن ،نور اٟندى وصباح ،وخبلفهما اٞنزمن ،الذي استغرؽ مدى اٜنياة ،حوؿ الفرؽ
بٌن كلمة الغناء ومعىن الطرب ،اختلفتا ِنصوص من منهما تستلق لقب اٞنطرب او اٞنط ِرية.
ُ
ُ
انظر صبغة اٛننوف على كل الفنوف صفلة .88
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 ثالثًا :مفعوؿ الفن يف اٜنياة اليوميّة بطريقة ال-واعيةّ ،نعىن أف كل شيء يف اٜنياة العمليّة اليوميّة ُمنبثق من االبداع

ومتّصل بالفن بشكل او بآخر .االنساف يتلسس هبذا اٞنفعوؿ من خبلؿ االشياء الكثًنة اليت ٓنيط بو ،من خبلؿ
الواّنا ،واشكاٟنا ،ومنافعها ،وىذا االحساس يتفاعل مع اٜنركة االبداعيّة يف الدماغ٥ ،نن نستمتع هبا ونستسلم ٞنفعوٟنا.

ابعا :شهرة االطبّاء واٞنعاٛنٌن النفسيٌن األوائل الذين ابدوا اىتماـ بفن اٞنرضى العقليٌن يف اٞنستشفيات ،ولكن َف
 رً
ط ا ّف احدىم اقر بأف الفن ىو عبلج ،وتَػ ْر َج َم بعضهم اىتماـ االطبّاء بالفن وكأنّو تأكيد ا ّف الفن عبلج.
٪نصل ق ّ
وىذا ليس ثابتًا اُف اآلف.

مؤخًرا اجتهد بعض اٞنعاٛنٌن بالفن على ربط مهنة العبلج بالفن ّنختلف مدارس علم النفس ،مثل التلليل

خامساّ :
ً
النفسي ،وغًنىا ،واستعاروا من مبادئها ،لتثبيت العبلج بالفن يف ٠ناؿ اٞنعاٛنة النفسيّة ،والكتساب الشرعيّة العلميّة.

مثًنا (٩ )sensationalنذب
كانت ىذه حملة عن اىم االسباب اليت جعلت من مهنة العبلج بالفن
ً
موضوعا ً
حّت اليوـ ،ولؤلسباب عينها،
صلة ما يقاؿ عنو ،وما يزاؿ ىذا التأثًن فاعبلً ّ
الكثًنين من دوف ٓن ّفظ ،ومن دوف التأ ّكد من ّ
ِ
علما زائ ًفا
ىي مسلّمات جعلت من اختصاص العبلج بالفن علماً يشبو االمر الواقع ،اُف ح ّد اعتباره من قبَل نعضهم ً
( )pseudoscienceاو شبو-علم.
ما ىو الفن إذًا؟ برز ىذا السؤاؿ عرب التاريخ وتكرر دوريا ،وٕنّت االجابة عنو يف البداية عن طريق الفلسفة ،مث عن
طريق الفكر الرومانسي االديب ،مروراً باأليديولوجيات مثل الد٬نقراطيّة ،والرأٚناليّة ،والشيوعيّة ،واٜنداثة ،وما بعد اٜنداثة
( )post modernismوحقوؽ االنساف ،وغًنىا .اعتُِػرب الفن ،طواؿ ىذه اٞن ّدة ،منتجاً يدويّاً ماديّاً ٩نب وصفو وشرحو
ِ
ضت الفكرة القائلة
بالتنسيق مع االفكار وااليديولوجيّات السائدة .ولكن مع ظهور التلليل النفسي يف االوساط الطبّػيّةُ ،رف َ
مادي يتبع االفكار السائدة ،بل قيل انّو منتج نفسي لو وظائف نفسيّة٬ ،نكن انتاجو من خبلؿ
٠نرد منتج يدوي و ّ
أف الفن ّ
خبلقة ( )creative processجسديّة ،او كتابيّة ،او تلوينيّة ،او موسيقيّة ،او
سًنورة ( ،)processاو عمليّة تنفيذيّة ّ
مسرحيّة ،اٍف ...تساعد التشخيص عند البلث يف البلوعي.

استندت مهنة العبلج بالفن ،منذ البداية ،على وثوقيّػة التلليل النفسي ،و ّأنذت منو كاٝنلفية النظرية لتسويغ
شرعيّتها العبلجيّة .وإُف اآلف ،يتمثّل التلليل النفسي النظرية النفسية الرئيسة اليت يعتمد عليها اٞنعاٛنوف الفنّيوف .لكن،

وتأسس على اسس فلسفيّة-منطقيّة ٓنكمها ظروؼ
ىناؾ إشكاليتافّ .اوالً :انطلق التلليل النفسي من تراث فلسفيّ ،
الزماف واٞنكاف واالشخاص ،وَف ينشأ نتيجة دراسات ْنريبية ،لذلك واجو الكثًن من االنتقادات ،واُف اليوـ َف يتم إخضاع
مبادئو ونتائجو العبلجيّة اُف االختبار العلمي اٜنديث .وبالتاِف ،أل ّف التلليل النفسي ىو االنطبلؽ الشرعي للعبلج بالفن،

كذلكَ ،ف يتم إثبات منافعو العبلجيّة اٞنستقلّة بالربىاف القاطع .واكثر من ذلك ،يبدو ا ّف اٞنعاٛنٌن النفسيٌن ال ٪نتاجوف

اُف برىاف طاٞنا أ ّف منطق ومنطلق التلليل النفسي يعفيهم من تلك اٞنسؤولية .االشكاليّة الثانية ىي ا ّف علماء النفس
السريريٌن ،واٞنعاٛنٌن بالتلليل النفسي َف يسبق اف اق ّػروا بفكرة اف التلليل النفسي ٬نكن اف يُطبّػق بواسطة العبلج بالفن.

لذلك كل ما نعرفو عن خصائص العبلج بالفن ىو ما يُقاؿ عنو من قبل اٞنعاٛنٌن الفنيٌن .وّنعىن اوضح ،إ ّف اٞنعاٛنٌن بالفن
مسوغ ،وبنوا على اسسها منظومة عبلجيّة ،ولكن
اعرتفوا بعلم النفس العيادي ،واستعاروا منو بعض اٞنبادئ ،بدوف إذف وال ِّ

علم النفس العيادي اٞنعاصر َف يعرتؼ بالعبلج بالفن كعبلج شفائي .لذلك ،يبقى العبلج بالفن ٣نارسة معزولة يف خارج

مساعدا يف بعض اٞنراكز العبلجيّة يف
عبلجا
ً
معاٛنات علم النفس العيادي التجرييب اٞنعاصر وتطبيقاتو ،وكلد اقصى ،يُ َ
عترب ً

بعض االحياف.

احد اسباب عدـ اعتبار الفن كاحتماؿ عبلجي من قبل اٞنعاٛنٌن النفسيٌن اٞنعاصرين ىو البُعد القائم بٌن العلم
ِ
نقيضا ٟنا ،وتُِركت معاٛنة موضوع الفن للفبلسفة،
والفن بشكل عاـ .ألف الفن ُوض َع تار٫نيّا يف ٠ناهبة مع العلوـ ،واعتُِرب ً
اٞنؤرخٌن ،والن ّقاد ،وْنّار الفن .وبغض النظر عن ١ناوالت فرويد ويونغ وغًنىم من ّرواد التلليل النفسيَ ،ف يقل علماء
و ّ

النفس العياديٌن اٞنعاصرين كلمتهم بعد عن الفن والعبلج بالفن ،ألف اٞنعاًف النفسي اٞنعاصر ال يعرؼ شيئًا عن الفن،
يتأخر علم النفس
وليس مستعدا للبلث يف ىذا العاَف القدمي ،العميق ،اٞنػُػبهم ،الصعب واحتماالتو العبلجيّةٟ .نذا السبب ّ
العيادي اٞنعاصر يف تقدمي عيادي بشأف الفن تعريفو وتوصيفو بشكل عاـ ،وبالتاِف العبلج بالفن بشكل خاص.

الضرورة سد ىذه الثغرة التار٫نيّة عرب تقدمي تعريف ذىين-سلوكي ( )behavioral-mentalلئلبداع والفن،
من ّ

مستقل عن التاريخ،
بعيدا عن استعارات علم-نفسيّة جاىزة ،مثل نظريّة التلليل النفسي وغًنىا ،وٓنديد٨نا بشكل
ً
ّ
والفلسفة ،والنقد ،واٞنتاجرة ،كبداية ومدخل علمي صليح اُف احتماالت الفن العبلجيّة ،يصعب اثبات صبلحيّتها يف
العبلج بالفن .ىذا شرط من شروط العلم.

لكي ٥نصل على جواب نفسي اكلينيكي علمي ِنصوص االبداع والفن٩ ،نب تفسًن االبداع والفن من وجهة
نظر عمليّات عقل السلوؾ البشري قبل تقدمي اجوبة ِنصوص االحتماالت العبلجيّة للفن٩ .نب إنشاء نظريّة تس ّد ىذه
متجاوزا كل اٞندارس العبلجيّة النفسيّة اليت يستخدمها
فسر االبداع والفن من منظور علم النفس العيادي،
الثغرة التار٫نيّة ،وتُ ِّ
ً

اٞنعاٛنوف الفنّػيّوف ،بل ٫نْطَفوّنا .ا ّّنا نظريّة الغريزة الذكيّة أق ّدـ ىذه النظريّة يف الباب التاِف.

.4

مناقشة الفلسفة
الفلسفة ىي االساس واٞننبع لؤلفكار اٞنطروحة يف كل العلوـ اليوـ كما يف علم النفس .فاألفكار اٞنؤسسة لعلم

حّت اصبح علم النفس ٠ناالً مستقبل .ينبغي اعطاء الفلسفة
تطورت ّ
النفس انطلقت يف اٞناضي كأفكار فلسفيّة ،ومن مثّ ّ

ح ّقها  ،ليس من باب مناقشتها كاختصاص علمي ،بل من خبلؿ العودة اُف اٞنصطللات واالختصاصات اليت جاءت يف
االطروحة ،واعادة تدويرىا من منظور الفلسفة باالضافة اُف اٞننظور االكلينيكي ،ألف ىذه اٞنصطللات واالختصاصات
اساسها الفلسفة وارى انّو من الضروري الرجوع إليها وتطويرىا من داخل الفلسفة كما من خارجهاٟ .نذا اعتربت الفلسفة
االختصاص العاشر من االختصاصات الداخلة يف البلث وتناولتو بشكل واسع يف منت االطروحة مثل باقي
االختصاصات.
سوؼ اكمل اٞنناقشة ،واطلق نظريّات جديدة يف ٠ناؿ االبداع ،واٞنرض النفسي ،والعافية النفسيّة ،والعبلج
النفسي ،والعبلج بالفن ،وغًنىا من االفكار اٞنطروحة يف البلث يف اطار فلسفي ،كما فعل ارسطو وفرويد وميزيرو وكل من
جاء ذكره يف ٠ناؿ علم النفس يف ىذه االطروحة .وٞنذا اناقشها من باب الفلسفة وليس من باب علم النفس؟ ألف كل
االفكار اٞنطروحة يف ٠ناؿ علم النفس تبقى افكار فلسفيّة اُف اف تُثبّت علميا بالتجارب واالختبارات واالرقاـ.220
ويف االخًن ،باإلضافة اُف اللغة والفلسفة ىناؾ االساس اٞنطلق لكل شيء ،وىو الغريزة .سوؼ اعاًف عبلقة الغريزة
الصلة والعبلج واالبداع يف الباب التاِف واطلق النظريّات اٛنديدة بشأّنا ،يف اطار فلسفي ،وذلك يف انتظار
باٞنرض و ّ
تثبيت ىذه النظريّات بشكل علمي يف اٞنستقبل.

220

لقد ناقشت ىذا اٞنوضوع يف منت االطروحة صفلة
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الباب الخامس
إطالؽ النظريّات واآلفاؽ الجديدة
مقاربة فلسفيّة

قولك أنك ال تفهمني مدح ال أستحقو أنا،
واىانة ال تستحقها أنت.
—جبراف خليل جبراف

إضايف ،غًن اعتيادي يف اقساـ االطروحة ،يتبع باب اٞنناقشة ويتخطّاه.
باب
ىذا ٌ
ٌ
تتبىن ّنج عابر لبلختصاصات ،وكما ذُكِر ساب ًقا يف منت االطروحة ،كوف البلث العرب-اٞنناىجي
ّنا ا ّف االطروحة ّ

221
ايضا عبور ارض الواقع او اٞنيداف
ىو ّنج التقدـ يف العلم مع رجل يف االكاد٬نيّة والرجل اآلخر يف ارض الواقع  ،ينبغي ً

٥نو االكاد٬نيا ،لنقل النتائج والعطائها ٖنرة ىذا البلث .من ىنا ،ينبغي التوقّف عند بعض اٞنفاىيم واٞنصطللات

والتعريفات العمبلنية الواردة يف ىذا ،واالشارة اُف اشكاليّات يف ىذه اٞنفاىيم واٞنصطللات والتعريفات ،ومعاٛنتها،
وٓنديثها ،كما إطبلؽ نظريّات جديدة بشأّنا ،وىذا باالضافة اُف كل ما سبق يف ىذه االطروحة.

221

انظر استخداـ اٞننهجيّة العابرة لبلختصاصات يف البلث اٜناِف يف صفلة .135

الفصل الرابع عشر
التحوؿ
مناقشة مفهوـ ّ

التحوؿ االستباقي
وإطالؽ نظريّة ّ

ليس كل من يشرد بتائو.
—ج .ر .ر .تولكين

التلوؿ غًن قابل
التلوؿ من اىداؼ الدراسة ،ولكنّو كاف ً
لغزا ،والكبلـ عليو غًن واضح ،وكاف ّ
منذ البداية ،كاف ّ

للتلديد والتعريف والقياس ،باألخص مع صغار السن الذين َف يستكملوا تنمية آفاقهم الفكريّة بعد٬ .نكنين وصف الدراسة

يكرر دراسات سابقة .اناقش يف ىذا الفصل
اٜناليّة عن التعلّم ّ
التلوِف لدى الصغار بدراسة قاعديّة ( )basalألنو ال ّ
التلوؿ عند الصغار كما اختربتو من خبلؿ الدراسة الثالثة يف البلث ،بكامل جوانبو ،واطلق نظريّات جديدة
موضوع ّ
بالتلوؿ ٟنا صلة باٞنواضيع اليت ط ِرحت يف الدراسة.
خاصة
ّ
ّ
أ.

التحوؿ في ىذا البحث مراحلها ومناقشتها
دراسة ّ

التلوؿ ِنطوات حذرة ،مع ابتكار تصاميم وادوات بسيطة ،تُعتََرب بدائيّة ،تتابع مفهوـ
 بدأت الدراسة الثالثة عن ّ

بعيدا ومستقبلً عن اي اضطراب او ٤ناح ٪ن ّققو التلميذ .وبالنتيجة ،بالرغم من اٞن ّدة القصًنة ،كانت نتائج ىذه
التلوؿ ً
ّ
التلوؿ يف اربع مراحل ،ومشلت كل مرحلة صفا من الصفوؼ اليت دخلت
احملاولة ّ
مرت دراسة ّ
مشجعةّ .نعىن آخرّ ،

التلوؿ ،ولكن بوادر واضلة
التلوِف .واختربف كل ٠نموعة او ّ
صف دراسي ً
وجها من اوجو ّ
ْنربة برنامج الولد القوي ّ
للتلوؿ ظهرت فقط عند اجملموعة الثالثة والرباىٌن اتت من اجملموعة الرابعة.
ّ

 جرى تطبيق الدراسة الثالثة بشكل متوا ٍز للدراستٌن األوُف والثانية 222يف اٞنرحلتٌن األوُف والثانية ،ولكن بشكل شبو-
التلوؿ للمجموعات ونتائجو االربع لتوضيح اسباب النجاح عند
مستقل يف اٞنرحلتٌن الثالثة ،والرابعة .اقارف ّ
متغًنات ّ
اجملموعة الرابعة.223

التلوؿ فقط ،واتت اٞنرحلة الرابعة
مكرسة الستكشاؼ ّ
 اٞنراحل او التجارب االوُف والثانية من دراسة ّ
التلوؿ كانت ّ
التلوِف.
التلوِف مباشرًة يف الصفوؼ ،باستخداـ مبادئ وتقنيّات مبتكرة ٓنفِّز التعلّم ّ
لتلفيز التعلّم ّ
اعطيت
ٓنوليّة ال دالئل فيها وال اىداؼ يؤسسوف عليها اجوبتهم،
 بينما
ُ
ُ
اعطيت اجملموعتٌن ّ
األوُف والثانية اسئلة ّ

ٓنوليّاً واضلاً ومباشراً وطلبت اٛنواب بإصرار.
اجملموعة الثالثة اسئلة اوضح نسبيا ،و ُ
اعطيت اجملموعة الرابعة سؤاالً ّ

عت ٗنيع التبلميذ يف الفريق الرابع على مراجعة الذات واستكشاؼ اٞننظور اٝناص هبم وٓنديده وتطويره .بينما َف
شج ُ
ّ
ِ
اعط اآلخرين ىذه الفرصة.

ِ
اسبوعا لئلجابة،
عطيت اجملموعة الرابعة م ّدة 12
ً
 وَف اعط أيا من اجملموعات الثبلث اكثر من ساعة لئلجابة .بينما ا ُ

التكهن ا ّف
مرة ،ومنح التبلميذ فرصة التلضًن على االجابة االخًنة ح ّّت اليوـ األخًن٬ .نكن ّ
مع تكرار السؤاؿ اكثر من ّ
التلوِف ،يُستلب
التلوليّة قد تكوف بأ٨نّيّة التلفيز والتذكًن يف العبلج ّ
اٞن ّدة اٞنعطاة للتفكًن والرد على االسئلة ّ
اختبارىا يف اُناث مستقبليّة.

التلوؿ عند كل اجملموعات ،عرب اعطاء التلميذ يف دائرة
التلوِف االستباقي ىو من اىم ١ن ّفزات ّ
 استلداث الفضاء ّ

اٝنطر ما يلزمو من إطراء وتشجيع ودعم وثقة النتشالو من التدىور النفسي ،ومن االحباط او االضطراب الذي يعاين

التلوؿ.
منو .ولكن عند الفريق الرابع ،مت افتعاؿ واستباؽ ّ
14-

التوصيات

شجع نتائج الفريق الرابع على اعادة تطبيق الدراسة يف اٞنستقبل ،بالتصميم نفسو ،ولكن ٞن ّدة اطوؿ٬ ،نكن اف
تُ ِّ

موزعة على ثبلث سنوات دراسيّة 224او اكثر.
تكوف ّ

222
223

التوضيح يف جدوؿ  9صفلة .168
متغًنات اجملموعات االربع ونتائجها يف جدوؿ  8صفلة .160
مقارنة ّ

التلوليّة فقط ،من دوف تطبيقات عبلجيّة ،او فنّػيّةٞ ،نعرفة مفعوؿ
 من اٞنمكن اعادة االختبار باستخداـ االسئلة ّ
االسئلة على العقل والسلوؾ.

اٞنوحدة تقوميٌ ذايتٌّ من قبل التلميذ.
 من اٞنمكن يُستبدؿ باستمارات التقومي ّ
ب.

التحوؿ االستباقي
نحو تطوير نظريّة ّ

ٍ
٧نوذج
التلوِف للصغار ،وذلك بتقدمي بػُ ْع ٍد
جديد و ٍ
اطمح من خبلؿ ىذا البلث بأف اسهم يف تطوير ٠ناؿ التعلّم ّ
ٍ
التلوِف.
التلوؿ لديهم ،انطبلقاً من خربيت طواؿ السنوات الثبلث من تطبيق برنامج الولد القوي ّ
نظري جديد عن ديناميّة ّ
أُٝنِّص اىم االفكار يف اٞنوضوع يف النقاط التالية ،واُقدِّـ استنتاجايت ومن مثّ اطلق نظريّايت يف اٞنوضوع.
.1

نتائج االبحاث الحديثة عن التعلّم التحولي للصغار

كنت قد اشرت يف البداية اف نظرية التعلّم التلوِف ٛناؾ ميزيرو أ ِ
ُنشئت كاختصاص يف ٠ناؿ تعليم الكبار يف
ُ
ُ
ّ
كلّيات وجامعات الواليات اٞنتّلدة األمريكية .واستَْبػ َع َد الكثًن من الباحثٌن امكانيّة التعلّم التلوِف يف الصفوؼ الدراسيّة
للصغار مثاؿ مًنياـ وتايلور (2004 ،Myrriam؛  ، )2007 ،Taylorألسباب عديدة ،منها قناعتهم بأف االوالد
يتلولوف.
التلوليّة وال ّ
يفتقروف إُف القدرة على التفكًن النقدي الضروري للتجربة ّ
ٓنوؿ الصغار:
واتت االُناث اٜنديثة لتناقض ىذه النظريّات ّ
اٞنرسخة ،واشارت اُف االفكار التالية حوؿ ّ
التلوؿ.
 الفكرة األوُف :االوالد ىم قادروف على التفكًن النقدي الضروري وقابلوف على ّ
التلوِف نتيجة طبيعيّة للنمو لدى االنساف مهما كاف عمره.
 الفكرة الثانية :اف التعلّم ّ

ض النظر عن العمر.
 الفكرة الثالثة :العوامل اليت ٓن ّفز مشاركة اٞنتعلم الكبًن ىي نفسها اليت تدفع اٞنتعلمٌن الصغار بِغَ ّ

التلوِف ليس ٠نرد تقنيّة لتعليم
 والفكرة الرابعة :تأيت من جوليا سينغلتوف ) (Singleton, 2015اليت تقوؿ أف التعلم ّ
الكبار بل مسًنة إنسانية ال تتوقّف.
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تذكًن :طُبِّق برنامج الولد القوي م ّدة  12ساعة ،وىذه اٞن ّدة غًن كافية لتلقيق نتائج فعليّة يف اي من اجملاالت النفسيّة او
التلوِف مع برامج شبيهة  -مثل
الدراسيّة او االجتماعيّة او غًنىا .وعندما نقارف الوقت اٞنخصص لربنامج الولد القوي ّ
شهرا او يتطلّب  34جلسة عبلجيّة على
برنامج لوٙناف ّ
لقوة التغلّب نرى اف الوقت اٞنخصص لو يستغرؽ م ّدة  15اُف ً 18
االقل ،مع اٜناجة اُف جلسات اضافيّة داعمة.

التلوِف
افكارا أخرى يف ٠ناؿ التعلّم ّ
ارى ا ّف بعض ىذه االفكار االربع صائب إُف ح ّد بعيد ،ولكنين اضيف إليها ً

عند الصغار ،مع التأكيد انّو ال ٩نوز التعميم قبل اجراء البلوث البلزمة وابراز الدالئل.
.2

النظريّة.
)1

من نتائج البحث الحالي عن التعلّم التحولي للصغار
التلوؿ ،وانتقل بعد ذلك اُف صياغة
اضيف اُف االفكار االربع اليت تناقض القناعة بأف الصغار غًن قادرين على ّ
التحوؿ ىو عكس التعلّم
إطالؽ الفكرة الخامسةّ :

التلوؿ ىو ٜنظة قدر يف مسًنة االنساف العقلي ،مهما كاف عمره ،الللظة اليت يتوقّف فيها االنساف او الصغًن
ا ّف ّ

عن االلتزاـ االعمى ّننظور الكبار ،واالجداد ،والتاريخ ،واٛنغرافيا ،والزمن ،والدين ،والثقافة ،واجملتمع ،والبيئة ،والعرؼ ،اليت
التلوؿ ىو عكس التعلّم٬ ،نكن او ال ٬نكن تعليمو للكبار ،باعتبار التعليم نقيض
لرّّنا اوصلتهم اُف ما ىم فيو .إ ًذا ّ
وٓنرري عند الصغار ،كما ٪نصل عند الكبار ،وىذا عندما يتل ّدى
ّ
التلوؿ .ولكن ٬نكن حدوث قرار شخصي وفردي ّ
اٞندرس او الباحث واٞنوروث السليب يف عقلو.
الصغًن ِّ

)2

إطالؽ الفكرة السادسة :منظور الولد مرآة البيئة عنو

احملًنة ،225اٞنتمثلة يف األزمة الشخصيّة اليت ٓندث فجأة ،واليت
التلوِف نتيجة للمعضلة ّ
يقوؿ ميزيرو أف التعلم ّ
غًن اٞننظور.
بدؿ باٞنعلومات القد٬نة
تفتح اجملاؿ للتأمل الذايت النقدي ،واليت تقود بالتاِف اُف اف تُستَ َ
ٌ
معلومات جديدة ،تُ ّ
تتكوف يف الطفولة وتُصبح قاعدة ،ألف الصغار ١نكوموف ّننظور الكبار منذ والدهتم ،يتقبّلوف افكارىم
ا ّف اٞنعضلة ّ

بعفويّة وثقة وطاعة وذلك عن طريق ٠نموعة كبًنة من اشكاؿ التعلّم .ىم يتعلّموف اٞنشي ،واٛنري ،والكبلـ ،والوقوؼ يف
الدراجة ،واستعماؿ اٜناسوب .ىم يتعلّموف التزاـ قوانٌن البيت،
الصف ،والسكوت اماـ اٞنعلّمة ،واحرتاـ االبوين وركوب ّ
واٞندرسة ،والزمن ،والدين ،والثقافة ،واالقتصاد ،واجملتمع ،والطبيعة ،والبيئة٫ .نطوف اٝنطوات اليت يرٚنها ٟنم الكبار،

واالجداد ،والتاريخ ،واٛنغرافيا ،ويتمنّوف ألنفسهم ما يتمنّاه الكبار ٟنم ،ويتوقّعوف ألنفسهم ما يتوقّعو ٟنم الكبار.
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ىذا يعين ا ّف الصغار ال منظور خاص هبم ّإال منظور الكبار عنهم ،فاٞندرسة واٞنعلّمة ،والزميل ،واٞندير ،واالـ،
كل
واالب ،واٛنار ،واالخ ،واالخت ،وابن اٛنًناف ،وبنت اٝناؿ ،واٛند ،واٛن ّدة ،وصديقة االـ ،واـ الصديقة ،والطبيب ،و ّ
يتجمعوف لرتكيب اٞنرآة اليت يرى الولد نفسو
من لو عبلقة بالولد ىم اعضاء يف فريق واحد ينسجوف منظور الولد عن نفسوّ ،

فيها ،يتقبّل ويقبل اٞننظور اٞننعكس بعفويّة وسذاجة وطاعة.

ىناؾ االوالد احملظوظوف ٬نتلكوف كل الدعم واالمكانيّات للنمو السليم ،اٞنليء باٜنناف والفرص واٟندايا والبيت
الدافئ اٍف ...وىم يف اٜنقي قة ٬نتلكوف اٞنرآة السلرية اليت تعكس ٟنم صورة ٗنيلة عنهم مليئة ّنناسبات التفاخر،
والعبلمات العالية ،واالطراء ،وعدد االصدقاء الذين يتمنّوف اللعب معهم ،وابًا يدافع عنهم ،واما تعطف وتسامح .وىناؾ
االوالد االقل حظّاً الذين ينقصهم الدعم اٞنطلق واالمكانيّات .واٞنرآة السلرية ال ر٘نة فيها ،تقوؿ لو انّو فقًن ،وكسبلف،

وبشع ،وغيب ،وال احد يريد اللعب معو ،ثيابو غًن ٗنيلة ،وال ٬نلك اٝنليوي ،وبيتو يف مكاف غًن نظيف ،وأ ّف اباه ظاَف،

يتنمروف عليو ،وعبلماتو ىابطة دوف
و ّامو تعمل وال وقت لديها ٔنصصو لو ،واخاه يع ّذبو ،واٞنعلّمة تنفر منو ،وأ ّف زمبلءَه ّ
اٞنستوى اٞنطلوب .اكرب معضلة لدى ىذا التلميذ انّو ال يعرؼ كيف يرتجم اٞنواقف الواقعيّة ،وال كيف ٪نللها ،وال يعرؼ

ويسًنه اُف خارج
يتصرؼ فماذا يقوؿ؟ ال مهرب لو وال مفر ،فمنظور الكبًن اقوى منو ّ
يتصرؼ ،وإف عرؼ كيف ّ
كيف ّ
يغًن منظور اآلخر عنو٪ ،ناربو فيفشل ،يتجنّبو فيفشل.
ارادتو .ىو غًن قادر اف ّ
)3

الصغَر ،ويمرض في ِ
إطالؽ الفكرة السابعة :تكوين المنظور يبدأ في ِ
الصغر
َ

التلرر من
ا ّف أفكار ىيين وىورتوف ( )Heaney & Horton, 1990ىي االقرب اُف وجهة نظري ّنوضوع
ّ
اٝنياؿ اٞنريض او اٞننظور اٞنضلِّل .226ا ّف ىذين الباحثٌن ينظراف اُف موضوع اٝنياؿ اٞنريض من وجهة نظر تأثًن اجملتمع،
واالفكار السائدة ،والقوى السلبيّة الفاعلة فيو .اجملتمع ىو الذي يسبب اٝنياؿ اٞنريض او اٞننظور اٞنضلل عند الكبار كما

ٕناما على ىذه الفكرةّ ،إال انين ارى اف القوى السلبيّة ىي نفسها اليت تعمل يف ٠نتمع الصغار ،يف
يقولوف .بينما اوافق ً
صف الصغًن ،اليت ُٕن ِرض خيالو ،فيُضلِّل منظوره عن نفسو.
شارع ،ويف بيت ،ويف مدرسة ،ويف ّ
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)4

إطالؽ الفكرة الثامنة :ال تنفع صدمة المعضلة المحيّرة لتغيير منظور الولد

احملًنة اليت يصفها ميزيرو لتغيًن منظور الولد ،ولتجميل الواقع اٞنرير لديو ،بل على العكس،
ال تنفع صدمة اٞنعضلة ّ

الولد يعيش مع الصدمة يوميا ويتأقلم معو ،إُف ح ّد ا ّّنا تصبح منظوره الداخلي الطبيعي ،وىذا اٞننظور ىو الذي يستمر
الصغَر ،و٬نرض يف ِ
عند ال َكرب .تكوين اٞننظور يبدأ يف ِ
الصغر ،ويتصلّب يف ال َك َرب.
َ
)5

التحوؿ
إطالؽ الفكرة التاسعة :الصدمة االيجابيّة ضروري الفتعاؿ ّ

التلوِف ىو مداخلة طارئة تنتشلو من رتوب الصدمة
اٞننظور اٛنديد الذي يق ّدمو اختبار برنامج الولد القوي ّ
اٞنتكررة ،بفضل االىتماـ اال٩نايب ،والتشجيع واالطراء والدعم ،وتنشيط اٝنياؿ ،وٓنفيز الشغف ٥نو ىدؼ واقعي ٬نكن اف
ِّ
مستبعدا اف تكوف القوى اال٩نابيّة نفسها تتفاعل عند الكبًن ولكن ميزيرو يصفها
وصل اليو الولد .وليس
ً
٪نلم عنو واف يت ّ
احملًنة ليست ّإال صدمة ا٩نابيّة تربؽ وتسطع كاٜنلم ،كما يف منظور الكبار كذلك يف منظور
بالصدمة واٞنعضلة .اٞنعضلة ّ
الولد.

التلوِف
على سبيل اٞنثاؿ :استخدـ ِّ
اٞندرس/الباحث كما جاء يف ىذا البلث الصدمة اال٩نابيّة ،عن طريق السؤاؿ ّ

يف خياؿ الولد ،ألجل نسف اٞنرآة اٞنلغومة يف خيالو لكي يرى ابعد منو.
)6

التحوؿ
إطالؽ الفكرة العاشرة :منظور مضاض الفتعاؿ ّ

٩نب اكتشاؼ وتثبيت منظور ا٩نايب مضاض للمنظور السليب يف خياؿ الولد ،كي يرى ابعد من اٞنرآة اٞنلغومة،
ٓنوؿ من دوف ىدؼ ا٩نايب يطمح لو الولد٩ ،نب زرع ىذا اٞننظور ألنّو يف صلب
و٪نلم ّنرآة اخرى من صنع يديو وقلبو .ال ّ

التلوؿ عند الصغار.
عمليّة افتعاؿ ّ

التلوِف
التلوِف يف خياؿ الولد ،يتم ٓنفيزه ودفعو ٥نو اكتشاؼ اٞنردود ّ
على سبيل اٞنثاؿ :بعد غرس السؤاؿ ّ
التلوؿ.
اٝناص بو،
ويتلمس ويعمل من اجل ّ
ّ
التوصل إليو .يُعترب ىذا االسلوب من تقنيّات ٓنفيز ّ
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التوصيات

من اٞنمكن وضع ىذه االفكار يف ُنوث مستقلّة للتأ ّكد من صبلحيّاهتا العلميّة ،لكي تُدرج الح ًقا يف ُنوث
كمتغًنات ثابتة.
اخرى ّ

ت.

التحوؿ االستباقي Proactive transformation -وتحديدىا
صياغة نظريّة ّ
التلوؿ االستباقيProactive -
االفكار اليت اطلقتها يف الفقرة السابقة ىي اٞننطلق لصياغة نظريّة
ّ

ٓنوؿ ألف الصدمة او وجود
 .Transformationاىم ىذه االفكار ىي عدـ صبلحيّة نظريّة اٞنعضلة ّ
احملًنة إلحداث ّ
التلوؿ ،وتثبيت منظور
معضلة ّ
ٓنوؿ٩ .نب إدخاؿ الصدمة اال٩نابيّة الفتعاؿ ّ
احملًنة يف حياة االنساف غًن كافية إلحداث ّ

ا٩نايب مضاض للمنظور السليب يف ذىن الولد عن نفسو وعن تطلّعاتو ،ليتم توجيو التلوؿ ٥نو مستقبل متوقَّع ،يتجاوز

اٞنشاكل القائمة يتوؽ إليو الولد بشغف .ىنا يتم استبداؿ اٝنياؿ اٞنريض باٝنياؿ اٞنػُػش ِرؽ ينش ّد إليو الولد.
التلوؿ .الفرؽ
الشيء نفسو ٪نصل عند الكبار ،اكتشاؼ منظور ا٩نايب مضاض للمنظور السليب ضروري ٞنباشرة ّ

تدخل خارجي إجرائي الفتعاؿ
ٓنوؿ الصغار والكبار ىو اف الصغار عاجزوف عن ٓنقيق ذلك ّنفردىم ،و٪نتاجوف اُف ّ
بٌن ّ

التدخل من احد ،وال يستطيع احد إيقاظو عمداً
يتلمل ّ
التلوؿ عند الكبار انفجار داخلي ال ّ
التلوؿ لديهم ،بينما ّ
ّ
بالتعليم ،او إيقافو عندما يأيت.
التلوؿ ٞنيزيرو ونظريّة
التلوؿ قبل حدوثو .أ ِّ
ُفسر الفرؽ بٌن نظريّة ّ
التلوؿ االستباقي يتكلّم عن استباؽ ّ
نظريّة ّ
حّت ركود ،ولكن
التلوؿ االستباقي الذي يُطرح يف ىذا البلث كاآليت :يف اٜنالتٌن ،ىناؾ معضلة او صدمة او ازمة ،او ّ
ّ

ميزيرو "ينصح باٟنروب اُف مكاف افضل" احيانًا باالقناع ،واحيانًا باالكراه ،واحيانًا بتوفًن االجواء ...اٍف  ،ولكن اُف اين؟

التلوؿ االستباقي يتكلّم عن خلق ىذا
ال جواب واضح ٟنذا السؤاؿ ،وكأ ّف الدفع ٥نو مكاف افضل يكفي .بينما نظريّة ّ
اٜنوِف لكل شخص ،حيث ال ضرورة ال لبلقناع ،وال لبلكراه ،ألنّو يعمل من تلقاء ذاتو
اٞنكاف يف االذىاف ُنسب اٞنردود ّ
التلوؿ بذاتو.
و٪نقِّق ّ

ث.

التحوؿ االستباقي
اعادة مناقشة المواضيع الداخلة في البحث من منظور نظريّة ّ
التلوؿ االستباقي ،اليت تفتح آفاقًا جديدة يف تفسًن بعض
التلوؿ اٝنروج بنظريّة ّ
كاف من حصائل الدراسة عن ّ

التلوؿ
الظواىر النفسيّة واالجتماعيّة والرتبويّة اٞندرجة يف ىذا البلث وفهمها .اناقش ىذه اٞنواضيع من خبلؿ منظور ّ
االستباقي يف االقساـ التالية.

.1

التحوؿ االستباقي
مناقشة موضوع االضطرابات االنفعالية السلوكيّة من منظور ّ

)1

التحوؿ االستباقي
االوالد في خطر بحسب منظور ّ

تلوؿ االستباقي ،اٝنطر االكرب عليو ىو
اسباب كثًنة ً
جدا تضع الولد يف دائرة اٝنطر ،ولكن ُنسب نظريّة ال ّ
ماديا ،ومعنويّاً ،وروحيّاً ،وعاطفيّاً،
منظوره الشخصي عن نفسو ،الذي يتل ّقاه من بيئتو و١نيطو .يأيت الولد من بيئة ال تػُغَ ّذيو ّ
وتعليميّاً ،وارشاديّاً ،واجتماعيّاً ،وثقافيّاً ،وخياليّاً ،وجسديّاً ،وٓنرمو بدوف شك من النمو الطبيعي ،واٞنفارقة ،ا ّف ىذه البيئة،

ماديا ،ومعنويّاً ،وروحيّاً ،وعاطفيّاً ،وتعليميّاً ،اٍف ....البيئة تعكس للولد
جملرد انّو ـ ينضج ّ
يف الوقت نفسو ،تظلمو وتنبذه ّ

صورة غًن مثاليّة عنو ،فيشعر بالضيق واٜنرج ،وال يعرؼ انّو غًن مسؤوؿ عن ىذه الصورة السلبيّة٪ ،ناوؿ اف يعاًف ىذه
ويتأخر يف اكثر من ٠ناؿ ،دراسيا ،وسلوكيا .واخًناً يستسلم ويقع .وىكذا ينفصل تدر٩نيا
الصورة او يتأقلم معها ،فيفشلّ ،
التسرب.
عن بيئة اٞندرسة ،ويرى نفسو اماـ احتماؿ الفشل و ّ

)2

التحوؿ االستباقي
وتطورىا بحسب منظور ّ
نشأة االضطرابات االنفعالية السلوكيّة (ّ )Etiology

العبلقة بٌن االضطرابات االنفعالية السلوكيّة والوقوع يف دائرة اٝنطر ىي عبلقة مبلزمة ولكن بدوف دالئل واضلة.

التلوؿ االستباقي ،تظهر عوارض االضطرابات بسبب ظروؼ البيئة اليت يعيش فيها ،والصورة اٞننعكسة عنو.
ُنسب نظريّة ّ

التصرؼ بعكس ىذه الصورة٪ ،ناوؿ ْننّب ىذه الصورة الفاشلة اٞننعكسة او ْناىلها فيفشل،
ىو يعجز عن التفكًن و ّ
فتظهر عليو اضطرابات داخلية استبطانية٪ .ناوؿ اف ٪نارب الصورة اٞنزعجة اٞنعكوسة عنو فيفشل ،وتظهر عليو اضطرابات

خارجيّة استظهارية.
)3

التحوؿ االستباقي
تأثير حاالت مرضيّة مالزمة على منظور الولد بحسب منظور ّ

من اٞنعروؼ ا ّف االضطرابات االنفعالية السلوكيّة تتبلزـ احياناً مع حاالت مبلزمة واضطرابات مرضيّة اخرى
وعوامل وراثية وعصبية تزيد من عوارض االضطرابات .ىذه الصعوبات كلّها ،منها ٓن ّديات التعبًن ،واللفظ والطبلقة يف
العامة ،وغًنىا قد تتسبب باٜنرج للولد ،وبالتاِف تُضعف منظوره الشخصي
الصلة ّ
الكبلـ ،والتن ّقل ،والسرعة ،والرشاقة ،و ّ
بسبب تل ّقي اشارات متكررة غًن مطمئنة عن حالتو ،وتُثقل نفسيّتو وتتسبب باالضطرابات االنفعالية السلوكيّة باإلضافة اُف
االضطراب االساسي.

)4

التحوؿ االستباقي
االضطرابات االنفعالية السلوكيّة ىي سهلة العالج من منظور ّ

ْنتمع تناقضات البيئة لتخدش ثقة الولد بنفسو وقدراتو .وعند غياب الدعم اٞنناسب تضعف معنويّاتو ،ويصبح
اكثر عرضة لبلنكسار االجتماعي والدراسي ،وىكذا تتدحرج كرة الثلج ٥نو اٟناوية .على عكس كل االضطرابات األخرى،

التوحد او اضطراب قصور االنتباه وفرط اٜنركة ،فالولد اٞنصاب باالضطرابات االنفعالية السلوكيّة
على سبيل اٞنثاؿ اضطراب ّ
٪نتاج اُف يد تنقذه من ظلم اٞننظور ،وإُف الزمبلء ،واٞنعلّمٌن ،واالىل ،واالقرباء ،األمر الذي يُثقل نفسيّة الصغًن٪ .نتاج اُف
من يكسر الصورة النمطيّة ويغرس اٞننظور اٞنتفائل يف ٢نيّلتو.

)5

التحوؿ االستباقي
دور المعالج من منظور ّ

التلوؿ االستباقي٪ ،نتاج الولد يف دائرة اٝنطر اُف وجود راشد ( )adultجديد يف حياتو يستطيع
من منظور ّ
منظورا ٢نتل ًفا للتلميذ عن
اٞندرسة/الباحثة اليت تعكس
إبطاؿ مفعوؿ منظور البالغٌن الضاغط عليو .ويف ىذا البلث ،ىي ِّ
ً

التلوِف ،وبالتاِف يكتشف التلميذ اٞنرآة اٛنديدة ،فيو يرى نفسو ٗنيبل وذكيّا وظري ًفا ،فيبين على
نفسو ،من خبلؿ التعلّم ّ

ىذه الصورة بكل ما أويت من قوة واندفاع .استباؽ اٞننظور اٛنميل ىو عمليّة اصبلح اٞننظور القدمي اٞنضلّل لدى التلميذ يف

شخص باالضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة.
دائرة اٝنطر ،الذي قد يُ ّ
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التلوؿ االستباقي يف النجاح
 إجراء ُنوث من النوع التبلزمي )ّ ،(correlation study
للتوصل اُف اجوبة عن دور ّ
اٞنتغًنات يف البلث.
الدراسي وباقي ّ

التعمق يف تفاصيل تكوين اٞننظور عند الولد يف ُنوث مستقلّة.

ّ

التعمق يف تفاصيل اضطراب اٞننظور عند الولد يف ُنوث مستقلّة.

ّ
التعمق يف تفاصيل اصبلح اٞننظور عند الولد يف ُنوث مستقلّة.

ّ
.2

التحوؿ االستباقي .
مناقشة العالج بالفن من منظور ّ
بالتلوؿ يف الصفوؼ الدراسيّة ،فإ ّف ىذا ٪ندث من خبلؿ عمليّة خلق اٞنناخ
ّاما بالنسبة اُف عبلقة العبلج بالفن
ّ

اٜناضن الداعم وتعزيز شعور تقبّل اآلخر وشعور االنتماء للمجموعة ،وباألخص خلق شعور النجاح عند كل تلميذ على

227
الفين ناجح .لذلكَ ،ف اضع الرتكيز على نتيجة الرٚنة بل
حدة ،وكذلك عند اجملموعة
ّ
حّت لو َف يكن عمل التلميذ ّ
على السًنورة وخلق فرصة التواصل بيين وبٌن التلميذ كما بٌن التلميذ وزمبلئو ،واعطائو الدعم والثناء حيث يرى نفسو

227

انظر ( )Shindler, 2009صفلة .151

التلوؿ االستباقي لديو .ىنا اٞنعنويّات اىم من الدرس ،إّ٧نا ىذا النمط من العمل غًن ٣نكن يف
ً
ناجلا و١نبوبًا الفتعاؿ ّ
الصفوؼ االخرى حيث يُطلَب من التلميذ الرتكيز على الدرس ونتيجتو.
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تطوير الئلة االىداؼ يف ُنوث مستقبليّة ،ألف الفن وإمكانيّتو واسعاف جدا.
.3

التحوؿ االستباقي
مناقشة موضوع
ِّ
المحوؿ ( )Transformakerمن منظور ّ
التلوؿ ،منها" :ىل ٬نكن ٓنديد ما ىو
ُ
طرحت يف بداية ىذا البلث ٠نموعة من االسئلة هبدؼ اكتشاؼ مبلمح ّ

228
عت اف تكوف
دت  15جوابًا ً
كنت قد ح ّد ُ
١نتمبل ،وتوقّ ُ
للتلوؿ ،او ىل ٬نكن معرفة ما ىو اٞنػُ َل ِّوؿ؟ ُ .
اٞنسبب اٜنقيقي ّ

تضمن ٠نموعة
االجابة الصليلة من ضمن االحتماالت اليت وضعتها ُمسب ًقاّ .
وتبٌن يف النهاية ا ّف اٛنواب مع ّقد جدا ،وي ّ

من العناصر اٞنتداخلة.

التلوؿ االستباقي،229
سأحاوؿ اف اجيب عن ىذا السؤاؿ يف الفصل التاِف من االطروحة من خبلؿ نظريّات ّ
والغريزة الذكيّة ،230وعبلقة النفس بالغريزة.231
التلوِف ،ىو ذلك الفضاء اآلمن،
ليس
ً
ٓنوؿ الصغار يف ْنربة الولد القوي ّ
مستبعدا أف يكوف اٞنسبب اٜنقيقي يف ّ

احملرر ،واحمل ّفز ،الذي ٩نمع بٌن التلميذ القاصر اٞنضطرب ،الذي يف دائرة اٝنطر ،وبٌن اٞنعاًف البالغ ،الذي
الدافئ ،الداعمّ ،

٪ناوؿ اف يشتت خياؿ التلميذ اٞنريض ،ينظّف مرآتو القذرة ،ويصلح منظوره اٞنضلل عن نفسو ،بالدعم والتشجيع ،مع
توفًن فرص النجاح والتفاخر ،حيث يستعاف ّنل ّفزات الغريزة 232وىي االلواف واالشكاؿ والرسم واللغة واٜنوار ،فتهدأ وتًنة
١نركات الغريزة ، 233وتنخفض مع ّدالت اٝنوؼ ،واالَف ،والشلن ،واالضطراب ،والشعور باٝنطر ،ومعها تنخفض
ّ
التلوليّة ،مثل اسئلة التداعي اٜنر ،واسئلة
االنفعاالت والسلوؾ االستبطانيّة واالستظهاريّة السلبيّة .وبالنتيجة ،تأيت احمل ّفزات ّ

228
229
230
231
232
233

انظر ? (what is the transformakerصفلة .125
انظر صفلة .276 - 273
اشرحها بالتفصيل يف صفلة .276 - 273
اشرحها بالتفصيل يف الفصل اٝنامس عشر.
اشرحها بالتفصيل يف الفصل اٝنامس عشر.
اشرحها بالتفصيل يف الفصل اٝنامس عشر.

االستثارة واالستنهاض ،ليزرع اٞننظور االستباقي يف ذىن الولد ،لًنى التلميذ نفسو اماـ اٞننظور االستباقي اٛنميل ،البعيد،
ِ
التلوِف ،وسرعاف ما يدخل يف اٜنالة
ّ
ويتمىن االقرتاب منو ،وتبدأ االستجابة االراديّة ،ويدخل التلميذ يف حالة االستعداد ّ
غزي بدورىا شغف اٜنصوؿ
ّ
اٞنتغًنة (ّ ،)altered stateنساعدة الرتددات الدماغيّة ،وتداخل اٞنفردات اٟنرمونية ،اليت تُ ّ

نسميها النفس ،من قيود التنشئة والثقافة اٞنريضة،
تلرر الغريزة ،اليت ّ
التلوِف اٝناص بو ،ويبدأ ّ
على اٞنردود ّ
التلوؿ عندما ت ّ
ويتلرؾ االبداع جملاهبة ٓن ّديات اٜنياة ّنرونة وثقة.
ّ
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مت هبا .يلزمنا
التلوؿ ُنسب النظريّات اليت تق ّد ُ
ما جاء يف ىذا القسم ليس ّإال ١ناولة ٛنمع مفردات و ُ
اوجو ّ
الكثًن من االُناث كي نستطيع ٓنديد ىذه االفكار بشكل علمي ،ويتطلّب ذلك مشاركة وجهود اكثر من عاَف ،يف اكثر
الطب ،والفن ،وعلم االعصاب والدماغ ،والرتبية والتعليم ،وعلم االجتماع ،وغًنىا .ىذه ،إ ًذا ،ليست
من ٠ناؿ علميّ ،
تتلوؿ اُف
بتوصيات ،أل ّّنا بعيدة اٞنناؿ ،بل ىي اُمنيات ٓنتاج الكثًن والكثًن لتصبح توصيات ،ومن مثّ دراسات ،واخًناً ّ

حقائق معرتفة هبا يف العلم.

الفصل الخامس عشر
مناقشة مفهوـ االبداع

وإطالؽ نظريّة الغريزة الذكيّة

العدو الرئيس لإلبداع ىو المنطق "الجيّد".
— بابلو بيكاسو

علم النفس ىو علم السلوؾ وعمليّات العقل ،234وإذا أردنا إثبات الصفات العبلجية للفن بطريقة علمية ،فنلن

قدما بطرؽ علمية ،لوصفها وتعريفها يف سياؽ السلوؾ اإلنساين والعمليات العقلية قبل تقدمي اجوبة
ُناجة إُف اٞنضي ً
حاٚنة ِنصوص االحتماالت العبلجيّة للفن٥ .نتاج أف نبدأ من الصفر ونتجاوز كل األفكار اليت صدرت حّت اآلف عن
اإلبداع ومواصفاتو العبلجية .مع العلم ا ّف االفكار اٞنطروحة ُناجة اُف ْنارب واختبارات علميّة يف اٞنستقبل.
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تعريف شائع جدا يف علم النفس ( .)psychology is the science of behavior and mental processes

فسر االبداع
لت اُف إنشاء نظريّة تُ ِّ
توص ُ
اي منذ سنة ّ ،1981
وبعد  37سنة من البلث اٞنستمر يف صميم الفنّ ،
والفن من منظور علم النفس العيادي .ا ّّنا نظريّة الغريزة الذكيّة أق ّدـ ىذه النظريّة يف ما يلي.
أ.

صياغة النظريّة الذىنيّة-السلوكيّة للغريزة الذكيّة عن االبداع والفن
ابدأ صياغة نظريّة الغريزة الذكيّة من خبلؿ البنود التالية:

.1

األوؿ :تعريف االبداع والفن
البند ّ

)1

االبداع:
فين،
عمليّة ذىنيّة تلقائيّة ىدفها اٝنلق واالبتكار .قد يتسبب االبداع الذىين يف انتاج عمل ما ،فنّػيا كاف اـ غًن ّ

حّت من دوف اي نوع
الفين ال ّ
يلخص العمليّة الذىنيّة االبداعيّة التلقائيّة ،ألف االبداع الذىين قائم ويعمل ّ
ولكن اٞننتوج ّ

من االنتاج.
)2

الفن:
حسي لئلبداع الذىين .ىو نقل الفكرة من كوّنا انفعاالت وحركات وذبذبات
ىو تنفيذ االبداع ،او إعطاء جسد ّ

يف الدماغ اُف واقع ملموس.
.2

متطورة للغريزة الحيوانيّة
البند الثاني :االبداع ىو نسخة ّ

التطور ىو االبداع القائم واٞنتفاعل يف ذىن االنساف
تطوراً بيولوجيا لعقل اٜنيواف .دليل ىذا ّ
ُ٬نثِّل ذىن االنساف ّ
معا ،بينما االبداع ىو فقط من ميزات
الذي ٬نيّزه عقل االنساف عن عقل اٜنيواف .الغريزة البدائيّة ِّ
ٓنرؾ اٜنيواف واالنساف ً

متطورة للغريزة اٜنيوانيّة ويف منزلة امتداد
٠نرد نسخة ّ
االنساف وىو إضافة ّ
ٓنرؾ البشر مع الغريزة البدائيّة .االبداع ّ
تطوريّة ّ
طبيعي ٟنا.
.3

البند الثالث :وظيفة االبداع

خاصة .بينما تعمل الغريزة
االبداع ىو عمليّة غريزيّة ذىنيّة تلقائيّة ال -إراديّة ،يعمل من دوف توقّف لو وظائق ّ
اٜنيوانيّة البدائيّة من اجل البقاء ،تتفاعل الغريزة الذكيّة مع الغريزة اٜنيوانيّة من اجل جعل حياة االنساف آمن واسهل واريح

٠نرد البقاءٟ .نذا أُٚنّي االبداع باسم "الغريزة الذكيّة" .الغريزة الذكيّة ْنمع الغريزة البدائيّة مع ذكاء
واٗنل واطوؿ باإلضافة اُف ّ
اٞنتطور.
اٜنسي ِّ
األنساف ّ

.4

البند الرابع :ادوات االبداع

التوصل اُف حياة افضلّ .اما ادواتو فهي اللغة ،واالفكار ،والفنوف اٛنميلة وغًن
االبداع الذىين وظيفتو البقاء كما ّ
ِ
حّت الرياضة ،والفلسفة ،والعلوـ ،واآلداب ،واٜنكايات ،واٜنِيَ ْل ،والفكاىة ،ومناقشة
اٛنميلة ،واٜنَرؼ ،واالخرتاعاتّ ،
االفكار والفرضيّات ،فكلّها من ظواىر االبداع وادواتو يف واقع االنساف.
.5

البند الخامس :نتائج االبداع
االبداع يعمل على حل مشاكل اٜنياة بشكل متواصل طواؿ م ّدة اٜنياة .كيف؟ عرب مواجهة ٓن ّديات اٜنياة،

واالستعداد لؤلخطار ،واالبتعاد عن اٟنموـ ،وتأمٌن االستقرار واالماف والراحة والرتفيو ،والتوؽ اُف اٛنماؿ ،والبلث عن
السعادة على انواعها ،وصوالً اُف ٓنقيق اال٤نازات الشخصيّة او اٛنماعيّة وٓنقيق الذات ،وغًنىا من تطلّعات االنساف.
تطوره ،وذلك عرب استعماؿ االبداع .235ولوال االبداع لكاف االنساف مثل
ح ّقق االنساف الكثًن من ىذه االىداؼ يف ّ
اٜنيواف يصارع فقط من اجل البقاء.

ب.

صحة نظريّة الغريزة الذكيّة الذىنيّة-السلوكيّة
الدالئل على ّ
قد تشبو نظريّة الغريزة الذكيّة عن الفن واالبداع ،النظريّات الفلسفيّة او النظريّات اٛنماليّة ( )aestheticsالسابقة،

أل ّّنا افكار تنبع من اٞننطق ،ولكن ،لكي تُصبِح نظريّة علميّة ال بد من تقدمي براىٌن مقنعة ،ومعاٛنتها من منظور عمليّات
العقل والسلوؾ ذات ال ّدالالت يف علم النفس العيادي كما ُ٪ن ّدد علم النفس.
حسيّة انطلق منها ألُثبت بأف االبداع او الفن ىو الغريزة الذكيّة نفسها وىي التالية:
ثبلثة دالئل ّ
.1

وظيفة الغريزة
األوؿ ىو وظيفة الغريزة .تتفاعل الغريزة يف عقل اٜنيواف لدعم اٜنياة ،الغريزة تدفع اٜنيواف لللصوؿ
اٜنسي ّ
الدليل ّ

يتبٌن ا ّف االنساف يُوظَّف الغريزة الذكيّة لؤلىداؼ عينها ،ولكن
على الغذاء ،واٛننس ،واٟنروب من االخطار .عند التدقيقّ ،

متطور ،حيث تعمل الغريزة الذكيّة ّنرونة اكثر لتواجو ٓن ّديات اٜنياة ،باستخداـ افضل لئلمكانيات .عند اٞنقارنة،
بشكل ّ
نبلحظ ا ّف وظيفة االبداع يف عقل االنساف مثل وظيفة الغريزة يف عقل اٜنيواف .الفرؽ ىو ا ّف الغريزة تضمن استمرار اٜنياة
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اٞنذكورة يف البند الرابع.

عند اٜنيواف من دوف قرار و ٍاع ،بينما تضع الغريزة الذكيّة مفاتيح استمرار اٜنياة يف متناوؿ يد االنساف عن طريق الوعي
واالدوات والقرار.
.2

مح ّفزات الغريزة

اٜنسي الثاين ىو ١ن ّفزات ( )stimuliالغريزة او منبّهاهتا .تتأثّر الغريزة اٜنيوانيّة – اليت ٚنّيتها بالغريزة
الدليل ّ
البدائيّة– باحمل ّفزات او اٞننبّهات يف الطبيعة .نستطيع تلخيص ىذه احمل ّفزات بالتّاِف :اللوف ،والشكل ،والرائلة ،واٜنرارة،
واٜنركة ،والصوت ،واٞنلمس ،وغًنىا ،وىي اٞننبّهات او االشارات اليت تنبعث من الطبيعة ،فتلسسها الغريزة البدائيّة عرب
اٜنواس ،وتوظّفها من اجل البقاء – مثل اٜنصوؿ على الغذاء ،واٛننس ،واٟنروب من االخطارّ .اما ٥نن البشر فلم نعد

نعتمد على ىذه احمل ّفزات اٞنوجودة يف الطبيعة اعتماداً كلّياً من اجل البقاء ،بل نستخدمها أحياناً من خبلؿ ادوات االبداع
حّت من دوف توظيف بقائي ٟنا٥ .نن نتلسسها عندما
طورىا االنساف عرب العصور ،ولكننا نتلسسها دائما بالفطرة ّ
اليت ّ
حّت من
نستمتع ِنًنات الطبيعة ،وَنماؿ الواّنا ،واشكاٟنا ،وروائلها ،ومذاقها ،وملمسها ،وحركاهتا ،وطقوسها ،ومواٚنهاّ ،

دوف االتّكاؿ عليها يف صراع البقاء .ىذا ألف احمل ّفزات نفسها تعمل يف جسدنا ويف جيناتنا الوراثيّة منذ مبليٌن السنٌن،
والغريزة البدائيّة نفسها ٓنثّنا.
الدليل القاطع على اف االبداع ىو امتداد للغريزة البدائيّة ،ىو ىذه احمل ّفزات الطبيعيّة يف اساس الفنوف كافة .لذلك

شعرا ،أـ غناءً ،أـ رٚنًا ،أـ غًنىا من
نشعر بالغبطة اماـ العمل الفين او عند ٣نارستو ،إف كاف موسيقى ،اـ ً
رقصا ،أـ ً
ألّنا توظِّف
األعماؿ الفنّػيّة .فنراىا ٗنيلة و٣نتعة ورائعة وال نعرؼ ٞناذا بالتلديد .واٜنقيقة اننا نراىا ٗنيلة و٣نتعة ورائعة ّ

ٓنث واالبداع يستثمر.
وٓنركها .الغريزة ّ
اٞنتجزرة فينا ِّ
احمل ّفزات الطبيعيّة ّ

٪نرؾ الغريزة عن طريق االبداع.
عند اٞنقارنة ،نرى ا ّف الغريزة ُٓنّرؾ اٜنيواف عن طريق احمل ّفزات ،واالنساف ّ
.3

محركات الغريزة
ّ
٪نرؾ الغريزة البدائيّة من
١نركات الغريزة .ما ّ
ّاما الدليل ّ
اٜنسي الثالث لتطابق الغريزة مع االبداع لدى االنساف فهو ّ

معٌن ،مثل
الداخل ىو األَف واالضطراب واٛنوع واٝنوؼ والشلن .يندفع اٜنيواف ١ناوالً التخلّص من الشعور اٞنزعج بسلوؾ ّ
اٛنري وراء الفريسة لِس ّد اٛنوع ،او االختباء من اٞنفرتس بدافع اٝنوؼ .االنساف ايضاً يشعر باألَف واٛنوع واٝنوؼ
احملركات نفسها ،و٪ناوؿ التخلّص منها .ولكنو استطاع اف يستبق او يطرد ىذه اٞنشاعر السلبيّة
واالضطراب والشلن بدافع ّ
يؤمن الطمأنينة باستخداـ الوسائل واالدوات على انواعها .اإلنساف يطرد
باألبداع .االنساف يستبق اٛنوع واٝنطر واالَف و ِّ

عرؼ اليوـ بالفنوف مثل الرقص ،والشعر،
شعور االضطراب واالحباط والشلن بسلوؾ وادوات ِّ
تؤمن الفرح ،باستخداـ ما يُ َ

البخور والريش والزىور واآلالت اٞنوسيقيّة
اٞنكمبلت مثل ّ
أو الغناء أو الزجل أو التمثيل أو الرسم أو النلتّ ،
حّت استعمل ّ
١نركات للغريزة اٞنزعجة ،أو ٝنداعها ،أو لتضليلها .فعل االنساف ذلك عرب ١ناكاة
والثياب والعطور ،إلسكات ّ

( )simulatingاحمل ّفزات البدائيّة للتخفيف عن كاىلو ،ولو لوقت ١ندود.

وبالنتيجة ،اكتشف االنساف الفرح والسعادة عرب االبداع .الفرح ىو الفائض او اٞنردود االضايف حملاكاة احمل ّفزات،
ولتضليل الغريزة .ىكذا ،اصبح االنساف يهرب من االَف واٛنوع والشلن وكذلك يبلث عن السعادة بينما يهرب اٜنيواف
من االَف واٛنوع والشلن فقط.
ت.

وظائف الغريزة الذكيّة واالبداع
البشرية ،يف معظم أ٥ناء العاَف ،اصبلت قادرة على حل ٓن ّدياتو البدائية وذلك بفضل االبداع .معظم الناس لديهم

بيوت وطعاـ ودواء ،236بِنِسب متفاوتة .ولكن االبداع ،كونو ال يتوقّف من العمل ،يبلث عن اكثر واكثر.

حّت يف غياب األَف واالضطراب والشلن
من ا٤نازات االبداع ىو اف األنساف راح يبلث عن الفرح والسعادة ّ
واٛنوع واٝنوؼ .فػػالغريزة الذكيّة ،تدفع األنساف اُف البلث الدائم عن الراحة والسعادة واٛنماؿ ،كما يف الفنوف كذلك يف
ابعد من الفنوف اٞنعروفة .احيانًا ٫نلط االنساف السعادة واٛنماؿ باٝنطر واٝنوؼ عمداً ،كأنّو لبلستعداد وللتلصٌن .من

الواضح ا ّف األنساف يل ّقح نفسو (َ )inoculateنرعات صغًنة من االضطراب واٝنوؼ والشلن ويستلضرىا عرب الفنوف
كما ٦نتربه يف افبلـ الرعب ،ويف االجواء اٟنيستًنيّة يف اٞنبلىي ،ويف الرياضات واأللعاب اٝنطرة.
وعلوما ،ورياضة ،وآدابًا ،ومنتجات ٢نتلفة ،واخرتاعات
تطورت لتصبح فنونًا معاصرة،
ً
اف الفنوف البدائيّة ،إذًاّ ،
متتالية ،وصناعات ،وا٤نازات بشريّة ،وىي يف اٜنقيقة فروع االبداع ،أل ّّنا تنبعث من حيث ال ندري ،وتتموضع يف العقل
اجملردة اليت نف ّكر هبا او
واٛنسد ،وهتدؼ اُف جلب الراحة والطمأنينة والسعادة واٛنماؿ ،وشٍنء من االثارةّ .
حّت االفكار ّ
نناقشها ،وتلك اليت تُر٪ننا وتسعدنا ،وتلك اليت تتسبب يف سلوؾ او منتجات معيّنة ،اعتربىا ىي ايضاً من الفنوف ،أل ّّنا
تدؿ على حركة ىذه الغريزة الذكيّة اٟنادفة للبقاء .
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باستثناء أولئك الذين يعيشوف يف مناطق شديدة التعرض للنزاعات واٜنروب واألحداث.

البقاء يف اجملتمع اٜنديث اليوـ ىو اكثر بكثًن من س ّد اٛنوع واالختباء من االخطار .ىو س ّد مططلّبات اجملتمع
اٜنديث بكل مظاىره ،وبدوّنا الفرح وال سعادة وال راحة وال طمأنينة بالنسبة اُف كثًنين من الناس.
تتلرؾ بفعل اٛنوع واٝنوؼ واالضطراب والشلن اٛننسي واألَف ،إّ٧نا
عند اٞنقارنة ،نبلحظ ا ّف الغريزة البدائيّة ّ
تتلرؾ يف ّاْناىات ٢نتلفة ،منها:
الغريزة الذكيّة ّ
 معاٛنة التل ّديات البدائيّة مثل األَف واٝنطر واٛنوع.

 التنبؤ باألَف واٝنطر واٛنوع قبل حدوثها ومعاٛنتها استباقيا.
 االثارة واجملازفة لبلختبار واالستعداد والتلصٌن.
 السعي وراء الفرح والسعادة والراحة والطمأنينة.
١نرؾ الغريزة الذكيّة بامتياز عند االنساف.
التوؽ اُف السعادة ،إ ًذا ،ىو ّ

ث.

مقارنة نظريّة الغريزة الذكيّة الذىنيّة-السلوكيّة مع نظريّات مماثلة

ماديا ،او عمليّة اداء ،وحصره يف العمليّة غريزيّة – ذىنيّة  -سلوكيّة
منتجا ّ
إف ْنريد الفن من اعتباره فلسفة ،او ً
مرة يف ٠ناؿ علم النفس العيادي من خبلؿ ىذه االطروحة.
ىي فكرة جديدة اطرحها ّ
ألوؿ ّ
ولكن ،فكرة الفن باعتبارىا عمليّة عقليّة ليست جديدة بالنسبة اُف الفلسفة اٛنماليّة اٜنديثة ،وبالنسبة اُف التصوير

الدماغي العصيب .الفرؽ بٌن النظريّة الغريزيّة-الذىنيّة -العياديّة يف ىذه االطروحة ،وتلك النظريّات ىو ا ّف الفبلسفة ال
يؤمنوف بتأثًن الغريزة واٟنورمونات ،وعلماء االعصاب ال ٬نلكوف ٓنديداً لئلبداع ،لذلك ال يستطيعوف ترٗنة اختباراهتم
التصويرية اُف ٍ
معاف لغويّة مفهومةّ .أما اٞننظّروف والن ّقاد ،فلن يفهموا الفن ّإال من موقعهم كمتل ّقٌن للفن ،يعرفونو كظاىرة
ّ
٩نب ربطها بظاىرة اخرى يعرفوّنا مسب ًقا ،والدليل ،ا ّف بعض الفنّانٌن القبلئل يف التاريخ ،ومنهم ليوناردو دافيىنشي،

ومرساؿ دوشافٓ 237نسسوا هبذه اٜنقيقة ،واعلنوا اف الفن عمليّة ذىنيّة ،وانتجوا اعماٟنم على ىذا االساس ،ولكن كاف من
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االسم الكامل.Henri-Robert-Marcel Duchamp :

الصعب ج ّداً فهم قصدىم آنذاؾ ،إذ َف يكن يف ثقافتهم امكانيّة البلث عن علم الفن يف خارج اطار الفن نفسو ،لذلك

اطرا علميّة لو.238
َف يضعوا ً

ويف السياؽ نفسو ،إف مقارنة االبداع بالغريزة ليست فكرة جديدة ،فقد سبق اف اعتُِرب الفن تارًة نقيض الغريزة
عرب
حّت بشيء ال عبلقة لو بالغريزة ،مثل الفن الذي يُ ِّ
وطوراً ُشبّو بشيء يشبو الغريزة ،او ُشبّو بعمليّة فطريّة توازي الغريزة ،او ّ
عن االيديولوجيّات .ىذه كلّها نظريّات آتية من موقع اٞنتل ّقي للفن ،تتكلّم على مفعوؿ الفن يف اٞنتل ّقي ،وليس على الفن

نفسو كعمليّة غريزيّة ذىنيّة سلوكيّة ٟنا منطلق واىداؼ.

تطوَر الغريزة من شكلها
توص ُ
ّ
لت يف ىذا البلث إُف فكرة ْنمع ما بٌن الغريزة واالبداع ،وىي أ ّف االبداع ىو نتيجة ّ

البدائي اُف شكلها الذكي.
ج.

اعادة مناقشة المواضيع الداخلة في البحث من منظور نظريّة الغريزة الذكيّة

.1

العالج بالفن وتأثير االبداع بحسب نظريّة الغريزة الذكيّة

)1

األوؿ :نعم وال في آف
الجواب ّ

ٖنّة سؤاؿ يطرح نفسو :ىل يشفي االبداع الغريزة اٞنريضة؟ وكيف؟
لطاٞنا ِبقيَت عمليّة االبداع غامضة بالنسبة اُف اإلنساف ،وال تُطيع دائماً خططو وٕننّياتو وبرا٠نو ،لذلك تبقى
العمليّة الذىنيّة يف العبلج بالفن ىي االخرى غامضة ،وال تطيع النظريّات السائدة.
ال نفتقر اُف ادلّة تثبت اف ٓنريك الغريزة الذكيّة وتفعيلها شٍنء ٣نكن باستعماؿ الفنوف واالبداع لتغيًن تفكًن الناس
وسلوكهم .فقد استُ ِ
عملت الفنوف عرب التاريخ لتلريك الشعوب ،وما زالت تُستَػغَل لتوجيو غريزة الناس ٥نو اىداؼ

ص ِّممت لتبدو ذكيّة ،او ساميةَِ .فَ نستبعد ،إذًا ،امكانيّة استعماٟنا ألىداؼ نافعة وانقاذيّة؟
مشكوكة ،أل ّّنا ُ

عبلجا فقط يف حاؿ استطاع ٓنريك الغريزة البدائيّة ،او الغريزة
ُنسب نظريّة الغريزة الذكيّة ٬نكن للفن اف يصبح َ
٠نرد تلقٌن
الذكيّة ،او االثنتٌن معاً .وال ٬نكن اف يكوف ً
٠نرد نشاط يدوي تقين منفصل عن الغريزة ،او ّ
عبلجا يف حاؿ كاف ّ
او ٕنارين تُطبَّق بعقليّة االمر الواقع .إُف ذلك٬ ،نكن تنشيط ىذه الغريزة ّنستويات ٢نتلفة:
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وبعض العلماء يف علم النفس العلمي يعتربوف الفن عمليّة نفسيّة ( ،)Feist, 2013انظر علم النفس العلمي صفلة .36

 بشكل تلقائي او فطري او ترفيهي عرب تنشيط الغريزة البدائيّة ،اي عرب استخداـ احمل ّفزات اليت سبق أف اشرت إليها،

من خبلؿ اٞنوسيقى او الرقص او الغناء او الزجل او اٞنسرح او الرسم او الشعر او الكتابة او التمثيل او اللوف ،واٜنركة،
حّت اللهو والفكاىة والرياضة وغًنىا من اٞننشطات اليت ٓن ّفز الشعور بالنشاط والفرح والسعادة
والشكل ،اٍفّ ...

والطمأنينة.

التلوِف
٬ نكن استلداث تقنيّات متخصصة ،واستعماٟنا بػػهدؼ تنشيط الغريزة الذكيّة ،مثل تقنيّة اٞننظور ّ
239
معٌن ،ورّّنا يكوف الفن احد ادواتو.
يتم توجيو الغريزة ٥نو ىدؼ ّ
االستباقي  ،واالستهدايف ،حيث ّ

التأمل وسرد القصص والنقاش وتعديل
٬ نكن الدمج بٌن االثنٌن مع استعماؿ احمل ّفزات والتقنيّات اٞنختلفة ،مثل التعبًن و ّ
اٞننظور يف وقت واحد ُنسب االىداؼ اٞننشودة.

)2

الجواب الثاني :االستعداد واالستجابة عتبة العالج بالفن
ال ضماف اف العبلج بالفن سينفع اٛنميع .الفرؽ بٌن العبلج الكيميائي والعبلج بالفن ىو مثل الفرؽ بٌن الطبيعة

والتنشئة ( .)nature vs. nurtureجسد االنساف ىو جزء من الطبيعة إّ٧نا نفس االنساف نتيجة طبيعة وتنشئة وثقافة.
معٌن كي يتفاعل
ّنعىن ،عندما تدخل اٞنواد الكيميائيّة جسد االنساف هبدؼ الشفاء ،ال ٪نتاج اٞنػ ػ ػُػتل ّقي اُف استعداد نفسي ّ

جسده مع كيمياء الدواء ،فهذا تفاعل تلقائي ،خارج عن سيطرة اٞنتل ّقي ،ألف االثنٌن ،اي الدواء واٛنسد من طبيعة

واحدة ،لذلك معظم عمليّات ( )operationsاٛنسد الداخليّة تلقائيّة تتل ّكم فيها الغريزة دوف ارادة االنساف .بينما
العبلج بالفن ىو عكس ذلك ،االستعداد العقلي والنفسي شرط ،وال عبلج بالفن بدونو ،ألف عقل االنساف ىو اٛنهاز
األكثر تعقيدا يف الكوف ،وال يعمل يف امور التنشئة والثقافة بشكل اعزؿ ،بل يعمل انتقائي ػا مع كل ُ١ن ِّفز خارجي.
ِ
سهل
االستعداد العقلي والنفسي يُ ْدخل االنساف يف حالة ّ
متغًنة ( ،)altered stateحالة االستعداد ،اليت بدورىا تُ ّ
االستجابة للعبلج .إ ّف تل ّقي العبلج بالفن اراديػا ( ،)voluntaryوالتفاعل االرادي ،واالستعداد االرادي يقود االنساف ٥نو
االستجابة ،واالستجابة االراديّة ىي عتبة العبلج.
يبقى على اٞنعاًف بالفن العمل بذكاء ،وحنكة ،وخربة ،وصدؽ ،ومهنيّة على تنظيم االفكار ،وٓنضًن اٞنكاف،
واألجواء ،واٞنعنويّات ،عرب استعماؿ مهارات التواصل ،واالقناع ،واالستدراج ،لتلفيز االستعداد لدى اٞنستفيدٞ ،نساعدتو
على االستجابة الضروريّة .ىذه ليست مهارات ميكانيكيّة يستطيع اكتساهبا كل من اراد ذلك ،بل ىي ٠نموعة مهارات،
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التلوؿ االستباقي يف الفصل السابق صفلة
انظر نظريّة ّ
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وخربات ،ونفسيّات ،وطاقات ،ونيّػػات ،واعية وال-واعيةْ ،نتمع لتلفيز االستعداد لدى اٞنتلقي .ىذه اٝنصائص كلها
ْنتمع لتبين العبلقة العبلجية ( )therapeutic relationshipما بٌن اٞنعاًف واٞنستفيد ،الذي من دونو ال نتيجة
دورا كب ًًنا يف تفعيل االستعداد واالستجابة
عبلجيّة ،ايا كاف نوع ىذا العبلج .إ ّف للعبلقة العبلجيّة بٌن اٞنعاًف واٞنستفيد ٟنا ً
ورّّنا العبلج.

الجواب الثالث :اإلكس فاكتور ()X-Factor

)3

مرة .يستطيع اٞنعاًف بالفن اف يضع كل معلوماتو ،وخرباتو ،وحسن نيّتو
كل ّ
ال ضماف ا ّف العبلج بالفن سينفع يف ّ
تصرؼ اٞنستفيد ،ولكنّو ال يستطيع سكب اٞنفردات اٟنرمونيّة يف دماغو ،وال يستطيع استلضار الرتددات الدماغيّة
يف ّ

تتدخل  -او ٔنتار
سرية ،مثل اإلكس فاكتور (ّ ،)X-Factor
ّنجرد احملاولة .من اٞنؤّكد ا ّف ىناؾ ّ
مكونة ّ
الضروريّة لئلبداع ّ
اٞنكونة ىي مستقلّة كلّيّاً عن النظريّات واٞنناىج والتقنيّات واٝنربات وعن ٕننّيات
اف ّأال ّ
تتدخل  -يف الوقت اٞنناسب .ىذه ّ
األنساف ،إذ تتدفّق تلقائيّاً من دوف إذف ،ومن دوف امر ،احياناً باالستدراج ،ورّّنا بالتمرين اٞنستمر.
غزي الغريزة الذكيّة وتُ َكه ِرْهبا،
ىذه اٞنفردات اٟنرمونيّة ،والرتددات الدماغيّة ،واإلكس فاكتور الغامض ،ىي اليت تُ ّ
وٓنِّرؾ عجبلت الفن يف عقل رجل الكهف وجسده ،الذي ىو حي يرزؽ فينا اليوـ ،ويتل ّدى اٞنوت بكل غرائزه،
ُ

الشريرة كما قاؿ الشاماف؟ 240ىل ىي اٛننوف كما
وىورموناتو ،واٜنقوؿ االلكرتو-مغنطيسيّة يف دماغو .ىل ىي االرواح ّ
قاؿ الرومانسيوف241؟ ىل ىي البلوعي كما قاؿ سيغموند فرويد؟ او ىل ىو اهلل كما اراد كارؿ يونغ اف يقوؿ؟ ال إٗناع
على ىذا اٞنوضوع .إّ٧نا ىناؾ جواب من منظور الغريزة الذكيّة ،وىو التاِف:
.2

الصحة والمرض النفسي والعالج النفسي بحسب نظريّة الغريزة الذكيّة
مناقشة موضوع
ّ

)1

المرض النفسي والعافية النفسيّة والعالج النفسي

ىل ٩نوز الكبلـ على اي نوع عبلج من دوف ٓنديد نوع اٞنرض؟ ٖنّة سؤاؿ يطرح نفسو :ما ىي العافية النفسيّة
وكيف نباينها عن اٞنرض النفسي؟ وما ىو العبلج النفسي؟ سأُنث يف ىذه األسئلة واجيب عليها من منطلق نظريّة الغريزة

الذكيّة.

240
241

انظر الفن وسيلة عبلج يف اجملتمعات البدائيّة صفلة .86
انظر صبغة اٛننوف على كل الفنوف صفلة .88

أيضا الغريزة الذكيّة .وّنا ا ّف الناس
من الطبيعي اف ٬نتلك كل إنساف الغريزة البدائيّة ،وألنّو إنساف ،فإنو ٬نتلك ً
حي يُرزؽ ،تضعف احيانًا وتقوى ،وٕنرض وتتعاىف.
٢نتلفوف٫ ،نتلف نشاط الغريزة ،من انساف اُف آخر ،الغريزة ٌّ
ٕنهل او انقطاع او
العافية النفسيّة ،من منظور الغريزة الذكيّة ىي عندما يعمل نظاـ الغريزة بشكل نشط ،من دوف ّ

ضياع او تشويشُ ،نيث يستطيع اف ُ٬نَ ِّكن االنساف من التكػيّف اٞن ِرف مع ظروؼ اٜنياة ،وحل مشاكلها اآلنيّة واٞنستقبليّة،
وفعاؿ ومستداـ ،وبأقل ضرر للنفس
ّ
حّت اٞناضية منها ،الواضلة منها وغًن الواضلة ،بالشكل االنسب ،وبشكل تلقائي ّ
ولآلخرين.

ويتدّن مستوى نشاطو
ّاما اٞنرض النفسي ،من منظور الغريزة الذكيّة ،فيقع عندما يضعف نظاـ الغريزة الذكيّة،
ّ
242
ٍ
وفعاؿ .يف ىذا اٜناؿ،
لسبب من االسباب  ،ويفقد مرونتو ،ويعجز عن فهم مشاكل اٜنياة اٞنتبلحقة وحلّها بشكل آين ّ
وتصرفاتو .وترتفع مع ّدالت اٝنوؼ ،واالَف،
تبدأ الغرائز البدائيّة ىي اليت تتل ّكم بأحاسيس االنساف الداخليّة ،وتفكًنهّ ،
وتدين الثقة بالنفس ،وغًنىا من االحاسيس واالفكار السلبيّة.
الرتدد ،و ّ
والشلن ،واالضطراب ،و ّ
الشك ،والشعور باٝنطرّ ،

وتػُ ْف َقد السعادة .اٞنرض النفسي ىو الغريزة اٞنريضة.

ّاما العبلج النفسي فهو عمليّة اعادة اٜنركة والنشاط اُف الغريزة ،وتنشيطها ومعاٛنتها عندما ٬نرض ،بوسائل وجهود

٢نتلفة هتدؼ اُف اعادة االماف ،والراحة والطمأنينة ،وشعور الثقة والسعادة ،واسرتجاع االبداع اُف نظاـ الغريزة الذكيّة
لئلنساف ،بادواتو اٞنختلفة.243
)2

الجسد والنفس والغريزة في االبداع والشفاء
النفس والغريزة شيء واحد ،ومرض النفس ىو مرض الغريزة ،والعكس صليح .مرض الغريزة سببها اٝنلل وفقداف

التوازف بٌن الطبيعة والتنشئة ،بٌن الربيّة والثقافة ،بٌن ٓن ّديات اٜنياة والقوى اٞنقاومة يف نفس االنساف .عبلج النفس يعين

عبلج الغريزة اٞنريضة من وطأة التنشئة والثقافة وٓن ّديات اٜنياة العصريّةّ .اما االبداع ،فهو من اٞنضادات الطبيعيّة تفرزىا
الغريزة لتشفي نفسها هبا من ثقل التنشئة والثقافة وٓن ّديات اٜنياة .الغريزة تقاوـ ،وتشفي اٞنرض النفسي باألبداع كما تقاوـ،
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اٞنادي او االجتماعي او الثقايف ،وغًنىا.
قد يكوف السبب مشاكل يف الطفولة ،او صدمة ،انعداـ االماف ّ
انظر ادوات االبداع صفلة .280

دوما ،تعمل بدوف توقّف
وتشفي اٞنرض اٛنسدي كيميائيا ،من الداخل ،عند اصابة اٛنسد باٞنرض .الغريزة الذكيّة ّ
متأىبة ً
ايضا يعمل االبداع يف نفس االنساف.
لتستبق اٞنرض قبل اف يأيت ،وٓناربو عندما يأيت ،وتشفيو بعدما يأيت .ىكذا ً

لطاٞنا شعر الفبلسفة والفنّانوف واالطبّاء واجملانٌن يهذه العبلقة القويّة ،القائمة ،اٞنتفاعلة ،اٞنسيطرة ،الغامضة بٌن
الغريزة والنفس والعقل والفن .ولكن َف يسبق ألحدىم اف وضعها يف معادلة مشاهبة .ىم يبنوف ىذه العبلقة بناءً على

االستنتاج الفطري ،واالحساس الداخلي ،والعقل اٞننطقي لديهمّ ،اما انا ،فأبين النظريّة اليت تقوؿ ا ّف النفس والغريزة شٍنء

مؤسسة لنظريّة الغريزة الذكيّة آلبرىن هبا ىذه العبلقة .صدؽ الفبلسفة
واحد ،واالبداع ثالثهما ،على ما ُ
جئت بو من افكار ّ

والفنّانوف واالطبّاء واجملانٌن ّنا قالوه ،ولكن العلم يطلب براىٌن .الفلسفة ىي إحدى االختصاصات الداخلة يف البلث،
اوفيت َديػْػػين.
وىكذا ،اكوف قد اعطيتُها ح ّقها يف فصل ادبيّات البلث ويف مناقشة ىذه االطروحة .،لقد ُ
كل ما جاء يف ىذا الفصل ،من افكار ومصطللات ونظريّات ىو جدير باالىتماـ والدراسة يف ُنوث مستقبليّة
مستقل بعضها عن بعض .ألف ىذه اٞنقاربات َف تُبلث من قبل ال يف ٠ناؿ علم النفس ،وال يف ٠ناؿ الفن التقليدي.
ّ
لتتلوؿ اُف ٠ناؿ جديد عابر لبلختصاصات ،ال يضم فقط االمراض
وليس من اٞنستبعد اف ّ
تتجمع ىذه االفكار والنظريّات ّ
والعبلج النفسي بل يضم منظومة اوسع ألفكار االنساف وسلوكو وانفعاالتو وتعابًنه.

الفصل السادس عشر
آفاؽ جديدة في مستقبل البحث

وىأل لوين؟
— نادين لبكي
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ال بد يف آخر البلث فتح آفاؽ جديدة يف مستقبل البلثّ .نا ا ّف البلث من نوع متعددة التخصصات،
اخرتت اف اقدِّـ اآلفاؽ اٛنديدة لكل من ىذه اٞنواضيع يف آخر كل قسم من
للتخصصات ،لذلك
عابرا
ُ
ّ
وي ّ
تضمن ش ًقا ً
وضعت
اقساـ الدراسة ،او عندما كاف ذلك مناسبًا ،هبدؼ منع تشتّت االفكار يف حاؿ تأجيلها اُف حٌن ّناية البلث.
ُ
االفكار اٞنشار إليها ٓنت عنواف التوصيات.245

ِ
اتطرؽ إليها يف سياؽ
باإلضافة اُف اٞنواضيع اٞنذكورة ،ىناؾ مواضيع َف اُدرجها يف الئلة اٞنناقشة ،او َف ّ
التوصيات ،اريد اف اذكرىا يف ىذا القسم االخًن .الفرؽ بٌن التوصيات واآلفاؽ اٛنديدة ىي امكانيّة تطبيق التوصيات يف

افكارا وادوات غًن
اٞنستقبل القريب ،بسبب االفكار واالدوات اٞنوفورة يف الوقت اٜناِفّ ،أما ٓنقيق اآلفاؽ اٛنديدة فيتطلّب ً

موفورة يف الوقت اٜناِف.
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أ.

التحوؿ الردعي ()Deterrent transformation
اسلوب ّ
التلوِف ،للعبلج بالفن ،اٞنوجو للتبلميذ
اشارات النجاح يف اٞنرحلة الثالثة من تطبيق "برنامج الولد القوي ،الرتبويّ ،

مشجعة ،إّ٧نا بدائيّة ،ولكنّها تستلق التدقيق يف خصائصها ،وقد تكوف بداية لبلوث جديدةٓ ،نت اكثر
يف دائرة اٝنطر" ّ

التلوؿ االستباقي واالستنهاضي ومناقشتها ْ ،ندر االشارة اُف ا ّف التقنيّات اٞنبتكرة واٞنطبّقة
من عنواف .بعد طرح مواضيع ّ
ُ
246
ٕناما ،أل ّّنا ١ن ّفزات
يف البلث تُشبو ٧ناذج التدعيم اإل٩نايب ( ، )positive reinforcementولكنّها ليست كذلك ً
االْناه ٞنعرفة اي نوع من التقومي ىو ىذا.
ذاتيّة داخليّة وفردانيّة ال يفرضها احد٬ .نكن إنشاء ُنث جديد يف ىذا ّ

247
التلوؿ ،وَف اُنث
َف ّ
اتعمق يف موضوع التدعيم السليب ( )negative reinforcementكأسلوب لتفعيل ّ
عمدا خوفًا من عدـ
التلوؿ الردعي ( )deterrent transformationويف واسلوبو .لقد
الشق ً
ْناىلت ىذا ّ
ُ
يف موضوع ّ

افكارا قهريّة كما
التلوؿ الردعي ليست ً
تطابق االسلوب الردعي مع القوانٌن واالساليب الرتبويّة اٜنديثة .التدعيم السليب و ّ

التوصل اُف إنشاء التطبيقات اٞنناسبة،
بتعمق قبل اعتمادىا كأساليب ُنث تطبيقيّة ،واالىم ىو ّ
تبدو ،إّ٧نا ٩نب دراستها ّ

ذات فعل ومصداقيّة ،لبلستفادة منها .من اٞنمكن إنشاء اُناث ْنريبيّة إلنشاء إمكانيّات وتصاميم وتقنيّات تُسهم يف
توسيع آفاؽ البلث يف ىذه اٞنواضيع.
التلوؿ عند الكبار يدعموف
كاف من الضرورة ذكر ىذا اٞنوضوع يف ىذا القسم ،أل ّف ىناؾ باحثٌن يف ٠ناؿ ّ
بعض آخر يقوؿ ا ّف "ىذه االساليب التعليمية التلويلية قد تكوف سلبيّة ،وبالتاِف ٓنتاج اُف
االساليب الردعيّة ،وىناؾ ٌ
تناوؿ مثل ىذه التجارب إُف حذر" ( .)Deveci, 2014من اٞنمكن البلث يف ىذه اٞنواضيع يف دراسات مستقبليّة ،رّّنا

يف خارج اجملاؿ الرتبوي ،او يف داخل اجملاؿ الرتبوي مح ّأناذ اٜنذر الشديد ،واستلداث اطر وتدابًن السبلمة ( safety

 )measuresالصارمة قبل ْنربتها.
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التدعيم اإل٩نايب ىو نوع من تقدمي التلفيز للشخص بعد تنفيذه السلوؾ اٞنطلوب٣ ،نا ٩نعل السلوؾ أكثر احتماالً أف ٪ندث يف
اٞنستقبل.
معٌن ،بعد سلوؾ معٌن .يزداد من احتماؿ حدوث
التدعيم السليب ىو نوع من تقدمي التلفيز للشخص عرب إزالة حافز ُمكره ّ
السلوؾ اٞنعٌن يف اٞنستقبل رغبةً بإزالة اٜنافز السليب .التدعيم السليب ليس بإجراء عقاب ،بل ٓنفيز على زيادة يف السلوؾ
معٌن موجود اصبلً.
اٞنطلوب بتخفيف عناء ّ

ب.

منظور جديد للتشخيص

تطورىا من منظورين ٢نتلفٌن ،اٞنرضي والبعدي.248
ُ
ُنثت يف تفاصيل االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة وظروؼ ّ
منظورا ثالثًا وىو منظور
ض يف ّناية ىذا البلث
وىذاف اٞننظوراف ٨نا يف اساس اكثر الػػتشخيصات لؤلمراض النفسيّة .اع ِر ُ
ً

الغريزة.249

وقلت اف
التلوؿُ ،
طََر ُ
حت نظريّة الغريزة الذكيّة من زاوية ّ
الصلة النفسيّة ،واٞنرض النفسي ،واالبداع ،والشفاء ،و ّ
اٛنسد والنفس والغريزة ىي الشيء نفسو .إّ٧نا َف اطرح الغريزة كا ّْناه جديد يف التشخيص ،بل كمقاربة فلسفيّة ،ألنين ال

امتلك االدوات التشخيصيّة يف الوقت اٜناضر .لذا اعتربىا أف ًقا جديدة يف ٠ناؿ تشخيص اٞنرض النفسي ومعاٛنتو٣ .نكن

بأدؽ تفاصيلها ،واستلداث معايًن وادوات لرصد وتشخيص
معمقة لتلديد مفردات الغريزةّ ،
يف اٞنستقبل إجراء ُنوث ّ
الصلة النفسيّة.
وتقومي واستهداؼ ومعاٛنة الوىن يف الغريزة وتشخيصو ،واستهدافو ،ومعاٛنتو هبدؼ اسرتجاع ّ
ت.

منظومة تشخيص المنظور ()Perspective Assessment Battery

اقرتحت ّاْنا ًىا آخر للبلث يف اٞنوضوع .انطبلقًا من اٞنبدأ
التلوؿ،
ُ
بينما يدور اٛندؿ حوؿ قدرة الصغار على ّ
اعتربت
التلوؿ يتبع اٞننظور وينطلق منو،
ُ
الذي يقوؿ با ّف منظور الفرد ىو شخصي يتأسس على اختبارات فرديّة ،وّنا أ ّف ّ

التلوؿ ىو نقلة ذىنيّة من منظور قاعدي اُف منظور متضاد ،مهما كاف عمر الفرد .ولتأكيد على ىذه النظريّة ،اقرتحت
ا ّف ّ

التعرؼ على االفكار
ً
نظاما ٩نمع افكار التبلميذ ويصنِّفها من خبلؿ اجوبتهم لؤلسئلة االستباقيّة واالستنهاضيّة ،ىدفها ّ
التلوؿ يف حاؿ اعادة التجربة.
االساسيّة يف منظورىمٞ ،نتابعة حاالت ّ

تبٌن ا ّف اٞننظور اٝناص للتبلميذ
لقد
ٗنعت ىذه االفكار ،وصنّفتها ،ووضعتها يف سبع كتبلت (ّ .)clusters
ُ
يدور حوؿ مواضيع معيّنة ٣نكن ٓنديد اُطُِره بشكل اوسع يف اُناث مستقبلّة .من الطبيعي اف اٞننظور الذي اعلنو التبلميذ ال

يعكس الصورة الكاملة يف داخل اذىاّنم٬ ،نكن اخذ ىذا اٞنوضوع بعٌن االعتبار يف اُناث مستقبليّة ،ولكن اكتشاؼ
افكار التبلميذ وفضلها ليس شرطًا٩ ،نب االكتفاء ّنا يفيد ىدؼ البلث.
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باْناه وضع فكرة مبدئيّة لوضع منظومة لتشخيص اٞننظور( Perspective
كانت ىذه خطوة بدائيّة ّ

تتضمن نوعٌن من ادوات تشخيص اٞننظور.
 )Assessment Batteryاليت ّ
.1

مفردات منظور التالميذ

٠نرد فكرة ٬نكن تطويرىا اُف اف تصبح اداة اختبار .الفكرة مستوحاة من اجوبة التبلميذ ألسئلة االستثارة
إ ّّنا ّ
واالستنهاض ، 250اليت كانت مليئة باٞنعلومات عن افكار التبلميذ وٕننّياهتم٣ .نكن اعادة التجربة يف ُنوث اخرى مشاهبة او
مستقلٛ ،نمع معلومات اكثر عن افكار التبلميذ وٕننّياهتم ،من مناطق ومدارس ٢نتلفة ،من اعمار ٢نتلفة،
بشكل
ّ
التلوؿ ؤنتصره.
وتصنيفها ،وٓنويلها اُف ٠نموعة مفردات ّ
موحدة ٓنصر ّ
.2

نظريّة القيمة القاعديّة لمنظور الولد ()Basal value of child perspective

ِ
"القيمةُ ال َق ِ
اع ِديَّة" (ٞ )baselineننظور التبلميذ يف اٞندارس يف بداية
٬نكن تأسيس ما قد يُ ّ
سمى تسميتو بػ ْ َ
للتعرؼ على اٞننظور لدى الصغار
التلوليّة٬ .نكن استعماؿ ىذه اٞنفردات واٞنستويات ّ
التجارب ّ
اٞنوحدة والقيمة القاعديّة ّ

ولتوقّعو ولتوجيهو ومتابعتو.

التلوؿ عند التبلميذ ٩نب اف تبدأ من قيمة القاعديّة لتتبّع حركتو.
التلوؿ عمليّة فرديّة وشخصيّة ،ولكن متابعة ّ
ّ

السريّة
عند تكرار التجربة يف اكثر من مكاف وزماف ،ويف ظروؼ تطبيق ٗناعيّة٬ ،نكن االستعانة بإجراءات تضمن ّ
تتم اٞنتابعة بشكل منظّم.
واٝنصوصيّة لؤلفراد ولكن ّ
ىذه االدوات واألساليب ال تفيد فقط الباحثٌن واٞنعاٛنٌن النفسيٌن ،بل قد تفيد االشخاص والتبلميذ انفسهم من
خبلؿ:
التعرؼ على وجود منظور نتبعو من دوف وعي.
ّ 

 تشجيع فكرة اٞننظور الشخصي لدى التلميذ وإنشاؤىا وتطويرىا.
التلوؿ.
 توجيهو منظور التبلميذ ٥نو أىداؼ مستقبلية وإنشاء ّ

بالتلوؿ الفعلي والعمل على ذلك.
 تشجيع التلميذ على ربط منظوره اٝناص
ّ
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.3

نظريّة اضطراب المنظور
كبًنا من اٞنعلومات النوعيّة خبلؿ السنوات ثبلثة من تعاملي مع التبلميذ ،منها
٩نب اف اذكر بانّين
ُ
ٗنعت كما ً

التلوؿ .بينما كنت احاوؿ
ومصورة .حاو ُ
لت قدر االمكاف تفسًن ىذه اٞنعلومات من زاوية اٞننظور و ّ
بيانات شفهيّة ومكتوبة ّ

اصبلت ارى اٞننظور بشكل ٢نتلف
آنوؿ فكريا.
ُ
ت ا ّف منظوري بدأ ّ
ٗنع اٞنعلومات عن منظور االوالد الحظ ُ
يتغًن تدر٩نيا و ّ

و٪نِّرؾ ،يتعاىف و٬نرض .اآلف ارى اٞننظور ليس فقط يف
ٕنا ًما،
الحظت ا ّف اٞننظور منظومة متكاملة يف ذىن االنساف ،يتلّرؾ ُ
ُ
النجاح والفشل اٞندرسي او ما بعد اٞندرسي ،بل ارى اٞننظور يف صميم بعض االمراض النفسيّة.

استلداث بنك من اٞنعلومات ٣ناثلة ،تُس ِهم يف إنشاء شٍنء شبيو بدليل اٞننظور لدى الولد واٞنراىقٓ ،ن ّدد اال٧ناط
موحدة ( )standardizedمن اٞننظور لدى
واٞنفردات االكثر تكر ًارا يف منظور التبلميذ .كما ٬نكن ٓنديد مستويات ّ
القاصرين ُنسب االعمار او صفات اخرى ،نعرؼ من خبلٟنا ما ىو طبيعي وما ىو مرضي يف منظور الولد.
من اٞنمكن دراسة موضوع "اضطراب اٞننظور" وٓنديد عبلقتو باألمراض النفسيّة يف اُناث مستقبليّة ،وقد يكوف
اضطراب اٞننظور سببًا اساسيا الضطرابات ٢نتلفة ،منها االضطرابات االنفعاليّة السلوكيّة.
سًن االنساف.
من خبلؿ ىذه التجربة
اىم وظائف دماغ االنساف ،اٞننظور ىو الذي يُ ِّ
ُ
فهمت ا ّف اٞننظور ىو من ّ

الخاتمة
إذا اردنا اف نعرؼ ماذا في ايطاليا
يجب اف نعرؼ ماذا في البرازيل.
251
— حسني البورظاف

استنتجت بأف البلث يف العبلج بالفن ما
ألين
"صح النوـ" ّ
ُ
ُ
اخرتت ىذا القوؿ من اٞنسلسل التلفزيوين السوري ّ
استندت اُف ىذه اٞنقولة الشعبيّة لكي ابرىن بأ ّف البلث يف ٠ناؿ العبلج
زاؿ يف بداياتو واالجوبة ليست يف متناولنا .وقد
ُ
التعمق.
بالفن يف االطار النفسي ُناجة اُف الكثًن من ّ

متعمقة ،كي أصوغ برنا٠نًا دراسيا على اساس ىذه اٞنعرفة.
ارد ُ
ت من خبلؿ ىذا البلث معرفة اسرار الفن معرفة ّ

اٞندرسٌن يف عمليّة التعليم ،وذلك من خبلؿ تطوير برنامج للعبلج بالفن
ّ
وتوخي ُ
ت اف ٪نقق ىذا الربنامج اىداؼ اٞندارس و ّ
ي ِ
التلوؿ يف منظور التلميذ
دخل مفاىيم علم النفس ومنافعها اُف الصفوؼ الدراسيّةُ ،
ُ
و٪نّرؾ الغريزة الذكيّة ويطلق عمليّة ّ
الصلة النفسيّة للتبلميذ و٫نف وطأة اضطراباهتم النفسيّة،
الشخصي ِنطوات استباقيّة واستهدافيةّ ،فيتوقّف التدىور يف
ّ

ويتعاًف مسبباهتا اليت تضعهم يف خطر الفشل الدراسي والنفسي واالجتماعي.

فين للصفوؼ االبتدائيّة ،وَف يكن اٟندؼ االكرب اٝنروج بأجوبة جازمة بشأف اٞنواضيع
متّ إنشاء برنامج عبلجي ّ
اٞنطروحة .لذلك كانت ىناؾ ٓن ّفظات ،إّ٧نا ال يقاس ىذا البلث هبذه التل ّفظات ،بل باألفكار اٞنطروحة ،أل ّف البلث
قابل للتكرار واالستكماؿ والتبلور .ومن ىناَ ،ف أحصل على براىٌن إحصائيّة دامغة بشأف ٔنفيف االضطرابات النفسيّة بعد
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عرض يف تلفزيوف لبناف.
من اٞنسلسل التلفزيوين السوري ّ
"صح النوـ" لدريد ٜنّاـ وّناد قلعي من السبعينيّات القرف اٞناضي كاف يُ َ

التلوِف ،للعبلج بالفن ،اٞنوجو للتبلميذ
تطبيق اٞنرحلتٌن األوُف والثانية من الربنامج ّ
اٞنسمى "برنامج الولد القوي ،الرتبويّ ،

ت باٜنصوؿ على اشارات ا٩نابيّة تفيد أنو قد يكوف
يف دائرة اٝنطر" .إ٧نا ،وبعد تعديل تصميم الربنامج يف اٞنرحلة الثالثة بدأ ُ
فع ًاال يف حاؿ ادخاؿ بعض التغيًنات عليو و ٍ
يتضمنها .اذًا ،ىدؼ البلث ىو فتح
ِناصة من ناحية تصميمو و ّ
ّ
ّ
اٞنتغًنات اليت ّ
االبواب ٥نو اُناث مستقبليّة اكثر منو بأغبلؽ االبواب بأجوبة ضعيفة.
عترب البلث اٜناِف دراسة تأسيسيّة يف ٠ناؿ ادخاؿ علم النفس والعبلج بالفن اُف الصفوؼ الدراسيّة وىي دراسة
يُ َ

التلوِف لدى األوالد .ويف اٞنستقبل ٬نكن العمل على
رائدة يف ٠ناؿ االبداع يف علم النفس تضع اٝنطوط العريضة للتعلّم ّ

التلوؿ بشكل ادؽ ،وعملنتو وإطبلقو واستهبللو وقياسو وتقو٬نو او رّّنا
اعادة تطبيق البلث وتنقيلو لل ّ
توصل اُف تثبيت ّ
عابرا للتخصصات يفيد اٞندارس واجملتمع ،وذلك بعد طرح افكار
تطويره ويف ٠ناؿ علمي اختصاصي مستقل ليصبح برنا٠نا ً

التلوؿ االستباقي والغريزة الذكيّة.
ّ

كما ٬ن ّهد البلث إلنشاء دراسات اكثر دقّة وأكثر تصويبًا يف ٠ناالت متعددة ،إذ متّ تقدمي اكثر من فكرة جديدة

متعمقة ،منها االبداع الذىين ،الغريزة الذكيّة ،العبلج بالفن يف داخل الصفوؼ ،عبلقة
يف علم النفس ،جديرة بدراسات ّ
التلوِف،
التلوؿ االستباقي ،السؤاؿ
التدىور الدراسي باالضطرابات االنفعالية السلوكيّة ،منظور الولد لنفسو ،منظور
ّ
ّ

التلوِف ،الفن ،الغريزة وانواعها ،ووظائفها ،و١ن ّفزاهتا ،وغًنىا ...تستلق ىذه االفكار اف ٓنصل على اىتماـ
واٞنردود ّ
مفيدا ليس فقط للمدارس والتبلميذ بل
دعما ماديا واٞنعنوي الستكمالو ،لكي يكوف ً
الباحثٌن .كما يستلق البلث ً
للمجتمع بأكملو ،ألف االوالد ىم ٠نتمع اٞنستقبل.

استطعت
التلوِف .كما
ُ
من ا٤نازات ىذا البلث ايضاً إنشاء ادوات لتلديد اٞننظور عند الصغار ،واختبار التعلّم ّ
التلوؿ االستباقي ،والغريزة الذكيّة ،وغًنىا .من اىم ا٤نازات البلث
إطبلؽ نظريّات ّ
مهمة يف اكثر من ٠ناؿ ،منها نظريّة ّ
تخصصات يف آف ،ليس فقط
ً
يتضمن تصميم االُناث اٞنتع ّددة االختصاصات ،والعابرة لل ّ
ايضا ىو اٝنروج بنموذج جديد ّ

التخصصات يف تصميم فريد ومنظّم.
عرب إدراج مواضيعها يف البلث بل عرب ابتكار منظومة ُنثيّة ْنمع كل ىذه
ّ

ِناص ٍة وزارة
ٕنىن اف ٓنظى االفكار اٞنطروحة يف ىذا البلث باىتماـ الدولة اللبنانيّة و ّ
ال يسعين يف النهاية إال اف ا ّ

اٝناصة للعمل على ادخاؿ العبلج بالفن اُف اٞندارس والصفوؼ ٞنساعدة التلميذ يف حياتو اٞندرسيّة
الرتبية واٞندارس الرٚنيّة و ّ
للتعمق فيو من خبلؿ التجربة اٞنتكررة
مث يف حياتو العمليّة يف خارج اٞندرسة .كما ا ّ
ٕنىن اف ٩ند مشروع ىذا البلث الفرصة ّ

للتوصل اُف نتائج موثوقة ومثمرة.
يف مدارس اخرى ّ

تتغًن النظرة السائدة إُف الفن يف اجملاالت العلميّة واعتباره جزءًا اساسيا من علم النفس ألنّو عمليّة ذىنيّة
آمل اف ّ
بامتياز وليس فقط من اٛنماليّات او الكمالياّت كما ىو معروؼ .وأف تبدأ اٛنامعات يف لبناف تعليم مادة العبلج بالفن

لطبلهبا وإنشاء مراكز أُناث حوؿ ىذا اٞنوضوع ألنو ٠ناؿ يكرب باستمرار عاٞنيَّا و٩نري استخدامو يف الكثًن من
العيادي ّ
اجملاالت االنسانيّة حيث يعاين االنساف و٪نتاج اُف الدعم النفسي.
واختم بكلمات جرباف خليل جرباف من كتاب رمل وزبد٥" :نن نعيش فقط الكتشاؼ اٛنماؿ ،كل شيء آخر ىو
شكل من أشكاؿ االنتظار".252
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المالحق

اٞنللق :1

تطور مفهوـ االضطرابات االنفعالية
قائمة كاوفماف والندروـ (  )Kauffman and Landrumو ّ
السلوكيّة :تواريخ واحداث

Appendix 1: Kauffman and Landrum list of History and Events in the Developemnt of
the concept of Emotional Behavioral disorders
:1799

الربية فيكتور من أفًنوف (Victor the feral
نشر جاف مارؾ كاسبار إيتارد ) (Itard, 1806تقريره عن صيب ّ

:1825

تأسيس بيت اللجوء ) ،(House of Refugeاوؿ مؤسسة تأوي األحداث اٛنا٥نٌن يف نيويورؾ يف الواليات

) child of Averonففتح آفاقا جديدة يف تعليم الولد اٞنتأخر يف النمو.

اٞنتلدة .وحّت عاـ  ،1825كاف األوالد اٛنا٥نٌن ٪نبسوف مع اجملرمٌن البالغٌن ،ليصبلوا "األتباع يف الرذيلة " وُنسب
تقرير لصليفة نيويورؾ تا٬نز آنذاؾ.253
:1846

كتب ادوار سيغاف ( ،)Seguin, 1846الذي درس مع جاف مارؾ كاسبار إيتارد "اٝنبل ومعاٛنتو بالطريقة
الفيزيولوجيّة" () )Idiocy and Its Treatment by the Physiological Methodويُعترب ىذا
العمل اوؿ كتاب منهجي للتعامل مع األوالد واالحداث ذوي االحتياجات اٝناصة واإلعاقة الذىنية.

:1899

أنشأت ّاوؿ ١نكمة لؤلحداث يف مدينة شيكاغو يف الواليات اٞنتّلدة األمريكية ( Rotatori, Obiakor,

.)Bakken, 2011
:1909

أسس كليفورد بًنس ( )Clifford Beersوويلياـ جا٬نز ( )William Jamesاللجنة الوطنية للصلة العقلية
( )National Committee for Mental Hygieneيف كينيتيكت يف الواليات اٞنتّلدة األمريكية ىدفها
العناية باٞنريض العقلي (.)Newton, 2013

:1922

تأسس ٠نلس األوالد غًن العاديٌن برئاسة اليزابيت فًنيل )(McLaughlin, 2012) (Elizabeth Farrell
ّ
حيث وضع ثبلثة اىداؼ .االىداؼ ىي التالية:

اٞنهتمٌن ّنشاكل " األوالد اٞنختلفٌن" ).(special children
ٗ نع ّ
اٞندرسٌن ّ
 تأكيد على مصطلح تعليم " الولد اٝناص" بدال من ٓنديد اعاقاتو او مبل١نو.
: 1931

 وضع معايًن مهنية للمعلمٌن يف ٠ناؿ الرتبية اٝناصة.
تأسس أوؿ مستشفى لؤلمراض النفسية لؤلوالد واٞنراىقٌن يف جزيرة رود ( )Rhode Islandقرب نيويورؾ اٚنو برادِف
(.)Kolko, Van Hasselt, 2013( )Bradley hospital

A Refuge for Juvenile Delinquents.

http://www.philanthropyroundtable.org/almanac/economic_and_social_prosperity/1825_a_refuge_for_juv
enile_delinquents

253

:1943

وضع ليو كانر ) (Leo Kannerنظاـ تصنيف االضطرابات السلوكيّة لدى األوالد (Behavior disorders
يسمى بػػمتبلزمة كانر ( Kanner’s
ّ classification system, or taxonomy of children’s

 )syndromeعن التوحد الطفوِف اٞنبكر ) (early infantile autismاٞنعروفة اليوـ باسم سلسلة اضطراب

:1946

التوحد ) (Autistic Disorder spectrumوكاف ىذا أبرز التصنيفات النفسيّة
الوقت .ولذلك ُٚنّي ليو كانر ػ"ابا الطب النفسي لؤلطفاؿ" ).)Kreshewski, 2010

اٞنوضوعة يف ذلك

خصص ٠نلس التعليم ٞندينة نيويورؾ مدارس للتبلميذ اٞنضطربٌن وغًن القابلٌن للتكيف ( (disturbed and
ّ

ُٚ maladjusted pupilsنِّيت ّندارس الػ ،600نسبةً ألرقامها اليت كانت  601و  602و  603اٍف...ىدفها
:1953

تقدمي العناية النفسيّة والتعليم للتبلميذ يف آف (.)Kiley, 2009

التجمع ) ، (The League) Schoolيف بروكلٌن وىي أوؿ
ّ
أسس كارؿ فينيشيل ) (Carl Fenichelمدرسة ّ
مدرسة خاصة لؤلوالد اٞنضطربٌن انفعاليًاKugelmass, ( (emotionally disturbed children) ،

.)1987,
:1960

نشر بًنؿ بًنكوفيتش واستًن روٖناف ) (Pearl Berkowitz and Esther Rothmanكتاب " الولد
تشجع التسامح ،واعتماد التعليم اٞنناسب ُنسب قواعد التلليل
اٞنضطرب" ) (The Disturbed Childهبدؼ ّ
النفسي الرتبوي )Berkowitz, Rothman, ( .(psychoanalytical educational approach

).)1962, 1967,
:1962

أوؿ من حدِّد مصطلح "االضطراب العاطفي" كاف ايلي باور يف الستّينيّات ،الذي اجري ٠نموعو من البلوث على

ٓنديد الطبلب الذين ٪نتاجوف إُف اٝندمات بسبب مشاكل عاطفية وسلوكية حادة .نشر ايلي باور ونادين المربت

) (Eli Bower and Nadine Lambertاختباراً مدرسيا لفلص األوالد اٞنعوقٌن عاطفيا
). (Smith, 2006) (Emotionally Handicapped Children
: 1968

خاصا ،وىو ٠نلس األوالد غًن العاديٌن
قسما ً
يف  1964اُنشىء ٠نلس األوالد ذوي االضطرابات السلوكية ً

فرعا خاصا لو وىو ٠نلس
) .(Council for Exceptional Childrenانشأ ىذا اجمللس يف ً 1968

األوالد ذوي االضطرابات السلوكيّة ( Council for Children with Behavioral

.)Bullock, Menendez, 1999 (.)Disorders
: 1978

يتضمن فصبلً عن االعاقة االنفعاليّةThe Education for All .
صدر قانوف عاـ للتعليم لكل األوالد اٞنعاقٌن ّ
) )Handicapped Children Act Public Law 94142الذي اصبح فيما بعد قانوف لتعليم
اٞنسمى ( Individuals with Disabilities Education
االشخاص ذوي االعاقات واالحتياجات َّ
اٝناصة ّ

 )Act – IDEAيف  .1990ىذا القانوف ىو ّاوؿ من نوعو الذي يضمن األوالد ذوي اإلعاقة اٜنق يف التعليم العاـ
اجملاين ،يف بيئة خالية من التعقيدات ( .)Claire McCann, 2014

: 1988

ُش ِكل التلالف الوطين للصلة النفسية والرتبية اٝناصة (National Mental Health and Special

) Education Coalitionيف الواليات اٞنتّلدة األمريكية يف  ،1987وبعد عاـ ،اعتمد التلالف تسمية
"االضطرابات االنفعالية السلوكيّة" بدالً من التسميات السائدة من مثل "اٞنعاؽ االنفعاِف" او "الضعف

السلوكي" ).)Boucher, 1999

اٞنسمى (Individuals with
 :2004-1990إنشاء القانوف لتعليم االشخاص ذوي االعاقات واالحتياجات َّ
اٝناصة ّ
) Disabilities Education Act – IDEAوتعديلو وٓنديثو على ع ّدة مراحل يف  1991و 1997و
اٝناصة عدـ فصل التبلميذ من اٞندارس ألسباب
العامة و ّ
 .2004يفرض ىذا القانوف على اٞنؤسسات الرتبويّة واٞندارس ّ
تأديبية او بسبب سلوكهم التخرييب اٞنتل ّدي من دوف اعطائهم فرص تعليمية بديلة .كما يكلّف اٞندارس استعماؿ

ادوات التقومي ،مثل التقومي الوظيفي السلوكي (Functional Behavior Assessment) Profiler
التدخل السلوكي
) )Rating Scale, FBAمن اجل معرفة الدوافع النفسيّة ٟنذا السلوؾ ،واعتماد برامج ّ

) (Behavior Intervention Plans - BIPمن بعد ذلك كبديل تعليمي .ومن ٗنلة ا٤نازات ىذا القانوف
العامة ،وتوفًن اٝندمات والربامج الرتبويّة والتعليميّة اٞنبلئمة لؤلشخاص ذوي االعاقات،
كاف التعليم اجملّاين يف اٞندارس ّ
وتوفًن التعليم اإلفرادي لذوي اإلعاقات ُنسب احتياجاهتم ،وتوفًن االرشاد النفسي واٞنعاٛنة النفسيّة اُف جانب

اٝندمات الرتبويّة ).(NCLD, 2014

. نياةٜنخاطر والوقاية لبلضطرابات النفسية واالنفعالية السلوكية عرب دورة اٞعوامل ا

:2 نللقٞا

Appendix 2: page 1 : Risk and protective factors for mental, emotional, and behavioral
disorders across the life cycle,.

.2  صفلة،نياةٜنخاطر والوقاية لبلضطرابات النفسية واالنفعالية والسلوكية عرب دورة اٞ عوامل ا:2 نللقٞا
Appendix 2: Risk and protective factors for mental, emotional, and behavioral
disorders across the life cycle, page 2.

.3  صفلة.نياةٜنخاطر والوقاية لبلضطرابات النفسية واالنفعالية والسلوكية عرب دورة اٞ عوامل ا:2 نللقٞا
Appendix 2: Risk and protective factors for mental, emotional, and behavioral
disorders across the life cycle. Page 3.

 وبنود،ني لبلضطرابات االنفعاليّةٚ ومقارنة بٌن بنود الدليل الر،تشخيص االضطرابات االنفعالية السلوكيّة
.  وبنود الدليل التشخيصي اإلحصائي لؤلمراض النفسية،نوح د لتصنيف السلوكياتٞا
ّ جدوؿ اخنباخ

:3 نللقٞا

.(Rutherford, Quinn, Mathur, 2004)

Appendix 3: Potential correspondence among emotional and behavior problems of
children according to the federal definition of emotional disturbance
(ED) and the two other classification systems: the Achenbach
Standardized Behavioral Rating Scales (ASEBA) and the DSM-IV.
Source: (Rutherford, Quinn, Mathur, 2007)

اٞنللق :4

احملاور الثمانية لتشخيص ا ضطرابات انفعالية وسلوكيّة يف دليل ويسكونسٌن.

Appendix 4: Eight Areas of Wisconsin Eligibility Criteria for Emotional Behavioral
Disability
)1

العالقات الشخصية المتبادلة

ال يثق باآلخرين و٫ناؼ منهم.
يرفضو الزمبلء.
يعاين من ا٨ناؿ األقراف او الزمبلء لو.
يتأثر بسهولة باألقراف او باألصدقاء.
يتبلعب باآلخرين يستغفلهم ويستخدمهم.
يتِّكل على االخرين بشكل ُم ْف ِر َط.

ُمتَ َل ّكمُ :م ْستَبِ ّدُ ،متَآمر.
يعاين من ضعف يف مهارات التفاعل مع اجملموعة.
يعاين من ضعف يف مهارات اللعب وف ًقا للقواعد.
٪نتاج اُف االىتماـ اٞنستمر ويطلبو.
٪نتاج دائماً اُف موافقة االخرين.
يرى نفسو ضليّة.
يعاين من الصعوبة يف العبلقات واالرتباط.
يقع يف عبلقات مضطربة ومتقلّبة.
يعاين من صعوبة االنفصاؿ عن مقدمي الرعاية لو.
يفتقر للوعي االجتماعي وقوانينو .قد ال يفهم التقاليد االجتماعية أو السلوؾ اٞنتوقع يف اجملتمع.
يظهر سلوًكا جنسيا غًن مبلئم.
يظهر الود بشكل مفرط.
االستجابة االنفعالية المضطربة أو سلوؾ غير مناسب لوضع طبيعي معيّن
)2
يضلك أو يبكي بشكل غًن الئق.
يكذب ،يغش ،يسرؽ.
سريع االنفعاؿ ،يرد بانفعاؿ.

يرفض القياـ باألعماؿ والفروض اٞندرسيّة.
سليب ،عدواين ،غًن ٠ناري.
عدمي القدرة على إجراء التغيًنات أو التلوالت.
يظهر عبلمات الشعور ،او عدـ القدرة على التعاطف.
يبدو ببل ر٘نة.
يصبح دفاعيا من دوف استفزاز.
ال يظهر التعاطف.
مهووس بالكماؿ وقاسي على ذاتو.
غًن منظم.
يفتقر اُف الثقة بالنفس.
٫نترب تقلبات مزاجية واسعة.
يعاين من اشارات اضطراب ثنائي القطب ).(Bipolar
بتصرفاتو وانفعاالتو.
متسرع ،ال يتل ّكم ّ
ّ
دائم التعاسة واالكتئاب أو القلق
)3
غًن مكرتث ،غًن ٍ
مباؿ.
يف ّكر يف االنتلار.
متشائم جداً.
منشغل باٞنشاعر السلبية.
٫نتبئ.
يهرب من اٞننزؿ.
لديو عادات سيئة مثل قضم األظافر أو نتف الشعر.
يعرب عن مشاعر التفاىة واليأس.
منشغل ،مأخوذ.
تصرفات الوسواس القهري ).(Obsessive Compulsive
لديو ّ
يعاين من فقداف االىتماـ يف نشاطات عاديّة.

غًن مهتم ّنا يدور حولو.
يعاين من مزاج متقلب أو غضب مفرط.
أعراض جسدية ،واآلـ أو مخاوؼ مرتبطة بمشاكل شخصية أو مدرسيّة
)4
لديو شكاوى جسدية ال ٬نكن التلقق منها أو اثباهتا بسهولة ،تَظْهر يف حاالت عصيبة وظروؼ صعبة.
ويتسرب من اٞندرسة.
يتأخر ،يتغيّب ّ

يعاين من رىاب اٞندرسة يرفض الذىاب إليها.

٩نرح و٫ندش نفسو يف اماكن معيّنة من اٛنسم.
لديو أ٧ناط أكل ونوـ غًن عادية.

يتعرض اُف الكثًن من اٜنوادث.
ّ

يتعثّر ويقع.

مرتدد ومنزٍو.
يهمل النظافة والرعاية الذاتية.
يعاين من اٟنلوسة السمعية أو البصرية.
يعاين من اعراض جسديّة مصدرىا نفسي (آالـ اٞنعدة ،والغثياف ،والدوخة ،والصداع ،والتقيؤ).
)5

حسية
عدـ القدرة على التعلّم حتّى في غياب اسباب صحية او عومل فكرية او ّ

غًن منتظم.

ينهزـ أو يستسلم بسهولة.
لديو سجل عدِف او ُح ِكم عليو يف السابق.
حسية تعلِّل التناقض اٜناصل يف ادائو.
غياب امراض او اعاقات ّ

يستطيع اف يتعلّم إُف حد ما ،ولكن ىناؾ فرؽ كبًن بٌن قدراتو العمليّة ونتائجو التعليميّة.
عبلماتو اٞندرسيّة تتناقض مع معدؿ الذكاء ).(IQ
يضيّع مقتنياتو ،لديو صعوبة يف حفظ االشياء.

التبوؿ والنظافة الشخصيّة واٜنميميّة.
لديو مشاكل يف النوـ ،واألكل و ّ
)6

انسحاب كبير من التفاعالت االجتماعية والعالقات الشخصية المتبادلة

ال يشارؾ يف الصف.

يعزؿ نفسو عن األسرة واألقراف.
يتجنب التواصل البصري ).(eye contact
يتلدث بصوت منخفض ىادئ أو يغمغم.
يتسرب او يهرب من اٞندرسة.
ّ

٪نبس نفسو يف الغرفة.
)7

عدوانية متطرفة على فترة طويلة من الزمن

٪نمل الضغائن.
لغتو مبتذلة وألفاظو شنيعة ،يشتم ،يهدد ،يستخف ،يدعي٩ ،نادؿ ،يتل ّدى ،يتآمر ،يكذب ،يرفع الصوت والنربة.
يعض ،يرمي االشياء ويكسرىا ،يدمر اٞنمتلكات.
يبصق ،يركل ،يضرب ،يقرصّ ،

٫نوؼ ،يه ّدد.
٪نمل األسللة او يستخدمها ّ ،
تنتابو نوبات من الغضب.

يغش ،يسرؽ ،يلجأ اُف التنمر.
يع ّذب اٜنيوانات.
)8

سلوكيات سلبيّة أخرى مختلفة جدا عن سلوكيّات األوالد من العمر نفسو.

وتطرفًا مقارنة مع اآلخرين يف اجملموعة نفسها.
ردود فعلو أكثر ح ّدة ّ

ردود الفعل أكثر سلبيّة او اكثر المباالة مقارنة مع اآلخرين يف اجملموعة نفسها.
ال يظهر النضج االجتماعي.

ال يظهر النضج االنفعاِف.
ينبذه الزمبلء.
حضوره يعرقل تعليم اآلخرين.
مشوش.
واقعو ّ

يعاين من اٟنلوسة.

سلوكيات متصلّبة ) (rigidأو طقوس ٧نطيّة (.)ritualistic

حركات ٧نطية.

نوسيقيٌنٞنمثّلٌن واٞنؤرخٌن واٞا
ّ نيبلدي يصف معاناةٞاألوؿ ا
ّ ديسيموس جونيس جوفيناليس الشاعر يف القرف
.نعلّمٌن من طغياف الفنٞوا

:5 نللقٞا

Appendix 5: Decimus Junis Juvenalis, 1st century AD poet on the suffering of
historians actors musicians and teachers from the tyranny of art. Source:
(Humphries, 1960).

.)1987 مستويات التق ّد ـ عند تلقّ ي العبلج بالفن (ُنسب نتائج ُنث ويلر

:6 نللقٞا

Appendix 6: Levels of therapy (Based on Wheeler’s 1987 research findings.)
Source: Karkou Vassiliki, 2006, Arts Therapies: A Research-based Map of the Field
Elsevier Health Sciences, - page 69

.ننهجيٞصورة توضيليّة عن تقنيّة الرسم ا
Appendix 7: Explanatory illustration about systematic drawing.

:7 نللقٞا

.نرٜخطّة الدرس يف الرسم العبلجي ا
Appendix 8: Lesson Plan for free therapeutic drawing.

:8 نللقٞا

.ننهجيٞخطّة الدرس يف الرسم العبلجي ا
Appendix 9: Lesson plan for systematic therapeutic drawing.

:9 نللقٞا

.نرّك بٞ خطّة الدرس يف الرسم العبلجي ا:10 نللقٞا
Appendix 10: Lesson plan for synthesized therapeutic drawing.

.نرّك ب غًن العبلجيٞ خطّة الدرس يف الرسم ا:11 نللقٞا
Appendix 11: Lesson plan for non-therapeutic synthesized drawing

نوذج عن٧ نة الثانيةٚ والر، ّنها الكلٚنة األوُف ىي النموذج يرٚ الر.نرّك بٞننهجي والرسم اٞ بٌن الرسم ا1  مقارنة:12 نللقٞا
.نضاؼٞاالبداع الشخصي ا

Appendix 12: Comparison between systematic and synthesized drawings.
The first one is drawn by all, the second one is an example of individually
added creativity.
:نة يف االسفلٚترٗنة النص على الر
!!!نينٞأوى ػ !!! رأسي يؤ
يغرد ىذا العصفور؟؟؟
ّ ىل
Translation of note
on the picture below:
Oh!! I have a headache!!!
Does this bird sing?

نوذج٧ نة الثانيةٚ والر، ّنها الكلٚنة األوُف ىي النموذج الذي يرٚ الر.نرّك بٞننهجي والرسم اٞ بٌن الرسم ا2  مقارنة:13 نللقٞا
.نضاؼٞعن االبداع الشخصي ا
Appendix 13: Comparison between systematic and synthesized drawings first one is
drawn by all, the second one is an example of individually added
creativity.

:نة يف االسفلٚترٗنة النص على الر
.السنجاب يتسلق الشجرة
.وضعت العصفور البيض
Translation of note on the picture below:
The squirrel climbs the tree. The bird laid eggs.

.نقابلةٞ عناوين الدروس يف منهج الولد القوي ومواضيعها ا:14 نللقٞا
Appendix 14: Strong Kids Curriculum titles and corresponding themes.
Source: http://strongkids.uoregon.edu/strongkids.html

Main Purpose

Lesson Number and Title

ندؼ االساسيٟا

رقم الدروس والعنواف

Introduce students to the Strong Kids curriculum.

تعريف التبلميذ على منهج الولد قوي

.

Teach students to identify comfortable and uncomfortable
feelings, and to increase their emotional vocabulary.

 وزيادة،نة٪نرٞنة وغًن ا٪نرٞنشاعر اٞتعليم التبلميذ التعرؼ على ا
.نفردات العاطفيةٞا

About Strong Kids: Emotional
Strength Training.

 التدريب يف:عن برنامج الولد القوي
.القوة العاطفيّة
ّ
.افهم مشاعرؾ
Understanding Your Feelings.

.نختلفةٞنشاعر اٞنناسبة للتعبًن عن اٞالرتكيز على الطرؽ ا

.افهم مشاعرؾ

نوذج٧  وذلك باستخداـ،تعليم التبلميذ على فهم وإدارة الغضب
.254نعريف السلوكيٞاألربع خطوات ا
Development of empathy skills, or ability to identify feelings

 أو القدرة،تنمية مهارات التعاطفthat other people may have.
.على التعرؼ على مشاعر اآلخرين
Teach students strategies to identify negative and
errors. maladaptive thinking patterns and common thinking

ناط التفكًن٧تعليم التبلميذ اسرتاتيجيات على التعرؼ على أ
.السلبية وغًن القابلة على التأقلم وأخطاء التفكًن الشائعة
Techniques for dispelling irrational negative thoughts and
replacing them with more realistic and constructive
cognitions.

نا باإلدراؾٟتقنيات لتبديد األفكار السلبية غًن العقبلنية واستبدا
.أكثر واقعية وبناءة

1

Understanding Your Feelings.

Focus on appropriate ways to express various feelings.

Teach students to understand and manage anger, using a
four-step cognitive-behavioral model.

#

Dealing With Anger

.التعامل مع الغضب
Understanding Other People's
Feelings

.فهم مشاعر الشخص االخر
Clear Thinking 1

.1 التفكًن الواضح

Clear Thinking 2

.2 التفكًن الواضح

. 347  يف صفلة16 نللق رقمٞنعريف السلوكي يف اٞنوذج األربع خطوات القائم على العبلج ا٧

2
3
4

5

6

7

254

Teach students more strategies to offset negative thinking
styles, and to use an optimistic style of approaching
problems.

ناط التفكًن٧نواجهة أٞ نزيد من االسرتاتيجياتٞتعليم التبلميذ ا
.نشاكل القادمةٞ واستخداـ أسلوب متفائل من ا،السلبية
Teach students to solve interpersonal problems and deal
with conflicts effectively and without violence.

نشاكل الشخصية والتعامل مع النزاعاتٞتعليم الطبلب على حل ا
.بشكل فعاؿ وبدوف عنف

The Power of Positive Thinking

.نايب٩قوة التفكًن اإل

Solving People Problems

.نشاكل مع الناسٞحل ا

8

9

How to identify stressors, cognitive and behavioral

تعليمstrategies for managing stress, anxiety, and worries.
نعرفيةٞالطبلب كيفية التعرؼ على الضغوطات واالسرتاتيجيات ا
.نخاوؼٞ وا، والقلق،والسلوكية إلدارة اإلجهاد
Teach students basic steps for setting and achieving
and realistic goals, and strategies for increasing positive
appropriate activities.

،نطوات األساسية لوضع وٓنقيق أىداؼ واقعيةٝتعليم الطبلب ا
.نناسبةٞنابية وا٩واسرتاتيجيات لزيادة األنشطة اإل

Allowing Go of Stress

.التخلّص من اإلجهاد

10

Behavior Change:
Setting Goals and Staying Active

 ٓنديد األىداؼ واحملافظة:تغيًن السلوؾ
.على النشاط

Review of major concepts in the Strong Kids curriculum.

Finishing UP!

.ننهج الولد القويٞنفاىيم الرئيسية يف اٞعرض ا

.النهاية

11

12

اٞنللق  :15اىم مواصفات استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي.

Appendix 15: Description of the Functional Behavior Assessment Profiler.
 اختبار نفسي موثوؽ ويُستخدـ يف مدارس الواليات اٞنتلدة االمًنكيّة على نطاؽ واسع ،الكتشاؼ التبلميذ ذوي
االضطرابات السلوكية والنفسية وتقومي حالتهم ومتابعتهم" .255التقومي السلوكي الوظيفي ىو عملية ٗنع اٞنعلومات عن
العوامل أو األحداث اليت تتنبّأ ّنشكلة يف السلوؾ ،وبشكل موثوؽ .)O’Neill et al., 1997( ،ويساعد اٞندرسٌن
واٞنستشارين يف فهم سلوؾ التبلميذ (،)Quinn, Gable, Rutherford, Nelson, and Howell, 1998

ومعرفة األسباب الكامنة وراء السلوكيات اٞنختلّة وظيفيًا.
اٝناصة باستعماؿ استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ
 ألزـ القانوف األمريكي اٝناص برتبية لذوي االعاقات واالحتياجات
ّ
الوظيفي يف اٞندارس منذ سنة  ،1995بشكل روتيين ،وذلك إلجراء التقو٬نات الصليلة قبل عند وضع خطط التدخل
او قبل ّأناذ قرارات مصًنيّة مثل استبعاد التبلميذ او طردىم من اٞندرسة٩ .نري استعماؿ استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ

الوظيفي كإجراء استباقي الستخدامها مع التبلميذ ذوي السلوكيّات غًن النموذجيّة ( .)Scott, et al, 2004وبعد
التعرؼ إُف مصدر
ىذا االجراء ،وبناءً على اٞنعلومات اليت يتم اٜنصوؿ عليها عن طريق استعماؿ ىذه االستمارة ،يتم ّ
التدخبلت التعليميّة االستباقيّة ( .)CECP, 1998وىكذا يصبح
اٞنشكلة ،كما يتم استعماؿ اٞنعلومات لتطوير ّ
ويصب االىتماـ على تلبية االحتياجات الفرديّة
التعليم اكثر ا٩نابيّة ،حيث يتم الرتكيز على التعليم بدالً من القصاص،
ّ
التبلميذ ذوي االعاقة بسلوؾ داعم اجتماعيّاً (.)Lewis, Scott, & Sugai, 1994( (pro-socially

 من اىم ٣نيّزات استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي ا ّّنا ليست فقط لبلستعماؿ العيادي اٞنتخصص بل اّنا تق ّدـ
التعرؼ على صعوبات التبلميذ ذوي االعاقات
امكانيّة اجراء االختبار لكل من االىل و ّ
اٞندرسٌن ،ويعطيهم فرصة ّ
النفسيّة قبل اللجوء إُف اختصاصيٌن نفسيٌن .ا ّّنا تساعد اٞنعلمٌن يف تقومي سلوؾ تبلميذىم ،و٬ن ّكنهم من معرفة
االوالد معرفة أفضل ويساعدىم يف إعادة تنظيم خطط التدريس .إ ّّنا اداة عمليّة ومفيدة وقابلة لبلستعماؿ لغًن
االختصاصيٌن ،للعاملٌن يف داخل اٞنؤسسات التعليميّة وخارج ٠ناؿ الصلة العقلية" .ومع ذلك ،ال تقل ا٨نّيّة ىذه
االستمارة وج ّديّتها عن باقي االستمارات اٞنعرتؼ هبا ،أل ّّنا خضعت الختبارات دقيقة وٕنّت مقارنتها مع بيانات

واسعة االنتشار كما متّ صقلها ّنعايًن عالية للتقومي التلليلي" (.)Crouse , 2007, p. 75
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" مع تفعيل قانوف  IDEAيف  1997و  2004الذي ُ٩نيز ويشرتط استخداـ استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي
( ) IDEA, 1997, 2004اصبح من الضروري االسرتشاد هبذه االستمارة لتقومي اٜناالت ولتطوير برامج الدعم
للطبلب ذوي االضطرابات اٞنختلفة اليت تعرقل النجاح الدراسي .ومنذ ذلك الوقت تشًن ٠نموعة كبًنة من األُناث إُف
أف الدعم الفردي القائم على معلومات استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي فعالة للغاية يف خفض أ٧ناط ثابتة من
سلوؾ التل ّدي ( Cook et al., 2012; Didden, Duker, & Korzilius ,1997; Filter & Horner,
;2009; Iwata et al, 1982/1994; Marquis et al., 2000; Newcomer & Lewis; 2004

 .)Pelios, Morren, Tesch & Axelrod, 1999كما ا ّف استخداـ االستمارة يُعترب افضل اٞنمارسات ٞنعاٛنة

السلوؾ الصعب لدى التبلميذ ذوي االعاقات وكذلك لغًن اٞنعوقٌن ;(Cooper, Heron, & Heward, 2007
& Scott, Anderson & Alter, 2011; Renshaw, 2008; Christensen, Marchant,

).)Anderson, 2008; Strickland-Cohen and Horner, 2012
 تنبيو ىاـ جداً :من اٞنهم ج ّداً التنبيو إُف اف استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي ليست بأداة لتشخيص سريري وال
تشخيصا سريريا دقي ًقا لتلديد انواع االضطرابات أو مشاكل الصلة العقلية .إّ٧نا ىو أداة استكشاؼ موثوقة
توفّر
ً
و٢نصصة لبلستخداـ يف اٞندرسة من قبل اٞنعلمٌن ،واٞنستشارين ،حّت من اآلباء واألمهات ،تستخدـ ٞنراقبة السلوكيات
ّ
ولتتبع التدىورات والتلسينات يف العواطف والسلوؾ .وقد يتطلب العمل السريري اجراء اختبارات إضافية ومتخصصة.

.)CBT( نعريف ا لسلوكيٞنوذج األربع خطوات القائم على العبلج ا٧ :16 نللقٞا
Appendix 16: Four-step cognitive-behavioral model for therapy.

.يتضم ن معلومات عن التلميذ
 مق ّد مة استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي باللغة اإلنكليزية:17 نللقٞا
ّ
Appendix 17: Functional Behavior Assessment Profiler introduction page, in English
language, contains student information.
First Name
Family Name:
Age
sex
Grade (if in school):
Does this student have any of these diagnosed
conditions?

Does this student have any of these suspected
(but not diagnosed) conditions?

Do you believe that this student currently has
serious emotional or behavioral difficulties which
interfere in his/her life?
Ethnic Origin:

male

female

none
ADHD
anxiety
depression
OCD
ODD
Conduct Disorder
Thought Disorder
Autism
none
ADHD
anxiety
depression
OCD
ODD
Conduct Disorder
Thought Disorder
Autism
yes

no

White Black Asian
Indian Hispanic Mixed

State in which you live:
For the following items please select the rating that best describes the
student being rated based on the scale to the right.
Note, there are 120 items, please complete them all for an accurate rating.
1 = Not True
2 = Somewhat True
3 = Very True

. سؤاؿ120 تتضم ن
 بنود استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي باللغة اإلنكليزية:18 نللقٞا
ّ
Appendix 18: Functional Behavior Assessment Profiler, English Language, 120
questions.
1

I don't pay attention to details

1

2

3

2

I'm fidgety or squirmy

1

2

3

3

I'm easily embarrassed

1

2

3

4

I have delusions - believes things to be true which are not

1

2

3

5

I'm sad or depressed

1

2

3

6

I spread rumors about others

1

2

3

7

I'm physically cruel to animals

1

2

3

8

I can't get mind off of certain thoughts or mental images

1

2

3

9

I have difficulty organizing tasks or activities

1

2

3

10

I'm constantly moving or "on the go"

1

2

3

11

I'm easily annoyed by others

1

2

3

12

I sleep too much during the day

1

2

3

13

I perform certain actions over and over to relieve stress

1

2

3

14

I'm angry or upset when ignored

1

2

3

15

I avoid talking or interacting with peers

1

2

3

16

I try to get others in trouble

1

2

3

17

I get headaches

1

2

3

18

I'm reluctant to engage in tasks which require sustained attention or effort

1

2

3

19

I talk too much

1

2

3

20

I'm angry and/or resentful

1

2

3

21

I follow negative peer influence

1

2

3

22

I have a strong preference for being alone or isolated rather than with others

1

2

3

23

I perceive criticism or teasing when it was not intended

1

2

3

24

I seek attention from others

1

2

3

1

2

3

25

I lose things which are necessary to complete tasks (such as pencils, paper, books,
etc.)

26

I blurt out answers even before a question has been competed

1

2

3

27

I'm vindictive - want to "get back at" someone

1

2

3

28

I have slow or delayed body movements

1

2

3

29

I do not participate in sports, clubs, or other group activities

1

2

3

30

I'm distracted by noises or activities

1

2

3

31

I have difficulty waiting for your turn

1

2

3

32

I'm tired or lacking energy

1

2

3

33

I'm generally anxious or nervous

1

2

3

34

I do not follow or obey rules

1

2

3

35

I'm forgetful

1

2

3

36

I interrupt others

1

2

3

37

I feel guilty or worthless

1

2

3

38

I get angry when teased

1

2

3

39

I have difficulty concentrating or making decisions

1

2

3

40

I vandalize property

1

2

3

41

I have thoughts of suicide or death

1

2

3

42

I'm shy

1

2

3

43

I bully , threaten, or intimidate others

1

2

3

44

I start fires with intent to cause damage

1

2

3

45

I have broken into someone's house, building, locker, car, etc.

1

2

3

46

I stay out at night beyond curfew

1

2

3

47

I make careless mistakes

1

2

3

48

I leave seat in classroom or other situations when expected to be seated

1

2

3

49

I have verbal arguments with adults

1

2

3

50

I have hallucinations - hearing or seeing things which others do not

1

2

3

51

I lack interest in or pleasure for most daily activities

1

2

3

52

I tend to overreact to criticism or embarrassment

1

2

3

53

I get stomachaches

1

2

3

54

I bite or pick at fingernails, hair, or skin

1

2

3

55

I have frequent excused absences from school

1

2

3

56

I withdraw or "shut down" when embarrassed

1

2

3

57

I get angry when embarrassed

1

2

3

58

I get nervous when speaking or performing in front of others

1

2

3

59

I start fights with others

1

2

3

60

I deliberately destroy the property of others

1

2

3

61

I lie to or otherwise manipulates others to gain favors or avoid obligations

1

2

3

62

I run away from home

1

2

3

63

I have difficulty staying focused on tasks or activities

1

2

3

64

I lose my temper

1

2

3

65

I skip class or school

1

2

3

66

I use tobacco, alcohol, or other "street drugs"

1

2

3

67

I run about or climbs on things inappropriately

1

2

3

68

I have disorganized speech - difficult for others to follow or understand

1

2

3

69

I've experienced significant weight change (gain or loss)

1

2

3

70

I'm perfectionistic

1

2

3

71

I complain of body aches or pains

1

2

3

72

I tease others

1

2

3

73

I do not complete schoolwork

1

2

3

74

I'm a negative leader among peers

1

2

3

75

I get angry when criticized

1

2

3

76

I swear or uses obscene language

1

2

3

1

2

3

77

I have used a weapon which could cause serious harm to others (like a knife, gun,
bat, etc.)

78

I have stolen from home, school or elsewhere (like shoplifting)

1

2

3

79

I have frequent unexcused absences from school

1

2

3

80

I do not seem to listen when spoken to

1

2

3

81

I'm restless

1

2

3

82

I deliberately annoy others

1

2

3

83

I have very disorganized or unpredictable behavior without an apparent purpose

1

2

3

84

I frequently visit the doctor or school nurse

1

2

3

85

I'm irritable

1

2

3

86

I have verbal arguments with peers

1

2

3

87

I complain of eye problems (not related to a need for glasses)

1

2

3

88

I make disruptive noises

1

2

3

89

I do not complete chores

1

2

3

90

I resent authority

1

2

3

91

I use behavior to conceal frustration

1

2

3

92

I have a high need for social acceptance

1

2

3

93

I'm physically cruelty to other people

1

2

3

94

I do not follow instructions or finish assigned tasks

1

2

3

95

I have difficulty quietly engaging in leisure activities

1

2

3

96

I write threatening letters or notes

1

2

3

97

I display very little emotion or "affect"

1

2

3

98

I complain of difficulty sleeping at night

1

2

3

99

I'm tense

1

2

3

1

2

3

100

I seem to have a compulsive need to repeat certain behaviors (i.e. hand washing,
counting steps, saying a series of words silently or aloud, et.)

101

I have skin problems (rashes, etc.)

1

2

3

102

I like to be the "center of attention"

1

2

3

103

I'm often difficult to find -I hide or disappear

1

2

3

104

I don't like being told what to do

1

2

3

105

I get more upset if punished or criticized in front of others

1

2

3

106

I like to be "in charge"

1

2

3

107

I engage is a certain impulsive reaction over and over

1

2

3

108

I hold a grudge

1

2

3

109

I'm inflexible - need to always do things in a certain way

1

2

3

110

I blame others for my mistakes or misbehavior

1

2

3

111

I'm unable to make or keep friends

1

2

3

112

I have considerable difficulty relating to other people

1

2

3

113

I misinterpret social cues or the behavior of others

1

2

3

1

2

3

114

I have difficulty using or understanding nonverbal communication (such as gestures,
facial expressions, tone of voice, etc.)

115

I have very unusual speech patterns (such as tone, rhythm, or rate)

1

2

3

116

I have considerable difficulty initiating or maintaining a conversation

1

2

3

117

I insist on following certain rules, routines, or rituals

1

2

3

118

I'm very resistant to changes in activity

1

2

3

119

I'm overly preoccupied with a specific area of interest

1

2

3

1

2

3

120

I'm highly sensitive to certain sensory stimuli (such as light, sound, texture, smell,
etc.)

. تصنيف بنود االستمارة لوظائف وسلوؾ ومشاكل الصلة العقلية:19 نللقٞا
Appendix 19: Organization of FBA Constructs into Behaviors, Functions and
Mental Health Problems.

 من دوف اي، ُنرفيّة عالية. الصف
نو التبلميذ على سبّورةٚ نصب تذكاري يف أرمينيا معروؼ باسم سارتاراباد ر:20 نللقٞا
ّ
.ٓنضًن مسبق
Appendix 20: A monument in Armenia, known by the name of Sartarabad, students
drew it on the classroom board, with high skill, without previous
preparation.
Source:https://milwaukeearmenians.files.wordpress.com/2015/05/sartarabad.png

 ا ستمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي باللغة االرمنيّة: 21 نللقٞا
. سؤاؿ120 يتضم ن مق ّد مة عن معلومات التلميذ و
ّ
Appendix 21: Functional Behavior Assessment Profiler, including introduction page,
and 120 questions, in Armenian language.

ì³ñáõ»É³Ï»ñåÇ »õ Øï³ÍáõÙÝ»ñáõ Ð³ñó³ñ³Ý
¸³ë³ñ³Ý
Æ∙³Ï³Ý Ï³Ù
²ñ³Ï³Ý
î³ñÇù
Ð»ï»õ»³É Ñ³ñóáõÙÝ»ñáõÝ å³ï³ëË³Ý»ó¿ù
ÁÝïñ»Éáí Û³ñÙ³ñ³∙áÛÝ Ãáõ³Ýß³ÝÁ
1 = ÖÇß¹ ã¿
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2= øÇã ÙÁ ×Çß¹ ¿

Ø³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ íñ³Û ã»Ù Ï»¹ñáÝ³Ý³ñ
ºë ³ÝÑ³Ý¹³ñï Ï³Ù ß³ñÅáõÙÇ Ù¿ç »Ù
Þáõïáí ÇÝù½ÇÝùë Ýáõ³ëï³ó³Í ÏÁ ½∙³Ù
òÝáñ³ÙÇï »Ù. ÏÁ Ñ³õ³ï³Ù µ³Ý»ñáõ, áñáÝù
×Çß¹ ã»Ý
îËáõñ »õ ÁÝÏ×áõ³Í »Ù
àõñÇßÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ
ï³ñ³Í»Ù
Î»Ý¹³ÝÇÝ»ñáõ Ñ³Ý¹¿å ³Ý∙áõÃ »Ù »õ
ýÇ½Çù³å¿ë ÏÁ ï³Ýç»Ù
â»Ù ÏñÝ³ñ Ó»ñµ³½³ïÇÉ ÝáÛÝ Ùï³ÍáõÙÝ»ñ¿Ý »õ
å³ïÏ»ñÝ»ñ¿Ý, áñáÝù ÙÇßï ÙïùÇë Ù¿ç »Ý
ä³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñë »õ ∙áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñë
Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝ áõÝÇÙ
ØÇßï ß³ñÅáõÝ »Ù »õ ÏÁ ½µ³ÕÇÙ µ³Ýáí ÙÁ
àõñÇßÝ»ñ¿Ý ßáõïáí ÏÁ Ý»Õ³Ý³Ù »õ ÏÁ ËñïãÇÙ
úñáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ï³Ý Ù¿ç ß³ï ÏÁ ùÝ³Ý³Ù
Î³ñ∙ ÙÁ ß³ñÅáõÙÝ»ñ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ÏÁ ÏñÏÝ»Ù,
áñå¿ë½Ç ∙»ñ×ÝßáõÙ¿ Ó»ñµ³½³ïÇÙ
ºÃ¿ ½Çë ³Ýï»ë»Ý, ÏÁ µ³ñÏ³Ý³Ù »õ
³Ýïñ³Ù³¹Çñ Ï°ÁÉÉ³Ù
ÎÁ Ëáõë³÷ÇÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñáõë Ñ»ï Ëûë»É¿ Ï³Ù

3 = Þ³ï ×Çß¹ ¿
O1

O2

O3

O1

O2

O3

O1

O2

O3

O1

O2

O3

O1

O2

O3

O1

O2

O3

O1

O2

O3

O1

O2

O3

O1

O2

O3

O1
O1

O2
O2

O3
O3

O1

O2

O3

O1

O2

O3

O1

O2

O3

O1

O2

O3

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ Ùß³Ï»É¿
ÎÁ ç³Ý³Ù áõñÇßÝ»ñÁ ¹Åáõ³ñáõÃ»³Ý Ù³ïÝ»É »õ
Ñ³ñó»ñ ëï»ÕÍ»É
¶ÉË³ó³õ Ï°áõÝ»Ý³Ù
ÎÁ ï³ï³ÙëÇÙ Ù³ëÝ³Ïó»É¿ ³ÛÝ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ, áñáÝù ß³ï Ï»¹ñáÝ³óáõÙ »õ
×Ç∙ ÏÁ å³Ñ³Ýç»Ý
Þ³ï ÏÁ ËûëÇÙ
´³ñÏ³óáÕ »õ ³ïáÕ »Ù
ÎÁ Ñ»ï»õÇÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñáõë ã³ñ ûñÇÝ³ÏÝ»ñáõÝ
Þ³ï Ëáñ Ý³Ë³ëÇñáõÃÇõÝ áõÝÇÙ
³é³ÝÓÝáõÃ»³Ý Ù¿ç ÙÝ³Éáõ, ù³Ýª áõñÇßÝ»ñáõ
Ñ»ï ÁÝÏ»ñ³Ïó»Éáõ
ØÇßï ÏÁ Ï³ñÍ»Ù áñ ½Çë ÏÁ ùÝÝ³¹³ï»Ý Ï³Ù
Ï°áõ½»Ý Ýáõ³ëï³óÝ»É
ÎÁ å³Ñ³Ýç»Ù áñ áõñÇßÝ»ñáõ áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ
íñ³ë Ï»¹ñáÝ³Ý³Û
Ú³×³Ë Ï³ñ»õáñ ∙ñ»Ý³Ï³Ý åÇïáÛùÝ»ñª
Ù³ïÇï, ·∙Çñù ÏÁ ÏáñëÝóÝ»Ù
Ü³Ëù³Ý ¹ÇÙ³óÇÝÇ Ñ³ñóáõÙÇÝ ³õ³ñïÁ, ³ñ¹¿Ý
ÏÁ å³ï³ëË³Ý»Ù
àË»ñÇÙ »Ù, ÷áË³¹³ñÓ íñ¿Å Ï°áõ½»Ù ÉáõÍ»É
Ø³ñÙÇÝÇë ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ ¹³Ý¹³Õ »Ý »õ áõß³ó³Í
â»Ù Ù³ëÝ³ÏóÇñ ³ÏÙµ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõ »õ
ËÙµ³ÛÇÝ ∙áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñáõ
àõß³¹ñáõÃÇõÝë ÏÁ íñÇåÇ »õ Ï°³½¹áõÇÙ »ñµ Ó³ÛÝ
ÙÁ Éë»Ù »õ ß³ñÅáõÙ ÙÁ ÝÏ³ï»Ù
ÆÙ Ï³ñ∙Çë, ëå³ë»Éáõ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝ áõÝÇÙ
Úá∙Ý³Í »õ áõÅ³ëå³é »Ù
ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë Ùï³Ñá∙ »Ù »õ çÕ³ÛÇÝ
úñ¿ÝùÝ»ñáõÝ ã»Ù Ñ»ï»õÇñ »õ ã»Ù ÑÝ³½³Ý¹Çñ
Øáé³óÏáï »Ù
àõñÇßÝ»ñáõ Ëûë³ÏóáõÃÇõÝÁ Ï°ÁÝ¹Ñ³ï»Ù
ÆÝù½ÇÝùë Û³Ýó³õáñ ÏÁ ½k³Ù »õ ³Ý³ñÅ¿ù
ÎÁ µ³ñÏ³Ý³Ù »ñµ ½Çë ÏÁ Ýáõ³ëï³óÝ»Ý
Î»¹ñáÝ³Ý³Éáõ »õ áñáßáõÙÝ»ñ ï³Éáõ
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝ áõÝÇÙ
¸åñáóÇÝ Ï³Ù Ñ³ÝñáõÃ»³Ý å³ïÏ³ÝáÕ
³é³ñÏ³Ý»ñáõ íÝ³ë ÏÁ Ñ³ëóÝ»Ù

O1
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O3

O1
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O3

O1
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O3

O1

O2
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O1
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O3

O1

O2

O3

O1

O2

O3

O1

O2

O3

O1

O2

O3

O1

O2

O3

O1
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O1
O1
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O2

O3
O3

O1

O2

O3

O1

O2

O3

O1

O2

O3

O1

O2

O3

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

61
62
63
64

ÎÁ Ùï³Í»Ù ³ÝÓÝ³ëå³ÝáõÃ»³Ý »õ Ù³Ñáõ³Ý
Ù³ëÇÝ
²ÙãÏáï »Ù
àõñÇßÝ»ñÁ ÏÁ Ý»Õ»Ù, ÏÁ ëå³éÝ³Ù »õ ÏÁ
í³ËóÝ»Ù
Îñ³Ï í³ñ»Éáí áõñÇßÝ»ñáõ íÝ³ë ÏÁ Ñ³ëóÝ»Ù
àõñÇßÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ ïáõÝÁ Ï³Ù ÇÝùÝ³ß³ñÅÁ
Ïáïñ³Í ÁÉÉ³É ÏÁ Ùï³Í»Ù
ÆñÇÏáõÝÝ»ñÁ ³ñïûÝáõ³Í Å³Ù¿Ý ³õ»ÉÇ áõß ïáõÝ
Ïáõ ∙³Ù
²Ýáõß³¹ñáõÃ»³Ý ëË³ÉÝ»ñ Ï°ÁÝ»Ù
¸³ë³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç Ï³Ù ¹áõñëÁ Ýëï»ÉáõÝ
÷áË³ñ¿Ý ï»Õ¿ë Ï°»ÉÉ»Ù
´³Ý³õáñ í¿×»ñ Ï°áõÝ»Ý³Ù Ù»Í»ñáõ Ñ»ï
Ò³ÛÝ»ñ ÏÁ Éë»Ù »õ µ³Ý»ñ ÏÁ ï»ëÝ»Ù ½áñë
áõñÇßÝ»ñÁ ã»Ý ï»ëÝ»ñ
Ð»ï³ùñùñáõ³Í ã»Ù »õ Ñ³×áÛù ã»Ù ³éÝ»ñ ∙ñ»Ã¿
µáÉáñ ³éûñ»³Û ∙áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñ¿
øÝÝ³¹³ïáõÃ»Ý¿ Ï³Ù ß³ï Ýáõ³ëï³óáõÙ¿
Ï°³½¹áõÇÙ. ÏÁ åáéÃÏ³Ù
êï³ÙáùëÇ ó³õ»ñ Ï°áõÝ»Ý³Ù
ºÕáõÝùÝ»ñë, Ù³½ë, ÙáñÃë Ï°áõï»Ù Ï³Ù ÏÁ ÏñÍ»Ù
Ú³×³Ë µ³Ý³õáñ å³ï×³éÝ»ñáí ÏÁ
µ³ó³Ï³ÛÇÙ ¹åñáó¿Ý
ºñµ ß³ï Ýáõ³ëï³ó³Í ½∙³Ù ÏÁ Éé»Ù »õ ÏÁ
Ñ»é³Ý³Ù
ºñµ ß³ï Ýáõ³ëï³ó³Í ½∙³Ù ÏÁ µ³ñÏ³Ý³Ù
àõñÇßÝ»ñáõ ³éç»õ Ëûë»Éáõ Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³Ý³Éáõ
å³ñ³∙³ÛÇÝ çÕ³∙ñ∙Çé Ï°ÁÉÉ³Ù
àõñÇßÝ»ñáõ Ñ»ï ÏÁ ëÏëÇÙ ÏéáõÇÉ
àõñÇßÝ»ñáõ å³ïÏ³ÝáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÁ
Ù³ëÝ³õáñ ÏÁ Ïáïñ»Ù »õ Ï³Ù ÏÁ Ë³Ý∙³ñ»Ù
Þ³ï ÏÁ ËûëÇÙ Ï³Ù áõñÇßÁ ÏÁ ß³Ñ³·áñÍ»Ù
áñå¿ë½Ç û∙ïáõÇÙ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ¿ë
÷³Ëáõëï ï³Ù
îáõÝ¿Ý ÷³Ëáõëï Ïáõ ï³Ù
ÎÁ ¹Åáõ³ñ³Ý³Ù ∙áñÍ»ñáõ Ï³Ù
å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ íñ³Û Ï»¹ñáÝ³ó³Í
ÙÝ³É
æÕ³∙ñ∙Çé Ï°ÁÉÉ³Ù

O1
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O1
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O2
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O1

O2
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O1

O2
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O3
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O2

O3
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O2

O3
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O3
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O2

O3

O1

O2

O3

65
66
67

68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

¸åñáó¿Ý Ï³Ù ¹³ë³ñ³Ý¿Ý ÷³Ëáõëï Ïáõ ï³Ù
ÌË³Ëáï, ËÙÇãù Ï³Ù ³ÛÉ ÃÙñ»óáõóÇãÝ»ñ ÏÁ
∙áñÍ³Í»Ù
²Ýå³ïß³× Ï»ñåáí µ³Ý»ñáõ íñ³Û ÏÁ Ù³ùÉóÇÙ
Ï³Ù ßáõñçÁ ÏÁ ¹³éÝ³Ù
²Ýï»ÕÇ Ëûë³ÏóáõÃÇõÝ Ï°áõÝ»Ý³Ù. »ñµ»ÙÝ
ß³ï»ñ ã»Ý ÏñÝ³ñ Ñ³ëÏÝ³É Ã¿ ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ ¿
³ÝÇÏ³
´³õ³Ï³Ý ß³ï ∙Çñó³Í Ï³Ù ÏßÇéù
ÏáñëÝóáõó³Í »Ù
â³÷³½³Ýó µÍ³ËÝ¹Çñ »Ù. Ï³ï³ñ»É³∙áñÍ »õ
Ï³ï³ñ»É³å³ßï
Ø³ñÙÇÝÇ ïÓ»õáÃ»³Ý ÏÁ ∙³Ý∙³ïÇÙ
àõñÇßÝ»ñÁ çÕ³∙ñ∙Çé ÏÁ ¹³ñÓÝ»Ù
¸åñáó³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñë ã»Ù
³ÙµáÕç³óÝ»ñ
ÄËï³Ï³Ý ³é³çÝáñ¹ ÙÁÝ »Ù ÁÝÏ»ñÝ»ñáõë
Ñ³Ù³ñ
ÎÁ µ³ñÏ³Ý³Ù »ñµ ½Çë ÏÁ ùÝÝ³¹³ï»Ý
ÎÁ Ñ³ÛÑáÛ»Ù »õ ³ÙûÃ³ÉÇ µ³é»ñ ÏÁ ∙áñÍ³Í»Ù
¶áñÍ³Í³Í »Ù ¹³Ý³Ï, ∙³õ³½³Ý Ï³Ù ³ÛÉ
½¿Ýù»ñ, áñáÝù íÝ³ë ÏñÝ³Ý Ñ³ëóÝ»É
îáõÝ¿Ý, ¹åñáó¿Ý Ï³Ù ³ÛÉ í³Ûñ»ñ¿ ∙áÕáõÃÇõÝ
Ï³ï³ñÍ »Ù
Ú³×³Ë µ³ó³Ï³Û³Í »Ù ¹åñáó¿Ý ³é³Ýó
å³ï×³éÇ
ºñµ Ñ»ïë ËûëÇÝ. ½Çñ»Ýù ÙïÇÏ ã»Ù ÁÝÏ»ñ
²ÝÑ³Ý¹³ñï »Ù
Ø³ëÝ³õáñ ÏÁ Ý»Õ»Ù ¹ÇÙ³óÇÝ»ñë
²é³Ýó å³ï×³éÇ ³Ý³ÏÝÏ³É »õ
³ÝÏ³½Ù³Ï»ñå í³ñáõ»É³Ï»ñå Ï°áõÝ»Ý³Ù
Ú³×³Ë µÅÇßÏÇ Ï³Ù ¹åñáóÇ
ÑÇõ³Ý¹³å³ÑáõÑÇÇÝ Ï°³Ûó»É»Ù
æÕ³∙ñ∙Çé »Ù
´³Ý³õáñ í¿× Ï°áõÝ»Ý³Ù ÁÝÏ»ñÝ»ñáõë Ñ»ï
²ÏÝáóÇ Ï³Ù ³ãùÇ Ñ»ï Ï³å áõÝ»óáÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñ
áõÝÇÙ
Ê³Ý∙³ñáÕ Ó³ÛÝ»ñ ÏÁ Ñ³Ý»Ù
¶áñÍ»ñë ³ÝÏ³ï³ñ ÏÁ Ó∙»Ù
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O1

O2
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O1
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O3

O1
O1
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O3
O3

O1

O2

O3

O1

O2
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O1
O1

O2
O2

O3
O3

O1

O2

O3

O1
O1

O2
O2

O3
O3

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Î°³ï»Ù ³ÛÝ Ù³ñ¹ÇÏÁ, áñáÝù ÏÁ Ññ³Ù³Û»Ý Ï³Ù
íñ³ë Ï°áõ½»Ý ÇßË»É
àõñÇßÝ»ñáõ í³ñáõ»É³Ï»ñåÇÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
Ûáõë³Ñ³ïáõÃÇõÝ Ï°áõÝ»Ý³Ù
Î³ñÇùÁ áõÝÇÙ áñª ßñç³å³ïë ½Çë Ñ³õÝÇ »õ
ÁÝ¹áõÝÇ
ºë ß³ï ³Ý∙áõÃ »Ù ¹ÇÙ³óÇÝÝ»ñáõë Ñ³Ý¹¿å
ÆÝÍÇ ïñáõ³Í áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ã»Ù Ñ»ï»õÇñ
áñå¿ë½Ç ·áñÍë Ï³ï³ñ»Ù
¸Åáõ³ñ Ã¿ Éñçûñ¿Ý Ñ»ï»õÇÙ Ñ³×áÛ³ÉÇó
Íñ³·ÇñÝ»ñáõ
êå³éÝ³Ï³Ý Ý³Ù³ÏÝ»ñ »õ ÝáÃ»ñ ÏÁ ∙ñ»Ù
Þ³ï ùÇã Ó»õáí ½∙³óáõÙÝ»ñë Ï°³ñï³Û³Ûï»Ù
¶Çß»ñáõ³Ý ³ÝùÝáõÃ»Ý¿ ÏÁ ï³é³åÇÙ
äñÏáõÙÝ»ñ áõÝÇÙ
Î³ñ∙ ÙÁ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ ß³ï ÏÁ ÏñÝ³Ù,
ûñÇÝ³Ïª Ó»éù Éáõ³É, ³ëïÇ×³ÝÇ ë³Ý¹áõËÝ»ñÁ
Ñ³ßáõ»É, ÝáÛÝ µ³é»ñÁ µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ Ï³Ù
ÙïáíÇÝ ÏñÏÝ»É
ØáñÃÇ ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý Ñ»ï Ï³å áõÝ»óáÕ Ñ³ñó»ñ
áõÝÇÙ
àõñÇßÝ»ñáõ áõß³¹ñáõÃ»³Ý Ï»¹ñáÝÁ ÏÁ ëÇñ»Ù
ÁÉÉ³É
ØÇßï ÏÁ å³ÑáõÁïÇÙ Ï³Ù Ï°³ÝÑ»ï³Ý³Ù.
áñå¿ë½Ç ¹Åáõ³ñ Ã¿ ½Çë ∙ïÝ»Ý
â»Ù ëÇñ»ñ áñ ÇÝÍÇ Áë»Ý, Ã¿ ÇÝã å¿ïù ¿ ÁÝ»Ù
Þ³ï ÏÁ µ³ñÏ³Ý³Ù »Ã¿ å³ïÅáõÇÙ Ï³Ù
å³Ë³ñ³ÏáõÇÙ áõñÇßÝ»ñáõ ³éç»õ
Î°áõ½»Ù áñ »ë å³ï³ëË³Ý³ïáõ å³ßïûÝÇ
íñ³Û ÁÉÉ³Ù
Ú³ÝÏ³ñÍ³ÏÇ »õ Ý»ñùÇÝ ³Ý∙Çï³ÏÇó ÙÕáõÙáí
ÙÁ ß³ñÅáõÙÝ»ñ Ï°ÁÝ»Ù
àË³Ï³É »Ù
Ú³Ù³é »õ åÝ¹³∙ÉáõË »Ù
àõñÇßÝ»ñÁ ÏÁ ÙËÇÃ³ñ»Ù ÇÙ ∙áñÍ³Í
ëË³ÉÝ»ñáõë Ñ³Ù³ñ
¸ÇõñÇÝ Ó»õáí ÁÝÏ»ñÝ»ñ ã»Ù ÏñÝ³ñ áõÝ»Ý³É.
µ³ñ»Ï³ÙáõÃÇõÝÝ»ñ »ñÏ³ñ ã»Ù å³Ñ»ñ
¸Åáõ³ñ Ó»õáí áõñÇßÝ»ñáõ ÙÇïù»ñÝ áõ
½∙³óáõÙÝ»ñÁ ÏÁ Ñ³ëÏÝ³Ù
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113
114

115

116
117
118
119
120

êË³É ÏÁ Ñ³ëÏÝ³Ù ³ÛÉáó
³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ í³ñáõ»É³Ï»ñåÁ
êË³É ÏÁ Ñ³ëÏÝ³Ù »õ ÏÁ ∙áñÍ³Í»Ù Ó»õ»ñ, ¹¿ÙùÇ
³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñ »õ Ó³ÛÝÇ Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñ
²ñï³ëáíáñ Ëûë»Éáõ Ï»ñå»ñ áõÝÇÙ.
³éá∙³ÝáõÃÇõÝ, Ó³ÛÝÇ »É»õ¿çÝ»ñ »õ
Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÇõÝ
Ø»Í ¹Åáõ³ñáõÃ»³Ùµ Ëûë»Éáõ ÏÁ ëÏëÇÙ Ï³Ùª ÏÁ
ß³ñáõÝ³Ï»Ù
ÎÁ ëÇñ»Ù ûñ¿Ýùáí, ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñáí »õ
ÝáÛÝ³Ó»õ ³ßË³ïÇÉ
Þ³ï ¹Åáõ³ñáõÃ»³Ùµ Ù¿Ï ∙áñÍ¿Ý ÙÇõëÁ
Ï°³ÝóÝÇÙ
â³÷³½³Ýóûñ¿Ý ï³ñáõ³Í »Ù Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý
Ù¿Ï µ³Ýáí ÙÁ
Þ³ï ½∙³ÛáõÝ »Ù µ³ñÓñ Ó³ÛÝÇ, ÑáïÇ, ÉáÛëÇ »õ
¹åã»Éáõ Ïï³õÇ
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 وانا، حيث اعطاين ايب السبلح، ألنّين صعدت مع ايب على السطوح، "اٗنل ذكريايت ىي ليلة رأس السنة:22 نللقٞا
"!ورششت بو السماء
"خرتشتو
ُ
Appendix 22 : ―My best memory is new year’s eve, because I went up to the roof with
my father, where he gave me a machine gun, and I fired it in the sky!‖

."فيلم ا وارتعب
ً  "انا اشاىد:ًنوؼ قائبلٝ رسم احد التبلميذ شعور ا:23 نللقٞا
Appendix 23 : One student made a drawing about fear saying: ―I am watching a movie
and I am scared.‖

. التأم لي
ّ نوذج عن اجوبة التبلميذ للس ؤاؿ٧ :24 نللقٞا
Appendix 24: One example of the answers of the students to the introspection
transformational question question.

.نرتٗنة اُف اللغة االرمنيّةٞنع ّد لة من استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي اٞ النسخة ا:25 نللقٞا
يتضم ن معلومات التلميذ
ّ
.ني٬ سؤاؿ تقو74  سؤاؿ ٕنهيدي و14 و
Appendix 25: Revised edition of Functional Behavior Assessment Profiler translated
into Armenian language. Includes student information, pus 14
introductory questions, and 74 assessment questions.
Warovylagyrbi yv Mda/ovmnyrov Harxaran
Tasaran
Darik
D.a

gam

A.]ig

Harxovmnyrovn Badasqanyxek #armaraco3n Badasqanow

1

<ad gu sirym tbroxs

,ad

ki[

pnav

2

<ad gu sirym polor ovsovxi[nyrs

,ad

ki[

pnav

3

<ad gu sirym polor ungyrnyrs

,ad

ki[

pnav

4

<ad gu sirym dovns yv undaniks

,ad

ki[

pnav

5

<ad gu sirym ha3rs

,ad

ki[

pnav

6

<ad gu sirym ma3rs

,ad

ki[

pnav

7

<ad gu sirym ko3rs - y.pa3rs

,ad

ki[

pnav

8

<ad ungyrnyr ovnim

,ad

ki[

pnav

9

Ungyrnyrs zis ,ad gu siryn

,ad

ki[

pnav

10

Ovsovxi[nyrs zis ,ad gu siryn

,ad

ki[

pnav

11

Ko3rs - y.pa3rs zis ,ad gu siryn

,ad

ki[

pnav

12

Ha3rs zis ,ad gu sire

,ad

ki[

pnav

13

Ma3rs zis ,ad gu sire

,ad

ki[

pnav

14

Ys ,ad ,ad ovraq bzdig mun ym

,ad

ki[

pnav

1

Mi,d klovqs gam sdamokss gu xavi

mi,d

yrpymn

yrpek

2

Mi,d 3ocna/ ym dgar ym yv ankovn ym

mi,d

yrpymn

yrpek

3

Mi,d mdahoc yv ].a3in ym

mi,d

yrpymn

yrpek

4

Mi,d dqovr ym yv ny.ova/ ym

mi,d

yrpymn

yrpek

5

Mi,d waqi me] ym

mi,d

yrpymn

yrpek

6

Mi,d gu gar/ym or zis gu knnatadyn

mi,d

yrpymn

yrpek

7

Inkzinks qy.j »õ ³Ý³ñÅ¿ù yv bzdig
gzcam

mi,d

yrpymn

yrpek

8

ÆÝùzÇÝùë ,ad ,ovdow ÛaÝóaõáñ ÏÁ zcam

mi,d

yrpymn

yrpek

9

mi,d

yrpymn

yrpek

mi,d

yrpymn

yrpek

11

ÎÁ Ùï³Í»Ù ³ÝÓÝ³ëå³ÝáõÃ»³Ý »õ
Ù³Ñáõ³Ý Ù³ëÇÝ
ºñµ ß³ï Ýáõ³ëï³ó³Í ½·³Ù ÏÁ Éé»Ù »õ ÏÁ
Ñ»é³Ý³Ù
<ad gu sirym ovri,nyrovn 0cnyl

,ad

ki[

pnav

12

<ad am]god ym

,ad

ki[

pnav

10

13

{ym ovzyr yr;al ovraqanalik dy.yr

a3o

yrpymn

o[

14

<ad g\ovdym

a3o

yrpymn

o[

15

<ad gu knanam

a3o

yrpymn

o[

16

Zcaxovmnyrs [ym grnar tivrav
arda3a3dyl
ºÕáõÝùÝ»ñë, Ù³½ë, ÙáñÃë Ï°áõï»Ù Ï³Ù ÏÁ
ÏñÍ»Ù
Gu krdnim gu ;o.am gam pyrans gu
[orna3

a3o

yrpymn

o[

a3o

yrpymn

o[

a3o

yrpymn

o[

17
18
19

Martoxme ,ovd gu ny.anam yv gu qrd[im

20

Gu gar/ym or marmins dcy. e

21

,ad

ki[

pnav

ji,d

ki[

sqal

´³õ³Ï³Ý ß³ï ∙Çñó³Í Ï³Ù niharxa/ ym

,ad

ki[

pnav

22

<ad hivant g\ullam yv p=i,gi g\yrtam

,ad

ki[

pnav

23

ji,d

yrpymn

sqal

ji,d

yrpymn

sqal

ji,d

yrpymn

sqal

27

ÎÁ Ëáõë³÷ÇÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñáõë Ñ»ï Ëûë»É¿ Ï³Ù
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ Ùß³Ï»É¿
â»Ù Ù³ëÝ³ÏóÇñ ³ÏÙµ³ÛÇÝ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõ »õ ËÙµ³ÛÇÝ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ð»ï³ùñùñáõ³Í ã»Ù »õ Ñ³×áÛù ã»Ù ³éÝ»ñ
·ñ»Ã¿ µáÉáñ ³éûñ»³Û ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñ¿
ØáñÃÇ ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý Ñ»ï Ï³å áõÝ»óáÕ
Ñ³ñó»ñ áõÝÇÙ
A]kyrs gu xavin gu b.dorin gu kyrovin

28

<ad govlam

24
25
26

a3o

yrpymn

o[

a3o

yrpymn

o[

ji,d

ki[

sqal

29

Ys garyvor [ym anbedk ym

ji,d

ki[

sqal

30

Pan mu lav xyvow [ym grnar unyl

ji,d

yrpymn

sqal

31

Gu waqnam or ke, pan mu bidi
badahi

32

<ad gu sirym megu ny.yl gam pargaxnyl

a3o

yrpymn

o[

33

àË»ñÇÙ »Ù, ÷áË³¹³ñÓ íñ¿Å Ï°áõ½»Ù ÉáõÍ»É

a3o

yrpymn

o[

34

Mi,d panyr gu mo-nam gam gu gorsnxnym

a3o

yrpymn

o[

35

ÎÁ Ñ³ÛÑáÛ»Ù »õ ³ÙûÃ³ÉÇ µ³é»ñ ÏÁ
·áñÍ³Í»Ù

a3o

yrpymn

o[

36

ºñµ Ñ»ïë ËûëÇÝ. ½Çñ»Ýù ÙïÇÏ ã»Ù ÁÝÏ»ñ

a3o

yrpymn

o[

37

Ê³Ý·³ñáÕ Ó³ÛÝ»ñ ÏÁ Ñ³Ý»Ù

a3o

yrpymn

o[

38

ÎÁ ç³Ý³Ù áõñÇßÝ»ñÁ ¹Åáõ³ñáõÃ»³Ý
Ù³ïÝ»É »õ Ñ³ñó»ñ ëï»ÕÍ»É

a3o

yrpymn

o[

39

´³ñÏ³óáÕ »õ ³ïáÕ »Ù, oq gu bahym

,ad

ki[

pnav

40

àõñÇßÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ
ï³ñ³Í»Ù
Î»Ý¹³ÝÇÝ»ñáõ Ñ³Ý¹¿å ³Ý·áõÃ »Ù »õ
ýÇ½Çù³å¿ë ÏÁ ï³Ýç»Ù

,ad

ki[

pnav

41

ji,d

yrpymn

sqal

a3o

yrpymn

o[

42

ÎÁ Ñ»ï»õÇÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñáõë ã³ñ ûñÇÝ³ÏÝ»ñáõÝ

a3o

yrpymn

o[

43

úñ¿ÝùÝ»ñáõÝ ã»Ù Ñ»ï»õÇñ »õ ã»Ù
ÑÝ³½³Ý¹Çñ

a3o

yrpymn

o[

44

êå³éÝ³Ï³Ý Ý³Ù³ÏÝ»ñ »õ ÝáÃ»ñ ÏÁ ·ñ»Ù

a3o

yrpymn

o[

45

a3o

yrpymn

o[

a3o

yrpymn

o[

47

àõñÇßÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ panyru g\arnym aanx hramani
¸åñáóÇÝ, yngyrnyrovs Ï³Ù Ñ³ÝñáõÃ»³Ý
å³ïÏ³ÝáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñáõ íÝ³ë ÏÁ
Ñ³ëóÝ»Ù
Gu sirem dovnen gam tbroxen ‘aqil

a3o

yrpymn

o[

48

#anxanks ovri,nyrov wra gu nydym

a3o

yrpymn

o[

49

Sovd gu qosim

a3o

yrpymn

o[

50

àõñÇßÝ»ñÁ ÏÁ Ý»Õ»Ù, ÏÁ ëå³éÝ³Ù »õ ÏÁ
í³ËóÝ»Ù

a3o

yrpymn

o[

51

Îñ³Ï í³ñ»Éáí áõñÇßÝ»ñáõ íÝ³ë ÏÁ Ñ³ëóÝ»Ù

a3o

yrpymn

o[

52

G-iv g\unym yv ovri,nyru gu [ar[arym

a3o

yrpymn

o[

53

ÌË³Ëáï, ËÙÇãù Ï³Ù ³ÛÉ ÃÙñ»óáõóÇãÝ»ñ ÏÁ
·áñÍ³Í»Ù
Î°³ï»Ù ³ÛÝ Ù³ñ¹ÇÏÁ, áñáÝù ÏÁ Ññ³Ù³Û»Ý
Ï³Ù íñ³ë Ï°áõ½»Ý ÇßË»É

a3o

yrpymn

o[

a3o

yrpymn

o[

46

54

a3o

yrpymn

o[

a3o

yrpymn

o[

a3o

yrpymn

o[

58

¶áñÍ³Í³Í »Ù ¹³Ý³Ï, ·³õ³½³Ý Ï³Ù ³ÛÉ
½¿Ýù»ñ, áñáÝù íÝ³ë ÏñÝ³Ý Ñ³ëóÝ»É
¸åñáó³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñë ã»Ù
³ÙµáÕç³óÝ»ñ
ÎÁ ¹Åáõ³ñ³Ý³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ï³Ù ·áñÍ»ñáõ íñ³Û Ï»¹ñáÝ³ó³Í ÙÝ³É
Govzym hantardil pa3x [ym grnar

a3o

yrpymn

o[

59

Govzym tasis gytronanal pa3x [ym grnar

a3o

yrpymn

o[

60

<ad gu mo-nam yv gu darovim

a3o

yrpymn

o[

61

Mi,d anhantard ym yv ,ar=ovmi me] ym

a3o

yrpymn

o[

62

ä³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñë »õ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñë Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝ áõÝÇÙ

a3o

yrpymn

o[

63

ÆÙ Ï³ñ·Çë, ëå³ë»Éáõ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝ áõÝÇÙ

a3o

yrpymn

o[

64

àõñÇßÝ»ñáõ Ëûë³ÏóáõÃÇõÝÁ Ï°ÁÝ¹Ñ³ï»Ù

a3o

yrpymn

o[

65

Î»¹ñáÝ³Ý³Éáõ »õ áñáßáõÙÝ»ñ ï³Éáõ
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝ áõÝÇÙ
Ú³×³Ë Ï³ñ»õáñ ·ñ»Ý³Ï³Ý åÇïáÛùÝ»ñª
Ù³ïÇï, ∙Çñù ÏÁ ÏáñëÝóÝ»Ù
Ü³Ëù³Ý ¹ÇÙ³óÇÝÇ Ñ³ñóáõÙÇÝ ³õ³ñïÁ,
³ñ¹¿Ý ÏÁ å³ï³ëË³Ý»Ù

a3o

yrpymn

o[

a3o

yrpymn

o[

a3o

yrpymn

o[

68

²Ýáõß³¹ñáõÃ»³Ý ëË³ÉÝ»ñ Ï°ÁÝ»Ù

a3o

yrpymn

o[

69

àõß³¹ñáõÃÇõÝë ÏÁ íñÇåÇ »õ Ï°³½¹áõÇÙ »ñµ
Ó³ÛÝ ÙÁ Éë»Ù »õ ß³ñÅáõÙ ÙÁ ÝÏ³ï»Ù
Þ³ï ¹Åáõ³ñáõÃ»³Ùµ Ù¿Ï ∙áñÍ¿Ý ÙÇõëÁ
Ï°³ÝóÝÇÙ
Þ³ï ½·³ÛáõÝ »Ù µ³ñÓñ Ó³ÛÝÇ, ÑáïÇ, ÉáÛëÇ
»õ ¹åã»Éáõ Ïï³õÇ
¸³ë³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç Ýëï»ÉáõÝ ÷áË³ñ¿Ý ï»Õ¿ë
Ï°»ÉÉ»Ù
Ò³ÛÝ»ñ ÏÁ Éë»Ù »õ µ³Ý»ñ ÏÁ ï»ëÝ»Ù ½áñë
áõñÇßÝ»ñÁ ã»Ý ï»ëÝ»ñ
<adaqos ym

a3o

yrpymn

o[

a3o

yrpymn

o[

a3o

yrpymn

o[

a3o

yrpymn

o[

a3o

yrpymn

o[

a3o

yrpymn

o[

55
56
57

66
67

70
71
72
73
74

اٞنللق  :26النسخة اٞنع ّد لة من استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي اٞنرتٗنة اُف اللغة العربيّة.
يتضم ن معلومات التلميذ
ّ
و  14سؤاؿ ٕنهيدي و  74سؤاؿ تقو٬ني.
Appendix 26: Revised edition of Functional Behavior Assessment Profiler translated
into Arabic language. Includes student information, plus 14 introductory
questions, and 74 assessment questions.

والتصرفات عند التالميذ
استمارة االفكار
ّ
اجب على األسئلة التالية بوضع دائرة حوؿ الجواب الّذي يناسبك
يف حاؿ َف تفهم السوأؿ أطلب اإلذف لئلستضاح برفع اليد

الصف
العمر
انت صيب؟
ىل َ
ىل ِ
انت بنت ؟
كثًناً
كثًناً

قليبل
قليبلً

ابدا
ابدا

كثًناً

قليبلً

ابدا

4

احب بييت وعائػليت

كثًناً

قليبلً

ابدا

5

احب أبػػي

كثًناً

قليبلً

ابدا

6

احب أ ُّمػػي

كثًناً

قليبلً

ابدا

7

احب أخػي و أُختػػي

كثًناً

قليبلً

ابدا

8

لدي الكثػػًن من االصدقػػاء
ّ

كثًناً

قليبلً

ابدا

كثًناً

قليبلً

ابدا

كثًناً

قليبلً

ابدا

كثًناً

قليبلً

ابدا

كثًناً

قليبلً

ابدا

كثًناً

قليبلً

ابدا

كثًناً

قليبلً

ابدا

1
2
3

9
10
11
12
13
14

احب مدرستػي
كل اٞنعػلّمٌن واٞنع ػلّمات
احب ّ
كل رفاقػي
احب ّ

أصدقائي ٪نبّػونين
اٞنعلّميػػن واٞنعلّمػػات ٪نبّوننػػي كثًناً
اخوتػي ٪نبّوننػػي كثًناً
ابػػي ٪نبّنػػي كثًناً

ّأمػػي ٓنبّنػي كثًناً
انا سعيد (سعيدة) ج ػ ّداً ج ػ ّداً يف حيػػايت

1

احػػس بِػأوجاع يف رأسي ومعػػديت

كثًناً

قليبلً

ابدا

2

اين تعبػاف و نعسػػاف و ضعيػف
احػػس ّ

كثًناً

قليبلً

ابدا

3

إنّػي مشػػغوؿ البػاؿ ومتوتّػر

كثًناً

قليبلً

ابدا

4

انا حزيػن ومزعػوج

كثًناً

قليبلً

ابدا

5

انا اخػاؼ

6

أنػيّػل بِػأف من حوِف يػنػتػقػدوننػي  -يستغيبونين

كثًناً

قليبلً

ابدا

كثًناً

قليبلً

ابدا

كثًناً

قليبلً

ابدا

قليبلً

ابدا
ابدا

7

ازعل بسرعة وألصغر االسػػباب

8

احػػس بِػعػقػدة الذنب

كثًناً

9

أُف ػ ّكػر بػاٞنوت واالنتلػار

كثًناً

قليبلً

10

عندما أُشعر باٜنػرج اسكػت وابتعػد من النػاس
ّ

كثًناً

قليبلً

ابدا

كثًناً

قليبلً

ابدا

قليبلً

ابدا
ابدا

11

أُحػػب اف اساعد االخريػػن

12

انا خػجػوؿ (خجولة)

كثًناً

13

اْننّػب الذىػاب أِف اماكن فرحػة ومسػلّيّػة
أُف ػ ّكػر بػاألكل دائػمػاً

كثًناً

قليبلً

كثًناً

قليبلً

ابدا

15

انػا اريد اف انػاـ كثػيػراً

كثًناً

قليبلً

ابدا

16

أكػتُػم احػاسػيسػي وال أُعػبػر عنها بػسػهػولة

كثًناً

قليبلً

ابدا

17

آكػل اظػافري او أعػض عػلى اصػابعػي او آكػل شػعػري

كثًناً

قليبلً

ابدا

18

ػف فمػي ببل سػبػب
ارْنػف او اعرؽ او يػج ّ

كثًناً

قليبلً

ابدا

19

ازعػل وأنػفػر مػن النػاس بسػرعػة

كثًناً

قليبلً

ابدا

20

اعتػقػد أ ّف جسػمي بػشػع

كثًناً

قليبلً

ابدا

21

زاد او نقص وزين كثػًناً يف الفتػرة االخػًنة

كثًناً

قليبلً

ابدا

22

اٞنمرضة دائمػاً
انا أمػرض كػثػًناً ازور الطبيب او ّ

كثًناً

قليبلً

ابدا

23

اتػجػنّب الكبلـ او إقامة العبلقػات مع االصدقاء

كثًناً

قليبلً

ابدا

24

ابتعد عن النشاطػات اٛنػمػاعػيّة او االجتػمػاعػيّة
ِام ّػل من كل االشيػاء وكل االعمػاؿ اليػوميّػة

كثًناً

قليبلً

ابدا

كثًناً

قليبلً

ابدا

14

25

370

26

عػندي مشػاكل او امراض صليّة او جلديّة
لدي ح ّكة او وجػع يف عيوين
َّ

كثًناً

28

تدمع عيوين وابػكي بسرعػة

كثًناً

قليبلً

29

أُحػس بأنػّي غًن مهػم وبدوف قيمػة

كثًناً

قليبلً

ابدا

كثًناً

قليبلً

ابدا

قليبلً

ابدا
ابدا

27

كثًناً

قليبلً

ابدا

قليبلً

ابدا
ابدا

30

ارى ا ّف كل افعػاِف وتص ّػرفػايت سػيّئة
اشعػر بػأ ّف شػيئاً سػيِّػئاً سوؼ ٪نػصل

كثًناً

32

ػب أف أَزعػج وأضػايػق َمن حولػي
أُح ُ

كثًناً

قليبلً

كثًناً

قليبلً

ابدا

كثًناً

قليبلً

ابدا

كثًناً

قليبلً

ابدا

كثًناً

قليبلً

ابدا

قليبلً

ابدا
ابدا

31

33

انا حاقػد واحػب اف انتػقػم

34

انسى اشيػاء وأُضػيّػع اشػياء

35

بالسباب
استعمػل الفػاظ غيػر الئقػة واتف ّػوه ُ

36

عنػدما يتػكػلّموف معي ال استػمع

37

أُخػرِج او أصدر اصػوات مػزعػجة

كثًناً

38

افػتػعل اٞنشػاكل واالزعاج اُف من حولػي

كثًناً

قليبلً

39

اغضب بسرعة وأكػره واحقػد

40

أُطػِلػق الشػائعػات الكػاذبػة

كثًناً

قليبلً

ابدا

كثًناً

قليبلً

ابدا

41

ػب أف أَع ّذب اٜنيػوانػات
أُح ُ

كثًناً

قليبلً

ابدا

كثًناً

قليبلً

ابدا

كثًناً

قليبلً

ابدا

قليبلً

ابدا
ابدا

42

ػب أف اتػبع او أُصػاحػب االصػدقػاء السػيّػئػيػن
أُح ُ

43

ال احتػرـ الػقػوانػيػن وال اتبعهػا

44

أُىػدِّد او اكػتػب رسػائل تػهػديػد

كثًناً

45

اخػذ االشػيػاء بدوف إذف او اسػرقهػا

كثًناً

قليبلً

46

ػاصة باٞندرسة
العامة او اٝن ّ
أكػسر او أُٜنػق الضػرر باألشياء ّ

كثًناً

قليبلً

ابدا

كثًناً

قليبلً

ابدا

قليبلً

ابدا
ابدا
ابدا

47

اىرب من البيت او اٞندرسػة

48

عندما اغػلط أُلقي الػتػهم على اآلخريػن

كثًناً

49

أك ػػذب
أِ
ُزعػػج واىػدد وأُخيػف اآلخريػن

كثًناً

قليبلً

كثًناً

قليبلً

50
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51

العػب بػالنػار وافػتػعل اٜنرائػق

كثًناً

قليبلً

ابدا

52

اتػشػاجر وأ َُعػ ّذب َمػن حػوِف

كثًناً

قليبلً

ابدا

كثًناً

قليبلً

ابدا

قليبلً

ابدا
ابدا

53

ػسر
أشرب الكلوؿ أُدخػِّػن يف ال ّ
اتػعػاطى اٞنخ ّدرات

كثًناً

55

اكػره السػلطة واالشػخاص ذو نػفػوذ والػذين يػعطونين األوامر

كثًناً

قليبلً

56

ػلت العصا او السيف او انواع أخػرى من السبلح
استعم ُ

كثًناً

قليبلً

ابدا

كثًناً

قليبلً

ابدا

قليبلً

ابدا
ابدا

54

57

ال أُكػمػل الدروس والػفروض اٞندرسيّػة
اسػتػصعب الرتكيز على عػمل او درس او فػرض

كثًناً

59

اريد اف اكػوف ىػادئاً ولكن ال استػطػيع

كثًناً

قليبلً

60

اريد اف أُرّكػز ولكن ال استػطػيع

كثًناً

قليبلً

ابدا

61

انػسى و اشػُرد يف التخيّػل
انا دائػم اٜنراؾ وال أىػدأ

كثًناً

قليبلً

ابدا

كثًناً

قليبلً

ابدا

63

اجػد صعػوبػة يف تػنػظػيم اعػمػاِف وفػروضػي
مندفِػع  ،اجػد صعػوبػة يف انتظػار دوري
انا َ

كثًناً

قليبلً

ابدا

كثًناً

قليبلً

ابدا

65

ػدخػل يف حديػث اآلخريػن
أُقػاطػع او ات ّ

كثًناً

قليبلً

ابدا

66

اجػد صعػوبػة يف التػركػيز واخذ القرار اٞننػاسب

كثًناً

قليبلً

ابدا

67

أُضػيّػع اغراضػي من كػتػب وأقبلـ واغػراَض مه ّػمػة

كثًناً

قليبلً

ابدا

68

أُالحػػظ انّػي استػعػجل واعػطػي االجوبػة قػبل نػهاية السؤاؿ

كثًناً

قليبلً

ابدا

69

أُالحػػظ انّػي ارتػكب االغػبلط بػسبب عدـ االنتباه

كثًناً

قليبلً

ابدا

70

افػقػد الرتكيػز واالنتػباه عندما اٚنع اصوات او ارى حركة ما

كثًناً

قليبلً

ابدا

71

اجػد صعػوبػة يف االنتػقػاؿ من عمل إُف آخر يف وقت قػصػًن

كثًناً

قليبلً

ابدا

72

َّ
لدي حساسية ْناه بعض االصوات والروائح واالضواء واالقػمػشة كثًناً

قليبلً

ابدا

73

كثًناً

قليبلً

ابدا

كثًناً

قليبلً

ابدا

58

62

64

74

أكرر الوقػوؼ بدؿ اف اجلس كػبػاقي التػبلمػيذ
ّ
انا شديد الثرثرة واجػد صعػوبػة يف السػكػوت
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اٞنللق  :27ابعاد وفروع استمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي اٞنع ّد لة بأسئلتو اؿ  .74العوارض واالنفعاالت االستبطانيّة
الداخلية ىي من فئة  Aوالعوارض والسلوكيات االستظهاريّة اٝنارجية وىي من فئة .B
Appendix 27: Dimensions and categories of FBAP in the modified questionnaire with
24 questions. Internalizing disorders A, Externalizing disorders B.

اجب على األسئلة التالية بوضع دائرة حوؿ الجواب الّذي يناسبك
ُبعد او فئة
A

فرع
A4

سؤال

ـس بِـأوجاع في رأسي ومعــدتي
احـ ُّ
ـس ّاني تعبـان و نعســان و ضعيـف
احـ ُّ

احتماالت االجوبة

رقم السؤال

كثي اًر قميالً ابدا

1

كثي اًر قميالً ابدا

2

كثي اًر قميالً ابدا

3
4

A

A4

A

A2

ّإنـي مشــغول البـال ومتوتّـر

A

A2

انا حزيـن ومزعـوج

كثي اًر قميالً ابدا

A

A2

انا اخـاف

كثي اًر قميالً ابدا

5

A

A3

اتخ ّـيـل بِـأن من حولي يـنـتـقـدوننـي

كثي اًر قميالً ابدا

6

A

A3

ازعل بسرعة وألصغر االســباب

كثي اًر قميالً ابدا

7

A

A2

ـس بِـعـقـدة الذنب
احـ ُّ

كثي اًر قميالً ابدا

8

A

A2

أُف ـ ّكـر بـالموت واالنتحـار

كثي اًر قميالً ابدا

9

A

A3

A

A2

ل ّـما أُحــس بالحـرج

كثي اًر قميالً ابدا

10

كثي اًر قميالً ابدا

11

A

A3

انا خـجـول (خجولة)

كثي اًر قميالً ابدا

12

A

A3

اتجنـب الذىـاب الى اماكن فرحـة ومسـمّّيـة
ّ

كثي اًر قميالً ابدا

13

A

A2

أُف ـ ّكـر بـاألكل دائـمـ ًا

كثي اًر قميالً ابدا

14

A

A3

انـا اريد ان انـام كثـيـ اًر

كثي اًر قميالً ابدا

15

A

A2

أكـتُـم احـاسـيسـي وال أُعـبـر عنيا بـسـيـولة

كثي اًر قميالً ابدا

16

A

A2

A

A4

آكـل شـعـري
ـف فمـي بال سـبـب
ارتجـف او اعرق او يـج ّ

كثي اًر قميالً ابدا

17

كثي اًر قميالً ابدا

18

B

B3

ازعـل وأنـفـر مـن النـاس بسـرعـة

كثي اًر قميالً ابدا

19

A

A2

أن جسـمي بـشـع
اعتـقـد ّ

كثي اًر قميالً ابدا

20

A

A4

كثي اًر قميالً ابدا

21

A

A4

كثي اًر قميالً ابدا

22

أُحــب
االخريـالنـنـاس
اساعد من
ـت انوابتعـد
اسك

آكـل اظـافري او أع ُّ
ـض عـمى اصـابعـي او

ـت كثـي اًر في الفتـرة
ـت كثـي اًر او ضـعـف ُ
نـصح ُ
اال أخـيمرة
الممرضة
ـرض كـثـي اًر ازور الطبيب او
انا
ّ
دائمـاً
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اتـج ّـنب الكالم او إنـشاء العالقـات مع

االصدقاء
عن النشاطـات الجـمـاع ّـية او
ابتعد
االجتـمـاعـية
ِ
ـوميـة
امـ ّل من ّكل االشيـاء وكل االعمـال الي ّ

كثي اًر قميالً ابدا

23

كثي اًر قميالً ابدا

24

كثي اًر قميالً ابدا

25

كثي اًر قميالً ابدا

26
27

A

A3

A

A3

A

A2

A

A4

عـندي مشـاكل او امراض عمى جسمي او

A

A4

عمى جـمدي
لدي ح ّكة او وجـع في عيوني
َّ

كثي اًر قميالً ابد

A

A2

تدمع عيوني وابـكي بسرعـة

كثي اًر قميالً ابدا

28

A

A2

ـس بأنـّي غير ميـم وبدون قيمـة
أُح ُّ

كثي اًر قميالً ابدا

29

A

A2

ان كل افعـالي وتص ّـرفـاتي س ّـيئة
ارى ّ

كثي اًر قميالً ابدا

30

A

A2

ـأن شـيئاً س ِّـيـئاً سوف يحـصل
اشعـر ب ّ

كثي اًر قميالً ابدا

31

B

B1

ـب أن أَزعـج وأضـايـق َمن حولـي
أُح ُ

كثي اًر قميالً ابدا

32

B

B3

انا حاقـد واحـب ان انتـقـم

كثي اًر قميالً ابدا

33

A

A1

انسى اشيـاء وأُض ّـيـع اشـياء

كثي اًر قميالً ابدا

34

B

B1

بالسباب
استعمـل الفـاظ غيـر الئقـة واتف ّـوه ُ

كثي اًر قميالً ابدا

35

A

A1

عنـدما يتـكـّممون معي ال استـمع

كثي اًر قميالً ابدا

36

B

B1

أُخ ِـرج او أُطـمّـع اصـوات مـزعـجة

كثي اًر قميالً ابدا

37

B

B3

افـتـعل المشـاكل واالزعاج الى من حولـي

كثي اًر قميالً ابدا

38

B

B3

اغضب بسرعة وأكـره واحقـد

كثي اًر قميالً ابدا

39

B

B3

أُطـِمـق الشـائعـات الكـاذبـة

كثي اًر قميالً ابدا

40

B

B3

َعزب الحيـوانـات
ـب أن أ ّ
أُح ُ

كثي اًر قميالً ابدا

41

B

B4

B

B2

ـب أن اتـبع او أُصـاحـب االصـدقـاء
أُح ُ
السـيـئـيـن
ال ّاحتـرم الـقـوانـيـن وال اتبعيـا

كثي اًر قميالً ابدا

42

كثي اًر قميالً ابدا

43

B

B3

أُى ِّـدد او اكـتـب رسـائل تـيـديـد

كثي اًر قميالً ابدا

44

B

B4

اخـذ االشـيـاء بدون إذن او اسـرقيـا

كثي اًر قميالً ابدا

45

B

B3

B

B2

العامة او
أكـسر او أُلحـق الضـرر لألشياء ّ
ـاصة لممدرسة
خ ّ
اىرب من البيت او المدرسـة

كثي اًر قميالً ابدا

46

كثي اًر قميالً ابدا

47

B

B3

عندما اغـمط أُلقي الـتـيم عمى اآلخريـن

كثي اًر قميالً ابدا

48

B

B3

أك ــذب

كثي اًر قميالً ابدا

49

B

B3

أُزِعــج واىـدد وأُخيـف اآلخريـن

كثي اًر قميالً ابدا

50
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B

B4

العـب بـالنـار وافـتـعل الح ارئـق

كثي اًر قميالً ابدا

51

B

B3

ُعـ ّذب َمـن حـولي
اتـشـاجر وأ َ

كثي اًر قميالً ابدا

52

B

B4

ـسر
أشرب الكحول أُدخـِّـن في ال ّ

كثي اًر قميالً ابدا

53

B

B4

المخدرات
اتـعـاطى
ّ

كثي اًر قميالً ابدا

54

B

B2

كثي اًر قميالً ابدا

55

B

B4

كثي اًر قميالً ابدا

56

A

A1

كثي اًر قميالً ابدا

57

A

A1

اسـتـصعب التركيز عمى عـمل او درس او

A

A2

فـرض
اريد ان اكـون ىـادئاً ولكن ال استـطـيع

كثي اًر قميالً ابدا

58

كثي اًر قميالً ابدا

59

A

A2

اريد ان أُرّكـز ولكن ال استـطـيع

كثي اًر قميالً ابدا

60

A

A1

التخيـل
انـسى و اشـُرد في
ّ

كثي اًر قميالً ابدا

61

A

A2

انا دائـم الحراك وال أىـدأ

كثي اًر قميالً ابدا

62

A

A1

اجـد صعـوبـة في تـنـظـيم اعـمـالي وفـروضـي

A

A1

مند ِفـع ،اجـد صعـوبـة في انتظـار دوري
انا َ

كثي اًر قميالً ابدا

63

كثي اًر قميالً ابدا

64

B

B1

ـدخـل في حديـث اآلخريـن
أُقـاطـع او ات ّ

كثي اًر قميالً ابدا

65

A

A2

كثي اًر قميالً ابدا

66

A

A1

كثي اًر قميالً ابدا

67

A

A1

كثي اًر قميالً ابدا

68

A

A1

كثي اًر قميالً ابدا

69

A

A1

A

A2

حركة ما
ااوجـدارى
في االنتـقـال من عمل إلى
صعـوبـة

كثي اًر قميالً ابدا

70

A

A2

صـير
آخر في
بعض االصوات
وقت قـتجاه
حساسية
لدي
َّ

كثي اًر قميالً ابدا

71

كثي اًر قميالً ابدا

72

B

B2

كثي اًر قميالً ابدا

73

A

A1

كثي اًر قميالً ابدا

74

اكـره السمطة واالشـخاص ذو نـفـوذ والـذين
يـعطونني أوامر
ـمت العصا او السيف او انواع أخـرى
استعم ُ
من السالح
المدرسيـة
ال أُكـمـل الدروس والـفروض
ّ

اجـد صعـوبـة في التـركـيز واخذ القرار
المنـاسب
أُض ّـيـع اغ ارضـي من كـتـب وأقالم واغـ اَرض
أمُالي ّـمحــةـظ ّانـي استـعـجل واعـطـي االجوبـة قـبل
السؤـيال ارتـكب االغـالط بـسبب عدم
ـيايةـظ ّان
أنُالحـ
االنتباهالتركيـز واالنتـباه عندما اسمع اصوات
افـقـد

االضواء
الرروائح
و
بدل ان اجمس كـبـاقي
الوقوـوف
أكر
ّ
ـشة
الوتاالق
ـالـممـيذ
انا شديد الثرثرة واجـد صعـوبـة في السـكـوت
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نرحلة االساسيّةٞنها بعد االنتهاء من اٚ متّ ر،"الدراجة
ّ  من رسومات احد التبلميذ بعنواف "ساعي الربيد على:28 نللقٞا
.نهارات الرسمٞ ّنثابة اختبار
Appendix 28: Example of student drawings titled ―The postman on the bike,” made
after the end of the main phase of the program as drawing test.
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.نوا عنهاٚالدراجة" اليت رآىا التبلميذ ور
ّ نة "ساعي الربيد علىٚ ر:29 نللقٞا
Appendix 29: The original drawings titled ―The postman on the bike‖ that the students
saw and copied

.

Drawing reproduced from : Legendre Philippe (2004). J’apprends a dessiner la
vie quotidienne. Editions Fleurus, page 13.
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نرحلة الثانية منٞنها تبلميذ مدرسة خاف امًنياف بعد تطبيق اٚ اليت ر، من اليسار إُف اليمٌن،نداريةٛ  نظرة اُف ا:30 نللقٞا
.التلوِف
برنامج الولد القوي
ّ
Appendix 30: A view of the mural, from left to right, painted by the students of
Khanamirian School, after the implementation of the second phase of the
Strong Kids program.

378

نرحلة الثانية منٞنها تبلميذ مدرسة خاف امًنياف بعد تطبيق اٚ اليت ر، من اليمٌن إُف اليسار،نداريةٛ  نظرة اُف ا: 30.1 نللقٞا
.التلوِف
برنامج الولد القوي
ّ
Appendix 30.1: A view of the mural, from right to left, painted by the students of
Khanamirian School, after the implementation of the second phase of the
Strong Kids program.

379

نرحلة الثانية من برنامجٞنها تبلميذ مدرسة خاف امًنياف بعد تطبيق اٚ جهة اليمٌن االقصى للجدارية اليت ر:30.2 نللقٞا
.التلوِف
الولد القوي
ّ
Appendix 30.2: A far right view of the mural, painted by the students of Khanamirian
School, after the implementation of the second phase of the Strong Kids program.

380

نرحلة الثانية من برنامج الولدٞنها تبلميذ مدرسة خاف امًنياف بعد تطبيق اٚ جهة اليمٌن الوسط للجدارية اليت ر: 30.3 نللقٞا
.التلوِف
القوي
ّ
Appendix 30.3: A middle right view of the mural, painted by the students of
Khanamirian School, after the implementation of the second phase of the Strong Kids
program.

381

نرحلة الثانية من برنامج الولدٞنها تبلميذ مدرسة خاف امًنياف بعد تطبيق اٚ جهة اليسار الوسط للجدارية اليت ر: 30.4 نللقٞا
.التلوِف
القوي
ّ
Appendix 30.4: A middle left view of the mural, painted by the students of
Khanamirian School, after the implementation of the second phase of the
Strong Kids program.

382

نرحلة الثانية من برنامجٞنها تبلميذ مدرسة خاف امًنياف بعد تطبيق اٚ جهة اليسار االقصى للجدارية اليت ر: 30.5 نللقٞا
.التلوِف
الولد القوي
ّ
Appendix 30.5: A far left view of the mural, painted by the students of Khanamirian
School, after the implementation of the second phase of the Strong Kids
program.
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نوذج من كتابات التبلميذ عن اختبارىم يف برنامج الولد القوي٧ :31 نللقٞا
.1  صفلة. نرٜ عرب سؤاؿ تداعي ا،التلوِف
ّ
Appendix 31: page 1. A sample writing of a student about the experience in the Strong
Kids Transformative Program, answering a free association
transformational question.

384

.نرٜ عرب سؤاؿ تداعي ا،التلوِف
ّ نوذج من كتابات التبلميذ عن اختبارىم يف برنامج الولد القوي٧ :31 نللقٞا

.2 صفلة

Appendix 31: page 2. A sample writing of a student about the experience in the Strong
Kids Transformative Program, answering a free association question.
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.نرٜ عرب سؤاؿ تداعي ا،التلوِف
ّ نوذج من كتابات التبلميذ عن اختبارىم يف برنامج الولد القوي٧ :31 نللقٞا

.3 صفلة

Appendix 31: page 3. A sample writing of a student about the experience in the Strong
Kids Transformative Program, answering a free association question.
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.نرٜ عرب سؤاؿ تداعي ا،التلوِف
ّ نوذج من كتابات التبلميذ عن اختبارىم يف برنامج الولد القوي٧ :31 نللقٞا

.4 صفلة

Appendix 31: page 4. A sample writing of a student about the experience in the Strong
Kids Transformative Program, answering a free association question.
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.نرٜ عرب سؤاؿ تداعي ا،التلوِف
ّ نوذج من كتابات التبلميذ عن اختبارىم يف برنامج الولد القوي٧ :31 نللقٞا

.5 صفلة

Appendix 31: page 5. A sample writing of a student about the experience in the Strong
Kids Transformative Program, answering a free association question.
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.نرٜ عرب سؤاؿ تداعي ا،التلوِف
ّ نوذج من كتابات التبلميذ عن اختبارىم يف برنامج الولد القوي٧ :31 نللقٞا

.6 صفلة

Appendix 31: page 6. A sample writing of a student about the experience in the Strong
Kids Transformative Program, answering a free association question.
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 نسخة عن استبياف االسئلة:32 نللقٞا
.التلوليّة
ّ
Appendix 32: Sample form of transformative questionnaire.
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نوذج من اجوبة التبلميذ على استبياف االسئلة٧ :33 نللقٞا
 تلميذ،)الرابع ساب ًق ا
 من،التلوليّة
ّ
ّ
ّ نامس (الصفٝالصف ا
. سنة11 عمره
Appendix 33: Example of Student answers to the Transformative Questionnaire, from
grade 5 (previously grade 4), age 11.
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نوذج من اجوبة التبلميذ على استبياف االسئلة٧ :34 نللقٞا
 تلميذ،)نامس ساب ًق اٝالصف ا
 من،التلوليّة
ّ ( الصف السادس
ّ
ّ
. سنة12 عمره
Appendix 34: Example of Student answers to the Transformative Questionnaire, from
grade 6 (previously grade 5), age 12.
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12  تلميذ عمره،)الصف السابع (السادس ساب ًق ا
 من،التلوليّة
نوذج من اجوبة التبلميذ على استبياف االسئلة٧ :35 نللقٞا
ّ
ّ
.سنة ونصف
Appendix 35: Example of Student answers to the Transformative Questionnaire, from
grade 7 (previously grade 6), age 12 and a half.
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تلخ ص مفردات منظور التبلميذ.
اٞنللق  :36قائمة اجوبة التبلميذ على سؤاؿ االستثارة  ،إ ّّن ا ِّ
Appendix 35: List of student answers for the Suggestive transformational question
question. This can be considered a list of student perspective.

مت اشياء اكثر.
• تعلّ ُ

حصلت على عبلمات اعلى.
•
ُ
لدي اصدقاء (صديقات) اكثر.
• اصبح ّ
اصبلت يف صف اعلى.
•
ُ
•
•
•
•

اصبلت اكرب بسنة.
ُ
مت مفردات جديدة.
تعلّ ُ
يف البداية َف نكن اصدقاء مع التبلميذ اٛندد ،ولكن اصبلنا كذلك اآلف.
كنت اثرثر يف الصف من قبل ،ولكن َف اعد اثرثر اآلف.

ت اشياء كثًنة يف حيايت ىذه السنةَ ،ف اعد أؤذي اآلخرين ،وانتبو اُف اٞنعلّمة يف الصف.
غًن ُ
• ّ
اتصرؼ مثل االوالد.
• َف اعد ّ
• العب اكثر مع اصدقائي.
•
•
•
•

يتغًن شيء.
كنت سعيد(ة) وَف ّ
اٚنع احسن يف الصف.
انتبو اُف اخطائي يف اٞندرسة والبيت والطريق واصللها.
حجما.
اصبلت اطوؿ واكرب ً

•
•
•
•

قصصت شعري.
مفضل (ة).
لدي صديق(ة) ّ
اصبح ّ
اصبلت الدروس اكثر صعوبة.
اصبلت ىادئا.
ُ

اٞنفضل(ة) اصبح ٪نبّين اكثر.
• صديقي (صديقيت) ّ
مت شيئًا َف اكن اعرؼ عنو شيء من قبل.
• تعلّ ُ
• اصبح شعري اطوؿ.

•
•
•
•

الدراجة.
ر ُ
كبت ّ
احتفلت بعيد ميبلدي.
ُ
اكتسبت الثقة بالنفس.
مت كيف احرتـ.
تعلّ ُ
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مت كيفية التصرؼ يف الصف.
• تعلّ ُ
• انا شجاع.
فت عن قضم اظافري.
• توقّ ُ

• اتعلّم الدروس بسهولة.
ت االشياء السيّئة يف داخلي اُف اشياء جيّدة.
غًن ُ
• ّ
• ارقص احسن ىذه السنة.
•
•
•
•

اٞنفضل (ة).
تفكًني اكرب وال اتشاجر مثل االوالد بسبب صديقي (صديقيت) ّ
يتغًن شيء.
َف ّ
دت على اٞنعلّمات.
تعو ُ
ّ
ّامي وايب يسعدونين ،ايت اُف اٞندرسة وانا سعيدة ،ألنين احب ص ّفي.

•
•
•
•

آنمل اٞنسؤولية.
اصبلت اىتم بكل شيء و ّ
اقذؼ كرة السلّة من مسافة ثبلث نقاط.
اتكلّم بشكل احسن.
الصليّة وال اشرب البيبسي (.)pepsi
آكل االطعمة ّ

•
•
•
•

اعرؼ اٝنطأ من الصح.
بدأت تعلّم العزؼ على آلة الغيتار.
ُ
اصدقائي يعاملونين بشكل الطف.
ال اتشاجر مع اخي كما من قبل.

• انا آكل اقل واصلح اخطائي.
• اف ّكر افضل ،اساعد ّامي يف اٞننزؿ واٞنطبخ.
مهمة.
• اساعد ّامي عندما تكوف مريضة واعمل عنها ،اكوف صديقتها ،واتكلّم معها عن اشياء ّ

ت جسديا وال شيء آخر.
تغًن ُ
• ّ
اتصرؼ مثل الكبار.
•
ّ
• شخصيّيت اقوى وانا اكثر جرأة.

.

• اقضي اوقات اكثر مع االصدقاء خارج اٞندرسة
• اصبلت اقل خجل.
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تلخ ص مفردات منظور التبلميذ.
اٞنللق  :37قائمة اجوبة التبلميذ على سؤاؿ االستنهاض  .إ ّّن ا ِّ
Appendix 36: List of student answers to the mobilizing question. This can be
considered a list of student perspective.

سأتغًن.
•
ّ

• سأصبح احسن.
• سأتعلّم احسن.
• سأتذ ّكر احسن.
•
•
•
•

سوؼ احصل على عبلمات اعلى.
سأحب االصدقاء والعائلة.
سأصبح اقوى.
الكل.
سأساعد ّ

•
•
•
•

أغًن شيء ما يف نفسي.
لو اصبلت سعيدة سوؼ ّ
اف اكذب بشكل احسن واكسب الثقة.
اغًن طبعي.
سوؼ َّ
سأتابع الدروس يف الصف وادرس يف البيت.

باكرا.
• سأناـ ً
• سأصبح اذكى.
• سوؼ اكسب اصدقاء اكثر.

• سأثق بنفسي اكثر.
• اف احصل على ىاتف خلوي جديد وأف اسافر.
• اريد اصدقاء اكثر.
•
•
•
•
•
•
•
•

االوؿ يف اٞندرسة كلّها.
اريد اف اكوف ّ
اف اكسب ثقة الناس.
أف العب كرة السلّة.
دائما مع ابتسامة كبًنة.
أف إنتّع بالسعادة ً

اصمم اف اكوف ج ّذابًا يف الصف.
أنوي أف اكوف واث ًقا (واثقة) يف ما أقوـ بو.
سأحاوؿ اف آكل اقل.
سوؼ اق ّدـ اٞنساعدة (.)be helpful
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اتغًن.
• ال اريد اف ّ
يتغًن شيء.
• كل شيء جيّد ،ال ٩نب اف ّ
الكل.
• اكوف ناضجة اكثر واساعد ّ
• اف اكوف اىدأ وواثق(ة) من نفسي.
• اريد اف اصبح اقوى روحيا.
• اريد اف اكوف مه ّذب(ة) وىادئ(ة).

• اكوف ٢نلص(ة) للمعلّمات ولؤلىل وللدين.
آنسن يف اللغة العربيّة.
• اريد اف ّ
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 كما اتى يف قاموس بيار شانرتاين "القاموس،" اليت تُل َف ظ " ث ػ راپ ػ ػػوف، Θεράπων  تفسًن الكلمة اليونانيّة:38 نللقٞا
.1  صفلة." تاريخ الكلمات:اللغوي اللغة اليونانية
Appendix 38: Page 1. Explanation of the Greek word Θεράπων pronounced ―therapon‖
from Pierre Chantraine’s "Dictionnaire étymologique de la langue
grecque Histoire des mots".
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 كما اتى يف قاموس بيار شانرتاين،" اليت تُل َفظ " ث ػراپػ ػػوف،Θεράπων  تفسًن الكلمة اليونانيّة:38 نللقٞا
.2  صفلة." تاريخ الكلمات:"القاموس اللغوي اللغة اليونانية
Appendix 38: Page 2. Explanation of the Greek word Θεράπων pronounced ―therapon‖
from Pierre Chantraine’s "Dictionnaire étymologique de la langue
grecque Histoire des mots".
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 كما اتى يف قاموس بيار شانرتاين،" اليت تُل َفظ " ث ػراپػ ػػوف،Θεράπων  تفسًن الكلمة اليونانيّة:38 نللقٞا
.3  صفلة." تاريخ الكلمات:"القاموس اللغوي اللغة اليونانية
Appendix 38: Page 3. Explanation of the Greek word Θεράπων pronounced ―therapon‖
from Pierre Chantraine’s "Dictionnaire étymologique de la langue
grecque Histoire des mots".
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