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 الملّخص
 

ىناؾ حاجة إُف  ألّّنا تعرقل عملّية التعّلم والتعليم.دارس لدى التبلميذ ىي من اىم ٓنّديات اٞنالصعوبات النفسّية 
 .بسهولة يف اٞندارس اللبنانية، وبكلفة متدنية عملّية، قابلة للتطبيق حلوؿٍ  تطوير برامج مدرسّية تقدِّـ

التلّوِف للعبلج بالفن  اٚنو "برنامج الولد القوي الرتبوي ،فيّن -نفسي-برنامج تربوي صياغة تتضّمن ىذه األطروحة
منو  يستفيد  الشفهي، واإلرشاد النفسي،لربنامج مز٩ًنا من تعليم الرسم، والتعبًنا . ٪نتوياٞنوجو للتبلميذ يف دائرة اٝنطر"

عن وجود الكشف كما يسعى اُف  .ز أداءىم الرتبويعزّ وي صقل مهاراهتم يف الرسمألنّو يٗنيع التبلميذ يف الصفوؼ، 
 ٩نمع يف الصفوؼ و٪ناوؿ معاٛنتها عن طريق العبلج بالفن. التبلميذلدى بعض  عوارض االضطرابات االنفعالّية السلوكّية

مفهـو  استكشاؼ كما يهدؼ الربنامج اُف مثل الفن، والرتبية، وعلم النفس. ابعاد ٢نتلفة من االختصاصات، 12امج الربن
ؼ الربنامج إُف إحداث تغيًن فعلي يف نظاـ . واخًنًا، يهدالتبلميذ وٓنفيزه لدى يف ٠ناؿ علم النفس ويف الرتبية، التلّوؿ
 (multidisciplinaryكل ىذا ٩نعل البلث متعدد التخصصات )  تمع.مع الطموح يف إحداث التغيًن يف اجمل التعليم

 (.transdisciplinary) لتخصصاتلبر اوع

ثبلث ، واحتاج استكمالو اُف exploratory research)) استكشايف جرى تطوير الربنامج اٞنذكور بنهج
االجرائي ، كل من ىذه الدراسات ٟنا ثبلثة اصدارات. الدراسة األوُف ىي من النوع دراسات فرعّية، مستقّلة، ومتفاعلة

، وتصاميم، ودروس، منهجيات، وٓنديد اٞنقّومات البلثّية فيو، من برنامج الولد القوي التلّوِف إنشاء، وظيفتها النوعي
، تطبيق برنامج الولد القوي التلّوِفية ىي واساليب، وتقنّيات، وادوات تقومي تناسب اىداؼ البلث. وظيفة الدراسة الثان

، لتبلميذعند االصعوبات االنفعالّية السلوكية والتلّقق من مدى فعالّيتو يف ٓنقيق اىداؼ البلث، وىي: ٔنفيف عوارض 
البلث  لديهم. تعتمد الدراسة الثانية منهجّية مهارات الرسم وتقويةاٞنهارات االجتماعّية، تعزيز االداء الدراسي،  ٓنسٌن

. البلث الوصفي اُف منهجّية باإلضافةالتجرييب، -شبوالبلث الكّمي  ومنهجّية (empirical study) الكّمي التجرييب
 البلث الوصفي ، وتعتمد منهجّيةلدى الصغار يف السن وٓنفيزهمبلمح التلّوؿ  استكشاؼاّما الدراسة الثالثة فهدفها 

 فقط.  



 

 

يف ثبلث سنوات متتالية خبلؿ االعواـ الدراسّية  ، وطُبِّقمن الربنامج اٞنذكور منّقلة ناسخاتثبلث  تصميمقد مّت 
، ٬نكن اعتبار اٞندارس الثبلث من ضواحي بًنوت يف مدينة بًنوت وضواحيها اربع مدارس ٢نتلفة مّت اختيار. 2014 -2011

، تلميذًا من الذكور واالناث 206كة مع مشار الربنامج  تطبيقمّت  اٞنستوى االقتصادي واالجتماعي.متواضعة من ناحية 
بشكل ، وقد مّت ذلك الصفوؼ االبتدائّية الرابع واٝنامس والسادس ىم تبلميذ، ترتاوح اعمارىم بٌن الثامنة واٝنامسة عشر

، او السنوات الثبلث، اسبوًعا يف كل مرحلة من اٞنراحل الثبلث 12وٞنّدة  ،لساعة واحدة يف كل اسبوع، مداخبلت تطبيقّية
جودة الربنامج  تر تطوّ  .قابل للتطبيق يف اٞندارس بشكل مبدئيوصواًل اُف صيغة واضلة ومكتملة ٬نكن اعتباره برنامج 

بعد  وقد مّت رصد التغًّنات لدى التبلميذ. ل نتائج أفضل مع كل مرحلة تنفيذسجّ و اٞنتكرر،  والتنقيحراجعة اٞنبفضل 
ٔنفيف بالنسبة اُف  جّيدةكما يلي: )ا(   نهائّية من حيث ٓنقيق االىداؼ فأتتالالنتائج  اّما ،يف ٠ناالت متعددة اٞنداخلة
بالنسبة اُف ضعيفة االداء الدراسي، )ت(  ٓنّسن الصعوبات االنفعالّية السلوكية للتبلميذ، )ب( ضعيفة بالنسبة اُفعوارض 

 مهارات الرسم، )ج( مشّجعة بالنسبة اُف استلداث التلّوؿ. تقوية بالنسبة اُف ٣نتازةاٞنهارات االجتماعّية، )ث( تعزيز 

. يتضّمن الباب الثاين البلثاالختصاصات الداخلة يف و بعاد اال تفصيليتضّمن الباب األّوؿ من ىذه االطروحة 
الثبلث  خاتالناس تطبيق تفاصيل لربنامج اٞنطروح، اّما الباب الثالث فيتضّمنالداخلة يف ااٞنناىج واالجراءات اٞنختلفة 

التدقيق البلث و  ٠نمللكل مرحلة. اّما الباب الرابع، فخصصتها ٞنناقشة  النوعّية والكّمّيةلنتائج ل وجيزة مناقشة معلربنامج ل
اٞنعتمدة يف البلث، وكذلك ناقشُت النتائج  جراءاتاالفاىيم و اٞنبعاد و االفرضّيات و السئلة و ، ّنا فيها مناقشة االتفاصيلويف 

  ات بشكل عاـ.واالستنتاج

، تقّدـ ىذه الدراسة ُنثًا من النوع النظري للتخصصات ةعابر و التخصصات  ةمتعدداُف كوّنا دراسة  باإلضافة
(theoretical study حيث عرضُت ما توّصلُت إليو من .)مصطللاتو مفاىيم  ، واطلقتُ نظريّات تفسًنيّة جديدة 

 . ، وغًنىا، والتلّوؿبالفن العبلج ،النفسيالعبلج اٞنرض النفسي، التشخيص، يف ٠ناؿ  جديدة

 آفاؽ جديدة ٞنستقبل البلث.واخًنًا طرحُت 

 

 

 

 



 

 

 

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 quasi-

experimental 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. 

 

 

 

 



 

 

 

ةالعمالنيّ  اتالتعريفالكلمات المفاتيح و   
 

 

اّْناه حديث يف ٠ناؿ علم النفس ُيستخدـ ٞنعاينة اٞنرضى النفسيٌن وتشخيصهم ومعاٛنتهم عن  العالج بالفن:
 طريق استعماؿ ادوات وتقنّيات مستعارة من الفنوف مثل الرسم والرقص واٞنوسيقى.

ر سومن أُ  ، اوضٌن للخطر عادة ما يأتوف من الطبقات الفقًنة يف اجملتمعالتبلميذ اٞنعرّ تالميذ في خطر: ال
يفقد إحساسو باالنتماء واالّتصاؿ والتكامل مع مفّككة، ىم يفتقروف اُف العناية والدعم النفسي والدراسي. منهم ما 

 . والفشل الدراسي، والتسرب من اٞندرسة ،السلوؾيف تدىور  اُفاٞندرسة، ويؤدي ىذا الوضع 

ُتبلحظ عند  ،م اكتشافها عادًة يف اٞندارسيت: ٠نموعة من االضطرابات النفسية االضطرابات االنفعالّية السلوكية
ي اُف الفشل ب ىذه االضطرابات الشعور باالنزعاج لدى التبلميذ، وتؤدّ سبِّ الذين ال يعانوف من إعاقات عقلية، تُ  التبلميذ

 .نموذجّية، والعزلةالسلوكيات غًن الدراسي، وال

يف اٞندرسة ويف الصف، ومع االقراف واٞنعلمٌن. الشعور باالنتماء  اٞننضبطالسلوؾ  السلوؾ االجتماعي للتلميذ:
 الرتفيهّية والتػثػقيفّيةألنشطة كما اكسب االصدقاء، واٞنشاركة يف األنشطة اٞندرسية،  و ، التكّيفإُف اجملموعة والقدرة على 

 .األخرى خارج اٞندرسة

 .د الدراسية واٜنصوؿ على عبلمات مقبولة أو جيدة: الدرس واٞنثابرة والنجاح يف اٞنوااألداء الدراسي للتلميذ

لق اثر خّطي على عرب استخداـ القلم أو اٜنرب أو أدوات أخرى يدوي ا ٝن يتشّكلعمل تشكيلي ٗناِف  الرسم:
 .للعٌن اجملردة وإلظهاره، للتعبًن عن شكل من أشكاؿ األشياء، اسطح مثل الورؽ

دوف تدخل من اٞنعاًف يف تأسيس اٟنوية الذاتية عند األوالد،  اٜنر الرسم العبلجييساعد  الرسم العالجي الحر:
 (.Oaklander, 1988)  االنفعاِفويسمح للتعبًن 



 

 

خطوة، حيث يتّم تنفيذ الرٚنة عرب ٗنع اجزائها ِنطوات ١نددة على  : طريقة تعليم الرسم خطوةً الرسم المنهجي
السّبورة ٬ُنلى على التبلميذ، فينقلوّنا ُنذافًنىا. وبالنتيجة ٪نصلوف على صورة طبق االصل للصورة االصلّية مع بعد الفوارؽ 

 البسيطة.

لبديلة واٝنيارات اٜناٚنة يف مسار تغيًن يف وجهة نظر الشخص، بطريقة يساعده على أناذ القرارات ا ؿ:التحوّ 
ىو تغيًن ا٩نايب يف احد او اكثر من اجملاالت النفسّية او يف ىذا البلث التلّوؿ  حياة الشخص ٥نو آفاؽ أفضل.

 االجتماعّية او الدراسّية، او اكتساب ما  يتمّناه التلميذ لنفسو.

اٞنهارات االجتماعية  يف اٞندارس، لتعليم لتدريسمصمم لاجتماعي نفسي  تربويبرنامج برنامج الطفل القوي: 
  .، وزيادة مهارات التكيف لدى األطفاؿ واٞنراىقٌن(resiliency) اٞنرونة، وتعزيز القدرة على الصمود، وتعزيز والسلوكّية

ؼ . ٩نري اقتباس ىذا الربنامج يف ىذا البلث، حيث يضاالربامج من قبل الباحثٌن يف جامعة والية أوريغوف اضعت ىذو 
  إليو شّق فيّن.

ْنمع األُناث متعددة التخصصات بٌن خربات متفرقة تتضافر لتكوين ٠ناؿ ُنثي  مجاؿ متعدِّد التخّصصات:
 .(Gewin, 2014) واعد، أو ٜنل مشكلة متعددة اٛنوانب

ينطلق من ٔنّصص معٌّن،  يشًن البلث عرب التخصصات إُف البلث العلمي الذي مجاؿ عابر للتخّصصات: 
يعمل على اٞنستوى ، اٞنذكورة اٞنعروفة التخصصات حدود يتخّطى ٩نوز فيو دمج نظريّات من ٔنّصصات ٢نتلفة، ولكن

 .خدمة اجملتمع بكاملوو تغيًن النظاـ اٞنتّتبع  ىدفو، لق ّنج جديد وشاملاالكاد٬ني كما على ارض الواقع، ٫ن

 البلث لُتقدَّـ وتُناقش.الشّق الكتايب الذي يلي تصميم وتطبيق وتقومي االطروحة: 

 .تطّور دراسات ومراحل ليشممن تصميم وتطبيق وتقومي الكامل العمل  البحث:

 فروع ُنثّية مستقّلة متكاملة متفاعلة داخل البلث الشامل.الدراسة: 

 (.clientالزبوف )( او patient) : مصطلح عيادي نفسي بديل لكلمة مريضالمستفيد

 كلمة تقومي بدؿ كلمة تقييم يف ىذه االطروحة ألّّنا االصّح يف اللغة العربّية. استخدمتُ تقويم: 

  



 

 

 

 المقّدمة
 

 ما تؤمن بو. فن اكتشاؼ وى فن الكتابة
 غوستاؼ فلوبير —

 
.أ البحثتحديد إشكالية  

النفسّية و االجتماعية  التبلميذ اف مشاكل ،العاملوف يف اجملاؿ التعليمي يؤكِّدصّناع السياسات اٞندرسّية، كما  يدرؾ
ازالة ىذه اٜنواجز كي تستمر اٞندارس يف تأدية  ،الكثًن منهم برأي ،ينبغيو  ،واالنفعالية ٕنّثل حواجز رئيسة بوجو التعّلم

(. ولكن من Dryfoos, 1994كأوساط لرتبية االجياؿ، وكي يؤّدي التبلميذ عملهم بشكل ُمنتج )بشكل فّعاؿ  عملها 
الواضح أف معاٛنة مشاكل التبلميذ النفسية على اٞنستوى الفردي ليست مهمة واقعّية بالنسبة اُف معظم اٞندارس، ال من 

. وىناؾ حاجة للتلميذ وما ىو متوّفر من اٞندارس ٌن ما ىو مطلوبالناحية اٞناديّة وال من الناحية العملّية. ٖنة فجوة ب
 ،لدى التبلميذ النفسّية  ٔنفيف الصعوبات يفتساعد  اليت دواتاالتقنّيات، و الدراسات، و الفكار، و االجاد يػمستمرّة إل

رتجم دائًما  النفسي للتبلميذ ال تُ . غًن اّف اليقٌن والواجب والطموح يف إعطاء الدعم الصليحالنمو و التعّلم والتقّدـ  لتسهيل
، ونقص يف الربامج العلمّية والعملّية اٞندارس يف كأفعاؿ على االرض، وألسباب عديدة. ٖنة نقص يف اٞنوارد البشريّة واٞناديّة

اُف حد بعيد يف هملة إزالة اٜنواجز النفسّية اٞنعرقلة واٞنعطّلة للتعّلم. وٟنذا تبقى احتياجات التبلميذ النفسّية مُ  هتدؼ اُف
 الكثًن من مدارس لبناف. 

.ب الموضوع الختيارالدوافع الشخصّية  

ة، والصعوبات اٜنياتّية، من اٞنفرتض أف تكوف الطفولة مرحلة سعيدة من عمر االنساف، ولكن التلديات النفسيّ 
بطبيعتو بيئة صعبة لنظاـ اٞندرسي الصغار. فا ىؤالءبعضهم، تعطِّل حقًا عز٬نة إُف  بالنسبة اُف الدروس التعجيزيّة باإلضافة

ينبغي على اٞندرسة من جهة، وعلى العائلة  .اُف حّد بعيد، يتطّلب اللياقة البدنية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية والسلوكية



 

 

، ٬نكن للنظاـ اٞندرسي يف آف الدعمىذا عند غياب ىذه اللياقة و ولكن، دعمًا كامبًل.  التلميذ من جهة اخرى، اف تدعم
 اف يسلق التلميذ األضعف ويُقػػّزمػػو. 

 schoolُمدّرسة سابقة ومرشدة مدرسية )كواٞنراىقٌن لسنوات عديدة،   األوالدولػّما كنت قد عملت مع 

counselor ةٞننسجمٌن مع نظاـ اٞندرسباحثة زائرة يف العديد من اٞندارس، لفتت اىتمامي مشاكل التبلميذ غًن اك(، و ،
 قدرات عقلية جّيدة وقد تعثروا يف عملهم الدراسي بسبب الصعوبات يف حياهتم الشخصيةيتمّتعوف بوكثًنًا ما رأيت تبلميذ 

 . ةيّ اٞندرس البيئةيف او التلّديات 

التبلميذ قد يكوف لدى بعض العائبلت وبعض واٞندارس وعٌي كبًٌن يؤدي إُف توفًن اٞنوارد البلزمة إلدارة صعوبات 
يف التغلب على العقبات. ولكن، إذا َف تبلحظ اٞندرسة أو األسرة وجود مشكلة فتبادر إُف مساعدة الولد،  هتماعدومس

تكرب فجوة العجز بٌن ما ىو مطلوب من الولد وما ىو قادر عليو فعبًل، فيتأّخر نتيجة لذلك دراسّيًا واجتماعّيًا ونفسّياً. 
او االنفجار  النفسيإلحباط والشعور بالذنب على معنويّاتو، فيسبب الغرؽ يتغّلب اٝنجل والغضب وا ،ومع مرور الوقت

السلوكي. النظاـ اٞندرسي ىو القطار السريع الذي ال ينتظر، قد يسقط منو بعض الركاب فيضيعوف قبل أف يصلوا إُف 
 وجهتهم.

ومعهد ميكاؿ انج للفنوف  ،(Toros Roslin) دَرْسُت الفن يف معهد طوروس روسلٌنولػّما كنت كذلك، 
 Paulو١نرتؼ الفّناف بوؿ غًناغوسياف ) ،(Académie Michel Ange des Beaux-Artsاٛنميلة )

Guiragossian١ناضرة يف جامعة ىيكازياف، واستاذة ١ناضرة يف  كأستاذةواٛنامعات،  واٞنعاىد  (، وعّلمتو يف اٞندارس
(، ومدّرسة ماّدة الفن Notre Dame University Loueizehلويزة )ماّدة تعليم الفنوف للصغار يف جامعة سّيدة ال

 األرمنّية.   اإل٤نيليةوالثانويّة  ،والرسم يف اكثر من معهد ومدرسة، مثل يف معهد طوروس روسلٌن

وارمينيا،  ،يف لبناف ،اعماؿ فنّػّية عديدة، وعرضتو يف اٞنعارض واٞنتاحفيف كنُت فّنانة تشكيلّية، وقّدمت الفن 
وكتبت  .وغًنىا من عواصم العاَف ،وواشنطن ،واسطنبوؿ ،واٛنزائر ،وتونس ،ونيويورؾ ،ولندف ،وباريساليوناف، وقربص، و 

(، و٠نّلة كاروف Zartonkعن الفن بشكل موّسع يف بعض الصلف واجملبّلت األرمنّية مثل الصليفة اليومّية زارتونك )
(Karounو٠نّلة اٜنسناء اللبنانّية ،).  1998وسنة  1997سنة  كما حصلت على جوائز قّيمة مثل جائزة متلف سرسق .

نفسّية، ابعد واعمق بكثًن -سلوكّية-بيولوجية-ةعصبيّ -دماغّية-غريزيّةبأف الفن عملّية  االقتناعوبعد ىذه اٝنربة توّصلت اُف 
 والعرض والتسويق.  لئلنتاجسلعة بصريّة  اعتبارهمن 



 

 

 ،شخصٍ  250000لذي ضرب ارمينيا وقتل ، بعد الزلزاؿ ا1988 ج بالفن منذ سنةبدأ اىتمامي ّنوضوع العبل
رٚنوف الشمس باللوف االسود، يَ  وُىمْ  اٞننكوبة،( Spitakوبالتلديد عندما ٚنعت ألّوؿ مرّة عن األوالد يف مدينة سبيتاؾ )

 ,Gregorian, Azarian هتموّنساعد األمريكيةتٌن من الواليات اٞنّتلدة اآلبكل اصرار، وذلك ُنضور معاٛنٌن بالفن و 

DeMaria, McDonald, 1996, 1-14)) العبلج الفن و  ال ازاؿ اتابع موضوععامًا  ثبلثوفذلك الوقت، ومنذ . ومنذ
 . بالفن

رسالة ماجستًن يف علم النفس يف جامعة ىايكازياف حوؿ موضوع العبلج بالفن مع  2006وقد كتبت يف سنة 
( يف النظاـ TAEP( بعنواف: "إدخاؿ برنامج الرتبية الفنية العبلجية )students at-riskالتبلميذ اٞنعّرضٌن للخطر )

 Introducing Therapeutic Art Education Program)اٞندرسي اللبناين للتبلميذ اٞنعرضٌن للخطر )

(TAEP) Into the Lebanese School System For Students At-Risk) فكانت تلك فرصيت إللقاء  .)
. كانت نتائج االختبار مشجعة س، واختبار إمكانات العبلج بالفننظرة مفّصلة على احتياجات االوالد واٞنراىقٌن يف اٞندار 

بفضل الربنامج الذي قّدـ ٟنم فرصة للتعبًن  ،التبلميذاكثر الدراسي لدى للغاية، فقد ٓنسَّن السلوؾ االجتماعي واألداء 
 . الدراسي َف يعرفوه من قبل باإل٤نازووفّر ٟنم شعورًا  ،الصفوؼ ضوضاءبعيًدا 

اردت بعد ىذا النجاح اف اكّمل العمل وأطوِّره وذلك من خبلؿ اطروحة دكتوراه حوؿ اٞنوضوع نفسو ولكن على 
لتبلميذ واالىل واٞندارس يف آف. فوددت تصميم برنامج عملي ٬نكن اعتماده حّّت يف اٞندارس ذات نطاؽ اوسع يفيد ا

االمكانّيات اٞناديّة والبشريّة احملدودة، قابل للتطبيق من خبلؿ اٞننهج الدراسي الرٚني بداًل من صياغة برنامج متخصص لفئة 
دراسّية كاملة عوًضا عن اخراج تبلميذ ١نددين من صفوفهم  دوف غًنىا، وقابل، كذلك، للتطبيق يف صفوؼمن التبلميذ 

  كما جاء يف ْنربيت السابقة عند ٓنضًني رسالة اٞناجيستًن.  ،ليخضعوا للعبلج بالفن منفردين

 ،وعواصم أُخرى يف العاَفوواشنطن  ذىبُت اُف نيويورؾ يف ٠ناؿ العبلج بالفن،ولكي ُأضيف اُف معلومايت 
باري   اليت اسسها(، Expressive Therapies Summitبفعالّيات سنويّة مثل قّمة العبلجات التعبًنية ) والتلقت
اشرتكُت يف و  (.Rubin, 1999; 2001; 2005; 2009; 2011; 2012( وجوديث روبٌن ).Cohen, n.dكوىٌن )

 ;Stepney, 2001 ستيبين )التبلميذ يف خطر، امثاؿ ستيبّل معاٛنة  اختصاصهم بالفن معاٛنٌنمع ورشات العمل 

وتعرّفت على ا٧ناط واّْناىات كثًنة يف العبلج بالفن من معاٛني الصّف األّوؿ يف  .(Baltimore) يف بالتيمور (2009
كما حصلُت على شهادات تدريب من معاىد ومؤسسات . وانكلرتا، واسرتاليا، وكندا، والصٌن ،األمريكيةالواليات اٞنّتلدة 
 Trauma Informed) اتالصدماٞنتخّصصة بمعهد العبلج بالفنوف التعبًنية  العبلج بالفن، مثلمعروفة يف ٠ناؿ 



 

 

Practices & Expressive Arts Therapy Institute)  كاثي مالشيودي )مؤسستها  معMalchiodi, 

  ا.وغًنى، (2006

.ت للبحثالوصف العاـ  

.1  البحثالحاجة الى  

 ىذه اٜنواجزحجم  عن. يف غياب الدراسات اٞنيدانّية عملّية التعّلم والنجاح الدراسي ق اٜنواجز النفسّيةػػتُعي
النفسّية اليت توّفر التدخل الضروري للتعامل مع -يف مدارس لبناف، ويف غياب الربامج الرتبويّة التعليمىا يف وتأثًن  النفسّية
تداخلي برنامج تربوي ابتكار ، تربز اٜناجة لدراسة ىذا اٞنوضوع. ومن ىنا ايضاً اٜناجة اُف النفسّية عند التبلميذ اٜناالت

 ىا يف التغّلب على بعض الصعوبات الدراسّية واالجتماعّية والنفسّية اٞنعيقة للنجاح.تبلميذعملي يساعد اٞندارس و و 

.2 البحثاىداؼ  

عرب ادخاؿ مفاىيم علم النفس والعبلج النفسي اُف اُف تسهيل عملّية التعليم والتعّلم  البلث اهدؼ ىذي
لي وعملي يساعد برنامج تربوي تدخّ  إنشاء من خبلؿوذلك . اٞننهج الدراسيود٠نها مع  السويّة، الصفوؼ الدراسّية

 اٞندارس وتبلميذىا يف التغّلب على بعض الصعوبات النفسّية اٞنعيقة للنجاح. 

.3 البحث فروع 

 ، وىي: ُنوث يف البلث الواحد ةثبلثث اٜناِف من ليتأّلف الب

  يف الصف.الرسم للتبلميذ من خبلؿ درس  ةيعاًف اٞنشاكل النفسيّ متعّدد التخّصصات  تربوي تداخليتأليف برنامج 
  والرتبويّة.والسلوكّية منافعو من الناحية النفسّية  تقوميلو تنفيذه لو  ،الربنامج اٞنذكورلتلضًن  ثبلثدراسات وضع 
  جديدة نظريّات طبلؽ إ، و من الناحة النظريّة والتطبيقّية وتطوير مفاىيمو اٞنواضيع الداخلة يف البلث يف التدقيق

 .ِنصوصها

.ث  المقترح التربوي التداخليصف موجز للبرنامج و   

تعبًن و إرشاد نفسي،  الدروس يتخّلل .يُدّرس يف الصفوؼ االبتدائّية س يف الرسمو در  اٞنطروح منالربنامج يتكّوف 
الصعوبات ؤنفيف عوارض ٓنفيز العواطف، والشروع يف التأمل، وتعديل التفكًن اٞنضطرب،  من شأنو وشفهي فيّن 



 

 

 مهارات الرسم تقويةاُف  باإلضافةاٞنهارات االجتماعّية، وتعزيز االداء الدراسي،  دعمل، لتبلميذعند ااالنفعالّية السلوكية 
  ميذ. لتبليف منظور ا هز فيٓناستكشاؼ معاَف التلّوؿ و يهدؼ اُف  كما لديهم.

.ج للبرنامج المقترحاألساس النظري  

 (Transformative Learning Theoryالتعّلم التلّوِف )إُف نظرية  البلث ايستند الربنامج اٞنقرتح يف ىذ
٩نري إعادة تدوير النظريّة . (Mezirow 1978, 1995, 1998, 1990, 2000, 2006) اليت وضعها جاؾ ميزيرو

 االعمار الصغًنة.لتبلئم 

.ح  البرنامج  ميزات 

٣نّيزات اساسّية، اّواًل: تلغي اٞنسافة بٌن الرتبية وعلم النفس العيادي من خبلؿ ادخاؿ عوامل علم  ست   للربنامج
استثمار موارد اٜناجة اُف واٞندرسة من دوف التلميذ فيستفيد منها  ،النفس مباشرًة اُف الصفوؼ الدراسّية ود٠نها بالدرس

أيت بو ي. وىي فكرة جريئة إذ َف ٤ند مثلها يف ما سبقها من الدراسات اللبنانّية وال يف غًنىا من الدراسات. ثانياً: ما فّيةإضا
وتعرضو  هاليت تعرقل اداء لدى بعض التبلميذ امكانّية الكشف اٞنبّكر لبلضطرابات االنفعالّية السلوكّية وايضاً ى ىذا البلث

 إنشاءيف دائرة اٝنطر من خبلؿ التبلميذ يد اٞنساعدة لرفع معاناة  البلثد ٬نللفشل الدراسي والنفسي واالجتماعي. ثالثاً: 
: ادخاؿ تقنّيات العبلج بالفن اُف الصفوؼ رابًعا .اقبل اف يكوف تربوي   امضمونو نفسيَّ  و، ويكوفوتطبيقبرنامج دراسي 

 . الدراسية لرسم بشرط اٜنفاظ على منهج درس الرسم وخصائصوالدراسّية ود٠نها بدرس ا

اٛنامعة بداًل من  يف يف قسم علم النفسموضوع العبلج بالفن  معاٛنةاالستثنائّية للبلث، فتكمن يف ات اّما اٞنيز 
ىو ُنث تأسيسي يف ٠ناؿ التلّوؿ لدى الصغار يف السن. واخًنًا: . يف جامعات العاَف قسم الفنوف اٛنميلة كما ىو معتاد

إُف العافية الشاملة، يف داخل اٞندرسة  إلرشادىمصغار، اليتعّمق البلث يف نظريّة التلّوؿ وامكانّية ٓنريكو وتفعيلو لدى 
 .ويف خارجها

.خ في البحث وصف موجز للدراسات الثالث 

.1 االشكالّية 

 ّديًا يف وجو التعليم يف اٞندارس، فتتسّبب بالفشل الدراسي والتسّرب اٞنبّكرُتشكِّل االضطرابات النفسّية ٓنديا ج
بشكل منهجي يف لبناف ىناؾ حاجة اُف دراسات  لدى التبلميذ . ال يتم البلث يف معاٛنة الصعوبات النفسّيةللتلميذ

 ٟنا.  ةَ نفسّية كما تقّدـ حلوالً واقعيَّ ُتسّهل الكشف اٞنبكر للصعوبات ال



 

 

.2 العامة  الفرضّية 

يرفع  ،التلّوِف اٞنطروح صقل مهارات التلميذ يف الرسم-الرتبوي -التعبًني -العبلجي -يستطيع الربنامج النفسي
، ويساعد يف لدى بعضهم االجتماعي ، و٫نّفف عوارض االضطرابات االنفعالّية السلوكّية ىمءادامعّدالهتم الدراسّية، ويعّزز 

 بشكل اال٩نايب. مٓنويل  منظورى

.3 لتعريف باسم البرنامجا 

يف دائرة للتبلميذ و "برنامج الولد القوي الرتبوي التلّوِف للعبلج بالفن اٞنوجّ  اسم الربنامجعلى  طلقتُ ألقد 
  .1اٝنطر"

.د تصاميم البحث و انواع الدراسات  

من تصاميم ىذا البلث كناية عن ثبلث دراسات فرعّية، مستقّلة، مرتابطة، ومتفاعلة، تتداخل فيو ٠نموعة كبًنة 
 -نفسي-وىو تصميم برنامج تربوي اال لُتلقِّق ىدؼ البلث، تندمج ،البلث، والنظريّات، واٞنناىج، واآللّيات، واألدوات
واىدافها وتصاميمها يف  منهاجياهتا. الدراسات الثبلث مع فيما بعد فيّن، وتطبيقو يف داخل الصفوؼ الدراسّية وتقو٬نو

 3.2جدوؿ 

.ذ  تطبيق البرنامج 

بشكل مداخبلت تطبيقّية يف ثبلث  كما مّت ْنربتهاسخ ٢نتلفة من برنامج الولد القوي التلّوِف،  إنشاء ثبلث نُ  متّ 
يف اربع مدارس ٢نتلفة يف مدينة بًنوت وضواحيها، مع مشاركة  ،2014 -2011سنوات متتالية، خبلؿ االعواـ الدراسّية 

من الذكور واالناث، يف الصفوؼ االبتدائّية، الرابع واٝنامس والسادس. وكاف لكل مرحلة من اٞنراحل تصميم  ميذتبل 207
 ة بكل مرحلة.خاصّ  وبرنامج، ودروس ،ُنثي

 

                              
 ".برنامج الولد القوي التلّوِفتسمية مصّغرة وىي "ؿ هبا اختصر اسم الربنامج يف منت االطروحة يف بعض االحياف، واستبد  1

 Strong Kids Educational Program (SKEP) As Transformative Art Therapy (TAT) forالرتٗنة باللغة االنكليزيّة: 

Children and Youth At-Risk. 
  .137انظر صفلة  الدراسات الثبلث يف البلث، انواعها اٞننهجّية، اىداؼ كل  منها، والتصاميم البلثّية اٞنعتمدة.  2



 

 

.ر خطّة االطروحة 

 اُف اٞنقّدمة واٝنإنة.  باإلضافةاساسّية  ابواب ٙنسةمن ىذه االطروحة  تتأّلف

 الدراسات عرض البلث من خبلؿادبّيات االطار النظري و ومراجعة  األوؿ االبعاد التخصصّية، البابيتناوؿ 
 . السابقة ذات الصلة ّنوضوع البلث

 . البلث اتيّ العناوين الداخلة يف ادبو ، البلثاألّوؿ ٩نري عرض االختصاصات الداخلة يف  الفصليف 

 . وٓنّديات اٞندارس يف دائرة اٝنطر التبلميذ٩نري تقدمي صورة عن  الثاينالفصل يف 

 السلوكّية.  نفعاليةاالضطرابات االوىي  البلث يف يتم معاٛنتهااليت النفسّية اٞنشكلة الثالث الفصل ويعرض 

 .ـ حملة عن واقع الفن يف مسًنة االنسافالرابع فيقدِّ الفصل اما 

 .و يف حياة البشرمنذ بدايات ، وذلكالعبلج بالفن اختصاصتطّور  مراحل اٝنامسالفصل ويعرض 

 . ىذا البلثيف  اٝنلفّية النظريّة اٞنعتمدةوىي نظريّة التعّلم التلّوِف فيقّدـ  السادسالفصل اّما 

  .يف ىذا البلث ستخدـػُ اٞن التلّوِف القويبرنامج الولد  إنشاءالباب الثاين يف األطروحة عبارة عن تفاصيل 

، والفرضّيات العاّمة واالجرائّية، واالىداؼ، واالسئلة، واالسس ثاشكالّيات البل٩نري عرض  السابعيف الفصل 
 .، وميزات البلثفيو والنظريّة اٞنعتمدة ،اٞننطقّية

من ناحية  و،وتقو٬ن ،يف تطبيق برنامج الولد القوي التلّوِفاٞنعتمدة البلث  منهجّياتيتم عرض  الثامنيف الفصل 
 .بالبلث والباحث ا، وعبلقتهيارىاتاخ تسويغالتصاميم، واٞنراسم، والنظاـ، واالقساـ، وكذلك 

ة منهجيّ  كل من ىذه الدراسات تستخدـمرتابطة ومتفاعلة، إ٧نا من ثبلث دراسات مستقّلة،  اٜناِف يتأّلف البلث
ىناؾ ثبلث  .التاسعيف الفصل  الثبلث مع عرض اٞننهجّيات اٞنعتمدة ىذه الدراساتتفاصيل  ٩نري عرض. خاّصة هبا ُنث

 يضاؼ اُف شرح الدراسات. التاسع ىذه اٞنراحل ايًضا يف الفصل شرح دخلي. سنويبشكل  البلثطبٌّق فيها تمراحل 
 .هاُتكمِّل ومراحلهااليت الدراسات الثبلث واالدوات  ،واٝنطط ،واالساليب ،والتقنّيات، عرض اٞنكّونات واٞننهجّيات



 

 

، مع التلّوِفبرنامج الولد القوي يف تطبيق الدراسات الثبلث تفاصيل الباب الثالث من االطروحة ٢نّصص ل
، ٟنا مقاربة منهجّية، وْنهيزات اقساـ دراسّية خاّصةاليت ْنري تطبيقها خبلؿ االعواـ الثبلثة. ٕنّثل كل مرحلة  امراحله

 .مناقشة مرحلّيةواجراءات، ونتائج، و تقنّية، واىداؼ، وتصاميم، 

 .ا، وتقو٬نها، وتطبيقهبرنامج الولد القوي التلّوِفمن  (األوُف)االختباريّة  النسخة العاشريقدِّـ الفصل 

 .ا، وتقو٬نها، وتطبيقهبرنامج الولد القوي التلّوِفمن  (الثانية)االساسّية النسخة  اٜنادي عشريقدِّـ الفصل 

  .ا، وتقو٬نها، وتطبيقهبرنامج الولد القوي التلّوِفمن  (الثالثة)االرتداديّة النسخة  الثاين عشريقدِّـ الفصل 

ذكور، ىذه اٞنناقشات ٢نّصصة بشكل كبًن للنجاحات تطبيق للربنامج اٞنمرحلة كل  ىناؾ مناقشة مرحلّية بعد
يف الباب الرابع  ٠نمل البلثة ش٩نري مناقالية. إ٧ّنا اٞنراحل الت ٥نو٩نب مراجعتها للمضي قدًما  اليت ٞنرحلّيةاواالخفاقات 
  .البلث اٜناِف او يقرتحها يفتلها قد واآلفاؽ اٛنديدة اليت ، واالقرتاحات،خبلصة البلث ، اليت تشملمن األطروحة

واالىداؼ،  ،واالفكار البلث،اليت تضّم أسئلة  ،وحصائلها البلثخيارات مناقشة  الثالث عشرالفصل يشمل 
 قسمٍ  يتم مناقشة، كما الربنامج وتطبيقو وتقو٬نو إنشاءواالجراءات اٞنعتمدة يف واٞنصادر، واٞننتسبٌن،  ،واٞنفاىيم ،واالبعاد

 ، كذلك،عشر الثالثيشمل الفصل . ىذه اٝنيارات ؽ التوصيات بشأفإطبل اٞنناقشات أيت من بعدت .من الفرضّيات
لة للبلث مثل اللغة  .والفلسفة مناقشة اٞنواضيع اٞنكمِّ

يف مستقبل  اآلفاؽ اٛنديدةكما يقّدـ  اٛنديدة ٟنا عبلقة ّنواضيع البلث اتنظريّ ال إطبلؽ٩نري  الباب اٝنامسيف 
 البلث.

التلّوؿ ة نظريّ  ويشمل ايًضا إطبلؽ التلّوؿوضوع كل اٞنواضيع اٞنتعّلقة ّنمناقشة   الرابع عشرالفصل  يشمل
  . ، هبدؼ تأسيس فكرة التلّوؿ يف ٠ناؿ علم النفس وتثبيت معاٞنها، للعمل هبا مستقببًل االستباقي

 لؤلفكارومعاين جديدة مفاىيم إطبلؽ والفن ويتم  باألبداعمناقشة اٞنواضيع اٞنتعّلقة  الفصل اٝنامس عشر يشمل
يتم كما ٞنرض النفسي، والعافية،  ا واسي، والعبلج بالفن، واالبداع، والعبلج النف ،الفنمن ٗنلتها الداخلة يف البلث 

  .نظريّة الغريزة الذكّيةإطبلؽ 

ـ افكار مستقبلّية عشر  السادسالفصل اّما  قرتح آفاؽ جديدة يف ٠ناؿ التشخيص، والعبلج يالبلث، و  عن فيقدِّ
 النفسي، والعبلج بالفن، والتلّوؿ. 



 

 

 كل تفاصيل خطّة االطروحة.  1رقم  جدوؿ٩نمع 
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األّوؿ لبابا  
 

النظري وادبّيات البحث اإلطار  

 

 
الخاص  يتحديد وشرح وتقديم مفهوم لكي استطيع

اإلطار الفلسفي الخاص  أنشئكاف علي أف  ،باإلنساف
بالمعنى المحدد  صبح فيلسوفاً اف أ ليّ عكاف بي.  

  مصطلح.لل
   أين راند —
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األّوؿ الفصل  
 

عشر االثنا التخصصّية البحثابعاد   

 
 ألنها تقود اللغة تحكم في الكتابة،

 .تسلسل معيّن في االفكار  الكاتب نحو
     3امين معلوؼ —

 

 

 

د التخّصصات البلث ىذا يفتمع ٩ن  اّمااثنا عشر اختصاًصا. االختصاص االساسي ىو علم النفس،  اٞنتعدِّ
 حاجات البلث.  ل  ُنسبعمَ ، فُتستَ االختصاصات االخرى

.أ  في الدراسةاالختصاصات الداخلة  

.1 التربية والتعليم  

قرتح يول ،اٞندارس قلب تناوؿ اٞنشاكل التعليمّية يفيل ،داخل اٞندرسة ويف الصفوؼ الدراسّيةيف  اٜناِف البلثري ٩ن
 وعلى ،التلميذبرتبية  اٝناّصةبعٌن االعتبار القوانٌن والقيم  البلثأخذ ي. للتبلميذ الدراسيٓنسٌن األداء  بغيةعملّية  حلوالً 

                              
 MTVتلفزيوف  على شاشة "بكل فخر"برنامج  يف كارين بستايناالعبلمّية  مع حوار تلفزيوين  يف امٌن معلوؼ ٗنلة قاٟنا الكاتب  3

 .2014، كانوف الثاين   15، يفلبناف



 

 

 . ىاوقواعد ،اتطبيقاهتو  ،اومضموّن ،اونشاطاهت ،إدارة الصف  من استمارات الربنامج مكّونات ىذا االساس ٫نتار 

.2 االحتياجات الخاّصة 

التشخيصات  من اً كبًن   اً االحتياجات اٝناصة مصطلح يتداوؿ يف اٞنؤسسات الرتبويّة، ىي مظلة واسعة ْنمع عدد
شمل اٜنساسية تم اٝنفيفة لتصل اُف االعاقات العميقة يف االدراؾ، وقد واٞنراىقٌن، تبدأ بصعوبات التعلّ  األوالدلدى 

. االحتياجات اٝناصة مصطلح الصعبةو نوبات اٟنلع أو اٞنشاكل النفسية أيف النمو  اً او تأخر  عضاالً  اً الغذائية أو مرض
إلعاقات يف ٠ناؿ ا االشخاص الذين ٪نتاجوف إُف اٞنساعدةستخدـ للتشخيص السريري ولوصف النمو الوظيفي لدى يُ 

الذين التبلميذ ألّّنا تعىن باحتياجات  ىذا البلثعترب االحتياجات اٝناّصة احد ابعاد تُ  .أو النفسية والدراسّية ية والعقّلةالطبّ 
 . النفسّيةاالضطرابات يعانوف من 

.3 لم النفس العيادي ع   

الدراسة األكاد٬نية والتطبيقية للسلوؾ، واإلدراؾ  وى( )بسيخولوغيا( ψυχολογία)باليونانية: علم النفس 
موضوع االضطرابات و يتناوؿ نّ أل ذا البلثٟن الشاملةاٞنظلة اإلكلينيكي  العياديواآلليات اٞنستنبطة ٟنما. ٬نّثل علم النفس 

عملّيات إلجراء  النفسعلم  اختصاصاٞنعتمدة يف يب واالسال التقنّياتُتسَتعمل  ماك،  التبلميذلدى االنفعالّية السلوكًية 
 اُف االستنتاجات. وصوالً طط، وٗنع البيانات، والتشخيص، واٞنعاٛنة، اٝنوضع ًءا بِ ، بدالعلمي البلث

.4 علم النفس العلمي 

شّكل ياعواـ بدأ  10عاـ، ولكن يف آخر  100الفكر العلمي والسلوؾ منذ تقريبًا  موضوع يبلث علم النفس يف
 ,Feist) االىتمامات واٞنوىبة واإلبداعليات النفسية وراء العم ، يبلث يفعلـوال يف اً خاص العلمي ٠ناالً علم النفس 

ذا اٝنصوص يف ّناية هبونطلق نظرّيات جديدة  ،فيهمالذلك نتعّمق  البلث اا يف صميم ىذالفن واالبداع ٨ن (.2013
 االطروحة. 

.5 ةالمرئيّ  ةالبصريّ  وفالفن 

، مثل الفنوف التشكيلية التقليدية )اٝنزؼ، الرسم، الرسم الفين، بطبيعتهارئية اٞنالفنوف البصرية ىي األشكاؿ الفنية 
واٜنرؼ  ،النلت، العمارة، والطباعة(، الفنوف البصرية اٜنديثة )التصوير الفوتوغرايف، الفيديو وصناعة األفبلـ(، والتصميم

الطهي(. ٩نري استخداـ الرسم والتلوين، يف ىذا البلث  ،)اٞنسرح، اللغة، النسيج ّتصلةاٞنالعديد من التخّصصات ، و اليدوية
  .باعتبارىا تدّخبلً عبلجّياً 



 

 

.6 وعلم اآلثار  األنثروبولوجيا 

بشكل معّمق. علم  ئّيةاالشفالفن اإلنساف لتلديد خصائص  تاريخال بد من دراسة بدايات الفن يف 
ىو دراسة سلوؾ البشر وأصولو من خبلؿ دراسة العظاـ واٜنفريات، ومن خبلؿ دراسة و ىو "علم اإلنساف،  األنثروبولوجيا

 ،ربنا األنثروبولوجيا عن نشأة الفنٔن.  4اٟنندسة اٞنعمارية القد٬نة واألدوات واألعماؿ الفنية البشرية اليت تركوىا وراءىم"
 ( على ىذه األرض.homo sapiensالعاقل )-ىومو باسمروؼ اٞنع البشرجنس  مع ظهورظهر يف الوقت نفسو  الذي

حقق البشر امكانية الفكر النقدي منذ عشرات اآلالؼ من السنوات. وقد انتقل البشريوف األوائل من صناعة األشياء "
واٞنشاىد اليت ، مثل الفؤوس اٜنجرية، وبدأوا يف إنشاء أعماؿ ليس ٟنا غرض سوى اّّنا تعكس األ٧ناط العمليبلستخداـ ل

"اختربوىا من حوٟنم. ىكذا اكتشف اإلنساف العاقل الفن
5

وعلم اآلثار  األنثروبولوجياوكاف ال بد من ٔنصيص فصل عن . 
الفن يف حياة االنساف قبل  وجود الرجل العاقل. ا٨نّية ىذا الفصل ىو تأكيد صنعها البدائّية ظهر االعماؿ الفنيةاليت تُ 

 عامبًل نفسّياً مهّماً ال غىن عنو. باعتبارهارات العريقة وذلك الثقافات اٞنعروفة واٜنض

.7 العالج بالفن 

الفن مهنة يف ٠ناؿ الصلة العقلية حيث بتُعرِّؼ اٛنمعية األمًنكّية للعبلج بالفن بالكلمات التالية: "إف العبلج 
 (creative process) لية اإلبداعية( االدوات والوسائل الفنّػّية لتسهيل العمArt Therapistـ اٞنعاًف بالفن )ستخدِ يَ 
ة، ولتعزيز الوعي الذايت، وإلدارة السلوؾ واإلدماف، ولتشجيع االنفعاليللتوفيق بٌن الصراعات و الستكشاؼ اٞنشاعر، و 

(، واٜنّد من القلق، وزيادة الثقة بالنفس. improve reality orientationاٞنهارات االجتماعية، ولتلسٌن فهم الواقع )
 personalيف العبلج عن طريق الفن ىو ٓنسٌن أو إعادة تأىيل اٞنريض واعادة تثبيت الشعور الشخصي اٛنيد ) واٟندؼ

well being ( لديو. يتطّلب ٣نارسة العبلج بالفن معرفة الفنوف البصرية )الرسم، والتلوين، والنلت، وغًنىا من األشكاؿ
ونظريات وتقنيات علم النفس وتقدمي اٞنشورة  النمو البشريرفة عن الفنية( واٞنعرفة عن العملية اإلبداعية، كذلك اٞنع

(counseling)"6 . الربنامج اٞنطروح يف ىذا البلث. يفاساسي  مكوِّف ىوالعبلج بالفن 

                              
4   Moffat, C. (2007) . Prehistoric & Ancient Art - The Art History Archive - Cave Art 

http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/prehistoricart  /  Accessed  1 April 2016. 
 
5   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. 
 
6  American Art Therapy Association website, (2013). What is Art Therapy?  

http://www.arttherapy.org/upload/whatisarttherapy.pdf Accessed  12 February 2014. 

http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/prehistoricart%20/%20Retrieved%201%20April%202016
http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/prehistoricart%20/%20Retrieved%201%20April%202016
http://www.theguardian.com/science/2012/dec/09/ice-age-art-exhibition-british-museum


 

 

.8 النفسّية األنثروبولوجيا 

لوجيا وعلم النفسّية ىو ٠ناؿ علمي جديد نسبّياً، وىو ٠ناؿ فرعي متعدد التخصصات من االنثروبو  األنثروبولوجيا
"يبلث العلماء يف األنثروبولوجيا النفسية عن التأثًنات التفاعل بٌن العمليات الثقافية والعقلية.  يتعّمق يف دراسة ،النفس

ىذا اجملاؿ ىو  التطّرؽ اُفاٟندؼ من  .7واألسس النفسية للسلوؾ االجتماعي" نفس الفرداالجتماعية والثقافية على 
يف  ادرسهاالسلوكّية اليت  نفعاليةاالضطرابات االّنا ٫نص ِناّصٍة و اٞنرض النفسي قد يكوف نتيجة البيئة  التشديد على أف
 .ووسلوك وللنشاط الثقايف دور مهم يف نفس التلميذىذه االطروحة. 

.9 التاريخ  

اُف تاريخ العديد من العلـو  ىذا البلثطّرؽ يف أتكل ٠ناؿ علمي تاريخ ينبثق منو ويتأسس على مراحل تطّوره. ل
 ىي: و جاالت، ػم ةكاملة لتاريخ تطّور ثبلث  اً اقسام تُ خصص لذلك، اٜناِف بالبلثوثيقة وظواىر ٟنا صلة 

  واٜنديث)عصور ما قبل التاريخ( تاريخ الفن االقدـ. 
 واٜنديث والقدمي تاريخ العبلج النفسي االقدـ. 

 واٜنديث و القدمي تاريخ العبلج بالفن االقدـ. 

ال تكوف التدخبلت  نفسّيتو.و العقل البشري  يفخصائص الفن وتأثًنه ىو استكشاؼ ىذا البلث من اىم ١ناور 
 هبدايات الفن وفهم مسار  دراسةتستوجب ىذه اٞنعادلة  من دوف فهم عميق ٞنصطلح العبلج بالفن. مفيدة بالفن العبلجية

ا يف حقبة ما قبل التاريخ حّّت الفن هتقّدـ حملة عن تطّور الفنوف منذ بداياا حّّت وصولو اُف العصر اٜنديث واٞنعاصر. وٟنذا
إُف تاريخ العبلج  اٜنديث العبلج بالفن تاريخ يتزامن .هوتطّور  عرب العصور سار مفهـو العبلج بالفنٞن اتوضيلً  ،اٜنديث
واالماكن والشخصّيات  والتواريخاىم االحداث  تُ ٟنذا التاريخ وذكر  كامبلً   اجزءً  تُ خصص لذلك ،اٜنديث النفسي

ويف  ،منذ بداياهتا يف حقبة الرومانسّية يف فرنسا اٜنديث بالفن يف علم النفس سهمت يف تطّور العبلجأواالفكار اليت 
  فكرة العبلج بالفن.اليت اسهمت يف إنشاء  االفكار واٞنؤسساتو حّّت بروز الشخصّيات  ،اٞنستشفيات العقلّية يف باريس

 

 

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



 

 

.10 الفلسفة 

علم التلليل النفسي الذي جاء بو  وباألخصللفلسفة ا٨نّّية ١نوريّة يف انشاء ٔنصص علم النفس اٜنديث، 
بدورىا فكرة العبلج بالفن بشكل متزامن ومتبلصق نشأت . طفلسفة إمانويل كانبسيغموند فرويد كفكر فلسفي متأثّرًا 

العبلج  تكوينتوضيح مسار لىذا البلث  يفمهّمًا للفلسفة  ًءاجز  تُ للعبلج النفسي والتلليل النفسي، لذلك خصص
  فلسفّية. بأفكاربالفن اٞندعـو يف االساس 

.11 اللغة 

الرقم  فسيلمل. وإذا اردنا إضافة اختصاص آخر تمع يف ىذا البلث لتكّملوْن اتاختصاص عشرةاُف  تُ لقد اشر 
، "ألّنا تقود الكاتب ٥نو تسلسل معٌّن يقوؿ امٌن معلوؼكما " تتلّكم بتسلسل االفكار اٞنطروحة . "اللغةوىي اللغة 11
 وعاءٌ  يف االساس فهي كذلك،  امهّمتو تلّقي وتبليغ معلومات، وألّنّ  آلّيةىذا ألف اللغة  .(2014االفكار" )معلوؼ،  من

من  اتعمَّقسوؼ  .متداولة دوَف تع منسّيةعن كلمات ومعاين اشارات  ، ولكّنها ٓنفظ ايضاً الكلمات اٞنتداولة حافظ ٞنعاين
ىي مهّمة لفهم و  ،العربّيةاللغة و  اللغة االغريقّية  يف طّيات منسّية عن معافٍ ُنث اذاكرة اللغة، و يف ىذه االطروحة  خبلؿ

 .اليـو لعبلج بالفنبامصطللات خاّصة 

.12 التحّوؿ 

 .خبلؿ ىذه االطروحةه من ءاوؿ إنشايف العلم، ولكنين اح امثّبتً  االتلّوؿ نظريّة وليس اختصاصً 

بدقّة ٕنهيدًا للفهم الصليح  وتفصيلها االساسّية لكتابة البلث العلمي ٓنديد اٞنفاىيم اٞنستخدمة فيو اٞنبادئمن 
بشكل  فيواٞنفاىيم االساسّية  شرحللتقدمي ادبّيات البلث و ص الفصوؿ التالية من األطروحة للمواضيع. سوؼ اخصّ 

 .موّسع

 



 

 

.ب 8الدراسةاالختصاصات الداخلة في  تفاعل اساليب ومستويات 

 .يف ىذا البلث هاود٠ن اٞنذكورةاالختصاصات  إدخاؿيف  اساليب او مستويات ةىناؾ ٙنس

 الداخلة يف الدراسة نظري ا االختصاصات 
  اٞنتفاعلةاالختصاصات اٞنستقّلة.  

  آخريف إطار اختصاص  اٞنتفاعلةاالختصاصات.  

 االختصاصات قيد التطّور نظري ا. 
 االختصاصات قيد االنشاء نظري ا. 

 

  

 
 

  

                              
  .132   يف البلث اٜناِف الختصاصاتاٞنتعّددة ااستخداـ اٞننهجّية  انظر   8

 



 

 

الثانيالفصل   
 

في دائرة الخطروالتالميذ  تحّديات التعليم  

 
 

 .التعليم ىو لقاح للعنف
 ادوارد جيمس أولموس—

 

 

.أ  والتالميذ شاكل المدارس م 

. كاف التعليم للتبلميذما مضى، إي ما قبل القرف العشرين، عبارة عن تلقٌن اٞنعلومات  كانت عملّية التعليم يف
مّث ، وىم بدورىم يتلقوّنا عن طريق السمع او القراءة التبلميذعلى  نشاطًا بسيطًا ومباشرًا، إذ يلقي اٞندّرس اٞنعلومات

اٜناضر، فبل تكتفي اٞنؤسسات التعليمية، واٞندارس على وجو اٝنصوص، بتقدمي اٞنعلومات فقط، يػلفظوّنا. أما يف الوقت 
ُف جانب التعّلم. فمن ضمن إ للتلميذ ومنها دعم النمو الذىين والدراسي واالجتماعي ،مهمة الرعاية اٞنتكاملة ُّف بل تتو 

بالشجاعة والعطف والعقل اٞنبدع ليصبلوا افراًدا  الصغار إُف رجاؿ ونساء بالغٌن، مسّللٌن األوالدٓنويل  ،اىدافها
  (WDPI, 2011). مسؤولٌن ومنتجٌن ومسهمٌن يف اجملتمع

ٓنديات كبًنة للملافظة على دورىا يف تواجو انطبلقاً من اٞنسؤولّيات اليت تقع على عاتقها،  ،اٞندارس اٞنعاصرةإّف 
، وقد تكوف التلّديات اٞنتعّلقة بصّلتهم النفسّية ىي االصعب، ألّنا للتبلميذ وغًنىا اٜناجات الدراسّية والرتبويّة تلبية

  ;a2004 2004) قد الحظ ووكر، رامزي وجريشاـفتتسبب يف تديّن مستوى ٓنصيلهم الدراسي وتفاقم سلوكهم السّيء. 
Walker, Ramsay & Gresham) حتياجات أف اٞندارس لديها تاريخ طويل من االصرار بأّنا ليست مسؤولة عن اال



 

 

، ولذلك كانت ٓناوؿ دائماً التعامل مع اٞنشاكل بطرؽ ٢نتلفة متاحة ٟنا، فتارًة تستعٌن بالوسائل التعليمية، للتبلميذالنفسية 
بديلة مثل القصاص والطرد من اٞندرسة حيث العواقب  الً اٜنل اٜنقيقي حلو بلًة مستبدِ  ،تستعمل التدابًن التأديبيةوطورًا 

 الوخيمة بانتظار الولد.

.1 التالميذعوامل نفسّية مؤثّرة على تعليم  

العلمية والتقنية  اٞنعلومات(، فتقدمي Osher, Sidana & Kelly, 2008) معلوماتليس التعّلم ٠نرد عملية 
ىا، بل اكثر من ذلك، فإنو ليس من اٞنمكن او من اٞنسموح تقدمي كافًيا لتفعيل عملية التعّلم وا٤ناز   َف يعد للتبلميذ

 دوف توفًن اٞنكّمبلت والفرص اٞنناسبة.من للتبلميذ اٞنعلومات 

"وقد أبدى  تبدأ عملّية تكوين الدماغ عند االوالد، ُنسب االُناث العلمّية، قبل الوالدة وتستمر حّت سن البلوغ.
ويشمل ىذا انواع  الظروؼ البيئية على مدار عملية النمو، حّت من قبل الوالدة،علماء األعصاب أف الدماغ يتأثر من 

9الرضيع" اٛننٌن أو اهالذي يتلقّ  زالتغذية، والرعاية، والبيئة، والتلفي
 كلّ وتشًن األُناث إُف ارتباط دماغي وثيق بٌن    .

كري واٛنسدي وما إليها... وىي تعمل كّلها والف االنفعاِفاشكاؿ النمو لدى االنساف، ومنها النمو االجتماعي والنمو 
ال ٬نكن فصل التعّلم عن التنمية االجتماعّية  فلهذا،منتهى التنسيق لتعزيز العافية اٞنتكاملة لدى االوالد. يف بشكل مرتابط و 

 (. Ochshorn, 2011) التلميذلدى  االنفعاليةو 

(. تشمل ىذه العوامل Becker, & Luthar, 2002) عملّية التعلم يفواجتماعية أف تؤثر  نفسّية٬نكن لعوامل 
الصّلة و يف اجملاؿ الدراسي،  أـسواء يف اٜنياة  ،الشعور بالقدرة على ٓنقيق النجاحو عزّة النفس، و ة، االنفعاليالدوافع 

 ,.Osher, et al) والتبلميذالقدرة على إدارة العواطف والعبلقات مع اآلخرين مثل اٞندرسٌن و النفسية واٛنسدية، 

وجهوزيّتهم يف التعّلم، وقدرهتم على توجيو التبلميذ قدرات  كّلها تؤثر يفة  االنفعاليىذه العوامل االجتماعية و  (. 2008
يف  كّلها  ة واالجتماعّيةاالنفعاليم. وْنتمع ىذه العوامل الذىنّية و م، ورغبتهم يف اٞنشاركة يف أنشطة التعلّ انفسهم ٥نو التعلّ 

 .وتعزيزىا معملية التعلّ  تسهيل

٪نققوف ٤ناًحا دراسّيًا أقل من أولئك انفعالية ظهر الدراسات اف االوالد الذين يعانوف من مشاكل اجتماعية و تُ 
٪ 30٪ إُف 12، أف 1999فوف مع ١نيطهم بشكل أفضل. وقد أفاد اٞنعهد الطيّب يف الواليات اٞنّتلدة يف عاـ الذين يتكيّ 

                              
9  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. 



 

 

 ,Embry, Lipsey ) ةاالنفعاليمشاكل تعليمّية صعبة بسبب االضطرابات  من االوالد يف سن اٞندرسة يعانوف من

Moore, & McCalum, 2013)).  الثالث والرابع واٝنامس  االبتدائية وؼيف الصف تبلميذ عنوأظهرت دراسة اخرى
وٓنصيلو الدراسي العاِف من  ،وسلوكو الوظيفي من جهةالتلميذ بأف ىناؾ عبلقة قوية بٌن اٞنهارات االجتماعية اٛنيدة عند 

 (.Malecki, &  Elliott, 2002جهة ثانية )

.2  للتالميذتداعيات اىماؿ الصّحة النفسّية   

م، غالبا ما ٕنتد مشاكلهم إُف ما ىو أبعد من القراءة والكتابة والرياضيات، االوالد الذين يعانوف من صعوبات التعل  
  يتسّببالعار، وقد الشعور ب اإلحباط، واٜنزف أوو وقدرات الذاكرة أو حسن التنظيم. ٬نكن للفشل اف يتسبب بالغضب، 

ب ّنشاكل تتسبّ  قدـ للذات، كما يف درجة االحرتا ل القلق واالكتئاب أو تدف  صعوبات نفسية اكثر جّديّة مث يفكل ذلك 
م اف (. يف الواقع، ٬نكن لصعوبات التعل  Broatch, 2003سلوكية خطًنة مثل تعاطي اٞنخدرات أو جنوح األحداث )

 ،م تتزامن يف الكثًن من االحياف التعل  يفة واالضطرابات االنفعالياّف اٞنشاكل متعددة، ٣نا يعين انفعالية تكوف سببا ٞنشاكل 
 . االخرى يفؤثّر ي اف اٞنشاكل الحدو٬نكن 

.3 من خالؿ دعم المدرسةالتلميذ الحاجة الى دعم  

 للتبلميذمن قبل األسر واٜنكومات، فإّنا تتمّكن بدورىا من إعطاء الدعم البلـز دعم الاٞندرسة  تتلّقىعندما 
نتائج التبلميذ ٪ُنَّقق بالتاِف و  ،التعّلمة اليت تعيق عملية االنفعالي-يف التغلب على العقبات االجتماعية وىكذا تساعدىم

 ,Greenberg, Weissberg, O’Brien, Zins) يف اٞندرسةاٞنناسبة حصوٟنم على اٝندمات  نتيجةدراسّية أفضل 

Fredericks, Resnick, Elias, 2003))أف برامج الصلة العقلية اٞنستخدمة يف  ،. تُبٌن الدراسات واألُناث
االجتماعية دليبل قويًّا على أف التدخبلت  ،مت دراسة طوالنّية جرت مؤّخراً قدّ  .للتبلميذاٞندارس ُٓنَّسن النتائج الدراسّية 

ترتفع عبلمات ٓنصيلهم الدراسي، ُنيث  يفتؤثّر إ٩نابًا  كما ،صنع القراروقدراهتم يف التبلميذ ز مهارات تعزّ واالنفعالية 
 ,Fleming, Haggerty, Brown,  Catalano, Harachi, Mazza, Gruman) االختبارات واالمتلانات

 واحاالت يف عدد اوتغّيبو عن اٞندرسة،  عدد ايّاـا٦نفاض  يفلتلميذ ل ةنفسيّ الساعدة تؤثّر اٞنأف مثبًل ٬نكن  .(.(2005
(. ولكن، وبالرغم من كل Jennings, Pearson, & Harris, 2000يف العبلمات الدراسّية ) ٓنسٌنيف او التأديبّية، 

 . للتلميذ النفسية اٜناجاتاٞنعلومات والدالئل، فإف غالبية اٞندارس، يف معظم أ٥ناء العاَف، ْند صعوبة يف تلبية 

 



 

 

.4  غياب الدعم النفسي بسبب في المدرسة وفي خارجها فشل 

عندما يفشل النظاـ  .ميذتبلدى اللالنفسية ت اٜناال بسببالعديد من اٞنشاكل اُف مسار التعليم والتعل م  يتعّرض
وتلبية اٞنتطلبات مع النظاـ اٞندرسي يف التكي ف التلميذ يفشل او يف احتوائها، شاكل ىذه اٞناٞندرسي يف مواجهة 

فتظهر عليو  ،التلميذٞنتكرر يف تفاقم االضطرابات النفسّية لدى . يتسبب ىذا الفشل االتابعة لوالدراسّية و االجتماعية 
اُف الفشل الدراسي. فرتاه يرتؾ التعليم عاجبًل اـ آجبًل  باإلضافة ،سلوكّيات غًن مرغوبة مثل العدائّية، واالنطواء على الذات

 .قبل اٜنصوؿ على الشهادة الثانويّة

معو مشاعره وسلوكو وإحباطاتو التلميذ بل يف الكثًن من االحياف ٪نمل  ،ال تنتهي اٞنشاكل عند ترؾ اٞندرسة
منهم و ؛ لبلستغبلؿ يتعّرضمنهم من عن العمل،  متدنّية او يصبح عاطبًل  بأجورالعمل  إُفويضطّر  ،وعاداتو حيثما ذىب

غًن  السلوكّيةنفعالية رابات االاالضطفيغدوف أعباء ثقيلة على اجملتمع. ال تسبب  ،من يّتجو ٥نو االدماف او حّّت اٛنر٬نة
، ولكن قد تستمر أيضا يف حياة الكبار، حيث البطالة واال٥نراؼ واٛنر٬نة شائعة جدا ياٞندرسمجّرد الفشل لػاٞنعاٛنة 

(Rylance,1998.) 

نتائج  خلل التعليمي والتسّرب اٞندرسي لل اف (Embry, 2011دينيس امربي ) يرىوتوضيلًا للصورة القإنة، 
يتم القبض على  .بتهمة االغتصاب اشخصً  58ل عتقَ ويُ  ؛ا كل يـو يف أمريكاشخصً  38: يُقتل ويقوؿاجملتمع،  يفكارثّية 
بسبب شكل من أشكاؿ اٛنر٬نة العنيفة،  تقريبًا  شخصٍ  1600يتم القبض على و ، يـوكل بتهمة االعتداء   اشخصً  1165

بسبب القيادة ٓنت  اشخصً  3950بتهمة متعلقة َنرائم اٞنخدرات، ويتم القبض على  اشخصً  4550يتم القبض على  كما
 واالنفعالّية كل يـو حبوبًا ٞنعاٛنة اضطراباهتم العقليةمنهم   200،000، فيتناوؿ وفتأثًن الكلوؿ. اّما االوالد األمريكي

رقم ىو اٝنلل اٞندرسي والتسّرب. يؤّكد اف السبب االساسي يف تضّخم ىذه اال (ibid) والسلوكية. يرى  دينيس امربي
منع ما ىو غًن  ( وجوبO’Connell, Boat &  Warner, 2009ووارنر ) ،بوتو علماء الرتبية مثل اوكونيل، 

الذين  بالتبلميذمرغوب فيو منذ البداية، على اف تبدأ عملّية منع الفشل ومنع اٛنر٬نة يف اٞندرسة، لذلك يبقى االىتماـ 
 .ومسألة اجتماعّية عاّمة ٕناماً كما ىي مسألة تربويّة عاّمة اً ُمللّ  اً ٪نتاجوف اُف عناية نفسّية مطلب

 مّية.ؤ اف َف تكن اكثر تشا ف، ولكن النتائج قد تكوف مشاهبةال ٧نلك إحصائيات دقيقة يف لبنا

 

 



 

 

.ب اسباب الوقوع في دائرة الخطر 

ّمة يُقَصد هبا التبلميذ الذين يفقدوف احساس االنتماء اُف اٞندرسة نتيجة عدـ "التبلميذ يف دائرة اٝنطر" تسمّية عا
(، والفشل alienationاالندماج فيها والتكّيف معها، فيرتاجع سلوكهم ونتائجهم الدراسّية. ىم معّرضوف لبلستبلب )

يف أحياف و  يف اضرار على اجملتمع. الدراسي، والتسّرب من اٞندرسة، والتعّرض لبلستغبلؿ يف ما بعد، واال٥نراؼ والتسبب
يُقصد هبا التلميذ الذي يعاين من مشكلة ما، تصل بو اُف نتائج دراسّية غًن ٧نوذجّية او سلوؾ غًن مقبوؿ يف  ،أخرى

 وىذا، رّّنا، ما ٩نعلو يفقد احساس االرتباط باٞندرسة واالنتماء إليها.  ،اٞندرسة

 ,Stepney, 2001واالجتماعي ) ،والسلوكي ،ثبلث نقاط: الدراسئنتصر ستيبّل ستيبين انواع اٝنطر يف 

 ٓنقيق النجاح ويتعّرض للتسرب. سلوكيا: يفا: يفشل التلميذ اٞنعرض للخطر "دراسي   بالشكل التاِف، (، وٓنددىا2009
قواعد اٞندرسة ورّنا  ض للخطريُظهر التلميذ اٞنعّرض للخطر سلوكيات مدرسّية غًن الئقة. اجتماعيا: ينتهك التلميذ اٞنعرّ 

  .10ب اماـ قضاء األحداث"٩ُنلَ 

  اسباب الوقوع يف دائرة اٝنطر، منو 

 :اّواًل ( الصعوبات التعّلمّية االساسّية عند التلميذLearning Disabilities اليت تؤّخره عن باقي التبلميذ يف )
 متدنّية لدرجة الرسوب.  وعبلمات وتصبحالصف 

  :يتسّبب بفقداف الثقة بالنفس، وفقداف الرغبة يف ما اٛنلوس يف الصف مع زمبلء اصغر سّناً بعد الرسوب، وثانًيا
  .(Ormrod, 2010) الدراسة والتعّلم

  ًاوثالث :( االضطرابات االنفعالّية السلوكيةEmotional Behavioral Disorders ىي احدى اسباب وقوع )
 ىا كاٜنالة النفسّية اٞنعاَٛنة يف البلث.ؤ تقائرة اٝنطر لذلك مّت اناالتلميذ يف د

 

 

 

                              
10  Stepney, S., (2001).  Art Therapy with Students at Risk: Fostering Resilience and Growth through Self-expression. 

Charles C Thomas Pub Ltd. Page 46. 



 

 

.ت تحّديات مدارس لبناف 

.1 الرشاد النفسي في مدارس لبناف ا 

 عنمن الدراسات تعطينا فكرة  قليل . ىناؾ عدديف لبنافاٞنعلومات حوؿ الصلة النفسية يف اٞندارس ١ندودة 
غلب اٞندارس يف لبناف بتوظيف مرشدين نفسيٌن أو مساعدين أ . بدأيٌن يف بعض اٞندارسيٌن النفسصاتصعمل االخ

، يقة عن اٝندمات النفسية اٞنقّدمةمعلومات دق ، ولكن الالتبلميذاجتماعيٌن منذ اكثر من عقد من الزمن، بقصد مساعدة 
 2010) ومقّلد علم الدين،و ، عياش اىااجر لبنانّية . تذكر دراسة ها يف اجملاؿ الدراسيوال عن نوعيتها، وال عن نتائج

Ayyash, Alamuddin, Mukallid,)  .أف "اٞنطلوب ىو اٞنزيد من اٛنهد لتوضيح دور اإلرشاد اٞندرسي والغرض منو
أولئك بوينبغي أف يرتكز ىذا اٛنهد يف إطار يتضمن التنمية والوقاية والعبلج. وعلى ىذا النلو، ينبغي إيبلء اىتماـ خاص 

الذين ىم أكثر عرضة للخطر، وعلى سبيل اٞنثاؿ، االوالد والشباب من ذوي الدخل احملدود ويف اٞنناطق شديدة التعرض 
 .11اٜنروب واألحداث"و للنزاعات 

.2 النفسّية في بعض مدارس لبناف االحتياجاتوضع  

اٞنعلمٌن واٞنرشدين يف مع  (informal conversational interviewغًن رٚنّية ) كشفت لنا مقابلة قصًنة
 . يف اٞندارس لتبلميذلاإلشكاليات التالية بشأف االحتياجات النفسية الداخلة يف ىذا البلث اٞندارس 

(1 غياب اختّصاصيين نفسيين في بعض المدارس  

، بدؿ توفًن الدعم النفسي اٞنطلوب من خبلؿ جهود اٞندرسٌن فقطو اٞنشاكل السلوكية حل  اٞندارس ٓناوؿ
يٌن نفسيٌن. وإف كاف السلوؾ غًن قابل لبلحتواء يف الصف يُطلب من الناظر التدّخل، صّصاتمرشدين أو اخاستخداـ 

يتلّدث الناظر )او اٞندير( مع التلميذ، ينصلو، يوِّنو تارًة و٪نّذره طورًا ويرسلو ٠نّددا اُف الصف. يتلسن السلوؾ لفرتة 
 .قصًنة وال يلبث أف يستعاد

(2 والمجزأة األساليب االنفعالّية 

مي السلوكيات السلبّية بشكل صليح، و تقعدـ . ففي حاؿ مشاعر سلبية لدى اٞندّرسٌنالتبلميذ يثًن سلوؾ بعض  
يُرسل اٞندّرس  (. ما يعين أف٠reactionary and fragmentedنّرد دعم انفعاِف و٠نزأ )للتلميذ يصبح الدعم اٞنتوّفر 

                              
11    Ayyash, Alamuddin & Mukallid., (2010)., “School counseling in Lebanon: Past, Present and Future. Journal of 

Counseling and Development, 88 (1): 13_17. 



 

 

اُف صّفو بعد مناقشة التلميذ بسبب السلوؾ غًن اٞنرغوب فيو )انفعاِف(، ويتم ارجاع اٞنرشد النفسي يف اٞندرسة إُف ميذ التل
 التبلميذتلبية احتياجات ة يف الغًن فعّ  ىي تأديبّية قصًنة معو )٠نزأ(. تشًن االُناث إُف أف ىذه األساليب االنفعالّية واجملزأة

 .Lewis, et al. 1998)) النفسّية

(3 البعيدة عن الصف الدراسي  المعالجات 

قد تكوف ناٗنة عن مشاكل متعلقة بالعبلقات مع الزمبلء يف الصف، او بسبب و ، تنتج اٞنشاكل أحيانا يف الصف
يتم إحالة التلميذ من قبل اٞندّرس بسبب السلوؾ أو الفشل الدراسي أو عندما يبلحظ أنّو . داخل الصف يف اٞنناخ العاـ

يف غين عن القوؿ أف اٞنشاكل السلوكية اليت تتم معاٛنتها بشكل فردي رقل أداءه الدراسي. يعاين من مشاكل شخصية تع
 داخل الصف على اإلطبلؽ.  يفخارج الصف ال ٬نكنها أف ٓنل اٞنشاكل 

(4 القصير الدراسياليـو  

يص الوقت دائما للمرشد اٞندرسي بتخص تسمحف، ال الساعات القليلة احملدودة لليـو الدراسي، واٞننهج اٞنكثّ 
  .بنجاحللتبلميذ الكايف ٞنعاٛنة اٞنشاكل النفسية لدى 

(5 المرشد النفسي اشكالّيات حوؿ اللجوء الى 

االشخاص العاملٌن يف  .بعضُنسب آراء فكرة احالة التبلميذ للمرشد لعّدة اسباب،  وفيقاوم اٞندّرسٌنإّف 
 نها:اٞندارس اليت عملُت فيها، وم

  إُف اٞنرشد حّت وإف الحظوا اٞنشكلة.التلميذ  فعلم النفس، فبل ٪نيلو  خدماتبفوائد بعض اٞندّرسٌن ال يؤمن 

  ٟنم اومهنيَّ  اشخصي   فشبلً  اّنم يعتربوّنألىو التلميذ احد االسباب اليت ْنعل اٞندّرسٌن يقاوموف احالة.  

 الصف.عن الدرس واٞندّرس ومناخ التلميذ االقواؿ اليت سوؼ يقوٟنا  ىبعضهم أيًضا ٫نش 

  قدَّمة يف للمواد التعليمية  تضييعهمإُف مكتب اٞنرشد ٔنوفًا من للتبلميذ ال يشجع اٞنعلموف الزيارات اٞنتكررة
ُ
اٞنهّمة اٞن

 بو.يُػّتهموف بتسب   ، ورّّناالفشلب، ٣نا يتسبب بعبلمات متدنّية او الصف

 قلقوف ويتلاشوّنا.في ،يعتقد بعض التبلميذ بأف زيارة اٞنرشد النفسي ىي نوع من التأديب 

  كاٞنرشد النفسي يف اٞندرسة.  ،باءمشاكلهم اماـ اشخاص غر  لىالتكّلم ع التبلميذيرفض الكثًن من 
  يزاوؿ بعض اٞنرشدين يف اٞندارس اكثر من عمل واختصاص، فبعضهم يعمل كمدّرس او كمساعد يف االدارة يف الوقت

 . التبلميذللعمل على حل مشاكل نفسو. ىذا الوضع يقلل من وقت اٞنرشد ونشاطو وطاقتو 



 

 

  ال  ،النتيجةيف ، ٣نا يتسبب بانعداـ اٝنصوصّية، التبلميذغرفًا للمرشدين ٞنقابلة كثًنة ىي اٞندارس اليت ال ٔنصص
 تنجح احملاولة يف اٞنساعدة النفسّية.

  يفّضلوف استبعاد اٞنرشد او حصره دارة يف بعض اٞندارس مشاركة موقع السلطة مع اٞنرشد لذا اإللوف عن و ال يرغب اٞنسؤ
 يف العمل وأناذ القرارات بأنفسهم.

  تربز اٞنشاكل النفسية بوضوح شديد يبلحظها اٛنميع يف اٞندرسة، إال أف اٞنعلمٌن ومديري اٞندارس اٜناالت  بعضيف
األولياء، فأكثرىم لن . فهم ٫نشوف عادة من ردة فعل التلميذا مع اىل هيقرروف ْناىل اٞنشكلة عمًدا بدال من مناقشت

 ، وينقلوف اوالدىم اُف مدارس اخرى.يعرتؼ باٞنشكلة القائمة، بل ينزعج وينفعل بوجو اٞندرسٌن
 النفسي ىو للمصابٌن بأمراض عقلية معيبة اٞنعاًف أف زيارة ، ظن ا منهم يتجاىلوف اٜناجات النفسية للطفل االىل

 بنظرىم، لذلك ٪ناولوف ْنّنب وصمة العار.

 ؿ عليها.من أولياء األمور ال يستطيعوف اٜنصو  وفية النفسّية رفاىّية مكلفة وكثًن الرعا  
  ال سيما إذا كاف و اٞنرشد النفسي ألّّنم ٫نشوف الكشف عن أسرار األسرة، ال يريدوف افتضاح اسرارىم،  االولياءيتجّنب

 سرة مثل االدماف. شاكل ازمات عائلّية مثل الطبلؽ أو العنف االسري او خلل ما يف االاٞنسبب 

.ث صورة عن التدابير التأديبية في بعض مدارس لبناف 

ل اٞنشاكل. ٜني عاٛنة الصعوبات التعليمّية، تبقى التدابًن التأديبّية اٝنيار اٞنتبقّ ٞنيف غياب العناية النفسّية الكافية 
، شرط اف السلوؾ غًن اٞنقبوؿ يف اٞندرسةضبط و ال سّيما هبدؼ اعطاء النصيلة والتوجيو و التدابًن التأديبّية ىي ضروريّة، 

مدروسة ومنّظمة وخاضعة لقوانٌن دقيقة وشّفافة، تُػنَػّفذ بالتنسيق مع االدارة. ولكن، ويف الكثًن من األحياف، يكوف تكوف 
فسو وّنفرده ىذا التعاوف بٌن االدارة واٞندّرسٌن شبو مفقود، بل اسوأ من ذلك، يُطَلب من اٞندّرس اف يعاًف اٞنشاكل كّلها بن

مدّرسو التلميذ ، ويتلّوؿ صف التدريس اُف صف صراعي، مرة يغلب كّلها  داخل الصف. ىنا تنهار القوانٌن والروادعيف 
 لعنف. درجة ا ومرة يلجأ اٞندّرس للقسوة حّّت  ،فيستفزّه ويسقط معنويّاتو

اطروحة عن ٣نارسات  2010 يف سنةيف جامعة القديس يوسف رشا تدمري، احدى طالبات الدكتوراه  تْ ناقشَ  
 لئل٤نازنفعالّيا، وعبلقتو ّنعّلميو، ويف دافعّيتو ا"اثر العقاب اٞندرسي يف سلوؾ التلميذ  :العقاب يف اٞندارس بعنواف

العنف  إُف قصص حقيقّية عن استمعتوالتلصيل"، تصف فيها بعض التدابًن التأديبية يف بعض مدارس لبناف. وقد 
 وترىيبهم التبلميذدّرس حبل اٞنشنقة يف داخل الصف لتهديد ػػُ يعتمد٨نا بعض اٞندّرسٌن، ومنها تعليق اٞنلذين لوالتخويف ا

بوا باٞنسطرة على رِ % من التبلميذ ضُ 93اف  ،يت على تبلميذ اٞنرحلة اٞنتوّسطة. "بّينت دراسة ميدانّية اجر (2010)تدمري، 



 

 

  .12ّقوا صفعات على وجوىهم ولو مرّة واحدة على االقل"% تل 22% شّدوا من شعرىم وآذاّنم، و 62ايديهم، و
او شتائم  مفردات ٠نوعة]ىناؾ[  العقاب اٛنسدي الذي ْنّسدت مظاىره يف الضرب، والركل، والشد ...اُف وباإلضافة"

تدؿ ىذه البيانات على خلل ما يف النظاـ اٞندرسي حيث يلجأ اٞنعّلموف اُف اعتماد  .13يطلقها اٞنعّلموف على التبلميذ"
 .لدى التبلميذاليت تتسبب يف تضّخم اٞنشاكل  االنفعاليةل اٞنشاكل السلوكّية ٜنحلوؿ سريعة وغًن مكلفة 

مقااًل  2012 يف عددىا الصادر يف أوؿ ايّار الصادرة يف بًنوت (Daily Starنشرت جريدة الدايلي ستار )
العنف التأدييب يف  يواجو األوالدنصف  ‖Half of all kids face disciplinary violence at school― بعنواف

ّنشاركة ُأجريت يف اٛنامعة اليسوعّية ُنسب دراسة ، وذلك للعنف التأدييب أف نصف اطفاؿ لبناف يتعّرضمشًنًا ب (اٞندرسة
؟ "وفقا ٞنؤسسة الطفولة التابعة لؤلمم اٞنتلدة، ذا النوع من اإلجراءات التأديبيةيف لبناف. ما ىي تداعيات ى تٌنىليّ ٌن اٗنعّيت

لقد اثبتت االُناث   .14٪"11٪ ومعّدؿ الرسوب يف السنوات الدراسّية بػ 15يقّدر معّدؿ التسرب من اٞندارس يف لبناف بػ 
بأف التأديب العنيف غًن اٞنقبوؿ، واٞنساعدة النفسية غًن الكافية، إ٧نا يتسبباف بارتفاع معدؿ التسرب من اٞندرسة من جهة  

 كما معدؿ الرسوب يف السنوات الدراسّية من جهة ثانية. 

 

 

 

 

  

                              
 لئل٤ناز"اثر العقاب اٞندرسي  يف سلوؾ التلميذ انفعالّيًا ، وعبلقتو ّنعّلميو ويف دافعّيتو  (2010)تدمري، رشا.    12

رقم فرع علم النفس ، اطروحة دكتوراه  –‘ كّلية اآلداب والعلـو االنسانّية   –معة القّديس يوسف جا -والتلصيل"
 .159 صفلة 1785

 .اٞنرجع نفسو  13
14 Ayyash, Alamuddin & Mukallid, (2010). “School counseling in Lebanon: Past, Present and Future.  
 Journal of Counseling and Development, 88 (1): 13_17. 



 

 

الثالث الفصل  
 

السلوكّيةنفعالية اال االضطرابات  

 
 

 وجدت ولكنّني  أنا لم افشل،
    .عمليال  شيء 13. 333 

 توماس اديسوف —

 

 

ويدؿ  واٞندارس بصورة خاّصة، " عادة يف البيئات التعليميةالسلوكّيةمصطلح "االضطرابات االنفعالية ُيستخدـ 
اؾ تعريف طيّب . ليس ىنم فتعرقلوتتداخل مع التعلّ  ٠نموعة واسعة من العوارض والصعوبات لدى االوالد واٞنراىقٌنأفَّ على 

 اناْنً قد يكوف وقد يكوف التشخيص مثًنًا للجدؿ ألّف السلوؾ اٞنعٌّن  ،السلوكّيةضطرابات االنفعالية او صيدِف موّحد لبل
نفسي بل تسمية عاّمة ُتستخدـ يف -، مصطلح "االوالد يف خطر" ليس ّنصطلح علميونفس ويف السياؽعن عوامل كثًنة. 

التبلميذ يف ػ"صفات ما يُعًرؼ ب بينها وبٌننرى تشاهبًا كبًن ا  السلوكّيةالضطرابات االنفعالية اعندما نقارف صفات و اٞندارس. 
ئرة ااّف االضطرابات االنفعالية السلوكّية ىي احدى اسباب وقوع التلميذ يف د لعلمّيةالدراسات انقرأ يف  ."ردائرة اٝنط

 ,.George, M. R. W) لفشل والتسّربٝنطر ا األكثر عرضة ضطرابات ىمىذه اال الذين يعانوف من والتبلميذ اٝنطر،

اخرتُت ٟنذه االسباب،  لعملة واحدة. هٌنوجاالوالد يف خطر و  االضطرابات االنفعالية السلوكّيةوقد تكوف  .(2016
 اٜنالة النفسّية لدى االوالد يف خطر. تلّخص نفسي-كمصطلح علمياالضطرابات االنفعالّية السلوكّية  

 



 

 

.أ السلوكّيةمعلومات تاريخية عن االضطرابات االنفعالية  

فنقرأ الكلمات التالية اٞننسوبة ليست القضايا السلوكية جديدة لدى األوالد. يف الواقع، ٬نكننا الرجوع إُف التاريخ 
السلطة؛ يظهروف عدـ يزدروف لديهم آداب سيئة،  ،األطفاؿ اآلف ٪نبوف الرتؼ: "اليت تقوؿ إُف سقراط يف كتابات أفبلطوف

 الكبارعندما يدخل   يقفوف. األطفاؿ ىم اآلف طغاة، وليسوا خدـ منازٟنم. البدؿ العملو٪نبوف الثرثرة  للكبار،حرتاـ اال
ويستبّدوف ، أرجلهمويربّعوف على الطاولة،  الطعاـ ويبتلعوف، اٜنضورأماـ  ويثرثروفوالديهم،  يعارضوف مالغرفة. فهاُف 

 . 15ّنعّلميهم"

، و  اآلباء و ، لقي اٛنميع اللـو على العلل االجتماعيةيُ  ،عند مناقشة أسباب تدىور سلوؾ التبلميذ وأدائهماليـو
حّت القرف التاسع عشر، كاف التعريف  والقصور يف التعليم العاـ، وويبلت اٞنخدرات والكلوؿ.الغائبٌن، واألسرة اٞنشتتة، 

مطاردة الساحرات و١ناكم اُف اٛنن والسلر والتمّرد الديين وما شابو ذلك.  اً ، منسوببات النفسّية شبو خرايفعن االضطرا
( يف كتابو، اّف احد االطبّاء ,Coleman 1972) يذكر كوٞناف. "16"التفتيش كانت شائعة جدا خبلؿ القرف السادس عشر

، كاف يصف حاالت ٓنّوؿ من إنساف إُف ذئب، ويذكر طبيب آخر اٚنو ,Fernel) 1558 –1497الفرنسيٌن، اٚنو فًننيل )
ف ىم اكثر الناس و بأف الشيطاف ىو مصدر األمراض العقلية. كاف اٞنرضى العقليّ  قائبًل ( Plater 1614-1536ببلتر )

اٞنرضى النفسيٌن، فيلكموف عليهم ويعاٛنوّنم ُنسب  بشؤوفيتلّكموف  منوكاف رجاؿ الدين ىم  ، للمبلحقةٌنمعّرض
يف  راء رجاؿ الدين، يؤيّدوّنمآاّف رجاؿ الطب يف تلك االزمنة كانوا مقتنعٌن ب واٞنفارقةمعتقداهتم وطقوسهم الدينّية. 

  .قناعاهتم وتصرّفاهتم

اٞنرض أفعاؿ الشيطاف و بدأ بعض االطّباء بالتمييز ما بٌن  عشر، حيث القرف السادسيف منتصف بدأ التغيًن 
 The deception of"خدعة الشياطٌن" )من خبلؿ نشر كتب مثل  اٞنرضى العقليٌن الدفاع عن ٘نلة توبدأ ،العقلي

demons ) لطبيب األٞناين يوىاف واير ل، 1588يف عاـ(Johann Weyer 1515–1588)  . كتاب "الكشف عن و
. (Reginald Scot 1538–1599)لر٩نينالد سكوت  1584 عاـ يف (Discovery of Witchcraft)الشعوذة" 

 االمراضسببو أف االضطراب العقلي تُ و  ،ليسوا إاّل مرضى عقليٌن والسلر ٣نن يُػّتهموف بالشعوذة كثًنين ىؤالء قالوا افّ 
  (.Greenwood, 2015)الشياطٌن  والألرواح ا وليس النفسّية

                              
15 Socrates Quote. https://www.bartleby.com/73/195.html  Accessed June 2 2017. 
 
16         Hergenhahn, B. R. (2008). An Introduction to the History of Psychology. Cengage Learning, page 495. 

https://www.bartleby.com/73/195.html


 

 

ختبارية اَف تكن الدراسات العلمية حوؿ االضطرابات االنفعالية السلوكّية يف القرف التاسع عشر مدعومة بدراسات 
ْنريبية، بل كانت تقتصر فقط على مبلحظات وتكّهنات قد تبدو مستغربة يف بعض االحياف. اّما األوالد واٞنراىقوف 

اجملتمع ينبذىم، واٞندارس العاّمة ترفضهم حّّت منتصف القرف العشرين تقريباً. وىناؾ ما  اٞنصابوف هبذه االضطرابات فكاف
اليت تثبت أف االوالد الذين مت وصفهم بالطائشٌن، والكسولٌن، واٞنضطربٌن،  األمريكيةيكفي من األُناث العلمّية 

 ضلايا االضطرابات االنفعالية السلوكّية.( ىم يف اٜنقيقة Barber, 2003واٝنجولٌن، والعدوانيٌن أو اٞننزوين )

بفضل جهود اٞنتخصصٌن يف ٠ناالت ٢نتلفة مثل القانوف  السلوكّيةباالضطرابات االنفعالية النظريّة اٝناّصة  تتطّور  
 احّسواحيث اٞنختلفٌن، احملرومٌن من الدراسة،  األوالدعود الفضل االكرب اُف الرتبويٌن الذين تعاطفوا مع وي. 17والطبّ 

، ٪نفظ ٟنم كرامتهم اقل قدر من العذابب مع قدراهتم ينسجموُنثوا عن طرؽ تعليم  ،ارادوا توفًن التعليم ٟنمو ّنعاناهتم، 
ها ستعمليكاف يف البدايات عبارة عن مبلحظات سلوكّية   السلوكّيةنفعالية عريف االضطرابات االت فّ أَ االنسانّية. وٟنذا نرى 

 االخرى.اٞنرضّية  واٜناالت السلوكّيةاالضطرابات االنفعالية ما بعد حّت اتى علم النفس ليمّيز ما بٌن  ف، وتطّور يفو اٞنعّلم

.ب السلوكّيةنفعالية االضطرابات االتعريف  

اُناث الرتبية  يف على نطاؽ واسع ت، نوقش٠ناؿ جديد نسبيا يف عاَف التعليماالضطرابات االنفعالية السلوكّية 
لكثًن من اُف اتسمية عامة وليست تشخيًصا نفسّيا ١نّدًدا بالنسبة  . ىيوعلم نفس االطفاؿ يف السنوات الثبلثٌن اٞناضية

 ,Walker)موّحدة  َمَعاَفِ بالتاِف ليس ٟنا و اٞنراجع، ألّّنا تُعترَب نوًعا من اٞنظّلة تضم ٠نموعة من االضطرابات والصعوبات، 

، تتجلى االضطرابات االنفعالية السلوكّية عند األوالد والشباب يف نطاؽ اٞندرسة، ألّّنا تتمّثل بصعوبات عادةً . (2008
تشخيص  سوىحقيقّية ٕننع التبلميذ من متابعة الدراسة بشكل طبيعي. ورّنا ٩نوز القوؿ بأف ىذه االضطرابات ليست 

ىي حالة نفسّية مرضية لدى االوالد ُنيث ة ونتائجها دراسّية. نفسيّ -اسباهبا َمَرضّية ، اينفسيطابع  يذتعليمي  -دراسي
تلف استجاباهتم السلوكية واالنفعالية اختبلفًا كبًنًا عن باقي األوالد، نوعّياً وكّمّياً، وعّما ىو مقبوؿ عموما، ُنسب معايًن ٔن

على سبيل ؛ نطاؽميذ او الولد يف اكثر من سلبا يف أداء التل واالنفعاالتىذه السلوكيات تؤثر السن، او العرؽ أو الثقافة. 
االعتناء بالنفس، والعبلقات االجتماعية، والتكيف الشخصي، والتقدـ الدراسي، والسلوؾ اٞندرسي يف داخل الصف  :اٞنثاؿ

                              
اُف  1799ة اليت حصلت يف الواليات اٞنتلدة من همّ اٞن لؤلحداث  (Kauffman and Landrum)  قائمة كاوفماف والندرـو  17

 يف صفلة 1يف اٞنللق رقم  مفهـو االضطرابات االنفعالية السلوكّية تطّورلواليت شّقت الطريق العلمي والقانوين  2004
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ر لدى بعض يظه ، إذال ٬نكن اعتبار كل نوبات الغضب لدى األوالد إشكالية وَمَرضّية .( ,2000CCBDخارجو )يف و 
 ,Park, Scottيف سنوات اٞندرسة االبتدائية )تو مفرط يف سنوات اٜنضانة، وإ٧ّنا تتقّلص شد د  عادًة سلوؾ ٓن األوالد

نفعالية سلوكية بدرجات ا٪ من التبلميذ يف الصفوؼ العادية يُظهروف مشاكل 15٪ إُف 10يُقدَّر بأف حواُف (. 2009
 & Qi٪ بٌن األوالد من األسر ذات الدخل احملدود )30وترتفع ىذه النسبة لتصل إُف  ،( Campbell, 1995)متفاوتة 

Kaiser, 2003 .) ِّل التجارب الناجلة يف اٞندرسة، ويؤّدي تفاقم االضطرابات تتداخل اٞنشكبلت السلوكية اٞنزمنة وتعط
تتبلـز (.  Walker, Ramsey, & Colvin, 1995اف اُف استبعاده ّنائي ا من الصف )يلدى التلميذ يف اغلب االح

االضطرابات االنفعالية السلوكّية يف كثًن من األحياف مع اٝنلل االجتماعي. ىنا ٩نب االنتباه إُف أف اٝنلل االجتماعي ال 
تد الحقا إُف ٕنقد ف بالشكل الصليح، عاًفَ تُ وإذا َف  ،(Nelson, 2008يعين دائما اضطرابات يف السلوؾ والعواطف )

 .التأقلم يف اجملتمعكب ّنشاكل  تسبتا بعد اٞندرسة، حيث اٜنياة م

بشكل عاـ الـز و  ،مع تطّور االنساف والعلم والقانوفعرب التاريخ لقد تطّور تعريف االضطرابات االنفعالية السلوكّية 
 وُيعاٛنلومن مث  ولُيصنَّف النفسعلم ل ا وقانونيّا وتربويّا، قبل اف يتدخّ ٠ناالت العدؿ والطب والرتبية والتعليم، فُعوِلج طبّػيّ 

يف تنظيم أمور التعليم لذوي االحتياجات اٝناّصة، واصبح مصطلح  األمريكية نفسّياً. ويف القرف العشرين تدّخلت الدولة
 قلٓنديد االضطرابات االنفعالّية السلوكّية بشكل مست َف ٩نرِ ، ومع ذلكاالضطرابات االنفعالية السلوكّية مصطللًا تربويّاً. 

 . (DSMالدليل التشخيصي اإلحصائي )يف 

٩نري تقومي االضطرابات عند التبلميذ وٓنديدىا عرب استعماؿ استمارات متخصصة ُتسّمى باٛنداوؿ اٞنوحدة "
صاٜنة لبلستعماؿ اٞندرسي من قبل اٞنعّلمٌن.  (Standardized behavioral rating scales)لتصنيف السلوكيات 

 The Achenbach) جدوؿ آخينباخ التجرييب للتصنيف ىذا اجملاؿيف  اٞنستخدمة االستماراتاٛنداوؿ او  اشهر

System of Empirically Based Assessment - ASEBA)اٞنعلم )تقرير ٧نوذج  ، الذي يضمTeacher’s 

Report Form; TRF) Achenbach, 1991b) إُف جانب أداة اخنباخ لفلص سلوؾ الولد ) (Child 

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

 

                              
18  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. 



 

 

.ت  (Etiology)مسببات االضطرابات االنفعالية السلوكّية  

 ُنسب ٚنيث .19ٖنة ادلّة قوية تشًن إُف أف االضطرابات االنفعالية السلوكّية ىي نتيجة تداخل عوامل متعددة

(Smith, 2006) العائلّية واالسريّة  البيئة االنفعالية السلوكّية وىي: الوراثة،ثبلثة عوامل ُتسهم يف تطّور االضطرابات  ىناؾ
  .واٞندرسة ،واالجتماعّية

.1 والوراثية والعصبية  البيو كيميائيةالعوامل    

تشًن الدراسات اُف اّف االمراض النفسّية واالضطرابات على انواعها قد تكوف وراثّية وتسري يف نسل بعض 
عبلقة ثابتة بٌن تعاطي الوالدين الكلوؿ واٞنخدرات،  وىناؾ. (Bauer, Shea, 2014)العائبلت اكثر من غًنىا 

سوء التغذية يف اصابة الولد باالضطرابات االنفعالية السلوكّية. كذلك مت كما التسمم بالرصاص،  كوالتعّرض اُف مواد ساّمة  
يف تقّلبات العواطف  (neurotransmitters)اكتشاؼ دور االصابات يف اٛنهاز العصيب، وتأثًن الناقبلت العصبية 

اليت تؤّدي دورا مهم ا يف تنظيم مشاعر عديدة، منها شعور احرتاـ  (Serotonin)والسلوؾ واضطراباهتا مثل السًنوتونٌن 
الذات، وشعور اٞنكانة يف التسلسل اٟنرمي االجتماعي. األوالد الذين يعانوف من االضطرابات االنفعالية السلوكّية يعانوف 

 ,Bauer, Shea) تدٍف يف مستويات الناقل العصيّب سًنوتونٌنمنهم من يعاين من اً من تدٍف يف شعور احرتاـ الذات و ايض

1998) . 

.2 تأثير األسرة والمدرسة والبيئة االجتماعّية 

حيث تتفاعل عوامل  ،(Smith, 2006) ٔنفيفها اوالبيئّية يف تضخيم العوارض -العوامل االجتماعّيةُتسهم 
والبيئة اٞندرسّية  وانعداـ األمن، واإل٨ناؿ، وضعف اإلشراؼ، وغياب النماذج اٛنيدة، والثواب والعقاب اٞنناسب، الفقر،

 ،انعداـ الدعم اٞنعنوي، و سوء اٞنعاملة، والرفض االجتماعي من قبل الزمبلء واالصلابو التأديب اٞنتقّلبة،  وا٧ناطالقاسية، 
عندما ْنتمع اآلفات كّلها يف آف . و االضطرابات االنفعالية السلوكّيةواالسري يف تضخيم عوارض واالجتماعي،  ،والدراسي

األوالد الذين اّما اُف حد التعجيز. الصعوبات والضغوطات والتلّديات هم كهُتلِ  ،يف حياة أوالد ال حوؿ ٟنم وال قّوةو واحد 
ؤثر بعض ي. بينما ابات االنفعالية السلوكّية من باقي األوالداالضطر  منمعدالت أعلى فيظهروف يتعرضوف لئلساءة اٛنسدية 
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، ٟنا إلساءة اٛنسدية او الفقر ليسا من االسباب اٞنباشرةولكن ا ،عوامل الفقر على نسبة االضطرابات االنفعالية السلوكّية
 بل ُيسهماف يف اظهار عوارضها. 

اٞنبّكر، والبيئة اٜناضنة، والعناية اٞنبلئمة اٞنتخصصة، والعكس صليح ايضاً، فاالكتشاؼ اٞنبكر، والتأىيل الرتبوي 
ونوعية تفاعل التلميذ مع  وتأمٌن فرص التفاعل والنجاح، واسرتاتيجيات اٞندرسة وسياساهتا الرتبوية، واالشراؼ اال٩نايب،

. ذكرت ىاا٥نسار  او ، ىي من بٌن أىم العوامل اليت ٓندد مدى تفاقم عوارض االضطرابات االنفعالية السلوكّيةالدّرس
اّف كثًناً ما يتعّرض األوالد اٞنصابوف للتجاىل  يف الواليات اٞنّتلدة (ASP, 2005ٞندرسيٌن )االرابطة الوطنية لعلماء النفس 

عددًا قليبًل جدًا من  واإل٨ناؿ فبل ُتكتشف مشاكلهم إاّل بعد أف تصبح شديدة وصارخة لدرجة استلالة ْناىلها. إاّل أفّ 
، يف غالبّيتهم، َف يعين أف التبلميذ اٞنصابٌن اٝندمات النفسية البلزمة يف إطار النظاـ التعليمي، وىذا ىاألوالد يتلقّ ىؤالء 

 ت االواف.ابسهولة من قبل اٞنعّلمٌن واإلداريٌن والعائلة إاّل بعد فو ى صعوباهتم النفسّية ولن يتم التعرؼ عل

.3 االكتساب والتكّيف   

فقد . ُنسب اٞنعاملة ورّدات الفعل عوارض االضطرابات االنفعالية السلوكّية تتطّور تدر٩نّياً ىناؾ اعتقاد عاـ بأف 
٣نا قد السخرية واالىانة والنقد، ك ،الزمبلء قبل من السلبّيةاالستياء ورّدات الفعل  عند التلميذ اٞنتكّيفالسلوؾ غًن  ٩نذب

اٞندّرسٌن معاملة ؤّدي ت ،ومن الناحية االخرى. اسلوؾ مكتسبً ال، ويُعترب ىذا لديو السلوؾ العدواين او االنزوائي يزيد من
 absorb theيُعّرؼ بػ"امتصاص مواقف اٞنعلم" ) ما اُف االستظهاريّة االضطرابات االنفعالية السلوكّية يلتبلميذ ذو ل

teacher’s attitudes)  ماىي ّنوقف اٞنعّلم ْناىوتّ الاو (Montague & al., 2001) ( يف (Ingalls, 

Hammond, & Trussell, 2011.  بأّف التبلميذ ذوو االضطرابات االنفعالية  ما ىو امتصاص مواقف اٞنعلم؟ ُيبلَحظو
من قبل اٞندّرسٌن ىذا االنتباه السليب  .السلوكّية االستظهاريّة يعاَملوف بشكل ٢نتلف عن التبلميذ االخرين النموذجيٌن

التصرّفات السلبّية، وىكذا يعمل التبلميذ على امتصاص مواقف اٞنعلم االنفعاالت و اكثر يف يدفعهم اُف التمادي اكثر ف
. والعكس صليح أيضاً، فاٞنعّلموف يعًنوف اىتماًما أقل للتبلميذ ذوي االضطرابات الداخلية االستبطانية. (ibid) السلبّية

م، يكّوف ذوو االضطرابات الداخلية االستبطانية فكرة سلبية نتيجة ىذا النوع من التجاىل من قبل اٞنعلّ بيف ّناية اٞنطاؼ، و و 
بسبب سلوكيات  ذاتوالسليب عن  التلميذ اُف االسوأ نتيجة تصوره لذلك، يف كبل اٜنالتٌن، ٕنيل سلوكيات ،عن أنفسهم

يرتّسخ االضطراب اكثر فاكثر كنوع من االكتساب و  ،(Ingalls, Hammond, & Trussell, 2011)اٞنعلم 
 تكّيف مع البيئة التعليمّية.وال

 



 

 

.ث ات االضطرابات االنفعالية السلوكّية تداعي 

عند اوالد  عندما نقارف سلبّيات االضطرابات االنفعالية السلوكّية على حياة األوالد مع سلبّيات اإلعاقات االخرى
 ,Jolivette, Stichter, Nelson, Scottضررًا ) ااالضطرابات االنفعالية السلوكّية اكثرىنتائج نبلحظ اف  آخرين

Liaupsin, 2000.) 

.1 االضطرابات االنفعالية السلوكّية على االنجاز التربوي اتتداعي  

ىناؾ اعتقاد خاطئ بأف التبلميذ الذين يعانوف من االضطرابات االنفعالية السلوكّية ىم اذكياء جدًا ولديهم 
يفشلوف من دوف اف يكوف و ويلتهوف،  ،روف يف الصفقدرات أعلى من مستوى باقي التبلميذ وٟنذا السبب ىم يضج

ولذلك يتأّخروف دراسّيًا عن باقي التبلميذ  ،لديهم صعوبات ذىنّية يف اٞنواد الدراسّية كالرياضّيات او التعبًن اٞنكتوب
(Trout, Nordness, Pierce, Epstein, 2003) . الحظ انديرسوف، وكوتاش،  .خاطئ ومضلل اٞنفهـواف ىذا

أف التأّخر التعليمي بسبب اضطراب التعّلم ( Anderson, Kutash, Duchnowski, 2001)ودوشنوسكي 
(Learning Disorder)  او اضطرابات فرط اٜنركة وتشتت االنتباه(ADHD)  قد يتلّسن مع الوقت، إ٧ّنا التأّخر

٬نكن تلخيص التداعيات يف  .الرتاجع يستمر يفبل ف عند حد، قّ  يتو الية السلوكّية البسبب االضطرابات االنفعالتعليمي 
 النقاط التالية:

 .يرسب اكثر من نصف التبلميذ من ذوي االضطرابات االنفعالية السلوكّية يف امتلانات اٞنرحلة االبتدائّية 

  االخرى.يبلحظ اّف معّدؿ عبلماهتم  اقّل من معّدؿ عبلمات ٗنيع التبلميذ ذوي االضطرابات 

 .يرسب تقريباً نصف ىؤالء التبلميذ يف مادة دراسّية واحدة يف السنة على االقل 

 .يتسّرب تقريباً نصف ىؤالء التبلميذ من اٞندرسة قبل التخرّج يف الثانويّة العامة 

  اٞندرسة عالًيا جدا. عنيصبح معدؿ الغياب 

 رسة.يبقى نصفهم عاطبلُ عن العمل على االقل لسنتٌن بعد ترؾ اٞند 

.2 االنفعالية السلوكّية لالضطراباتالتداعّيات االجتماعّية  

اُف  ويعود السبب يف ذلك  ،رّّنا اكثر التداعيات السلبّيّة ىي الضعف االجتماعي والضعف يف العبلقات والتواصل
تفكًنىم واستجاباهتم الذىنّية مع االحداث والظروؼ الفعلّية على تعارض ي .علومات يف ذىن أولئك األوالدمعاٛنة اٞن طريقة

االرض وتصطدـ هبا، فتنتج عن ىذا االصطداـ تصرّفات غًن مفهومة وغًن مقبولة تعرقل كل ١ناوالت النجاح وتُفشلها. 



 

 

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

قد يغضبوف، ويظهروف ف، والعكس صليح ايًضاو٫نافوف، و٫نتربوف الكثًن من اٞنرارة واالحساس بالظلم. يبكوف، ويقلقوف، 
 لسلوكيات مؤذية لذواهتم. ويلجؤوفعدوانًا لفظي ا او جسدي ا ْناه اآلخرين، 

أف لٌن بقائ للتلميذ، ((psychosocialاالجتماعية -من الباحثٌن يرّكزوف على التداعيات النفسية إّف كثًنين
الفشل يف التواصل والتفاعل مع اآلخرين يؤثّر سلبًا يف دراستو، وقد يصبح واحًدا من اىم اسباب التأّخر الدراسي. تشًن 

( إُف أنو، ابتداًء من السنة اٝنامسة او السادسة Nesdale, Pelyhe, 2009الباحثتاف درو نيسدايل و ىيلغا بيليهي )
يف مقبوالً حاجة فطرية أساسية عند الفرد يف اف يكوف  ىناؾ ،عّية أ٨نية كبًنة عند األوالدمن العمر، تأخذ العبلقات االجتما

حّّت يف عمر صغًن. ىناؾ سعي دائم عند األوالد لبلنضماـ  (Baumeister,  Leary, 1995)اجملتمع الذي ينتمي اليو 
 ;Bukowski, 2003)يف حياهتم مهمٌّ  ماء ىو ١نورٌ اُف اجملموعة. فاألوالد تّواقوف اُف االنتماء اُف ٠نموعات، وىذا االنت

Ladd, Herald, & Andrews, 2006; Rubin, Bukowski & Parker, 1998) ىم يقارنوف انفسهم .)
 ;Bigler, 1995; Bigler, Jones & Lobliner, 1997)على غرار االعضاء االخرين يف داخل اجملموعة )

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

Griffiths, 2005; Ojala & Nesdale, 2004) كل ٠نموعة معايًن لبلنتماء، فتظهر ل(. اظهرت اُناث أخرى أف
 ,Abrams)، وذلك ابتداًء من عمر اٝنمس سنوات، عايًنهبذه اٞنأقل رضى واقل ميبًل ْناه االعضاء الذين ال يتمثّلوف 

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

أو حّت للتهديد لرفض من قبل اجملموعة، لاألوالد الصغار، يصبح  يرغبو ّنا أف العضوية يف اجملموعة شٍنء مهمّ 
بالرفض، تأثًن كبًن جداً وشبو كارثي يف الولد. وقد كشفت األُناث أف الرفض اٞنتكرر واٞنزمن ٩نعل األوالد أكثر ميبًل إُف 

أكثر حرًجا واكثرىم حساسّية اجتماعياً، وأقل مهارة يف اال٦نراط يف اللعب  مالتخريب واٛندالية والعدوانية، وقد ٩نعله
 ,Coie, 2004 ; Bierman, 2004; Coie)٬نكن أف يصبح أكثر سلبيًة يف التفاعبلت مع اٞنعلمٌن االجتماعي، كما 

Dodge, Kupersmidt, 1990; McDougall, Hymel, Vaillancourt,  & Mercer, 2001). تتفاقم  .)
موعة ال ٓنب االفراد مع اجملموعة اليت تزداد حّدًة. اجمل اٞنتبلحقةمشاكل االوالد مع الوقت بسبب طبيعة التفاعبلت 

ف وغًن أسوياء، ٕننلهم اىتماما أقل وتعرِّضهم للمزيد من و اٞنرفوضٌن، اّّنا تتجّنبهم، تعزٟنم، ْنعلهم يدركوف بأّنم ٢نتلف



 

 

ف و على أّنم مسؤول وتّتهمهماٞنضايقات، وتطلق عليهم الصفات السلبية، وتفّسر تصرفاهتم بأكثر سلبية ٣نا ىي يف الواقع، 
رفض األقراف او اجملموعة ىي ظاىرة اجتماعية ٟنا آثار  .(Bierman, 2004)ت اآلخرين السلبية ْناىهم عن تصرفا

ف اف أحد أىم اسباب ا٥نراؼ االحداث والتلاقهم ّنجموعات منلرفة الباحثو ويرى  ،خطًنة على األوالد اٞنستهدفٌن
خارج  يف اٞندرسة، والبلث يف عبلقات مرضية وناجلةوجا٥نة ىو الفشل يف بناء عبلقات فرديّة وٗناعّية ُمْرضية يف 

 . اٞندرسة

.3 واالنحراؼاالضطرابات االنفعالية السلوكّية  

كما يف الِصَغر كذلك يف الِكرَب، يتعّرض التبلميذ ذوو االضطرابات االنفعالية السلوكّية للتلّديات نفسها يف 
انٌن اجملتمع او العمل، و٩ندوف الصعوبة يف التنظيم، وإكماؿ تطبيق ابسط قو  يستطيعوفاجملتمع، ويف مكاف العمل، حيث ال 

اٞنهّمات، واٜنفاظ على اٟندوء عند التكّلم ويف التصرّفات، ويفشلوف يف طلب اٞنساعدة عند اٜناجة، ويفشلوف يف الدفاع 
جرامية معادية عن النفس. ُىم يتقاضوف أجورًا متدنّية او يصبلوف عاطلٌن عن العمل أو حّت يتوّرطوف يف أعماؿ إ

تكرر، اٞندراسي الفشل تؤّدي اُف السلوكية، -تبدأ مشاكل االضطرابات االنفعالية السلوكّية ّنشاكل نفسّية للمجتمع.
مرة أكثر احتماال باف ينتهي   3.5الثانوية. تشًن التقديرات إُف أف اٞنتسرّبٌن ىم  يفقبل التخرّج من اٞندرسة تسّرب الوتنتهي ب

من السجناء يف ٪ 75ر أف (. ويقدّ Harlow, 2003مقابل اولئك الذين حصلوا على الشهادة الثانوية )امرىم يف السجن 
 األمريكيةاصدرت ىيئة قضاء االحداث والشباب يف الواليات اٞنّتلدة  الوالية الواليات اٞنتلدة تسربوا من اٞندرسة الثانوية.

ىي االعلى واالكثر ٕنثيبل من بٌن كل االعاقات يف نظاـ القضاء  االنفعالّية السلوكّية دّؿ اّف نسبة االضطراباتيبيانًا 
 .من ٠نموع األحداث مرتكيب اٛننح من ذوي االعاقات واالضطرابات النفسّية % 47.4لؤلحداث والشباب، وىم ٬نثّلوف 

 ,Gagnon)يف السنة الواحدة ّيةجنوح يرتكبها اٞنصابوف باالضطرابات االنفعالية السلوك ةحال 1440000 حواُف

Richards, 2008)  من االحداث اٞنصابٌن 43.3، وتبٌّن بنتيجتها اف على مدى سبع سنوات. وقد أُجريت دراسة ٪
 ،٪ منهم مّت اٜنكم عليهم34.4باالضطرابات االنفعالية السلوكّية ألقي القبض عليهم على االقل مرة واحدة يف حياهتم و

االحداث اٞنتسرّبٌن من اٞندرسة يف غضوف  ثبلث سنوات بعد تركهم ء ىؤالمن  % 70يتم القبض على حواُف سيقدر انو و 
 (.NAWD, 2010اٞندرسة )

.ج انواع االضطرابات االنفعالية السلوكّية 

لية مل اٞنسؤو ػاد، وصعوبة ٓنتمر، وعدـ الطاعة، واٞنشاجرة مع اآلخرين، وإيذاء اآلخرين، واٞنزاج اٜنس"العناد اٞن
نسلاب من رين، وسرعة االنتباه اآلخالقيادة، وجذب ل إُف ايسرعة الغضب، واٞنالغ فيها، و والتهرب منها، والغًنة اٞنب



 

 

، واألنانية االنتباهت يف دة، وسرعة التشتّ نطواء اٞنبالغ فيو، والنشاط الزائد، واٝنجل الشديد، واٜنساسية الزائاقف، واالاٞنو 
ىناؾ  ىي من ظواىر ىذه االضطرابات. 20قظة"اٜنزف والكآبة، والكسل الزائد، وزيادة أحبلـ اليد، و اٞنفرطة، والقلق الزائ

اليت ادت  لؤلسباب، فمنها البسيط، واٞنتوسط، والشديد، تبعا االضطرابات االنفعالية السلوكّيةب لئلصابةدرجات متفاوتة 
  ، كما ىناؾ انواع ٢نتلفة ٟنا، وىي:لذلك

.1 (Internalizing disorders)انية اضطرابات داخلية استبط 

داخل الشخص ُنيث ال ٬نكن للناس رؤية عوارضها يف أكثر  اُفب ىي تلك اٞنضايقات النفسّية اليت ُتصوَّ 
يو أحيانا بتسمية معاقبة ويشار إل ،انب تضايق داخليجاُف هبدوء خارجي مبالغ فيو ىذه االضطرابات اٜناالت. تتميز 

عند صغار السن، وال  وباألخصاالضطرابات صعبة الكشف، ا النوع من ىي ما ْنعل ىذ اٝنفّية ، ىذه السماتللذات
 ,Tandon, Cardeli، وقدراهتم على وصف شعورىم الداخلي ١ندودة جداً )ما تكوف مهاراهتم اللفظّية ضعيفةسّيما عند

& Luby, 2009 .)ي عن معاناة األوالد يتم التغاض ،عندما تكوف أعراض االضطراب الداخلي غًن واضلة للكبار
ىذه االضطرابات  (. ,2004IDEAفيعانوف ) ،وعلى الرغم من اشتداد األعراض ال يُكَتَشف ىؤالء األوالداٞنصابٌن، 

 Americanتشمل سلوكيات شبيهة باضطرابات القلق، واضطرابات اٞنزاج، ويضاؼ عليها االنزواء أو الرغبة يف االنتلار 

psychological association APA, 2000)واالكتئاب، وفقداف الشهية، والشره اٞنرضي،  ،( واألَف النفسي
بشكل عاـ، يتم ْناىل (. psychotic and schizoid symptoms) عراض الذىاف والفصاـوالوسواس القهري، وا

ب سبِّ ال تُ  ّمشوف.التبلميذ ذوي االضطرابات الداخلية االستبطانية يف اٞندرسة، التبلميذ الصامتوف واٞننزووف ىم عادة مه
قد يبدو التلميذ حزينا، او قلقا، او غًن قادر على الرتكيز،  ،االضطرابات الداخلية االستبطانية  مشاكل سلوكّية يف اٞندرسة

قد تظهر العواقب اٞنباشرة قد ٩ند صعوبة يف اٞنتابعة، أو يتجّمد اماـ مهّمة ما او يظهر ىوًسا حياؿ ا٤ناز مهّمة ما. 
  .الداخلّية يف الفشل الدراسي، والتسرب من اٞندرسة لبلضطرابات

.2 (Externalizing disorders)ة اضطرابات خارجّية استظهاريّ  

وسلوكيات تّتسم بالتسرّع، والقسوة،  اىي السلوكيات اليت تظهر بشكل اعتداء جسدي أو لفظي، وتشمل أعراضً 
غًن اٞنبلئم يف اٞندرسة مثل و والسلوؾ التخرييب  ،واال٥نراؼ، والعنف، واالختبلؿ، والعدواف اللفظي أو اٛنسديوالتطرؼ، 

                              
   .نفعاليةضطرابات االتعريف اال.  (2007)اٛنزّاؼ، حصة  20
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إظهار تصرّفات مثل الضرب، و ب بالضوضاء يف الصفوؼ، وازعاج الزمبلء، وعرقلة العمل اٛنماعي، عدـ االلتزاـ، والتسبّ 
نفسهم باٞنرتبة األوُف يؤذوف أإ٧ّنا استعماؿ لغة شنيعة تؤذي البيئة اٞندرسّية واٞنعلمٌن واالقراف، و وٓندي رموز السلطة، 

Nelson, 2002) Kerr & .) على  مبثقله وفضغطييربزوف تصرّفات ٧نطّية سلوكّية استظهارية غالبا ما التبلميذ الذين
والتعب، وىدر الطاقات اٛنسديّة والذىنّية، وىدر الكثًن من وقت  باإلحباطٟنم  وفبتسبّ يقواىم، و  ويستهلكوفاٞنعلمٌن، 

العواقب فهي الغضب،  اّما التعليم. السخط واإلرىاؽ ٨نا من األسباب الرئيسة اليت تدفع باٞنعلمٌن للتخلي عن مهنتهم.
 & ,Roeser, Ecclesواإلحباط، واٝنوؼ، وتأخر يف التعّلم واال٤ناز، ىم يتعّرضوف للقصاص واالىانة والفصل )

Strobel, 1998 .) يف خارج اٞندرسة اجملتمعبوبالنتيجة، تتطّور السلوكيات التخريبّية يف اٞندرسة لتصبح سلوكّيات ضارّة ،
البطالة واألعماؿ كما وسلوكيات جنسية ١نفوفة باٞنخاطر، وعبلقات اجتماعية سيئة،   ،وسلوؾ منلرؼ ،مثل اٛننوح

 . اإلجرامية

.3  ة في آفة واستظهاريّ اضطرابات استبطانيّ  

على أف  اٝنرباء بعض وٟنذا يتفق ،استظهارية يف آفو استبطانية اضطرابات لّتلميذ من ايعاين من اٞنمكن اف 
ىم يعانوف من  ، اي فئة انتمواُفغّض النظر اّْناه التعبًن عنو. وبِ ااالضطراب يف اٜنالتٌن ىو نفسو ا٧نا ٫نتلف يف نوعّيتو و 

ىذه تُعّطل  . واإلحراج، واٜنزف، والقلق، واالكتئاب، والغضب، واإلحباط، والتفكًن يف االنتلار اٝنوؼ، ووصمة العار،
 . لديو ُتسهم يف بروز أمراض نفسّية أخرىو الطبيعي الولد  ر األحاسيس تطوّ 

االضطرابات االنفعالية السلوكّية االىتماـ واٞنعاٛنة اٞنناسبة يف اٞندارس ومن اٞنصابوف بمن النادر اف يلقى التبلميذ 
فاٞنشاعر والعواطف ال ينتبو ٟنا اٞنعّلموف يف  .(Gresham, 2007التعّرؼ إليها ) سوءقبل اجهزة الصّلة العقلّية بسبب 

تدّخل واٞنعاٛنة. ومن ناحية اخرى، تفتقر ال يستدعي الو اٞندارس، اّما السلوؾ فقد يعتربونو من طبيعة التلميذ وفطرتو 
 اٞندارس إٗنااًل اُف نظاـ معتمد للتدخل النفسي وللكشف اٞنبّكر واٞنعاٛنة. 

.4 (Low incidence disordersاضطرابات قليلة الحدوث ) 

متبلزمة توريت  :االضطرابات قليلة اٜندوث ىي اضطرابات نادرة جدا، ولكنها خطًنة. ومن األمثلة عليها 
(Tourette Syndrome)  وفصاـ الطفولة(childhood schizophrenia)  40،000من كل  1الذي يصيب 

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



 

 

.5 (Comorbid conditions and related disorders)ذات صلة و حاالت مَرضّية مالزمة  

ن يعانوف من االضطرابات ٪ ٣ن50( فإف ما يقارب Achenbach, et al., 1995)وآخرين  وفقًا آلخينباخ
 ,Nelson and  Williamson) االنفعالية السلوكّية لديهم عوارض مرضية مّتصلة. فبلسب نيلسوف وويليامسوف

وإعاقات مزمنة تنجم عنها عوارض ٣ناثلة، ٩نب االنتباه ٟنا، الف  ،( ىناؾ اضطرابات وإعاقات أُخرى مبلزمة(2004
. اٞنناسبة العنايةتداخل االعراض قد ٫نفي االضطرابات االنفعالية السلوكّية، وبالتاِف ٬نكن أف ٪ُنـر الولد من اٜنصوؿ على 

اللفظ، واللغة لدى و النطق، و رابات اليت تبلـز االضطرابات االنفعالية السلوكّية ىي صعوبات الكبلـ، ومن اىم االضط
 ,Prizant, Audet, Burke, Hummel, Maher, Theadore, 1990; Prizant & Wetherby)الطفل. 

1990 )(Silver, 2000) . 

.ح تشخيص االضطرابات االنفعالية السلوكّية 

 اٞندرسي. : التشخيص العيادي والتشخيصاالضطرابات االنفعالية السلوكّية لتشخيص فىناؾ اْناىا

.1 التشخيص العيادي 

. ٨نا النهج اٞنرضي للتصنيف عند االوالد االضطرابات االنفعالية السلوكّيةلتشخيص  افٖنة ّنجاف ٢نتلف
(Disease classification system ُوالنهج الب ،)( عدي للتصنيفDimensional classification system .)
(Rutherford, et al., 2007 ىذاف النهجاف ينبثقاف من منظورين .)االضطرابات االنفعالية السلوكّية  ٢نتلفٌن لطبيعة

Mathur, 2007)).  

 Diagnostic Statistical Manual) النفسية لؤلمراض الدليل التشخيصي اإلحصائييعتمد بعض اٞنعاٛنٌن 

of Mental Disorders, DSM ) ىذا  َف تدخل االضطرابات االنفعالية السلوكّية. تشخيص االمراض النفسّيةيف
التوّحد، وفرط اٜنركة مرض آخر، مثل كعوارض لِ بل يُنظر إليها  لذلك ال تُعترب مرض قائم بذاتو ُنسب ىذا الدليل،  ،الدليل

فرط اٜنركة وتشتت  واالتوّحد، اّف الولد واٞنشّخص ب االكتئاب، او التأّخر التعليمي واُف ذلك. ّنعىنو ، وتشتت االنتباه
. وبالتيجة تُبذؿ اٛنهود ٥نو الذي يعاين منو لمرضلنتيجة ك سلوكّيةو اضطرابات انفعالية  مثل ، ٬نكن اف يربز عوارضاالنتباه

 .للتشخيص اٞنرضي النهج ىذا ىو .معاٛنة اٞنرض االساسي وليس العوارض
الضطرابات االنفعالية السلوكّية ىي ٠نموعة من السلوكيات واألفكار والعواطف فا ،لتصنيفعدي البُ  لنهجبالنسبة ل

ُنسب الكمَية لذلك ُتشّخص من شخص اُف آخر شّدهتا عند كل الناس، ولكن ٔنتلف موجودة السلبّية 



 

 

(quantitatively) . ر اكثر عند بعض تتكرّ  عندمافقط مرضّية  تُعتربموجودة عند اٛنميع ولكّنها  ّنعىن اف العوارض
نفعاؿ االؿ لذا، يؤخذ بعٌن االعتبار معدّ على حياة الشخص اٞنصاب.  سلبّيةة اطوؿ، ومفعوٟنا اكثر االشخاص، وتدـو ٞندّ 

ب التلميذ على السؤاؿ ي: عندما ٩ن. على سبيل اٞنثاؿ، بغّض النظر إف كاف ىناؾ مرض آخر اـ التشخيصاليف  السلوؾ او
او  2او  1بػ  او اٞنشاعر اُف نسبة حدوث السلوؾ٫نتار رقًما يشًن بػ "ابًدا" او "قليبًل" او "كثًنًا"، او ة يف االستمار اٞنطروح 

 ىذا ىو .، والعكس صليحيدؿ اٞنعّدؿ العاِف على تفاقم اٞنشاكل االنفعالّية السلوكية لدى الولد  .6او  5او  4او  3
   .21البعدي للتشخيص النهج

 جداوؿ موّحدة لتصنيف السلوكّيات عرب استخداـلنهج الُبعدي يف ايتم تشخيص االضطرابات االنفعالية السلوكّية 
 :. من اىم ىذه اٛنداوؿجداوؿ موّحدة لتصنيف االمراض كما ىو اٜناؿ يف النهج اٞنرضي بداًل من

(1  .لتصنيف السلوكياتآخنباخ   جدوؿ 

 للتشخيصىو معيار  (Achenbach Standardized Behavioral Rating Scales)آخنباخ   جدوؿ
 ٩نوز استعمالو يف إطار علم النفس العيادي من قبل متخصص ٠ناز ٬نلك شهادات عالية يف علم النفس.

(2 نقاط القوة والصعوبات استمارة 

ىو   (The Strengths and Difficulties Questionnaire SDQ) استمارة نقاط القوة والصعوبات
سنة،  16-4معيار آخر لتشخيص االضطرابات االنفعالية السلوكّية لدى األوالد واٞنراىقٌن الذين ترتاوح أعمارىم بٌن 

 .(Goodman, 2012)إلجراء مسح شامل يف ٢نتلف أ٥ناء الواليات اٞنّتلدة  األمريكيةاعتمدتو وزارة الصّلة 

.2 التشخيص المدرسي 

االستعماؿ يف اٞندارس، ألّّنا ادوات صعب لوكيات قليلة االنتشار و كانت اٛنداوؿ اٞنوّحدة لتصنيف الس
على  متخّصصة، ٓنتاج اُف اختصاصيٌن لتطبيقها، لذلك مّت إنشاء ادوات تشخيص اكثر عملّية الستعماٟنا يف اٞندارس

                              
 Achenbachاٞنوّحد لتصنيف السلوكيات )اخنباخ  جدوؿبنود  مقاربة بٌنو  االضطرابات االنفعالية السلوكّية تصنيف  21

Standardized Behavioral Rating Scales)  النفسية لؤلمراض الدليل التشخيصي اإلحصائيوبنود (Diagnostic Statistical 

Manual of Mental Disorders, DSM)  التعريف الفدراِف الرٚني لبلضطرابات السلوكّية لؤلوالدوبنود (Federal Definition of 

Behavior Problems of Children) (Rutherford, Quinn, Mathur, 2004)  االضطرابات  تشخيص يف صفلة 3يف اٞنللق رقم
  .329 ،االنفعالية السلوكّية



 

 

رتبوي يص الالتشخ .قبل اللجوء اُف اختصاصيٌن لللصوؿ على تشخيص عيادي ولكّنها اقل دقّة بالتأكيد نطاؽ واسع
 Federal Definition of Behaviorلؤلوالد ) بلضطرابات السلوكّيةلالتعريف الفدراِف على درسي يستند اٞن

Problems of Children) التعريف الرٚني الذي اعتَمَدْتو الواليات اٞنّتلدة باالستناد إُف قانوف تعليم األفراد ذوي  وى
 Teacher’s Reportجداوؿ تقارير اٞنعّلمٌن واالىل )مثاؿ  اٛنداوؿ اٞنوّحدة لتصنيف السلوكيات ويستعمل ،اإلعاقات

Form and Parents Report Form). 
 ىي: ادوات التشخيص اٞنستعملة يف اجملاؿ الرتبوياىم من 

(1 دليل ويسكونسين 

اداة تقومي خاص لتشخيص  إنشاءيف  فرقة عمل للمشاركة األمريكية دعت وزارة التعليم العاـ يف والية ويسكونسن
برامج إفراديّة. عملت ىذه اللجنة على مدى اُف عناية خاّصة و  اُف من بينهم ٌناحملتاجالتبلميذ يف اٞندارس هبدؼ ٓنديد 

 Wisconsin)خاّصة، وخرجوا ّنعايًن ويسكونسن تربويّة ٝندمات  االوالد تأىلٓندِّد ٌن لتلديد معايًن تسن

Eligibility Criteria for Emotional Behavioral disability, WDPI) 2010) ٞنن ىم مصابوف )
 .تقومي االضطرابات االنفعالية السلوكّية للتبلميذل قسم توجيهّي خاصّ  ،من ضمن اٞنعايًن ،وكي، ووضعبالعجز اٜنركي والسل

صنِّف دليل ويسكونسٌن االضطرابات االنفعالية السلوكّية يف ٖنانية ١ناور من سلوؾ التبلميذ وتصرّفاهتم. يتضّمن كل واحد يُ 
الذي ٫نتلف للتلميذ اٞنصاب من ىذه احملاور ٠نموعة من السمات اليت ٓندد الفرؽ بٌن االداء السلوكي االنفعاِف النمطي 

 . 22باقي التبلميذ عن

(2 وتقويم السلوؾ الوظيفي ستمارة تحليلا 

. قانوف تعليم األفراد 23ستمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفيامن اىّم اٛنداوؿ اٞنبتكرة لتصنيف السلوكيات ىو 
قبل أناذ اي قرار عند  ىذه االستمارةستعماؿ اب األمريكيةعلى اٞندارس يف الواليات اٞنّتلدة  ذوي اإلعاقات يفرض

اي نوع من الربامج الدراسّية الفرديّة، وقبل بتقدمي مضطربة لدى اي من التبلميذ، وقبل اٞنباشرة  وانفعاالتاالشتباه بسلوؾ 
  .متخصصٌن االستعانة ِندمات علماء نفس

                              
  .330صفلة  يف 4يف اٞنللق رقم  انفعالية وسلوكّية يف دليل ويسكونسٌن اضطراباتاحملاور الثمانية لتشخيص   22

 17يف اٞنللق رقم  ستمارةاالذا البلث. يف ىاٞنعتمد ىي اداة التشخيص الرئيس  السلوؾ الوظيفي ميو تقو  ٓنليل استمارة  23
 .353 - 348 صفلة يف  18و 

 



 

 

.3 هاوتقويم هاوتشخيصنفعالّية السلوكّية االضطرابات اال توصيفالمشكالت في  

تصبح اٝندمات اٞنقدَّمة للتبلميذ متفاوتة جداً، سواء بلضطرابات االنفعالية السلوكّية، ل يف غياب التعريف اٞنوّحد
، يف غالبّيتها، على التعريف الذي ٪ندده قانوف تعليم يف الواليات اٞنّتلدة يف داخل اٞندارس أـ يف خارجها. تعتمد اٞندارس

، على خبلؼ العاديوفعلماء النفس  يعتربومن الناحية االخرى، االشخاص ذوي االعاقات واالحتياجات اٝناصة. 
الرتبويٌن، اف االضطرابات االنفعالية السلوكّية مظّلة يندرج فيها العديد من االضطرابات اٞنعروفة مثل التوّحد، وفرط اٜنركة، 

ّننطق وأساليب عياديّة، وىذا ما ال يوافق عليو الرتبويّوف. لذا، يفّضلوف تشخيصها ومعاٛنتها وتشتت االنتباه، ولذلك 
، وِناّصٍة ألف ىناؾ تدّخبلت تووفعاليّ لضماف مصداقّية اي نوع من التدّخل  لواحد والشامل ضروريٌّ اعتماد التعريف ا

 (. (Dishion, McCord, Poulin, 1999 ب الضرر أكثر من االفادةمستخدمة غًن نافعة ٬نكن أف تسبِّ 

، ألف سلوؾ األوالد غالبا ينبغي تقومي حالة كل تلميذ عرب استخداـ مصادر متعددة لللصوؿ على اٞنعلومات عنو
(. على علماء النفس اٞندرسيٌن اخذ اٞنعلومات من McConaughy, Ritter, 2002إُف آخر ) موقعما ٫نتلف من 

يف اٞندارس، كما ٩نب االستفادة من و أفراد األسرة، ومقدمي اٝندمات يف اللجاف االىلّية، والعاملٌن يف اٝندمة االجتماعية، 
لسجبلت الطّبية، أو سجبلت أخرى ذات صلة. ينبغي توظيف أساليب التقومي غًن اٞنباشرة مثل السجبلت اٞندرسية، وا

(، ومعايًن التقومي structured interviews(، واٞنقاببلت اٞنهيكلة )behavior checklistsقوائم اٞنراجعة )
(rating scalesوأساليب التقومي اٞنتخصصة األخرى ،) وؾ الولد بالعبلقة مع البيئة التعليمية ٗنع اٞنعلومات عن سل ، مثل

 behavior(. ومن االساليب اٞنباشرة مراقبة السلوؾ )Knoster & McCurdy, 2002واالجتماعية )

observation( والتقارير الذاتية اٞنوحدة )standardized self-reports والتقومي اٞنستند اُف اٞنناىج الدراسية ،)
(curriculum-based assessment( وٓنليل عينات من العمل ،)analysis of work samples.) 

.خ المعالجات والتدّخالت المعتمدة في المدارس 

 :منها (Zabel, 1998)ينبغي أف تشمل اٝندمات النفسية اٞندرسية عدة خطوات 

 ( توفًن البيئة الرتبويّة الداعمة او البيئة العبلجّيةa therapeutic milieu .للتبلميذ ) 
  فائقة التنظيمبيئة  (highly structured environment)  ُنيث يتوّقع التبلميذ درجة عالية من النجاح بعد بذؿ

 اٛنهد اٞنطلوب.

  قواعد وإجراءات متوقّعة(predictable rules and routines) اف يفهمها ويتنّبأ هبا  من ُنيث يتمّكن التلميذ
 لتصّرؼ ما.كنتيجة  مسبقاً، وتقـو على معرفة ما سوؼ يتبع



 

 

( او مكافأة التبلميذ على Behavior management techniquesاستخداـ اساليب إدارة السلوؾ )
 token( واالقتصادات الرمزية )positive reinforcementالسلوؾ اٞنناسب بأساليب عديدة، مثل التدعيم اإل٩نايب )

economies( والتعاقد ،)contracting( واالسرتاحة الوجيزة ،)time-out ىذه االساليب كّلها تعتمد القياس .)
( وىي (direct measurement and monitoring of behavioral change)اٞنباشر والرصد لتغيًن السلوؾ 

 . (Programs Zabel, 1998) (Special Education)نفسها اليت ُتسَتْخَدـ عادة يف برامج الرتبية اٝناّصة 

.1 التدابير التأديبية  

َلما يتسببوف ّنشاكل يف الصف )إاّل أذا نصب ٟنم احد التبلميذ  االضطرابات الداخلية االستبطانية ؽإف ذوي 
بٌن بتدابًن تأديبية اٞنخرّ التبلميذ دىم من بٌن اٞنعاقبٌن الدائمٌن. تقليديا، تتعامل اٞندارس مع ٤نلذلك ال  .اٞنشاغبٌن فّخاً(

( مثل التلذيرات والعقوبات واالخراج من الصفوؼ الدراسية، او Skiba, Peterson, 2000تتمّيز بالقسوة والصرامة )
اٞندرسة، وصواًل حّت الطرد النهائي من اٞندرسة. وقد أظهرت األُناث أف ىذه اٞنناىج الصارمة ٬نكن اف  اُف اٜنضورتعليق 

باٜنقيقة، نوع من تأجيل اٞنشكلة أو ٓنل اٞنشاكل على مدى قصًن فقط، ولكّنها غًن فّعالة على اٞندى الطويل، وىي 
على اٞندى الطويل.  األسوأالتبلميذ ذوي السلوكيات  مشاكل منكاد تزيد تجراءات التأديبية إف اإل .ٓنويلها اُف مكاف آخر

 السيئزداد سلوكهم يستجابة ٞنثل ىذه اإلجراءات التأديبية الصارمة، ومن اٞنرجح أف اال قليلووتشًن الدالئل إُف أّنم 
 (.Sugai, Horner, 2002تلّسن )ياف بداًل من ويتضاعف 

.2 داخل وخارج المدرسة (Intervention)خطط التدّخل  

 األساليب اليت تشمل:اٝنطوات و  تتضّمن العديد من مناسبةينبغي وضع خطط تدخل 

 التشاور مع اٞنعلمٌن وغًنىم من مقدمي اٝندمات.  

 التشاور والتنسيق مع أولياء األمور. 

  الفرديّة اٞنناسبة الدراسّيةالتدّخبلت. 
 التخطيط الوظيفي واٞنهين واالنتقاِف. 

 الفعالة ّيةالتدابًن التأديب. 
  االرشاداالستشارة و. 

 الفردي واٛنماعي النفسي العبلج. 

  العبلج الطيّب. 



 

 

.3 لعياديّةاالعالجات النفسّية  

والعبلج  (cognitive therapy)٨نا العبلج اٞنعريف  ، اثناف،اكثر العبلجات ٣نارسًة على نطاؽ واسعمن 
، يتضمن (solution focused) قصًن األمد موّجو ٥نو ٓنقيق نتائج لٌ . كبل٨نا تدخّ (behavior therapy)السلوكي 

  .كيمرّة كل أسبوع. ويف الكثًن من األحياف يتم دمج األسلوبٌن اٞنذكورين يف العبلج اٞنعريف السلو  ةً جلس 35اُف  10من 

.4 العالج المعرفي  

او  باإلحباطالعبلج اٞنعريف لتلرير اٞنرضى من أ٧ناط التفكًن السلبية اليت تضغط عليهم عند الشعور يسعى 
 اُف التفكًن غًن الصّلي، منها: باإلنسافوتديّن اٞنعنويات يدفع  فاإلحباطاالكتئاب. 

 ( اإلفراط يف التعميمovergeneralize)، أستطيع أف أفعل أي شيء على االطبلؽ!"،  "ىذا  : "العلى سبيل اٞنثاؿ
 ". !لن آنّسن ابداً "، !"٪نصل ِف دائماً 

 ( التفكًن الكارثيcatastrophizing)، ال ٬نكن أف اٚنح ألي شخص اف يراين حّت ينمو شعري على سبيل اٞنثاؿ" :
 من جديد!"، "سوؼ يرتكين كل اصلايب بسبب ما قلت!".

  ّشٍنء جّيد!". على سبيل اٞنثاؿ: "ال ٪ندث ِف ابداً  ،ة إلحباط التمّتع باٜنياةاالحساس باٞنؤامرة الكوني 

يف الواقع، إف تشجيع الشباب على "التفكًن اإل٩نايب" ليس باألمر السهل او البسيط. تشًن الدراسات إُف أف "قوة 
لعبلج اٞنعريف يُعلِّم ( ىو سبلح ضعيف ضد االكتئاب. ا (the power of positive thinkingالتفكًن اإل٩نايب"

 .(AAP, 2003لللاالت ) راٞنرضى عدـ االستسبلـ للسلبية، و٣نارسة السيطرة على العقل وعلى كيفّية النظ

.5 العالج السلوكي  

( وتقدمي خطط  (self-defeatingىدؼ العبلج السلوكي ىو ١نو اٞنعلومات والسلوؾ واٞنواقف االّنزامية
(. تشمل ىذه اٝنطط تفّلص السلوكيات Positive behavior intervention plansلسلوؾ اإل٩نايب )لالتدخل 

ىو تعديل  اإلجراء واٟندؼ من ىذا ؟وكيف ؟مّتوقوعها: ونتائجها، وفهم  ،وتأثًنىا ،غًن اٞنرغوبة، وٓنديد وظائفها
الصغار لتعديل السلوؾ، غالبا  األوالدالسلوؾ، وتوفًن الدعم الكايف لللفاظ على السلوؾ اٛنّيد اٞنكتسب. عند التعامل مع 

ة والتشجيع. اّما أما تعتمد اٝنطط على نظاـ اٞنكافأة، مثل النجـو الذىبية اليت تعطى للتلميذ يف اٞندرسة كنوع من اٞنكاف
 .(AAP, 2003للمريض. ) اٞننظور العاـمع اٞنراىقٌن والبالغٌن، فيتم تعزيز السلوكيات اٞنرغوبة من خبلؿ التلسٌن يف 

 



 

 

.6 ج السلوكي المعرفيالعال 

تعليم ل (Cognitive Behavior Therapyاٞنذكورين اعبله يف العبلج اٞنعريف السلوكي ) يتم دمج األسلوبٌن
التكي ف الكبلسيكي  . ٩نمع العبلج السلوكي اٞنعريف بٌن نظريات التعّلم الثبلث:اٞنهارات االجتماعية ودعم الوعي الذايت

(classical conditioning) جرائياإلالتكي ف الرتابط بٌن اٜنوافز(،  عملّية )وىو(operant conditioning)  
( )وىو االعرتاؼ بدور اٞنعتقدات cognitive perspectiveواٞننظور اٞنعريف ) ،)وىو التعلم عن السلوكيات والعواقب(

ؾ، وٓنديد األفكار اليت تؤدي إُف واٞنفاىيم الشخصّية اٝناطئة(. يشمل ىذا العبلج تدريس األفكار وعبلقتها بالسلو 
السلوكيات غًن اٞنناسبة، وترتيب األفكار يف إدارة تلك السلوكّيات، و٣نارسة التمارين السلوكّية الكتساب السلوؾ اٞنطلوب 

قد يشمل العبلج السلوكي اٞنعريف تدريًبا على مهارات اجتماعية،  .اٞننشودةمن اجل اٜنصوؿ على النتائج واٜنفاظ عليو 
ويتغّلب عليهم اليأس، الّنم يعتربوف أنفسهم  ،ذلك ألف األوالد والشباب كثًناً ما يشعروف باٜنرج يف اٞنواقف االجتماعيةو 

 eyeاجتماعّياً. ٩نب دعم الوعي الذايت عند التبلميذ وتشجيعهم على مهارات مثل التواصل بالنظر  أكفاءغًن 

contact) .وبدء احملادثة ،) 

.7 لعالج الجماعي والعالجات البديلةوااإلرشاد األسري  

اعتماد مزيج من كل  اٞنستلسنومن يكتمل العبلج الفردي عادة باستخداـ اإلرشاد األسري والعبلج اٛنماعي. 
 .اٞنناسبة يف بيئة البيت واٞندرسةٗنيع أفراد األسرة، ويتضمن اٞنعاٛنات  الولدأف يشمل العبلج مع ، و اٞنختلفة العبلجات

التعبًن عن اٞنشاعر  يفيساعدىم فهو  ،وتوجيهاتواالجتماعي يف العبلج األسري  اٞنرشد٩نب االعتماد ايضًا على تدّخل 
 . العائلّيةبشكل صليح ويعمل من أجل حل النزاعات 

إشراؼ مرشد متمّرس باو شباب يلتقوف  اوالدالعبلج اٛنماعي ىو عبارة عن ٠نموعة من ٙنسة اُف عشرة 
والشباب فرصة التعّلم من بعضهم، ويطمئػنهم  لؤلوالدمشاكلهم واختباراهتم. ىذا النوع من العبلج يؤّمن  عن للتلّدث

صقل مهاراهتم  يف والديساعد االو بأّّنم ليسوا وحيدين يف مشاكلهم. العبلج اٛنماعي يدفع اُف التقارب وٗنع الشمل، 
القاء الضوء على  يف، وذلك يساعدىم أحيانا او تفّلصها عند اآلخرينالفرصة لرؤية أ٧ناط السلوؾ ٟنم يُقّدـ و  ،االجتماعية

  مشاكلهم اٝناّصة بشكل غًن مباشر.

اٞنوسيقى والفن والدراما والرقص واٜنركة، والكتابة اإلبداعية، واٞنعاٛنة العبلجات التعبًنيّة مثل مؤّخرًا استخداـ مّت 
سات يف العديد من اٞنؤسّ  ،وكذلك العبلج التعبًني ،والرتفيو ،اء، و٣نارسة تقنيات االسرتخ(bibliotherapy) بالكتب

 يف اٞندارس.و  ،مراكز الرعاية والتأىيليف والشباب، و  لؤلوالداٞنعنّية بالصّلة النفسّية والعقلّية 



 

 

.8 الكيميائّيةالمعالجة  

باألدوية فقط. ولكن استعماؿ الدواء اٞنناسب ٬نكن أف يساعد يف  السلوكّية االضطرابات االنفعاليةال ٬نكن عبلج 
ومن اٞنهم جدًا معرفة  ،ٔنفيض الضغط والتخفيف من أعراض اٞنشكلة.  يتفاعل جسم كل طفل بطريقة ٢نتلفة مع الدواء

ىناؾ ائج للطفل. ذلك قبل اٞنباشرة بالعبلج الطيّب. احيانًا ال يعرؼ الطبيب ما ىو الدواء الذي سوؼ يعطي افضل النت
آخرين، لذا قد ٪نتاج الطبيب اُف ْنربة العديد  اوالدمع  هانفسباٛنودة وال تعمل  والدالاأدوية تعمل بشكل جيد مع بعض 

 من األدوية قبل اف ٩ند االنسب لللالة.

.9  ةاجتماعيّ -ةنفسيّ مدرسّية مناىج  

ويبلث  ،يف اٞندرسة موضوع جدِف كبًن ومستمر يف التعليم اليـو لؤلوالدة والسلوكية االنفعالياف معاٛنة القضايا 
ذات الطابع  اٞنعاٛناتاٛنسم التعليمي عن حلوؿ ٟنذه اٞنشكلة. يتفق العديد من اٝنرباء على أف اٞنعاٛنات الفّعالة ىي 

. التبلميذاو  لؤلوالد (naturalistic( واليت ٩نري استخدامها يف البيئة الطبيعّية )psychosocialجتماعي )اال-ينفسال
 التبلميذ( ٞنساعدة school-basedىناؾ العديد من احملاوالت اٛنارية يف اكثر من دولة غربّية البتكار برامج مدرسّية )

 Strong Kids ( منهج الولد القوي ٣ناثلةوالسلوكية. من االمثلة عن برامج االنفعالّية ذوي الصعوبات االجتماعية 
Curriculum)  لقد مّت تطوير منهج الولد القوي يف جامعة والية أوريغوف يف الواليات اٞنّتلدة االمًنكّية، وىو  .(1)صورة

باختصار برنامج عملي لتعليم مفاىيم اجتماعّية وانفعالّية للتبلميذ يف اٞندارس، والذي مت تصميمو خّصيصًا لغرض تعزيز 
 24.رات اٞنرونة والتأقلم لدى األوالد واٞنراىقٌنالقدرة على التكيف االجتماعي واالنفعاِف، ولتعزيز مها

(Merrell, 

Carrizales, Feuerborn, 2004; Merrell, K. W. Carrizales, D. Feuerbon, L. Gueldner, 

B.A, & Tran, O.K., 2007) .  .سوؼ اعتمد منهج الولد القوي كمكّوف نفسي للربنامج اٞنطروح يف ىذا البلث
التطّور. ىذا يعين اّّنا غًن قوي وما يشبهو من مناىج ىي فقط برامج ْنريبّية وما زالت قيد االنشاء و نذكر اف منهج الولد ال

 تة الفعالّية ٞنعاٛنة االضطرابات االنفعالّية السلوكّية ولكّنها من الربامج االقرب اُف موضوع البلث.مثب

 curriculum) بشكل بروتوكوؿ للمنهج الدراسي أ٨نّية مثل ىذه اٞنناىج اّّنا تقّدـ اٞنفاىيم النفسّية اٞنعّقدة

protocol لنقل االفكار بوضوح وسهولة. اٞنفاىيم النفسية اليت تندمج يف الربنامج الدراسي ىي مفاىيم ذات طابع )

                              
 .343 يف صفلة 14يف اٞنللق رقم  اٞنقابلة ومواضيعها عناوين الدروس يف منهج الولد القوي  24



 

 

ة ٬نر هبا الولد: ٙنس ناسخات 1صورة    .من اٞننهج الولد القوي ُنسب مراحل عمرّي

مرىف، يستوجب توطيدىا ونقلها  وبأسلوبسلوكي يراد نقلها اُف التلميذ بشكل غًن مباشر  -انفعاِف  -اجتماعي
  ِنطوات بروتوكولّية دقيقة. 
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 Lochman Coping( )Powerسبيل اٞنقارنة، ىناؾ برنامج شبيو يدعى برنامج لوٙناف لقّوة التغّلب )وعلى 

Program, Lochman, Wells, Lenhart, 2008 مبين على افكار النموذج االجتماعي اٞنعريف السياقي )
(contextual social cognitive model( )Mayer, & al, 2011 ويستعمل )سلوكّية  مبادئ( معرفّيةCBT )

. ولكن من الناحية االخرى يستغرؽ تطبيق ىذا البناءةويعّلم السلوكّيات اٞنفيدة  ،للعبلج. "يتضّمن ىذا الربنامج التوعية
جلسة عبلجّية على االقل، مع اٜناجة اُف جلسات اضافّية  34شهرًا او يتطّلب  18اُف  15الربنامج ثبلث سنوات او من 

  .26يف اٞندارس إاّل انّو طويل اٞنّدة وال يناسب شروط ىذا البلث" للتطبيققابل  برنامج لوٙناف مع افّ داعمة. 

.د االضطرابات االنفعالية السلوكّية في مدارس لبناف  

ما من دراسات لبنانية بارزة حوؿ موضوع االضطرابات االنفعالية السلوكّية بشكل مستقل عن االضطرابات 
ا التلميذ، وبالتاِف ليس ٖنّة حلوؿ او معاٛنات او حّّت اقرتاحات ٜنماية التبلميذ من تداعياهتا. االخرى اليت قد يعاين منه
او يتم تأديبهم عن خطأ يف الكثًن من االحياف، فيلرموف بالتاِف من فرص الكشف عن  ،يتم ا٨ناؿ أولئك التبلميذ

واٞنعاٛنات اٝناصة اليت ٪نتاجوف إليها. وتبقى ىذه كما ٪نرموف من التدخبلت النفسية   ،واالعرتاؼ ّنعاناهتم ،صعوباهتم

                              
  http://strongkids.uoregon.edu/strongteens.html اٞنصدر:   25

 
26  Lochman, J. E., Wells, K. C., Lenhart, L. A., 2008, Coping Power Child Group Program Facilitator Guide, Oxford 

University Press, pages 28 -29. 
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االضطرابات من ضمن اىم الصعوبات النفسّية اٞنسببة لتعّثر التبلميذ يف الدراسة فيما ىم يتمّتعوف بقدرات ذىنّية ٧نوذجية. 
ه اٞنعرفة غالًبا بعد اٞندّرس إُف الصعوبات التعليمّية السلوكّية حّّت االجتماعّية لدى التبلميذ ولكن تأيت ىذ يكتشفقد 

تفاقم االمور. ومن اٞنمكن التكّهن بأف ىذا ليس بغريب يف لبناف حيث مؤّشرات التسّرب وعمالة االوالد عالية جّداً. 
يف % 2 ، نسبة التسرب يف لبناف2008و 2007عن اٞنركز الرتبوي للبلوث واإل٧ناء بٌن عامي  الصادرةسجلت اٞنؤشرات "

يف % 3.1يف الصف الرابع، و %3.4 يف الصفٌن البلحقٌن، لتعود وترتفع إُف %1و %0.6 تراجعت إُفاألساسي األوؿ، مث 
 .27 "%7يف السادس، ونسبة التسرب يف التعليم الثانوي تبلغ % 4.7اٝنامس، و

يف % 2.4بالنسبة إُف معدالت اإلناث، فهي تسّجل عالية عند الذكور اٞندرسي  معدالت التسربيف لبناف "
لئلناث. البلفت ىو ارتفاع نسبة التسرب يف ١نافظة الشماؿ عن اٞنعدؿ العاـ، إذ % 1.5مقابل  للذكور ألوؿالصف ا

. إال أّف اٞنعضلة األساسّية والنتيجة اٞنباشرة لتسّرب 28"%4.7 ويف الصف السادس إُف %5.8 وصلت يف الصف الرابع إُف
ألف طفل عامل يف لبناف ٓنت سن  45حيث يوجد ٥نو "بناف، االوالد ىي عمالة االوالد، اليت ترتفع بشكل مقلق يف ل

أف التلميذ ُيستدرج اُف االستغبلؿ، أو ٘نل السبلح، فاالستقطاب اُف النزاعات  ، واالخطر من ذلك ةالسادسة عشر 
 .29االوالد ُنسب تعريف منظمة العمل الدولية" ةلااٞنسللة ىو أحد أسوأ أشكاؿ عم

 

  

                              
 .حزيراف  14بتاريخ   .( التسرب اٞندرسي يزيد عمالة االوالد. جريدة االخبار، لبناف2013اٜناج، فاتن )  27

         http://www.al-akhbar.com/node/184981  2016نيساف  1سلب. 

  .اٞنصدر نفسو 28
. 2013حزيراف  13( التسرب مؤشر على عمل األطفاؿ، جريدة السفًن، 2013زغيب، عماد ) 29
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الرابعالفصل   
نسافالفن واإل  

 

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

 

 

 

.أ  باإلنسافعالقة الفن  

.1 في تاريخ البشريّة ظهور الفن 

ونتائج التأريخ  واألنثروبولوجيا، ىذا ما تؤّكده الدراسات يف علـو التاريخ واآلثار عمر الفن من عمر االنساف
عبارة عن خطوط ١نفورة على  (Neanderthal)نساف النياندرتاِف البدائّية اٞننسوبة اُف اإلالفّنية بالكربوف اٞنشع. فالنماذج 

 قشرة بيض النعاـ منلوتة قبل حواُف، واشكاؿ بدائّية على 30طبلء من اٞنغرة وآثارخرز مصنوع من األصداؼ، و الصخور، 
من اوُف ٧ناذج الفن ما قبل التاريخ  الِقطع (. وتُعترب ىذهThan, 2012) سنة يف افريقيا واوروبا 100.000اُف  70.000

(prehistoric art ) (2صورة )اٞنػكتشفة اُف اليـو. 

 

                              
بالط َفاؿ، وقد يكوف َأصفَر أَو َأ٘نََر بُػنػِّيّاً، ويستعمل يف أَعماؿ  يف الطبيعة ٢نتلطٌ  وىوْغَرُة ىي مسلوؽ أُكسيد اٜنديد، ػػػُ اٞن   30

 . 2016نيساف  1سلب   http://www.almaany.com/ar/dict/arموقع اٞنعاين  .الطبلِء )بدوف تاريخ(
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لوحة على شكل سلم صنعها : 3صورة 
قبل  إنساف نياندرتاِف

سنة يف كهف يف   64,000
 إسبانيا. 

 

 

 

 

 

على التفكًن العقلّية تو اوقدر اليدويّة  االنساف على تطّور مهارات البشريّةحياة بدايات الفن يف ٧ناذج تدؿ 
 . وىذا ما جعلو يتمّيز عن اٜنيواف ،(symbolic thinking)رمزي والتفكًن ال (abstract thinking)تجريدي ال
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سنة على  64,000قبل  لوحة على شكل سلم صنعها إنساف نياندرتاِف ]3يف صورة  [على اليسارتظهر الصورة "
يبٌن اٜنيوانات  1913يف إسبانيا. على اليمٌن، رسم قاـ بو عاَف آثار يف عاـ ( La Pasiega)األقل يف كهف ال باسيجا 

                              
 /https://www.sapiens.org/archaeology/neanderthal-art-discoveryاٞنصدر:   31

قطعة من اٞنغرة اٜنمراء مع  :2صورة 
تصميم ١نفور عمدا. مت 

اكتشافو يف كهف يبعد ٥نو 
 كيلومرت من كيب تاوف،  300
 سنة. 70.000عمره  افريقيا



 

 

إُف اللوحة األصلية يف وقت الحق، رّنا والرموز األخرى اليت يصعب رؤيتها على جدار الكهف. ىذه قد تكوف أضيفت 
  32."من قبل البشر اٞنعاصرين

 40.000ما بٌن  (middle paleolithic)فن اٜنجري القدمي األوسط النشأ ومن بعد الفن النياندارتاِف، 

 Croمانيوف" )-. يتزامن ظهور اوُف ٧ناذج  التعبًن الفيّن اٛنماِف مع بداية ظهور االنساف اٞنسّمى بػ"كروؽ.ـ 50.000و

Magnon يُقاؿ انّو اتى من افريقيا اُف  اوروبا  ورّّنا قضى على االنساف النياندارتاِف. كاف شرسًا يف القتاؿ ومبدعًا يف  )
 اف يتلّلى ّنرونة جسديّة وخياؿ تصويري فريد.وكالرسم، والنلت، واِٜنَرؼ، والتواصل، 

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

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

 12.000حّت  30.000قبل  ،(upper paleolithic)للفن خبلؿ الطور األعلى من العصر اٜنجري  التقينالتطور  لىع
ِناّصٍة يف  ،أىم عامل شجع على اإلبداع يف شّت أنواعو و٠ناالتوالسكين اٟنبلؿ اٝنصيب، حيث مّثل االستقرار يف أوروبا و 

 (.2013ما يتمثل بالرسـو واٞننلوتات والتماثيل الكبًنة وفن العمارة وما إليها )ببلدؿ، 

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

 يكمن لغز الفن.

.2 معضلة الفن، لماذا كاف الفن؟ 

تطور الفنوف اليـو والعودة إُف بدايات إذا أردنا أف نكتشف حقيقة فن ما قبل التاريخ، فما علينا إاّل نسياف درجة "
من  ـبدايات أيف الكاف الفن  أحاجةً والعوامل اليت جعلتو ينتج فًنا وإبداًعا. ويف ىذا اٝنضم، ال بد أف نتساءؿ:  ،اإلنساف

جعو وتقّض مض َفواٝنوؼ واأل اٛنوعيبلحقو الكماليات؟ ليس صعبا أف ندرؾ أف اإلنساف األوؿ كاف مكببلً هباجس البقاء 
الصراعات اٞنتنّوعة. ويف ىذا اٝنضم، ٞناذا تراه يلجأ للفّن وٞناذا يصر على أف يدّوف حياتو بالنقش على الصخور أو الرسم 

                              
32  C.D. Standish, A.W.G. Pike, and D.L. Hoffmann / Breuil et al  https://www.sapiens.org/archaeology/neanderthal-art-

discovery/ 



 

 

من نتاج اٟناجس التار٫ني والنزعة للخلود اليت لطاٞنا لزمت  ـىذا العمل أ أَمن نتائج الفراغ ىو؟على جدراف الكهوؼ؟ 
 .33"األسباب معا؟ هأـ ىو اجتماع لكل ىذ ؟الصويف االرتقاءحاجة ونداء ونوع من  يأـ ى ؟اإلنساف منذ تكوينو األوؿ

(؟ ٞناذا ٥نب اٛنماؿ؟  aesthetic experienceُتْطرح دوًما األسئلة: ما ىو الفن؟ ٞناذا الفن؟ ما ىي التجربة اٛنمالية؟ )
ف يتم أنتاج العمل الفين؟ كيف ُتسهم كيف ٥ندد اٛنماؿ؟ كيف ٥نكم على الفن؟ ىل الفن مستقل عن السياسة؟ كي

 ٗنيع الفنوف.  منبعالفنوف يف بناء اجملتمعات؟ اسئلة ٪ناوؿ االختصاصّيوف يف ٢نتلف اجملاالت االجابة عنها لتلديد 

 وفاالجوبة نادرًا ما تأيت من صانعي الفن. و الفن باستمرار مع تطّور االنساف، ومعو تتطّور االسئلة واالجوبةيتطّور 
اٞننظّرين. وإف عرّب الفّنانوف عن  من اٞنتذّوقٌن او التّجار او الوسطاء او الشعراء او الكّتاب او الفبلسفة أوتأيت انفسهم بل 

الفّناف نفسو ال يعلم » :وكما يقوؿ مارسيل دوشاف .ومبهمة بعض الشيء متباعدة و٢نتلفةما تكوف اعماٟنم فآراؤىم غالبًا 
ابعد اُف  بعضهم(. وذىب Popova, 2014b)  (Duchamp, 1957, p. 28-29)  34«ماذا يفعل وٞناذا يفعل

ومرساؿ  صنع االنساف، ألف الفن، كما يقوؿ ليوناردو دا فينشي، منبل الفن ىو  ،اف االنساف َف يصنع الفن بالقوؿ
 .وليس العكس يسًنِّ االنساف (Judovitz, 1998, p. 78)  (mental thing" )عمٌل عقلي" دوشاف

.3 حاجة االنساف الى التعبير  

. من آفاٜنديث عن الفن يف  اُف باإلضافةبالفن  من اكثر االفكار إثارًة اف يكوف االنساف يف حاجة دائمة للتعبًن
إذ ليس كل من  ،ب لو ذلك خسارة ماديّة ومعنويّة واجتماعّيةالغريب اف نرى الفّناف يكّرس حياتو للتعبًن حّّت ولو سبّ 

كر٬نة، وَىِلكوا. عرّب الياة اٜنعلى  الفّنانوف انتاج الفن ومع ذلك فّضل تعامل بالفن استطاع اٜنصوؿ على قوتو اليومي،
عن الفقر  للميبلد( يف القرف االّوؿ Decimus Junis Juvenalisجوفيناليس )جونيس الشاعر الروماين ديسيموس 

ٓنثّنا على . اّّنا معضلة 35ٞنؤرخوف واٞنمثّلوف واٞنوسيقّيوف واٞنعّلموف ومع ذلك يستمّروفوالذؿ الذي يعاين منو الشعراء وا
 توضيح. البلث وال

                              
 .2016نيساف  1  سلب   http://fnoun4ever.blogspot.com. ما قبل التاريخ( فن 2013ببلدؿ، عبلء. )    33

 
34 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. 

  ديسيموس جونيس جوفيناليس الشاعر يف القرف اٞنيبلدّي األّوؿ يصف معاناة اٞنؤّرخٌن واٞنمثّلٌن واٞنوسيقيٌنشعر    35
 .334ديسيموس جونيس جوفيناليس  يف صفلة  5واٞنعّلمٌن من طغياف الفن يف اٞنللق رقم 



 

 

. َف يتوّقف الفن عن ٓنريك ٤ند االنساف يف حاجة دائمة لللديث عن الفن ولصياغة تعريف للفنكذلك 
 يف الناس. الفن وؿ االنساف التعّرؼ على سر تأثًناالنساف واجملتمعات، ومع ذلك بقي مبهماً، بل ازداد غموضًا كّلما حا

 ال ينفصبلف منذ نشأهتما.  التعريف عنو١ناوالت إّف الفن و 

.ب  فسيريّةتوالنظريّات الغموض الفن  

ليس الفن ٠نرّد (. (Aiken, 2013؟ واطفالفن العيثًن ( ٞناذا Aristotleسنة سأؿ أرسطو ) 2500 منذ حواُف
 فيها يف اٛنمالّيات. أقل ما يقاؿ عن الفن انّو شبكة تار٫نية معقدة تلتقي وبالتنظًن٣نارسات او منتجات ُٓندَّد بسهولة 

م اجتماعية ٢نتلفة بطرؽ متنوعة، ويضاؼ اُف ذلك، الشبكة النفسّية الفرديّة واٛنماعّية يَ وتتفاعل ورّّنا تتضارب مصاٌف وقِ 
لزمن، معرّبة ارسالة مدّونة مقاومة لعوامل  وى او ٚنعي وغًنىا، واٞنوروثة. الفن ىو تواصل ؤناطب ولكن بشكل مرئياآلنّية 

 نْ مٍ أ، ىووجهة استعماالتو وقيمتو الفنّية، ومن اينما ات هما كانت معانيوعن العقل اٛنماعي كما عن الروح الفردي للفّناف، م
 (. Bahn,1997) ؟من غًنىا ـا ؟ن االشوريٌنم ـا ؟من االغريق ـا ؟قبل التاريخ

داخل اطار  يف . ىناؾ العديد من النظريّاتعلمي عاد صياغتو يف اكثر من ٠ناؿتيتطّور تعريف الفن باستمرار و 
 لصياغة تعريفات مفيدة لو. نذكر منها : ،معىن الفن ومكّوناتو نتبلث ع ويف خارجو الفلسفة

.1 نظريّة المثالّية 

اىتماـ الفبلسفة مثل  فأثارتسنة ؽ. ـ.( بشكل غًن مسبوؽ، 500 يف العصر الذىيب االغريقي )تطّورت الفنوف 
. يعتقد أرسطو يف الوجود اُف قوانٌن، ينطبق ىذا على الفن ايضاً ٫نضع كل شيء  ، مثلمارسطو. فبالنسبة اليهمأأفبلطوف و 

يقوؿ: و  ،اجملتمع، مثل الغضب والعدواف اٛننسييف لسلبّية يستبدؿ االنفعاالت ا، و ر الروح من األفكار اٝنطًنةأف الفن يُطهِّ 
"إف العواطف اليت تؤثر بشدة على بعض النفوس، موجودة ايضاً يف اٛنميع بدرجات متفاوتة، الشفقة واٝنوؼ وأيضا النشوة 

 . 36لنوع من التطهًن قبل االنبثاؽ بشكل ٣نتع" هاكلّ اف ٔنضع ىذه العواطف  على سبيل اٞنثاؿ.... ٩نب 

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

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

 



 

 

اف ٪نمل قناعًا: مشهد من : 4صورة  الفّن
اغريقّية كبلسيكّية: التفاصيل تراجيديا 

( Pronomosعن إناء برونوموس )
 .تبٌن ىرقل وبابوسيليوس

 

(. كاف ارسطو idealismاٞنثالّية ) وبالتلديدمع مفاىيم عصره تتطابق افكار ارسطو وقناعاتو عن الفن كانت 
فو و٘نايتو من الفوضى والعنف والظلم )ورّّنا كاف يعين الفن اٞنسرحي اكثر من يؤمن بدور الفن يف هتذيب اجملتمع وتثقي

غًنه(. فبالنسبة إليو من اىم وظائف العمل الفيّن اف يطمئن اٞنشاىد قائبًل اف البشرية تتمّتع ِنًنات عميقة واف االنساف 
وتصّرفاهتا.  بأخبلقهاواالرتقاء  ،حة اجملتمعاتاالعماؿ الفنّية ارا رسالة صبحتىكذا و يطمح اُف اٝنًن بالرغم من اخطائو. 

والعكس صليح ايضاً، فكل عمل يعّلم االخبلؽ الفاسدة او ٬ندح االفعاؿ الشيطانّية يستفز الشعوب ويدفعها اُف التمّرد 
(Freeland, 2001)  (4)صورة. 
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.2 نظريّة التحليل النفسي 

يقوؿ سيغموند فرويد: "لقد اكتشف الشعراء والفبلسفة البلوعي من قبلي... والفّنانوف ىم وسطاء البلوعي 
( لئلشارة بأف الفّناف يتفاعل مع البلوعي عند وضعو للعمل الفين ويعرّب عن Smorto, 2007ومستكشفو الروح" )

بشكل فطري. وفقا لفرويد، يقع الفن يف منطقة وسطى بٌن اٜنقيقة والرغبات احملبطة واٝنياؿ الذي يليب  البلوعيعمليات 

                              
37  Hercules and Papposilenos. Photograph: M. Tiverios,  National Archeological Museum, Greece. 



 

 

يل ٓنقيقها بطرؽ حقيقّية اخرى. من تلك الرغبات. انّو عبلج ٬نكن للمرء من خبللو ٓنقيق رغبات البلوعي اليت يستل
يف نفس الفناف اٞنبدع، وثانيًا يف نفس  عة... أوالً الرغبات غًن اٞنشبّ  إلٙنادوجهة نظر علم النفس التلليلي، يعمل الفن 

 اٞنشاىد او اٞنستمتع. ولكن، وفقا ألفكار فرويد، ال يسمح البلوعي ابداً بإخراج ما ٩نري يف الداخل كما ىو. 

كة، ػػِ ربػػُ أ عملّية الفن ُنجب البلوعي اّوال. فيتلّوؿ البلوعي اُف عمل فيّن بعد تقليص االحاسيس اٞنلذلك تبد
هبدؼ اخفاء اصلها ومصادرىا، مث يُقدَّـ اُف اٞنتذّوقٌن، ١نرتِمًا القواعد اٛنمالّية بغية االستمتاع. وُنسب النظريّة الفرويديّة، 

عن طريق استخداـ الفن  ، وذلكتلرر منهايقلقة تزعج الفّناف ٪ناوؿ قذفها اُف اٝنارج لليس العمل الفيّن إاّل نتيجة افكار م
)وىذا ما يعتقده الكثًنوف(. يف اٞنفهـو الفرويدي للفن، ليس لدى البلوعي اي قيمة ٗنالية، فاإلبداع الفين ليس عمبل 

إُف مستوى ما قبل الوعي  البلوعيع  آليات ( فقط، وىو عملّية رفsublimationميكانيكيا. مهّمة الفناف ىي التسامي )
(preconscious )يفهمها اآلخروف لعلها قابلة للتعبًن و ٛنSmorto, 2007))38 العنصر الرّئيس يف الفن ىو اٞنشاركة .

(. الفّناف ٩نمع ما بٌن Freeland, 2001) شرتكة بٌن ٗنيع الناساٞنوالتفاعل والتعبًن عن رغبات البلوعي والغرائز 
يتقاٚنها مع ٗنيع و العمل الفيّن  فينجز ،باعات واالختبارات الشخصّية يف حياتو وما بٌن الدوافع الغريزية يف قعر نفسواالنط

زء من انفسهم ىذا اٛن ( مع االخرين وىم يتعّرفوف على(Glover, 2003نفسو  الناس، وىذا يعين أنو يتقاسم جزًءا من
 أعمالو الفنية. من خبلؿ

يقوؿ فرويد اف اللوحة )اٞنرسومة او اٞنلّونة( ٕنّثل العواطف اٜنقيقية للفناف، ورّنا تشًن اُف امراض عقلّية او رغبات 
ياة ٜنفرويد، تصبح السًنة الذاتّية للفّناف يف غاية اال٨نّية عند ٓنليل االعماؿ الفنّػّية، ألف اُف خفّية َف تتلقق. لذلك بالنسبة 

 وصدر ٞنعانياٞنىي السبب يف إنشاء العمل الفين وىي االساس و  توضموف العمل الفين. فتفاصيل حياالفّناف صلة مباشرة ّن
(Smorto, 2007.)  

.3 النظريّة التطّوريّة  

( النظريّة التطّوريّة ونشر كتابو الشهًن حوؿ أصل Charles Darwinاّسس العاَف الربيطاين شارلز داروين )
، فقّدـ افكارًا ثوريّة يف علم البيولوجيا، قائبًل اف الكائنات اٜنّية 1859( يف On the Origin of Speciesاألجناس )

                              
مصطلح تقين يعتقد الكثًنوف اف مفهـو التسامي يعين رفع شأف الفّناف او اٞنشاىد ّنجّرد التعاطي مع الفن، فيما التسامي ىو  38

  خاص بالتلليل النفسي الفرويدي.



 

 

ُنكم  وينجو(، ٢natural selectionنتلفة نتيجة عملية انتقائّية طبيعّية ) بأشكاؿفتتكاثر  ،ٔنضع لعملية تطّور عرب الزمن
(. بعد انتشار نظريّة داروين، ومع Darwin,1859( وىي تتصارع على البقاء )survival of the fittestاالفضلّية )

التقّدـ يف االُناث، وجد العلماء اف نظريّة التطّور ال تنلصر فقط باٜنياة البيولوجية والفيزيولوجية للليواف، بل تشمل ايضاً 
الفن من الوجهة السلوؾ واالفكار والثقافات عند االنساف. فكانت النتيجة اف اظهر العديد من العلماء اىتماما خاصا ب

( Richard Coss and Gordon Oriansالتطوريّة. فمن اىم رّواد النظريّة التطّوريّة ريشارد كوص وغوردوف اوريانس  )
ف للفن من منظور النظريّة ا. ىناؾ تفسًناف اساسيّ (فرع من فروع الفلسفة)ذاف ٗنعا ما بٌن علم التطّور وعلم اٛنمالّيات لال

 النظرة اٛننسّية، وثانياً: نظرة الذوؽ اٛنماِف.التطّوريّة، اّواًل: 

(1 الجنسّية النظرة 

يعتقد مؤيّدو النظريّة  بالتاِفترتكز نظريّة داروين التطّوريّة بشكل كبًن على االنتقاء الطبيعي واالنتقاء اٛننسي، 
يصبح اٛننس  وبالتاِف،افع االخرى. والذي منو تتفرّع الدو  ،التطّوريّة باف اٛننس ىو الدافع االَوؿ واالصلي يف عجلة التطّور

الدافع االَوؿ واالصلي يف االبتكار الفيّن ايضاً. اف التعبًن من اجل االنتقاء اٛننسي ظاىرة موجودة ومتجّذرة يف عاَف اٜنيواف 
ٛننس االخر. مثبل: ذب اٛنايضاً. فالكثًن من اٜنيوانات يعتمد على اٞنهارات البصريّة والصوتّية واٜنركّية حّّت "اٜنرفّية" منها 

يكلف نفسو صنع خيم صغًنة من القش من اجل جذب األنثى للجماع، إذ كّلما   (Bowerىناؾ طًن يسّمى بػ "باور" )
كانت اٝنيمة مشّيدة ّنتانة أكثر وُنرفّية اكرب حصل ىذا الذكر على عدد اكرب من اإلناث. اّما اٝنيم الضعيفة، فإّنا ال 

آخر من عاَف اٜنيواف ىو طوؿ ريش ذنب الطاووس وتعدد الوانو الذي يدؿ على صّلتو ٓنظى بزيارة اي انثى. مثاؿ 
(. اصوات اٜنيوانات Miller, 2001اٛنّيدة. ٔنتار انثى الطاووس الذكر الذي يتمّتع بريش ذنب اطوؿ والواف اكثر )

ألّّنا تبعث اشارات تدؿ على  ،اٛننس اآلخردوراً مهّماً يف جذب ايضاً التعبًن تؤّدي  م يفوقدراهتمثل غناء الطيور اٞنختلفة 
 عمر جينات ىذا الطًن وقّوتو ومهارتو وذكائو وصّلتو. 

ٗنيع اٞنيوؿ البشريّة  افّ  ياقة اٛننسّية واٞناديّة واالجتماعّية. يعتقد ٣نثلو ىذه النظريةللَّ وهبذا اٞننطق يصبح الفن مؤّشرًا 
زخرفة اٛنسم، واٞنبلبس، واجملوىرات، وتصفيف الشعر، واٟنندسة اٞنعمارية، اٛنمالّية من تزيٌن االمكنة، وتطوير الرقص، و 

يف الرزنامات اٞنعلقة على الفوتوغرافّية وتصميم األثاث واٜندائق، والصور من رسومات الكهوؼ إُف الصور  واٜنرؼ،
و الشعبية او الدينية، واٞنوسيقى على اإلبداعّية، من الربامج التلفزيونّية الرتفيهية منها ابمن استخدامات اللغة و اٜنيطاف، 
فالعبلقة بٌن اٛننس والفن  .(Dutton, 2003) كّلها نتيجة االنتقاء اٛننسي ؤندـ اظهار الكفاية اٛننسّيةىي  انواعها، 

وعرّبوا عنها بشكل او بآخر،  سطو اُف زمن فرويدر اء منذ زمن اقد تطّرؽ إليها الفبلسفة والعلمو معروفة منذ القدـ، 
ّهنٌن احيانًا باف اٛننس ىو منبع الفن. إ٧ّنا اخطأ التنظًن الفيّن التقليدي يف توضيح ىذه الصلة. لقد تصّور بعٌض باف متك



 

 

اٛننس موجود يف ١نتوى االعماؿ الفنّػّية بشكل مشّفر ال نراه بوضوح. ولكن ىذا ليس صليًلا. ليس اٛننس يف مضموف 
بتعاطيهم الفن. ما يضع الفن يف ١نور  اٞنتلّقوفيهدؼ اليو يدفع الفّناف و ر مهم العمل الفين ُند ذاتو، إ٧ّنا اٛننس ىو عنص

(. Dutton, 2003اٛننس يف اٞنقاـ األوؿ ىو اإلنتاج الفيّن، والعرض، واالعجاب بالفنانٌن وفنهم منذ بدايات البشريّة )
ال ٬نلكها اٞننافس، ٣نا يرفع من جاذبّيتو ولياقتو وفرصو اٛننسّية. ىل ىذا ما  الفّناف مهارات إلبرازوسيلة كالفن  ُيستخدـ 

ه بابلو بيكاسو عندما قاؿ "الفن واٛننس شيء واحد؟". بابلو بيكاسو ىو خًن مثاؿ على الفّناف الذي حصل على دَ صَ قَ 
 ًضا" ُنسب معايًن زمنو. اٛننس واٞناؿ والشهرة بفضل مواىبو الفّنية حّّت وىو يقّدـ "فن ا قبيًلا ومرفو 

من أشكاؿ "الريش البشري"، هتدؼ إُف ا ٨ن ،الفكرية والفنية تٌن،اٞنهار ( أف Miller, 2001) يقوؿ جيفري ميلر
عّما يف تطّور البشرية، بغض الّنظر  كبًنة"تعاِف وانظري اُف رسومايت" قفزة   فكرة جذب الشركاء اٛننسيٌن. قد يكوف تعبًن

"الػػُمػػػْنلل بيكاسو، وزير النساء اللورد بايروف، وزير النساء السكراف  :ّيدة اـ ال. وكما قاؿ ماسينتًنكانت الرسومات ج  اذا
. ووفقا للباحثٌن، كّلما على ما يبدو ديبلف توماس َف يكونوا ٠نرد بوىيميٌن جنسيٌن، يفعل الفنانوف ما تقوؿ ٟنم جيناهتم

بعض االستثناءات الواضلة ٟنذه القاعدة: تباىى خوليو إغليسياس مرًة انو  زاد اٛنهد الفين، كربت الشهية اٛننسية. ىناؾ
 . 39"امرأة، ولكّنو َف يفلح بعد اف غىّن أغنية الئقة 3000مارس اٛننس مع 

(2  الذوؽ الجمالي نظرة 

ميل بشري فطري،  وي تزامن مع بدايات االنساف ىذ( اف الفن ال,Dissanayake 1992) وتقوؿ ديساناياكي
( اف اىتماـ اإلنساف بالفن Dutton, 2003ٕناماً مثل الكبلـ وصنع األدوات َف ٫نطط لو االنساف. ويقوؿ دنيس دوتوف )

ل عن طريق االنتقاء الطبيعي ٕنامًا مثلما يتم االنتقاء عملّية فطريّة، واف الذوؽ اٛنماِف عند االنساف ىو ٚنة تطورية يتشكّ 
يقوؿ دوتوف اف الفنوف تطّورت مثلما تطّورت االيدي واالصابع  .إُف نظريّة تشارلز داروين التطّوريّة ادوباالستناٛننسي. 

(. ويقوؿ ايضًا "اف االنساف لديو Dutton, 2009واالجنلة يف أجساد اٜنيوانات والسلوكّيات اٞنختلفة عند االنساف )
كفياف يف انتاج فن ٗنيل ألّف طبيعة االنساف يغريزة والتطّور ال غريزة الفن بالفطرة، مثل غريزة االمومة واٛننس، ولكن ال

 .١40ندودة بالثقافة والظروؼ والشخصّية"

 

                              
39  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. 
 
40  Dutton D., (2009). The Art Instinct: Beauty, Pleasure, & Human Evolution, Bloomsbury Press, New York. p 205-206. 

http://thebluerider.blogspot.com/2005/12/big-bang-theory-of-art.html


 

 

.4 (Pragmatic theoryالنظريّة البراغماتّية ) 

كل انواع وَف يفللوا يف ٓنديد اسس   كل التساؤالت،  عنف يف علم اٛنمالّيات يف االجابة َف ينجح االختصاصّيو 
اف ٓنديد الفن امر شبو مستليل، ألف الفن ظاىرة فريدة تولد يف سياقات اجتماعية معّينة، يف ظل  بعضهمالفنوف. يظن 

(، وال ٩نوز جملموعة واحدة من البشر أف Bruyn , 2002قيم واضلة و٢نتلفة عن باقي الناس من اعراؽ واجناس ٢نتلفة )
سب شروطها اٝناّصة مثل ٗنالية الناس من العرؽ االسود، ُنات الفنوف. تتطوِّر اٛنمالّيات اٝناصة باجملتمع كلّ ٓنكم على  

وال ينبغي أف  -. ال ٬نكن أف يكوف ىنالك واآلسيويٌنواٛنمالية النسويّة، وٗنالية األمريكيٌن األصليٌن، وٗنالية األفريقيٌن، 
 ٗنالية عمومّية لكل الناس.  -يكوف 

ؿ البلث العلمي وىو: "ما ىي وظيفة ىذا الفن؟". النظريّة االخًنة اعتماد سؤاؿ بديل يف ٠نا اآلونةنبلحظ يف 
( ال تبلث عن اجوبة مطلقة، بل تفّسر الفن ُنسب الوظيفة اليت يلبيها والنتيجة اليت Pragmatic theoryالرباغماتّية )

 ٬نكن اعتبار الفن:وٟنذا ، يف اطار ١ندود، (Bruyn , 2002)( function and consequenceيأيت هبا )

 وسيلة لتعزيز اٝنربات واالفكار. 
 وسيلة للهروب من الواقع، أو مواساتو. 
  ،أكثر كماالً و أٚنى، و وسيلة للوصوؿ اُف واقع مثاِف.  
  ًفرحالللمتعة أو  امصدر. 
 وسيلة لتعزيز اجملتمع ثقافّياً وتار٫نّياً ولتعزيز االستمرارية. 
 وسيلة تعليمّية أو دعائية. 
 .وسيلة عبلجية شفائّية 
 وسيلة لبلتصاؿ والتواصل.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

.5 النظريّة البيولوجّية  

ف ٖنّة روابط بٌن الفن وعلم األحياء" القائلة بأ"لطاٞنا أظهر نقاّد الفن واٞنؤرخوف مقاومة واسعة النطاؽ ضد الفكرة 
(Kingsbury, 2011)41، البيولوجّية ىي من اىم النظريّات بدو ٟنم عبلقة الفن بالغريزة من اٝنرافات. ولكن النظريّة ت

عبارة عن فطرة يف ٓنسس االشكاؿ وااللواف  الفن اساس جينات االنساف.صميم الفن مدّوف يف  َأفّ  اٞنتداولة اليت تعترب
يف جينات كل الكائنات يف عاَف  موجودة ومعرفة دالالهتا، ومعرفة ما ىو مفيد وما ىو مضر يف الطبيعة. ىذه الفطرة

ساعدىا يف ْنّنب اٞنخاطر يف الربّيّة كما تدفعها للتعّرؼ على ما ىو مفيد واٜنصوؿ عليو. تنظر ىذه النظريّة اُف اٜنيواف، ت
يعرؼ ٕنامًا ما ىو جّيد ومفيد ل، ١نّضر و١نّصن بيولوجّيًا وجينيًا كما اٜنيواف  ،فاإلنسافالفن من منظور سلوؾ اٜنيواف. 

يف حياتو اليومّية تلقائّيًا من دوف اف يبلحظ ذلك. بالتاِف عندما يرى عمبل فّنيا ومريح يف الطبيعة، ويستعمل معرفتو ىذه 
ا او خطرا يف الطبيعة ينفر منو طبيعًيا جّيد يف الطبيعة يتمّتع بو، وعندما يرى عمبل فّنيا مضر   ات ما ىويتلّلى بصف

(Conniff, 1999 قد يفّسر ىذا سر اعجاب اٞنبليٌن بلوحات كلود موين .)(Claude Monet)  او فنسانت فاف
 اليت تصّور اٜنقوؿ والزىور واٞنياه والسموات. (Vincent Van Gogh)غوخ 

٫نتلف علماء البيولوجيا حوؿ بعض تفاصيل ىذه النظريّة بالقوؿ اف عقل االنساف اٞنتطّور حّسيًا يستطيع التمييز 
( كاف بارعًا جدًا يف استخداـ Alfred Hitchcockما بٌن اٜنقيقة والفن يف غضوف ٜنظات. "اف الفريد ىيتشكوؾ )

: ترى سكيًنا يهوي وال يتسىّن لك رؤية الضلّية؛ انت تعلم أنو يضرب. قد لئلنسافاالنفعاالت والتفاعبلت البيولوجّية 
ستعد تتمّسك بذراع الكرسي الذي ْنلس عليو، يرتفع ضغط الدـ، وتتعرؽ. ىذه استجابة تنبيهّية غريزيّة داخلية. ٥نن ن

 (. Conniff, 1999. سرعاف ما يذّكرنا الدماغ الواعي اف اٝنطر ليس حقيقًيا )42يولوجّياً للهرب من اٝنطر"ز في

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

                              
41  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. 
 

42  Aiken  (1998). The Biological Origins of Art , Human Evolution, Behavior, and Intelligence Series, Praeger, page 14. 
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لنا ما ٥نب من أشكاؿ والواف فلماذا نفّضل إذًا الفن الذي يقلقنا؟ ٞناذا قّرر ت الو سّلمنا جداًل بأف البيولوجي
(، الذي َف تغادر قدمو أوروبا قط، ولكّنو صّور األسود George Stubbsنذىب إُف اٞنتلف لرؤية لوحة جورج ستابس )

ة للرّساـ االنكليزي تًننر تغرس أسناّنا و٢نالبها يف أعناؽ اٝنيوؿ اٞنذعورة؟ ٞناذا ننجذب اُف منظر العاصفة البلري
(J.M.W. Turner اليت تدور يف دّوامة اللوحة القماشّية من دوف أفق أو من دوف أي شيء آخر يوحي للمشاىد )

 (.5)صورة  ( اٞنضطربة؟Van Goghوٞناذا نعشق لوحات فاف غوغ ) قدـ؟ ّنوطئ

 

 

 

 

 

 

(، اننا ٤ند ىذه اللوحات رائعة ألّنا تساعدنا يف االستعداد. ٥نن Gordon Oriansيقوؿ غوردوف اوريانس )
و مشاىدة وثائػقّيات "أسبوع ننظر إليها للسبب نفسو الذي يدفعنا للتجّمع ٞنشاىدة حطاـ السّيارة بعد حادث مروّع، أ

ْننب الوقوع يف الوضع نفسو. اّما كونيف  تعّلمنااّّنا  ،(Discovery Channelالقرش" على قناة ديسكوفري )
(Conniff, 1999فيقوؿ اّف ف )سايكو"لم ي" (Psycho ٟنيتشكوؾ يرعبنا بالتأكيد، ولكّنو يذّكرنا أف نغلق باب )

عاصفة اللنا ْنربة  تتيحتلف اٞنيف تًننر الفّناف اٜنماـ. ٥نن ٠نّهزوف للبلث عن االثارة، ولكن نفضلها يف سياؽ آمن. لوحة 
  (..ibidمن دوف اف نربط أنفسنا بالشراع اٞنتمّزؽ و٦ناطر بالغرؽ، كما فعل الفناف وىو يرسم )

.6   نظريّة علم الدماغ واالعصاب 

يف بًنوت برئاسة الدكتور ارين ديرتيش  األمريكيةٖنة دراسة يف ٠ناؿ التصوير الدماغي العصيب جرت يف اٛنامعة 
(Dr. Arne Dietrich  وُنِشرت يف النشرة النفسية ٛنمعية علم النفس األمريكية يف )عن اإلبداع والبصًنة  2010

(Dietrich A., Kanso R. 2010) ْنربة علمّية  72. تدّقق الدراسة يف نتائج ٠نموعة متكاملة من الدراسات تتضمن
بعض التأكيدات على عدا  ،ةقمقااًل، تدور حوؿ النشاط االبداعي يف الدماغ. اّما النتائج فكانت غًن متطاب 63معلنة و

 "ليلة مضيئة بالنجوـ"، لفنسنت: 5صورة 
، ساف 1889فاف غوغ، 

ر٬ني، فرنسا. من ٠نموعة 
متلف  مرتوبوليتاف، يف 

 نيويورؾ.



 

 

( يف الدماغ عند األداء motor and temporoparietal regionsٓنرّكات يف اٞنناطق اٜنركّية والصدغي اٛنداري )
( anterior cingulate cortex(، كما يبلَحظ تغًّنات يف القشرة اٜنزامية األمامية )artistic performanceالفين )

(. تستخلص insight( )ibid, 822–848( عند حدوث البصًنة )prefrontal areasومناطق الفص اٛنبهي )
"يستوجب" تقسيم االبداع نفسو إُف لذا  ،ٓنديد االبداع كتفاعبلت دماغّية يفال ٔندـ االبداع اٞنتداولة الدراسة اف نظريّات 

اٞنزيد من انواع ٢نتلفة ومفّصلة، للتمكن من ٓنديد مكاّنا يف الدماغ، وٓنديدىا كعمليات عصبّية يف ىذه االمكنة، وربطها 
ٕنّكن العلم من إثبات العبلقة بٌن التعبًن الفيّن  ّنعىن آخر، (.Dietrich A., Kanso R. 2010) منطقّياً، وفهمها

اٞنغناطيسّية، ولكن اٞنشكلة ىي اّف الدماغ ال ٬نيز بٌن العمليات  –واالشارات الدماغّية الكهربائّية  اٟنرمونيةواالفرازات 
التبلعب نفسو يف كلتا وكأنّو فسو يستعمل الدماغ النشاط التسلسلي نإذ  –إلنشاء اخرتاع علمي وعلمّيات الفن  الدماغّية
. ىناؾ دراسة ُأخرى تبلث يف نشاط الدماغ عند االبداع، وترى اّف فور ارتفاع نشاط موجات الغاما يف 44اٜنالتٌن"

يف ين اّف ٖنة عوامل ع. ىذا ي(Migliore, 2012)الدماغ، تنفجر فكرة جديدة يف الوعي، فنقوؿ عنها: "ٜنظة آىا!" 
 . (Jausovec, 2000)اّّنا تؤثّر يف العقل والسلوؾ اٞنؤّدي اُف االبداع ولكن ال نعرؼ كيف تتفاعل داخل الدماغ، نعرؼ 

 الدماغنظريّة كل من النظريّات اٞنشار إليها ٟنا جانب حقيقي يف التعريف عن الفن، إ٧ّنا من ىنا ارى اّف  
ويظهره يف العلن، او يشاركو مع  ابداعي  إ عمبلً ما ينتج الفّناف عنداسرار العبلج بالفن.  يف كشفىي االقرب  واالعصاب

( شيء شخصي، دماغي، جسدي، عقلي، بينما الفن ىو اجتماعي، creativityاالبداعّية ) .ااجملتمع يصبح االبداع فن  
الوعي اٛنماعي يف تكوين  الفيّن التعبًن ُيسهم االبداعّية يشفي الفّناف او ُيسِعده، بينما  ماّدي، سياسي، اديّب، ديين، اٍف...

  .(Toutikian, 1994) للناس  كما يسّبب الرتفيو وترسيخ االفكار واٞنعتقدات والقيم والسلوكّيات يف اجملتمع،

تسهيل صراعو مع اٞنختلفة ل يف اشكالو واستعماالتو هطّور و الفن انتج باف االنساف أُّٝنص ىذا الفصل بالقوؿ 
ّنختلف  واالمافواٛننس اٜنصوؿ على الطعاـ لديو، مّث ألجل الوعي  بناءمن اجل تارًة اٜنياة، وذلك بطرؽ ٢نتلفة، 

يف تطوير اجملتمع ايًضا الفن ساعد ولكن  النفوذ والتسلية اينما استطاع إُف ذلك سبيبًل.لللصوؿ على  ورًاطو اشكالو، 
 . (Gebser, 1985) يف التاريخ الزمين والثقافة ألنّو يسبقها

 

                              
44  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.  



 

 

سالخامالفصل   
 

  النفسّية من الكهف الى العيادة: الفنالعالج ب

 

 
 

  كلماتالبن ذلك عالتعبير   لو كاف بوسعي
 .لما كاف ىناؾ من داٍع للرسم

 رإدوارد ىوب—

 

 

 

 

تداوؿ يف اوساط علم النفس. اٞنعن مفهـو العبلج بالفن  نعرفو من خبلؿ اٞنتاحف واٞنعارض٫نتلف الفن الذي 
يكوف الوجو الثاين لآلخر، ال يلتقياف ٕناًما وال ينفصبلف كلّياً. ىذا ألف مفهـو يكاد األّوؿ إ٧نا ىناؾ ترابط كبًن بٌن االثنٌن، 
الرابع  الفصليف  ا كنُت قد ُنثتُ ػّ وٞن .لفن يف حياة االنساف عرب االزماف وعرب االماكنا العبلج بالفن ارتكز اساسًا على

نشأة العبلج بالفن تفاصيل تناوؿ ، حيث اباطنو من تفاصيل الفصلُنث يف ىذا اسوؼ  الفن، فإنين ةتفاصيل من ظاىر 
١نفوؼ ك ش وىو ببل، الفن وعلم النفس٩نمع بٌن العبلج بالفن ٠ناؿ حديث قيد التطّور، . تطبيقو يف اٜناضرحّّت 

 ٪نتاج ،وال يزاؿ ،العبلج بالفن كاف  ...والرتفيو والفلسفة والعبلج والتاريخ اٛنماؿ تزج فيو٬نبغبلؼ من اٞنوروثات اٞنتناقضة 
  .علمّيةصداقّية مو  ،ْناربو  ،توصيف دقيقاُف 

 



 

 

.أ البقاء على قيد الحياةفي سياؽ الفن  

.1 شفاءالغريزة الى اسلوب  تعبير لفن منا 

البقاء فقط ال غًن،  صراعحوؿ  كّلها تدوركانت  يف االزمنة البدائّية  وسلوكّياتو من اٞنؤّكد اف افكار االنساف البدائي 
الفن، ّنختلف اشكالو وْنّلياتو، يبقى من لذلك ٬نكن اٛنـز باف الفن يف بدايات البشريّة خدـ قضّية البقاء فقط ال غًن. 

. مث اخذ الفن يتطّور يف حياة ذلك دوف اف يقصدمن واع اٞنعاٛنات النفسّية اليت توّصل اليو االنساف البدائي فطريًّا أوائل أن
اجملتمع.  ةشكاليّ إالفرد و  مشكبلت ومعاٛنةاٛنماعّية الثقافة  ودعم اٛنماعيالوعي  وبناءالشخصي  الوعي لتلصٌن االنساف

 توّصللل  واالنتباه اُف خصائصها العبلجّية ومن ىنا ا٨نّية التدقيق يف الفنوف البدائّية. الفصلىذه الفكرة ىي من ركائز ىذا 
 .اُف اٝنيوط األوُف للعبلج بالفن

 على البقاء عند مواجهة اٝنطر. ٌن اٞنساعدتٌنصبح اٟنجـو واٟنروب اٞنهارتييف عاَف اٜنيواف حيث تتلّكم الغريزة، 
االنياب، ال حيلة لديو إال و االضعف جسديًّا من الوحوش يف الرباري، ال ٬نتلك ال القّوة وال السرعة وال اٞنخالب  فاإلنساف

 . (ingenuity and adaptability( )McCarthy & McCarthy, 2011اإلبداع والقدرة على التكيف ) موىبة
العصي او قذؼ اٜنجارة  لستعمتُ  ،وبالنتيجة، لقائّيًا وفطريّاً داخل االنساف تيف  -االبداع والتكّيف-اف اآللّيتاف اتى تعمل

انطلق االبداع عند االنساف، وكاف  ىكذا. يف ٜنظة حياة او موت بداًل من اٟنروب او اٟنجـو األعزؿ للدفاع عن النفس
حجرة ىو مؤسس يقوؿ سيغموند فرويد اف أوؿ من قذؼ لعنًة بدال من  .االفأس من اٗنل الُتلف الفنّػّية اليت صنعه

( renunciation of instinctاٜنضارة، ويقوؿ ايضًا اف اٜنضارة مت بناؤىا بفعل نبذ الغريزة او ردعها او كبتها )
(Abel, 1989) وىذا بفضل خطراداة دفاع عن النفس يف ٜنظة  تاصبلالفيّن ، ّنعىن اّف اللغة، او اللعنة، او التعبًن ،

 النساف. آليات االبداع والتكّيف يف ذىن ا

أوُف كما ىي ،  للغريزة سلوكّياتلتلقائّية والتفّوه بأّوؿ لعنة ىي إضافة إبداعّية السلوكّيات مثل قذؼ اّوؿ حجرة، 
،  لعنةبتعبًن آخر، كما قذؼ اإلنساف اّوؿ . ىاواحفاد اٜنيوانّية الغريزة اوالدوكأّّنا ، لدى االنساف الشفاء النفسي ١ناوالت

وسرعاف ما تبىّن  .انّو سعيد وتفاجأ، فشعر بالراحة، من دوف اف ٫نطط لذلك ٣نزوج رّّنا بصراخ األَف ٜننّوؿ كذلك غىّن ا
. ووصفات الطعاـ ،والثياب ،والسبلح ،السلوؾ الذي يوّفر لو الطمأنينة، فكّرره، واتقنو، وطّوره كما طّور اللغةىذا االنساف 

 واٞنضاداتكما يعمل جهاز اٞنناعة  فيها ويتفاعلمل يف نفس االنساف الفن، اٞنتجّذر يف البيولوجيا والغريزة، يع اصبح
الفن د ٩نىكذا ، بداع يف وجو اٝنطراالاالنساف طلقة  دماغاطلق كّلما دّؽ ناقوس اٝنطر   إذ يف اٛنسم، وتتفاعل اٜنيويّة

  (.Toutikian, 2013) االبداع عرب ستمرارالباويتطّور  تفّوؽ عليهايالغريزة و  حدود تلّدىي جذورًا لو يف الغريزة ولكّنو



 

 

.2 الفن وسيلة عالج في المجتمعات البدائّية 

االغريقّية واٞنصريّة  تٌنَف يكن للفن اي معىن ٗناِف او مادي قبل انببلج فجر اٜنضارات العظيمة مثل اٜنضار 
وتلك اليت قامت يف ببلد ما بٌن النهرين. ما نسّميو اليـو بالفّناف كاف وقتذاؾ شاماناً او كّهاناً او ساحراً. وكاف الفن عبارة 

وطبلسم ٔندـ فقط طمأنة الروح البشري. ىذا ما نستخلصو من علم اآلثار وعلم  سعن رسومات وحركات ورقصات وطقو 
ذ ىم الشاماف والكّهاف والساحر اٞنشعوِ  ( يف االدغاؿ.primitive tribesعن اجملتمعات القبلّية البدائّية ) ااألنثروبولوجي

مع ما يُعرؼ اليـو ٕناًما فيتطابق "االسلوب العبلجي"  للمعاٛنٌن النفسيٌن. اّما من الناحية التقنّية األوُفمن النماذج 
  وىذه مقطع من كتابو:لباحثٌن مثل شاوف مكنيف بالعبلج بالفن. ىذه قناعة سائدة عند بعض ا

يف  ُنثتُ  .الفنوف اإلبداعية والشامانيةبا يف أوجو التشابو بٌن العبلج كنت مهتم   1980وأوائل  1970يف أواخر " 
اف واستطعت ٓنديد أوجو التشابو بٌن تقنيات الشفاء للسكّ  ،األثنولوجية عن اٞنمارسات الشامانيةعلم يف  ةاٞنكتوب ّياتاألدب

األصليٌن واٞنمارسات اٞنعاصرة للعبلج بالفن اإلبداعي. وتشمل ىذه اٞنتوازيات االشكاؿ الدرامية والتعابًن اٞنختلفة، و٣نارسة 
يف األعماؿ الفنية، واستخداـ الطبوؿ، والغناء، واٜنركة اٜنرة، واستعماؿ االدوات و اٝنياؿ اٝنبلؽ، والطقوس، واإليقاع، 

 .McNiff, S) األقنعة واإللباس لتلويل اٞنظاىر اٞنادية، واٜناجة اُف ٠نتمع متعاوف من الناس لتفعيل طاقة الشفاء

1998.) 

ي ػّ الصنم ىو ايضاً عمل فن ،يف اٜنقيقة ،٥نن نعتقد اف االنساف البدائي كاف يعبد االصناـ، ىكذا قالوا لنا، ولكن
 ،وحركات ،ألفاظ عن والعبادة اليت يتلّدثوف عنها ىي عبارة .او فزّيعة ،او منلوتة، او دمية ،ّميو اليـو ٕنثاالً تعبًني نس

عن اغاٍف وحركات، عبارة ت اونغماصوات و جلد اٜنيواف، على ورسومات على اٛنسد وعلى االحجار و  ،افودخ ،ونار
تلف ٔنفنّػّية ٗناعّية، ال  ت٠نّرد حفبلما يروّنا عبادات ليست إاّل . وروائح  تُنّشط اٛنسد وتبعث الفرح يف النفس ،ورقصات

 .(Toutikian, 2013) كثًنًا عن حفبلت اليـو الرتفيهّية

.ب الطب الى الفلسفة من مسار العالج بالفن  

َف  وؽ.ـ.( الذي اسس الفلسفة الغربّية، ولكنّ  349-469الفن منذ ايّاـ سقراط ) موضوع سفة يفبلث الفبلي
اٜنضارة واالجتماع. انتقل ُنث الفن يف القرف التاسع عشر من  اعتربه من ظواىرعبلجّية للفن ألنّو صفات  يبلحظ

( الذي اّسس الطّب النفسي اٜنديث، Philippe Pinelفبلسفة مثل فيليب بينيل )-الفلسفة اُف الطب بفضل اطّباء
صاب اٜنديث، وطبيب األعصاب النمساوي ( الذي اّسس طّب االعJean-Martin Charcotوجاف مارتاف شاركو )

 Carl، وكارؿ يونغ )( الذي أصبح يعرؼ فيما بعد كمؤسس للتلليل النفسيSigmund Freudسيغموند فرويد )



 

 

Jung) التداخل بٌن الطب والفلسفة كاف شيئًا طبيعّيًا يف كانوا ضليعٌن يف الفلسفة، و   ٗنيعهم واحملّلل النفسي. الطبيب
واالوروبّية،  ،والعربّية ،ويف اكثر من حضارة )الصينّية  طب والفلسفة ٠نالٌن توأمٌن على مدى التاريخاٞناضي، بل كاف ال

و"الفلسفة االبتدائّية  اإلنكليزيةالدخوؿ يف مهنة طب ّنجّرد اتقاف اللغة  باإلمكافاٍف...(. وحّّت القرف التاسع عشر كاف 
 (.Peterson, 1978)اليت كانت تعين علم التشريح األساسي(" )

ولكّنها يف االوساط اٞندرسّية، وبالتلديد  يف منتصف القرف اٞناضي أمريكايف  اٜنديث نشأت فكرة العبلج بالفن
على نظريّات فلسفّية مثل  ، يف غالبّيتها،االفكار اٞنتداولة عن العبلج بالفن مبنّيةتأسست على النظريّات الفلسفّية اٞنتوارثة. 

كانت نظريّة . (active imagination)( عن "اٝنياؿ النشط" Carl Jungوعي ونظريّة كارؿ يونغ )نظريّة فرويد يف البل
استمّرت يف ٠ناؿ الفلسفة حّّت بعد فرويد، وتناوٟنا فبلسفة كبار مثل جاؾ ديريدا و  فبل فرويدالبلوعي نظريّة فلسفّية 

(Jacques Derrida( وميشاؿ فوكو ،)Michel Foucaultوجيل دولوز ،) (Gilles Deleuze وىم ليسوا اطبّاء ،)
كانط عمل إمانويل   معل النفسي وال معاٛنٌن نفسيٌن، بل كانوا فبلسفة. كاف سيغموند فرويد يقارف عملو يف التللي

(Immanuel Kant)  يف اٞنيتافيزيقياNadal, 2010) .) اقاـ فرويد نظاـ التلليل النفسي على أساس ما بناه كانط
(Tauber 1959, 2010) ونيتشي ( (Nietzsche( وشوباّناورSchopenhauer )Holowchak, 2012)) .

ما ٬نّيز عمل فرويد عن عمل الفبلسفة  ىكذا تستند االفكار التأسيسّية للعبلج بالفن على فلسفة كانط وفرويد ويونغ.
  تطويرىا لتلقيق العبلج.اآلخرين ىو انّو اعطى األفكار الفلسفّية تطبيًقا عيادي ا مع ٓنديد تقنّيات ٬نكن 

.1 الفن في المستشفى العقليو ثورة القرف التاسع عشر  

َف يأِت ىذا اللقاء نتيجة للصدفة بل اتى نتيجة لتغًّنات سياسّية الفن بالطب يف القرف التاسع عشر.التقى 
ات العظيمة كاف الفّناف ٫ندـ . على مدى آالؼ السنٌن ومنذ نشأة اٜنضار ١نّددةفكريّة وتكنولوجّية و اجتماعّية و اقتصاديّة و 

. اباف تقّدـ الثورة الصناعية يف اوروبا يف وجودىا وافعاٟنا سوِّغيو ، اجملتمع لصاٌف السلطة يفالسلطة، ويعّظم االقوياء، ويؤثّر 
ومع تراجع السلطة القرف التاسع عشر، بدأت الطبقة االرستقراطّية اٜناكمة تتبلشي مع ظهور اثرياء صناعيٌن جدد. 

اعماؿ الفناّف الذي كاف يرسم وجوه  بالنتيجة فرتاجعتالسائدة يف الفن.  األرستقراطيةرستقراطّية تراجعت ايضاً االفكار اال
مع ظهور اآللة التصويريّة اليت حّلت ١نّل ريشتو بشكل اٞنهين مهّمة يف حياهتم. وتفاقم ىذا الرتاجع  ااالرستقراطيٌن واحداثً 

الرّساـ ويف -يف متناوؿ اٛنميع وبكلفة متدنّية. كانت ىذه نقطة ٓنّوؿ يف مسار الفّناف الفوتوغرافّية كبًن، واصبلت الصورة
ٟنامو إاصبح الفّناف يستمد و عصر تقدـ العلم عن طريق الفلسفة.  ،(illuminationمهنة الفن. كاف ىذا عصر التنوير)

، والتمجيد الّتسويغ اوروبا. وبداًل من اف ينتج فّنا ١نوره االساسي يفموجة التنوير  نتيجة اٞنعاصرةمن العلم والفلسفة والقيم 



 

 

الداخلي  هيعرّب عن شعور اصبح الفناف منذ العصر اٜنجري وألّوؿ مرّة  .اصبح ينتج فّنًا يعرّب عن افكار العصر التنويريّة
 حّّت اُف اٞنستشفى العقلي.  لَ صَ و ف ،. واىم من ذلك، خرج الفن من القصور والكنائس ليدخل ٠ناالت اٜنياة كافّةالفردي

.2 صبغة الجنوف على كل الفنوف 

التوّصل اُف الفن العبلجي لوال تغًّنات العصر، إذ كاف من غًن اٞنعقوؿ سابقًا اف يرتبط الفن  باإلمكافَف يكن 
ثوليكّية ىي اليت ويف سياؽ ذلك، كانت الكنيسة الكاض العقلي، ألّف الفن كاف واجهة اٜنّكاـ وحكرًا ٟنم. يالعظيم باٞنر 

، يضليلّتم التعاطي االنساين مع اٞنر التنويريّة  باألفكارحّّت جاء العلم  ،تتعاطى "عبلج" اٞنرضى العقليٌن يف اٞنصّلات
عبلقة الىكذا انتبو االطباء يف اٞنصّلات العقلّية اُف  .فاضلت الظروؼ مبلئمة للبلث يف حقيقة الفن من الناحية الطّبية

كاف فيليب بينيل الطبيب والفيلسوؼ الفرنسي رائًدا يف تصنيف االضطرابات النفسية. و  .الفيّن واٜنالة النفسّيةبٌن التعبًن 
وكاف  ،يف تطوير رعاية اٞنرضى النفسيٌن أساسيٌّ  دورٌ  فيليب بينيلل كاف  .45بأنو "ابو الطب النفسي اٜنديث" بعضهميصفو 

 Medical Treatiseطروحتو الطبية عن االضطرابات العقلّية او اٟنوس )ىو اّوؿ من كتب عن رسـو اٞنرضى العقليٌن يف أ

on Mental Disorder or Mania وقد ذكر يف اطروحتو اثنٌن من اٞنرضى الذين كانوا 1801(، اليت ُنِشرت يف عاـ .
 قبل دخوٟنم اٞنستشفى وقد تبٌّن فيما بعد، اف الذين رٚنوا يف اٞنصح العقلي كانوا يرٚنوف حّّت  ،يرٚنوف يف اٞنصح العقلي

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

"وأف كانت اٞنعادلة بٌن اٛننوف والعبقرية قد نشأت منذ زمن أفبلطوف، فقد أصبح اٛننوف يف القرف التاسع عشر 
فكاف منطقًيا  ،ة من ٚنات اٝنطاب الثقايف. وليس ىذا فلسب، لقد ساد االفرتاض بأف العبقرية نوع من اٛننوفهمَّ مٚنة 

كرب االىتماـ بفن اٞنرضى العقليٌن ىكذا  (. Beveridge, 2001) 46عبقرية"اجملنوف إ٧نا ينتج أعمااًل من ال بأفأف ُيستنَتج 
( من individualityّية )انكانت اٜنرّية والفرد. العرب منهامن الفّنانٌن اٞنشهورين  عددهبم، حّّت اخذ إُف درجة التمّثل 

 ،اجملنوف بطلٌ و  ،الرومانسيوف أف اٛننوف ميزة اعترب الفّنانوف .اٚنى قيم اجملتمع الرومانسي، واجملنوف اعظم ٧نوذج للرومانسّية
بفضل ٬نتلك إمكانّية التوّصل إُف اٜنقائق العميقة ، و التقاليد االجتماعية البورجوازيّةمن اٞنطلقة يتمّتع باٜنرّيّة  باعتبار انّو

                              
45  Chabbert, P., (2008) Complete Dictionary of Scientific Biography . Available at  
 http://www.encyclopedia.com/topic/Philippe_Pinel.aspx Accessed 1 April 2016. 
 
46  Beveridge, A.( 2001) A disquieting feeling of strangeness?: the art of the mentally ill, Journal of the Royal Society of 

Medicine, Nov 2001; 94(11): 595–599. Available at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1282252/ Accessed 
12 February 2014. 
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اليت كانت من القيم ( subjectivity and individualityة )يّ انحرّيتو، ويستطيع بالتاِف اف ٪نقق الذاتية والفرد
 . ((MacGregor, 1989 االساسّية يف اجملتمع

 

 

 

 

 

 

 

( Hogarth, Géricaultوجًنيكو ) قّمة اٝنربة والشهرة مثل ىوغارتواخذ رّساموف يف  ،اٛننوف الفنوف غَ بَ صَ إًذا 
 Francisco) غويا فرانسيسكواّما  ا يف اعماٟنم.فّنهم، وىذا يظهر جلي   ما يُػّغّذيعلى يبلثوف يف فن اٞنرضى العقليٌن 

Goya)  ّ(6)صورة  .فّنويف  ةفجعل من اٛننوف احد اٞنواضيع االساسي.  

وىو الذي بدأت شهرتو تنتشر بعد قد يكوف فنسانت فاف غوغ ىو من ثّبت عبلقة اٛننوف بالفنوف بنظر اجملتمع، 
( يف ساف ر٬ني Saint Paul-de-Mausoleانتلاره، كمريض نفسي ورّساـ عبقري عوًف يف عيادة ساف بوؿ دو موزوؿ )

(Saint-Rémy( يف فرنسا )1890 – 1889)، ( وعيادة الدكتور بوؿ غاشيDr. Paul Gachet يف اوفًن سور واز )
(Auvers-sur-Oiseيف فرنسا ) مع تزايد االىتماـ بفن اٞنرضى تأّسس  يف عمر السابعة والثبلثٌن. حيث انتلر، 1890

فن اٞنرضى العقليٌن والنفسيٌن. وَف تكن وليدة  يشًن اُف( الذي Art Brutالفن اٚنو الفن الوحشي )يف ٠ناؿ فرع جديد 
 Lesآنسات افينيوف" )" ًنة( لوحتو الشهPablo Picassoصدفة ُنتة عندما رسم الرّساـ الشهًن بابلو بيكاسو )

demoiselles d’Avignon) العقبلء. يفباريس يف العاـ نفسو ويف اٞندينة نفسها؛ إنّو ٠نّرد تأثًن اجملانٌن  تاليت صدم  

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



 

 

 يفاٞنريض الفن  او يساعد ،"الفن الذي يشفي"فكرة  خبلؿ ىذا التاريخ الطويل ابداً اٞنفارقة الكبًنة ىي انّنا ال ٤ند 
فكرة اٞنريض الذي  باألساسىو ت اٞنكتوبة يف ذلك اٜنٌن واٞنقاال الكتبٔنّطي مرضو، بل على العكس، ما نستنتجو من 

 ، ويا للغرابة، اجملتمع ُناجة اُف اٞنريض العقلي ليتعّلم منو.يشفي اجملتمع

.3 وكارؿ يونغ بالفن العالجي سيغموند فرويدعالقة  

كاف يبلث يف سًنة حياة الفنّانٌن اٞنعاصرين ،  يف البلوعي لفن كانت عبلقة ُنثوا باإلبداععبلقة سيغموند فرويد 
فينتشي  ا( وليوناردو دShakespeare(، ويف سًنة الفنانٌن القدماء مثل شايكسبًن )Surrealistsمثل السورّياليٌن )

(Leonardo Da Vinci )َف يستعمل سّسها. أمن خبلؿ نظريّة التلليل النفسي اليت  اتفسًنىاسرار فّنهم و  الكتشاؼ
الصاعدة من اٞنعاٛنٌن عندما  لؤلجياؿفرويد الفن يف ٣نارستو العياديّة كطريقة عبلج رغم ُنثو اٞنستمر، ولكنو مّهد لذلك 

 Leonardo da)( يف العصر اٜنديث عن فّناف النهضة ليوناردو دا فينشي psychobiography) سًنة نفسّيةنشر اّوؿ 

Vinci and a Memory of His Childhood) اصبح للفن  .، وبذلك وضع الفن رٚنيًّا يف صميم التلليل النفسي
(، وميبلين  ,Jung 1969دوٌر مهمٌّ يف ٓنليل النفس عند الكثًن من رّواد احملّللٌن النفسيٌن من بعده، ّنا يف ذلك كارؿ يونغ )

  وأليس ميلر ،(Milner, 1988(، وماريوف ميلنر )Winnicott, 1971وينيكوت )(، ودونالد  ,1975Kleinكبلين )
(1996    , Miller( الذين استعملوا الرسم والتلوين مرارًا يف عملهم السريري ،)Edwards, 2004 اختلف اكثرىم .)

 سبب فشليُقّدر اّف  كامل آرائو.االلتزاـ ب دوف  ٕنّسكوا بالفن كأداة للتلليل النفسي من ولكّنهممع آراء فرويد عن الفن 
يف فن  واُنث نالذياولئك ىو انّو ُنث يف سًنة حياة فّنانٌن ناجلٌن ومشهورين بعكس ما فعلو  يف اكتشاؼ سر الفنفرويد 

ما يدور يف ٠نمل ال يدؿ على  وىذا، اجملتمعالنفوذ يف ىو صوت  فقط بل يعرّب عن نفسو ال اٞنرضى. ألف الفّناف اٞنشهور
  الفّناف.نفس 

، وكاف يسّمي ذلك تقنّية "اٝنياؿ  اٞنزاولة العياديّةيشّجع اٞنرضى على استعماؿ الرسم يف فكاف كارؿ يونغ اّما  
. طّور كارؿ يونغ فلسفة (Lachman, 2012) بلوعيلا منهًجا ادراكي ا يستعمل اٝنياؿ كجهاز لفهم بو النشط"  ويعين

اُف علم النفس وحّولو سيغموند فرويد علم النفس الفلسفي  اخذة العياديّة، مثلما اٝنياؿ النشط فجعلو يبلغ مستوى التقنيّ 
اُف مستوى التقنّية العياديّة. ولكن اٝنياؿ النشط َف يقتصر على الرسم والتلوين فقط، بل كاف يتضّمن  ، فرفعوالعيادي

ت والتنومي اٞنغنطيسي وكل الوسائل والتقنّيات األخرى التخّيل والتأّمل واٝنرافات واٞنيثولوجيا واحبلـ اليقظة واٜنديث مع الذا
 اُف البلوعي برأي يونغ.  الولوجيف  ةساعداٞن



 

 

عن ابواب وشبابيك للدخوؿ اُف البلوعي،  ،مثل يونغالتلليل النفسي، مقتنع بنظريّة من ىو ، يبلث باختصار
 اج ١نتويات البلوعي اليتخر ( إلthe most important auxiliaryوكاف اٝنياؿ النشط بالنسبة اليو "أىم مساعد" )

صورة (. وٟنذا السبب شجع مرضاه على استخداـ الرسم كوسيلة ٝنلق Jung, 1960ٓنت عتبة الوعي ) تقع مباشرةً  بنظره
، ّنعىن انّو طلب من اٞنرضى رسم احبلمهم وىلوساهتم وكل ما يدور يف (Edwards, 2001) ألحبلمهم ؤنّيبلهتم ةمرئيّ 

إُف الفن  نظرقيمة عبلجّية مستقّلة وَف ياي م لًنى بعينو ما يدور يف الوعي أولئك اٞنرضى. َف يعِط كارؿ يونغ للفن ٢نّيلته
كتابو   ٪نتويخرى، فقد كاف شغوفًا بالفن، االناحية الالتلليل النفسي. أّما من  اٞنساعدة يفوسائل ال منكعبلج، بل رآه 

واحد.  ااف الفن والدين مصدر٨ن ويعتقدبالدين، بل  لفن صلةً لف بأ. وكاف يونغ يؤمن اال٘نر الكثًن من الفن اٞنرسـو بيِدهِ 
... ٬نيل  بالدين وليس ألف الفن يشفي باٞنطلق. مرتبطيف نظره  الفن النفسّية فقط ألفّ  مشاكلوحل  هبدؼ وكاف يرسم

وكاف يرسم ويصنع  .(Tower, 2002)األمور ُنفنة من اٞنوضوعات، مثل الدين والدولة، وىلم جرا  كليونغ إُف ربط  
  (. Malchiodi, 2006) "أكثر من ترفيهية"ا ويصفها باّنّ يف أوقات االضطراب االنفعاِف، ويصنعها األشياء واٟنياكل 

اُف اف وصل اُف العيادة، وكأف العبلج بالفن مضموف  والطبّ  ىكذا تسّلق الفن ادراج العبلج، من بّوابة الفلسفة
باف استعماؿ الفن يف العيادة يعاًف  قاالسيغموند فرويد وال كارؿ يونغ  مع اّف ال او اُف مظّلة ٓنميو. ٪نتاج اُف جسد، 

العبلج بالفن على مصداقّية  وفيؤسسليومنا ىذا  زالواوال إٟنامهم االكرب.  ا بالفن يعتربوّنٌناٞنعاٛن إاّل افّ  ،االمراض النفسّية
 بدايًة من التلليل النفسي ،اٞنتجدِّدة علم النفس اٞنتتالية نظريّاتالضمنّية. ىم يستمّروف يف التشّبث ب فرويد ويونغ

psychoanalysis))اليونغي -، مّث التلليلي(Jungian Analysis ،) اٞنتمركز حوؿ الشخص )وPerson 

Centered( مرورًا بالسلوكي اٞنعريف ،)CBT(  واٛنشطالت ،)gestaltاُف ا ،)( لنسويّةfeminist وتقريبًا كّل )
 .ؼ السنٌنآالاٞندارس ب تلكمع انّو اقدـ من  العبلج بالفن استقبللو التاـ من تلك النظريّات ٪نقِّق. َف عروفةالنظريّات اٞن

.ت  مجاؿ مستقلالى  مساعدةالعالج بالفن: من وسيلة  

.1 مصطلح "العالج بالفن"ابتكار  

لتلليل النفسي اُف ٠ناؿ مستقل يف الصّلة النفسّية يف البلوعي يف ا لتشخيصمساعدة وسيلة ٓنّوؿ الفن من 
ىي  "اّوؿ من حّدد مصطلح "العبلج بالفنو  ،Karkou, 2006)) األمريكيةمنتصف القرف العشرين يف الواليات اٞنّتلدة 

رّسامة، بل كانت  أومعاٛنة نفسّية  والناومبوغ طبيبة  مارغريت(. َف تكن Margaret Naumburgغ )ر ناومبو  مارغريت
غ مدرسة ر اّسست ناومبو . كانت الرتبية اختصاصهاو  ،تتلّدى اٞنؤسسات واالفكار التقليديَة رومانسّية كانت شخصّية
فيها الكثًن من االفكار  تقَ (، طبػِّ Walden Schoolنيويورؾ اٚنها والدف )مدينة يف  لؤلوالدفريدة من نوعها تقدمّية 



 

 

اٞنبادرة  مارغريتُتدّرس فقط يف اٛنامعات وال ُتطّبق على االرض اُف اف اخذت  ، اغلبهاآنذاؾ الرائدة يف التعليم والرتبية
لتعّلم لعطاء التبلميذ اٜنرّية يف انتقاء ما ٪نّبوف من مواد إتلك االفكار  بٌن . ومنُمكمِّلةافكار  مع يف تطبيقها اٛنريئة

ناومبورغ بنظريات فرويد، واستخدمت التلليل النفسي كقاعدة فلسفية للتعليم يف  مارغريتسب اىتماماهتم. "تأثرت ُن
تطوير شّجعت كما   ٔنزين اٞنعلومات،وليس حوؿ  األوالداٞندرسة. كاف الرتكيز يف مدرسة والدف حوؿ تنمية قدرات 

47"فناالبداعي للطفل من خبلؿ اٞنوسيقى وال شاطالشخصية الفردية وروح اٞنبادرة وٓنفيز النّ 
Altman, 2009) .) ىكذا

عملها على التنمية  ارتكزاستطاعت ناومبورغ "الربط بٌن اكتشافات التلليل النفسي واكتشافات علـو الرتبية. وقد 
ومبورغ اىكذا طّبقت نو  (.(.ibid يف مهنة التعليم، وكاف جزء من ىذا العمل تشجيع اإلبداع والعفوية يف التعليم"االنفعالية 

 .ُنذافًنىاالرومانسّية 

( اُف تعليم دروس الرسم Florence Caneدعت مارغريت ناومبورغ شقيقتها الرّسامة والراقصة فلورانس كاين )
اف تبتكر تقنّية فنّػّية ٬نكن استعماٟنا كتقنّية عبلجية يف اٞندرسة من اجل إطبلؽ الفناف  منهاوطلبت  ،(7)صورة  يف مدرستها

يف اٞندرسة متأثّرة  الفيّن  هااسست فلورانس كاين برنا٠ن .(Rubin, 2005)ـ الفن الداخلي يف كل طفل من خبلؿ استخدا
 الكثًن من ( اليت اصبلت الحقًا التقنّية اٞنفّضلة لدىscribblesابتكرت تقنّية الشخبطة )و  ،كارؿ يونغ االبداعّية  بأفكار

. ىكذا استطاعت ناومبورغ مرّة اخرى اف تأخذ افكارًا متداولة ٠نّردة لتجّسدىا (Rubin, 2005)اٞنعاٛنٌن بالفن 
 لتطبقها يف الواقع. و 

 

 

 

 

 

 

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

margaret .  Accessed 1 April 2016. 
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.2 وسيلة عالجالفن: من وسيلة تعبير الى  

 Nolan DC Lewis) تعمل يف معهد نوالف ليويس مارغريت يف اوائل اربعينّيات القرف اٞناضي، بدأت

Psychiatric Institute )لطب النفسي حيث مارست مهنة العبلج بالفن من دوف اف تكوف طبيبة وال معاٛنة نفسّية، ل
تقنّيات العبلج يف جلساهتا. استعارت ناومبورغ افكار فرويد ويونغ لتدعم  كإحدىفراحت تستعمل تقنّية الشخبطة  

٣نارستها العبلجّية، معتربًة انّو من اٞنمكن التعامل مع الرسـو كما يتعامل التلليل النفسي مع االحبلـ والتخّيبلت والفانتازيا 
(Naumburg, 1987  يفBurt, 2011 وكذلك ،)لتلديد ( العوارضsymptom formation والرمزية )
(symbolism( )Naumburg, 1953 .)  ،ناومبورغ العبلج النفسي من يد  مارغريتنزعت  ،وألّوؿ مرّةىكذا

  مؤسسًة ٠ناؿ العبلج بالفن العابر للتخّصصات آنذاؾ. الطبيب لتضعها يف الفن نفسو

نت فريدة يف استخدامو كعامل تشخيص البلوعي مثل اآلخرين، ولكّنها كالغ تستعمل الفن كوسيلة ر كانت ناومبو 
 ,Rubin) من العبلج النفسي ةمستقلّ  مكانةً لفن اّسست ل، وبالتاِف ةأداة مساعد اعتباره بدال منيف العبلج أساسي 
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 تشجيعو ، معايًن جامدة ٓنرير العبلج منىو  يف العبلج التلليل النفسي وطريقة ناومبورغ طريقة الفرؽ بٌن (.2012
 49طريقة التداعي اٜنر ناومبورغ على اكتشاؼ معاين صورىم بأنفسهم. استخدمتيف العيادة ( the clientsاٞنستفيدين )

(free associationا )ف و دينامي-ف السايكوو طّورىا كارؿ يونغ واستخدمها اٞنعاٛنو  ابتكرىا سيغموند فرويد ليت
(psychodynamic therapists َيف ع ) َلهم السريري. م 

  يستطيع اف يرٚنها ايٌّ  ،الكبار عيادةألّنا ادخلت الرسم الطفوِف السهل اُف سر انطبلؽ ناوبورغ اٞنرونة كانت 
، ومعرفتها ةدرساٞنيف  األوالدوخربهتا مع الرتبويّة ٟنا ذلك بفضل خلفّيتها  أُتيحالرسم، وقد  مسبقة يفدوف معرفة من كاف 

لغة جاىزة يستطيع التعبًن هبا اي شخص ٬نسك  ،اختها فلورانس تقنّيةكما   ،بورغمناو  تقنّيةانت ك. و االوالدـ و اٛنيدة لرس
 ٫نطر بباؿذلك، َف . بل اىم من القلم او الريشة، وَف تكن ىذه اللغة يف متناوؿ فرويد او يونغ او أي من احملللٌن اآلخرينب

َف يكونوا مستعّدين ببساطة، ألّّنم  ،وىي فن ُند ذات احملرتفٌنغًن  لمرضىلاف الرسومات البسيطة  من احملّللٌن يونغ وغًنه
من الفّنانٌن  ىم من الصدفة اف يكوف اٛنيل التاِف من اٞنعاٛنٌن بالفن ت. من ىنا، ليساالطر التقليديّة للفنخارج يف للنظر 

امثاؿ دونالد وينيكوت الذي طّور ىو ايضًا تقنّيات خاّصة يستعملها  األوالد اطّباءمن  ، اواألوالدمع  العاملٌنواٞنرّبٌن 
 . واألوالد للعبلج النفسي مع االطفاؿ

.ث لعالج بالفن في الوقت المعاصراالساسّية ل عناوينال 

.1 (Theoretical orientationاالّتجاه النظري ) 

يف عملو. كيف ينظر اٞنعاًف عن مشكلة و مناالّْناه النظري ىو االساس الذي يبين عليو اٞنعاًف افكاره فينطلق 
سئلة انطبلقاً من االىذه  عناٞنستفيد؟ وكيف يتصّور العبلج؟ كيف يضع االىداؼ العبلجّية؟ وكيف ينّفذىا؟ ٩نيب اٞنعاًف 

فإف رفضو النفسّية اٞنوجودة،  . حّت عندما يرفض اٞنعاًف االعرتاؼ بأي من النظريّات العبلجّيةيتبّناهاالّْناه النظري الذي 
مثل التلليل  علم النفس النظريّات يفكل  تقتبس تطبيقات ٢نتلفة للعبلج بالفن ىذا يُعترب ايضًا اّْناًه نظري ا. لذا نرى

                              
عبارة عن التلّدث ُنريّة حوؿ عمل فيّن يرٚنو اٞنستفيد ُنرّية يعرّب عنو شفهّياً يف العبلج بالفن ىي  طريقة التداعي اٜنر  49

 Coleman, Farris-Dufrene, 1996)) .بالكلمات وبسرد االحاسيس اليت ُتْستلضر او ُيستْشَعر هبا ْناه ىذا العمل

لشخص سليم الصلة نسبيّاً، كما "كما يف التلليل النفسي، تتطّلب طريقة التداعي اٜنر يف العبلج بالفن اف يكوف ا 
 .(Rubin, 2005)   "تستغرؽ اٛنلسة مّدة اطوؿ من جلسات العبلج االخرى

 



 

 

، والعبلج العائلي. يعتمد اكثر اٞنعاٛنٌن يف الوقت اٜناضر  يّ ، والنسو السلوكي-داينامي، واالدراكي-النفسي، السايكو
وُنسب  ،سب احتياجات اٞنستفيدُن ،للعبلج النفسي النظريّات اٞنختلفةبٌن  جامعٌن( eclecticاالسلوب اٝنليط )
 .االمكانّيات اٞنتوفرة

ىناؾ من يعترب  .إُف ىذا التخّصص اٞنعاًفىناؾ ايًضا معضلة التعريف. ٔنتلف تعريفات العبلج بالفن ُنسب نظرة 
نوًعا  العبلج بالفن يعترب وىناؾ من .من مفاىيم العبلج النفسي بعضٌ  يضاؼ إليواف ىذا اجملاؿ نوع من الفنوف التطبيقّية 
(. ويعترب آخروف العبلج بالفن ٠نااًل مستقبًل، و٠نّرد تعاطي الفن Karkou, 2006من العبلج النفسي يضاؼ إليو الفن )

ألف اٞنواد ىذا اٝناص. بٌن كّل ىذه االّْناىات ليبتكر تعريفو  ٫نتار قائمة خاّصة بو منوىناؾ من  .ىو عبلج ُند ذاتو
 . (Rubin, 1999) نّيات الفّنية ال ٔنتلف كثًناً قاٞنستعملة والت

.2 مؤّىالت المعالج بالفن  

يف البلداف اٞنتقّدمة، اصبح ىناؾ معاٛنوف بالفن ّنواصفات ومؤّىبلت ٢نتلفة  للعبلج بالفن نتشار الواسعاالمع 
، او ضةً الذي يساعد اٞنريض يف اٞنستشفى بواسطة الرسم ٣نرِّ  (. "بتعبًن آخر، قد يكوف الشخصRubin, 2009جّدًا )

بالعبلج الفن. الفرؽ بٌن ىؤالء، يف اٞنقاـ األوؿ، ىو يف أىداؼ النشاط اليت  اختصاصيمتطوعة، او فّناف، او معّلم، أو 
٬نكنو أف يُدرَّب لفرتة قصًنة (. حّت الذي ال ٬نتلك أي خلفية فنية، providerلعبلج )لوّفر اٞنترتبط ارتباطا وثيقًا ِنلفية 

دؼ األساسي ىو زيادة نوعية حياة اٞنريض اٞنقيم يف دار العجزة، فإف اٟناٞنمتع واٞنسّلي. قد يكوف  نشاط التلوينوأف يقّدـ 
يضاؼ اُف ىذه اٝنربة . 50( رائًعا"distraction) استمتع اٞنريض يف ىذا االختبار بالرسم، يكوف ىذا بالتأكيد إٟناءً 

طة، اٝنربات واٞنؤّىبلت االخرى اليت يكتسبها اٞنعاًف يف حياتو، من ُنث وعلم وشهادات ليضعها يف خدمة اٞنستفيد. البسي
رّواد اٞنعاٛنٌن بالفن كانوا، يف اكثرىم، خرباء يف اكثر من ٠ناؿ علمي، كانوا اطّباء ومرّبٌن وفّنانٌن، وكّلما توّسع افق اٞنعاًف 

 توّصل اُف اىداؼ اعمق واصعب.وتعددت اختصاصاتو استطاع ال

 

 

 

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



 

 

اٞنعاًف بالفن واٞنتلّقي : 8صورة 
 للعبلج يف مستشفى.  

.3 (Therapeutic relationshipالعالقة العالجّية ) 

( يف اللغة االغريقّية to be attentive to( تعين "التمّعن" )therapiaيقوؿ غيمارايس اّف كلمة ثًنابيا )
لعبلقة واوىذا ٓنديدًا ما يفعلو اٞنعاًف احملرتؼ. فالتمّعن واالعتناء والتوجيو اللطيف  ، (Guimaraes, 2007) 51القد٬نة

ىي من االسس الضرورية للعملية العبلجية. ىناؾ باحثوف كثًنوف مقتنعوف بأّف سرّيّة الصوصّية و اٝنتينة و اٞنمنة و اآلعبلجّية ال
اٞنعاًف واٞنستفيد مهما كاف نوع العبلج. اىم متطّلبات اٛنلسة ىي  عملّية العبلج مبنّية حصريًّا على العبلقة العبلجّية بٌن

اٛنسديّة واالشارات  الكلماتقدرة اٞنعاًف على التلّكم فيما يدور يف اٛنلسة بشكل غًن مرئي وغًن مسموع، القراءة بٌن 
 واالستجابة ٟنا ّنرونة.
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.4 جلسة العالج بالفن 

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

  اٞنعاًفعيادة اليف  ولكناٞنستفيد)ين( ويف العبلقة بينهم )ػا(. يعّلم معّلم الرسم تقنّيات الرسم للتلميذ يف غرفة التدريس، 
قد يكوف النشاط ىدفو اٛنلسة كناية عن نشاطات،  الو.ومشاعره وخي "يتعّلم" من "التلميذ" عن افكارهىو الذي بالفن 

يدين(، او من حركة فيد من الناحية اٛنسديّة )بصر، ٚنع، تتشخيصي، للتعّرؼ على نقاط القوة او الضعف عند اٞنس

                              
 مناقشةٓنت عنواف " يف معاين كلمة ثًنابيا واناقشها يف آخر االطروحة سوؼ اُنثآنّفظ على ىذا التعريف.  اينّ   51

 .260 - 256 . انظر صفلة"موضوع اللغة، واٞنصطللات اٞنستخدمة يف ٠ناؿ العبلج النفسي والعبلج بالفن
  Rubin, 2011, The Art of Art Therapy, page 74اٞنصدر:   52

53  Rubin, A. (1999). Art Therapy: An introduction, Philadelphia, PA: Brunner/Mazel page 34. 



 

 

ة (. قد تكوف اٛنلسة عبارة عن اعادcognitiveومعرفّية ) تواصلالناحية النفسّية )امراض نفسّية وانفعالية( صعوبات 
 تشخيص ٞنعرفة مقدار التقّدـ يف احد احملاور اٞنذكورة منذ بداية العبلج. 

 ىي: يف ٠ناؿ العبلج بالفن ( اٞنعروفةstandardizedامثلة على االدوات التشخيصّية اٞنوّحدة )

 ( سلسلة الرسم التشخيصيDiagnostic Drawing Series.) 

 ( ارسم رجبًلdraw a man.) 

 ( بيت وشجرة وشخصHouse-Tree-Person.) 

 

يتعّرؼ اٞنعاًف من خبلٟنا على احاسيس اٞنستفيد وأفكاره من دوف اف  حيث ،يتػػعبًن ط ىدفو اوقد يكوف النش
 تُعترب ىذه من انواع التشخيص. أمثلة على ىذه التمارين:

 .ارسم حلًما رأيتو 

 .ارسم عيد ميبلدؾ 

  .ارسم عائلتك 

 

ئات بل اآلالؼ من اٞنعن نشطات اٛنلسة العبلجّية للفن، فهناؾ فقط ْندر االشارة اُف اّف ىذه امثلة بسيطة 
 و٠ناالت عديدة. مراكزيف اٛنامعات وُتطّبق يف  مّت ابتكارىا منذ نشأة العبلج بالفن، وىي تُدرَّستمارين الت او االنشاط

.5 في الجلسة مستلزمات وادوات النشاط الفّني 

 ،واٞنقصّ  ،واجملبّلت اٞنصّورةومواد تلوين على انواعها،  ،يوّفر اٞنعاًف انواًعا كثًنة من مستلزمات الفّن من اوراؽ
(. مث stickersالصغًنة واٞنلّصقات ) وااللعابوغًنىا من القرطاسّية  ،والصمغ للتلصيق ،واألزرار ،واالقمشة ،واٝنيوط

احيانًا اخرى.  ،من دوف توجهاتو ة، واٞنباشرة بالعمل، مع اعطاء التوجهات احياناً، طلب من اٞنستفيد انتقاء اٞنواد ُنرّيّ يُ 
يفّضل بعضهم التلّدث قليبًل قبل اٞنباشرة بالعمل، ويفّضل آخروف اف تبدأ اٛنلسة بتمارين التنّفس، وغًنىم بسماع 

     للعمل العبلجي. اٞنناسبلتلضًن اٞنناخ  التفاصيل اٞنعاًف كل ىذه اٞنوسيقى خبلؿ العمل. يستعمل

 

      



 

 

.6 (Processتنفيذ التعليمات او السيرورة ) 

حواُف الساعة او اكثر العمل يستمر ( يعطيها اٞنعاًف للمستفيد. directivesمع توجيهات ) يبدأ العمل الفيّن 
ماتو واوراقو بعفويّة وينّفذ عملو بقليل، يدخل فيها اٞنستفيد يف حالة من االنفراد مع الذات وىو ٫نتار الوانو واشكالو و٠نسّ 

(. يتابعو اٞنعاًف بكل دقّة، يبلحظ حركات جسده، وااللواف tranceورّّنا يقرتب اُف حالة الغشية ) ،يف حالة من الرتكيز
 اٞنستعملة، واٞنواضيع اٞنطروحة، والبطء والسرعة يف التنفيذ، واالشارات على الورؽ، احجاـ االشكاؿ واالشخاص اٞنرسومة،

. ٖنة الئلة كبًنة من التفاصيل ٬نكن اف يقف عندىا اٞنعاًف ليفّكر يف الصورة االبعاد واٞنسافات بٌن االشياء واالشخاص
فيها ويتمّعن، ويتلّدث عنها مع اٞنستفيد، وينّظم على اساسها اٛنلسة اٞنقبلة. يتعرقل سًن العملّية احيانًا ألسباب كثًنة، 

ظ ذلك ويكوف حاضراً لكل انواع اٞنشاكل اليت قد تظهر خبلؿ اٛنلسة من اجل متابعة اٛنلسة على اٞنعاًف اٞنتمّعن اف يبلح
 بنجاح. 

بالنسبة اُف الكثًنين من اٞنعاٛنٌن يكمن العبلج يف ىذه  .اٞنعاًف سًنورة الفن اشراؼتُعَترَب عملّية تنفيذ الفن ٓنت 
 السًنورة ويف ىذه العبلقة الصامتة وليس يف النتيجة او العمل الفيّن اٞنكتمل. 

.7 التعبير الشفهي او النقاش 

 إذا َف شيئايقوؿ  إاّل لمستفيد اٜنرّيّة لولكن بشرط اف يكوف التعبًن الشفهي جزء ال يتجزّأ من العبلج بالفن، 
٫نصص اٞنعاًف بضع دقائق للتواصل الشفهي وللمناقشة بعد إّناء العمل الفيّن. يستكشف اٞنعاًف واٞنستفيد يرغب بذلك. 

 معًا تفاصيل العمل اٞنكتمل، يتلّدثاف عنو، يفّكراف يف معانيو احملتملة. ٪نصل تبادؿ اسئلة واجوبة من شأّنا اٞنساعدة يف
 . ، وكذلك ُنسب ٔنّصص اٞنعاًف واّْناىو النظريتفيد وقدرتو وعمره، وىذا ُنسب حالة اٞنسٗنع االفكار

يف ر العمل الفيّن الذي ينّفذه اٞنستفيد، ولكن ىذا غًن صليح. فسِّ م او يُ يرتجِ ىناؾ فكرة سائدة بأف اٞنعاًف بالفن ُ 
. ىاأو تفسًن  أي رٚنة "قراءة"يعتربوف أنو ال ٬نكن، بل ال ينبغي للمعاٛنٌن بالفن  هم،معظم يف اٞنعاٛنوف ،اٞنمارسة الربيطانية

، كما العملا٤ناز و  اٛنلسةالسًنورة يف اٞنعاًف يوّفر االدوات والبيئة واٞنناخ والدعم واٝنربة واٝنصوصّية من اجل تسهيل 
صل خبلؿ تنفيذ العمل الفيّن ولكن ٓناف  ةشفهيّ ال للملادثةيضبط السلوكّيات وينّظم االحاسيس ويوّجو االفكار.. ٬نكن 

كيبل تتعّطل االفكار. قد ال يكتمل العمل خبلؿ اٛنلسة لسبب ما، ٩نب فهم   ،وُنذر شديد ،من باب التسهيل فقط
 اكماؿ العمل يف اٛنلسة اٞنقبلة اـ ال. باإلمكافالسبب ومعاٛنتو واخذ القرار اٞنناسب إذا كاف 

 



 

 

ورشة عمل للعبلج : 9صورة 
بالفن يف جامعة ىايكازياف يف بًنوت 
حيث يُػَناَقش عمل ملصق 

(collage ألحد اٞنشاركٌن مع )
 اجملموعة. 

.8 التعبير الجماعي  

يشبو العبلج بالفن الفردي. إاّل اّف التلّديات يف ادارة  (group therapyء يف العبلج بالفن اٛنماعي )كل شي
اٛنماعي الذي ٩نمع بٌن  والتعبًناٛنلسة اٛنماعّية تزداد احياناً، كما تزداد فرص التفاعل بسبب اٞنناخ العبلجي اٛنماعي 

اكثر من فرد وفكرة وقّصة واسلوب. لعل اكثر اٝنصائص ا٨نّّية يف العبلج اٛنماعي ىو انّو يعزز التبادؿ والثقة وحس 
، يتبادلوف االفكار والقصص واالخبار والنصائح ءوالكل يتلّدث عن كل شي ،مع العمل التلادثاالنتماء. ىنا ٫نتلط 

يعملوف. ىذا ىو سلر اٞنشاركة. يف اٞناضي، كاف العمل اٛنماعي، مثل الزراعة واٜنصاد  والتجارب بشكل عفوي وىم
، وقد فقدناه رّّنا يف العصر اٜنديث. يوّفر العمل واحملادثةعبلج ٗناعي يتداخل فيو العمل  أنّو لوكما وٓنضًن اٞنونة  

 هم الشخصّية اٜنميمة بل يكتفوف باٞنشاركةالذين ال يرغبوف بالتعبًن عن مشاكل لؤلشخاصاٛنماعي امكانّية العبلج 
 و.ليعن اشياء ٫نجلوف الكبلـ ع العملّية ويكتتموف
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.9 تاّ روؼ واالمكانيظالمكاف وال 

كل حالة عبلجّية ٢نتلفة، ؤنتلف اٜناجات كما االمكانّيات وحدودىا، حّّت اٞنكاف يفرض خصوصّياتو. ٔنتلف 
التأىيل، ودار العجزة،  من مكاف اُف آخر مثل اٞندرسة، واٞنستشفى، والعيادة، واٞنأوى، ومركز وظروفو  اىداؼ العبلج

                              
54   Photo by Anita Toutikian, 2013 
 



 

 

ة : 10صورة  العبلج بالفن يف اٛنامعة اللبنانّي
ة ) (  مع طفلة تتلّقى LAUاالمًنيكّي

 العبلج ضد سرطاف االطفاؿ. 

 

واٞنخّيم، وغًنىا من االماكن. ٫نتلف معىن العبلج من مكاف اُف آخر ومن مستفيد اُف آخر. قد تُعترب ٕنضية ساعة من 
الرسم يف اٞنستشفى مع الطفل اٞنصاب بالسرطاف يف منزلة عبلج مهما كاف ىذا الرسم سهبًل وسطلي ا، ولكن سوؼ يسأؿ 

اليت ٪نّددىا اٞنعاًف بالفن، ُنسب تشخيصو  يف ىذا العمل البسيط؟ اٛنواب يف االىداؼ العبلجّية : اين ىو العبلجهمبعض
 .ومنظوره
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.10 (Treatment planالخطّة العالجّية ) 

، اىّم اٝنطّة عند وضعالنقاط اٞنهّمة : وٓنديد جلسة لكلّ و  ،حالة لكلّ مفّصلة خطّة عبلجّية  إنشاءمن اٞنهم 
   :نقاط اٝنطّة يف البلئلة التالية

 احتياجات اٞنستفيد. 
 للمستفيد نقاط القّوة والضعف. 
 االىداؼ العبلجّية. 

 اىداؼ اٛنلسة. 
 اهو١نتو  عنواف النشاط.  
 الوقت اٞنخصص للعمل وللمناقشة. 
  الىداؼ العبلجّيةاُف االنقاط اٞنهّمة بالنسبة  اّصةٍ ِنتدوين اٞنناقشة و. 
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 تدوين مبلحظات عن نسبة التقّدـ يف التفكًن والشعور والسلوؾ ذات صلة باألىداؼ. 
 الرؤى اٞنكتسبةو  تفيدتدوين نسبة االستجابة للمس. 
 توصيات وخطط للجلسة اٞنقبلة. 

.11 العالجّية االبعاد 

نذكر مع اٞنستفيد.  الذي سوؼ يأخذه ْناهاالاٞنعاًف  ٪ندِّد متعددة، وابعادالعبلج بالفن ىو عبلج ذو امكانّيات 
 منها: اربعة

(1 اإلشكالية 

 االذي يعاين منه قرتاب من االشكالّية النفسّيةيوّفر العبلج بالفن الفرصة لبلمثل اي نوع آخر من العبلج النفسي 
 معاٛنتها. و فهمها بقصد  اٞنستفيد

(2 الراحة النفسّية 

ولو مؤقّتاً، للتخفيف من اٞنعاناة، واٝنوؼ، واالرباؾ،  ،افكار ومشاعر مؤٞنةبتعاد عن فرصة لبلالعبلج بالفن  يقّدـ
عبلج بصري وغًن لغوي، يلهي العٌن واليدين  عن طريق ،من االحاسيس السلبّية وغًنىا ،والضغط، والشعور بالعجز

 والعقل لوقت معٌّن. 

(3 التأّمل في الذات 

اٜنديث عن  ٩نريالرٚنة اٞننجزة. و العمل  سًنورة من خبلؿين وفهم اآلخر  ذاتوفهم  مساعدة اٞنستفيد يفىو 
ها بوضوح او بغموض، والبلث يف لياشخاص واحداث وافكار موجودة على الورقة اٞنرسومة، ال ٫ناؼ اٞنستفيد التكّلم ع

اٞنسافة اآلمنة اليت تسمح  وىذا يوفِّر، ةاو مشّفر  ةاو حّّت مغًنّ  ةاو مصّغر  ةمضّخم لًبا ما تكوف ىذه التفاصيلغا .تفاصيلها
 اعرتاؼ.  استجواب او وليس بشكل وبالتعبًن بالشكل الذي ير٪نلمستفيد ل

(4 التأىيل 

افضل يف استعماؿ اليدين واللغة واٞننطق والسلوؾ والتخاطب وىذا ما ٪نتاجو و العمل على التقّدـ اُف مستوى ى
قد يشمل التأىيل ايًضا اٞندمنٌن على اٞنخّدرات، او البلجئٌن من االحتياجات اٝناّصة على انواعها.  واالشخاص ذو 

 .مي، وغًنىالصراعات اٞنسّللة، او اٝناضعٌن لعملّيات طّبية معّقدة، او الناجٌن من التعنيف االسر 



 

 

 Xطلبت السّيدة : 11صورة 
اٞنشاركة يف ورشة العمل للعبلج 

بالفن  وبشكل غًن متوّقع اف تضع 
٘نرة لشفاه وألّوؿ مّرة يف حياهتا اماـ 

اجملموعة ألّّنا َف تستطع اف ْنّرهبا 
لوحدىا من قبل. ورشات العمل ال 

ة تعبًنّية  ٔنلو من مفاجئات نفسّي
 وسلوكّية.

 

 يعيد النظر يف٩نوز للمستفيد اف  .اىداؼ َف تكن يف اٜنسباف قبل مباشرة العملابعاد و من اٞنمكن ظهور 
ويبقى للمعاًف اف يقرر ُنسب مرونتو  ،من اٞنعاًف هيريد على مااٞنستفيد  يدؿ. احياناً مناِسبة اىاكما ير اٝنطّة  يف و االىداؼ 

، ماذا ماذا  ،وآدابو ،ومعرفتو ،يف قراءة الوضع  وماذا ٬ننع. ،يسمحيغًنِّ
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.12 بالفنمراحل التقّدـ على طريق العالج  

ىناؾ مستويات متتابعة ٬نر هبا اٞنستفيد على طريق . ، فوائد العبلج عن طريق الفن ىي تقدميةآخر مثل أي عبلج
ىذه  إ٤نازم يت .ستويات التقّدـ عند تلّقي العبلج بالفنتُعَرؼ ّن ،ثبلث مراحلبعملّية العبلج  . ٕنربشكل عاـ العبلج

 (Karkou, 2006)كاركو  ُنسب العبلجيف تقّدـ المستويات  .57(Wheeler, 1987) ات ١نددةاٞنراحل عرب خطو 
 ىي:

(1 والتكّيف خطوات المستوى االوؿ: التركيز 

 باٛنلسات. ومدى اىتمامويزاد مهارات الرتكيز  يكتسب اٞنريض 
 او اٜنالة وخذ معلومات عن مرضويأتعّلم ي (psychoeducation). 

                              
 صورة لورشة عمل يف العبلج بالفن يف جامعة ىايكازياف، بًنوت.  56

     .335 يف صفلة 6اٞنللق رقم يف العبلج  عند تلّقي تقّدـالمستويات   57



 

 

 تابعة التعليمات.يستطيع م 
 تأقلم مع الواقع.ي 

 اٞنتكّيف السلوؾ اٞنناسب لديو دزداي. 

 سلوؾ التهرب يف حاالت الفشل احملتملة. ينقص 

 م كيفية ٓنقيق النجاح يف مشاريع طويلة األجل.تعلّ ي 

(2 خطوات المستوى الثاني: االستنارة 

 واقعّيةب اٜناِف واُف سلوك نظري. 

  زيادة اٞنشاركة.يظهر 

  زيادة التعاوف.يظهر 

 األحاسيستعّلم مشاركة ي. 

  نظرة اُف مسببات اٞنشاكل.يكتسب 

 تعّرؼ اُف اٞنواقف والسلوؾ الضارّة.ي 
 نظرة واقعية عن النفس. يكتسب 
  زيادة الثقة بالنفس.يبلحظ 
 سؤوؿ". اٞنسلوؾ "غًن ال من لقلَّ ي 
  رموز السلطة. عالتسامح ميف زيادة يظهر 
 ب يف اٞنواقف االجتماعية.سلوؾ التهرّ  من لقلَّ ي 
 اآلخرين، والقبوؿ، واٞنسؤولية. لشعور زيادة الوعي 
 مهارات يف التعامل مع العواطف الشديدة. يكتسب 
 العيش السليب يف اجملتمع.و ، ّيةنغبلقاالب ْننّ طرؽ  يتعّرؼ على 

(3 خطوات المستوى الثالث: الحل 

 تفاعل البلوعي. يفنظرة  يكتسب 

  تعامل مع اٞنواد اٞنكبوتة يف البلوعي.ي 

 اٜناضر.بربط بٌن الطفولة ي 

  يف اجملتمع. باإل٩نابية٩ند طرؽ للعيش 



 

 

.13 الفّني  جو نتلما 

 ويقوؿ بعضٌ  ،انّو مهم همبعضيقوؿ  .يف عملّية العبلج بالفنج الفيّنّ و اٞننت ا٨نّّية ىناؾ خبلؼ بٌن اٞنعاٛنٌن حوؿ
وتصّوره حوؿ مفهـو  ،وآفاقو ،. القرار يف ىذا االمر مرتبط باٞنعاًفعلى طريق الشفاء ىماالىي العمل  خر اف سًنورةآ

 ّسيّ اٜنو  رئيّ اٞنتقّدـ اليف ضوء االمكانّيات واالىداؼ العبلجّية. ليس االىم يف العمل ما يف الصورة، بل  اّصةٍ ِنالعبلج، 
من نوعّية اٝنطوط من صورة اُف اخرى،  تتّبع تطّورىاكثًنة ٬نكن   ابعادمع كل صورة تُرَسم. اٞنللوظ تعبًني الو  سلوكيّ الو 

ستعملة، إُف تفاصيل ٟنا عبلقة مباشرة مع االىداؼ العبلجّية. حّّت التفاصيل الغائبة اٞنواف لحجاـ واالاالاٞنستعملة، من 
دوف يدين، او يرفض اف يرسم احد افراد العائلة،  من عن الصورة لسبب ما قد تكوف مهّمة، مثل الولد الذي يرسم نفسو

 العبلجّية.  باألىداؼمباشرة  وىذا ايضاً لو عبلقة

واقناعهم بأف الرسومات  ،نفسّيةعبلجّية لشخبطات قيمة لمن اكرب ٓنّديات اٞنعاًف ىو جعل الناس يصّدقوف اف 
ٓنصل يف مراكز حيث  ، يف غالبّيتها،نرى اف عملّيات العبلج بالفن السبب  اليت تفتقر ٜنرفّية ىي نافعة يف شيء. وٟنذا

وىم  لؤلفراد ااٞنؤسسة ىي اليت تنّظم العملّية وتقّدمه .طلب العبلج بالفنىو من يوليس  ،خراو آلب اٞنستفيد لسب يكوف
اإللزامي أو العبلج فوائد يشكِّك يف ىناؾ من  (.Involuntary clientsؤالء "زبائن غًن طوعيٌن" )ى يُعترَب . يتلّقوف

 ؤسسة.اٞن الذي تقّدمواإلجباري 

اعتقادًا منهم  ،السائد باف العبلج بالفن ىو ٞنن يتقنوف الرسم، وٟنذا يبتعدوف اٞنفهـوتلديات الناٗنة ىو الومن 
تو، بل بالعكس، اانّو صعب بل مستليل. بينما اٜنقيقة غًن ذلك، ال يتطّلب العبلج بالفن اي معرفة مسبقة بالفن وتقنيّ 

التفاصيل يف ) االستسبلـ الكامل اماـ الورقة البيضاء قد يسّهل "اٛنهل" يف الفن عملّية العبلج، وقد ٬ننع اٞنعرفة التقنّية
 .(القسم التاِف

.14  بديلة واّتجاىاتالحرفّية والصورة النمطية  

كتسبة عرب الدراسة تعرقل ػُ اٞن التقنّية. يف العبلج، اٞنعرفة 58"من الصعب جّداً ٓنرير الفناف من طغياف معرفتو التقنّية"
ات البصريّة يف عملّية االنتاج، وتْطغي على التعبًن اٜنر النابع من الداخل، فيصبح التعبًن عفويّة التعبًن، حيث تتداخل التأثًن 

( يف الرسم، stereotypeنرى ىذا التأثًن بشكل واضح يف رسومات األوالد، ونبلحظ النمطّية )من التنفيذ واالداء.  امز٩نً 

                              
58  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. 
 



 

 

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

 . للعبلج بالطٌن

على اٞنعاًف اكتساب اٞنعرفة عن يف اجملموعة نفسها. نرى االشخاص واالشكاؿ والتفاصيل نفسها يف كل رسومات األوالد 
 االخًن.وتشجيع  ،الفطريلتعبًن واالتأثًن اٞنكتسب  التمييز بٌنو آفاؽ الفن 

.15 وخيارات( Modalitiesطرائق ) 

مصطلح الصورة او الرٚنة يف ىذا البلث اشارًة اُف الفن اٞنستعمل يف العبلج من باب التسهيل، إ٧ّنا استخدمُت 
( sandplay( او تركيًبا، او حّّت رقصة او كتابة او لعًبا بالرمل )collageيكوف العمل الفيّن منلوتة او ملصقة ) ٬نكن اف

مّت اعتماد تقنّية الرسم كعبلج بالفن ألنّو من اسهل يف ىذا البلث  .وغًنىا (12رة )صو  (clay therapyوعبلًجا بالطٌن )
 .اعتمادىا يف اٞندارس ٬نكناليت  الطرائق
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مقدار قواعد مقّدسة او عبلج ليس لو كالعبلج بالفن. أف استعماؿ الفن   ٢نتلفة يف اٜنصوؿ على خياراتىناؾ 
 مع اٞنساحة الكربى يف اٝنطّة العبلجّيةالتنفيذ واٞننتوج عبلج بشكل ٪نتل فيو ك١ندد، ّنعىن، انّو من اٞنمكن استعماؿ الفن  

اٞنساحة الكربى ومساحة  الشفهيوالعكس صليح، حيث من اٞنمكن إعطاء اٜنديث  .اقليل جدً بشكل استعماؿ اٜنوار 
 صغًنة للتطبيق الفيّن. 

اف يقود اٞنستفيد ٥نو  يستطيع اٞنعاًف اٞنتمّرف يف الفنوف اٛنميلة ويف علم النفس يف آف، ِإفّ   آخر، اْناه ويف
وىو  ،و٫نلق لو شخصّية جديدة ،، وبذلك يكوف قد ساعده يف اكتساب مهنةاحرتافّية اكتساب تقنّيات ومهارات فّنية

                              
59  Photo Anita Toutikian, 2015. 



 

 

ىو العبلج  ىذا .تعّلم الفن وعرضواٞنستفيد قد يكوف كما قد يساعده يف عرض اعمالو يف اجملتمع، و   .شخصّية الفّناف
الشغف. مقولة انّو ٬نكن للجميع أف يستفيد من العبلج بالفن يعين ايضًا توسيع اٞنوىبة و مناسب للشخص الذي يُظهر 

على سلسلة  2 ؿفيد وشخصّيتو وظروفو. يدؿ جدو آفاؽ العبلج بالفن وامكانّياتو وتطبيقاتو، والتأقلم مع حاجات اٞنست
مع  بالفنالنفسي عملّية العبلج ٕنهيًدا لقد تكوف  او من دوف معاِلج ٣نارستها بشكل مستقل٬نكن اليت  الفنّػّية اٞنمارسات
 .متخصِّص

    1  .Art making individually صناعة الفن بشكل فردي 
 .Studio art making صناعة الفن التشكيلي يف ١نرتؼ 2
 Art making with emphasis on skill الرتكيز على تنمية اٞنهارات وإتقاّناصناعة الفن مع  3

development and mastery. 
 .Program facilitated and structured art groups برامج وِفرْؽ فنية مهيكلة 4
 .Individual art making with healing purpose صناعة الفن الفردي لغرض الشفاء 5
 .Art psychotherapy النفسي بالفن العبلج 6

 

 Art-based Practice Continuum.60 .الفنيف  اٞنمارساتسلسلة  :2جدوؿ 
   

 

.ج أـ اختصاص؟ ىو فلسفةٌ ا لمن ىو العالج بالفن؟ 

للجميع أف يستفيد من ٬نكن الفن للجميع و  بأف مقتنعٌ  فأكثرىمقد ال ٪نب اٞنعاٛنوف بالفن ىذا السؤاؿ كثًناً، 
والذين لديهم صعوبات يف  ،فٌن جداألشخاص اٞنثقّ اولكن العبلج بالفن لو قيمة خاصة بالنسبة اُف ". العبلج بالفن

اللفظ، والذين ال يستطيعوف رؤية طريقهم للخروج من الصراعات الداخلية، والذين يفقدوف انفسهم اماـ الكلمات 

                              
60  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. 

 

http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/en/article/131/


 

 

 ابرازوف للمهارات اللفظية، مثل األوالد الذين ال يتمّكنوف من ر ألولئك الذين يفتق . كما انو مفيد بشكل خاصواالرشاد
 (. Adler, 2014) 61مشاعرىم يف كلمات ولكّنهم يستطيعوف التعبًن عن أنفسهم يف اللوحات والرسومات"

يلي: ( ما art as therapyمؤسِّسة نظريّة "الفن كعبلج" )وىي ( Kramer, 1971) تقوؿ ايديث كرا٬نر
اجملتمع االنساين على معاٛنة  َأف قاـدـ البشرية. ساعدت الفنوف االنساف منذ "وسيلة العبلج اليت اعتِمُدىا ىي قد٬نة قِ 

ىذه  .62الصراع األبدي بٌن الدوافع الغريزية للفرد ومطالب اجملتمع. وبالتاِف، كل فن ىو عبلجي باٞنعىن الواسع للكلمة"
لّية يف ٠ناؿ الصّلة، ىناؾ اٜناح واصرار على و سؤ اٞن واجبانطبلقًا من ولكن فن العبلجي، نظرة مثالّية عن مصداقّية ال

بتقدمي  اطالبً اٛنيل اٛنديد من اٞنعاٛنٌن بالفن ٩ند نفسو مُ . اٞنقدَّـ مهني ا تقدمي إثباتات دامغة عن فعالّية العبلج بالفن
اكثر من ترفيهّية. لذا يقتضي  اٞنمارساتعندما تكوف  اّصةٍ ِنو  ،(evidence basedاالختبار العلمي واالثبات الطيّب )

 وما ىو فلسفة. ،وما ىو رومانسّية متوارثة ،التدقيق والتمييز بٌن ما ىو علم

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
61   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-of-
people Accessed 1 April 2016. 

 
62  Kramer Edith, Gerity Lani Alaine (2001) Art As Therapy: Collected Papers. Jessica Kingsley Publications. First Edition. 

Page 17. 

https://www.healthshare.com.au/questions/46813-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-of-people


 

 

السادس الفصل  
 

ة التعلم التحّولينظريّ   

 
 
 

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

 

 

 

.أ تطّور نظرية التعّلم الّتحّولي 

.1  ظاىرة السبعينّيات 

العودة اُف اٛنامعة  فقّرر  األمريكيةاليات اٞنّتلدة يف سبعينيات القرف اٞناضي، عدد ال يستهاف بو من النَساء يف الو 
ٌن أولئك بسبب انشغاٟنم برتبية االوالد واّما ال٦نراطهم يف ٠ناالت العمل. وكاف من بّما إِ الدراسة لسنواٍت  نّ بعد تركه

استاذاً ١ناضرًا يف  آنذاؾاليت عادت اُف اٛنامعة لُتكّمل دراستها يف التمريض. وكاف جاؾ ميزيرو  النساء زوجة جاؾ ميزيرو
( يف جامعة  Teachers College) (، يف معهد تيتشرزprofessor of adult educationقسم التعليم للراشدين )

جديدة يف اسلوب حياة  ظاىرةال( فبلحظ اف ىذه Columbia University, New Yorkكولومبيا يف نيويورؾ )
دراسة بالتعاوف  1978، ونشر يف عاـ 1969ؿ مقاٍؿ عن الظاىرة يف سنة وَف تكن زوجتو استثناء. كتب ميزيرو اوّ  األمريكيٌن

 Education)اٞنرأة اُف الكّليات االىلّية"  اٞننظور: برامج إعادة دخوؿمع فيكتوريا مارسيك، بعنواف: "التعليم ألجل ٓنويل 



 

 

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

Mezirow & Marsick, 1978  .)  

ٓنديد العوامل اليت تشّجع انضماـ اٞنرأة يف برامج إعادة ىدفها ( qualitative studyكانت ىذه دراسة نوعّية )
 طالبة 89دخوؿ والبرنا٠نًا جامعّيًا إلعادة  12يف اٞنعاىد والكّليات. مشلت الدراسة  (re-entry programs)الدخوؿ 

وقد مشلت الدراسة ايضاً  وواشنطن. ،ساف فرانسيسكوو نيو جًنسي، و ثلن ٠نموعة متنوعة من سّكاف نيويورؾ، ٬ن
اًرسل ميزيرو استمارات  ،مريكّية. وبعد مرور سنتٌن من االستطبلع األّوؿأوالية  11استطبلعات اجريت عرب اٟناتف يف 

من تلك اٞنؤسسات تقّدـ برامج إعادة دخوؿ  314ع العلم بأف ، مامنه 846معهداً، وتلقى ردودا من  1172بريديّة إُف 
االّوؿ والثاين، استنتج ميزيرو وفريقو من  ٌن(. بعد التدقيق واٞنقارنة ما بٌن نتائج االستطبلع,Mezirow 1978( للنساء

 "التلّوؿ الشخصي"ػػالذي ٬نكن تسميتو ب ا من التلّوؿ النوعيّ الباحثٌن بأف اٞنشاركٌن العائدين اُف التعليم قد اختربوا نوعً 
(personal transformationويف اٞنراحل التالية للبلث باشر ميزيرو بدراسة تفاصيل ىذا التلّوؿ .) فتبٌّن وٓنديده .

 ىو لو اف عملّية التلّوؿ تتضّمن عنصرين او مكّونٌن اساسيٌن، األّوؿ ىو التفكًن النقدي أو التأمل الذايت النقدي، والثاين
. ليست validates a best judgment)) اٝنطاب الذايت النقدي، اي اٛنـز واٜنسم واٜنكم ّنا ىو اٝنيار االفضل

للمشاكل، ومن مث االقرار بالقيمة اٜنقيقّية للللوؿ  (epistemic)الفرد إُف الطبيعة اٞنعرفّية  فاتتلاىذه العملّية  إالّ عملية 
وبدأ يبلث يف اسرار التغيًن والتلّوؿ عند  ،ما ٓنّوؿ اىتماـ ميزيرو اُف شغف سرعاف . (Mezirow, 2006)البديلة

 م بشكل خاص.ويف التعلّ  ،االنساف بشكل عاـ

.2 تأسيس نظرية التعلم التحّولي 

مر ى طّور ميزيرو ُنثو العلمي وحّولو اُف نظريّة علمّية يف التعليم العاِف، واعاد صياغة ىذه النظريّة مراراً وتكراراً عل 
(.  القت ىذه النظريّة رواجاً Transformative Learningسم نظرية التعلم التلّوِف )العقود حّّت باتت معروفًة با

عقود من الزمن، اي منذ بدايات التسعينيات للقرف  ةيف اوساط اكاد٬نّية وعلمّية عديدة، واصبلت خبلؿ ثبلث الفًتا
م للراشدين والعائدين للدراسة. وتأسست منذ ذلك اٜنٌن مراكز اُناث عديدة اٞناضي، ٓنتل مركزًا اساسّيًا يف ٠ناؿ التعلي

اٞنؤٕنر العاٞني اٞنتخصص يف علم التعليم  1998الشمالّية، كما تأسس منذ  أمريكايف العديد من اٛنامعات يف تعّلم التلّوِف لل
، باإلضافة اُف  2003اجملاؿ اليت تُنشر منذ عاـ عقد كل عامٌن، وىناؾ ايضاً اجملّلة اٞنتخصصة يف ىذا يُ أصبح التلوِف الذي 

 كل الّندوات وورَش العمل اليت تُنّظم اُف يومنا ىذا يف كل ا٥ناء العاَف. 

 



 

 

.3 والتحّوؿ والتطّور الفرؽ بين التعّلم  

العمل على  واستمرّ  العشرين القرفم والتعليم ىي ٠نموعة من النظريات اليت مت وضعها يف بدايات نظريات التعلّ 
أثناء التعّلم، وكيفّية معاٛنتها  يف كيفّية تلّقينا للمعلومات  دٓندَّ ن شأّنا اف تطويرىا حّت وقتنا الراىن. ىي أطر مفهومّية م

يف معلومات اإلنساف وقدراتو وتصرّفاتو.  ادائمً  اً ًن  ىو تغ ،لئلنسافؤنزينها ذىنّيا. يعترب التعّلم إضافة على النمّو الطبيعي 
دورًا كبًناً يف كيفية فهم اٞنعلومات واالحتفاظ  تؤّديا السابقة، تن، والبيئية، فضبل عن خربااالنفعاليةواٞنعروؼ اف التأثًنات 

 وكذلك يف اكتساب اٞنهارات وتكوين وجهات النظر.  ،هبا

يف  نقدي ا عادة النظرعند إاحدى ىذه النظريّات ىي نظريّة جاؾ ميزيرو التلّولية، وىي التعّلم الذي ٪نصل 
التعّلم بسيطاً، كما ٬نكن أف يكوف يكوف قد ومن مّث تغيًن النظرة اُف الذات والعاَف.  ،معلوماتنا السابقة وافكارنا اٞنسبقة

و مَ النظم الثابتة لدى اٞنتعّلم، اي إضافات يف تفكًنه، وشعوره، أو ِقيَ  اُفم البسيط ىو ٠نرد تفصيل يضاؼ ٓنويلّياً. فالتعل  
لة الذات واالفكار م الذي يبدأ ّنساءفهو التعل  التلّوِف م . اّما التعل  (Robertson , 1996) بالنسبة إُف موضوع ما

ه، وٓنقيق النمو ًن لة اٟنادفة الفرتاضات الشخص، ومعتقداتو، ومشاعره، وقناعاتو هبدؼ تغيءساػػُ و مبيٌن على اٞنانّ والقيم، 
الذي يسبب إعادة بناء "التأمل الذايت النقدي، و التعّلم التلّوِف . يشمل (Herod, 2002)والنضوج اٞنرجو لدى اٞنرء 

 .63بالتاِف لفهم أكثر مشواًل، وٕنييزاً، وتكاملّياً لتجارب الفرد"يسمح اٞننظور الثابت للمعاين، الذي 

اقّلو على شكل طقوس  ،موجودًا يف مسار كل اجملتمعات اٜنّية، حّّت البدائية منهاالتلّوؿ من الطبيعي اف يكوف 
ة، حيث ٬نر الشخص من يف اٞنؤسسات الدينية أو العسكري على سبيل اٞنثاؿموجوٌد  ، على سبيل اٞنثاؿ،العبور. وىو

 امن اٞنسؤولية والسلطة إُف مستوى آخر، حّت يف ٠ناؿ التعليم حيث يُعترب التخرّج اٞندرسي او اٛنامعي نوعً  مستوى معٌّن 
غم من أنو قد يبدو كذلك، وإ٧نا ىو باألحرى من التلّوؿ. ولكن ٩نب التوضيح بأف التلّوؿ ليس ٠نّرد عملية تطّور على الر 

ٓنّوؿ عميق يف بنية الفرضيات األساسية للفكر واٞنشاعر والتصرّفات، إنو ٓنّوؿ دراماتيكي دائم يف الوعي الذي ٪ندد "
ويف حياتنا كل كثًنة تتغًّن يف بيئتنا    والتلّوؿ؟ إّف اشياءَ ًنٌن التغيكيف ٧نّيز ما ب .64"طريقة عيشنا ووجودنا يف ىذا العاَف

، و٥نن نتغًّن ونتكيَّف فكريّاً،  ُنسب اٞنعطيات واٞنتطلبات واالمكانيات والواجبات. احياناً  اوسلوكي   ،جسدياً و نفسّياً، و يـو
نتغًّن تدر٩نياً وببطء ومن دوف وعي كامل، واحياناً اخرى ال نبلحظ حّّت بأف تغيًناً ما قد حصل. إ٧نا ىذا النوع من التغيًن 

                              
63    Mezirow, J. (Ed.). (1990). Fostering critical reflection in adulthood: A guide to transformative and emancipatory 

learning. San Francisco: Jossey-Bass. (pp. 16). 
 
64  O’Sullivan, Morrell and O’Connor, 2002: xvii, cited in King, 2005: page 6. 
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دّخن، خر سيجارة دّخنها اٞنل آ. إّنا مثتوحياو  االنساففكر حاٚنة يف بدأ ِنطوة تليس بتلّوؿ، فالتلّوؿ ىو ٜنظة فريدة 
بدميتها ووضعتها يف علبتها، او عندما قرر احدىم اف يقوؿ نعم او ال لعبلقة ما يف حياتو. اّنا  ةخر مرّة لعبت الفتاوآ

ٍد او ربّة اٞننزؿ يف بًنوت العودة اُف اٞنقعد الدراسي من اجل غ أمريكاايضاّ، كما الحظ ميزيرو، يـو قررت اٞنرأة العاملة يف 
 افضل. 

.ب عناصر التحّوؿ  

.1 المعضلة المحّيرة  

زيرو وىي االساس الذي ( من اىم ما جاءت بو نظريّة ميdisorienting dilemmaقد تكوف اٞنعضلة احملًّنة )
اُف بالتاِف، قود وت ،ّهد للتأمل الذايت النقديٕن يتميزيرو ال ٓنّوؿ من دوف اٞنعضلة احملًّنة الاُف التلّوؿ. فبالنسبة  ينطلق منو

غًن  اتكوف ظروفً  وقد( Mezirow, 1978تكوف اٞنعضلة احملًّنة أزمة شخصية داخلية أو خارجية ) قدتغيًن اٞننظور. 
يف الواقع  (.Taylor 1998. يف Clark  ،1991 ،1993ا ىو مفقود يف حياتو )١نددة الفرتات يبلث فيها الفرد عمّ 

 meaning and informationنساف: األّوؿ ىو ىيكل اٞنعاين واٞنعلومات )ف لتخزين اٞنعلومات يف ذىن االاىناؾ نظام

structures)،  ٫نضع ىذا اٟنيكل  .لُتستعمل الحقا و٪نفظها اٛنديدة كل يـو واٞنعاين اٞنعلوماتيستوعب ىذا اٟنيكل
اّما النظاـ الثاين فهو  نفسو هبا.  دفيستوعبها و٩ندِّ  ،يتلّقى افكارًا ومعلومات جديدة باستمرار ألنولتغًنات على مدى اٜنياة 

و٬نكن أف يشمل ىذا اٟنيكل اٞنعتقدات مثل اال٬ناف بأ٨نّية األسرة،  ،ىيكل اٞنعتقدات او وجهات النظر للمعىن او للمعلومة
ب وجهات نظر للمعىن. ىذا اٟنيكل ىو شبو ثابت يصع كّلهاأو االعتزاز باٟنويّة، او مفهـو دور االنساف يف العاَف، وىي  
قد يكوف يف الواقع نادراً لكّنو و ووجهات النظر حدثا يومّيًا  مْ يَ ادخاؿ تغيًنات فيو بسهولة، فبل ٬نكن اف يكوف تغيًن القِ 

 لو التلوؿ.و وال بد من معضلة ١نًّنة كي يهتز ىذا اٟنيكل ويط  ،اجدً 

اٞنعلومات القد٬نة يف اٟنيكل اٜناضن للمعتقدات،  مع ضتقع اٞنعضلة عند ١ناولة ٔنزين اٞنعلومة اٛنديدة اليت تتناق
من قبل ىذا اٟنيكل. إ٧ّنا، ويف حاالت نادرة جّدا قد تشّكل ىذه  ىااو نبذ هااو رفضفيستوجب ْناىل اٞنعلومة اٛنديدة 

خلخلة اسس اٟنيكل بل تثًن التوتّر وتباشر يف ، اٞنعلومة اٛنديدة اشكالّية ُند ذاهتا، ال ٬نكن ْناىلها وال رفضها وال نبذىا
كما "٬نكن اف ٓندث اٞنعضلة  اٚنة،للمعتقدات لدى االنساف. قد يتزامن ىذا اٜندث مع ازمة حياتّية مهّمة او ٜنظة ح



 

 

ٞنعتقدات اويؤّدي اُف إعادة تنظيم ىيكل  ،65احملًّنة نتيجة تراكم لتلّوالت صغًنة يف ىيكل اٞنعاين على فرتة من الوقت"
 حل متتالية.وتغيًن اٞننظور على مرا

.2 المنظور 

، واالعتبارات، واالحاسيس، والتصّورات، والتفسًنات، والنظرة اُف العاَف وطريقة واٞنعتقداتتُعترب القيم الثقافّية، 
كيفّية ترٗنة االحداث وكيفّية التصّرؼ. تغيًن اٞننظور يعين اف   يفؤثّر كّلها تفهذه   ،فهم االشياء من صميم منظور الشخص

يس إاّل فرصة ويستعد للتغيًن. التغيًن يف اٞننظور ل ،لديو القائم ويصبح مدركًا كيف وٞناذا تكّوف اٞننظور ،ً االنساف يفّكر نقديّا
لنسيطر على اجملريات واٞنستقبل بفضل  ،ثقلها ونتلرر من ،باهتااٞنفاىيم اٞنتصّلبة، نفهم مسبّ يف و  ،لذاتيف ا النظر إلعادة

 قراراتنا وسلوكّياتنا اٞنتجددة. وىذه اٞنرحلة بالذات ىي اٜند الفاصل بٌن القبل والبعد، اي ما بٌن التقوقع والتلّوؿ.

.3 النقدي التفكير  

شعور بالذنب، أو اّوٟنا مشاعر اٝنوؼ، والغضب، وال ،ال بد من خطوات ٕنهيديّة لكي يكتمل التلّوؿ يف اٞننظور
ويليها التفكًن النقدي الذي يتبع الشعور السليب اٞنزعج. اختصر  اٝنجل اليت سّبَبتها اٞنعضلة احمّلًنة يف ىيكل اٞنعتقدات،

، على سبيل اٞنثاؿ( Brookfield, 1990)الباحثوف مراحل التفكًن النقدي يف عملّيات ذىنّية متتالية، وُنسب بروكفيلد 
 وىي:  ،مراحل النقدي عرب اٞنرور بثبلث لتفكًنُيستكَمل ا

 اٞنسبقة، واٞنسّلمات، والفطرة، واٞنعتقدات، وقواعد اٞننطق البديهي( ٓنديد االفرتاضات )تلك األفكار. 

  والتدقيق يف صلة ىذه االفرتاضات من حيث كيفية ارتباطها بتجاربنا اٜنياتّية الواقعّية السابقة واٜنالّية. التقومي 

 مة، واستخداـ ىذه اٞنعرفة اٜنديثة يف سبيل تطوير ٣نارساتنا ءفرتاضات لتصبح أكثر مشولية وتكاملية ومبلٓنويل ىذه اال
  اٞنستقبلّية.

.4 مراحل التحّوؿ  

 :يشًن ميزيرو إُف أف عملية التلوؿ ٓندث وفقا للمراحل التالية

  االنساف منظوريف  معضلة ١نًّنةحدوث.  

                              
65  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. 



 

 

  وؼ، والغضب، والشعور بالذنب، أو اٝنجلمع مشاعر اٝنبالتزامن الفلص الذايت. 
 مّيةياٞنفاى نقدي يف الفرضّيات تقومي. 
 االعرتاؼ بأف االحساس باالستياء وعملية التلّوؿ متبادالف. 
 االستكشاؼ والبلث عن خيارات، وأدوار، وعبلقات، وإجراءات جديدة. 
  التغيًنالتخطيط ٞنسار. 
  اٝنططاكتساب اٞنعرفة واٞنهارات البلزمة لتنفيذ.  
 ْنارب مؤقّتة ألدوار جديدة. 
 بناء االختصاص والثقة بالنفس يف األدوار والعبلقات اٛنديدة. 
 ليها اٞننظور اٛنديد للفرد٬ن٠ندًدا يف اٜنياة على أساس الشروط اليت  االندماج. 

 قراراتو وخطواتو السابقة، يفحياة الفرد و  مسًنة يف، واالقرار بتأثًن احمليط باألخطاءالتلّوؿ باالعرتاؼ  حركةبدأ ت
 د وجهات نظر او منظورات ذات معافٍ التلّوؿ. ىنا ٪ناوؿ الفرد إ٩نا ٟنم أف اختربوا خرين الذين سبقآلبتجارب ا عاظواالتّ 

تها جربمنطقًيا. والتساؤؿ الذي كثًنًا ما يردده الفرد لنفسو ىو: ٞناذا ال أقـو بتاكثر ٞنا يتصوره  يصدر حكما وفق مُثَّ ، ٢نتلفة
وىذا ما يقود إُف صلب اٞنوضوع: الوعي واليقٌن بأف االفكار والتصرّفات واٜنلوؿ اٞنعتمدة  66خرين ..؟او مناقشتها مع اآل

، يف اٞناضي والَف تنفع  يقوؿ ميزيرو "اف التلّوؿ يف منظور اٞنعاين نتيجة ٞنعضبلت اٜنياة  بّد من حلوؿ بديلة.وال  تنفع اليـو
ات الشخصّية يأو باإلضافات على الكفا ،او بتعزيز اٞنهارات ،ّنجّرد اٜنصوؿ على معلومات إضافّيةها ػّ اّليت ال ٬نكن حل

اٞنكتسبة. إّف حل ىذه اٞنعضبلت وٓنويل وجهات النظر يتطّلب مّنا أف نكوف نقديٌن بشأف اٜنقيقة اليت ْنعلنا عالقٌن 
ها باستمرار متكرر، كما اننا عالقوف بداخل الفرضّيات الثقافية والنفسية اليت في يت نعيشداخل تار٫ننا الفردي النمطي، والب

 .67القالب الذي من خبللو ٥نكم على أنفسنا وعلى اآلخرين" نتجت

، منها من استكشاؼ اٝنيارات اٞنستقبلّيةتتضاليت  بعد مرحلة التقّبل واالعرتاؼ واالقرار، تأيت مرحلة التصميم
صياغة خطة عمل  ُتستكَمل مع ديدة، وانشاء عبلقات جديدة، وأّناذ إجراءات نافعةاحتماؿ اكتساب أدوار ج

  .للمستقبل
                              

 بلين. ن، ميدؿ ايست او  حتمية ٓنوؿ اجملتمعات البشرية(. 2011ساَف، موسى )  66
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.ت الخلفية النظريّة للتحّوؿ في علم النفس 

ة جاؾ ميزيرو وضع نظريّتو ٓنت اي عنواف لو صلة باٞندارس الكبلسيكّية لعلم النفس او علم الرتبية. َف يكن يف نيّ 
 : تلك اٞندارس ىي التالية، اىم تلك اٞندارس طرْ يد قراءهتا عرب اُ اف يع همومع ذلك، اختار بعض

.1 التحليل النفسي  

ترتكز نظريّة ميزيرو للتعّلم التلّوِف على تفسًن معاين اٝنربات الشخصّية لدى اٞنتعّلم وهتدؼ اُف اعادة صياغتها، 
خصائص علم النفس التلليلي ورّّنا قد تكوف مبنّية ىذه النظريّة تنطبق عليها كثًنة من صفات   أفّ  العلماء وٟنذا رأى بعض

يف عملّية ٓنويل اٞننظور  (ego)"األنا" لػ وكذلك بسبب اعطاء ميزيرو ا٨نّّية مركزيّة  ،(Boyd & Myers, 1988عليها )
(Imel, 1998)إال عملية تفريد  التلّوِفليس التعلم  . ومن وجهة نظر التلليل النفسي(individuation)لة ، أي رح

( (Boyd & al, 1988)لِفهم الذات من خبلؿ التأمل يف النفس، ويف  البلوعي اٛنماعي اليت تبىن عليها ىوية الفرد 
(1994, 1996 (Cranton,  يف (Merriam, 2008). 

.2 (Psycho-developmental)  اإلنمائيلم النفس ػع 

على امتداد  التلّوِفنظرة شاملة للتعلم  (psycho-developmental) اإل٧نائيتقرتح وجهة نظر علم النفس 
حالة متواصلة تدر٩نية، وتقّدمّية. وبناًء على مبادئ ىذا التوّجو يكمن التقدير باف  وعمر االنساف، ما يعين اف النمو ى

ط وليس ٠نرد تغيًن يف ٧ن ،يف كيفّية صياغة اٞنعاين لدى االنساف (epistemological) تغيًن ابيستيمولوجي  التلوؿ ىو
ىذه النظريّة ا٨نّية فعلّية لدور العبلقات، ودور التأثًنات  يوباإلضافة إُف ذلك، تُعط السلوؾ أو كمية معرفة االشياء.

 ,Daloz, 1986 Keganيف عملّية التلّوؿ ) (holistic)، ودور اٞنعرفة الكّلّية (contextual)الشخصية والضمنّية 

1994; Merriam, 2008;). 

.3 (emancipatory Social) التحررية االجتماعية منظور 

ترتكز التفسًنات، يف اٜنالتٌن السابقتٌن، على ٓنليل الفرد فقط بدوف اعتبار احمليط والظروؼ كمؤثرات يف التلّوؿ. 
من الناحية تلّوؿ فتعاًف موضوع ال (social emancipatory view)االجتماعية التلررية اٞندرسة  أّما وجهة نظر

ىذا اٞننظور، اُف م يتأثّروف ويؤثّروف يف عاٞنهم. بالنسبة ّنّ ألو وليس أشياء،  (subjects)ا تعترب الناس رعايا ألّنّ االجتماعّية، 
 بواسطة بلورة الواقع وتطوير الوعي النقدي ىذا يتلققو  ،اجملتمع يف لتلّوؿلنتيجة او انعكاس  سوىليس ٓنّوؿ الفرد 

 .للجميعو مكانا أكثر إنصافا للعيش العاَف  ، واٟندؼ ىو جعلاٛنماعي



 

 

.4 منظور العصبي الحيوي 

عن التعلم  ىذا اٞننظور وجهة نظر. (neuro-biological)ظهر يف اآلونة األخًنة منظور ُٚني بػالعصيب اٜنيوي 
 وىملدى اٞنرضى  الدماغوظائف  اليت تكشف عنتقنيات التصوير الطيب  وعلىقائمة على اكتشافات االطّباء  التلّوِف

 ٚنبتاوي-الباراف ظهور ٓنّوالت يف اٛنهاز العصيب اٜنيوي يف الفرع و يتعافوف من صدامات نفسية. الحظ الباحث
(parasympathetic branchويف جهاز العصيب البل )- إراديautonomic nervous system)) . الغدة ف

وٓندث  ،يف الغدد الصماء عند حدوث تعّلم تفرز موادَّ  (picotin)( بيكوتٌن hypothalamic-pituitaryالنخامية )
تشًن النتائج إُف تغيًن تركيبة الدماغ فعليّاً  .(Janik, 2007) بالتاِف تغيًنات يف الدماغ خبلؿ فرتات البلث واالكتشاؼ

الكتشاؼ، ا٪نركها  عملّية إراديّة، مبنّية على الفضوؿ،اٜنيوية إُف اّف التعّلم  -وتشًن اٞندرسة العصبية. أثناء عملية التعلميف 
 . ( kinesthetic experiences)تعززه االنفعالية واٜنسية، واٝنربات اٜنركّية فالتلّوِف  التعل ماّما 

.5 (Cultural-spiritual) ةيّ انالروح –المدرسة الثقافية  

رد غًن مباشر على نظريّة ميزيرو العقبلنية  يف منزلة التلّوِفة لتفسًن لتّعلم يّ انلروحا –يُعترب رأي اٞندرسة الثقافية
يصّر على ا٨نّّية إدماج اٝنياؿ، واٜندس، والروح،  (extra rational approach) بعد عقبلينّ -ما-ؿا. ىذا النهج ةاحملض

نتيجة ة اف التلّوؿ ىو يّ انالروح –. كما تَعترب اٞندرسة الثقافية (Cranton, 2006) التلّوِفوالتأثّر لتسهيل التعلم 
 ;Brooks, 2000)( اٞنتقاطعة positionalitiesاالتصاالت بٌن األفراد والنظم االجتماعية ومفاىيم التموضع )

Tisdell, 2003) التلّوِف. وتعترب ايضًا اف اسلوب بناء اٞنعرفة )السرد( لدى اٞنتعلمٌن ىو جزء اساسي من ْنربة التعلم .
ثقافّية بٌن افراد اجملتمع، وىدفها ٕنكٌن التلوؿ من خبلؿ الرواية او السرد، ولذلك تشّجع التعّلم اٞنبين على الصلة ال

لتطوير  وُمسهِّبلً  ابواسطة استعماؿ اٜنكاية بطريقة ُملزمة، وّنستوى شخصي واجتماعي. دور اٞنعلم ىو أف يكوف وسيطً و 
 narrative)ًن السردي والتفك (group inquiry) من اجل خلق اٞنناخ اٞنؤّدي لبلستفسار اٛنماعي التواصل

reasoning) . 

.6 منظور العرؽ واالثنّية 

من منظور العرؽ واالثنّية، ٬نكن ترٗنتو يف واقعنا الشرقي كمنظور االقّلّيات او  التلّوِفلتعّلم باٖنة تفسًن خاص 
 حملورػّية وروبأ وثقافات بلداف لذين يعيشوف يفاُف ا نسبةً ( non-eurocentricاورويب احملور )-ال-اؿنظور اٞن
(eurocentric ًالف التعّلم يشمل ايضًا اعتبارات وابعاد ،)اجتماعّية وسياسّية وتار٫نّية. وُنسب ىذا اٞننظور، يتضّمن  ا

النظر يف اٜنقائق التار٫نّية واٝنصوصّيات الفرديّة واٛنماعّية قبل اٞنباشرة بتغيًن اٞننظور بشكل مطلق. وىناؾ  التلّوِفالتعّلم 



 

 

اي اعطاء الصوت ٞنن ال صوت  (inclusion) اإلدماجيف ىذه اٜناالت، ومنها تعزيز  التلّوِفالتعّلم  تدعمة افكار اساسيّ 
مع حق االحتفاظ باٝنصوصّية العرقّية او االثنّية او  واٞنساواة باالنتماءتعزيز الشعور لو التمكٌن لتلقيق الذات و تار٫نّياً،  مٟن

نشر الوعي، ودعم النشاطات، وتعزيز بستلـز توظيف أطر سياسّية داعمة ٟنؤالء اٞنهّمشٌن، وىذا يالثقافّية او رّّنا الدينّية. 
 بيئة تعليمية آمنة ٟنم.

.7 المنظور الكوكبي للتعلم التحويلي   

 planetary view of transformative)ىو اٞننظور الكوكيب للتعلم التلويلي لعّل التفسًن االكثر توّسعّيًا 

learning)ترب اف االنساف ينمو يف إطار وجودي ، الذي يع(existential)  ضمن منظومة أكرب من تطور االنساف
احد رّواد ، (Berry, 1988, 1989)  يرى توماس بًني (.O’Sullivan, 1999بل ضمن تطّور الكوف ) ،الفردي

والكواكب كوسيلة إلعادة صياغة قصة ٬نكن ا٤نازه فقط من خبلؿ تعليم قّصة الكوف التلّوِف اٞننظور الكوكيب، اف التعّلم 
دإذف ال يتجزّأ من الكوف.  جزءٌ  ، وىواإلنساف وعبلقتو مع الطبيعة، باعتباره ابن األرض اليت انتجتو على  ىذا اٞننظور  يشدِّ

ط يبقى األىم، وىو االعرتاؼ بانتماء الفرد ليس فق. الرتابط بٌن االنساف واالرض والكوف، واٛنماعة والشخصّية يف آف
عن كيفّية النظر لنظرائنا،  الً فالتلوؿ ليس فقط ٓنوّ  .بلنتماء اإليكولوجي الشامللللواقع االجتماعي والسياسي ولكن أيضاً 

اٞنطلوب ىو ٓنويل منظور اٞنتعّلم بعيداً عن النماذج اٜنالّية القائمة  .ذواتنا كبشر مّتصلٌن بالعاَف اٞنادي النظر اُفبل يكمن 
اٞننّظمة، ٥نو منظور اٞنستدامة واإليكولوجية بشكل امشل، مع احرتاـ  (mechanistic)آللية على قواعد السوؽ وا

والعاٞنّية. وىذا ٪ُنتِّم ايضًا إعادة تنظيم النظاـ )السياسي، االجتماعي  ،ة، واجملتمعيةاجات الفردية، والعبلئقية، واٞنؤسسيّ اٜن
م الفنية الصناعية يَ ر يف القِ ذّ جديدة معاكسة للواقع اٜناِف، اٞنتج (narrative)قصة  سردِتِو، هبدؼ والتعليمي( برمّ 

(techno-industrial)  ّوىي يف اٜنقيقة ٢نتّلة الوظيفةوالغربية، واليت ال تباِف بالطبيعةوالثقافة ، ذات اٞنضموف االورويب ، 
(Cranton & King, 2003.) 

.ث ُسبل تعزيز التحّوؿ في دوائر التعليم 

ضئيبًل فقط من الدراسات  ِف، إاّل اف عدداً الىتماـ اٞنتزايد يف البلوث اليت تناولت التعلم التلوّ على الرغم من ا
 . ما يلي ، اقّدـ ا٨ّنها يف(Taylor, 1997, 2000) التلّوِفُسبل تعزيز التعلم  استكشف

 

 



 

 

.1 ر من الخياؿ المريضالتحرّ  

 التلّوِفوالغرض من التعلم  ،(empowerment)ين وىورتوف اف التلّوؿ ىو نوع من التمكٌن يف ىايعترب الباحث
ف ىذا اٞنفهـو استناداً اديؤكِّ  . الباحثافوالتلرر يبدأ يف اجملتمع قبل اف يصل اُف الصف الدراسي .ىو اصبًل التلّرر والتمكٌن

على الناس  (concrete experiences of oppression)إُف ٧ناذج كثًنة وموثوقة من ْنارب و٣نارسات القهر 
 The mind adjusts to the) لقيود اٛنسد يتأقلمين وىورتوف بالقوؿ اف العقل يويكمل الباحثاف ى. واٛنماعات

body's chains) (Heaney & Horton, 1990)،  وما يشّوش العقل ويُلبِّده ىو اٝنضوع االلزامي اُف اٝنياؿ اٞنريض
(atrophied imaginationاّما التلّرر من ىذا اٝنياؿ اٞنريض او .) ( اٞننظور اٞنضللdistorted meaning 

perspectives فبل ٬نكن ٓنقيقو ّنجّرد عملّية تعّلم فلسب، بل ٪نتاج إُف عملّية ٓنّرر من الظروؼ احملددة )
(concrete)  بلؿ نسج ىذا اٝنياؿ اٛنماعي اٞنريض من خوٓنافظ عليو واٟنياكل واالنظمة واٞنؤسسات اليت تصوف القمع

. بالتاِف، يرى الباحثاف بأف التعلم التلوِف يبدأ اساسًا بدعوة من اجملتمع ٕنامًا مثل اٞنشاركة يف النضاؿ السياسي، وفرضو
مث  ،قل اّوالً م ٓنرير العري ىو جزء ال يتجزأ من االىداؼ الواسعة يف التغيًن االجتماعي، ويتطلب ىذا التعلّ م التلرّ ألف التعلّ 

، اانطبلقًا من قناعاهتم ،جاؾ ميزيرو انتقد ىيين وىورتوف .العمل من اجل إ٩ناد اٞنعلومات وٓنديد اٜنلوؿ والبدائل اٞنناسبة
 .(Apte, 2003, p. 25) لرتكيزه على الفرد ولفشلو يف إعطاء وزف متساو للعمل االجتماعي

.2 والتلميذور المعّلم د 

فلو الدور احملوري يف التلّوؿ ولكّنو يستطيع دخوؿ ساحة التلرير فقط بعد تبلور اٞنفهـو اٛنماعي،  ،اما اٞنعلم
وتكتمل العملّية  نطبلؽ ٥نو التلّوؿ،االنقطة ري من قبل اٛنماعة. ورّّنا تكوف ْنربة اٞنعّلم الشخصّية وبداية العمل التلرّ 

يف عملّية التلّرر  اإلسهاـمارس دوره يف مهنة التعليم من اجل عندما ينخرط اٞنعلم يف صفوؼ الواقع االجتماعي، لي
 فيكمن ،اٞنعّلم ىو يف النهاية الضامن لكل ىذه اٜنركة التلّرريّة التلّولّية افّ يف ٓنويل الفرد.  بإسهامووالتلوؿ االجتماعي 

اٞنناخ الداعم للتلّوؿ والتسامح  ينشئ(. إف اٞنعّلم ىو الشخص الذي authenticityدوره وعملو حوؿ فكرة األصالة )
 يفالتلميذ يدعم ، و لمناخ التقبّ ويصنع ، يعزز عبلقة الثقة بينو وبٌن التبلميذوالعبلقات اٜنّساسة ما بٌن اٞنشاركٌن، ىو 

  حرج. مثّ التعبًن بثقة وبدوفومن التفكًن، و فة ز اجملا

.3 احتراـ الخيار الشخصي 

يف قبوؿ التلّرر والسعي إليو، إذ ال ٩نوز اجباره على التلّرر إف َف يطلبو  وحرّيّتوالتلميذ ويبقى السؤاؿ عن خيار 
دوف من ، الذايتالتلّوؿ يف ْنربة  التبلميذؿ بعض الباحثٌن عن حّق اٞنعّلمٌن يف وضع ءبنفسو يف االساس. لذا يتسا



 

 

ّنلء  َف ٫نتاروه اختبار التلّوؿ ىدؼ ألف اٝنضوع اُفىذا . فقط امعّيةاٛنشهادات وال علماّّنم يطلبوف الّرد جمل اببلغهم،
فُيضيف مشّدًدا على اف التلوؿ عملّية طوعّية ٩نب اف يقبل  (Cranton & Carusetta, 2004)اراداهتم. اّما كرانتوف 

احملدَّد ، كما ال ٬نكن حّت التأّكد من النوع 68تعّلم ويؤمن هبا ويطلبها، وال ٩نوز تعليم التلّوؿ بشكل تدريس ٣ننهجػػُ هبا اٞن
ٟنذه القناعة فهو اف التدريس اٞنمنهج من اجل التلويل،  . اّما السبب الرئيس69لّوؿ اٞننشودللتعليم الذي سوؼ يضمن الت

وكذلك، ال تصلح مفاىيم خاصة بنظريّة من القمع او غسل االدمغة او التلقٌن.  ايصبح ىو ايضاً نوعً لاجبار التلويل،  ىو
 (.Merriam, Caffarella, Baumgartner, 2012ليم وال لكل اٞنتعّلمٌن. )تعليم الكبار لكل أنواع التع

.4 ظروؼ والمناخ اىّمية اؿ 

لية كنوع من الوحدة، حيث يعمل اٛنميع من اجل اٞنشاركة الكاملة البيئة التعليمية التلوّ  (1997)ميزيرو  يصف
والفرص اٞنتكافئة لتوِف أدوار ٢نتلفة ضمن  ،الكاملة تأمٌن اٜنقوؽو إ٩ناد أجواء خالية من اإلكراه او اإلجبار، و للمعلومات، 

االستعداد للبلث عن أرضية مشرتكة، وتوليف و اٛنديّة، و الرفق، و االستماع، و طرح االفرتاضات بشكل نقدي، و اجملموعة، 
(synthesis) وال  الطبّلبلزِمة أنو ال ٩نوز للمعلم اف يفرض التلّوؿ على ػػُ بناًء على اٜنقيقة اٞن .وجهات النظر اٞنختلفة

، او ما يعتقدوف بو، وكيف يفكروف، وكيف يتصرفوف، لذا ال ٩ندر بو إاّل اف ٫نلق الطبّلب بو تغيًن ما يؤمن بالتاِفيستطيع 
 واالخبلقّيةشخصّية والرتبويّة وبسبب االعتبارات ال .بأف تؤدي هبم الظروؼ اُف التلّوؿ ؿ امبلً الظروؼ اليت تسّهل التلوّ 

 االدوات الفعلّية للتلفيز على التلّوؿ. واٞنناخ التعليمي ىي تصبح ىذه الظروؼ

.5 والدعم المعنوي االخالقّيةالمسائل  

يدرؾ اٞنعّلم بأف االفكار اٞنتجّذرة واٞنتشّبثة يصعب مواجهتها واستئصاٟنا ألف اٞنرء ٫ناؼ عادًة معاٛنتها يف العلن  
كما يف الضمًن، لذلك يصبح ىو بنفسو اٜناوي اٞنوثوؽ لكل انواع االنفعاالت والرتددات احملتمل حصوٟنا يف سياؽ 

والشعور باٜنّق  ،والصدؽ النفسي ،عند اٞنعّلم باألصالة الشخصّية العملّية، تبدأ العملّية التلّرريّة التلّولّية. ويف النهاية
، كما تشمل التقّيد باٞنهنّية يف اداء التعليم ُنرفّية وابداع. يوصي بومغرتنر ومبادئها والتقّيد بِقَيم االنسانّية ،والواجب

                              
، ألنو ىذا ما اختربتو يف اٞنرحلة الثالثة يف ال ٩نوز تعليم التلّوؿ بشكل تدريس ٣ننهجيقوؿ انّو  عندماالرأي ٕناًما  اوافقوال   68

 على بوادر ٤ناح. البلث وكانت النتائج تدؿ

 ينألنّ  ال ٬نكن حّت التأّكد من النوع احملدَّد للتعليم الذي سوؼ يضمن التلّوؿ اٞننشود. ال اوافقو الرأي ٕناًما عندما يقوؿ انّو  69
 .الذي سوؼ يضمن التلّوؿ اٞننشودللتعليم  كالوسيلة احملّددةالفن   اخرتتُ 



 

 

(Baumgartner, 2012)  عند ٓنديد  ِناّصةٍ ، وتنفيذه التعلم التلوِفٔنطيط  يف االخبلقّيةاٞنعلمٌن باالنتباه للمسائل
مع  ،التبلميذوبٌن  همكما يف اٜنفاظ على ميزاف القوى بين  ،داخل الصف يف والتلّكم بالدينامّية ،التبلميذاالدوار بٌن 

، فالدعم التبلميذوكذلك، ٩نب االنتباه اُف توفًن الدعم اٞنعنوي اٞنتبادؿ بٌن  واجب احملافظة على عبلقة العطف والثقة.
وألجل ٓنقيق  .اٞنعلمٌن ىكما لد ى الطبّلبغالبًا ما يتضّمن اثارة للعواطف لدالتلّوِف اٞنعنوي ضروري جّدًا ألف التعلم 

ذ منذ والتوازف يقرتح بومغرتنر وضع قانوف او شيفرة رٚنية لؤلخبلؽ او تصميم مدونة لقواعد السلوؾ لتنفّ  اٝنُُلقيىذا اٞنناخ 
داخل الصفوؼ هبدؼ استكشاؼ يف  (learning forum)و٬نكن ايضًا إنشاء منتدى تعليم  .مها بدقةايتم احرت البداية و 

 م التلوِف ضمن اجملموعة.ديناميات التعلّ 

.6 ورفع مستوى الوعي النقديتوفير التأّمل  

من خبلؿ الدرس، وىذا ٪نصل عندما لتلميذ للنقد الذايت اكثًنة للتأّمل النقدي و   ايضًا تقدمي فرصٍ  ومن الضرورة
( عن طريق طرح اسئلة من belief-confronting situationsيف ظروؼ ٠ناهبة مع معتقداتو )التلميذ يضع اٞنعّلم 

. ليست االجابات موْنارهباآلخرين راء آاو من خبلؿ  يف كتبْ  فقطلبلث عن االجوبة من تلقاء نفسو وليس ل وشأّنا دفع
ليست كما ، ألّّنا اجوبة شخصّية بامتياز ال ٬نتلكها احد.  ويف متناوؿ اٞنعّلمة، وواضلة ومباشرة، ىذه االسئلة سهل نع

ؿ ؤ ضو على التسايطرح االسئلة على نفسو، وٓنر يالتلميذ االسئلة او االجوبة ىي االىم، بل ىو اصرار اٞنعّلم على جعل 
خدـ عملّية الرفع من مستوى الوعي، ياجملهود ل ال ىذصب كي. على البلث يف االجوبة احملتملة وواالستفسار، وتشجيع

واشهار اٞنعتقدات اٝناطئة، وإظهار اآلفاؽ الفكريّة اٛنديدة، وبالتاِف اكتساب القّوة اليت ُٕنّكن من التعّلم التلّرري والتلّوؿ. 
بطريقة غًن مباشرة، غًن  فتكوّ تيف داخل الصفوؼ، فمن اٞنستلسن اف  وتأمبلت هذهكوارات  ُناّما الطرؽ اٞنبلئمة للبت 

٠ناهبة، وغًن تصادمّية، رّّنا ّنساعدة تدوين التأمبلت عن التجارب اٝناّصة ومن مث تقاٚنها ومناقشتها وٓنليلها يف حضن 
  اجملموعة.

.ج ّلم التحّوليللتع االربع الوصفات 

 معّلم استخدامها:( الئلة من اربع وصفات او توصيات ٣نّهدة للتلّوؿ ٬نكن للImel, 1998يقرتح ا٬نيل )

.1 مافاأل 

أ يف الشعور باألماف لدى التلميذ لكي ٫ناطر يف طرح النظريات واالفرتاضات، ويتجرّ  خلق ،بيئة آمنة للتعلم إنشاء
تقدمي اٜنلوؿ، ويطمئن إُف تقاسم كل ما ٫نطر لو من مواضيع مع اجملموعة. وىذا يعين أف الفصوؿ الدراسية ٩نب اف تكوف 



 

 

الرد خوفا من أاّل يكوف  او حوار، او كبلـ، او تلميح قد يدفع التلميذ إُف االمتناع عن التعبًن اوخالية من اي خطاب، 
. و٩نب عدـ السماح ٞنثل ىذه التلميلات والتعابًن يف داخل الصفوؼ بو صليًلا، أو خوفًا من السخرية واالستخفاؼ

 وِناصةٍ إف اتت من اٞنعّلمٌن.

.2 الغاية 

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

يستدعي جهًدا ٗناعي ا من حيث التصميم بعًضا لكي يصلوا ٗنيعهم اُف وجهتهم ساٞنٌن فكريا، ومعنوياً، ودراسّياً. وىذا 
واالدارة. اىم الشروط يف ىذه الرحلة ىي اعطاء الفرص اٞنتكّررة للتلميذ ٞنساعدة اآلخرين والتشجيع على طلب اٞنساعدة 

 من اآلخرين.

.3 فصاحاإل 

الكشف الكشف عن ْنارب شخصّية من قبل اٞنعلم ٫نلق مناًخا من الشفافّية واالرتباط، شرط اف يكوف ٟنذا 
 .رفها اٞنعلم خبلؿ مساره الّدراسيعبلقة باحملتوى الدراسي، مثل الصعوبات، والنجاحات، والشكوؾ، واالشكالّيات اليت ع

شرط إاّل يكوف ىذا االفصاح يف سبيل تعظيم الذات، الف اٟندؼ من ىذا ىو التشجيع والدعم والتخفيف من صعوبات 
ومن اٞنستلسن اف تكوف ىذه القصص او النبذات من حياة اٞنعّلم قصص على القدرات الشخصّية.  زالدراسة والتلفي

 . الشخصّية اليت ينقلها اٞنعّلم ٟنم من خبلؿ قصصو باألفكاروف شخصي ومثابرة الف التبلميذ سيقتداجتهاد 

.4 التقويم 

. لذا من زهيوتُعز عملية التلّوؿ  يفاالشياء  وىجدالتدقيق اٞنستمر للتأكد من  وىالتعّلم التلّوِف لعّل اىم وسائل 
بانتظاـ حوؿ اداء اٞنعّلم وحوؿ البيئة التعليمية، ومن مثّ التبلميذ ( من  (feedbackمعلومات اسرتجاعّيةطلب  ةالضرور 

يشعر بصدؽ التلميذ  أفّ ادخاؿ التعديبلت اٞنناسبة من اجل اٜنصوؿ على النتائج اٞننشودة. ومن حسنات ىذا االسلوب 
 توكل ما ٩نب ٞنساعد وإلجراء التعديبلت اٞنمكنة استجابًة القرتاحاتو، وتقد٬ن اره على معرفة وجهة نظره، وسعِيوِ واصر اٞنعّلم 

 التعّلم والتلّوؿ.  يف

 

 

 



 

 

.ح عند الصغارالتعّلم التحّولي  

الدراسّية تطبيق التعّلم التلوِف يف الصفوؼ  ، وكافلقد مت تطبيق نظرية التعلم التلوِف يف ٠ناؿ تعليم الكبار
( بأف ,Myrriam, ; 2007 Taylor  2004) مًنياـ وتايلور بسبب قناعة بعض الباحثٌن مثلللصغار فكرة مستبعدة، 

ة. تتعارض ىذه الفكرة مع االُناث اٜنديثة عن  ليّ يفتقروف إُف القدرة على التفكًن النقدي الضروري للتجربة التلوّ  األوالد
يف ما وراء اٞنعرفة  واإلحساسقادروف على التعّلم والتأّمل وتنظيم االفكار ؤنزين اٞنعرفة األوالد تبٌّن اف و  ،األوالدكيفّية تعّلم 

(NRC, 2000 ال يعتمد .)األ( والد فقط على النمو الطبيعيdevelopmental ّللتعل ) ّة تشارؾ ليّ م. ىناؾ صفات ٓنو
 (. Singleton, 2015التلوالت اٜنياتّية الناجلة )يف عملية النضج لدى االوالد ٬نكن تعزيزه وٓنسينو لتمكٌن 

يف تعليم  غًن مؤثّرةاو  غًن مهّمةعتبار اف اٞنعاين االال ٬نكن  التبلميذعندما نتلّدث عن دور اٞنعاين يف ٓنّوؿ 
مٌن الصغار.  اٞنتعلّ  م الكبًن تدفع أيضااالوالد، ىم ايضًا ُناجة اُف شرارة األصالة، فالعوامل نفسها اليت ٓنّفز مشاركة اٞنتعلِّ 

 (. Bracey, 2007)( على ٓنويل األفراد بغض النظر عن العمر meaningfulيرّكز التعليم اٞنلموس )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

الثاني الباب  
 

التربوي التحّولي للعالج بالفن  برنامج الولد القوي تصميم  
 الموجو للتالميذ في دائرة الخطر

 

 

 
 

              .وليست كينونة ،سيرورةالحياة الجيدة ىي 
  ...وجهة، وليست جاهاتّ ىي 
 كارؿ روجرز—

 

 
  



 

 

السابع الفصل  
 

  ووفرضّياتالبحث  اتاشكاليّ 

 
 

 نصف محلولة. ىي جيًّداالمصاغة االشكاليّة 
 جوف ديوي—

 

 

.أ البحثاىداؼ  

 يفومساعدة التبلميذ ، عملّية التعليم والتعّلم إ٤ناحاٞندارس واٞندّرسٌن يف  رسالة دعم ىوللبلث اٟندؼ االوسع  
نفسي و  فيّن دراسي و ابتكار برنامج  هوفاٟندؼ اٞنباشر أّما  .تفادي الفشل الدراسي، والتسّرب اٞندرسي، واال٥نراؼ

يعتمده  ،قاببًل للزرع يف اٞننهج الدراسي يصبحو ق اىدافًا مهّمة للمدارس والتبلميذ، ػػلقِّ يُ لمتكامل، وتطبيقو، وتنقيلو، 
ت مستقبلّية تعاًف االمور ، على أف يكوف، يف الوقت نفسو، دراسًة ٕنهيديّة لدراساالدولةيف كما اٞندرسة  اٛنسم التعليمي يف 

 اٞننهج الدراسي.تدريسو ضمن  خبلؿمن  ،ريف دائرة اٝنط ىم مناّصٍة ِن، و النفسّية لدى التبلميذ

.ب  واىدافو اسئلة البحث 

وكيفّية  اليت تتأّلف من عّدة عناوين، ْنتمع لتبلِور اىداؼ البلث تلديد افكار البلثل اسئلة البلثُتطرَح 
 : ياالىداؼ، وى اسئلةطرَح تُ يف البداية . ٓنقيقها

 او  ةاو النفسيّ  ةالدراسيّ  ّتلدياتاليف ٔنّطي  ،بسبب اٞنضاعفات النفسّية، كيف نساعد التلميذ اٞنهدد بالفشل
 ؟، واالستمرار بالنمو والنجاح، والتلّوؿ ٥نو التطّور اال٩نايب ةاالجتماعيّ 

https://www.goodreads.com/author/show/42738.John_Dewey


 

 

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

 يف خطر الفشل الدراسي والنفسي االجتماعي؟ التلميذ الصعوبات النفسّية اليت تضع كيف نكتشف 

 من ىم التبلميذ بأمس اٜناجة اُف اٞنساعدة و فو؟ ضعِ ة اليت تُعرقل اداء التلميذ وتُ االضطرابات النفسيّ  كيف نكتشف
 النفسّية يف اٞندرسة؟

  ِمن خبلؿ الدروس والربامج اٞندرسّية؟ ل اٜنلوؿ والدعم اُف اٞندارس كيف نُدخ 

 ؟كيف ٬نكن وقف التدىور يف الصّلة النفسّية للتبلميذ  

  ـْ  ، إف يف الصفٞنعاٛنات اٜنضاريّةواكيف ٬نكن مساعدة اٞندّرسٌن يف تقومي سلوؾ التبلميذ، وأّناذ القرارات عرب  َأ
  ؟إحالتها اُف اٛنهات اٞنختّصة

 ادخاؿ برنامج للعبلج بالفن يف اٞننهج الدراسي؟ ىل ٬نكن معاٛنة صعوبات التبلميذ عرب 

  ىل ٬نكن مساعدة التبلميذ واٞندّرسٌن عن طريق العبلج بالفن؟ 

كما اسئلة الدراسات الثبلث  تأيت  .اّصةتها اٝنأسئل لكل  منها ومتفاعلة، مستقّلة دراساتثبلث  ثالبل ٩نمع
 :يلي

.1 برنامج الولد القوي التحّولي إنشاءالدراسة األولى: اسئلة  

 . االمثلة ىي:هاتنظيمو  مكّونات الربنامج اٞنطروح انتقاء هبدؼىذه االسئلة ُتطرَح 
  كيف نطّبقو؟ ماذا ٪نتوي؟ و  ما ىو الربنامج الذي سيلّقق االىداؼ اٞننشودة؟ 

 ما ىو الدرس الذي سيلتوي مفاىيم وتطبيقات علم النفس؟ 
  كيف يكوف العبلج نفسي درًسا مثل بقّية الدروس ويكوف تربوي ا يف آف؟ 

 اٞنكّوف الفيّن يف الدرس؟ ما ىو 

 اٞنكّوف النفسي يف الدرس؟ ما ىو  

 اٞنكّوف الرتبوي يف الدرس؟ ما ىو 

 اٞنكّوف االجتماعي يف الدرس؟ ما ىو 

 اٞنكّوف التلّوِف يف الدرس؟ ما ىو  

 ما ىي ادوات التعليم يف الدرس؟ 



 

 

 ؟ونّظمتو  الربنامج جمع مشروعت سيتال ةالعلميّ  البلث اتمنهجيّ  يما ى 

.2 ووتقويم تطبيق برنامج الولد القوي التحّولي الدراسة الثانية: اسئلة 

 ىي:  األسئلة ،فعاليتو ح وتقومييبشكل صل تطبيق الربنامج ىو البلثاسئلة  ىدؼ

  ؟ االجتماعي الذي سُيدّرس يف الصفوؼ -الربنامج النفسيما ىو 

  اين سُيطّبق الربنامج؟ 

 من ىم اٞننتسبوف؟ 

 ما ىي اٞندة؟ 

  اٞنتغًّنات؟ما ىي 

  والنجاح؟التأقلم واالستمرار ىل يساعد الربنامج التلميذ اٞنهدد بالفشل والتسّرب واال٥نراؼ يف 

 ما ىي ادوات التقومي؟ 

 ؟هاوتنّظم ماىي منهجّية البلث اليت ستجمع كل ىذه العناصر 

.3 التحّوؿ استكشاؼ الدراسة الثالثة: اسئلة 

. بشكل خاص عند الصغارو  بشكل عاـ واستكشاؼ خصائصو التلّوؿ طبيعةلتعّرؼ على لُتطرَح اسئلة التلّوؿ 
 االمثلة ىي:

 ٓنديد كيف ٬نكن (concretize) ؟ هوْنسيد التلّوؿ مفهـو  

  عملنة التلّوؿكيف ٬نكن (operationalize)؟ 

  استهبلؿ كيف ٬نكن(initiate) الصفوؼ؟درس يف ال، وتقو٬نو عند الصغار يف السن من خبلؿ وتفعيلو  التلّوؿ 

  اٜنقيقي للتلّوؿ  احملرِّؾىل ٬نكن معرفة(what is the transformaker?)التخّلص من اٞنرض النفسي؟ ، ىل ىو 
 مهارات إدارة الصف؟  التعبًن الشفهي؟ نوعّية التعامل؟ الدعم النفسي؟ خطّة الدرس؟ ١نتوى اٞننهج؟ مناخ الصف؟

 غًن معروؼ؟ شيء آخر؟  اٝنروج عن العادة والروتٌن؟ نظاـ اٞندرسة؟ لة؟االدوات والتقنّيات اٞنستعم النظريّة اٞنعتمدة؟

 

 

 



 

 

.ت للبرنامجوصف موجز  

.1 تصميم الدروس موجز عن  

 .اهغنيتتغزّيها، و و  ،ويصب كل جهود ىذا البلث يف ىذه الدروس س يف الرسمو در  اٞنطروح منالربنامج يتكّوف 
، مرّكبة، يُدرَّس كالعادة يف الصفوؼ الدراسّية االبتدائّية عناصرذو  رسمٍ  سم العادي يف اٞندرسة صف  صف الرّ بُيستبدؿ 

على أف يكوف ١نتوى ىذه الدروس  هبدؼ تقدمي العبلج عن طريق الفن، إرشاد نفسيّ و  تعبًن فيّن وشفهييتخّلل الدروس 
يف  التبلميذيستفيد منو ٗنيع  ،ةاجتماعّية وتفاعليّ ومهارات تقنّيات الرسم الرتبية و اساليب علم النفس و  مواضيع مز٩ًنا من

  والنفسي. الدراسي واالجتماعيالذين يف خطر الفشل  التبلميذالصف، ولكنو يفيد بشكل خاص اولئك 

.2 وتقويمو تطبيق البرنامجموجز عن وصف  

 اٞننشود٩نري تطبيق الربنامج على ثبلث مراحل متتالية. ُتشّكل كل مرحلة خطوة على طريق استكماؿ الربنامج 
 تهااو إضاف يف الدروس عرب إلغاء بعض اٞنكّونات واٞنتغًّنات٩نري تنقيح الربنامج بعد كل دورة،  .من خبلؿ التجربة الفعلّية

، والدروس تتغًّن من مرحلة النجاحات واالخفاقات. ىذا يعين اف الربنامج غًن جامد، على ضوء النتائج يف  ااو استبداٟن
االىداؼ وُنسب اٜناجات و انطبلقًا من والدروس بالتصميم واٞنضموف بلث سنوات ا خبلؿ ثتدر٩نيّ ، إ٧ّنا يتطّور اُف اخرى

ٓنديد متغًّنات مع دورة،  كلِّ ب ةخاصّ  مكّونات. يستوجب ىذا النمط من العمل وضع يف اٞنرحلة اٞننصرمة النتائج اٞننجزة
، معايًن لتقومي فوائد الربنامج ويستوجب ايًضا إنشاءدوريّاً.  ا، وتفّلص نتائجها، وتطبيقهاهبواساليب خاّصة ودروس 

 :، وىيخاّصةاعتماد منهجّيات ُنث ب

 وتتّبع مراحل تكوينو إنشاء برنامج الولد القوي التلّوِف، ُيستخدـ يف التصميم البلثي االجرائي النوعي. 

  يف اٞنرحلة التجريبّية للبلث تقومي برنامج الولد القوي التلّوِف يف التجرييب ُيستخدـ ،الكّميالتصميم البلثي. 

  يف اٞنرحلة االساسّية للبلث تقومي برنامج الولد القوي التلّوِف ُيستخدـ يف ،التجرييب -وشب الكّميالتصميم البلثي. 

 الثبلثالدراسات يف  تقومي برنامج الولد القوي التلّوِف ُيستخدـ يف ،التصميم البلثي الوصفي. 

من   ظرفّية من سنة اُف اخرىحصوؿ تغيًنات  ُيسَتبَعدالبلث ٩نري تطبيقو على مدى ثبلث سنوات، ال  ّنا افَّ 
 مرحلة.كل االنواع، لذلك ٩نري اعادة تصميم اٞنكّونات بشكل يتناسب مع واقع كل 

 



 

 

.ث البحثأسس  

.1 للبحث ياالساس المنطق 

 مبلحظة يف ذلك ، فيساعدهبشكل مباشر وعي التلميذ اُف٩نري ادخالو علم النفس اُف الصفوؼ،  مع إدخاؿ
عن  اٞنتوفرة لو يف التعبًن الفرصةوالسلوكي، بفضل  ،فرصة للنمو الذىين لو ىذا ما سوؼ يتيح ،غًن اٞنتكّيفة افكاره وتصرّفاتو

رٚنّيًا على الربنامج اٞنطروح يف حاؿ تطبيق كما  .شراؼ اٞندّرسبإداخل الصف،  يف فسو بشكل سليم ويف مناخ آمنن
 . إل٤ناح التلميذ والتعاوف للتواصلاالرض، قد يساعد اٞندارس واالىاِف واٞندّرسٌن 

.2 للبحثاألساس النظري  

إُف النظرية التلّولية للتعّلم اليت وضعها جاؾ ميزيرو. ومن اىداؼ التعّلم التلّوِف تغيًن االطر  البلثيستند 
 وأكثرأكثر ليونة  هم٩نعل ىذه االطر وتغيًن ؛موتصرّفاهت بأفكارىمتتلّكم  اليت يف اذىاف التبلميذ اٞننطقّية اٞنرجعية التلقائّية

٧نوذجّية  اٞنعتقدات واالفكار واآلراء األكثر همد فييولِّ ما ، تأّمليالعاطفي و الللتغيًن  تقّببلً  وأكثر، ، ودقّةً ٕنييزيّةً و  ،انفتاًحا
 ،تغيًن االطر اٞننطقّية اٞنرجعية التلقائّية يف االذىاف يعين تغيًن اٞننظور (.Mezirow, 2000قتداء هبا، كما يقوؿ ميزيرو )لبل

تُعىن نظريّة ميزيرو أساًسا بالكبار والراشدين يف اٜنياة.  وتفاصيلنظاـ  يف مؤثّرويف كل شيء آخر  ،وإعادة النظر يف النفس
يف اآلونة و االبتدائي بشكل اقل، يف صارت متداولة يف التعليم اٞندرسي الثانوي واٞنتوّسط، و  مؤّخراً التعليم العاِف، ولكن 

 يف القسم التمهيدي ايضاً. ُتطّبق  اليت نقرأ عن بعض احملاوالتاالخًنة 

.ج البحثات ميز  

.1 ومساعدتهم الكشف المبّكر للتالميذ في خطر 

 إلرشادىممد يد اٞنساعدة و ، التبلميذلدى النفسّية  الصعوباتكشف التعليم اٞنعاصر اٞنؤّسسة الرتبويّة على  ٪نّث 
قبل فوات تعاًَف الصعوبات لو ، احساسهم باالنتماء للمجموعة واٞندرسة لتقوية، والسلوكيةالدراسّية العافية ٥نو  وتوجيههم

عرب استعماؿ وذلك ما يأيت بو ىذا البلث ىي امكانّية الكشف اٞنبّكر للتبلميذ يف خطر يف مدارس لبناف،  .االواف
   ٟنم. تقدمي حلوالٍ ومن مثّ استمارة خاّصة، 

 

 



 

 

.2 تمجاالالعديد من البحث تأسيسي في  

(1 االختصاصات دمتعدِّ  ثحب 

 ، جامًعا بٌن الفن والرتبية وعلمدة االختصاصاتمتعدِّ  اثي  ُن ايتضّمن تصميمً  اجديدً  االبلث ٧نوذجً يقدِّـ ىذا 
 . النفس

 
(2 للتخّصصات عابر بحث 

عن طريق تغيًن حياة اجملتمع  يفتغيًن ولكّنو يهدؼ اُف  ارشاد الصغار إُف العافية الشاملة،اُف بلث اليهدؼ 
 اً عابر يصبح ُنثًا  فهو ويهدؼ اُف تغيًن اجملتمعيطّبق يف اٞندرسة  وّنا أنّو يف داخل اٞندرسة ويف خارجها.لؤلوالد 

 للتخّصصات. 

(3 التحّوؿ اختصاص إنشاء 

ىو يف علم النفس.  تأسيسّية نظريّة التلّوؿ ىي نظريّة تربويّة، ولكن يعاد صياغتو يف ىذا البلث لتصبح نظريّة
 بأساليب واستعمالو بشكل ماّدي، وتفعيلو، وتقو٬نو  هٓنديدامكانّية ويبلث يف  تأسيسي يتعّمق يف نظريّة التلّوؿُنث 

  70.الصغار إلرشاد مبتكرة 

(4 في مجاؿ العالج بالفن األكاديمّيةالنقلة  

يف العادة، ويف اٛنامعات األمريكية واالوروبّية، يُدّرس اختصاص العبلج بالفن يف كّلية اآلداب والفنوف، يف قسم 
ّصة خارج قسم علم النفس، كما على سبيل اٞنثاؿ، يف برامج خا عرباحيانًا تُػَقّدـ ية، و الفنوف اٛنميلة، او يف قسم الرتب

( او جامعة ليسلي Adler University( او يف جامعة ادلػر )Loyola Marymountجامعة لويوال مًنيػػماونت )
(Lesley Universityيف الواليات اٞنّتلدة األمريكية ) .  االستثنائّية للبلث يف معاٛنة موضوع العبلج  ةاٞنيز تكمن

دكتوراه يف  كأطروحةطرح  يُ و بالفن يف قسم علم النفس يف اٛنامعة بداًل من قسم الفنوف كما ىو معتاد يف جامعات العاَف. 
 ،نفسّية-معلومات علمو بػػّصنٓنو  تؤّسس الطالب يف الفن اٞنشار إليها الربامج اٛنامعّيةقسم علم النفس. الفرؽ ىو اّف 

ـ بينما .مستقبل   انفسي   اعبلجً  الاٞنعاٛنٌن النفسيٌن بالنسبة اُف   وٟنذا، يعترب العبلج بالفن عبلًجا مكمِّبلً   بلثالىذا  يُقدَّ
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، و٪ناوؿ إعادة صياغة العبلج من ضمن ادوات العبلج النفسي كأداة الفنيستخدـ  يف اٛنامعة، وىو علم النفس قسم
  71.مستقبّلً  نفسي ا ليصبح عبلجاً  بالفن

.3 جديدة إطالؽ نظريّات 

الداخلة يف البلث من معاٛنة اٞنواضيع يف دراسات وتقدمي نتائج، بل يكمل  بإجراءال يكتفي ىذا البلث 
 ق نظريّات جديدة يف كلِّ منها يف آخر االطروحة.ويطلاالساس، 

.ح االشكالّية  

وتوّفر ٟنم فرًصا سخية للنجاح، ولكن ٖنة مدارس ذات موارد  التبلميذ، تعتين ّنتطّلبات مدارس جّيدة جّداً  يف لبناف
مهمة لتبلميذ لالصلة النفسية  إف متابعةغين عن القوؿ و . التبلميذ١ندودة ال تستطيع توفًن كل االمكانّيات لنجاح ٗنيع 

يف لبناف، ال يتم البلث يف  ،كنهم. ولائٓنسٌن أدبغية جًدا يف التعليم من اجل استكشاؼ احتياجاهتم النفسّية وتلبيتها 
بشكل منهجي. وال ٩نري اعتماد اآللّيات اٞنناسبة للكشف اٞنبّكر عن اضطراباهتم النفسّية،  التبلميذالوضع النفسي لدى 

 التبلميذاُف تعّرض  ؤّديي٣نا قد  .مناسبة ٞنعاٛنة الصعوبات والعراقيل اليت تسبب الفشل الدراسيمدرسّية برامج  وال
خارج اٞندرسة، يف ر يف سن مبك، وىناؾ يواجهوف العديد من اٞنخاطر والتسّرب اٞندرسيللقصاص غًن اٞنناسب، والفشل، 

ٓنديا جّديًا يف وجو التعليم االنفعالّية ل االضطرابات السلوكية واال٥نراؼ. تشكّ  ،والعنف ،واالستغبلؿ ،األوالدمثل عمالة 
 شكلة النفسّية االساسّية يف البلث.يف اٞندارس، ولذلك مّت اختيارىا كاٞن

.خ البحث فرضّياتصياغة   

لديهم قدرات  هم،معظم ، يفيف الصفوؼ اٞندرسّية العاديّة ىي متفاوتة، التبلميذ موصعوباهتقدرات التبلميذ 
 روحطاٞن وصعوبات عاديّة، ولكن ىناؾ من يتعثّر اكثر من غًنه، ىؤالء يعتربوف يف دائرة اٝنطر يف ىذا البلث. الربنامج

يف ، ولو فعل ذلك، ألصبح البلث ال ٬نيِّز بٌن التلميذ اٞنتفّوؽ ومتوسِّط القدرات والتلميذ يف خطر للتدريس يف الصفوؼ
 التبلميذ اٞنشاركٌن يف البلث. ٗنيععّدد االختصاصات. لذلك تشمل الفرضّيات تالرتبية و خارج نطاؽ 
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.1 الفرضّية العامة 

ٔنفيف عوارض االضطرابات يسهم يف صقل مهارات التلميذ يف الرسم و اف ي التلّوِف القوييستطيع برنامج الولد 
ات إجرائّية ٖنة فرضيّ   .اٞننظور لدى التلميذ ، ويساعد يف ٓنويلتعزيز االداء االجتماعي والدراسياالنفعالّية السلوكّية، و 

 اعرضها يف القسم التاِف: ،العامةمن ىذه الفرضية  تتفرّع

.2 في الدراسة الثانية االجرائّيةالفرضّيات  

(1  :الفرضّية االجرائّية األولى 

 يف الصفوؼ.  التبلميذعند ٗنيع  الرسم صقل مهارات يف التلّوِف برنامج الولد القوييساعد تطبيق 

(2 :الفرضّية االجرائّية الثانية  

  .التبلميذالسلوكّية عند  االنفعالّية التخفيف من عوارض االضطرابات يفالتلّوِف  نامج الولد القويبر يساعد 

(3  :الفرضّية االجرائّية الثالثة 

االنتماء، االصدقاء، النشاطات، شعور تعزيز االداء االجتماعي ) يفبرنامج الولد القوي التلّوِف يساعد تطبيق 
 . ميذالتبلعند  اٛنّيد اٍف...( والسلوؾ اٞندرسي

(4 :الفرضّية االجرائّية الرابعة 

 )االنتباه، اٞنشاركة، الفروض، اٍف...( واٞنعّدالت الدراسيرفع االداء  يف الولد القوي التلّوِفبرنامج يساعد تطبيق 
 . لتبلميذالدراسّية ل

(5  :الفرضّية االجرائّية الخامسة 

 .لديوطبلؽ عملّية التلّوؿ تغيًن منظور التبلميذ وإعلى  برنامج الولد القوي التلّوِفيساعد تطبيق 

.د اسم البرنامج 

"برنامج الولد القوي، الرتبوي، التلّوِف، للعبلج بالفن، اٞنوجو للتبلميذ يف دائرة  اسملقد أطلقُت على الربنامج 
 االحياف واٚنّيو برنامج الولد القوي التلّوِف.  ضاٝنطر"، ولكن اختصره يف بع

 

 



 

 

 الفصل الثامن
 

ميم البحثاتصمنهجّيات و   

 
 

. ماذا نشعر عنو، او المرئي شكلال التصميم ليس فقط عن
 التصميم ىو كيف يعمل.

 ستيف جوبز—

 

.أ منهجّيات البحث 

والعابرة  (،interdisciplinaryواٞنرتابطة التخصصات ) تعددة التخصصاتاٞناٞنصطللات  ُتستعمل
، بشكل متبادؿ ، واحيانًا ُتستخدـ، ولكن يتم تعريفها بطريقة غامضةاُناث اليـو ختصاصات بشكل متزايد يف أدبياتلبل

إٗناع حوؿ  إذ ليس ىناؾ الغزيرةاٞنعلومات  اي يُعرَّؼ اٞنصطلح بصفات اآلخر بشكل مضلِّل. عند البلث واٞنقارنة، ُتظِهر
، وعبلوة على ذلك، يبدو أف كل واٞنمارسات الفعلّيةاٞنصطللات متعددة التخصصات والعابرة لبلختصاصات  تعريف

، وُنسب ما يرغب يف اثباتو من عملوو التخّصصي وطبيعة وفقا لطبيعة ٠نال ا خاص ا لو للمصطلح،تعريفً  وضعباحث قد 
ـ التعريفات اٞنّتفق عليها عن اٞنصط .خبلؿ ُنثو ـ لذلك اقدِّ  اٝناّصة هبذا البلث. التعريفات العمبلنّيةللات، ومن مثّ اقدِّ

.1 يف المنهجّية متعدِّدة التخّصصاتتعر  

فاٞندرسة، على سبيل اٞنثاؿ، تستخدـ ٣نرِّضة او مرشدة كل ُمبسَّط. ش، ننظر اُف ٧نوذج اٞندارس بالفكرةلتوضيح 
تعمل اٞنمرِّضة واٞنرشدة بشكل مستّقل يف  .والعاملٌن داريٌنواال اُف اٞندّرسٌن وغًنىم من االختصاصيٌن باإلضافة نفسّية



 

 

كل واحٍد منهم على يعمل   .، وكذلك اآلخروفاسّيةر اٞندرِّس فيعمل يف داخل الصفوؼ الد ، اّماداخل اٞندرسة يف غرفها
ىنا . ولكن تُنسَّق اٛنهود ما بٌن اٛنهات اٞنختلفة لئل٩ناد حلوؿ ٔندـ مصللة اٞندرسة والتلميذ حدة يف حقل اختصاصها

ـ للتلميذ خدمة  يف اٞندرسة تتعّدد االختصاصات مثل آخر: عندما تقّرر اولياء اٞندرسة تطوير . متعددة التخصصاتلتقدِّ
يقوموف بإعداد دراسة ، اٍف... وىم بدورىم يعملوف سوي ا و اٞندرسة، ُتشكِّل ٛننة مكّونة من تربويٌن، ومهندسٌن، و١نامٌن

 .اٞننهجّية متعدِّدة التخّصصاتاٞنتجدِّدة. ىذه امثلة عن  شاملة حوؿ كيف ينبغي أف تكوف اٞندرسة

ا ما، وذلك يف ضوء ي  "تدرس اٞنقاربة اٞنتعددة التخصصات موضوعا اختصاصاّما بالنسبة اُف العمل االكاد٬ني، 
٬نكن دراستو أو معاٛنتو من زوايا متعددة فتكوف قد ٗنعت اختصاصات ٢نتلفة يف اطار  ،أخرى يف آفٔنّصصات 

تأثًن ٧نط  سة حوؿا، عندما تكوف الدر على سبيل اٞنثاؿ. 72لتصبح مقاربة متعددة التخّصصات" الواحد،ختصاص اال
ونوعّية الغذاء على سلوؾ ونتائج التبلميذ الدراسّية. ىنا، تكوف الرتبية االختصاص االساسي يف الدراسة، ولكن يضطر 

ىنا، ٩نمع الباحث بٌن ٔنصصات التعليم  السلوكيات اٞنرتبطة باألكل.الباحث اُف ادخاؿ معلومات عن النظاـ الغذائي و 
 .متعددة التخصصاتراسة د ـوالتغذية وعلم النفس، ويقدِّ 

.2 الحاليفي البحث  الختصاصاتالمتعّددة ااستخداـ المنهجّية  

اثنا عشر اختصاًصا هبدؼ اٝنروج بربنامج دراسي يساعد يف حل اٞنشاكل النفسّية لدى البلث  ىذا يفتمع ٩ن
ليست كافية وادواتو التبلميذ يف اٞندرسة. االختصاص االساسي يف البلث ىو علم النفس، ولكن معلومات علم النفس 

  73، وبِػنِػَسب متفاوتة، لتكمِّلو.االختصاصات االخرى، ُنسب حاجات البلث بْ طَ قْ ستػَ تُ للتوّصل اُف اىداؼ البلث، لذا 

 وىي: يف إكماؿ ىذا البلث،ها ود٠ن اٞنتعّددةاالختصاصات  إدخاؿيف  اساليب او مستويات ةىناؾ ٙنس
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(1 نظريًّا الدراسةاالختصاصات الداخلة في  

 الدراساتتصاميم يف  داخلة، وإ٧ّنا ليست اٞنفاىيماختصاصات داخلة يف البلث نظريّا ألّّنا ُتكِمل  ىي
على سبيل منها . الئلة االختصاصاتّنجّرد دخوٟنا يف متفاعلة ، وال ٬نكن اعتبارىا اختصاصات اوتقو٬ناهت اوتطبيقاهت

  . النفسّية األنثروبولوجيا، وعلم اآلثار األنثروبولوجيا ،علم النفس العلمي، و : التاريخاٞنثاؿ

(2  المتفاعلةاالختصاصات المستقّلة  

 ،وفرضيات ،ىداؼاالو  ،شكالّيةاال ويدخل يف، ومتكامل ضمن البلث و تصميم خاصل مستقلىو اختصاص 
ماّدة تربويّة يف منهج  على سبيل اٞنثاؿ: الفن، وىومع دراسة موازية يف البلث.  متفاعلة، ولكّنها البلث ومتغًّنات

على حد سواء، ومن مّث يقوَّـ ّنعايًن خاّصة بالرسم )بغّض النظر  الرتبيةفنّػّية وّنعايًن  بأساليباٞندرسة، حيث يُدرَّس الرسم 
 يف الرتبية وعلم النفس(.  فوائد الرسم عن

(3  آخرفي إطار اختصاص  المتفاعلةاالختصاصات  

ا، واساليبها لدعم اىداؼ يف االختصاص االساسي وىو علم ، وادواهتاكّوناهتإّّنا اختصاصات يتم االستعانة ّن
ىناؾ  ماّدة الرسم يف إطار علم النفس.الفنوف البصريّة اٞنرئّية، او استخداـ : على سبيل اٞنثاؿالبلث. منها النفس يف ىذا 

مواد ، ىناؾ اساليب ومعايًن ٔنص علم النفس. ىنا ُتستخدـ ونفسالوقت مواد واساليب ومعايًن ٔنص ماّدة الرسم، ويف 
، كذلك على وسلوكو ٞنعرفة مدى فعالّية ىذا الرسم يف مشاعر التلميذ وساليبأو  علم النفسمواد ، وتستخدـ وساليبأو  الفن

النتائج الدراسّية للتلميذ. ىذا التفاعل بٌن االختصاصات يف الدراسات التطبيقّية يف البلث ٩نعل الدراسات والبلث 
  متعدِّد االختصاصات.

(4 االختصاصات قيد التطّور نظريًّا 

من االختصاصات اٞنثّبتة، ولكّنين احاوؿ تطويرىا عرب استقصاء  بالفن ىي النفس العيادي، والعبلج الفن، وعلم
، بعد اٞنناقشة، وىو الفصل اٝنامس عشر ٪نمل وٟنذا الغرض اضفت اُف االطروحة قسًما خاًصا .من مفاىيمها بعضٍ 

يف مواضيع،  انتقالّيةظريّات اطبلؽ نو من قبل  َف ُتطرّحىنا اضيف افكارًا  .74"مقاربة فلسفّية - إطبلؽ النظريّات"عنواف ال
عرب  ،واللغة العربّية ،ويف ىذا السياؽ، اعطي مكانة خاّصة للفلسفة ، والعافية.والعبلج ،اٞنرض النفسي على سبيل اٞنثاؿ،

  تقدمي بعض التوضيلات واالضافات واٞنعلومات اٛنديدة.
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(5 االختصاصات قيد االنشاء نظريًّا 

ه يف ٠ناؿ علم النفس ىو التلّوؿ. التلّوؿ ىو نظريّة يف ٠ناؿ الرتبية ٫نتّص بالكبار اجملاؿ الذي يتم إنشاؤ 
والراشدين. ىنا يف ىذا البلث، ٩نري نقل نظريّة التلّوؿ من ٠ناؿ الرتبية وتثبيتو يف ٠ناؿ علم النفس، كما ٩نري تطويره من 

ة يف ١ناولة إنشاء ىذا االختصاص ىي عملّية ابتكار اساليب ٠ناؿ الرتبية للراشدين اُف ٠ناؿ الصغار يف السن. والنقلة النوعيّ 
 التلّوؿ يف مناقشة ىذه االطروحة. بنفسّية خاّصة -نظريّات علم بإطبلؽكما يكتمل ىذا اجملهود ُنثّية تدعم ىذا اجملهود.  

.3 تعريف المنهجّية العابرة للتخّصصات 

يتجاوز التخّصصات اٞنعروفة، ويهدؼ اُف  صات كونواٞنتعدِّد التخصّ  ٫نتلف النهج العابر لبلختصاصات عن ّنج
ة بر اعالتُعرَّؼ األُناث . "تغيًن يف مشاكل االنساف على االرض اكثر من انتاج معلومات جديدة يف دراسة اكاد٬نّية

من ٢نتلف التخصصات تعمل بشكل مشرتؾ ٝنلق ابتكارات مفاىيمية  اطراؼبلختصاصات بأّنا جهود ُنثية أجراىا ل
  .75"جديدة تدمج وتتجاوز النهج احملددة للتخصصات ٞنعاٛنة مشكلة شائعة وانتقالّيةونظرية ومنهجية 

مناىجي يف التسعينيات كمسألة مللة تتعلق ُنل ٢ناوؼ عاٞنية جديدة وعالية التعقيد، بدًءا بتغًن -ظهر "العرب
خ، واالستدامة، وٕنتد إُف ٠ناالت عديدة تتعلق بالعلـو والتكنولوجيا واٞنشاكل االجتماعية والسياسة والتعليم والفنوف. اٞننا 

مناىجية اليـو برتكيزه على "اٞنشاكل الشريرة" اليت ٓنتاج إُف حلوؿ خبّلقة، وتعتمد على إشراؾ أصلاب -يتميز العرب
  .76"اعًيااجتمالشأف، والعلم اٞنلتزِـ، واٞنسؤوؿ 

ولكّنو ليس كذلك. ىناؾ دراسات اكاد٬نّية واُناث  يدانيةاٞن اتدراسالالنهج العابر لبلختصاصات شبو يقد 
على أرض  ما عن شيء تستطلع ميدانّية كثًنة ُْنرى على ارض الواقع، ولكّنها ليست عابرة لبلختصاصات،  ألّنا دراسات

 ، وْنمع اٞنعلومات لُتستخدـ يف ٠ناالت اخرى، إ٧ّنا ال هتدؼ اُف تغيًن نظاـ االرض اليت تعمل فيها. الواقع

وتلخيًصا ٟنذه االفكار، اقوؿ اّف البلث العابر للتخّصصات عمل ذو قطبٌن، يعمل على ارض الواقع وكذلك يف 
 ويُدخل التغيًن يف االثنٌن مًعا.  االكاد٬نياف

                              
75  Aboelela, S. W., Larson, E., Bakken, S., Carrasquillo, O., Formicola, A., Glied, S. A., Haas, J. and Gebbie, K. 
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.4  البحث الحاليفي  العابرة لالختصاصات المنهجّيةاستخداـ  

والرجل اآلخر يف ارض الواقع  االكاد٬نّيةىو ّنج التقد ـ يف العلم والتطبيق مع رجل يف  اٞنناىجي-العربالبلث 
  اٞنليء باٞنصاعب.

لو معاف متعددة. إنّو يشًن إُف ما ىو عرب التخصصات، بٌن التخصصات، وخارج ٗنيع  "عابر""مصطلح 
(، ويتلّرؾ zigzagيف آف. اّنا ٔنرتؽ ٗنيع التخصصات اٞنمكنة، وتتجاوز نقاط التقاطع، يتقدَّـ بتعر ج )التخصصات 

مناىجية -(. اٟندؼ من العربNègre, 1999;  Nicolescu, 1999, 1997أفقيا من جانب إُف آخر )
(transdisciplinarity ىو فهم العاَف اٜناِف، بكل تعقيداتو، بداًل من الرتكيز )( على جزء منوNicolescu …)

هبدؼ مواجهة التلديات اٞنعقدة للمجتمع. يتم تعزيز معرفة ٗنيع اٞنشاركٌن من خبلؿ التعلم اٞنتبادؿ، وُيستخدـ ىذا 
٪ُنتِّم اٝنروج من اٜنوار (… Regeer  ،2002التعلم اٛنديد يف إ٩ناد حلوؿ ٗناعية للمشاكل اجملتمعية اٞنعقدة اٞنتشابكة )

ألوساط األكاد٬نية ويف أجزاء أخرى من اجملتمع، إلنتاج حصائل جديدة وتفاعبلت جديدة، لتقدمي رؤية جديدة الدائر يف ا
مناىجية مدى تشابو افكار النظريّة التلّولية، والتصميم -البلفت يف ىذا التعريف عن العرب .77" (Nègre)للطبيعة والواقع 

البلث. النظريّة، ومنهجّية البلث العلمي، والتصميم البلثي يف ىذا البلثي االجرائي النوعي اليت استخدمتهما يف ىذا 
 البلث ىذه كّلها تنطق بلساف واحد، اي هتدؼ اُف تغيًن اٞننظومة التعليمّية. 

اٞندارس ، وتقبل البلثاالشراؼ على يف  )جامعة القّديس يوسف( اٛنامعة ينوباٞنقارنة مع ىذا البلث، تدعم
إدخاؿ  اطمح اُف وانا بدوري .يف ٓنقيق ذلك بقدر اإلمكاف وتساعدين، على االرض  تطبيقووالعاملٌن فيها يف االربع

اٞندرِّسٌن واالىل.  رفع من معاناة، واالتلميذ واٞندرسة ألخدـمفهـو جديد يف برنامج اٞندرسة ويف دينامّية الصّف الدراسي 
مع االصرار يف التعامل مع كل  ،لثبلث مرّات ونّقلاو ، و، وقّوموطّبقاضع برنامج ّنوصفات عابرة لبلختصاصات، و ٟنذا ا

مضموف البلث، باإلضافة اُف اىداؼ الربنامج اٞنطروح يتضّمناف صفات عابرة  ، ألفّ كما يف اٛنامعة  االفرقاء يف اٞندرسة
 . 78للقواعد وللقوالب اٞنّتفق عليها اكاد٬ني ا إلجراء البلوث
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http://jfsdigital.org/wp-content/uploads/2016/11/01_Articles02_Adopting.pdf Accessed 30 April, 2018. 

 

 يقتنع باألساليب اٞنعتمدة. منهم من انتقدىا بشّدة.أو  االفكار الداخلة فيهاَف يكن كل من قرأ األطروحة يفهم   78

http://jfsdigital.org/wp-content/uploads/2016/11/01_Articles02_Adopting.pdf


 

 

اٞنعنّية،  الرٚنّية اٞنؤّسسات يف إقناع القائمٌن على صناعة القرار ىو البلثواىم من كل ىذا، ىديف االبعد يف ىذا 
تغيًنًا يف اٞننظومة الدراسّية ىي بدورىا منها الدولة )إف شاء اهلل( اٞنسؤولة عن رعاية االُناث واستخدامها يف الواقع، لُتدخل 

 اجملتمع. اف و االنسوتعاًف مشاكل ابعد من التعل مّية والتعليمّية، ألجل تقّدـ 

هو "الطريقة اليت يتبّناىا اٞندرسوف لبلقرتاب من صّفهم ف يف الصفوؼ الدراسّية، اٞنناىجية-تطبيق عرباُف  بالنسبة
الدراسي من أجل إطبلؽ التلوؿ من داخل النظاـ القائم. يبقى ١نتوى ما يعلِّمونو كما ىو، ولكّنهم يّتبعوف وجهة عابرة 

تغيًن األولويات من أجل ٣نارسة عملهم وٕنديد واجبهم يف الرعاية: رعاية األفراد واجملتمعات للتخصصات، يقـو اٞنعلموف ب
واٛننس البشري من بٌن االجناس األخرى. عند القياـ بذلك، يصبح من اٞنمكن ٓنديد جودة حياة التلميذ كاألولوية، يف 

االزدىار وليس العكس. حينها، تبدأ يف الوعي حٌن أف التخصصات اليت يتم تدريسها تصبح أدوات ٞنساعدة الطفل على 
ألُدِخل  اٞنناىجية-اختار عربىي يف  صلب موضوع ىذا البلث، لذا ىذه االفكار  .79"سلميالانتفاضة قوية من النوع 

 تغيًنًا وتطويرًا يف مفاىيم و٣نارسات ىذه االختصاصات. 

.ب تصاميم البحث 

مستقّلة ومتفاعلة يف إطار البلث الواحد، ولكل دراسة تصميم علمي  كاملة  ْنمع ىذه االطروحة ثبلث دراسات
 او وظائف اىداؼ ويدؿ علىالدراسات الثبلث يف البلث،  3جدوؿ ٫نتصر . اٞنعنّية الدراسة خاص هبا يناسب اىداؼ

 التصاميم ىي: .البلث اٞنستخدمة، وتصاميم اٞنعتمدة اٞننهجّيةو كل  منها، 
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 رقم
 الدراسة

 منهجّية البحث العلمي
 للدراسة 

 للدراسة الُمعتمدالبحثي  التصميم ىدؼ الدراسةوظيفة او 

1 
 منهجّية 

 التخّصصات ةمتعّدد
 إنشاء برنامج الولد القوي التلّوِف

 التصميم البلثي االجرائي النوعي وتنقيلو لثبلث دورات

2 
 منهجّية 

 التخّصصات ةمتعّدد

 التلّوِفتطبيق برنامج الولد القوي 
فعالّيتو يف اكتساب مهارات  وتقومي

الرسم، وٓنسٌن السلوؾ واالداء 
 الدراسي ؤنفيف االضطرابات 

 التصميم البلثي الكّمي التجرييب

 التجرييبشبو التصميم البلثي الكّمي 

 التصميم البلثي الوصفي

 منهجّية  3
 للتخّصصات ةعابر 

التلّوؿ لدى  مبلمح استكشاؼ
 وٓنفيزه الصغار يف السن

 التصميم البلثي الوصفي

ة، اىداؼ كل  منها، والتصاميم: 3جدوؿ  ة الدراسات الثبلث يف البلث، انواعها اٞننهجّي  اٞنعتمدة. البلثّي

 

 ما يلي: وتفاصيلها يف تصاميم البلث اٞنعتمدة يف ىذه الدراسة

.1 (Qualitative action research design) االجرائي النوعيالتصميم البحثي  

(1 تعريف البحث اإلجرائي النوعي 

 (research strategy and reform practice) "البلث االجرائي ىو اسرتاتيجية ُنث و٣نارسة إصبلحية
تطبيقي، يكوف فيو  -. تلّخص آيا عاطف تعريف البلث اإلجرائي بالقوؿ: "إف البلث اإلجرائي ىو ُنث عملي80يف آف"

الباحث ٣نارًسا أيضا )اٞنعلم(، و٪ناوؿ استخداـ البلث كطريقة للتأمل فيما يقـو بو من أنشطة وأناذ القرارات اٞنناسبة بغية 
إُف اإلجراءات اليت سيتبعها اٞنعلم او الباحث لدراسة اٞنشكلة، لكن  ٓنسٌن األداء ... اّما لغوياً، فإف كلمة إجرائي نسبةً 

من ذلك ىو اإلجراءات اليت سيتخذىا الباحث ٜنل اٞنشكلة حبل مبدئيا ومؤقتا يف البداية، قبل أف يصل تدر٩نّياً األىم 

                              
80  Greenwood D. J.,  Levin, M. (2007). Introduction To Action Research Social Research for Social Change, 2nd Edition, 

Sage Publications, page 1. 



 

 

 اٞنّتبعة من اجل قراراٜنلوؿ  – نتائج تلك االجراءات ٜنلوؿ اكثر فعالّية. ومن ناحية اخرى، يدور البلث اإلجرائي حوؿ
اّما االجراء فيكوف يف اغلب  . 81"أفضل يف اٞنرحلة التالية بإجراءاتداٟنا أو تغيًنىا واستب، أو تعديلها، اإلبقاء عليها

 .لئلشكاليةاالحياف اجراًء ١ندوداً بالزمن وباٞنضموف، قاببًل للتغيًن اُف حٌن ا٩ناد حلوؿ ّنائّية 

(2 مراسم البحث االجرائي في دورة واحدة 

ُيستعمل كثًنًا يف ٠ناؿ التعليم. ىو ْنربة وتطبيق جديد نسبّيًا يف منهجّيات البلث،  البلث اإلجرائي ىو حقل
يف منظومة متكاملة يف صميم اٞنمارسة اٞنهنّية يف الواقع وعلى االرض. ينطلق الباحث ْنتمع  ،وُنث وتفكًن وتغيًن

لبلث باإلقرار يف اإلجراءات العملّية. يبدأ ا وباألخص واو ٓنسيناإلجرائي من رغبة يف ادخاؿ تطّور ما يف اٞنمارسة اٞنهنّية 
، خطوة وراء خطوة، هاتغيًنات واجراءات عملّية في بإدخاؿّنشكلة ما يف اٞنمارسة اٞنهنّية، مث ٪ناوؿ الباحث حل اٞنشكلة 

 إجراءاتوكأّّنا دائرة من جديد مع إجراءات جديدة وٓنليلها، مث يعيد العملّية  ،مع رصد دقيق للتغيًنات اٞنخطط ٟنا
 متواصلة.

(3 االجرائي: االنتقاؿ من دورة الى اخرىمحطّات البحث  

 :وىي التالية ،د الدورات من مرحلة اُف اخرى مع تتّبع خطوات معّينةيتطّور البلث اإلجرائي متعدِّ 

  هافهمو  اٞنشكلةاكتشاؼ. 
 اإلجرائّية صياغة اٝنطة. 
 تدخل.ات التصميم اسرتاتيجي 
 .إجراء التدخل 
 ٞنفعوؿ التدّخل مراقبة او رصد. 

 التدخل. تقومي نتائج 

  .تطوير اسرتاتيجيات جديدة بديلة 

  ّل اٛنديدة.   تطبيق اسرتاتيجيات التدخ 
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مع مشاركٌن جدد يف  التجربةاٞنشكلة ويتلقق اٜنل اٞنناسب. ٬نكن اختبار  تتوّضحوتتكرر العملية الدورية حّت 
 اماكن ٢نتلفة.

(ITDEM  4 -ئي الخطّة الذىنّية في البحث االجرا 

 ىو من طبيعة البلوث االجرائّية، لذلك ًنالدراسة ومتغًّناهتا من مرحلة اُف اخرى ألّف التغي عناصرتغًّن بعض ي
 يف اللغةختصرة اٞنتسمية . النّظم ىذه التغيًنات. تُعَرؼ ىذه اٝنطّة باسم "عملية اٝنطوات اٝنمس"خطّة ذىنّية تُ اُف ٥نتاج 

 Five-Step Process remembered byنسبًة ألّوؿ حرؼ من كل ٗنلة على البلئلة )، ITDEM ىياإلنكليزية 

the acronym تساعد ىذه الطريقة يف التفكًن يف إعادة تصميم اٞنتغًنات اٞنستقلة بعد كل دورة. اٝنطوات اٝنمس لل .)
–  "ITDEM" :ىي التالية 

 عوبة.اٝنطوة األوُف: ٓنديد اٞنشكلة / اٞنفارقة / القضية / الص 

 .اٝنطوة الثانية: التفكًن يف طرؽ ٞنعاٛنة اٞنشكلة 

  تطبيقها.الثالثةاٝنطوة : 

 .)اٝنطوة الرابعة: تقو٬نها )نتائج البلث الفعلّية 

 .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 

  "ITDEM–اٝنطوات اٝنمس لل : 4جدوؿ 
82 ITEDM 5 step Process  

  
 

                              
         Norton, L. (2009). Action Rese arch in Teaching and Learning .Guideline for Action Researchاٞنصدر:   82



 

 

(5 مقارنة بين منهج البحث االجرائي والمناىج االخرى  

   ال ٬نلك الباحث و  منهج ُنث غًن ْنرييب، أنّواٞننهجيات البلثّية األخرى ىو  كلّ الفرؽ بٌن البلث االجرائي وبٌن
 ,Mertler)يو السيطرة عل ليس من اٞنمكنالسيطرة اٞنباشرة على أي متغًن يف البلوث غًن التجريبية، ألف اٞنتغًّن 

2013, p. 10 .) 
  الرباىٌن على قياـ عبلقة  وتقدميبناء اإلحصائيات لعقد مقارنات، و لالبلث التجرييب وبالتاِف، ال ٩نوز استخداـ منهج

  .,Whitehead & McNiff, 2006, 2010) (Philips بٌن اٞنتغًّنات وابٌن السبب والنتيجة 

  ،وماذا عن النتائج؟ كيف يتعامل الباحث مع االجوبة اليت ٪نصل عليها خبلؿ البلث اإلجرائي؟ ىذا شأف الباحث
يتعامل مع االجوبة انطبلقاً من االىداؼ اٞننشودة. ٬نكنو اف يدّوف االفكار والنتائج يف مدّونة ليستعملها كّلما احتاج 

، عن آخرج ُنث همنيف و٬نكنو ايضاً اف يعيد تنظيم عملو يف البلث، ٬نكنو استعماؿ النتائج إلدخاؿ تغيًنات اليها، 
 فينشره ويستفيد منو الكثًنوف.  ،83واضلة، كما يف حاؿ االُناث التجريبّية وبنود، ومتغًّناتطريق وضع تصميم، 

(6 عالقة الباحث بالبحث االجرائي الذي ينّفذه 

لباحث. ىذه الصفات ليّة، واٜنس الرفيع، واٞنهنّية العالية تعتمد نوعية البلث االجرائي وجودتو على اٞنرونة الفكر 
 sense ofيها عن طريق اٞننطق واٝنربة واالحساس بالذات واٟنويّة الشخصّية )ف مراحل البلث، وتؤثّر كلّ تتداخل يف  

self and identity ستخدَمة يف سًنورة العمل، ابتداًء من عملّية ٗنع البيانات، مرورًا بإجراء
ُ
التلليبلت، حّّت عند ( اٞن

(  أف البلث االجرائي ىو يف اٜنقيقة Whitehead, 1989(. يعتقد وايتهاد )Somekh, 2006تقدمي التفسًنات )
و١ناولة تطوير للذات مهنّياً. عموًما، يُػْعَترَب البلث االجرائي منهجية ُنث مثالية للباحث  ،نوع من البلث يف الذات

 ;Brown & Jones, 2001)مزدوجة، اي دور اٞنزاوؿ ودور الباحث يف آف  اً دوار أ أو{ّدي دورين ياٞنَتَمرِّس الذي 

Reason & Bradbury, 2006). 
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 دالئل سببّية. إلبرازوإحصائّية يف متغًّنات تابعة، وكذلك  حسابّيةوضعت منهجّية ْنريبية للبلث الستخبلص نتائج 



 

 

.2 (Experimental qualitative research design) التصميم البحثي الكّمي التجريبي 

(1 تعريف البحث التجريبي 

ات السببّية بٌن اٞنتغًنات، وذلك يف ضوء "البلث التجرييب ىو ُنث يقـو على التجربة العلمية لكشف العبلق
اٞنتغًن  يفما عدا عامبًل واحًدا يتلكم فيو الباحث، ويغًّنه لغرض قياس تأثًنه  ،ضبط كل العوامل اٞنؤثرة يف اٞنتغًنات التابعة

والنتيجة، او بٌن لتوصل إُف تثبيت العبلقة بٌن السبب ا إُف يف البلث التجرييب،يهدؼ الباحث . "84أو اٞنتغًنات التابعة"
 . 85"-اٞنتغًّن التابع-آخر  يتسبب بتغًنات يف متغًّنٍ  -ستقلاٞنتغًّن اٞن -أف متغيّػرًا ما بثبات اإلظاىرتٌن و 

(2 التجريبي-تعريف البحث شبو 

على دراسة أثر متغًن علي يدور التجرييب -اٞننهج شبوىو اّف التجرييب، -بٌن اٞننهج التجرييب وشبو األساسيالفرؽ 
التجرييب يف األساس على دراسة الظواىر -دوف التلكم الكامل يف ٗنيع اٞنتغًنات. يقـو اٞننهج شبو ، ولكنآخر متغًن

 اٞنتغًّنات.   كلّ دوف التلّكم الكامل يف  من اي  ،86اإلنسانية كما ىي عليو يف الواقع دوف تغيًن"

(3 التجريبي-خطوات التصميم في البحث التجريبي والبحث شبو 

 :سبع خطوات اساسّية، وىي التجرييب-التجرييب والبلث شبو البلثيتضّمن تصميم 
 صياغة السؤاؿ البلثي. 
 صياغة الفرضيات اإلحصائية. 
  ّنةاختيار العي. 
 اختيار طريقة ٗنع البيانات. 
 .التطبيق 

 ٗنع البيانات. 
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 .ٓنليل النتائج 

 87استخبلص التفسًنات. 

.3 (Descriptive research designالتصميم البحثي الوصفي ) 

 وال يصلح استعمالو  .عن طريق الوصف معّينةالتعّرؼ على حاالت ُيستعَمل التصميم البلثي الوصفي هبدؼ 
بشكل التصميم البلثي الوصفي ىناؾ ثبلثة أنواع رئيسة يف  (.Hale, 2011) ىاوٓنديدللتنبؤ ولتفسًن السبب والنتيجة 

 : عاـ

 ( الرصدobservation الذي يُعرؼ بأنو وسيلة ٞنراقبة ،) هاوتسجيل خصائص اٞنشاركٌن يف ٠ناٍؿ مامعلومات عن. 
 ( دراسة حالةcase studyاليت تُعرؼ بأّن ،)أو ٠نموعة من األفراد. الواحد لفردٜنالة ادراسة متعمقة  ا 
  ( اٞنسحsurveyيُعرؼ بأنو ٗنع اٞنعلومات عن طريق مقابلة قصًنة أو استبياف مع ش ،) خص او اشخاص حوؿ

  موضوع ١ندد.

.ت البحث ىذا اتدراس في البحثّيةاستخداـ التصاميم  نهج 

.1 في ىذا البحث البحثي االجرائي النوعي التصميماستخداـ  

والتصاميم  البلث اٜناِفيف  ىو اٞنظّلة الواسعة اليت ْنمع الدراسات الثبلث التصميم البلثي االجرائي النوعي
من  الدراساتكما ينّسق انتقاؿ  .ووتنقيل ووتقو٬ن ووتطبيق الربنامج اٞنطروحيف انشاء  اٞنكّونات الداخلة فيها، كما ٪نّدد

ضع ٔن، و امج دراسيبرن إلنتاجمرحلة اُف اخرى وذلك يف ثبلث دورات متتالية. ّنجّرد اف البلث يتطّور على مراحل 
التصميم ، فهذا النمط ىو يف صلب د كل مرحلةبعىذا الربنامج اُف تغيًنات التصاميم، واٞنكّونات، واالساليب يف 

 . 88االجرائي
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.2 في ىذا البحث التصميم البحثي الكّمي التجريبياستخداـ  

برنامج الولد القوي بّية فقط، ٞنعرفة مدى مفعوؿ ػير يف اٞنرحلة التج التصميم البلثي الكّمي التجرييبـ دَ خْ تَ سْ تُ 
يف ىذه اٞنرحلة فريق اختباري وفريق شاىد، لتبلميذ يف الصفوؼ. السلوكّية لدى ا االنفعاليةاالضطرابات على  التلّوِف

اٜنصوؿ ٩نري  .ما عدا درس الرسم الذي يُطّبق مع الفريق التجرييب فقط ،اٞنتغًنات كلّ الكامل يف  وذلك من باب التلّكم 
التجريبّية مع  اجملموعةمعّدالت  تقارفمّث ، ومن عرب استعماؿ استمارة خاّصة ىاوبعد على بيانات التبلميذ قبل اٞنداخلة

  تدؿ على مفعوؿ ىذه الدروس بشكل مباشر وواضح.والنتائج ، للتوصل اُف استنتاجاتالشاىدة اجملموعة معّدالت 

.3 في ىذا البحث التجريبي-شبو التصميم البحثي الكّمياستخداـ  

برنامج الولد يف اٞنرحلة االساسّية للبلث فقط، ٞنعرفة مدى مفعوؿ  التجرييب شبو التصميم البلثي الكّميـ دَ خْ تَ سْ تُ 
التبلميذ اٞنشاركٌن مع  بيانات، وال ٩نري مقارنة ىنا ال ٠نموعة شاىدة .السلوكّية االنفعاليةعلى االضطرابات  القوي التلّوِف

لتبلميذ ما قبل االختبار وبعده لنتائج ، وتقارف ىاوبعد اٜنصوؿ على بيانات التبلميذ قبل اٞنداخلة. ٩نري آخرينتبلميذ 
 .جاـزتدؿ على مفعوؿ ىذه الدروس بشكل  ال ، والنتائجليس متوفّػرًا اٞنتغًنات كلّ التلّكم الكامل يف   .ٗنيعهم اٞنشاركٌن

.4 في ىذا البحث استخداـ التصميم البحثي الوصفي 

ولكن  غًن إحصائّيةنلجأ اُف ٗنع اٞنعلومات الضروريّة بوسائل ، النتائج الستخبلصمعايًن دقيقة  تتوّفرال  عندما
 مفيدة اُف حد كبًن. 

  عند تطبيق الربنامج يف وضعهم  هاوتسجيلخصائص اٞنشاركٌن معلومات عن وسيلة ٞنراقبة ك  الرصداعتمدُت اسلوب
 fineمفيًدا يف توليف )، ما كاف مواستجاباهت التبلميذتصرّفات  ساعدين ذلك يف مبلحظة .الطبيعي يف الصفوؼ

tune) لية.ابدقّة اكثر للمراحل الت مواصفات الربنامج 

  على النتائج الدراسّية والسلوؾ االجتماعي  برنامج الولد القوي التلّوِفٛنأُت اُف آراء اٞندّرسٌن الكتشاؼ مدى مفعوؿ
يف ّناية وكذلك ، يف مرحلة التلضًن همئآراّم ٗنع ػتقد و  .معهمقصًنة القابلة اسلوب اٞنوذلك باستخداـ للتبلميذ، 

  للمقارنة. الدورة

 ( ّنا اّف التلّوؿ مفهـو يتلّلى بالكثًن من الغموض واٝنفيinvisibility ،) كاف ٩نب  ،تووعملن هصر ٜن آلّياتال و
االسئلة اٞنباشرة  اٞنعلومات عن طريقابتكار اساليب الستكشاؼ معاٞنو اّواًل. لذلك استخدمُت اسلوب اٞنسح ٛنمع 

مّت ابتكار وسيلة اّما بالنسبة اُف تقومي التلّوؿ،  .استبياف قصًن ورًا يفطتارًة يف موضوع إنشاء، و  مذةالتبل عنها ٩نيب



 

 

التلّوؿ،  واعتبار : التقّدـ يف االداء الدراسي(،)مثاؿ ذلكّنتغًّنات اخرى  حركة التلّوؿ ربط عن طريق وذلك ،مبتكرة
سوؼ اّٚني ىذه العبلقة السببّية  .من خبلؿ حركة اٞنتغًّن اٞنّتصل ة حركة التلّوؿمراقببالتاِف، و بلً ٟنا، فعّ مُ  مبدئّياً،

ويف غياب ، قد يبدو ىذا معّقًدا بعض الشيء، ولكن من باب التبسيط"التفاعل التسلسلي".  باسماٞنفرتضة الحًقا 
يف ذىن  ٓنّوؿ ىو دليل علىبأف اي تغيًن ا٩نايب يف اٞنتغًّن اٞنّتصل  افرتضتُ ، ووتقو٬ن تووعملن التلّوؿصر ٜن اآللّيات
 . لتقومي التلّوؿمع اٞندّرسٌن اٞنشار إليها اعبله قصًنة القابلة نتائج اٞن . مّت استخداـ89وونشاط هومنظور  التلميذ

.5 البيانات النوعّية استخداـ  

لتلسٌن ادائو وافكاره  مسًنة البلث عن تفاصيل تقّدـ البلث اليت ٩نمعها الباحث خبلؿىي اٞنعلومات النوعّية 
اٝناص. اىم  الستعمالو. باٞنبدأ، ٪نتفظ الباحث بالبيانات النوعّية للمراحل البلحقة ألّّنا ليست ادوات تقومي باٞنعىن البلثي

القصصية او السْرِديَّة  السجبلتو ( لتدوين خواطر حوؿ يومّيات البلث، research diaryالبيانات ىي مدّونة البلث )
(anecdotal records ،) الطبيعّية يف الصف )-مبلحظات الرصد والرقابة الطبيعّية او شبووnaturalistic and semi 

naturalistic class observation and monitoring notes ،) اٞنناقشات، وا٧ناط تفاصيل و  ،تعابًن التبلميذو
 التصوير الفوتوغرايف. اُف  باإلضافةالتقّدـ طواؿ الدورة، بوادر و السلوؾ، وا٧ناط التعّلم، 

ألّّنم قد يبلحظوف تفاصيل َف تكن يف ، باإلٗناؿمبلحظات اٞندّرسٌن عن تأثًن الربنامج من اٞنهم اٜنصوؿ على 
إدخاؿ تعديبلت يف الربنامج بعد كل من اٞنعلومات النوعّية اليت تؤَخذ بعٌن االعتبار عند  ايًضا هوىذحسابات الربنامج، 

  مرحلة. 
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التاسعالفصل   
 

دراسات البحث الثالث في ادواتو  مكّونات  

 

 

 االنتظارمنّا تستحّق  فاصيل مهمّة،الت
 .صحيح بشكلىا حتّى إنجاز 

 ستيف جوبز—

 

 

 

.أ تراتب دراسات البحث ومراحلها المتتالية  

٩نمع البلث اٜناِف ثبلث دراسات تتفاعل عند تطبيق برنامج الولد القوي التلّوِف، ولكّنها ال تندمج منهجي ا، 
وتبقى متغًّناهتا وبياناهتا مستقّلة. ما ْنمعها ىي فقط اىداؼ البلث. أما اٞنسوّغ يف تعدد الدراسات والتصاميم فيكمن يف 

متتالية، بشكل ثبلث يتطّور البلث من خبلؿ مراحل ُتطّبق يف سنوات . اّف كل دراسة تعاًف ناحية من اىداؼ البلث
يف بعض مكّوناهتا  تتشابو. كل مرحلة ىي ْنربة شبو مستقّلة، 2014-2011مداخبلت تطبيقّية، خبلؿ االعواـ الدراسّية 

ؼ اٞننشودة، يتطّلب أّناذ يف ّناية كل مرحلة ٩نري تقومي اٞنرحلة، وعندما ال تتلّقق االىداو ؤنتلف يف بعضها اآلخر. 
 . ، وُيستكَمل البلثإعادة صياغة الربنامجقرارات جديدة يف 

.1 وتركيبو وتنقيحوالدراسة األولى: إنشاء برنامج الولد القوي التحّولي  

يف والفن، وعلم النفس، وْنمع ايًضا مفهـو التلّوؿ وىو الرتبية،  ة ٢نتلفة، منهأنّصصيّ  اً ر طُ أُ الدراسة األوُف ْنمع 
اٚنو برنامج  وتطويره، إنشاء وتطوير برنامج متعّدد التخّصصات يها. تعمل الدراسة علىب خارج االطر التخّصصية اٞنعرتؼ

، وترتكز على قواعد الرسمتُعلِّم تقنّيات العبلج بالفن، و ُتطبِّق العبلج النفسي، و مفاىيم تضّم الولد القوي التلّوِف، اليت 



 

 

ومن  .ُنث معّمق يف التخّصصات الداخلة فيوالربنامج من خبلؿ  انتقاء مكّونات يتمّ . التعل م التلّوِفالتعليم، وُتطوِّر نظريّة 
 دوري ا. ىامنّقلة، لتطوير  ناسخاتثبلث  عرب ثبلث مرّات مثّ ٩نري ْنربتها بإدخاٟنا اُف داخل الصفوؼ الدراسّية

.2 ويموتقو  الدراسة الثانية: تطبيق برنامج الولد القوي التحّولي 

 نظر يف العبلقة السببّية والتأثًنيّة للمتغًّن برنامج الولد القوي التلّوِف، وتقومي نتائجو لل تطبيق ىيوظيفة الدراسة 
االداء و ، االضطرابات االنفعالّية السلوكّيةو ، مهارات الرسماٞنستقّل )وىو الربنامج نفسو( على اٞنتغًّنات التابعة )وىي: 

 (، الختبار فعالّيتو.االجتماعيالسلوؾ ، و الدراسي

.3 ووتقويم برنامج الولد القوي التحّولي من خالؿالدراسة الثالثة: تفعيل التحّوؿ  

تثبيتو، و التلّوؿ وخصائصو، مفهـو دورىا التعّرؼ على طبيعة و طارىا عابر للتخّصصات، فإ اّما الدراسة الثالثة
 رتبوي بشكل عاـ، ومع القاصرين بشكل خاص.واستهبللو، والبلث يف إمكانّية عملنتو يف اجملاؿ ال

كمِّلةتتأّلف كل دراسة من الدراسات الثبلث 
ُ
تلف ٫نيف البلث من عناصر وادوات واساليب ثابتة ومتغًّنة.  اٞن

٨ّنها يف االقساـ التالية، واترؾ شرح بعض التفاصيل ٜنٌن ابعض ىذه العناصر من مرحلة اُف اخرى ُنسب االىداؼ، اشرح 
  التسلسل الدراسي.ظهورىا يف

9لرتاتب دراسات البلث الثبلث ومراحلها اٞنتتالية الثبلث يف جدوؿ  (roadmap) ة توضيلّيةطريخ 
90. 

 .5 الواحدة يف جدوؿ اٞنرحلةترابط الدراسات الثبلث يف 
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.ب برنامج الولد القوي التحّولي إنشاء: األولىالدراسة  عناصر 

.1 واالىداؼ التحّولّية المكّوف الفّني في البرنامج 

يف  ماّدة تدريسّية يُقّدـ بشكل٩نب اف و دراسي  ألّف الربنامج ىو تربوي ،البلث عملّياتتعليم الفن ىو يف صلب 
من تطبيق  االنسب يف كل مرحلة النسخة واستعملتُ لمكّوف الفيّن يف الربنامج، ل متعّددة ناسخاتوضعُت لقد الصفوؼ. 

 تطبيق برنامج الولد القوي التلّوِف يف الصفوؼ 

 اٜنصوؿ على نتائج اٞنتغًّنات التابعة وىي: عوارض االضطرابات
االنفعالّية السلوكّية، مهارات الرسم، االداء الدراسي، السلوؾ 

تقومي برنامج الولد القوي التلّوِف من خبلؿ نتائج  –االجتماعي 
 التابعة. اٞنتغًّنات

 الدراسة األوُف

 الثانيةالدراسة 

 الثالثةالدراسة 

 متعدِّد التخّصصات اٞنتغًّن اٞنستقلإنشاء . 
 ّنكّونات ُنثّية، تقنّية، فنّػّية، تربويّة،  لتلوِفابرنامج الولد القوي تركيب

 .نفسّية، وٓنّولّية

 استكشاؼ مفهـو التلّوؿ 

 ،تعريف التلّوؿ، وٓنديده، عملنتو، ْنسيده، استهبللو، وحثّو، وتفعيلو
 يف علم النفس  وٓنفيزه، وتنشيطو، وتقو٬نو يف ٠ناؿ التعليم، وتثبيتو

 

 يف اٞنراحلة الواحدة. هاترابط الدراسات الثبلث وتفاعل :5جدوؿ 



 

 

ٓنديد اٞنواضيع يساعد خطّة الدرس يف  .خاص هبا (lesson plan) خطّة درس منها ، يضم كل نسخةالربنامج
مع لمكّوف الفيّن اٞنختلفة ل الناسخاتلتلّكم بإدارة الصّف. يف ا، ويساعد والوقت ،والنشاطات، ويف تنظيم االفكار

 :ما يلي خططها يف

(1 (Therapeutic free drawingالرسم العالجي الحر ) 

  :رسم حرتقنّية الرسم.  
  :الولد القوي.حوؿ احد اٞنواضيع اٞنطروحة يف منهج موضوع الرسم 

 91الرسم العبلجي اٜنرخطّة  :خطّة الدرس. 

 الرتكيز على توفًن البيئة الرتبويّة الداعمة او البيئة العبلجّية للتبلميذ.: التلّوِف اٟندؼ 

(2 (Therapeutic systematic drawingالمنهجي )الرسم العالجي  

 92رسم عرب خطوات مّتبعة: اٞننهجي تقنّية الرسم . 
  :احد اٞنواضيع اٞنطروحة يف منهج الولد القوي. حوؿموضوع الرسم 

 93الرسم العبلجي اٞننهجي خطّة :خطّة الدرس. 

 الرتكيز على خلق : التلّوِف اٟندؼ( بيئة فائقة التنظيمhighly structured environment)،  يتخّللها قواعد
ويتنّبأ هبا مسبقاً،  ،ااف يفهمهمن ( ُنيث يتمّكن التلميذ predictable rules and routinesوإجراءات متوقّعة )

  يتوّقع درجة عالية من النجاح بعد بذؿ اٛنهد اٞنطلوب.و 

(3 (Therapeutic synthesized drawingالعالجي المرّكب ) سمر ال 

 94ءكما يشا  الرسم العبلجي اٜنرلو كل تلميذ بيكمِ اساسي  تقنّية الرسم: رسم منهجي.  
  :احد اٞنواضيع اٞنطروحة يف منهج الولد القوي. مقاربة معموضوع الرسم 
 95الرسم العبلجي اٞنرّكب : خطّةخطّة الدرس. 
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 . 336  يف صفلة 7صورة توضيلّية عن تقنّية الرسم اٞننهجي يف اٞنللق رقم   92
 . 338 يف صفلة 9للق رقم اٞناٞننهجي يف خطّة الدرس يف الرسم العبلجي   93
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 اف من قواعد وإجراءات متوقّعة ُنيث يتمّكن التلميذ  ٓنديد، يمالرتكيز على خلق بيئة فائقة التنظ: التلّوِف اٟندؼ
ٓنفيز النمو عرب اُف  باإلضافةيفهمها ويتنّبأ هبا مسبقاً، ويتوّقع درجة عالية من النجاح بعد بذؿ اٛنهد اٞنطلوب. 

 .ةيّ تشجيع اٞنبادرة الفرد

(4 ( Non-therapeutic synthesized drawing) الرسم المرّكب غير العالجي 

  :96اٜنر كما يشاءرسم منهجي اساسي يكِملو كل تلميذ بالرسم تقنّية الرسم. 
 :دوف مواضيع ١نّددة أسئلة ونقاشات ٓنّولّية  موضوع الرسم . 

 97الرسم اٞنرّكب غًن العبلجي: خطّة خطّة الدرس. 

 ٞندرسة، والتلّوؿ.اُف نتماء تعزيز الثقة بالنفس، وشعور اال: التلّوِف اٟندؼ 

(5 ادوات التنفيذ 

  :وسّبورة وطبشور و٣نلاة الصف الدراسي مع مقاعد دراسّيةاٞنتطّلبات االساسّية. 

 اقبلـ تلوين خشبّية.، لؤلقبلـ قلم رصاص و٣نلاة ومربدٌ ، بيضاء اوراؽ :والتلوين اٞنواد اٞنستعملة يف الرسم 

  ّطبلء ابيض مؤسس ، امتار 4مرت وعلّوه  12حيط طولو اكثر من : مواد الرسم اٞنستعملة للجداريّة خارج الصف
(undercoat) ،ادوات مساعدة مثل صلوف ٝنلط االلواف، مياه ، فرشاة للتلوين، الواف اكريليك، طبشور ملّوف للرسم

  ، سّلم، اٍف...، اقمشة

.2 (Strong Kids Curriculum) القويمنهج الولد اقتباس : البرنامجالنفسي في  المكّوف 

 انفعاالتمن اىم اىداؼ البلث ىو إدخاؿ مفاىيم علم النفس اُف الصفوؼ الدراسّية السويّة للتعامل مع 
يتأّلف  .منهج الولد القوي وقع االختيار على. اعتماد وسيلة ٓنّقق ىذا اٟندؼ ةلذلك كاف من الضرور ، هموسلوك التبلميذ

اُف اجتماعّية، هتدؼ -عناوين نفسّيةتضّمن ي ،ويف داخل الصفوؼ يعشر درًسا جاىزًا لبلستعماؿ اٞندرس الربنامج من اثين
يف االساس اف منهج الولد القوي ىو  98.وهتذيب العواطف واألفكار والسلوؾ لدى التلميذتعزيز الوعي وقدرات التواصل 
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 .  340 يف صفلة 11للق رقم اٞنيف العبلجي اٞنرّكب غًن خطّة الدرس يف الرسم   97

 .343 صفلة يف 14اٞنللق رقم اٞنقابلة يف  عناوين الدروس يف منهج الولد القوي ومواضيعها  98



 

 

ىذا  س عناوينااقتب يف ىذا البلث، ٩نري إ٧ّنا ،عبارة عن حوارات يف داخل الصف وال يتضّمن اي نشاطات او دروس فنّػّية
 .ُنسب قدرة التلميذ يف التفاعل تهامناقشو  ،٬نكن رٚنهاتطبيقّية وعناوين اُف مواضيع وٓنويلها  وومضموناٞننهج 

.3 واالىداؼ التحّولّيةالمكّوف االجتماعي في البحث  

االجتماعّية اليت -الفرؽ االساسي بٌن صف الرسم العادي وصّف برنامج الولد القوي التلّوِف ىو اٞنواضيع النفسّية
 الوسائل: تدخل يف خطّة الدرس لدعم اٞنهارات االجتماعّية لدى التبلميذ. من ىذه

(1 تشجيع التعبير الشفهي  

-تشجيع التعبًن الشفهي حوؿ اٞنواضيع االجتماعّيةىو منهج الولد القوي ركائز اٞنكّوف االجتماعي يف  ىحدإ
للتعبًن شفهّيًا عن  ْعَطى التبلميذ الفرصةَ يػُ النفسّية، وذلك لدعم مهارات النقاش اٛنماعي يف داخل الصفوؼ. عندما 

، فهذا سيعطيهم الثقة بالنفس، ويوّفر ٟنم فرص تلّقي الثناء من اٞنطروحوضوع اٞن يفرسوماهتم، وعن آرائهم الشخصّية 
 . الدراسياٞندّرس واالقراف، ٣نا سيعزز لديهم شعور االنتماء للمدرسة وللمجموعة يف الصف 

(2 تحفيز وجهة الضبط الداخلي  

ىو احد اٞنفاىيم االساسية يف نظرية التعلم  (internal locus of control) وجهة الضبط الداخلي
ٟنم.  م او ٪نصل(، ويعين درجة شعور االفراد بالتلّكم على ما يدور حوٟن(social learning theoryاالجتماعي 

اّنم قادرين على التلكم ة والقدرات العقلية اليت تشعرىم بي( يتمّتعوف بالكفاInternalالتلكم الداخلي ) واالشخاص ذو 
( فاّنم يعتقدوف اف ما ٪ندث ٟنم ىو Externalالتلكم اٝنارجي ) وٟنم يف اٞنستقبل. اما االشخاص ذو ّنا قد ٪ندث 

نتيجة لللظ، والصدفة، والقدر، او نفوذ اآلخرين. نراىم مقتنعٌن بأّّنم ال ٬نتلكوف التلكم ّنا قد ٪ندث ٟنم يف اٞنستقبل 
فيز وجهة الضبط الداخلي لدى التبلميذ ىو احد الشروط االساسية يف نظرية التعلم التلّوِف. االوالد (. ٓن2011)إسلاؽ، 

الضبط اٝنارجي ٬نيلوف  يوالنجاح، يف حٌن نرى االوالد ذو  ذوو الضبط الداخلي يتمّتعوف بصفات الشجاعة واالستقبلؿ
كّلما كاف التلميذ يتمّتع   قائبًل: االجتماعي يفّسر تفاعل الفرد مع بيئتو. نظرية التعّلم يفشلوفورّّنا  ،والعدوانية ،االتكاليةاُف 

 مهارات التفاعل االجتماعي لديو.  تبصفات الضبط الداخلي كّلما ارتفع

 

 

 



 

 

.4 واالىداؼ التحّولّية البرنامجالمكّوف التربوي في  

ضبط  سهم يفوتُ بشكل مفيد ومريح،  التبلميذنقل اٞنعلومات إُف يف اٞنمارسة تسهِّل  ٪نتاج اٞندّرسوف اُف تقنّيات
 classroom) تُعَرؼ بأدوات إدارة الصف، السلوكّية عند التبلميذ ومواجهة التلديات ،النظاـ يف الصفوؼ الدراسّية

management tools) . 

وؼ. إدارة الصفوؼ إدارة الصفّية يف ٓنّول مبادئّنا اّف برنامج الولد القوي اىدافو ٓنّولّية بامتياز، ٩نري تبيّن 
يستند اُف و ، الرتبويّةموضوع حديث يف ٠ناؿ البلوث   (transformative classroom management)التلّولّية

عرب تعزيز شعور تقّبل اآلخر، وشعور  ، وذلكتلّوِف يف الصفوؼ الدراسّيةالخلق اٞنناخ  على يرتكز ،نظرية ميزيرو التلّولّية
خلق شعور النجاح عند  و ٥نو النمو اٞنستداـ بداًل من القدرة الثابتة،  اوتوجيهقدرات التبلميذ  تعزيزو  ،جملموعةاُف االنتماء 

ؤشرات التقدـ لدى التبلميذ ٞنع تتب  نظاـ شمل يكما   .(Shindler, 2009) كل تلميذ على حدة، وكذلك عند اجملموعة
   عن كثب.

.5  األىداؼفي التحّولّية في البرنامج و  اتالمكّون 

 :يف كل تفاصيل الربنامج، تتفاعل من خبلؿ العملّيات التاليةاٞنكّونات التلّولّية ليست موّحدة، بل ىي موّزعة 

(1 خلق ُفرص التحّوؿ من خالؿ خطّة الدرس 

 نواع االربعة للرسم وأّٝنصها يف النقاط التالية:اعيد ذكر االىداؼ التلّولّية لكل من اال

  الرتكيز على توفًن البيئة الرتبويّة الداعمة او البيئة العبلجّية  للتبلميذ.: اٜنر الرسم العبلجياٟندؼ التلّوِف يف 

  الرتكيز على خلق بيئة فائقة التنظيم ): الرسم العبلجي اٞننهجياٟندؼ التلّوِف يفhighly structured 

environment( يتخّللها قواعد وإجراءات متوقّعة ،)predictable rules and routinesيث يتمّكن ( ُن
 ويتنّبأ هبا مسبقاً، ويتوّقع درجة عالية من النجاح بعد بذؿ اٛنهد اٞنطلوب.  ،اف يفهم من التلميذ

  ٓنفيز النمو عرب تشجيع اُف  باإلضافةالرتكيز على خلق بيئة فائقة التنظيم، : الرسم العبلجي اٞنرّكباٟندؼ التلّوِف يف
  .ةيّ اٞنبادرة الفرد

  ٞندرسة، والتلّوؿ.اُف اٟندؼ التلّوِف يف الرسم اٞنرّكب غًن العبلجي: تعزيز الثقة بالنفس، وشعور االنتماء 

 

 



 

 

(2 هدوار أو  صفات المدرِّس التحّولّية 

يف أُفّصلها  ،التلّولّيةو وخصائص ، وادوارهمهنّيتووصفاتو، و  ىو اٞندرِّس ةاحملور االساسي إلدارة الصف التلّوليّ 
 : ليةالنقاط التا

 النظرة الشاملة والتوّجو الكلي.  اٞندرِّس ٬نتلك 

 لديو وعي كامل اٛنسم والعقل والروح يف عملية التعّلم. 

  نبثق منو خربتو وْناربو اٝناّصة.تلديو القدرة على اٝندمة كمدرِّس ٢نضـر وبارع 

 يعمل على إنشاء بيئة تتسم بالثقة والرعاية. 

  .يعمل على تسهيل العبلقات اٜنساسة بٌن اٞنشاركٌن 

 يعمل على تشجيع التبلميذ على التأّمل وتبادؿ اٞنشاعر واألفكار يف الصف. 

 يتعاُف عن اٞنعتقدات الشخصّية ويقبل معتقدات اآلخرين. 

  الطرؽ البديلة للتعلم. ِنصوصينشر ثقافة الوعي 

  تعزِّز التلوالت يف منظورىم ئلبوسايساعد التبلميذ يف التساؤؿ بشأف الواقع. 

 أف يكونوا على استعداد لبلنفتاح والتغيًن. على ٪نّث التبلميذ 

  السعي لتلديد حقائقهم وادوارىم بأنفسهم، بدال من اٜنقائق االجتماعية احملددة ٟنم.على ٪نّث التبلميذ 

  ت الثقافية واالجتماعّية وغًنىا.٪ُنصِّن التبلميذ ضد االفكار السلبّية اآلتية من اآلخرين أو من اٞنؤسسا 

 .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 

  إنشاء ثقافة العقبلنّية بدؿ االنفعالّية.يعمل على 

   التبلميذ النضج للتعامل مع ٓنوالت ومواد وظروؼ ٔنتلف عن معتقداهتم اٜنالية. يعمل على اكتساب 

(3 ّيةالتحّولإدارة الصف  استراتيجيات 

 ختصر يف النقاط التالية:فتُ إدارة الصف اليت يعتمدىا اٞندرِّس يف  ّيةالتلّول االسرتاتيجياتاّما 

  سهبًل  اعندما ينكسر حاجز اٞنستليل ويصبح النجاح واقعً يبدأ الطموح : من خبلؿ الدرسيف التلميذ ٓنفيز الطموح 
َمهّمة صعبة َف يكن قادرَا على تنفيذىا من قبل. ٩نب التلميذ يف تفكًن التلميذ. يتفاعل شعور الطموح عندما ينجز 

 ٞندرِّس.توفًن ١نّفزات الطموح لكل تلميذ مهما كانت قدراتو، ولو مع القليل من اٞنساعدة والدعم اٞنباشر من قبل ا

 



 

 

 ىي التلميذ يف خطر،  اصةٍ ِنيف روح التبلميذ، و اال٤ناز  من امثلة تعزيز فرح: تعزيز فرح اال٤ناز من خبلؿ الدرس
رٚنة  عندما ينجز: مثاؿ ذلك، اماـ االقراف فرحوي حّققو يف الدرس والتعبًن عن ذال باإل٤ناز على التفاخر وتشجيع

  دعميف الصف على  اآلخرينتشجيع  ونفس. ويف السياؽ اماـ اآلخرين يف الصف ه فرصة التفاخرؤ ٩نب إعطا ٗنيلة
 زميلهم والفرح معو. 

 يف اٞندرسة، من علم، و٤ناح، وثقة، وقدرة،  التلميذالنمو ىو كل ما يكتسبو : ٓنفيز النمو من خبلؿ خطّة الدرس
على سبيل ة، يّ نمو عرب تشجيع اٞنبادرة الفردٓنفيز ال باإلمكاف. كّلها  ومهارة، اٍف... النمو يشمل نواحي شخصّيتو

: بعد إٕناـ الرسم اٞننهجي، ويُطَلب من التبلميذ إكماؿ الرٚنة ّنفردىم من دوف مساعدة او ارشاد. يُطلب منهم اٞنثاؿ
 ذه اإلضافات.االشادة هب، ومن مثّ طروحاٞنوضوع اٞنرأي عن ال إبداء إدخاؿ اضافات من حيث الشكل، او اٞنعىن، او

(4 لفضاء التحّوليا 

حيث اٞنساواة بٌن التبلميذ يف الفرص ، والديناميكّيات، والتفاعبلتىو ٠نموع العناصر منها اٞنكاف، والزماف، 
ْنعل من   ، خاٍؿ من االكراه والقصاص ٝنلق مناخ من األماف، والدعم، واٜنرّيّة،كّلها تتجّمع  واالدوار واٞنعلومات واالطراء 

 لنمو. ل سّهبلً م ٠ناالً الفضاء 

.ت ووتقويم تطبيق برنامج الولد القوي التحّولي: الثانيةالدراسة  عناصر 

والتلّقق من وتطبيقو، اُف الصّف الدراسي، برنامج الولد القوي التلّوِف اىم وظائف ىذه الدراسة ىي إدخاؿ 
 ىي:التقومي اىم ادوات  عرب ٓنديد ادوات تقومي مناسبة.فعالّيتو 

.1  تحليل وتقويم السلوؾ الوظيفي استمارة 

(1 هاوتشغيل االستمارةترقيم  

يليو القسم ، 99معلومات عاّمة عن التلميذ ٓنتويمقّدمة  يف منزلةىو تتألف االستمارة من قسمٌن: القسم االّوؿ 
 على السؤاؿ. يُطلب من لئلجابةالتلميذ  ٫نتار من بينها. ىناؾ ثبلثة احتماالت 100سؤااًل  120الثاين الذي يتأّلف من 

 اٞنذكورة  "ابدا"  1او  "قليبلً "  2او  "كثًناً " 3 االحتماالت  عليها باختيار احد االجابةو  ،االستمارة بنودقراءة التبلميذ 

                              
 صفلة 17اٞنللق  انظر تتضّمن معلومات عن التلميذ. اإلنكليزيةالسلوؾ الوظيفي باللغة  ميو تقو  ٓنليل مقّدمة استمارة  99

348.  

 . 353 – 349يف صفلة  18 يف اٞنللق رقمالسلوؾ الوظيفي  ميو تقو  ٓنليل بنود استمارة  100



 

 

، حسابّية  قيمة احتماؿ٪نّدد لكل  .٫نتاره التلميذ يدؿ على نسبة من االضطراب لديو احتماؿكل  بند. اُف جانب كل
 ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي استمارةالتبلميذ على اسئلة  ألجوبة القيمة اٜنسابّيةْنري االحصائّية.  اساسهااليت على 

  .6 ٛندوؿايف واردة 

  القيمة الحسابّية معنى او تفسير اختيار التلميذ التلميذ جواب 
 0 ابداً من اٞنشكلة اٞنذكورة.التلميذ  ال يعاين 1رقم  

 2 من اٞنشكلة بشكل خفيف او نسيب. التلميذ يعاين 2  رقم
 3 كثًناً من اٞنشكلة اٞنذكورة.  التلميذ يعاين 3  رقم

 1 .او متمّرد مرتدد او غًن متأكد او خائفالتلميذ  ال جواب

ة: 6جدوؿ    الوظيفي.ٓنليل وتقومي السلوؾ  استمارةالتبلميذ على اسئلة  ألجوبة القيمة اٜنسابّي

 Dataبيانات )الع مَ وْنُ  ،توّناي وبعد الصفوؼيف  الدروسبداية تطبيق  قبل تشغيل االستمارةيتم 

Collection) ،لتلّقق واٞنقارنات، وا النتائج وتستخرج، وُْنرى العملّية االحصائّية ُنسب نوع التصميم البلثي اٞنستخدـ
 لدى التبلميذ بشكل اٗناِف.  السلوكّيةو االضطرابات االنفعالّية  معّدالت ٔنفيفربنامج يف المن مفعوؿ 

(2 هاوفروع رةاابعاد االستم 

 أو اليت ٢101نتلفة من االسئلة، منها االسئلة اليت تشًن اُف العوارض االستظهاريّة انذكر اف االستمارة تضم انواعً 
ف من العوارض االنوعيتزامن الفئتٌن، او قد  ىاتٌنبعوارض إحدى  اقد يكوف الولد مصابً  .102تشًن اُف العوارض االستبطانّية

 د ال يكوف الولد مصاب بأي منهما.يف الولد الواحد، وق

  ُاالسئلة اليت تشًن اُف العوارض االستظهاريّة، فرع و٨نا:  فأساسياف عااُف فئات وفروع. ىناؾ فر قَسم بنود االستمارة ت
ف من االضطرابات االنفعالّية اف ٢نتلفابعد اف ٨ناالفرع افىذاالستبطانّية.  االسئلة اليت تشًن اُف العوارض  وفرع

 اُفتشًن إُف "سلوؾ مقلق نسبي ا"، وليس بالضرورة و ١نددة ومبلحظة من السلوؾ،  األبعاد ىي نواحٍ السلوكّية.  
اقّدمها كما  7.  التفاصيل يف جدوؿ ٠نموعات من األعراضاربع فروع او  ةأربع من االبعاد لو. كل ما تشخيص مرضي

 يلي: 

                              
 .59انظر صفلة   101

 .59انظر صفلة   102



 

 

 

 .A1-A2-A3- A4- B1- B2- B3- B4مع فروع كل منهما وىي:  Bو  A الُبعدين : 7جدوؿ 

 مع تفاصيل عن االضطرابات التابعة في فروعها A الُبعد 

A  البعدA  ّية. يتم فرز ىذه األعراض الى أربع مجموعات ى= العوارض والسموكّيات االستبطاني :A1 A2 A3  وA4 

A1  بما في ذلك  يافشل فيالأو  ياتجنب إنجاز الميام المطموبة أو المتوقعة أو تجاىمالميل إلى  -تجنب المهام / إيقاف المهمة
  الواجبات المنزلية والميام اليومية وما إلى ذلك.

 .، غير منظم، مشّتت، مماطل، ميمل، منغمس في النفسناس   : غافل،لخصائصا
A2 في األداء الشخصي. انمط سموكي أو عقمي يسبب ضائقة كبيرة أو ضعفً  :اضطراب نفسي 

مشاكل في األكل  ،انتحاريخائف، حساس، مذنب،  متوّتر، ميموم، مشكِّك، حزين، عصبي، قمق، كمالي، :الخصائص
ألظافر والجمد، مجيد، متمّمل، فرط الحركة، ميووس، مشاكل في التركيز، أوىام، متدني اوالنوم، مشاكل تتعّمق بالشعر و 

 .احترام الذات
A3  يل الى العزلة االجتماعّية إلى حد  ما، وكذلك ييرب من المواقف التي تتطّمب التفاعل الم -االنسحاب االجتماعي

  االجتماعي.
 .لديو مشاكل تواصل ج،ر ُمح خجول،متجنِّب، صامت، عير ُمعبِّر،  ،مكتئب الخصائص:

A4 الصداع، والغثيان، وأوجاع الجسم، إصابات طفيفة، يشكو من أعراض جسدّية أو "أمراض" مثل   - االعراض الجسدية
 . زيادة الوزن أو خسارتو

 .: زيارة متكررة لمممرضة والطبيب، غائب عن المدرسة ألسباب طبّيةالخصائص
 مع تفاصيل عن االضطرابات التابعة في فروعها B الُبعد 

B  البعدB يمجموعات ى األعراض الى أربع.  يتم فرز ىذه = العوارض والسموكيات االستظيارّية:B1 B2 B3  وB4. 

B1 ميل لالنخراط في السموك المخرِّب، يقاطع، أو يجذب انتباه اآلخرين "الى خارج الميمة".ي - اضطراب 
 نوبات الغضب، الجدلية، اختبار الحدود، البحث عن االىتمام الخصائص: 

B2  و / أو تحدي السمطة. اإلى كسر القواعد عمدا أو تحديً  يميل – تحّدي السمطة 
 .لعصيان، والعدائية تجاه شخصيات السمطةااالستفزاز، البحث عن المتاعب، السمبّية، الخصائص: 

B3 الميل الى الغضب، بدء االعتداء المفظي أو الجسدي مع اآلخرين، محاولة فرض السيطرة أو "الوعد بالثأر" ، او اعتداء :
 أو الوسائل غير المباشرة مثل الثرثرة الضاّرة، كتابة الرسائل الميددة، نشر الشائعات، الخ. ،خالل االنتقاممن 

، الكذب، ة: رد الفعل الدفاعي، االندفاع، االضطراب، الغضب، البحث عن المشكمة، االنتقام، الخداع، السرقالخصائص
 .عببغض، التالالتخريب الممكية، القسوة عمى الحيوانات، 

B4 الميل إلى االنخراط في سموك سمبي أو متمرد مع األقران. - الجنوح 
 .: الضرر، اإلدمان، استخدام األسمحة، اإلجراءات غير القانونية، والجرائم الخفيفةالخصائص



 

 

  البعدA  =ي وى٠نموعات  أربعاُف االستبطانّية الداخلية. تُقسم  العوارض والسلوكّياتA1 وA2 وA3 وA4. 
  البعدB  = وىمي وى٠نموعات  أربعاُف تُقسم  .السلوكيات االستظهاريّة اٝنارجيةالعوارض و B1 وB2 وB3 وB4. 

يف النسخة فقط تطبيق البلث. إ٧ّنا مراحل ال ُتستخدـ ىذه االبعاد والفروع يف النسخة االختباريّة االوُف من 
االحصائّيات على اساس  تمّ ت، و 120سؤااًل بداًل من  74يصبح عدد االسئلة فيها و يتم تعديل االستمارة،  ، حيثاالساسّية

معّينة من االضطرابات  يف نواحٍ الربنامج  تأثًناالبعاد والفروع يف االستمارة. والسبب يف ىذا التعديل والتدقيق ىو معرفة 
 .103االنفعالّية والسلوكّية لدى التبلميذ

(3 خصائص االستمارة 

غًن االختصاصيٌن يف علم ليسمح  األمريكيىي اّف القانوف  104ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي استمارةمن ٣نّيزات 
اض ر تكشف االم دقيقّّنا ليست اداة تشخيص امثل اٞندّرسٌن يف النطاؽ اٞندرسي. ومن نقاط ضعفها  ،النفس باستعماٟنا

، بل ىو اداة تنظًن ( standardized diagnostic toolsلؤلمراض النفسّية ) ادوات التشخيص اٞنوّحدةالنفسّية مثل 
(Screening tool) اُف سلوؾ او شعور معٌّن، او  تشًن سؤااًل  120ٓنتوي االستمارة على  .تستكشف ٚنات معّينة

مرض ، وال يدؿ على لدى الولد معٌّن  او عارض ةاالسئلة اُف صعوب ىذه يدؿ كل واحد من ،خاطرة معّينة يف ذىن التلميذ
اُف جانب السؤاؿ "انا قلق"،  3عندما يضع التلميذ عبلمة : على سبيل اٞنثاؿ .العارض اسبِّب ىذمقد يكوف  اساسي الذي

القلق سببو عارض صّلي، او مرضي نفسي، كاف ال نعِرؼ إذا   نعرؼ اّف التلميذ يعاين من القلق بنسبة عالية، ولكّننا  ٥نن
ادوات التشخيص اٞنوّحدة  او مشكلة اجتماعّية، او عائلّية، وماّديّة، او عبلئقّية، او آنّية او...او...  بينما هتدؼ اسئلة

وىذا ىو الفرؽ بٌن ادوات التشخيص اٞنوّحدة  .او مرض ١نّدد إلظهار اضطرابالنفسّية اُف تشخيص العوارض  لؤلمراض
 تنظًن.اللؤلمراض النفسّية وادوات 

 ، اّواًل: ألف اٞنرض ال ٩نوزهاتشخيصاٞنرضّية او  اُف كشف االسباب يف ىذا البلث ويف اٜنقيقة ال نطمح
التبلميذ يف الصفوؼ  اُف ٗنيعاالستعماؿ، موّجو  مدرسيّ  ا،تشخيصو ٗناعي ا، وثانًيا ألف الربنامج مصمَّم بأف يكوف تربوي  

يف ىذا البلث، من ناحية خفض اٞنطروح مي الربنامج و دوف وصم. اّما االستمارة فهي فقط معيار لتقمن دوف تفرقة، و من 
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ا ىي اداة ٕنكٌن للجسم اٞندرسي، موضوعة يف متناوؿ اي مدرِّس، يريد اف االضطرابات بشكل مللوظ وٗناعي، كم
 دوف اف يقصد تشخيص التلميذ. من و  النفسدوف اف يكوف اختصاصي ا يف علم  من يستعملو

.2 اختبار مهارات الرسم 

ىناؾ رسومات يرٚنها التبلميذ يف كل ساعة درس، ٫نتلف مضموف درس الرسم ُنسب كل مرحلة من مراحل 
فعالّية برنامج الولد القوي التلّوِف يف تعليم  منلتطبيق، ويف النهاية، يستوجب تقومي مهارات الرسم لدى لتبلميذ للتلّقق ا

 عن   معايًن تقومي مهارات الرسم. سوؼ اقّدـ تفاصيل اختلفت، اُف اخرى مرحلة منالرسم. مع اختبلؼ مضموف الدرس 
 ىذه اٞنعايًن يف سياؽ شرح كل مرحلة.

.3 دير المدّرسينتق 

(1 مالحظات المدّرسين عن تقّدـ التالميذ في الدراسة والسلوؾ  

، ويستطيعوف تتّبع االداء الدراسي والسلوؾ االجتماعي لدو اٞندّرس بشكل طبيعي. يهم ف يروف التبلميذ كل يـو
االداء الدراسي والسلوؾ  اي تقّدـ يف ربنامج تقديرىم عناليُطَلب من بعض اٞندرسٌن يف ّناية كل مرحلة من تطبيق 

خارجها. ُْنَمع ىذه اٞنعلومات النوعّية عن طريق اٞنسح يف مقابلة قصًنة معهم يف االجتماعي للتبلميذ يف داخل الصفوؼ و 
 . وصفي تقومي يف منزلةاٞندّرسٌن  تُعترب آراء  دورة.كل   يف ّناية

(2 باإلجماؿمالحظات المدّرسين عن تأثير البرنامج  

عن تأثًن الربنامج  ممبلحظاهت الجتماعي للتبلميذ،لسلوؾ ار اٞندّرسٌن عن االداء الدراسي وايضاؼ اُف تقدي
ىذا يعين اّف ىؤالء اٞندّرسٌن ينظروف اُف تأثًن  .الربنامج ٢نّططقد يبلحظوف تفاصيل َف تكن يف  اٞندّرسٌن ألفّ  ،باإلٗناؿ

دـ بعض ىذه اآلراء ٫نقد من منظور آخر، ويقّدموف آراءىم ومبلحظاهتم ّننظور ٢نتلف.  واٞندرسة التبلميذ يفربنامج ال
 اي تؤَخذ بعٌن االعتبار عند إدخاؿ لذلك اعتربهتا بيانات نوعّية إضافّية .تطوير الربنامج يف اٞنستقبليف واٞنبلحظات 

ْنمع ىذه البيانات عن طريق اٞنسح  .وحةىذه االطر  تعديبلت يف الربنامج بعد كل مرحلة. كما ىي مفيدة يف مناقشة
 ايًضا.

 

 



 

 

.ث ووتقويم تفعيل التحّوؿ في برنامج الولد القوي التحّوليالدراسة الثالثة:  عناصر 

.1  التحّوؿالعاّمة في استكشاؼ وعملنة  خطواتال 

، ووتقو٬ن ووتفعيل هىو استكشاؼ التلّوؿ لدى الصغار وٓنديديف ىذا البلث  اٟندؼ االساسي يف الدراسة الثالثة 
 كل مرحلة من مراحل البلث الثبلث.   ُنسب معطيات، تتطّور باعتماد اساليب جديدة

. من اي نوعاُف توصيف واضح ومعايًن تقومي  رٔنّصصي ُمثّبت، ويفتق التلّوؿ ليس ّنجاؿٍ االشكالّية ىي اّف 
وال ، التعّلم التلّوِف عند الكبارنظريّة من  ةمستوحا يف التعليم اٞندرسي غار ىو فقط افكار متداولةصّ اللدى التعّلم التلّوِف 

التلّوؿ لدى ما ىو  كاف ٩نب اّواًل ٓنديد ، وتقو٬نو حسابّيا او احصائي ا.تقليديإدخالو يف معادلة ُنثّية بشكل  ٬نكن
 اعتبارهلتلّوؿ من ا تنقلغًن اعتياديّة ، و بسيطة ،اختباريةو يّ ستكشافااساليب ابتكار و ، الصغار ككياف سيكولوجي ملموس

. ولتلقيق كل ىذا كاف يف معادلة علمّية، ودرسو، ٬نكن وضعو فكرة متداولة يف اوساط تعليمّية اُف موضوع ُنث إجرائي
  ىي: يف ىذا البلث التلّوؿاليت تدير مشروع  العناوين العريضة. ىاويقود ٩نب تطوير ٢نّطط ذىين يدير االفكار

 البلث متغًّناتيف  كمتغًّن قابل للمتابعة  إدراج التلّوؿ يف البلث العلمي. 

 التلّوؿلعملنة  اساليبمفردات و  ابتكار . 

 و، وقياسوتتّبعو ، هرصدو ، التلّوؿ تعريف. 

 تبعها تعريفات عمبلنّيةتمناسبة ودالّة  استلداث مصطللات مرتبطة. 

 التلّوؿ. وضع نظريّة خاّصة تصف 

.2 البحثي االجرائي النوعيالتصميم من خالؿ المنظور  معالمالبحث عن  

 : وىي، 105تكرب دائرهتا من مرحلة اُف اخرى إّّنا خطوات استكشافّية صغًنة

  التلّوؿ لدى الصغار يف السن. معاَفابتكار وسائل ْنريبّية اللتقاط 

   بعد التنفيذ التلّوؿ معاَفٓنديد. 

 بعد التجربة توسيع دائرة االستكشاؼ. 
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(1 السؤاؿ التحّوليوصف  

نلجأ نبلث عن بديل للدخوؿ اُف منظور الولد، و  التعريفات واالساليب لتلديد اٞننظور لدى الصغاريف غياب 
اسئلة ٩نيب عليها  سؤاؿ او عبارة عنىو السؤاؿ التلّوِف سؤااًل اٚنّيو السؤاؿ التلّوِف.  وأطرحاُف االسلوب الوصفي، 

توضيح مبلمح اٞننظور لدى الصغار. أّما  ىم وظائفواالتبلميذ بعد خضوعهم لتجربة برنامج الولد القوي التلّوِف، 
ع، ف وُْنْمَ سابات احصائّية وال تعطينا عبلقات سببّية قاطعة، بل تَُدوَّ ٜناجوبة التبلميذ فبل ٔنضع  اٞنستخلصة مناٞنعلومات 

 وُتصنَّف يف جداوؿ لرّّنا تفتح الطريق ٞنراحل وُنوث أخرى يف علم التلّوؿ.

 يلي: كمااقّدمها   ،نفسّية ذات صلة-ظائف ذىنّيةو و تقنّية وظائف  اتاداة ذىو السؤاؿ التلّوِف 

(2 الوظائف العملّية للسؤاؿ التحّولي 

 مفردات وإشارات يف اجوبة التقاط عرب التلّوؿ عن كثب خصائص لتعر ؼ علىلالسؤاؿ التلّوِف ىو وسيلة 
  .اٞنشاركٌنالتبلميذ 

(3 الوظائف التقنّية للسؤاؿ التحّولي 

 يتغًّن اٚنو ونوعو من مرحلة اُف اخرى ولكنيف دراسة التلّوؿ اٞنتغًّن اٞنستقل ًما ىو دائ. 

 .ىو اسلوب غًن احصائي لتقومي التلّوؿ 

  يف آف تقوميالاداة و  اٞنتغًّن اٞنستقلىو يف بداية البلث. 

  البلحقة.اٞنكوِّف التلّوِف يف اٞنراحل  فقرات من فقرةىو 

(4 للسؤاؿ التحّولي نفسّية-وظائف ذىنّية 

  التلميذ ٥نو افكار َف ٔنطر ببالو من قبل. انتباهىو وسيلة غًن ُمعلنة ٛنذب 

 .ىو وسيلة إلنشاء اٞننظور الشخصي لدى التلميذ و٬نهَّد إمكانّية التلّوؿ 

.3 ةالتحّوليّ  االسئلةانواع  

كي يستكشف ٢نتلف نواحي التلّوؿ مع تراتب ويتوّسع  اّف السؤاؿ التلّوِف ليس بسؤاؿ جامد، بل يتغًّن ويتأقلم 
 الولد القوي التلّوِف يف برنامج االربع الناسخاتكل نسخة من يف  مراحل البلث. وٟنذا السبب ىناؾ سؤاؿ ٓنّوِف ٢نتلف 

 .8التفاصيل يف جدوؿ . ، ولكل نسخة وجهة استعماؿ خاص و٠نموعة ٢نتلفة من التبلميذالتلّوؿ تتّبعللتوّسع يف 

 



 

 

 مدرسة خاف اميرياف مدرسة االنجيلّيةال مدرسة المواطن شاملياف تاتيكياف مدرسةاسم ال
 2013-2011 2012-2011 2012-2011 2011-2010 السنة الدراسّية

تطّور تتّبع و مراحل 
 دراسة التحّوؿ

 وُفاألالنسخة 
 لدراسة التلّوؿ 

النسخة الثانية 
 لدراسة التلّوؿ

لدراسة  الثالثةالنسخة 
 التلّوؿ 

لدراسة  الرابعةالنسخة 
 التلّوؿ

 اٝنامس اٝنامس الصف الدراسي
اٝنامس والسادس 

 اٝنامس والسادس والسابع

 11 61 25 9 عدد المشاركين 

 سؤاؿ التداعي اٜنر التأّمليسؤاؿ ال نوع االسئلة التحّولّية
 سؤاؿ التداعي اٜنر

 االستثارةسؤاؿ 
 يستنهاضاالسؤاؿ ال

 يستنهاضاالسؤاؿ ال
 يستباقاالسؤاؿ ال

الوقت المحّدد 
 لإلجابة

 اسبوع 12 ساعة واحدة ساعة واحدة ساعة واحدة

 ال ال ال دروس فنّػّية إضافّية
نسخة جديدة  –نعم 

من برنامج الولد 
 القوي التلّوِف

محاولة تفعيل التعّلم 
 التحّولي في الصفّ 

 نعم ال ال ال

تحّوؿ ال نتائج في
 لدى التالميذ

 نعم نعم ال ال

 اجملموعات االربع. التلّوؿ عند نتائجمع  دراسة التلّوؿ يف اٞنراحل االربعة مقارنة متغًّنات: 8جدوؿ 

 

  .ستخدمة يف البلثػػُ اقدِّـ يف ما يلي انواع االسئلة التلّولّية اٞن

(1 .(Introspection) التأّمليالسؤاؿ  

 .مسار استكشاؼ التلّوؿ يف ىذا البلث يف خطوة خجوؿاّوؿ ىو  التأّمليالسؤاؿ 

  :؟"ما ىي اٗنل الذكريات يف حياتكالسؤاؿ ىو". 

  يكياف.تيف مدرسة شاملياف تا يف الفريق التجرييب اٝنامسالصّف ٩نيب عليو: تبلميذ 



 

 

 .طريقة االجابة: بشكل إنشاء 

  :روس بقليل.دّ الّناية ُيسَتعَمل يف اٞنرحلة االختباريّة االوُف من تطبيق الربنامج، قبل التوقيت 

  :اٞنكتوبة مدخبًل التبلميذ اجوبة  تُعتربسوؼ اكتشاؼ مكّونات اٞننظور لدى التبلميذ بشكل عاـ. اٟندؼ من السؤاؿ 
وبالتاِف نعرؼ ماذا يفرحو، ٣نا اال٩نابّية منها،  وباألخص، هافي كّوناتاٞنمن خبلٟنا اىّم  يتبٌّن ، الصغار ذاكرةاُف 

 الصغار.لدى نظور اٞنمفردات  منظومة ندخل اُف. ىكذا وّناذا يفتخريستمّد القّوة، 

(2  .(Free association) سؤاؿ التداعي الحر 

 واألحاسيسىو االسرتساؿ اٜنر يف تعبًن االفكار  ،الرتابط الطليقيف التلليل النفسي، يسّمى ايًضا  التداعي اٜنر
. اّما يف لةصّ الاالشارات ذات من ىذه التعابًن قط تاٞنعاًف فيل اامّ  ،منو توجيواي دوف  ٞنعاًف النفسياوالرغبات يف عيادة 

دوف من  تلّوِفىذا البلث فهو الكتابة اٜنرّة عن كل ما ٫نطر بباؿ التلميذ من ذكريات عن دروس برنامج الولد القوي ال
  اؿ.ؤ اف يعرؼ اٟندؼ اٜنقيقي وراء الس

 تعّلمناىا خبلؿ ىذه اٞنّدة؟": "ماذا تتذّكر عن الدروس اليت ىو ؿالسؤا 

  مدرسة اٞنواطن.يف  السادس٩نيب عليو: تبلميذ الصّف 

 .طريقة االجابة: بشكل إنشاء 

  دروس برنامج الولد القوي.مباشرًة بعد اسبوع من انتهاء التوقيت: ُيسَتعَمل 

 نقرتحدوف اف  من القويمن التلّوؿ قد ٓنّقق نتيجة دروس برنامج الولد  معرفة إف كاف شٍنءٌ  :دؼ من السؤاؿاٟن 
 .ذلك

عن  واالمتناععند تنفيذ االختبار،  وفطرهتاجابات اال٩نب اٜنفاظ على عفويّة  ،لضماف اسلوب التداعي اٜنر
او "ىل  : "ماذا استفدت من الربنامج؟" او "كيف تغًّنت بعد ىذا الربنامج؟"من مثاؿاجوبتهم بعدـ طرح اسئلة  يفالتأثًن 

 .حّققت النجاح؟"

(3 (Stimulation)ٍ  اريػاالستث السؤاؿ 

، السؤاؿ االستثاري يستثًن ذاكرة التلميذ و٢نّيلتو ٜنرف السؤاؿ من نوع التداعي االسابقة حيث كا ةبعكس اٞنرح
  .، وىناؾ سؤاالفباشرةاٞنجابات بدوره اإل ليعطي



 

 

 من  ا؟ ىل تتذّكر اي  اٞناضية السنة ايةّنىل تتذّكر االستمارة اليت اجبَت على اسئلتها يف ": االستثاري األّوؿ ىوسؤاؿ ال
اعادة التذكًن بتجربة برنامج الولد القوي  من ىذا السؤاؿاٟندؼ  ."؟ اكتب ما تتذّكر من اسئلة تلك االستمارةاسئلتها

 لتلميذ.اُف االفكار اٞنهّمة فيها بالنسبة والتقاط التلّوِف يف اٞنرحلة السابقة 

  خبلؿ السنة  لديك اآلف مّرت سنة منذ ذلك الوقت، اكتب يف ٗنل قصًنة ماذا تغًّن ىو: "الثاين   االستثاريالسؤاؿ 
التبلميذ ىو تقومي التغيًنات اليت حصلت يف سلوؾ من ىذا السؤاؿ اٟندؼ ". وانت اصبلت اكرب عمرًا بسنة؟اٞننصرمة 

 .ونظاـ حياهتماالهتم، وانفع

  :ةبصفوفها الثبلثاٞنركزيّة  اإل٤نيليةدرسة االرمنّية تبلميذ اٞن ٗنيع٩نيب عليو. 

   :يف ًٗنل قصًنة خطّي ا االستبيافبندين من االجابة على طريقة االجابة. 

 :يف بداية السنة الدراسّية اٛنديدة، بعد عطلة اي بعد ّناية تطبيق دروس برنامج الولد القوي بثبلثة اشهر،  التوقيت
 الصيف ٓنديًدا. 

  :واٞنباشرة ببناء منظومة تضّم  مفردات اٞننظور لدى الصغاراستكشاؼ  .االكتشاؼ اٞنباشر للتلّوؿ إف حدثاٟندؼ
 اٞنفردات.  ىذه

السؤاؿ ىو:  ستبيافيف اال الثالثالسؤاؿ  انواع من االسئلة ٩نيبوف عليها بشكل وجيز. ةيضم االستبياف ثبلث
 ما يلي. اشرحو يف(mobilization) ي ااِلْسِتْنهاض

(4 (Mobilization) يالسؤاؿ ااِلْسِتْنهاض 

 الستنهاضيابٌن اسئلة االستثارة والسؤاؿ الفرؽ االسئلة االستثاريّة والسؤاؿ االستنهاضي يف استبياف واحد.  تكمن
فيو شيء من الفرح والثقة واالعتزاز والتفاخر رّّنا اٞناضي، و٩نلب اُف الذىن ما يستلق اف يُذَكر،  اهباْنّ  ىو اف االّوؿ ينظر

اٞنستقبل، ّنعىن انّو ٪ُنّدد يف ذىن الفرد  اهباْنّ باٞنستقبل. أّما سؤاؿ االستنهاض، فينظر  ووالنضوج، ما يستلق ربط
 ٞننارة اليت توّجو الفرد ٥نو اّْناه ُمسَتَلب. كا ،هويقود نظوراٞن االستعداد ٞنا سوؼ ٪نصل. وىذا االستعداد ىو ما يؤسس

ىي (. focus of attention"١نور االىتماـ" )و اٚن)اٞناضية واٞنستقبلّية( اٞننظور افق ٥نو الداخلي ىذا التدّفق 
نفسو على اساس اٞناضي، ـ وّ يف خط اٜنياة، يق مسار تطوري متدرجيرى نفسو من خبلؿ  عملّية فطريّة تلقائّية يف كل فرد

وىذا  اُف من يوّجو ىذا التدّفق ، رّّنا،فرّّنا ٪نتاجوف فو واٞنراىقوالد ىناؾ أ ولكن،. ويرى اٞنستقبل من خبلؿ ىذا اٞناضي
 ااِلْسِتْنهاض.بىي اليت اٚنّيها التوجيهّية . ىذه العملّية احملور

 



 

 

 " :القادـ؟ماذا تريد اف تُغًنِّ يف نفسك حّّت العاـ السؤاؿ ىو ." 

  :ةبصفوفها الثبلثاٞنركزيّة  اإل٤نيليةدرسة االرمنّية تبلميذ اٞن ٗنيع٩نيب عليو. 

  خطّي ا يف ًٗنل قصًنة. االستبيافد و طريقة االجابة: االجابة على بن 

  التوقيت: بعد ّناية تطبيق دروس برنامج الولد القوي بثبلثة اشهر، اي يف بداية السنة الدراسّية اٛنديدة، بعد عطلة
 الصيف ٓنديًدا. 

 اُف  باإلضافة، اٞنرغوب ٥نو اٞنستقبل يوالتلّوؿ لد وتوجيو حسّ  التلميذ١نور االىتماـ يف ذىن  : التعّرؼ علىاٟندؼ
  .مراقبة التلّوؿ إف حصل ذلك

(5  (Proactive) ياقبْستِ االِ السؤاؿ  

سؤااًل  يُعترَب  االستباقيالسؤاؿ  .يف سلسلة االسئلة التلّولّية ىو السؤاؿ االخًن 106االستباقيالسؤاؿ التلّوِف 
سّتة على مدى  يف كل حّصة درس، على مسمع التبلميذ ّرد تكرارهاستباقي ا جملولكّنو يصبح سؤااًل واستنهاضي ا مًعا،  ي ااستثار 

  .وىناؾ سؤاالف. من تطبيق الربنامج مرّة خبلؿ اٞنرحلة الثالثة ةعشر  ٩نيب عليها التلميذ اثيناشهر من اٞنداخلة، 

على، أ"انت كربت بالعمر منذ السنة اٞناضية، وتقّدمَت، واصبلت يف صف دراسي  األّوؿ ىو: باقيْستِ االِ السؤاؿ 
مع االىل واالصلاب واٞندّرسٌن يف البيت ويف اٞندرسة؟ يف الدروس والفروض فماذا تغًّن يف سلوكك او تصرّفاتك 

 "تصّرؼ؟ت؟ كيف ك اآلفصف نفستكيف   فرحت؟ حصلت؟ بَ  بلـَ ع والعبلمات؟ ماذا حققت من رغباتك وطموحاتك؟

  االسبوع اٞنقبل؟".حّّت  ٓنصل عليو او ٓنققوماذا تريد اف الثاين ىو: " باقيْستِ االِ السؤاؿ 

  تاروف من الصفوؼ اٝنامس والسادس يف مدرسة خاف امًنياف ٞنراقبة التلّوؿ ٫نُ ٩نيب عليو: ٠نموعة صغًنة من التبلميذ
 . يف اٞنرحلة الثالثة لديهم عن كثب طواؿ مّدة تطبيق الربنامج

 درس الرسم، وعلى  من للمرة األوُف يف الصف قبل اٞنباشرة باٛنزء الفيّن  عفويًايُطرح السؤاؿ : والتوقيت طريقة االجابة
ّناء من الدرس يلي السؤاؿ الثاين، وايًضا ٩نيبوف عليو  إوبعد  التبلميذ االجابة شفهي ا وعفوي ا وباختصار يف ٗنلة.

يُطلب من التبلميذ يف  .يف كّل ساعة من ساعات تطبيق الربنامج فتكّرر السؤااليشفهي ا وعفوي ا وباختصار يف ٗنلة. 

                              
    .276 - 273 باب اٞنناقشة. انظر صفلة يف وأحّولو اُف نظريّة مكتملة بشكل اوسع"التلّوؿ االستباقي"   اقّدـ موضوع  106



 

 

خطّياً يف آخر ساعة من تطبيق الربنامج يف ّناية االستنهاضي األّوؿ سؤاؿ ال اريّة تسجيل االجابات علىاجملموعة االختب
 الدورة.

  :ا النمط منىذ ثّ ٪ن .يف ىذا احملور والتخّيلالتأّمل ٓنفيزىم على و يف اذىاف التبلميذ  "١نور االىتماـ"  ثبيتاٟندؼ 
  افقو.يف  لتلّوِفا ّْناهاالٓنديد ستعجلو يف يتدر٩ني ا، و  شخصي لديوالنظور اٞنيف إنشاء التلميذ  االجابة الدوريّة

.4 المردود التحّولي 

يف  اٞنعروؼمصطلح "اٞنتغًّن التابع" بداًل من استعماؿ  مصطلح "اٞنردود التلّوِف" الستكشاؼ التلّوؿ ِكرابت
عروؼ يف االُناث التجريبّية ٪ُنّدد مسبًقا قبل سبب ىذا االختيار ىو اّف مصطلح اٞنتغًّن التابع اٞن االُناث التجريبّية.

اٞنشاركٌن يف البلث.  ٗنيعاٞنشاركٌن، وتظهر ِنَسب ٢نتلفة من ىذا الػمػُتغًّن احملّدد يف بيانات  ٗنيعاٞنداخلة، ويُعمَّم على 
. كل فرد لديو اٞنردود اٝناص اٛنميعيشمل  ذايت وليس مردوًدا ٗناعي ا متوقّػًعاتفاعل فطري  نتيجة فهوأّما "اٞنردود التلّوِف" 

مع اٞنكوِّف التلّوِف اٞنقّدـ لو من خبلؿ دروس برنامج الولد القوي بو، نتيجة شخصّيتو، ورغباتو، وقدراتو، وتفاعلو الفريد 
ئّية يف عملّية حسابّية وإحصا وإدراجواٞنشاركٌن،  ٗنيعوال ٬نكن تعميمو على ، ٓنديده مسبًقا ن، وٟنذا ال ٬نكالتلّوِف

 .٢نتلفة بأشكاؿشخصي، تظهر مبل١نو ألّف لكل مشارؾ منظوره اٝناص، اٞنختلف، الفردي، الاوتوماتيكي ا 

لدى  او اكثر من اجملاالت النفسّية او االجتماعّية او الدراسّية احدٍ و يف ة ٩نابيّ اال اتتغيًن اٞنردود التلّوِف ىو ال
من نلتمسها  ةىي إشارات تغيًن ا٩نابيّ  ْنربة برنامج الولد القوي التلّوِف. ز يف اٞندرسة او يف خارجها، نتيجةالتلميذ، تربُ 

 ٞنتغًّنات البلث. االحصائّية والنوعّيةاو من خبلؿ النتائج ، وتعابًنىم اللفظّية او اٛنسديّة كتابات التبلميذ  خبلؿ

كل بعد  ٥نصل على اٞنردود التلّوِف من ثبلثة انواع افّصلها يف الفقرة التالية. ىو  اٞنردود التلّوِف يف ىذا البلث
 ما يلي. مو، ُنسب تصنيفاهتا، نذكرىا يفوّ ، ونقّوِفلبرنامج الولد القوي الت مرحلة من مراحل تطبيق

(1 وطريقة تقويمو المردود التحّولي انواع 

1- ني اآل تحّوليال مردودال 

ٜنظات الفرح، والنجاح، والقّوة، واالفتخار، وغًنىا من االنفعاالت اال٩نابّية ىي من مقّببلت التلّوؿ بشكل عاـ. 
ْناه حدث معٌّن  عاليةال ومعنويّاتتعربِّ عن  ،التلميذيف حياة  االنشراحشكل من اشكاؿ  تشًن اُفاشارات متنّوعة ىي 
 الثقة بالنفس وباآلخرين.جرعة من  وتعطيوي منظور التلميذ ْناه ذاتو، ذّ غتة ٓنّوؿ نسبّية او آنيّ  اعتربىا إشارات، ٫نّصو
 سديّة، كذلك من آراء اٞندّرسٌن والتبلميذ انفسهم.ٛناستجابات التبلميذ التعبًنيّة واتقومي ىذا اٞنردود عن طريق ٩نري 



 

 

2- مستداـ التحّولي المردود ال 

 اٞنقتنيات . ىيّنفرده او ّنساعدة اآلخرين، اجزئي ا او كليً ، فيلصل عليها لنفسو الولديتمّناىا  حاجاتامنيات او 
او  ،مهارات وا معلومات يكوف قد حصل على رّّنا ، ويريد ٓنقيق اٞنزيد منها.التلميذواٞنهارات واال٤نازات يتفاخر هبا 

ُتكِسبو و  لللصوؿ على اٞنزيد، تدفعو، توافكاره وتصرّفامسار  يف اكثر جرأةقرارات ٔناذ الٓنثّو  ،تزيده عزًماامتيازات 
استجابات التبلميذ التعبًنيّة تقومي ىذا اٞنردود عن طريق ٩نري  ٓنّوؿ.اّوؿ فرصو االستعداديّة على ٔنّطي ذاتو عند 

 ، كذلك من آراء اٞندّرسٌن والتبلميذ انفسهم.واٛنسدية

3-  المنعكسالمردود التحّولي  

ة اال٦نفاض يف مستويات االضطرابات االنفعاليّ  إطار متغًّنات ىذا البلث، وٓنديداً يف  التلميذ ّققها٪ناليت  ٤نازاتإ
مي يف ىذا البلث، و ُنسب ادوات التقوذلك ، رات الرسماومه، التقّدـ يف السلوؾ االجتماعي والنتائج الدراسّية السلوكّية

 .ووا٤نازات ووسلوك ووآفاقالتلميذ ، او نتيجة ٓنّوٍؿ يف منظور ولكّنها تعترب ٓنّوالً 

(2  عبر فرضّية التفاعل التسلسليالمردود التحّولي المنعكس  تقويم 

ردود اٞن، التلميذ نفسو يدّؿ على ن اعبلهياٞنذكور  بالنسبة اُف تقومي اٞنردود التلّوِف اآلين واٞنردود التلّوِف اٞنستداـ
االنشاء ويف االستبيانات، وعن طريق تصرّفاتو ولغة التلّوِف اٝناص بو، عن طريق تعابًنه الكبلمّية، وكتاباتو يف مواضيع 

ىناؾ إ٧ّنا  او معلومات نوعّية. كإشاراتف واالحظها شخصّيًا عند تطبيق الربنامج، وادّوّنا  و جسده يبلحظها اٞندّرس
والنتائج  ،عياالضطرابات االنفعالّية السلوكّية، السلوؾ االجتما اّّنايف ىذا البلث ال نستطيع ا٨ناٟنا،  ثابتةمتغًّنات 
التقومي  تبالتنسيق مع ادوا ، وذلكىذه اٞنتغًّنات يفمدى تأثًن الربنامج التلّوِف  استقصاء ٩نري .رات الرسماومه ،الدراسّية

لذلك اضع فرضّية خاّصة لتفسًن ىذا  .من زاوية التلّوؿايّضا  اٞنتغًّناتذه ىنتائج  ٩نب تقومي، ولكن، 107احملّددة ٟنا مسبقاً 
 ، اٚنّيو فرضّية التفاعل التسلسلي.وتعليلو ًن التقليديغ التقوميالنمط من 

يف  ها. اشرحالبلث الثابتة متغًّناتمن خبلؿ  ايّضاأف التلّوؿ ٬نكن تتّبعو وتقو٬نو  التسلسليالتفاعل فرضّية  تقوؿ
 النقاط التالية: 

  :ّيةّولكّونات ٓنمصّمم ّناّف برنامج الولد القوي التلّوِف للعبلج بالفن اّواًل . 
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  :اف اٞنكّونات التلّولّية يف الربنامج ُتسهم يف ٓنرير التبلميذ من الضغوطات النفسّية. ثانًيا 
  :والصف الدراسي مع اٞنتطّلبات النفسّية يف اٞندرسة واالنسجاـ االنتباه يفُيسهم االنشراح النفسي عند التلميذ ثالثًا. 

 :وتبدأ النظرة ، اآلخر واحمليط٥نو ٥نو الذات، و  السلبّيةنظرة ال ويتخّلص من، االنشراحيستمتع التلميذ ّنفعوؿ  رابًعا
  .اال٩نابّية يف منظوره

  :تتلّسن االفكار والسلوؾ تدر٩ني اخامًسا. 

  :لديو. معّدالت االضطرابات االنفعالّية السلوكّية تنخفضسادًسا 

 :تتلّسن معّدالت االداء الدراسي، والسلوؾ االجتماعي. سابًعا 

 على حدوث ٓنّوؿ عند التلميذ. اية، يُعترَب ىذا التلّسن، دليبلً ويف النهامًنا: ث  

  :االضطرابات  معيارمثل  ّنعايًن غًن مباشرة، نستعٌن ووتقو٬ن مباشرةً  تلديد التلّوؿلّنا انّنا نفتقر اُف آلّيات تاسًعا
  .ومهارات الرسم االجتماعيالدراسي والسلوؾ االداء ، و االنفعالّية السلوكّية

  :آخر، وّنعىن  .لو ودليلٌ  تلّوؿدوث الٜن ىو نتيجةنفرتض اف التلّسن اجملاالت عند تسجيل اي تقّدـ يف ىذه عاشرًا
 .او نتيجة ٓنّوؿ عترب ٓنّوالً يُ اي تقّدـ يف ىذه اجملاالت 

(3 في التقويم فرضّية التفاعل التسلسلي قصور 

الستكشاؼ  البديلاٞنثاِف ألجراء البلوث بالتأكيد، ولكّنو النهج  باألسلوب فرضّية التفاعل التسلسلي تليس
 أخرى. يف ٠ناالت ا٩نابّية  نتائجال صفات مستقّلة لو، بل يربز من خبلؿ  حيثموضوع التلّوؿ، 

ألّّنا دالّة فقط يف  بل نعتربىا مؤّشر، فرضّية التفاعل التسلسلي ال ٬نكن االعتماد عليها بشكل تاـ كأداة تقومي،
ا٦نفاض معّدالت االضطرابات النفسّية او التقّدـ الدراسي. : عند مثاؿ ذلكحاؿ حدوث تغيًن ا٩نايب يف اٞنتغًّنات اٞنتصلة، 

لنفرتض ف .اعطاء اجوبة جازمةال نستطيع اٞنتغًّنات اٞنتصلة،  ن مللوظ يفاي ٓنسّ  َف ُيسجِّل ىذا اٞنؤشِّريف حاؿ ولكن، 
 .تقنّية مثل عدـ صبلحّية التصاميم، او آلّيات التطبيق او ادوات التقومي ؿ حصل فعبل وَف ُتكَتَشف ألسباباّف التلوّ 

  حينئٍذ، ال تستطيع فرضّية التفاعل التسلسلي اكتشاؼ التلّوؿ.
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 الثبلث.( توضيلية لرتتتب مراحل البلث الثبلث مغ دراساهتا roadmap: خريطة )9جدوؿ 



 

 

 10 جدوؿ ،يف ىذه االطروحة الدراسات الثبلث كل من  عرض يف اسلوب موّحد للبلث العلمي٩نري اعتماد 
 . يوضِّح الفكرة

 عرض لمحتويات المرحلة الواحدة من تصميم وتطبيق الدراسات الثالث

 بنود الدراسة األولى:
إنشاء برنامج الولد القوي 

 التحّولي

 بنود الدراسة الثانية:
تطبيق برنامج الولد القوي 

 ووتقويم التحّولي

 استكشاؼبنود الدراسة الثالثة: 
 برنامج الولد القوي في التحّوؿ
 ه،تحديدتعريفو، و و  التحّولي

 و،وتقويم و،تفعيلو 

 االشكالّية.
 اىداؼ الربنامج.
 اسئلة الربنامج.

 الفرضّية.
 اٞنكّوف الفيّن للربنامج.

 خطّة الدرس.
 اٞنكّوف النفسي.
 اٞنكّوف الرتبوي.
 اٞنكّوف التلّوِف.

 اٞنكّوف االجتماعي.
 البيانات النوعّية.
 منهجّية البلث.

 االشكالّية.
 اىداؼ اٞنرحلة.
 اسئلة اٞنرحلة.

 فرضّيات اٞنرحلة.

 منهجّية البلث.
 اٞنوقع، الزماف، اٞنّدة.

 اٞنشاركوف.
 اٞنتغًّن اٞنستقل.
 اٞنتغًّن التابع.

 ادوات التقومي.
 اإلجراءات.

 النتائج اٞنرحلّية.

 االشكالّية.
 اىداؼ اٞنرحلة.
 اسئلة اٞنرحلة.

 الفرضّية.
 منهجّية البلث.
 اٞنوقع واٞنشاركوف.

 الزماف واٞنّدة.
 اٞنتغًّن اٞنستقل.
 اٞنتغًّن التابع.

 ادوات التقومي واىدافها.
 االجراءات.

 النتائج اٞنرحلّية.
 خطوات تقويم مرحلة

 المرحلّيةالمناقشة 
 .التوصيات المرحلّية

 االنتقاؿ الى المرحلة التالية

 نظاـ عرض الدراسات الثبلث للمرحلة الواحدة.: 10جدوؿ 

 



 

 

 العاشرالفصل 
 

هاوتقويم البحثالمرحلة االختباريّة من  تنفيذ  

 

 
 .االنطالؽقبل ما  ااألكثر رعبًا ىي دائمً اللحظة 
 ستيفن كينغ —

 
 

 

اٞنضي . وبالتلديد، اُف مرحلة التنفيذ والتلضًن التنظًناالنتقاؿ من مرحلة ىو االوُف االختباريّة اٞنرحلة ىدؼ 
 ، اي تطبيق الربنامجوضعها يف الدراسة الثانيةمّث ، هاوتركيب اي انشاء برنامج الولد القوياالوُف، الدراسة  بتنفيذقدًما 
 وبعد، االختباريّة ىذه اٞنرحلةيف . تنفيذ اّوؿ خطوات استكشاؼ التلّوؿ اٞنباشرة بالدراسة الثالثة، اي وكذلك، ووتقو٬ن
وضع برنامج الولد القوي يستوجب ت الثبلث، الكل من الدراس 109اٞنكّونات واالدواتو  108اٞننهجّيات والتصاميم ٓنديد

لتلديد إمكانيات ٓنسينو، و الكتشاؼ ثغراتو، و كما قابلّيتو للتطبيق،   لتعّرؼ علىالختبار الفعلي، ليف ا اٞنقرتح التلّوِف
 وىيعلى اٞنتغًّنات التابعة  ومفعولتقومي لكذلك   والعبلجّية والتلّولّية.والفّنية شلذ مواصفاتو الرتبويّة لطوير تصميمو، و و 

نتائج الدراسات  .لدى التبلميذ ومهارات الرسم ،االضطرابات االنفعالّية السلوكّية، االداء الدراسي، السلوؾ االجتماعي

                              
 .144 -131صفلة  مفّصلة يف الفصل الثامن منهجّيات البلث  108

 .158 - 145مفّصلة يف الفصل التاسع صفلة  مكّونات وادوات دراسات البلث الثبلث  109



 

 

تظهر يف اٞنراحل النهائّية النتائج  .، ا٧ّنا ىي ايضًا اختباريّةنهائّية بالطبعىي نتائج البلث ال ىذه اٞنرحلة ليستالثبلث يف 
  التابعة بعد ىذه اٞنرحلة. ةواالرتداديّ االساسّية 

 .يف االقساـ التالية هاوتطبيقعرب الدراسات الثبلث  الربنامجتصميم من  اٞنرحلة االختباريّة االوُفتفاصيل  

.أ النسخة األولى – برنامج الولد القوي التحّولي إنشاءالدراسة األولى:  

 دروسيتمّثل ببرنامج  وانتاج إلنشاءفاىيم واٞن اٞننهجّيات والتصاميم واالدواتاالفكار و ْنمع الدراسة األوُف كل 
 .ٓنّولّيةو -تربويّة-اجتماعّية-نفسّية-فّنيةتقنّيات واساليب مكّونات و  تضّمنت رسم

.1 االشكالّية 

نجاح الدراسي لل اٞنعرقلةالصعوبات النفسّية  معاٛنة يفتبلميذ ُناجة اُف برامج مدرسّية تساعدىم اٞندارس وال
 الحًقا إلدراجها، ٟنا تؤسسو  ،اذهإلنشاء برامج كُٕنّهد  تطبيقّية اُف دراساتىناؾ حاجة  .يف اٞندرسة والتأقلم االجتماعي
 .رٚنيبشكل يف اٞننهج الدراسي 

.2 الولد القوي التحّولي اىداؼ برنامج 

ٗنع مكّونات فنّػّية، تربويّة، تساعدنا يف ٓنديد ىذه االىداؼ، وىي:  110تتكّوف االىداؼ بعد وضع اسئلة عاّمة
تطبيقو  و ، بشكل دروس يف الرسم إدخالو اُف الصفوؼ الدراسّية االبتدائّية٬نكن نفسّية، اجتماعّية، وٓنّولّية يف برنامج واحد، 

 .اٞندرسياسي والتأقلم للنجاح الدر  اٞنعرقلةالصعوبات النفسّية  معاٛنةىدفها كماّدة دراسّية سويّة، 

.3 الفرضّية 

، مكّونات فنّػّية، تربويّة، نفسّية، اجتماعّية، وٓنّولّيةربنامج دراسي فيو اٞنواصفات االساسّية لوضع من اٞنمكن 
 اٞندرسة والصّف الدراسي، ُفرسم، تُدِخل مفهـو العبلج بالفن اكماّدة  االبتدائّية، الصفوؼقابلة للتدريس يف تكوف 

  .لدى بعض التبلميذ يف الصفوؼالصعوبات النفسّية  معاٛنةتساعد يف ل

 

                              
 .123يف صفلة  العاّمةالبلث واىدافو اسئلة   110



 

 

.4 برنامج الولد القوي التحّوليإنشاء اسئلة  

 .111"برنامج الولد القوي التلّوِف الدراسة األوُف: إنشاءاسئلة ٓنت عنواف "وِضعت ىي اليت  نامجالرب اسئلة 

.5 المكّوف الفّني للبرنامج وخطّة الدرس 

، امهكّل من  مفعوؿ الختبار ،يف ىذه اٞنرحلة الولد القوي التلّوِفبرنامج  سو در يف  اٞنكّوف الفيّن نوعٌن من  إدراجمّت 
 ، وعدد معٌّن من اٜنصص، كما يلي:درس ٢نتلفة ةخطولكل نوع 

 112الرسم العبلجي اٜنرحصص من  ست. 

 113الرسم العبلجي اٞننهجييف حصص من  ست. 

.6 المكّوف النفسي  

ها تناقشٞن 114منهج الولد القوي عناوينمقتبسة من  اجتماعّية-نفسّيةطرح مواضيع عرب  وارشادىم توجيو التبلميذ
 .كل حّصة درسل الدرس احملّددة ةخطُنسب  يف الصفوؼ

.7 المكّوف التربوي  

 .115إدارة الصفوؼ التلّولّية مبادئ وى اٞنكّوف الرتبوي يف الربنامج

.8 المكّوف التحّولي  

 :من خبلؿ التلّوؿ تفاعلي
 
 

                              
 .125 - 124 صفلةيف  "اسئلة الدراسة األوُف: إنشاء برنامج الولد القوي التلّوِف"  111

 .337 فلةيف ص 8للق رقم اٞنيف  لرسم العبلجي اٜنرل خطّة الدرس انظر  112

 .338 يف صفلة 9اٞنللق رقم يف  لرسم العبلجي اٞننهجيل خطّة الدرسانظر   113

 .152 صفلة يف إدارة الصف التلّولّية اسرتاتيجياتانظر   114

 .151 صفلة اٞنكّوف الرتبوي يف الربنامج انظر  115



 

 

  ُ116رص التلّوؿخلق ف. 

  117الدرسخطّة. 

  118هوادوار  اٞندرِّس التلّولّيةصفات.  
 119إدارة الصف التلّولّية اسرتاتيجيات. 

  120الفضاء التلّوِفتوفًن. 

.9 المكّوف االجتماعي  

  121والنقاش التعبًن الشفهيالتبلميذ على تشجيع. 

 لدى التبلميذ 122ٓنفيز وجهة الضبط الداخلي. 

.10 االدوات 

 .التطبيق الفعليعند  اومفعوٟنخصائص اٞنكّونات يف الربنامج  مراقبةمن اجل  123النوعّيةالبيانات ٩نب ٗنع 

.11 منهجّية البحث  

 . 124نوعيالجرائي اإل ُنث منهجّية مّت اعتماد

 

                              
 .151صفلة  رص التلّوؿخلق فُ انظر   116

يف  خلق ُفرص التلّوؿ من خبلؿ خطّة الدرسخطّة الدرس ٓنتوي على مكّونات فنّػّية ومكّونات وٓنّولّية يف آف، انظر   117
 .340و   339  و 338و  337 صفلة يف 11و  10و  9و  8 للقاٞنانظر و ،151صفلة 

 .152 انظر صفلة  118

 .152 انظر صفلةىي مكّونات تربويّة وٓنّولّية يف آف.  إدارة الصف التلّولّية اسرتاتيجيات  119

 .153 صفلةالفضاء التلّوِف انظر   120

  .150صفلة يف تشجيع التعبًن الشفهي انظر   121

 .150 انظر صفلة  122

 . 144انظر صفلة   123

 .140  - 137يف صفلة  التصميم البلثي االجرائي النوعي انظر صفلة  124



 

 

.ب النسخة األولى – ووتقويم تطبيق برنامج الولد القوي التحّولي: الثانيةالدراسة  

.1 االشكالّية 

اٝنلل يف التسّرب اٞنبّكر و  مسبباتايًضا من  ىوو ، من اكرب ٓنّديات التعليم واالجتماعي ىوالفشل الدراسي 
الصعوبات كشف ل، الصفوؼ الدراسّية اُفيف اٞننهج الرتبوي و وإدخاٟنا اجتماعّية -نفسّية ربامجاالستعانة ب ٩نب. اجملتمع

. ٩نب تقومي ٜنماية الفرد واجملتمع على حد سواء، ٕننعهم من الفشل  حلوؿٍ تقدميو  ،اٞنؤّدية للفشل لتبلميذلدى االنفسّية 
 .وتعميمها يف اٞندارس اللبنانّية بشكل رٚنياعتمادىا بل ق ة ىذه اٜنلوؿفعاليّ 

.2 اىداؼ المرحلة 

ىي:  . االىداؼ ٟنذا الشّق من البلثىذه االىداؼ توطيد يف اسئلة تساعد طرح من خبلؿاالىداؼ  بلورتت
من الناحية  نتائجو تفّلصو  ،للتطبيق توقابليّ  والتأّكد من، يف الصفوؼ الدراسّيةوتطبيقو الولد القوي التلّوِف برنامج  تفعيل

 واكتشاؼ ثغراتو ٞنعاٛنتها الحّقا يف اٞنراحل التالية.  .، احصائي ا ونوعي االرتبويّة والنفسّية والفنّػّية

.3 المرحلةاسئلة  

 125."ووتقو٬ن الثانية: تطبيق برنامج الولد القوي التلّوِفاسئلة الدراسة "كما جاء يف 

.4 االجرائّية الفرضّيات 

 :"برنامج الولد القوي، الرتبوي، التلّوِف، للعبلج بالفن، اٞنوجو للتبلميذ يف دائرة اٝنطر" ىوإّف 

 اٞندارس يف االبتدائّية الصفوؼ قابل للتطبيق يف.  

 عند ٗنيع التبلميذ يف الصفوؼ صقل مهارات الرسمي. 

  التبلميذ بعض عند عوارض االضطرابات االنفعالّية السلوكّية من التخفيفيساعد يف.  

  الدراسّية هتممعّداليرفع )االنتباه، اٞنشاركة، الفروض، اٍف...( و  االداء الدراسي للتبلميذيساعد يف تعزيز.  

                              
 .125 صفلةيف  ووتقو٬ن تطبيق برنامج الولد القوي التلّوِف الدراسة الثانية: اسئلةانظر   125



 

 

  شعور االنتماء، االصدقاء، النشاطات، اٍف...( والسلوؾ اٞندرسي اٛنّيد عند االجتماعي  السلوؾ يف تعزيزيساعد(
 لتبلميذ.ا

.5 تصميم البحث 

(1 منهجّية البحث 

اٞنشاركٌن  توزيعيعتمد ىذا التصميم على . االختباريّة يف ىذه اٞنرحلة التجرييب-الكّميالتصميم البلثي ُيستخدـ 
  .ىاوبعد قبل اٞنداخلة مبياناهتمقارنة و  ،يف ٠نموعتٌن ْنريبّية وشاىدةعشوائّياً 

(2 الموقع 

( االرمنّية اال٤نيلّية يف برج ٘نود، وىو حي شعيب يف مشاؿ Shamlian-Tatigianثانويّة شاملياف تاتيكياف )
 العاصمة بًنوت.

(3 والمّدة الزماف 

كل يـو ، وذلك يف  واحدةساعة كل حّصة تستغرؽ   حّصة دراسّية اُف اٞنشاركٌن يف اجملموعة االختباريّة، 12تقدمي  
 .2011 -2010ٗنعة، باستثناء أياـ العطل، خبلؿ العاـ الدراسي 

(4  فو المشارك 

يف مدرسة شاملياف تاتيكياف يف برج ّ٘نود، عددىم واحد واربعوف  ىم تبلمذة الصّفٌن االبتدائيٌن، الرابع واٝنامس
موّزعوف  ،يف اجملموعة الشاىدة اتلميذً  21وبقي ، تلميذاً بصورة عشوائّية ليكونوا يف اجملموعة التجريبية 20مت اختيار  تلميًذا.

  .11ُنسب اٛندوؿ 

 الصف
فتيات 

المجموعة 
 التجريبّية

فتيات 
المجموعة 

 الشاىدة

فتياف 
المجموعة 
 التجريبّية

فتياف 
المجموعة 

 الشاىدة

العدد 
 االجمالي

 22 6 6 5 5 الرابع
 19 7 5 3 4 الخامس

 41 13 11 8 9 برنامج الولد القويفي  المشاركين

 التجريبّية. ةاجملموع يفتوزيع اٞنشاركٌن يف اٞنرحلة االختبارّية  :11جدوؿ 

 



 

 

.6 المتغّيرات 

(1 المتغّير المستقل  

لتبلميذ يف اُف النسخة األوُف من "برنامج الولد القوي، الرتبوي، التلّوِف، للعبلج بالفن، اٞنوجو  ىواٞنتغًّن اٞنستقل 
  .الرسم دروس، تتمّثل ب126دائرة اٝنطر"

(2 المتغّير التابع 

 االنفعالّية السلوكية. االضطرابات (من عوارض )ٔنفيف 

 (االداء الدراسي.رفع ) 

 .تعزيز( اٞنهارات االجتماعّية( 

  )مهارات الرسم.)تقوية 

.7 ادوات التقويم 

(1  127تحليل وتقويم السلوؾ الوظيفي استمارة 

ُف العوارض اشًن ياالسئلة اليت  األّوؿ ىو ٠نموع نوعٌن ٢نتلفٌن من االسئلة،اف االستمارة تضم  نذكر
نتبىّن وجهة النظر اليت تقوؿ اف العوارض ولكن يف ىذه اٞنرحلة  129آخر تشًن اُف العوارض االستبطانّية،و  128ةاالستظهاريّ 

ابعاد اُف  ىافرز  يتم وال االسئلةبٌن ٕنييز اي ال يتم لذا  ابًدا. تتوافروقد ال  يف التلميذ الواحد ْنتمعمن النوعٌن اٞنذكورين قد 
  131.االختباريّةاٞنرحلة ىذه يف  130فروع
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يف  الدروستطبيق بداية  ويتّم تشغيلها قبل .132االرمنّية اُف اللغةٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي  استمارةيتّم ترٗنة 
6ٛندوؿ لكل جواب من اجوبة التبلميذ ُنسب ا القيمة اٜنسابّيةومن مّث ُٓنّدد  آخر درس. ّناية وبعدالصفوؼ 

133.  
التلّقق من مفعوؿ اٞنقارنة و  هبدؼٔنضع البيانات اٞنستلصلة اُف عملّية احصائّية الستخراج النتائج، . وُْنَمع البيانات

 السلوكّية. و االضطرابات االنفعالّية  معّدالت ٔنفيفبرنامج الولد القوي التلّوِف يف 

(2 اختبار مهارات الرسم 

العبلجي  والرسم 134اٜنر العبلجي الرسم، الرسم نوعٌن من دروساألوُف على الربنامج يف نسختو  ٪نتوي
 ٨نا:و ، خاص تقومياُف نوعٌن ٫نضع كل من ال ،135اٞننهجي

1- الرسم الحرمهارات  تقويم 

تقّدـ يف مهارات اي من  قللتلقّ  االخًنة، ممع رسوماهتوُف األ رسومات التبلميذبٌن مقارنة  تقاـ، اٞنرحلة يف ّناية 
ىي اليت و  ، التقومياٞنقارنة و  سة عملّيةدر . تتوُّف ُمدرِّسة الرسم يف اٞنالولد القوي التلّوِفبرنامج  الرسم يف دروس نتيجةالرسم 
 تقدـ يف مهارات الرسم. منكاف ىناؾ   فتقرِّر إ

2- المنهجيالرسم  مهارات تقويم 

 الرسم يف دروسنتيجة  م اٞنكتسبةمهاراهتمن ق ػللتلقّ  اٞننهجيالرسم  اختبار ٫نضع التبلميذ اُفيف ّناية اٞنرحلة 
 االختبار ىو التاِف:. برنامج الولد القوي التلّوِف

٩نري التأّكد بأف . 136صورة فوتوغرافّية لنصب تذكاري يف أرمينيا معروؼ باسم سارتارابادى التبلميذ عرض علتُ 
على يُطلب منهم رسم ىذا النصب نقبًل عن الصورة الفوتوغرافّية التبلميذ َف يسبق ٟنم اف رٚنوا ىذا النصب من قبل. 

 . ةالرٚن عند اكماٟنمالتبلميذ اٞنكتسبة  ٩نري التلّقق من مهارات .من دوف اي ٓنضًن مسبقسّبورة الصف 
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(3 تقدير المدّرسين  

  137.مبلحظات اٞندّرسٌن عن تقّدـ التبلميذ يف الدراسة والسلوؾ

 138.باإلٗناؿمبلحظات اٞندّرسٌن عن تأثًن الربنامج 

.8 اإلجراءات 

(1  االختباريّة األولىالتطبيق للمرحلة إجراءات ما قبل  

  ولطلب  ،ربنامجالوذلك لشرح  2010يف برج ّ٘نود يف شهر تشرين الثاين  تاتيكيافمع مدير مدرسة شاملياف مقابلة
٩نري  موافقتو للعمل يف اٞندرسة ٞنّدة ١ندودة، ولطلب التعاوف من العاملٌن يف اٞندرسة بشأف تسهيل تطبيق الربنامج.

 والنظاـ والشروط ومّدة الدراسة. ألوقاتاُف االتّفاؽ على التفاصيل بالنسبة ا

  وىم 2010يف اٞندرسة يف كانوف االّوؿ  اٞنسؤولٌنلقاء مع: 
 .ناظر القسم االبتدائي يف اٞندرسة •

 رئيس القسم االبتدائي. •

   .الرسمدّرسة مادة مُ  •

 ف يف ىذا القسم.و اٞنعلم •

 استغرؽ ىذا اللقاء اكثر من ساعة حيث ات يف االسبوععاليت تزور اٞندرسة لبضع سا االجتماعّية ةرشداٞنمع  لقاء ،
 يف بعض الصفوؼ.للتبلميذ بعض اٜناالت النفسّية  يفجرى البلث 

  ُنضور ، 2011يف كانوف الثاين من سنة  صفوفهمداخل  يف يف البلث اٞنشاركٌنلقاء تعارؼ مع تبلميذ الصّفٌن
 .مدّرسة الرسم

  ا وذلك ُنضور ُمدرِّسة الرسمعشوائي   توزيع التبلميذ يف ٠نموعات ْنريبّية وشاىدة. 

 

 

                              
 .157انظر صفلة   137

 .157انظر صفلة   138



 

 

(2 التطبيق للمرحلة االختباريّة األولىاجراءات  

 التجريبّية  اجملموعة تشمل، اٝنامسو الصّفٌن االبتدائيٌن الرابع  يفٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي  استمارة تشغيل
قومي الوضع النفسي للتبلميذ من ناحية االضطرابات االنفعالّية تل ،ةكل ٠نموعة على حدولكن  ، الشاىدةاجملموعة و 

  .مدّرسة الرسمُنضور ، 2011يف شباط وذلك قبل تطبيق الربنامج، السلوكّية 

 مع اجملموعة  اسبوعي ا العبلجي سمر حّصة من درس ال 12، وتنفيذ بتطبيق الربنامج يف اٞنرحلة االختباريّة االوُف  اٞنباشرة
 .فقط التجريبّية

  الستكشاؼ مبلمح التلّوؿ.وىو السؤاؿ التأّملي تطبيق السؤاؿ التلّوِف االّوؿ 

  تطبيق الربنامج مع اجملموعة التجريبّيةإّناء. 

  دروس الرسم نتيجةاٜنصوؿ على تقدير مدرِّسة الرسم عن مهارات مكتسبة يف الرسم العبلجي اٜنر. 

  اٞننهجيالعبلجي  اجراء اختبار ٞنهارات الرسم.  

 يف الصّفٌن االبتدائّيٌن الرابع كل التبلميذمع  بعد تطبيق الربنامج، ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي  استمارة تشغيل 
 .2011وذلك يف حزيراف  ،ةكل ٠نموعة على حدو جملموعتٌن التجريبّية والشاىدة، يف ا، واٝنامس

  ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي. استمارةاٜنصوؿ على بيانات 

 األداء الدراسي للتبلميذ وسلوكهم االجتماعي يف داخل  اي تقد ـ مللوظ يف على تقدير اٞندّرسٌن عن اٜنصوؿ
 انطباعاهتم ِنصوص الربنامج.اٜنصوؿ على مبلحظاهتم و و  ،خارجهايف الصفوؼ و 

(3 االختباريّة األولىاجراءات ما بعد التطبيق للمرحلة  

الربنامج  يف ، ونقاط القّوة والضعفاتبوالصعو التقومي العاـ للمرحلة من حيث اٞنضموف والتنفيذ والنجاحات ٩نري 
 بالشكل التاِف: الدروسوفعالية 

  البيانات والنوعّية. اُفالربنامج استناًدا  مضموفتقومي 

 من االستمارة البيانات الكّمّية اُفًدا استنا بالنسبة اُف االضطرابات االنفعالّية السلوكّية تقومي فعالّية الربنامج. 

 تقدير  اُفاستناًدا  باإلٗناؿعن تأثًن الربنامج بالنسبة اُف التقّدـ الدراسي واالجتماعي للتبلميذ و قومي فعالّية الربنامج ت
 .مبلحظات اٞندّرسٌنو 

  التوصيات والتعديبلت للمرحلة اٞنقبلة.وضع مناقشة مرحلّية بعد الدورة تضم 

  اجراءات معّدلة دروس و  مع كل ما يتطّلب من تطّورةاٞنديدة و تو اٛنيف نسخ  الربنامجاٞنباشرة بتصميم اٞنرحلة التالية من
 او مضافة. 



 

 

.9 ات الثالثللدراس المرحلّية النتائج 

  االنفعالّية السلوكّيةٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي لبلضطرابات  استمارةنتائج. 

  تأثًن الربنامجمبلحظاهتم عن عن االداء الدراسي والسلوؾ للتبلميذ و نتائج تقدير اٞندّرسٌن. 

 .نتائج مهارات الرسم اٞنكتسبة من الدروس 

(1 تحليل وتقويم السلوؾ الوظيفي استمارةنتائج  

لدى  معّدالت االضطرابات االنفعالّية السلوكّية لتلديد ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي استمارة لقد مت ٗنع بيانات
تلميذاً  20يف االستمارة، منهم  سؤاالً  120اجاب واحد واربعوف تلميًذا على دروس وبعده. القبل تطبيق تها ومقارنالتبلميذ 

  . 139 11 يف اجملموعة الشاىدة، موّزعوف ُنسب اٛندوؿ اتلميذً  21 ويف اجملموعة التجريبية 

1- والمعّدالت االحصائّية  الحسابّيةالقيمة  

6 ُنسب جدوؿ اجوبة التبلميذ من لكلالقيمة اٜنسابّية ٓنديد مّت 
 منها ،اٞنعّدالت البلزمة تلصخِ استُ  مثّ  . 140

 . النتائج الدالّةالتوّصل اُف ٓنليلها و بغية  اٝنطأ اٞنعياريو ، اال٥نراؼ اٞنعياريو الوسط االحصائي، 

2- للوسط االحصائيتحليل التباين  

 .يف اٞنتغًنات للمجموعة التجريبية ىاوبعدالفرضية العدـ: ال فروؽ ذات داللة احصائية قبل التجربة 
 .الفرضية البديلة: ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية  قبل وبعد التجربة يف اٞنتغًنات للمجموعة التجريبية

االضطرابات االنفعالّية السلوكّية ت" االحصائي ٞنقارنة الوسط االحصائي جملموع نقاط -عند اجراء اختبار "توزيع
اكرب من قيمة اختبار   (0.722، قبل تطبيق الربنامج وبعده، تبٌّن اّف قيمة اختبار "ت" احملسوبة )اجملموعة التجريبّيةعند 

، ونستنتج اف الفرؽ ذو داللة احصائّية.  19( ودرجة حرية α 0.05لة )(  عند مستوى دال0.361-"ت" اٛندولّية )
 الفرضّية العدـ.ونرفض 

                              
 .175صفلة انظر  139
 .154انظر صفلة   140



 

 

  للمجموعة التجريبّية قبل تطبيق اٞنداخلة يف اٞنتغًنات  ىاوبعدوجد فروؽ ذات داللة احصائية قبل التجربة تال اًذا
بيق اٞنداخلة، وَف تصح الفرضّية البديلة،  إًذا تُقبل وبعده، اي َف تنخفض معّدالت العوارض االنفعالّية السلوكّية بعد تط

 الفرضية العدـ.
 قبل تطبيق الربنامج وبعده،  السلوكّية االضطرابات االنفعالّية يف ىاوجد فروؽ ذات داللة احصائية قبل التجربة وبعداًذا ت

(  عند مستوى داللة 0.195-اكرب من قيمة اختبار "ت" اٛندولّية )  (0.847تبٌّن اّف قيمة اختبار "ت" احملسوبة )
(α 0.05 ودرجة حرية )الفرضّية العدـ.ونرفض   ،، ونستنتج اف الفرؽ ذو داللة احصائّية20 
  للمجموعة التجريبّية قبل تطبيق اٞنداخلة وبعده، وجد فروؽ ذات داللة احصائية قبل وبعد التجربة يف اٞنتغًنات تال اًذا

اي َف تنخفض معّدالت العوارض االنفعالّية السلوكّية بعد تطبيق اٞنداخلة، وَف تصح الفرضّية البديلة،  إًذا تُقبل الفرضية 
 العدـ.

 .15 و 14 و 13 و 12وؿ رقم ااالحصائّية يف اٛندنتائج التفاصيل 

 

T-Test paired for experimental group pre-post test 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Total_pre 365.4000 20 97.85510 21.88107 

Total_post 373.8000 20 79.63575 17.80709 

ة قبل 12جدوؿ   اٞنداخلة وبعدىا.: الوسط االحصائي، اال٥نراؼ اٞنعياري، اٝنطأ اٞنعياري للمجموعة التجريبّي

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Total_pre - 

Total_post 

-

8.40000 

104.12260 23.28252 -57.13088 40.33088 -.361 19 .722 

 

 .(0.361-اكرب من قيمة "ت" اٜنرجة )  (0.722قيمة "ت" احملسوبة ): 13جدوؿ 

 



 

 

 

T-Test- Control group 
 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Total_pre 382.8571 21 80.97548 17.67030 

Total_post 387.1429 21 64.99099 14.18220 

 

ة والشاىدة بعد اٞنداخلة. ، اٝنطأ اٞنعيارياال٥نراؼ اٞنعياريالوسط االحصائي،  :14جدوؿ   لبيانات اجملموعتٌن التجريبّي

 
 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Total_pre - 

Total_post 

-

4.28571 

100.46350 21.92293 -50.01615 41.44472 -.195 20 .847 

 

 .(0.195-اكرب من قيمة "ت" اٜنرجة )  (0.847قيمة "ت" احملسوبة ) :15جدوؿ 

 
 

(2 وتأثير البرنامج للتالميذ االجتماعي والسلوؾ االداء الدراسيعن  المدّرسين تقدير نتائج 

1- .المدّرسين عن تقّدـ التالميذ في الدراسة والسلوؾ تقدير 

اذا كانوا  قد الحظوا أي ٓنسينات يف األداء الدراسي للتبلميذ،  تقديرىممدرسٌن  اربعمن  اٞنرحلةطُِلب يف ّناية 
هّم مقاؿ اٞنعلموف باإلٗناع اّّنم َف يبلحظوا أي تغيًن . هاخارجيف و  داخل الصفوؼ الدراسّيةيف االجتماعي  همسلوكويف 



 

 

متفاوتة، اغلبها إلجابات ا بالنسبة اُف السلوؾ االجتماعي كانتو  ،لدى أي من التبلميذ يف االداء الدراسي ٥نو األفضل
 .مهّمةشًن اُف عدـ حصوؿ تغيًنات ي

2- .باإلجماؿ عن تأثير البرنامج مالحظات المدّرسين 

من يُبدي اىتماًما مللوظًا ّنوضوع إدخاؿ برامج  مدّرسي ىذه اٞندرسةبٌن  الحظُت خبلؿ تطبيق الربنامج افّ 
 اٞندّرسٌن اىّم مبلحظات قصًنة. البيانات النوعّية خبلؿ مقابلةٗنعُت ىذه . ٞنساعدة التبلميذ اٞندرسةنفسّية يف  - تربويّة

 التالية: كانت

  اٞندرسة فأفرحهم األمر.  رتوبكاف التدّخل مفيدا ألنو ساعد التبلميذ يف اٝنروج من 
  ٫نفف عنهم. ٣نّاللتبلميذ الذين يعيشوف ٓنت الضغط  ع من األنشطة ضروريّ ىذا النو 

  ىذا بشكل أفضل ولكن الرتكيزنهم ٬نكِّ ٣نّا ، يمباشرة بعد ساعة الرسم العبلج التبلميذ ىم أكثر ىدوءً الحظنا اف 
 واحد. يوـٍ لسوى لالتأثًن ال يدـو 

(3 المكتسبة من الدروس مهارات الرسم نتائج 

1- الحرالعالجي نتائج الرسم  

لذا ُنسب رأي مدّرسة الرسم،  وذلك ،اٜنر العبلجي الرسم من دروس بعد تُذكر يكتسب التبلميذ اي مهارات َف
احد  رسم، ، على سبيل اٞنثاؿجديرة باالىتماـىناؾ رسومات تعبًنيّة  ولكن كانت .141اؿاي تقّدـ يف ىذا اجملُيسّجل َف 

مع ايب على السطوح، حيث اعطاين ايب السبلح،  ىي ليلة رأس السنة، ألّنين صعدت ذكريايت: اٗنل بعنواف رٚنة الصبياف
 .143"وارتعب اانا اشاىد فيلمً  كما رسم احد التبلميذ شعور اٝنوؼ قائبًل: " .142"خرتشتو ورششُت بو السماء!"وانا 

 

 

                              
: الفرضّية االجرائّية األوُفاقّدـ اسباب عدـ تسجيل التقّدـ يف مهارات الرسم عن طريق الرسم العبلجي اٜنر يف قسم مناقشة   141

 .251. انظر صفلة  مهارات الرسم
  .362 يف صفلة 22انظر اٞنللق رقم   142

 .363صفلة يف  23 انظر اٞنللق رقم  143



 

 

2- نتائج الرسم العالجي المنهجي 

Sartarabad   استنساخ رٚنة النصب التذكاري  من التبلميذ ٗنيعٕنّكن 
من الصورة الفوتوغرافّية على سّبورة  144

من دوف اي ٓنضًن مسبق. ىذا يعين أف التبلميذ قد اكتسبوا مهارات رسم من نوع جديد. و سهولة، ُنرفّية عالية، بالصف 
  .13صورة رقم يف  التوضيح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ت النسخة األولى  – ووتقويم تفعيل التحّوؿ في برنامج الولد القوي التحّولي الدراسة الثالثة: 

 ماّدي،بشكل  التلّوؿ ٓنديد احاوؿ .اٞنبلمح مبهم ، ولكّنوالتلّوؿ موضوع متفاعل ومستقل يف ىذا البلث
  .يف كل مرحلة اساليب مبتكرة تدر٩ني ا باستعماؿ وتقو٬نو ،وتفعيلو

.1 االشكالّية 

 يهم. التلّوؿ لد استكشاؼوىذا ٬ننع  الصغارمنظور  علىلتعّرؼ ا من ليس ىناؾ من ادوات او اساليب ُٕنكِّنْ 
                              

  .  355 صفلة 20مللق انظر  نصب تذكاري يف أرمينيا معروؼ باسم سارتاراباد  144

 ٕنّكن ٗنيع التبلميذ من استنساخ الرٚنة على سّبورة الصف بسهولة من دوف سابق ْنربة.: 13صورة 

 



 

 

.2 اىداؼ المرحلة 

اكثر دقّة  إنشاء ادواتاستكشاؼ التلّوؿ و ، كخطوة أّولّية يف طريق  الصغار بشكل عاـ منظور علىالتعر ؼ 
 التلّوؿ. لرصد

.3 المرحلةاسئلة  

 ؟الستكشاؼ اٞننظور عند الصغار اساليبىل ٬نكن إنشاء 

.4 الفرضّية  

 .ىماُف منظور  سوؼ تكشف عباراهتم مدخبلّ ا يُفرِحهم، لو كتب التبلميذ عمّ 

.5 منهجّية البحث 

 عن طريق سؤاؿ يف ٗنع اٞنعلومات ُيستخدـ التصميم البلثي الوصفي.  
 .ُيستخدـ التصميم االجرائي النوعي لتطوير الدراسة من مرحلة اُف اخرى 

.6 البحثتصميم  

(1 الزماف والمّدة 

ساعة  ت العملّيةاستغرق، بقليل ربنامج الولد القوي التلّوِفدروس القبل ّناية و ، 2011يف ايّار طبِّقت اٞنداخلة 
 واحدة.

(2 المشاركوف الموقع و  

الذين  ،برج ٘نودثانويّة شاملياف تاتيكياف االرمنّية اال٤نيلّية يف يف  ،اٝنامس الصف يف ،الفريق التجرييب ىم تبلميذ
 .(16، )جدوؿ يف اٞنرحلة االختباريّة الولد القوي خاضوا ْنربة برنامج

 العدد االجمالي الذكور االناث االعمار الصف

 9 5 4 سنة 14-11 الخامس

 .تاتيكيافشاملياف مدرسة  - األوُف من دراسة التلّوؿاٞنرحلة  اٞنشاركوف يف :16جدوؿ        



 

 

.7 المتغّيرات 

(1 المتغّير المستقل 

 .145اٞنتغًّن اٞنستقل ىو السؤاؿ التلّوِف

  .التأّمليالسؤاؿ  :التلّوِف اٝناص ٟنذه اٞنرحلةنوع السؤاؿ 

 "ما ىي اٗنل الذكريات يف حياتك".السؤاؿ: 

 الصغار.التبلمذة  اٞننظور عندمبلمح استكشاؼ  ىومن السؤاؿ اٟندؼ: اٟندؼ االساسي 

(2 المتغّير التابع 

عَتمد يف االُناث التجريبّيةّنُيستبَدؿ 
ُ
الذي ابُتِكره  146مصطلح "اٞنردود التلّوِف" العاديّة صطلح "اٞنتغًّن التابع" اٞن

 الستكشاؼ التلّوؿ. 

 جوابًا على ،بشكل إنشاءاٞنكتوبة  اجوبة التبلميذإشارات تغيًن ا٩نابّية نلتمسها من  ٠نموعة وىاٞنردود التلّوِف 
تعابًنىم اللفظّية او اٛنسديّة، او  عرب ف واالحظها شخصّيًا عند تطبيق الربنامجو يبلحظها اٞندّرس، كما يالتأّملالسؤاؿ 

 اسمىذه العبلقة السببّية اٞنفرتضة  أطلق على االخرى. ٞنتغًّنات البلثاالحصائّية والنوعّية من خبلؿ النتائج نستنتجها 
  .147 التلّوِف اٞننعكس او اٞنردود "التفاعل التسلسلي"

.8 ادوات التقويم 

 .148"ما ىي اٗنل الذكريات يف حياتك" التلّوِف: السؤاؿ انفسه اداة التقومي ىي

 

                              
 .159يف صفلة  الوظائف التقنّية للسؤاؿ التلّوِفانظر  145

 .164انظر صفلة   146

 .165صفلة انظر  147
 . 159صفلة  يف التلّوِف السؤاؿوصف  . انظريف آف تقومي وأداةىو اٞنتغًّن اٞنستقل  التلّوِف السؤاؿيف ىذه اٞنرحلة   148



 

 

.9 االجراءات 

الدروس االسبوعّية  افّ ب، اصبح واضًلا الولد القوي التلّوِف يف نسختو االختباريّة بعد الشروع يف تطبيق برنامج
ه ىذا٩نابّية رأيُت يف  دّرسٌن والتبلميذ انفسهم. حينئذ، وذلك ُنسب آراء اٞنالتبلميذاال٩نايب يف مزاج  سبب الفرح والتغيًنتُ 

: وقلُت للتبلميذ اٝنامس دَخلُت الصفّ  ، وقبل ّناية الدورة بقليل،إمكانّية االقرتاب من موضوع التلّوؿ. وذات يـوالظاىرة 
، وستكتبوف اموضوعً كم يلإأُقدِّـ وؼ س .كبلـ، حوار من الداخل ن دوفنقـو ُنوار م، سلن أقّدـ موضوع مناقشة"اليـو 

، واعتربُت اف كتابات التأّمليطرحُت السؤاؿ  ارْناليةىكذا، ِنطوة ، ورّّنا نرٚنو فيما بعد". بدؿ اٞنناقشة اٛنماعّية عنو
 التبلميذ سوؼ ُتدِخلين اُف منظور الصغار. وىكذا كاف. 

.10 جزء اّوؿ - التحّوؿلدراسة المرحلّية  النتائج 

 النتائج التالية:لص يف ىذه اٞنرحة خ. نستمن ثبلثة انواع واٞنردود التلّوِف يف ىذا البلث ى

(1 149المردود التحّولي اآلنينتائج  

 ،فو حظها اٞندّرسالو اختربىا التبلميذ،  ٜنظات الفرح، والنجاح، والقّوة، واالفتخار، وغًنىا من االنفعاالت اال٩نابّية
 .تعابًنىم اللفظّية او اٛنسديّة من خبلؿشخصّياً عند تطبيق الربنامج  والحظتها

(2 150المردود التحّولي المستداـنتائج  

 َف يتم تقو٬نو يف ىذه اٞنرحلة.

(3  151المردود التحّولي المنعكسنتائج  

وال يف ٓنسٌن السلوؾ ، ةَف يتلّقق ىذا اٞنردود يف ٔنفيض االضطرابات االنفعالّية والسلوكّية، وال يف النتائج الدراسيّ 
 مهارات الرسم اٞننهجي. اكتساب يف االجتماعي. ولكن كاف ىناؾ مردود

 

                              
 .164انظر صفلة   149

 .165انظر صفلة   150

 .165انظر صفلة   151



 

 

.ث  للدراسات الثالث المناقشة المرحلّية 

خاضع لتطّور مرحلي، فبل من النوع التجرييب، و البلث  ّنا أفّ يف آخر االطروحة، ولكن،  عادًة، تتموضع اٞنناقشة
، وبناء اٞنرحلة اٞنقبلة اٞنرحلة قبل االنتقاؿ اُف اٞنرحلة التالية، وذلك لبلستفادة من ْنربةبعض النقاط التقنّية  مراجعةبد من 

  ىذه التجربة. رَ بػْ افكار وعَ على 

، الولد القويربنامج ل نشاءعملّيات اإل من خبلؿ 152اسئلة االىداؼ العاّمة، و ّٕنت االجابة عن أسئلة البلث
 :ةالتالي االقساـيف  هاتفاصيل اناقش .لفرتة ١ندودةج الرتبوّي للمدرسة وإدخالو يف اٞننه

.1  دروسالالبرنامج و تصاميم مناقشة  

 اناقشها كالتاِف: ،تصميممرتبطة بالمواضيع  ةاؾ  ثبلثنى

(1 الدروس 

، ا٩نابّيات وسلبّيات. يف درس الرسم بعد تنفيذ اٞنرحلة االختباريّة األوُف، تبٌّن اف لكٌل من التصميمٌن اٞنعتمدين
نتائج ُتذَكر  يف الصف، وَف يعطِ  اٞنوّسعة اعطى مساحة اكرب للشّق النفسي من الدرس عرب اٞنناقشاتالرسم العبلجي اٜنر 
الوقت الكايف للمناقشات اٛنماعية  يعطِ الرسم اٞننهجي مهارات رسم جّيدة للتبلميذ، وَف اعطى بينما، يف مهارات الرسم. 

 يف الصف.

(2 دريسالتمحور  

الرسم اٞننهجي التبلميذ، ألّّنم اكتسبوا مهارات رسم يف ادىش الرسم،  يف تعليم دروسالبفعالّية يف ما ٫نتص  
، َف الرسم العبلجي اٜنرمن قبل. ولكن بالنسية اُف مهارات  ا٤نازهاستطاعوا انتاج رٚنة َف يكن ّنقدورىم و وقت زمين قصًن 

 . فيو تظهر أي عبلمات تقّدـ

 ، اي الرسم اٞننهجي، ىو عملف، اوال٨ناا٢نتلفت مهارتافالرسم اٞننهجي والرسم اٜنر ىم  افّ  :افسِّر ىذه اٞنفارقة 
وبسبب  .153بدوف تأسيس تقين سابق إظهارهإبداعّي يصعب  ىوو ، الرسم العبلجي اٜنر، اي ، والثاينتقيّن ٬نكن تعليمو

 .تعليمي يذكر قّلة مهارات التبلميذ يف الرسم، َف ُيسّجل فيو اي ا٤ناز

                              
  .123يف صفلة  العاّمة واىدافالبلث و اسئلة انظر   152



 

 

(3 المحور النفسي 

اٜنوارات اٞنفتوحة يف داخل الصفوؼ كانت جّيدة، حيث تفاعل معها التبلميذ ٗنيعهم، ولكن استفاد منها 
ُنّرية وفرح. ولكن موضوع اٞنناقشة  وآرائهمالتبلميذ اٝنجولوف اٞننطووف بشكل اخّص، ألّّنم استطاعوا ابراز شخصّيتهم 

التعبًن  ثقافة السبب يف ذلك انعداـ لتعبًن بصوت عاٍؿ، وبشْي من االستخفاؼ.شجعت التبلميذ اٛنريئٌن اٞنشاغبٌن على ا
التبلميذ فرصة االبداء  عطىيُ ال ، حيث واماـ اٞندّرسٌن  ثقافة النقاش بشكل عاـ يف اٞندارسعن الذات يف الصف، وانعداـ 

لتعّلم وا آراء من ىم اكرب وافهم منهم ، بل يُطلب منهم فقط االستماع اُفمنذ الصغر بالراي الشخصي يف الصفوؼ العادية
 ،تاح لو فرصة التعبًنتفاآلراء دائًما ْنري يف اّْناه واحد، من اٞندرِّس اُف التلميذ. لذلك، يتفاجأ التلميذ عندما  .منهم

ميذ يف تبلال آخر من بعضٌ ، ولكّنو يسّبب اٝنلل ايًضا عنما يبالغ ا منهمىذا يفيد بعضً  يف التصّرؼ. اٞنفرطةويشعر باٜنرّيّة 
  التعبًن.

(4  االستمارةمناقشة  

ا استمارة ّنّ أَف تكن مناسبًة ٕناًما لظروؼ ىذا البلث، بالرغم من ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي  استمارةتبٌّن أف 
أعطى ، حّت كاف ىناؾ من كانت غًن مكتملة او غًن مقبولة ، يف العديد منها،التبلميذانات ياستبففالعديد  ،جّيدة

اإلجابة نفسها على كّل األسئلة. ثبلثة انواع من اٞنشاكل ْنعل ىذه االستمارة غًن عملّية لبلستخداـ يف الفصوؿ الدراسية 
 وِناّصٍة مع التبلميذ االصغر يف السن. اقّدـ يف ما يلي اٞنشاكل الثبلث:

1- المضموف 

صعوبة تقّبلها من قبل التبلميذ والتكيَّف مع اسئلتها. فقد نفسّية، تتمّثل باٞنشكلة األوُف يف االستمارة كانت  
خلقت ىذه االستمارة نوًعا من االرتباؾ واٜنًنة لدى بعضهم للوىلة األوُف، وِناصٍة عند قراءة االسئلة االوُف منها، إذ 

وأبدى بعضهم شاعر. التبلميذ الذين َف يسبق ٟنم اف اجابوا على مثل ىذه األسئلة الشخصّية حوؿ السلوؾ أو اٞن فوجئ
وبالنتيجة كانت ىناؾ اجوبة  اآلخر ٔنّوفًا، ظّنًا منهم أف إدارة اٞندرسة تسعى من األسئلة ىذه اُف اىداؼ غًن معروفة.

  حذرة وغًن عفوية بعكس اٞنطلوب.
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2-  الحجم 

تبٌّن اف االستمارة كانت طويلة جّدا وَف يكن باستطاعة كل التبلميذ الرتكيز واإلجابة بشكل صليح عن كل 
. وآخروف فقدوا اىتمامهم وخاّصةً  غار يف السنالصّ و بعضهم َف يستطع إٕنامها، االسئلة خبلؿ ساعة واحدة من الوقت. 

 عدـ اعطاء االجوبة الصليلة للكثًن من األسئلة.بة فاظهروا بوادر اٞنلل والتعب، ٣نا جعلهم يهملوف االستمار 

3-  اللغة والمصطلحات 

  كما يلي: ٬نكن تصنيف الصعوبات التبلميذ، لبعضكانت لغة االستمارة غًن واضلة 

4- والمعانيالكلمات  

الصغًنة ألّّنا كانت اعلى من  لؤلعمار اّصةٍ ِنبعض اٞنصطللات وبعض اٞنعاين اٞنستخدمة َف تكن سهلة الفهم و 
 مستواىم اللغوي واٞننطقي.

5- الجمل المصاغة بصيغة النفي 

" وجد بعضهم صعوبة يف أف يقرِّر ما إذا كانت االجابة بػػ "نعم" ليس لدي أصدقاءيف ما يتعلق بأسئلة النفي مثل "
 تعين: "نعم، ليس لدي أصدقاء" اـ اّنا تعين "نعم، لدي أصدقاء".

.2  البحثمتغّيرات ؿ البرنامج على مفعو مناقشة  

(1 االضطرابات االنفعالّية السلوكّية 

 . يتم تسجيل اي تقّدـ يُذكر بشأف االضطرابات االنفعالّية السلوكّيةَف

(2 تقدير المدّرسين 

ٟنذا االجتماعي والنتائج الدراسّية للتبلميذ. من االسباب احملتملة يف السلوؾ  يتم تسجيل اي تقّدـ يُذكر َف
 قد تكوف التالية: االخفاؽ

 .اخطاء تقنّية يف التصميم والتطبيق منَػَعت اٜنصوؿ على نتائج إحصائّية واضلة 

  َف تكن مثالّية. وساليبأو ادوات التقومي 

 .مدة اثين عشر أسبوعا كانت مّدة قصًنة 

 .أعداد اٞنشاركٌن كانت ١ندودة 
 



 

 

.3 التحّوؿمناقشة  

  وقصًنة، وبعضهم كتب اكثر من صفلة . إاّل انّ  بًل وٗنُ  ااسطرً كتب التبلميذ عن اٗنل ذكرياهتم. بعضهم كتب 
 اناقش اٞنبلحظات اٞنهّمة يف النقاط التالية. .كانت ىناؾ اجوبة تثًن الدىشة

  ٓنّقق اٞنردود التلّوِف اآلين كّلي ا، واٞنردود التلّوِف اٞننعكس ا٩نابيً إكاف الفرح سائداً يف الصف واٞنعنويّات عالية، واٞنزاج .
  جزئي ا.

  ٬نكن البناء عليها يف اٞنستقبل.   كانت مهّمة  قواسم مشرتكة يف أجوبة التبلميذاكتشاؼ 
  ابتكار و  ،باإلٗناؿ عاَف التلّوؿ لدى الصغارماُف  التوّصلمنظور التبلميذ يف  القواسم اٞنشرتكة يفلتعّرؼ على ايساعد

  ادوات رصد اكثر دقّة يف اٞنستقبل.

.ج المرحلّية التوصيات 

كما  ،  التطبيقّية وٓنّدياتو الربنامجلتعّرؼ على خصائص من ناحية اجّدًا  مهّمة االختباريّة االوُف اٞنرحلةكانت 
خرى مّت األناحية الومن  .التبلميذالتعامل مع و  اٞندارس، خصوصّيات معلومات جديدة مثل الكتسابكانت مناسبة 

يف ناسبة اٞنمت وضع التعديبلت ىذه االكتشافات  ضوءوعلى  .اٜنسبافيف َف تكن  يف الربنامج ثغراتبعض ال على اكتشاؼ
 ، ا٨ّنها:للمراحل القادمة وٓنسٌن مواصفات هبدؼ الربنامج تصميم

  الدرس. بٌن اٝنطّتٌن اٞنعتمدتٌن يف  و١ناولة اٛنمعكّوف الفيّن اٞنتطوير 

 ٞنهارات الرسم. اكثر دقّة تقومي  اداة ابتكار 
  ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي استمارةتعديل.  

 وتتّبعو رصد التلّوؿو لتلديد  اكثر دقّة تإنشاء ادوا. 

 

  



 

 

  الحادي عشر الفصل
 

اهوتقويم البحثمن االساسّية المرحلة تنفيذ   

 

 
  األرضالتي تكتبها  األشجار ىي القصائد

 .على السماء
 جبراف خليل جبراف—

      
 
 
 

 

، الربنامج اٞنطروح معرفة نقاط القّوة والضعف يف األوُف يف االختباريّة للمرحلةالدراسات الثبلث  نتائج أسهمت
أصبح واضًلا لمرحلة الثانية. ل اكثر فعالّيةضع اسس لو  وكيفية تطبيقو وتقو٬نو، ومّهدت بالتاِفمن ناحية اختيار مكّوناتو، 

، و٬نكن توّقع نتائج افضل اعادة استخدامهاتطويرىا و ٬نكن  ىي جّيدة باٞنبدأ ولكن ٞنرحلة االوُفيف ابأف العناصر اٞنعتمدة 
بشكل  وطبيقتو  ،النهائّية لربنامج الولد القوي التلّوِفاالسس وضع ىو  للبلثاف اٟندؼ من اٞنرحلة الثانية  .بعد ٓنسينها

 .، وتقو٬نواوسع من اٞنرحلة األوُف

 



 

 

.أ النسخة الثانية – برنامج الولد القوي التحّولي إنشاءالدراسة األولى:  

.1  154االشكالّية 

.2 155اىداؼ البرنامج 

.3 156الفرضّية 

157برنامج الولد القوي التحّوليإنشاء اسئلة  
 4.

.5 وخطّة الدرس الفّني للبرنامجالمكّوف  

انطبلقًا من نتائج  الثانية لمرحلةلجرى تعديل اٞنكّوف الفيّن ، األوُفيف اٞنرحلة  نوعٌن من درس الفنبعد اختيار 
مّت اعتماد الرسم العبلجي . اكثر ىادفة، لرتكيب خطّة درس جديدة. فكاف اٝنيار الثالث ىو الدمج ما بٌن اٞنكّونٌن التجربة
 مرحلة االساسّية الثانية.لل 158لتابعة لوا وخطّة الدرس اٞنرّكب

.6 159المكّوف النفسي 

.7 160المكّوف التربوي 

.8 161المكّوف التحّولي 

.9 162ف االجتماعيالمكوِّ  

                              
 .171الشكالّية كما يف النسخة االختباريّة األوُف من إنشاء الربنامج. التفاصيل يف صفلة ا  154
 .171 التفاصيل يف صفلة  .االىداؼ كما يف النسخة االختباريّة األوُف من إنشاء الربنامج  155

 .171 الفرضّية كما يف النسخة االختباريّة األوُف من إنشاء الربنامج. التفاصيل يف صفلة   156

 .125-  124 التفاصيل يف صفلة  الربنامج.إنشاء االسئلة كما يف النسخة االختباريّة األوُف من   157

 .  339يف صفلة  10اٞنرّكب يف اٞنللق رقم خطّة الدرس يف الرسم العبلجي   158

 .344 صفلة يف 14 . انظر اٞنللق رقممنهج الولد القوي ومواضيعو اٞنكّوف النفسي ىو  159

 .151  صفلة انظر صفلةاٞنكّوف الرتبوي كما يف النسخة االختباريّة األوُف من إنشاء الربنامج. انظر   160

  .153 -151 الربنامج. انظر صفلة  اٞنكّوف التلّوِف كما يف النسخة االختباريّة األوُف من إنشاء   161

 .150 - 173  . انظر صفلةالربنامجإنشاء األوُف من  االختباريّة اٞنكّوف االجتماعي كما يف النسخة  162



 

 

.10 االدوات 

 يف الربنامج عند تطبيقو. اومفعوٟنلتتبع خصائص اٞنكّونات  ٩163نب ٗنع البيانات النوعّية

164منهجّية البحث 
 11.

.ب النسخة الثانية – ووتقويم برنامج الولد القوي التحّوليالدراسة الثانية: تطبيق  

165االشكالّية 
 1.

.2 166اىداؼ المرحلة 

.3 167المرحلةاسئلة  

.4 168االجرائّية الفرضّيات 

.5 منهجّية البحث 

يف ٗنع اٞنعلومات عن االضطرابات االنفعالّية السلوكّية لدى  التجرييب-صميم البلثي الكّمي شبوستخَدـ التيُ 
كمجموعات كاملة وىم يف موقعهم الطبيعي يف صفوفهم العاديّة  اٞنشاركٌنعلى اّف يتم انتقاء ، هاوتقو٬ن التبلميذ

(naturalistic environment ) من دوف توزيعهم عشوائّياً يف ٠نموعاتالصف الواحد، و بٌن تبلميذ  التمييزمن دوف  . 

.6 تصميم البحث 

(1 الموقع 

 مدارس ٢نتلفة، ىي:يف ثبلث البلث اٞنرحلة االساسّية من  طُّبقت
                              

 .144صفلة يف البيانات النوعّية استخداـ انظر   163

 .140  - 137  . انظر صفلةالربنامج إنشاءاألوُف من  االختباريّة كما يف النسخة  االجرائي النوعي التصميم اسُتخِدـ   164

 .174ة. انظر صفلة كما يف النسخة االختباريّة األوُف من الدراساالشكالّية ىي    165

 .174 . انظر صفلةاألوُف من الدراسة االختباريّة ىي كما يف النسخةاالىداؼ   166

 .125  الدراسة. انظر صفلةىي اليت وِضعت عند إنشاء  اٞنرحلة اسئلة  167

 .174صفلة يف االجرائّية  الفرضّيات. انظر األوُف من الدراسة االختباريّة ىي كما يف النسخة الفرضيّات  168

 



 

 

 مدرسة اٞنواطن يف برج ّ٘نود. 
 امًنياف يف الفنار-مدرسة خاف. 
 .اٞندرسة االرمنّية اال٤نيلّية اٞنركزيّة يف االشرفّية 

(2 الزماف والمّدة 

 يف اٞندارس  2012-2011اسبوًعا خبلؿ العاـ الدراسي  12قت اٞنداخلة لساعة واحدة يف كل اسبوع ٞنّدة ػطُبِّ 
 رة.اٞنذكو  الثبلث

(3  فو المشارك 

ذكرًا  80تلميذًا منهم  165الصفوؼ االبتدائّية الرابع واٝنامس والسادس يف اٞندارس الثبلث وعددىم  ةتبلمذىم 
 .19 و 18و  17  جدوؿ سنة موّزعٌن كما نرى يف 15و  9 أنثى، ترتاوح اعمارىم بٌن 85و

 العدد االجمالي عدد الفتيان عدد الفتيات االعمار الصف
 14 6 8 سنة 15-9 الرابع

 25 12 13 سنة 14 – 10 الخامس
 20 12 8 سنة 15 – 11 السادس

 59 30 29 العدد االجمالي

 مدرسة اٞنواطن يف برج ّ٘نود. الدراسة يف اٞنشاركوف يف اٞنرحلة االساسّية من: 17جدوؿ 

 

 االجماليالعدد  عدد الفتيان عدد الفتيات االعمار الصف

 15 7 8 سنة 10-8 الرابع
 12 7 5 سنة 10 – 9 الخامس
 14 7 7 سنة 13 – 10 السادس

 41 21 20 العدد االجمالي

 امًنياف يف الفنار.-مدرسة خاف الدراسة يفاٞنشاركوف يف اٞنرحلة االساسّية من : 18جدوؿ 

 

 



 

 

 العدد االجمالي عدد الفتيان عدد الفتيات االعمار الصف

 15 7 8 سنة 10-8 الرابع
 12 7 5 سنة 10 – 9 الخامس
 14 7 7 سنة 13 – 10 السادس

 41 21 20 العدد االجمالي

ة. الدراسة يفاٞنشاركوف يف اٞنرحلة االساسّية من : 19جدوؿ  ة اٞنركزّية يف االشرفّي ة اال٤نيلّي  اٞندرسة االرمنّي

.7 المتغّيرات 

(1 المتغّير المستقل  

اٞنتغًّن اٞنستقل ىو النسخة اٞنعدلة من "برنامج الولد القوي، الرتبوي، التلّوِف، للعبلج بالفن، اٞنوجو للتبلميذ يف 
 الرسم. دروستتمّثل ب ، 169دائرة اٝنطر"

170المتغّير التابع 
 2)

 

.8 ادوات التقويم 

(1 المعّدلة : النسخة تحليل وتقويم السلوؾ الوظيفي استمارة 

لقد تبٌّن خبلؿ تطبيق الدورة السابقة أف االستمارة َف تكن مثالّية، وكاف ٩نب إدخاؿ بعض التعديبلت فيها يف 
 التالية:  احملاور

1- المقّدمة 

سؤااًل، من  14مّت إضافة قسم ٕنهيدي يف مستهل االستمارة لتلضًن التلميذ نفسي ا. ٪نتوي ىذا القسم على 
والسلوكيات. مثاؿ على  االنفعاالتالسهل جًدا فهمها واإلجابة عليها، من شأّنا ٕنهيد الطريق إُف األسئلة البلحقة عن 

                              
 .126موجز عن تصميم الدروس والربنامج يف صفلة   169

 .176كما يف النسخة االختباريّة األوُف من الدراسة. انظر صفلة   اٞنتغًّن التابع  170



 

 

... ال يتم ادخاؿ 171: أنا أحب مدرسيت، أنا أحب أصدقائي، أصدقائي ٪نبونين، والديت ٓنبينالتمهيديّة ىذه األسئلة
 التقومي.  واحصائّيات يف حساباتبيانات ىذا اٛنزء من االستمارة 

2- الحجم 

االيت كانت االستمارة  حجم كاف ٩نب تعديل يف اٞنرحلة  ، لذا جرى اختصارىابسبب كثرة اسئلتها  طويلة جد 
  .120بداًل من  سؤااًل  74واصبح ٪نتوي على الثانية 

3- اللغة والمصطلحات 

الكلمات بّنرادفات سهلة الفهم االستمارة. مت تعديل لغة االستمارة باستبداؿ يف كانت اللغة اٞنشكلة الثالثة 
الصعبة، وكذلك مّت اعادة صياغة بعض اٛنمل اٞنعّقدة لغوي ا هبدؼ التبسيط. اّما اٛنمل اٞنصاغة بصيغة النفي فُلوِّلت إُف 

 ٗنل تأكيدية من دوف أف يتغًن معناىا.

4- الترجمات 

 االرمنّية والعربّية. ٌنة اُف اللغتمّت ترٗنة النسخة اٞنعّدل

5- هاتبويبو  اسئلة االستمارةترقيم  

  وىي من  االستبطانّية الداخلية واالنفعاالتالعوارض ف ٨نا اف االساسيّ االُبعد 172وفروع ابعاداالستمارة اُف اسئلة فرز مّت
 او فروع ٠نموعات ٖنايناُف  االسئلةيتم فرز  .Bوىي من فئة  العوارض والسلوكيات االستظهاريّة اٝنارجيةو  ، Aفئة
يف جدوؿ و  ،173كما وضعت يف تصميم الربنامج B4و  B3و  B2و  B1 و A4و  A3و  A2و  A1 يوى
7

174  . 
  6ٛندوؿ الحتماالت اجوبة التبلميذ يف  القيمة اٜنسابّيةتفاصيل التبلميذ،  ألجوبة القيمة اٜنسابّيةٓنديد.  
  .اٞنباشرة  بتطبيق النسخة اٞننّقلة من برنامج الولد القوي التلّوِف 

                              
- 370 صفلةيف  26م اٞنللق رقيف باللغة العربيّة . االستمارة 369 - 366يف صفلة   25رقم اٞنللق  باللغة االرمنّية يف االستمارة  171

373.  

 .155 - 154انظر ابعاد االستمارة وفروعها يف صفلة   172

 . 155انظر يف صفلة   173

 .154صفلة انظر  174



 

 

 من  اٞنعّدالت البلزمة، بغية التوّصل اُف نتائج ادؽّ  واستخبلصاٜنسابات،  واجراءاحصائّية،  توزيع البيانات يف جداوؿ
 .اٞنرحلة السابقة

(2 مهارات الرسمتقويم  

  األوُف، أصبح من اٞنعروؼ أف الرسم اٞننهجي يف الربنامج ساعد فعبل يف بعد اختبار مهارات الرسم يف ّناية اٞنرحلة
بشكل حسايب واحصائي  تطوير مهارات التبلميذ يف الرسم. ٟنذا السبب، مّت وضع اسرتاتيجية لتقومي مهارات الرسم

 : ٩نري التقومي كما يلي .بداًل من التقومي الوصفي
  ُحلة ويُطَلب منهم تنفيذىا. عرض رٚنة معّينة للتبلميذ يف بداية اٞنر ت 
  ٌىاال يستطيع تنفيذ هباّنهارات متفاوتة، بينما ال ٩ُنرب  الرٚنةتنفيذ  منهم يستطيع بعض . 
 20 تكشف مدّرسة الرسم على الرسومات يف بداية اٞنرحلة، وٕننح العبلمات كما يف جدوؿ. 

  تكشف مدّرسة الرسم تكرار االختبار.  ويتمّ  الرسممدرِّسة على  مرة أخرى انفسه ة، يتم عرض الرٚناٞنرحلةيف ّناية
 .20يف تقومي رسومات التبلميذ يف جدوؿ  القيمة اٜنسابّية .على الرسومات يف ّناية اٞنرحلة، وٕننح العبلمات

 يف اٞنهارات الفرديّة. النظردوف من  يتم بعدىا احتساب متوسط عبلمات الّصف  
 يف مهارات الرسم لدى  مللوظإذا ما كاف ىناؾ من تقدـ  لئلقرارة وّنايتها يتم مقارنة اٞنعّدالت بٌن بداية اٞنرحل

 التبلميذ.

 

 القيمة النوعّية القيمة الحسابّية

 ٣نتاز 3
 جيد 2
 ضعيف 1
 َف يرسم 0

ة :20جدوؿ   يف تقومي رسومات التبلميذ. القيمة اٜنسابّي

 



 

 

(3 تقدير المدّرسين  

 .175كما يف اٞنرحلة السابقةللتبلميذ  االجتماعي  حوؿ االداء الدراسي وسلوؾ التبلميذ٩نري ىذا التقومي 

.9  اإلجراءات 

(1 إجراءات ما قبل التطبيق للمرحلة األساسّية الثانية  

  واٝنروج بنسخة معّدلة تناسب اىداؼ اٞنرحلة. وتنقيلها وٓنديثهآنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي  استمارةمراجعة 

 176ترٗنة النسخة اٞنعّدلة اُف اللغة االرمنّية.  

 177ترٗنة النسخة اٞنعّدلة اُف اللغة العربّية. 

   وذلك لطلب 2011فيها، يف شهر تشرين الثاين  واٞنسؤولٌنمقاببلت مع مدراء اٞندارس الثبلث وبعض اٞندّرسٌن ،
 التعاوف، كما جاء يف اٞنرحلة االختباريّة.البلث وطلب  إلجراءاالذف 

 ُنضور مدّرسة الرسم.  2011يف اٞندارس الثبلث يف كانوف االّوؿ من سنة  اجملموعة التجريبّية  لقاء تعارؼ مع تبلميذ 
 

(2 اجراءات التطبيق للمرحلة األساسّية الثانية 

 .إجراء اختبار ٞنهارات الرسم وتقو٬نو 

  بداية قبل ، اٞنشاركة يف البلثيف الصفوؼ الثبلثة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي  استمارةتشغيل النسخة اٛنديدة من
 ، ُنضور مدّرسة الرسم.2012الدروس، يف شباط 

 حّصة من درس الرسم العبلجي اسبوعي ا 12وتنفيذ ، الولد القوي التلّوِف برنامجالنسخة اٞننّقلة من بتطبيق   اٞنباشرة. 

  الستكشاؼ مبلمح التلّوؿ. التداعي اٜنروىو السؤاؿ  الثاينتطبيق السؤاؿ التلّوِف 

 .إّناء تطبيق الربنامج 

  2012ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي بعد تطبيق الربنامج، وذلك يف حزيراف  استمارةتشغيل. 

  وسلوكهم االجتماعي يف داخل األداء الدراسي للتبلميذ  اي تقد ـ مللوظ يف اٜنصوؿ على تقدير اٞندّرسٌن عن
 اٜنصوؿ على مبلحظاهتم وانطباعاهتم ِنصوص الربنامج.و كما   الصفوؼ وخارجها.
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  واستخبلص النتائج ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي استمارةاٜنصوؿ على بيانات. 

(3 االختباريّة األولىاجراءات ما بعد التطبيق للمرحلة  

يف الربنامج  ، ونقاط القّوة والضعفوالصعوباتموف والتنفيذ والنجاحات التقومي العاـ للمرحلة من حيث اٞنض٩نري 
 وفعالية الدروس بالشكل التاِف:

  الربنامج استناًدا على البيانات والنوعّية. مضموفتقومي 

 من االستمارة. استناًدا على البيانات الكّمّية بالنسبة اُف االضطرابات االنفعالّية السلوكّية تقومي فعالّية الربنامج 

 تقدير استناًدا على  باإلٗناؿعن تأثًن الربنامج بالنسبة اُف التقّدـ الدراسي واالجتماعي للتبلميذ و قومي فعالّية الربنامج ت
 .مبلحظات اٞندّرسٌنو 

  التوصيات والتعديبلت للمرحلة اٞنقبلة.وضع مناقشة مرحلّية بعد الدورة تضم 
  البلث.أّناذ قرارات بشأف استكماؿ 

  اجراءات معّدلة دروس و  مع كل ما يتطّلب من تطّورةاٞنديدة و تو اٛنيف نسخ  الربنامجاٞنباشرة بتصميم اٞنرحلة التالية من
 او مضافة. 

.10 ات الثالثالمرحلّية للدراس النتائج 

  االنفعالّية السلوكّيةٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي لبلضطرابات  استمارةنتائج. 

 تأثًن الربنامجمبلحظاهتم عن دّرسٌن عن االداء الدراسي والسلوؾ للتبلميذ و نتائج تقدير اٞن. 

 .نتائج مهارات الرسم اٞنكتسبة من الدروس 

(1 تحليل وتقويم السلوؾ الوظيفي استمارةنتائج  

تلميًذا يف  166 فأجابٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي،  الستمارةلقد مّت اٜنصوؿ على بيانات التبلميذ 
فئات  وٖنايناُف فئتٌن،  اجوابً  74. مت تبويب هوبعد التجريبّية قبل تطبيق برنامج الولد القوي التلّوِفاجملموعة 

 .7179. تفاصيلها يف جدوؿ 178فرعية

                              
 .154انظر ابعاد وفروع االستمارة يف صفلة   178

 .155انظر يف صفلة   179



 

 

، مّت توزيع البيانات يف جداوؿ، هابوِنسَ  وبعد ىذا التبويب يف انواع العوارض االنفعالّية السلوكّية يف االستمارة
اٛنداوؿ يف االقساـ و اٜنسابات ُتِخلصت اٞنعّدالت البلزمة، بغية التوّصل اُف اٞنقارنات اٞنفيدة. واجريُت اٜنسابات، واس

 :التالية

1- لوسط االحصائيا مقارنة 

 :فمثبلً  ،فبل وبعد اٞنداخلة االستمارة يف فروعبعاد والمعّدالت االيف كانت ىناؾ فرقات يف الوسط االحصائي 

  فرع  االستبطانّيةالعوارض والسلوكّيات ا٦نفض معّدؿA1  40.87فكاف قبل التجربة اٞنداخلة بعد  التبلميذعند 

 .39.46وا٦نفض اُف 
  فرع  العوارض والسلوكّيات االستبطانّيةا٦نفض معّدؿA3  15.99 فكاف قبل التجربةاٞنداخلة بعد  التبلميذعند 

 .14.87وا٦نفض اُف 
  فرع  العوارض والسلوكّيات االستظهاريّةا٦نفض معّدؿB3  وا٦نفض اُف  22.80كاف اٞنداخلة فبعد  التبلميذعند

18.66. 
  فرع  العوارض والسلوكّيات االستظهاريّةا٦نفض معّدؿB4  8.68وا٦نفض اُف  10.67كاف اٞنداخلة فبعد  التبلميذعند. 
  العوارض والسلوكّيات االستبطانّيةا٦نفض ٠نموع معّدؿ A  92.37فكاف قبل التجربة اٞنداخلة بعد  التبلميذعند 

 . 88.95 وا٦نفض اُف
  العوارض والسلوكّيات االستظهاريّةا٦نفض ٠نموع معّدؿ B  48.64 فكاف قبل التجربةاٞنداخلة بعد  التبلميذعند 

 بعد التجربة. 42.39اُف وا٦نفض 

  .21 تفاصيل النتائج الكاملة يف جدوؿ

  االستبطانّيةالعوارض والسلوكّيات ا٦نفض ٠نموع معّدؿ A والعوارض والسلوكّيات االستظهاريّة B  التبلميذعند مّعا 
 . 131.33  وا٦نفض اُف 141.01 فكاف قبل التجربةاٞنداخلة بعد 

  .22تفاصيل النتائج الكاملة يف جدوؿ 
 
 
 

 



 

 

Paired Samples Statistics 

 

إحصائيات العينات المقترنة         

   

 Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

   

 

الوسط 

 االحصائي

 عدد

 المشاركين

االنحراف 

 االحصائي

الخطأ المعياري 

 للمتوسط

  العوارض والسلوكّيات 

Pair 1 A1_pre test 22.27 166 9.744 .756 العوارض قبل المداخلة 

  A1    االستبطانّية 

 

A1 post test 21.72 166 10.116 .785 المداخلة بعد   

Pair 2 A2_pre test 40.87 166 14.285 1.109 العوارض قبل المداخلة 

  A2    االستبطانّية 

 

A2 post test 39.46 166 15.472 1.201 المداخلة بعد  انخفض 
Pair 3 A3_pre test 15.99 166 5.715 .444 العوارض قبل المداخلة 

  A3    االستبطانّية 

 

A3 post test 14.87 166 6.164 .478 المداخلة بعد  انخفض 
Pair 4 A4_pre test 13.25 166 5.716 .444 العوارض قبل المداخلة 

  A4    االستبطانّية 

 

A4 post test 12.89 166 5.860 .455 المداخلة بعد   

Pair 5 B1_pre test 7.55 166 4.589 .356 العوارض قبل المداخلة 

B1 ظهارّبة  االست   

 

B1 post test 7.51 166 4.466 .347 المداخلة بعد   

Pair 6 B2_pre test 7.61 166 4.436 .344 العوارض قبل المداخلة 

B2 ظهارّبة  االست   

 

B2 post test 7.54 166 4.478 .348 المداخلة بعد   

Pair 7 B3_pre test 22.80 166 12.400 .962 العوارض قبل المداخلة 

B3 ظهارّبة  االست   

 

B3 post test 18.66 166 10.182 .790 المداخلة بعد  انخفض 
Pair 8 B4_pre test 10.67 166 6.776 .526 العوارض قبل المداخلة 

B4 ظهارّبة  االست   

 

B4 post test 8.68 166 5.618 .436 المداخلة بعد  انخفض 
Pair 9 A pre test 92.37 166 32.574 2.528 العوارضجميع  قبل المداخلة  

A     االستبطانّية 

 

A post test 88.95 166 34.826 2.703 المداخلة بعد  انخفض 
Pair 10 B pre test 48.64 166 27.308 2.120 العوارضجميع  قبل المداخلة  

B ظهارّبة  االست   

 

B post test 42.39 166 23.746 1.843 المداخلة بعد  انخفض 
Pair 11 A+B pre test 141.01 166 57.845 4.490 العوارضجميع  قبل المداخلة  

A + B 

 

A+B post test 131.33 166 56.786 4.407 المداخلة بعد  انخفض 

 

 

 

 

 

بعد قبل و  التبلميذعند  االستظهاريّةو  العوارض والسلوكّيات االستبطانّية الوسط االحصائي ٞنعّدالت: 21جدوؿ 
 .اٞنداخلة



 

 

 Paired Samples Test    Standard 

deviation 

higher than 

the standard 

error of mean 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 A1_pre test - A1 

post test 

.548 5.432 .422 -.284- 1.381 1.300 165 .195  

Pair 2 A2_pre test - A2 

post test 

1.404 7.434 .577 .264 2.543 2.433 165 .016  

Pair 3 A3_pre test - A3 

post test 

1.114 3.612 .280 .561 1.668 3.975 165 .000  

Pair 4 A4_pre test - A4 

post test 

.355 2.983 .232 -.102- .813 1.535 165 .127  

Pair 5 B1_pre test - B1 

post test 

.042 1.824 .142 -.237- .322 .298 165 .766  

Pair 6 B2_pre test - B2 

post test 

.078 2.030 .158 -.233- .389 .497 165 .620  

Pair 7 B3_pre test - B3 

post test 

4.145 5.021 .390 3.375 4.914 10.634 165 .000  

Pair 8 B4_pre test - B4 

post test 

1.994 2.729 .212 1.576 2.412 9.413 165 .000  

Pair 9 A pre test - A 

post test 

3.422 16.665 1.293 .868 5.976 2.645 165 .009  

Pair 

10 

B pre test - B 

post test 

6.259 9.507 .738 4.802 7.716 8.483 165 .000  

Pair 

11 

A+B pre test - 

A+B post test 

9.681 22.653 1.758 6.209 13.152 5.506 165 .000  

 

 

 

ة اال٥نراؼ االحصائي ٞنعّدالت: 22 جدوؿ ات االستبطانّي قبل  التبلميذعند  االستظهارّيةو  العوارض والسلوكّي
 اٞنداخلة.بعد و 

 



 

 

2- تحليل التباين للوسط االحصائي 

 الفرضّية العدـ: َف تنخفض معّدالت االضطرابات االنفعالّية السلوكّية عند التبلميذ بعد اٞنداخلة.

 ا٦نفضت معّدالت االضطرابات االنفعالّية السلوكّية عند التبلميذ بعد اٞنداخلة.الفرضّية البديلة: 

االحصائي ٞنقارنة الوسط االحصائي للنتائج قبل تطبيق اٞنداخلة وبعده، تبٌّن انو ت" -عند اجراء اختبار "توزيع
 A2و  A1فروع االستمارة بعض ويف  B  و Aابعاد  بعض يف لعوارض والسلوكّياتا ىناؾ فروؽ ذات داللة يف معّدالت

 كالتاِف:  النتائج فأتتمًعا،  AB، ويف البعدين  B4و   B3و  B2و  B1  و A4 و  A3و 

 A1  ىاوبعد ال فروؽ ذات داللة احصائية قبل التجربة يف اٞنتغًنات. 

للمجموعة الكاملة،  A1ت" االحصائي ٞنقارنة الوسط االحصائي جملموع نقاط فرع -عند اجراء اختبار "توزيع
اٛندولّية  عند ( اكرب من قيمة اختبار "ت" 0.195قبل تطبيق اٞنداخلة وبعده، تبٌّن اّف قيمة اختبار "ت" احملسوبة )

 الفرضّية العدـ.، ونستنتج اف الفرؽ ليس ذو داللة احصائّية.  ونقبل 165( ودرجة حرية α 0.05مستوى داللة )

 A2   ىاوبعد فروؽ ذات داللة احصائية قبل التجربة يف اٞنتغًنات ىناؾ. 

للمجموعة الكاملة،  A2ت" االحصائي ٞنقارنة الوسط االحصائي جملموع نقاط فرع -عند اجراء اختبار "توزيع
اصغر من قيمة اختبار "ت" اٛندولّية  عند   (0.016قبل تطبيق اٞنداخلة وبعده، تبٌّن اّف قيمة اختبار "ت" احملسوبة )

 الفرضّية العدـ.، ونستنتج اف الفرؽ ذو داللة احصائّية.  ونرفض 165( ودرجة حرية α 0.05مستوى داللة )

 A3  ىاوبعد فروؽ ذات داللة احصائية قبل التجربة يف اٞنتغًنات ىناؾ. 

للمجموعة الكاملة،  A3ت" االحصائي ٞنقارنة الوسط االحصائي جملموع نقاط فرع -عند اجراء اختبار "توزيع
عند   اصغر من قيمة اختبار "ت" اٛندولّية  (0.000قبل تطبيق اٞنداخلة وبعده، تبٌّن اّف قيمة اختبار "ت" احملسوبة )

 الفرضّية العدـ.داللة احصائّية. ونرفض  ا، ونستنتج اف الفرؽ ذ165( ودرجة حرية α 0.05مستوى داللة )

 A4  ىاوبعد ال فروؽ ذات داللة احصائية قبل التجربة يف اٞنتغًنات. 



 

 

لة، للمجموعة الكام A3ت" االحصائي ٞنقارنة الوسط االحصائي جملموع نقاط فرع -عند اجراء اختبار "توزيع
من قيمة اختبار "ت" اٛندولّية  عند  اكرب  (0.000قبل تطبيق اٞنداخلة وبعده، تبٌّن اّف قيمة اختبار "ت" احملسوبة )

 الفرضّية العدـ.، ونستنتج اف الفرؽ ليس ذو داللة احصائّية.  ونقبل 165( ودرجة حرية α 0.05مستوى داللة )

 B1   ىاوبعد يف اٞنتغًناتال فروؽ ذات داللة احصائية قبل التجربة. 

للمجموعة الكاملة،  B1ت" االحصائي ٞنقارنة الوسط االحصائي جملموع نقاط فرع -عند اجراء اختبار "توزيع
من قيمة اختبار "ت" اٛندولّية  عند  اكرب  (0.766قبل تطبيق اٞنداخلة وبعده، تبٌّن اّف قيمة اختبار "ت" احملسوبة )

 الفرضّية العدـ.، ونستنتج اف الفرؽ ليس ذو داللة احصائّية.  ونقبل 165ة ( ودرجة حريα 0.05مستوى داللة )

 B2  ىاوبعد ال فروؽ ذات داللة احصائية قبل التجربة يف اٞنتغًنات. 

للمجموعة الكاملة،  B2ت" االحصائي ٞنقارنة الوسط االحصائي جملموع نقاط فرع -عند اجراء اختبار "توزيع
من قيمة اختبار "ت" اٛندولّية  عند  اكرب  (0.620تبٌّن اّف قيمة اختبار "ت" احملسوبة )قبل تطبيق اٞنداخلة وبعده، 

 الفرضّية العدـ.، ونستنتج اف الفرؽ ليس ذو داللة احصائّية.  ونقبل 165( ودرجة حرية α 0.05مستوى داللة )

 B3  ىاوبعد فروؽ ذات داللة احصائية قبل التجربة يف اٞنتغًنات ىناؾ. 

للمجموعة الكاملة،  B3ت" االحصائي ٞنقارنة الوسط االحصائي جملموع نقاط فرع -ء اختبار "توزيععند اجرا
اصغر من قيمة اختبار "ت" اٛندولّية  عند   (0.000قبل تطبيق اٞنداخلة وبعده، تبٌّن اّف قيمة اختبار "ت" احملسوبة )

 الفرضّية العدـ.، ونستنتج اف الفرؽ ذو داللة احصائّية.  ونرفض 165( ودرجة حرية α 0.05مستوى داللة )

 B4  ىاوبعد فروؽ ذات داللة احصائية قبل التجربة يف اٞنتغًنات ىناؾ. 

للمجموعة الكاملة،  B4ت" االحصائي ٞنقارنة الوسط االحصائي جملموع نقاط فرع -عند اجراء اختبار "توزيع
اصغر من قيمة اختبار "ت" اٛندولّية  عند   (0.000قيمة اختبار "ت" احملسوبة ) قبل تطبيق اٞنداخلة وبعده، تبٌّن افّ 

     الفرضّية العدـ.، ونستنتج اف الفرؽ ذو داللة احصائّية.  ونرفض 165( ودرجة حرية α 0.05مستوى داللة )

 A  ىاوبعد فروؽ ذات داللة احصائية قبل التجربة يف اٞنتغًنات ىناؾ. 



 

 

يف االستمارة للمجموعة  Aت" االحصائي ٞنقارنة الوسط االحصائي جملموع نقاط بُعد -"توزيععند اجراء اختبار 
اصغر من قيمة اختبار "ت" اٛندولّية    (0.009الكاملة، قبل تطبيق اٞنداخلة وبعده، تبٌّن اّف قيمة اختبار "ت" احملسوبة )

 الفرضّية العدـ.، ونستنتج اف الفرؽ ذو داللة احصائّية.  ونرفض 165( ودرجة حرية α 0.05عند مستوى داللة )

 B  ىاوبعد فروؽ ذات داللة احصائية قبل التجربة يف اٞنتغًنات ىناؾ. 

يف االستمارة للمجموعة  Bت" االحصائي ٞنقارنة الوسط االحصائي جملموع نقاط بُعد -عند اجراء اختبار "توزيع
اصغر من قيمة اختبار "ت" اٛندولّية    (0.000ده، تبٌّن اّف قيمة اختبار "ت" احملسوبة )الكاملة، قبل تطبيق اٞنداخلة وبع

 الفرضّية العدـ.، ونستنتج اف الفرؽ ذو داللة احصائّية.  ونرفض 165( ودرجة حرية α 0.05عند مستوى داللة )

 AB  ىاوبعد فروؽ ذات داللة احصائية قبل التجربة يف اٞنتغًنات ىناؾ. 

يف االستمارة  Bمع  Aت" االحصائي ٞنقارنة الوسط االحصائي جملموع نقاط الُبعدين -ء اختبار "توزيععند اجرا
اصغر من قيمة اختبار   (0.000، تبٌّن اّف قيمة اختبار "ت" احملسوبة )اللمجموعة الكاملة، قبل تطبيق اٞنداخلة وبعدى

الفرضّية ، ونستنتج اف الفرؽ ذو داللة احصائّية.  ونرفض 165( ودرجة حرية α 0.05"ت" اٛندولّية  عند مستوى داللة )
  العدـ. 

 .26و  25و  24و 23تفاصيل النتائج الكاملة يف جدوؿ 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 A_pretest 102.8072 166 23.53976 1.82704 

A_posttest 97.1205 166 28.05164 2.17723 

Pair 2 B_pretest 55.9518 166 18.55469 1.44012 

B_posttest 53.9157 166 19.34986 1.50184 

Pair 3 C_posttest 151.0361 166 45.82191 3.55647 

C_pretest 158.7590 166 40.38829 3.13474 

 مقارنة اال٥نراؼ االحصائي. :23 جدوؿ

 
 



 

 

 

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 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

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 االستبطانّية واالستظهارّية وٗنيع االعراض.-التباين يف اختبار توزيع :25 جدوؿ



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

   

(2 وتأثير البرنامج للتالميذ والسلوؾ االجتماعي االداء الدراسيعن  المدّرسين تقديرنتائج  

1- دراسة والسلوؾتقّدـ التالميذ في الالمدّرسين عن  تقدير 

 قد من تطبيق الربنامج الفيّن العبلجي طُِلب من بعض اٞندّرسٌن تقديرىم بشكل عاـ اف كانوا ااسبوعً  12بعد 
الحظوا أي تقّدـ او ا٤ناز يف األداء الدراسي للتبلميذ، اجابوا ٗنيعهم اّّنم َف يبلحظوا تغيًنًا كبًنًا ٥نو األفضل لدى أي من 

متفاوتة، بعضهم َف يبلحظ أي تغيًن، وبعضهم اآلخر الحظ بعض التغًن  اآلراءلسلوؾ فكانت االتبلميذ. اّما بالنسبة اُف 

 لفروع االعراض االستبطانّية واالستظهارّية وٗنيع االعراض. ت-التباين يف اختبار توزيع: 26 جدوؿ

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Meaz

n 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

A1_pre test - 

A1 post test 

.548 5.432 .422 -.284- 1.381 1.300 165 .195 

Pair 

2 

A2_pre test - 

A2 post test 

1.404 7.434 .577 .264 2.543 2.433 165 .016 

Pair 

3 

A3_pre test - 

A3 post test 

1.114 3.612 .280 .561 1.668 3.975 165 .000 

Pair 

4 

A4_pre test - 

A4 post test 

.355 2.983 .232 -.102- .813 1.535 165 .127 

Pair 

5 

B1_pre test - 

B1 post test 

.042 1.824 .142 -.237- .322 .298 165 .766 

Pair 

6 

B2_pre test - 

B2 post test 

.078 2.030 .158 -.233- .389 .497 165 .620 

Pair 

7 

B3_pre test - 

B3 post test 

4.145 5.021 .390 3.375 4.914 10.63

4 

165 .000 

Pair 

8 

B4_pre test - 

B4 post test 

1.994 2.729 .212 1.576 2.412 9.413 165 .000 

Pair 

9 

A pre test - A 

post test 

3.422 16.665 1.293 .868 5.976 2.645 165 .009 

Pair 

10 

B pre test - B 

post test 

6.259 9.507 .738 4.802 7.716 8.483 165 .000 

Pair 

11 

A+B pre test - 

A+B post test 

9.681 22.653 1.758 6.209 13.152 5.506 165 .000 



 

 

ا من الزمن  آخر الحظ ميذ، وبعضٌ يف سلوؾ عدد قليل من التبل تغيًنات لدى عدد قليل من التبلميذ ولفرتة قصًنة جد 
 تستغرؽ ساعات ١ندودة.

2-  باإلجماؿمالحظات المدّرسين عن تأثير البرنامج  

 اتت إجابات اٞندّرسٌن على النلو التاِف:

  ألف النشاط ليس درساً بل ٟنٌو. التبلميذرأينا الفرح يف عيوف 

  الربنامج ما ال تستطيع اٞندرسة تقد٬نو وىذا جّيديقّدـ ىذا. 
  يف  اليومي و لرتطيب االجواء الضغط٩نب تكرار ىذا النوع من األنشطة طواؿ السنة ولكل الصفوؼ للتخفيف عن

 .الصفوؼ

 .نشّجع انشطة ٣ناثلة ألّنا تعطي فرصة للخياؿ وتريح اٞندّرسٌن بعض الشيء 

  فو ، حّّت اٞندّرستبلميذال ٗنيعيستفيد منها ولكن ، مباشرةً  التبلميذ بعضيف قد يؤثّر ىذا النوع من الربامج. 

  ايضاً فنلن ُناجة ماّسة ٟنا.  لؤلساتذة٩نب اعطاء دروس ٣ناثلة 

 .التقّدـ يف مهارات الرسم مذىل 

(3 المكتسبة من الدروس مهارات الرسم نتائج 

 . 180لتقومي مهارات الرسممّت وضع اسرتاتيجية جديدة 

1- الرسم ونهج التصنيفاختبار  

 وطُِلب منهم تنفيذ الرٚنة ،يف اٞندارس الثبلثللتبلميذ  181"ساعي الربيد على الدرّاجة"واف: نبعلقد مّت عرض رٚنة 
20ُنسب جدوؿ  مهارات الرسم لتقومي. وأُعطيت عبلمات وبعدهالربنامج قبل تطبيق 

يف بداية اٞنداخلة كما يف  182
 على النلو التاِف:  .ّنايتها

                              
 .154صفلة  يف  6ُنسب ّنج تقومي مهارات الرسم، انظر جدوؿ     180
 من تطبيق الربنامج من رسومات احد التبلميذ بعنواف "ساعي الربيد على الدرّاجة"، مّت رٚنها بعد االنتهاء من اٞنرحلة االساسّية  181

 .ذاتوالصورة االصلّية يف اٞنللق  ،29رقم يف اٞنللق  اختبار ٞنهارات الرسم يف منزلة
 .198صفلة  يف  20جدوؿ   182



 

 

2- الحسابي   تقويمال 

قبل  نوعّية الرسومات ةمقارنو االختبار، مت تصنيف رسومات التبلميذ، وإدخاؿ البيانات يف جداوؿ،  بعد اجراء
 .27يف جدوؿ اتت النتائج كما ، ىاوبعد اٞنداخلة

زيادة او نقص  بعد تطبيق البرنامج قبل تطبيق البرنامج تمميذ 166
 في

 والكّمّية النوعّية
 الرسوماتنوعّية 
 المنجزة

 عدد التالميذ
 نسبة

 التالميذ
 عدد

 التالميذ
 نسبة

 التالميذ
 21،68 36 % 4.21 7 ممتاز

% 
29 + 

 69.87 116 %17.4 29 جيد
% 

87 + 
 8.43 14 %58.43 97 ضعيف

% 
83 - 

لم يكمل 
 الرسم

33 19.8 % 0 0 % 33 - 
   166  166 المجموع

 .ىاوبعد وبعد قبل اٞنداخلة هاوتقو٬نتصنيف رسومات التبلميذ  :27جدوؿ 

3- مهارات الرسمل الحسابي لتقويما 

إذا كاف ىناؾ أي  لئلقراروّنايتها لقد مت احتساب متوسط عبلمات مهارات الرسم بٌن بداية اٞنرحلة الثانية 
 .28 يف جدوؿمكتسبات يف ىذا اجملاؿ. واتت النتائج كما 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الربنامج وبعده.نتائج مهارات الرسم قبل تطبيق  :28جدوؿ 

 

4-  تحليل التباين للوسط االحصائي 

 .ىاوبعد اكتساب التبلميذ ٞنهارات الرسمالفرضية العدـ: ال فروؽ ذات داللة احصائية قبل التجربة يف 

 .ىاوبعد اكتساب التبلميذ ٞنهارات الرسمالفرضية البديلة: ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية  قبل التجربة يف 

، قبل تطبيق جملموع نقاط الرسمت" االحصائي ٞنقارنة الوسط االحصائي جملموع نقاط -عند اجراء اختبار "توزيع
عند   (1.96) اصغر من قيمة اختبار "ت" اٛندولّية  (15.443-وبعده، تبٌّن اّف قيمة اختبار "ت" احملسوبة ) دروس الرسم

 الفرضّية العدـ.، ونستنتج اف الفرؽ ذو داللة احصائّية.  ونرفض 165( ودرجة حرية α 0.05مستوى داللة )

.  أف التبلميذ قد اكتسبوا مهارات جديدة يف الرسم بدرجات متفاوتة بعد تلّقيهم دروس الرسمعلى  تدؿ النتائج
 .29النتائج االحصائّية يف اٛندوؿ رقم 

 اختبار مهارات الرسمنتائج 

 مجموع

 العالمات
 بعد المداخمة

عدد 
التالميذ 

بعد 
 المداخمة

 مجموع

 العالمات
 قبل المداخمة

عدد 
التالميذ 

قبل 
  المداخمة

القيمة 
 النوعّية

 لميارات
 الرسم

القيمة 
 الحسابّية

 لميارات
 الرسم

 108x36=3888 36 21x7=147 7  3 ممتاز 

 232x116=26912
9 

116 58x29=1682 29  2 جّيد 
 14x1=14 14 97x1=97 97  1 ضعيف 
 0 ال رسم  33 0 0 0 

 المجموع    166 1926 166 30814 

الوسط      11.60  185.62
 0.534190622  0.736073079 االحصائي

االنحراف     
 صائياإلح



 

 

 Total score pre intervention  30814 ٠نموع العبلمات قبل اٞنداخلة.
 Total score post intervention   1926 العبلمات بعد اٞنداخلة.٠نموع 

 Mean pre intervention    11.60 الوسط االحصائي قبل اٞنداخلة.
 Mean post intervention  185.62 الوسط االحصائي بعد اٞنداخلة.

 Variance pre intervention    0.541قبل اٞنداخلة.التباين 
 Variance post intervention   0.285 اٞنداخلة. التباين بعد

 Standard deviation pre .االحصائي قبل اٞنداخلةاال٥نراؼ 
intervention  

0.736 
 Standard deviation post . .اٞنداخلة بعداالحصائي ال٥نراؼ 

intervention 
0.534 

 Degrees of freedom    165 اٜنرّية.درجة 
 T test critical value 1.96  .اختبار "ت" اٛندولّية

 T test score -15.443اختبار "ت" احملسوبة  
 α  0.05مستوى الداللة 

 .يف الرسم عالية التبلميذ قد اكتسبوا مهارات، قيمة اختبار "ت" :29جدوؿ 

 

5- في الرسم إضافّية مكتسبة مهارات 

النتائج اٞنشجعة ٞنهارات الرسم، طلبت مديرة إحدى اٞندارس، وىي مدرسة خاف امًنياف يف  بعد االطبلع على
 نّفذ. لقد نامج الولد القوي التلّوِفر ب ْنربةخاضوا الذين التبلميذ  مشاركة معلوحة جدارية كبًنة يف اٞندرسة رسم ناف  الفنار

واٞنثابرة، وتلّقت استلسانًا كبًنا، حيث  ةّننتهى اٜنماساليت بلغ طوٟنا اكثر من عشرة امتار،  ،ىذه اٛندارية رسم التبلميذ
عرّبوا عن دىشتهم لناحية التقدـ الكبًن ٞنهارات الرسم و من الصفوؼ األخرى، والتبلميذ اٞندرسة  مدّرسيأُْعجب هبا ٗنيع 

  . 183االخرى من الناحية لناحية ٗناؿ اٛنداريّةمن جهة، و  ،التبلميذلدى 

.ت النسخة الثانية – ووتقويم تفعيل التحّوؿ في برنامج الولد القوي التحّوليالدراسة الثالثة:  

اء إّنالداخلة يف البلث، وذلك  احد اٞندارس، ُتطّبق يف ١ندودةعبارة عن مداخلة الثانية لدراسة التلّوؿ النسخة 
 .لرصد التلّوؿ وٓنديده ومعايًن تادوا ىدفها إنشاءو برنامج الولد القوي التلّوِف، من من تطبيق النسخة الثانية 

                              
   .384  -379 يف صفلة 30للق رقم اٞنذه اٛنداريّة يف فوتوغرافّية ٟن صورسّت  183  



 

 

.1 االشكالّية 

اٛنزء اٝناص بالتلّوؿ يف ىناؾ حاجة اُف استلداث ادوات ومعايًن لرصد التلّوالت احملتمل حدوثها بفعل تطبيق 
 برنامج الولد القوي التلّوِف.

.2 اىداؼ المرحلة 

 التلّوؿ واستكشاؼ منظور الصغار بشكل غًن مباشر. لرصدإنشاء ادوات اكثر دقّة 

.3  المرحلةاسئلة  

 ؟يف منظور التبلميذ التلّوؿع لتتبّ  ومعايًنادوات  ىل ٬نكن إنشاء 

 ؟شارات ٓنّوؿ يف االجابات اٞنكتوبة للتبلميذىل ٬نكن التقاط إ 

.4 الفرضّية  

بربنامج الولد القوي التلّوِف الذي شاركوا فيو،  ّنا ٫نتصّ احملّدد منظورىم  ستكشف عبارات التبلميذ اٞنكتوبة عن
 .لربنامجاشرتاكهم يف انتيجة  هممع تٓنّقق ةا٩نابيّ  ّيةٓنّولاشارات  عن كتاباهتم  وستكشف

.5 منهجّية البحث 

 من الدراسة. 184منهجّية البلث كما يف النسخة االختباريّة األوُف

.6 تصميم البحث  

(1 المشاركوفو   الموقع 

مدرسة "اٞنواطن" يف برج ّ٘نود، وىي احدى اٞندارس اليت طّبق فيها تلميًذا يف الصف االبتدائي اٝنامس،  25
 .30، موّزعوف ُنسب اٛندوؿ الثانيةالبلث يف اٞنرحلة 

 

                              
  .185 انظر صفلة  184



 

 

 العدد االجمالي الذكور االناث االعمار الصف

 25 12 13 سنة 14-10 الخامس

 مدرسة اٞنواطن. - الثانية من دراسة التلّوؿاٞنرحلة  اٞنشاركوف يف: 30جدوؿ 

 

(2 الزماف والمّدة  

تطبيق  إّناء، مباشرًة بعد اسبوع من 2012أيّار 23 بتاريخ  2012 – 2011 طّبقت اٞنداخلة يف ّناية العاـ الّدراسيّ 
 اٞنرحلة االساسّية الثانية.

.7 المتغّيرات  

(1 المتغّير المستقل  

 .185ستقل ىو السؤاؿ التلّوِفاٞنتغًّن اٞن

 سؤاؿ التداعي اٜنر.نوع السؤاؿ التلّوِف اٝناص ٟنذه اٞنرحلة: 

 "ماذا تتذّكر عن الدروس اليت تعّلمناىا خبلؿ ىذه اٞنّدة؟".السؤاؿ: 

(2 المتغير التابع  

 . 186اٞنتغًّن التابع ىو اٞنردود التلّوِف

.8 ادوات التقويم 

 ايًضاالسؤاؿ التلّوِف  ياداة التقومي ى. 
  مؤّشرات العافية  التقاطعرب وذلك لتلّوِف ااٟندؼ ىو: التلّقق من حدوث ٓنّوؿ نتيجة مفعوؿ برنامج الولد القوي

 واالجتماعّية يف اجوبة اٞنشاركٌن.  والنفسّية الدراسّية 

                              
  .159يف صفلة  الوظائف التقنّية للسؤاؿ التلّوِفانظر  185

  .176صفلة اٞنتغًّن التابع انظر   186



 

 

.9 االجراءات 

  ٟنا  طبيعي وكأّّنا امتدادنية، يف نسختو الثا تطبيق برنامج الولد القوي التلّوِف إّناءبعد اسبوع من تطبيق اٞنداخلة  ىجر
 وجزء ال يتجزّأ منها، مع اّّنا مستقّلة.

  ُ187 يجيب عليو التبلميذ خطِّػي ال، داخل الصفيف شفهي ا  رح السؤاؿ التلّوِف التداعي اٜنرط. 

 يعرؼ التبلميذ اٟندؼ اٜنقيقي وراء االختبار. َف 

  اٞنطلوب( نص إنشائيreport writing surveyيكتبو )  عن اٞنشاركة يف برنامج الولد القوي  اختبارىمالتبلميذ عن
 ٞنرّة واحدة.و ،  يف ساعة واحدة اٞنداخلة تقطُبِّ  .التلّوِف

 مّت  .لئلجابةالوقت الكايف  استغرقت عملّية االجابة مّدة ترتاوح بٌن عشر دقائق واربعٌن دقيقة حيث اخذ كل تلميذ
 ٗنع اجوبة التبلميذ اٞنكتوبة.

.10 جزء ثافٍ  لدراسة التحّوؿالمرحلّية  النتائج 

  النفسّية  اجملاالتتوحي بأف شيًئا ما قد تغًّن يف واحد او اكثر من  ، ىذه العباراتاٞنردود التلّوِف عباراتعن مّت البلث
  .عند التلميذ واالجتماعّية

 ى سبيل اٞنثاؿ، كتب احدىم َف اجد اي كتابة ٓنتوي على معلومات شخصّية ِنصوص اٞنردود التلّوِف إاّل نادرًا. عل
ولكّنو فعل ، التعبًن عن ٕنّنيات خاّصة التلميذ ال يطلب من السؤاؿة نوعّية، ألف ز "اريد اف يفهمين اصدقائي" وىذه قف

 ذلك. 

 ٫نطر ببالو التعبًنيعين اف التلميذ َف قد العبارات التلّولّية يف كتابات التبلميذ ال يعين أّف التلّوؿ َف ٪نصل، بل  غياب 
على ذلك، او ال يتمّتع ّنوىبة التعبًن  ٩نرؤرد التعبًن عن ذلك، او َف يُ ، او َف ذلك َف يُطَلب منو ألنّو عن ذلك

  الكتابة.و 
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طّبقُتُو وعن صفلات، يعطي تفاصيل اكثر من غًنىا عن يوميّات الربنامج الذي  6االطوؿ، عبارة عن  باعتبارهمن بٌن الكتابات 
 انطباعات التبلميذ.



 

 

 والذكريات اٛنميلة. كانت ىناؾ عبارات امتناف  باألحاسيسكّلها ٗنيلة وعفويّة، بريئة ومليئة   االجابات كانت
ّٝنصها يف ما أُ ف"للمعلمة"، وتعبًن عن الرغبة يف استكماؿ الربنامج يف السنوات اٞنقبلة. أّما ابرز ما جاء يف الكتابات 

 يلي:

وقد تبٌّن اف  همكانت قد لفتت انتباىٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي   استمارةاكثر التبلميذ اسئلة معّينة من  تذّكرَ  •
 ."ىل تناولت اٞنخّدرات؟" :السؤاؿ الذي صدـ اٛنميع ىو

 رىم ْناه ذلك.و تفاصيل عن الرسومات اليت رٚنوىا يف الصف وعن شع التبلميذ كتب •

 بعضهم اساء فهم موضوع الكتابة واعترب اّّنا فلص آخر السنة يف "ماّدة الرتكيز".  •

يف ما تعّلموا رٚنو خبلؿ العاـ الدراسي، فأعادوا رسم بعض رسم  بعضهم فهم موضوع الكتابة على اّّنا فلص •
 الرسومات بشكل مصّغر على الورقة.

 بعض اقواٟنا وتصرّفاهتا بشكل طريف. ودّوفللمعّلمة  امد٪نً بعضهم كتب  •

 االعجاب َنماؿ الرسومات واٞنواد اٞنستعملة مثل اقبلـ التلوين.بعضهم عرّب عن  •

لوائح اٚناء عن الذين "عّذبوا" اٞنعّلمة وعّمن كاف كتبوا تفاصيل عن تصرّفات التبلميذ يف الصّف،  بعضهم كتب  •
 "عاقبًل" يف الصف.

(1 188المردود التحّولي اآلنينتائج  

 ة يف السنة التالية و"اُف االبد". بعرّب التبلميذ عن فرحهم بالربنامج شفهّياً وكتابي ا، واكثرىم طلب تكرار التجر 

(2 189المردود التحّولي المستداـنتائج  

 رسومات كانوا يعتربوّنا صعبة. لئل٤نازعن شعورىم بالغبطة  تبلميذلاعرّب 

(3  190المردود التحّولي المنعكسنتائج  

، ة التبلميذ على االستمارةبجو أُنسب  ىذا اٞنردود يف ٔنفيض االضطرابات االنفعالّية والسلوكّية محبللقد تبّينت م
مهارات  اكتساب يف اكيد . ولكن كاف ىناؾ مردودغًن واضلة السلوؾ االجتماعو ، ةالنتائج الدراسيّ  ولكن بقيت مبلمح

 الرسم اٞننهجي.
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.ث للدراسات الثالث المرحلّية المناقشة 

، ألّّنا اتت بعد التلضًن ٟنا يف اٞنرحلة االختباريّة، باألساسيةكنُت قد ٚنّيُت اٞنرحلة الثانية من تطبيق الربنامج 
النقاط  عن مناقشةاقدِّـ كما يف اٞنرحلة االختباريّة، حيث كاف من اٞنفرتض اف تكوف مرحلة متكاملة وّنائّية وناجلة.  

 االطروحة. الباب الرابع من يفالتقنّية يف االقساـ التالية وأكِمل مناقشة النقاط اٛنوىريّة 

.1 ميم الدروساتصة مناقش 

اسهم يف إدخاؿ التوازف بٌن اٞنكّونات الفنّػّية  إذاصبلت تصاميم الدروس جّيدة جدا مع اعتماد الرسم اٞنرّكب 
استطاعوا حيث اٝنجولٌن من اٞنناقشات اٞنفتوحة يف الصف، اكتسب التبلميذ مهارات فنّػّية، واستفاد . يف الدرس والنفسّية

يف ضبط سًنورة العمل والتلّكم بطبيعة  ةاٞنرّكبخطّة الدرس وقد ساعد  .يف اٞنرحلة السابقةابراز شخصّيتهم وآرائهم كما 
فرص التعبًن الشفهي  وإلعطاءرٚنة ال إلكماؿاٞنناقشات وإدارة الصفوؼ. ولكن الساعة الدراسّية الواحدة َف تكن كافية 

 يف آف. للجميع

(1 االستمارةمناقشة  

 74سؤااًل إُف  120كانت طويلة نسبّيًا حّّت بعد اختصارىا من لسلوؾ الوظيفي  ٓنليل وتقومي ا استمارةتبٌّن اف 

تطبيقها يف الصفوؼ  العّينة اومواصفات  ىيفيها سؤااًل. إ٧ّنا، َف تكن ىذه ىي اٞنشكلة االساسّية فيها. اٞنشكلة االىم 
  . الدراسّية العاديّة

(2 العيِّنة اإلحصائّية 

نسبًة اُف التبلميذ  ةوظيفيّ ال ةسلوكيّ باالضطرابات اليقّل عدد التبلميذ اٞنصابٌن بطبيعة اٜناؿ، ، فاإلحصائّية العيِّنةاُف بالنسبة 
 ضِعفيُ ، واحد احصائي يف فريقالصف  تبلميذ ٗنيعع يف الصفوؼ العاديّة. بالتاِف، وضْ  شاكلىذه اٞنالذين ال يعانوف من 

، ال التبلميذ اٞنصابٌن باالضطرابات السلوكّية الوظيفّية عند حقيقي احراز تقّدـ حّّت عندألنّو،  احتماؿ النجاح االحصائّي،
االحصائّيات  اٜنصوؿ اُففشل يف ىذا قد يُفسِّر ال. كبًنبشكل   يف نتائج البلثاالحصائّية اٞنعّدالت  يف بياناهتمتؤثّر 

 ؿ.عاد غًن الربنامج تقومييبقى وبالتاِف اال٩نابّية يف نتائج االستمارة، 

 

 



 

 

.2 البحث متغّيرات مناقشة مفعوؿ البرنامج على  

(1 االضطرابات االنفعالّية السلوكّية 

  تُعترب مدة اثين عشر أسبوعا مّدة قصًنة نسبياّ لتلقيق ٤ناحات مهّمة. اٞنّدة اٞنثالّية لتسجيل ٤ناح يف معاٛنة ىذه
 ، ىي ثبلث سنوات.191االضطرابات، ُنسب لوٙناف

 ّية السلوكّية  لدى ليف بعض انواع االضطرابات االنفعا اا٦نفاضً كانت النتائج جّيدة، وحّقق الربنامج والدروس  ومع ىذا
  التبلميذ  يف الصفوؼ.

(2 تقدير المدّرسين 

  لقد كاف واضلاً بأف اٞندّرسٌن، يف غالبّيتهم، منغمسوف بعملهم اٝناص وال يرغبوف يف التدّخل يف تفاصيل عمل
غًن مؤّىلٌن لفعل اّّنم اآلراء او رّّنا  بإعطاءالربامج الطارئة يف اٞندرسة. وقد يكونوف أيًضا غًن راغبٌن اآلخرين او يف 

 يدشدالكاف ىناؾ بعض اٞنهتّمٌن اٞنندفعٌن اٞنشّجعٌن، الذين أّكدوا على اعجاهبم   ،ذلك، وٟنذا يتجّنبوف. ولكن
واّكدوا حاجة اٞندارس والتبلميذ اُف برامج ٣ناثلة. اّما بالنسبة اُف االداريٌن يف اٞندارس،  ،بربنامج الولد القوي التلّوِف

. رّّنا بسبب حداثة فكرة العبلج بالفن ٣نا يصعب انفسهم فكاف اىتمامهم بالربنامج اقل حّّت من اىتماـ اٞندّرسٌن
 االستثنائّية الطارئة.تصديقو للوىلة األوُف، او رّّنا بسبب بُعدىم عن الصفوؼ والربامج 

 دراسي  ّدـرّّنا كاف من اٞنستلسن إجراء تدقيق علمي يف عبلمات التبلميذ يف آخر السنة الدراسّية للتأّكد من اي تق
 : اُف النقاط التاليةاسباب عدـ التدقيق يف عبلمات التبلميذ  يعود. ُمنجز او عدمو بعد اٞنداخلة

  مدى اي ا٤ناز يُذَكر يف دراسة التبلميذ كانت كافية  لتكوين فكرة عن على عدـ حصوؿ  ٗنيعهمإٗناع اٞندّرسٌن
  ساعة من الربنامج اٞنذكور يف اال٤ناز الدراسي. 12فاعلّية 

.3 التحّوؿمناقشة  

أجاب التبلميذ على  .يف استكشاؼ التلوؿ من شروط ىذه اٞنرحلةكشرط طريقة التداعي اٜنر  اسُتخِدَمت 
يف و ، اّّنم، احملّددةيف غياب التعليمات  ولكن، السؤاؿ "ماذا تتذّكر عن الدروس اليت تعّلمناىا خبلؿ ىذه اٞنّدة؟".
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عدـ إعطاء الفرصة الكافية  ، اي،داعي اٜنرتّ الىذا يعين اف اسلوب  .معظمهم، َف يربطوا قط بٌن الدروس واىداؼ البلث
  .َف ٪نصلّوؿ اـ لالت سواٌء حصل عملّيةّفر االمكانّيات لللصوؿ على اجوبة يو َف للتعبًن الصليح 

.ج المرحلّية التوصيات 

  ،رّّنا كاف الطموح ابعد من اف تكوف واقعّية. قد يكوف اٞنتغًّن اٞنستقل، وىو برنامج مبين على افكار العبلج بالفن
، مثل اٜنصوؿ على نتائج ا٩نابّية يف اجملاؿ التوقّعاتولكن ظاىري ا ىو درس رسم، وسيلة ١ندودة، ولن يتلّمل كل ىذه 

 النفسي والدراسي واالجتماعي والتلّوِف يف آف، نظرًا للمّدة القصًنة، والرتكيبة اٞنعّقدة.
  رفع اٞنستوى الدراسي للتبلميذ، بالنسبة اُف  لللصوؿ على نتائج جّدية لتطبيق الدراسات اعطاء الوقت الكايف٩نب

يف  متجذرةاّما  تغيًن السلوؾ االجتماعي فيلتاج اُف وقت اطوؿ، ألنّو مرتبط بالشخصّية الفرديّة ايّضا، اليت تكوف 
 .التلميذ.

 التلّوؿ لدى التبلميذ بشكل يكوف واضًلا ٟنم.  ز٩نب ٓنفي 
  وتقومي السلوؾ الوظيفي، ومواضيع النقاش، ومواضيع الرسم ٓنليل  استمارةعدـ انتباه التبلميذ إُف الصلة بٌن اسئلة

والسؤاؿ التلّوِف يف النهاية، جعلين استنتج بأف التلّوؿ لرّّنا ٩نب استهبللو وحثّو وتنشيطو وٓنفيزه بشكل واضح كي 
 يتم اٜنصوؿ اُف نتائج.

  التوّصل اُف ما ىو واقعي يف علم العبلج حصر البلث يف متغًّنات قليلة وسهلة التلّكم يف دينامّيتو من اجل ٩نب
 بالفن ويف علم التلّوؿ.

 اف الفرح ال ٩نوز اف يًعترب ٓنّواًل، او الشغف بالرسم مردوًدا  همويبقى السؤاؿ يف السؤاؿ واٞنردود التلّوِف: قد يبدو لبعض
من مؤّشرات لتلّوٍؿ مرتقب ال ٩نوز ٓنّولي ا،  ولكن، وىل ٩نوز، من الناحة األخرى ْناىلها؟ رّّنا يكوف الفرح والشغف 

 ْناىبل. أكمل ىذا اٞنوضوع يف اٞنناقشة االخًنة يف االطروحة.

  قررُت اطالة مّدة البلث لسنة إضافّية.واالسئلة الكبًنةانطبلقاً من النجاحات الصغًنة ،  

 
 
 

 

  



 

 

الثاني عشرالفصل   
 

اهوتقويم البحثمن  االرتداديةالمرحلة  تنفيذ  

 
 
 

 .  لن يجدوه ابداّ  بالسحرال يؤمنوف  أولئك الذين
 روالد داؿ —

 

، او اعادة ااعتبار البلث ُمنتهيً القبوؿ بالنتائج و  :ىناؾ خيارينبعد تطبيق اٞنرحلتٌن التجريبّية واالساسّية، كاف 
التوّصل اُف  بغية، ٞنرحلة اخًنة اٞنضّي قدماً  الطبيعي ّنا اّف البلث ىو من النوع االجرائي، كاف القرار .نتائجو النظر يف

 موضوع التلّوؿ.  يف نتائج مقنعة

اٞنتغًّنات، والتصاميم، واالجراءات  يف ٓنديد واعتماد اساليب بسيطةعلى التلّوؿ،  بالرتكيزاٞنرحلة الثالثة  تتمّيز
كما ٪ُنّتم البلث   بعض االىداؼ. ٚن يُت اٞنرحلة باالرتداديّة، ّنعىن الرتاجع واٞنراجعة من اجل التقّدـ ٠نّدًدا وضع يفحّّت 

 :اتأّلف ىذه اٞنرحلة من جزئٌن، و٨نت .االجرائي

 االستثارةاٛنزء االّوؿ: البلث عن مفردات التلّوؿ عرب  الثالثة اٞنرحلة االرتداديّة. 

   :ااِلْسِتْنهاضالتلّوؿ عرب  زوٓنفي استهبلؿاٞنرحلة االرتداديّة الثالثة اٛنزء الثاين. 
 



 

 

مقارنًة باٞنراحل األوُف والثانية ىناؾ تغيًن نوعي يف اٞنرحلة الثالثة. مّت إلغاء االضطرابات االنفعالّية السلوكّية من 
التوّصل اُف ٧نوذج ىو  من ىذا اٛنزء اٟندؼ التعّلم التلّوِف اٞنباشر. غًن اٞنباشر وسيلة التفاعل التسلسليبٞنعادلة، واسُتْبِدؿ ا

ٕنهيديّة  كخطوة  وذلكلصفوؼ االبتدائّية، على غرار التعّلم التلّوِف للكبار اٝناص َناؾ ميزيرو، ايف للتعّلم التلّوِف 
  .هز وٓنفي التلّوؿالستنهاض 

  برنامج الولد القوي التلّوِف إنشاء -الدراسة األوُفبالنسبة اُف: 

او، الثانية،  اٞنرحلة تطبيق ٟنذا اٛنزء، بل مّت االعتماد على ربنامج الولد القوي التلّوِفبنسخة خاّصة إنشاء َف يتم 
من التبلميذ الذين اشرتكوا يف برنامج  أُخرى٠نموعة  وذلك إلشراؾلة الثانية، لساعة واحدة فقط، حّنعىن آخر، مّت ٕنديد اٞنر 

 .الثانية الولد القوي التلّوِف يف مرحلتو االساسّية

  ووتقو٬ن تطبيق برنامج الولد القوي التلّوِف -الدراسة الثانيةبالنسبة اُف: 

معادلة ، ألف االضطرابات االنفعالّية السلوكّية خرجت من برنامج أيّ ب خاص كذلك َف يتم تنفيذ او تقومي
َف  ألنو، كما خرج ايّضا تقومي مهارات الرسم، همسلوكللتبلميذ و  الدراسيداء اال عنتقدير اٞندّرسٌن  خرج البلث، كذلك

 . ٞنرحلةيف ىذه اليبقى التلّوؿ اٞنتغًّن الوحيد ، من الضرورة تقو٬نو ٠نّدداً بعد ٓنقيق النجاح يف اٞنرحلتٌن السابقتٌن يعد 

  البلث العابر للتخّصصات  – ووتقو٬نتفعيل التلّوؿ يف برنامج الولد القوي التلّوِف  -الثالثةالدراسة بالنسبة اُف– 
 :النسخة الثالثة

السابقة اُف حد   الناسخات ُتشِبو ووتقو٬ن تفعيل التلّوؿ يف برنامج الولد القوي التلّوِفدراسة النسخة الثالثة من 
من التبلميذ  ثانية مع ٠نموعةدة فقط، ولساعة واحدة، بشكل اٞنداخلة، كبًن من حيث التطبيق، ألنّو يُطّبق ٞنرّة واح

 هىذ تمّيزت .وال ٪ُنتِّم اجراء اي نشاط فيّن إضايفيف برنامج الولد القوي التلّوِف خبلؿ السنة الدراسّية اٞننصرمة،  اٞنشاركٌن
 .الدراسة بنوداعِرض يف ما يلي  .االستثارة تطوير االسئلة التلّولّيةبيف موضوع استكشاؼ التلّوؿ  النسخة

.أ  االستثارةالمرحلة االرتداديّة الثالثة الجزء االّوؿ: البحث عن مفردات التحّوؿ عبر  

.1 االشكالّية 

. ٓنّوؿ اي وؿ حدوثح ٜنصوؿ على اجوبة واضلة، ااٞنستخدـ يف النسخة السابقة ،تداعي اٜنرال سؤاؿَف يوّفر 
 ةالسبل يف كشفها؟ اصبح من الضرور  حدثت يف الواقع وَف يتم كشفها؟ وما ىي ىل كانت ىناؾ من ٓنّوالتالسؤاؿ: وبرز 



 

 

مفردات  اكتشاؼ٩نب  .وتقو٬نها مباشرةً  عند التبلميذ رصد التلّوالت احملتمل حدوثهابِ خاّصة  تاو اداساليب و تطوير 
التلّوؿ عند الصغار يف السن، وٓنديد انواع التلّوالت اليت ٬نكن حدوثها يف سن  مبكِّر، على غرار التلّوالت اليت ٬نكن 

 توقّعها عند الكبار.

.2 اىداؼ المرحلة 

 يف سن  مبكِّر. دعند االوال ٗنع اشارات ومفردات اٞننظور

.3  اسئلة الدراسة 

  ؟حدوثها يف سن  مبكِّر من اٞنمكنوٓنديد انواع ٓنّوالت  وومفردات يذٗنع اشارات منظور التبلمىل ٬نكن 

  ؟مع انواع التلّوالت اٞنمكن توقّعها قائمة موّحدة ٞننظور الصغار  إنشاءىل ٬نكن التوّصل اُف 

.4 الفرضّيات 

  :ستكشف اجوبة التبلميذ عن اشارات ٓنّولّية ا٩نابّية ٓنّققت معهم نتيجة لة واضلة، ئعندما نقّدـ اسالفرضّية االوُف
 لربنامج.اٞنرحلة االساسّية الثانية لاشرتاكهم يف 

  :الصغارمنظور يف مشرتكة  قواسمٓنديد  يفاستبياف االسئلة التلّولّية  سيساعدالفرضّية الثانية. 
 

.5 منهجّية البحث 

 .192السابقة لدراسات التلّوؿ الناسخاتكما يف 

.6 البحثتصميم  

(1 الموقع 

فيها الربنامج يف اٞنرحلة  ة، وىي احدى اٞندارس اليت طُّبقاٞنركزيّة يف منطقة االشرفيّ  اإل٤نيليةاٞندرسة االرمنّية 
 .2012-2011 االساسّية الثانية خبلؿ السنة الدراسّية 

                              
 .185 انظر صفلة  192



 

 

(2 المشاركوف 

، توّزعوا ُنسب 2013 – 2012السابع يف العاـ الدراسي الصف و  ،اٝنامس والسادس ٌناالبتدائي ٌنتبلميذ الصفّ 
شاركوا يف اٞنرحلة االساسّية الثانية من البلث الذي مّت تطبيقو يف العاـ الدراسي  ٣نن تهماغلبّ  يف . التبلميذ كانوا31اٛندوؿ 

الرابع واٝنامس والسادس يف ذلك اٜنٌن. اّما اآلف، وكاف من بينهم تبلميذ  ةيف الصفوؼ االبتدائيّ  كانوا،  2012 – 2011
 .آخر من اٞنشاركٌن السابقٌن قد ترؾ اٞندرسة ضٌ جدد يف الصف، وكاف بع

 

 عدد التالميذ اعمار التالميذ الصف
 14 سنة 12-11-10 الخامس
 21 سنة 13-12-11 السادس
 21 سنة 14-13-12 السابع

 61  التالميذعدد 

ة  –الثالثة من دراسة التلّوؿ اٞنشاركوف يف اٞنرحلة : 31جدوؿ  ة. اٞننجليةاٞندرسة االرمنّي  اٞنركزّي

 

(3 الزماف والمّدة 

 .  يف خبلؿ ساعة واحدة 2013  -2012طّبقت اٞنداخلة مرّة واحدة يف بداية العاـ الّدراسّي 

.7 المتغّيرات  

(1 المتغّير المستقل 

 ىو اٞنكّوف التلّوِف، وىو ٠نمل التجربة اليت خاضها التلميذ يف برنامج الولد القوي التلّوِف  األّوؿ: اٞنتغًّن اٞنستقل
 اسبوًعا يف السنة اٞننصرمة.  12خبلؿ 

 193اٞنتغًّن اٞنستقل ىو السؤاؿ التلّوِف. 

 

                              
 . 159يف صفلة  الوظائف التقنّية للسؤاؿ التلّوِفانظر  193



 

 

(2 المتغّير التابع 

او اكثر من اجملاالت النفسّية او االجتماعّية او الدراسّية   يف احدٍ اٞنتغًّن التابع ىو اٞنردود التلّوِف. وىو تغيًن ا٩نايب
 .تٌناٞننصرم تٌنالدراسيّ  تٌناكتسبها التلميذ خبلؿ السناليت 

.8 واىدافها ادوات التقويم 

(1 استبياف االسئلة التحّولّية  

على التبلميذ اف ٩نيبوا عليها و ، اسئلة ةالذي يضم ثبلث 194استبياف االسئلة التلّولّية يى ةاداة التقومي الوحيد
 ىي:خطّي ا. االسئلة 

1- الحر  التحّولي عبر التداعي السؤاؿ 

 من االسئلة؟  اعلى اسئلتها يف بداية السنة اٞناضية وّنايتها؟ ىل تتذّكر اي   : ىل تتذّكر االستمارة اليت اجبتَ السؤاؿ ىو
 اكتب ما تتذّكر من اسئلة تلك االستمارة.

  :اُف االفكار اٞنهّمة فيها بالنسبة و  اٞنرحلة السابقةبتجربة برنامج الولد القوي التلّوِف يف اعادة التذكًن اٟندؼ ىو
 لتلميذ.

2- االستثارةالسؤاؿ التحّولي  

 اآلف مّرت سنة منذ ذلك الوقت، اكتب يف ٗنل قصًنة ماذا تغًّن خبلؿ ىذه السنة وانت اصبلت اكرب ىو السؤاؿ :
 عمرًا بسنة؟

  ونظاـ حياهتمالتبلميذ وانفعاالهتم، تقومي التغيًنات اليت حصلت يف سلوؾ  ىو:اٟندؼ. 

3- السؤاؿ التحّولي االستنهاضي 

 حّّت العاـ القادـ؟ نفسك  تُغًنِّ يف السؤاؿ ىو: ماذا تريد اف 

 

  

                              
يُذكر اّف التبلميذ اشرتكوا يف الربنامج اُف آخر السنة  .391يف صفلة   32اٞنللق رقم يف  اف االسئلة التلّولّيةياستب نسخة عن  194

  .2013-2012وشاركوا يف اختبار االستبياف يف اّوؿ السنة الدراسّية  2012-2011 الدراسّية
 



 

 

  :٥195نو اٞنستقبل ٓنريك التلّوؿ لدى التلميذاٟندؼ ىو . 

  عرب تكرار السؤاؿ. متابعة التلّوؿ١ناولة 

(2 االستبيافمواصفات  

 .االستبياف مكتوب باللغة االنكليزيّة ولكن باستطاعة التبلميذ االجابة عليها باللغة اليت يفّضلوّنا 

 ريق السابق.فبعكس السؤاؿ التلّوِف عند ال األسئلة الثبلث ىي موّجهة وواضلة وليست مبهمة 
 ال، و لصفّ ا، و اٞندرسةاسم  يُدّوف فيها يشمل االستبياف فقرة د٬نوغرافّية.  عمر، وتاريخ اليـو

 ( يُطلب من كل تلميذ كتابة اسم سّري لوsecret identity )اٜنفاظ . ىدؼ ىذا السؤاؿ ىو يف الفقرة الد٬نوغرافّية
 .196احرتاـ اٝنصوصّيةو على الفرديّة والشخصّية، 

 الوصوؿ اُف التلميذ عند اٜناجة القصوى انن٬نكّ  على بندتوي ٓناالستمارة  ولكن. 

(3 معايير التقويم 

  ُنسب انواع االجوبة.  197وادراجها يف قائمة وومفردات٩نري ٗنع اشارات التلّوؿ 

 .٩نري الكشف يف اجوبة التبلميذ للعثور على قواسم مشرتكة لتلديد اٞنفردات اٞنشرتكة للمنظور لدى التبلميذ 

  الولد القوي التلّوِف يف برنامجالبلث عن اشارات ٓنّولّية ا٩نابّية ٓنّققت مع التبلميذ نتيجة اشرتاكهم. 

 

.9 االجراءات  

(1 التحضير للمرحلة الثانية 

 مقابلة مع مديرة اٞندرسة، وذلك لطلب االذف وٓنديد ساعة الدخوؿ اُف الصفوؼ. ْندر االشارة إُف اّف اٞنديرة 
 توضيح. لاواٞندّرسٌن والتبلميذ يعرفونين، لذلك َف يكن ىناؾ من ضرورة للتعريف و 

                              
ىو ىدؼ نظري، ُمستقبلي. لذا جرى استخدـ السؤاؿ التلّوِف االستنهاضي، وجرى  ٓنريك التلّوؿ لدى التلميذ ٥نو اٞنستقبل  195

 متابعة التلّوؿ عرب تكرار السؤاؿ يف اٛنزء االخًن من ا لدراسة.

، لذلك يشمل فقرة د٬نوغرافّية تتيح متابعة التلميذ قابل للتطبيق ٞنرّات متكّررة ، ولكّن االستبيافٞنرّة واحدة فقطاالستبياف طُبِّق   196
 32ومتابعة منظوره او بوادر ٓنّولو من دوف معرفة ىويّتو اٜنقيقّية ُناؿ مّت تطبيق االستبياف ٞنرّات عديدة ومتباعدة. انظر مللق 

 .391صفلة 

 .394 و 393 و 392 صفلة يف 35و   34و  33انظر اٞنللق   197



 

 

(2 االستبيافطرح  

 .أدخل الصف وأعطي مقدمة قصًنة عن الغرض من زياريت 

  .اوّضح مضموف االستبياف للتبلميذ 

  198من االستبياف على التبلميذ ناسخاتاوزّع. 

  َنمل قصًنة، وباللغة اليت يفّضلوّنا. االستبيافاطلب من التبلميذ االجابة على اسئلة 

 أطُلب من التبلميذ االجابة ُنّريّة تاّمة، اي : 

، وليس ىناؾ جواب صح او غلط، وال لؤلجوبة، وال تُعطى العبلمات امتلاناأطمئن التبلميذ على اّف ىذا ليس  •
 احد سًنى او يقرأ االجوبة على االطبلؽ. 

 . حّّت عند عدـ ا٩ناد اجوبة طلب اٞنساعدة من االقرافال ٩نوز  •

 ال ٩نوز مناقشة او مشاركة او تبادؿ االجوبة من االقراف. •

 السئلة وال االجوبة يف الصف، ال بشكل فردي وال بشكل ٗناعي. ا ٩نوز مناقشة ال •
 

.10 التحّوؿ جزء ثالث المرحلّية لدراسة النتائج 

(1 نسبة االجابات المكتوبة 

نسبة االجوبة اٞنكتوبة  .على سؤالٌن او اقلبعضهم  ، لكن اجابةبينما جاوب معظم التبلميذ على االسئلة الثبلث
 .32ُنسب اٛندوؿ 
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 الصف

عدد 
 التالميذ

اجابوا على 
االسئلة 

 ةالثالث

اجابوا على 
  ينالسؤال

االّوؿ 
 والثاني

اجابوا على 
السؤاؿ 
 الثاني
 فقط

اجابوا على 
  ينالسؤال

الثاني 
 والثالث

اجابوا على 
السؤاؿ 
 الثالث
 فقط

لم يجيبوا 
على اي 

 سؤاؿ

 1 0 2 0 1 10 14 الخامس
 0 0 17 0 0 4 21 السادس
 0 0 11 1 0 9 21 السابع

 1 0 30 1 1 23 61 المجموع

 .ةالثالث اٞنرحلة - الثالثة من دراسة التلّوؿنسبة االجوبة اٞنكتوبة يف اٞنرحلة : 32جدوؿ 

(2 حرلاجوبة سؤاؿ التداعي ا 

عليها. اكثر اجمليبٌن  يبوا٩نوَف  ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي استمارةمضموف  ياغلب التبلميذ يف كل الصفوؼ نس
السؤاؿ: "ىل تدّخن"؟  بعضهم تذّكر اسئلة مثل: "ىل ٓنب اّمك"؟ "ىل لديك اصدقاء"؟ "ىل ٓنب اٞندرسة"؟  تذّكر

 "ىل تأكل كثًنًا"؟ "ىل فّكرت باالنتلار"؟ احدىم كتب: "رأسي فارغ" وَف ٩نب على اي سؤاؿ.

(3  االستثارةاجوبة سؤاؿ  

على السؤاؿ الذي يقوؿ: اآلف مّرت سنة منذ ذلك الوقت، اكتب يف ٗنل قصًنة ماذا تغًّن  ببعض التبلميذ َف ٩ن
 خبلؿ ىذه السنة وانت اصبلت اكرب عمرًا بسنة؟ 

ا منها مكتوبة يف ثبلث أو أربعال تتعّدى طوٟنا السطر أو السطرين، وال ها،معظم يف ،اإلجابات ٗنل،  قليلة جد 
 . 199حوؿ التلصيل الدراسي واٜنياة يف اٞندرسة والبيتيف غالبّيتها،  ،االجوبة . ودارتولكن ليس أكثر من ذلك

(4 اجوبة سؤاؿ االستنهاض 

حّّت العاـ نفسك  على السؤاؿ التلّوِف االستنهاضي الذي يقوؿ: ماذا تريد اف تُغًنِّ يف ببعض التبلميذ َف ٩نُ 
 ٜنجم الذي َف يتعدَّ من ناحية اٞنواضيع وا اّصةٍ ِنا، بشكل كبًن جد   االستثارةالقادـ؟ كانت االجوبة تشبو اجوبة سؤاؿ 

                              
 .395يف صفلة   36 التبلميذ عن سؤاؿ االستثارة يف اٞنللق رقم اجوبة ص ٝنِّ اُ   199



 

 

التبلميذ  وبة كناية عن وعود بالتلّسن قطعُٗنَل يف حاالت نادرة. وكانت معظم االجو  اٛنملة أو اٛنملتٌن، وثبلث أو أربع
 التمّنيات حوؿ العبلقات، او العائلة، او اٞنقتنيات اٍف... ضتخّللها بعيْناه انفسهم، 

.ب  ةالمرحليّ المناقشة  

 ٩نب توضيح نقطتٌن مهّمتٌن و٨نا: اٞنناقشة اٞنرحلّيةقبل الدخوؿ يف 

 اّّنم َف يكونوا مهّيئٌن للتفكًن يف االجوبة، بعكس تبلميذ  ح. وكاف من الواض200كتب التبلميذ االجوبة يف االستبياف
بب مرور الوقت، ألف تبلميذ مدرسة اٞنواطن يف النسخة السابقة، الذين كتبوا صفلات من االجوبة. قد يكوف الس

اء تطبيق الربنامج، يف ّناية السنة الدراسّية اٞننصرمة، إ٧ّنا تبلميذ اٞندرسة ّنإمدرسة اٞنواطن كتبوا النّص مباشرًة بعد 
 اٞنركزيّة فكتبوا بعد مرور اشهر الصيف ويف بداية السنة الدراسّية اٛنديدة.  اإل٤نيليةاالرمنّية 

  َف اتوّقع اي نتائج ، اٛنزء تسجيل النجاح يف اي من اجملاالت النفسّية او الدراسّية للتبلميذَف يكن من اىداؼ ىذا
الثانية مع ٠نموعة مراجعة نتائج اٞنرحلة  كاف اٟندؼ  بلاسئلة ٞنرّة واحدة يف ساعة واحدة.  ةٓنّولّية ّنجّرد طرح ثبلث

، لبناء من خبلؿ اجوبتو فردي واكتشاؼ التلّوؿيف منظور التلميذ العن طريق البلث ، ذلك أُخرى من اٞنشاركٌن
 مفهـو التلّوؿ عند الصغار. عناالفكار اٛنديدة 

  م اف تُغًّن يف نفسك يف السنة اٞنقبلة"؟: "ماذا ُتصمِّ بصورة ْنريبّيةطرح السؤاؿ االستنهاضي التلّوِف  ىو الثايناٟندؼ 
، بالنسبة اُف قطف ٖنار ىذه البذور ولكن،. ٥نو اٞنستقبل زرع بذور التلّوؿ وٓنريكومن انواع  انوعً اعتربُت السؤاؿ 

طرح السؤاؿ ٞنرّات عديدة يف كل سنة، وىذا َف إعادة ، عرب يتطّلب متابعة التبلميذ لسنٌنوتوّقع نتائج ٓنّولّية ١نتملة، ف
 .ُأخرى اويبقى ىذا السؤاؿ فكرة نظريّة تنتظر اُناثً يكن ٣نكًنا بسبب حدود الوقت. 

  يف اٛنزء الثاين واالخًن من اٞنرحلة الثالثة  بصورة اختباريّة لوطرح نسخة شبيهة و االستنهاضي عديل السؤاؿ تولكن مّت
 .من البلث
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من بٌن االجوبة االخرى بسبب وجود اجابة على كل االسئلة، واستعماؿ اللغة اإل٤نليزية من كل صف، مّت انتقائها وىذه ٧ناذج 
 لتكوف مفهومة  لقارئ البلث، وألّف اجوبتها اطوؿ من غًنىا وذات مواضيع متنوِّعة. 



 

 

.1 التحّوؿ في أجوبة سؤاؿ التداعي الحر  مناقشة 

ىذا يعين اف سؤاؿ  .السابقةاالداء السلوكي الوظيفي  نسوا ١نتويات استمارة  هم،معظم ، يفالتبلميذ تبٌّن اف
وكاف ىذا ما  التداعي اٜنر َف ٪ُنرِّؾ افكار التلّوؿ يف اذىاف التبلميذ، وَف يوّفر معلومات قّيمة عن احتماؿ التلّوؿ لديهم.

 التجربة السابقة. حصل يف 

(1 االستثارةالتحّوؿ في أجوبة سؤاؿ مناقشة  

كانت قّيمة. أراد معظم التبلميذ الكتابة عن ٓنّسٍن ما يف ناحية من نواحي حياهتم.   االستثارةسؤاؿ  ناالجابات ع
ىي بسبب العوامل الطبيعّية  ، اوالربنامج ىو سببها قد حدثت فعبًل، او إفّ  لن نستطيع اٛنـز إف كانت ىذه التغيًنات

لتبلميذ يدور حوؿ مواضيع معّينة نستطيع بااٝناص للنمو، ولكّنها فتلت نافذة اُف داخل منظور التبلميذ. تبٌّن اّف اٞننظور 
 ٓنديد اُطُرِه وتصنيف مفرداتو.

(2 التحّوؿ في أجوبة سؤاؿ االستنهاضمناقشة  

منظور  ، مع اضافة افكار معدودة اُف الئلةاالستثارةسؤاؿ  بأجوبةشبيهة  اجوبة سؤاؿ االستنهاضكانت 
الفرؽ ىو أّف  وسؤاؿ االستنهاض إًذا؟  االستثارةواالخبلص، والدين. ما ىو الفرؽ بٌن سؤاؿ  التبلميذ، وىي السعادة،

من الفرح والثقة واالعتزاز والتفاخر  ًئاّْناه اٞناضي، و٩نلب اُف الذىن ما يستلق اف يُذَكر، ألف فيو شياينظر ب الثاينؤاؿ س  ال
ّْناه اٞنستقبل، ّنعىن انّو ٪ُنّدد يف ذىن الفرد االستعداد ا، فينظر بلثالثاؤاؿ سّ الط باٞنستقبل. أّما لربيستلق اما والنضوج، 

ٞنا سوؼ ٪نصل. وىذا االستعداد ىو ما يؤسس اٞننظور مثل اٞننارة اليت توّجو الفرد ٥نو اّْناه ُمسَتَلب. ىذا التدّفق ٥نو 
فرّّنا ٪نتاجوف اُف من يوّجو ىذا التدّفق. ىذه العملّية  واٞنراىقٌناٞننظور عملّية فطريّة تلقائّية يف كل فرد. اّما بعض االوالد 

 االستنهاض.باٚنّيها  اليتىي 

(3 التالميذ من خالؿ اجوبتهم  منظومة منظورمناقشة  

 وُتستبدؿ هبا أفكارًالدى الفرد،  اٞنبدئيةبعكس النظريّات التلّولّية الكبلسيكّية اليت ُٓنبَّذ االنقطاع من األفكار 
عوِّؿ تقنّية منظور التلّوؿ االستباقي، وتقنّية تمفروضة، بإشراؼ شخص او معلِّم او باحث؛  -بأفكار انقبلبّية، شبو

استنهاض التلّوؿ، على استلداث الفضاء التلّوِف، حيث ُتطَلق األسئلة التلّولّية، وتتلقق عملّية التلّوؿ بغية التوّصل 
 .ت واٞنهارات واال٤نازات يتفاخر هبا الفرد، ويريد ٓنقيق اٞنزيد منهااُف اٞنردود التلّوِف، وىي االقتناءا

  



 

 

(4 مفردات المنظور مناقشة  

كل ما يدور يف   إف كاموا قد كتبوا اف، واليحّققوا فعبًل ما كتبوه يف االستبقد ال نستطيع التأّكد إف كاف التبلميذ 
٢نّيلتهم. وىذا غًن مهم بالنسبة اُف اىداؼ ىذه اٞنرحلة من البلث يف موضوع التلّوؿ. اٞنهم ىو اٜنصوؿ على نظرة اُف 

ُمعَلن ال يعكس الصورة ػداخل منظور التبلميذ، وحصر ١نتويات ىذا اٞننظور يف نقاط ١نّددة، حّّت ولو كاف ىذا اٞننظور ال
من ما . تبٌّن وتصفيتها واالستنهاض االستثارةيلي فرز اٞنواضيع اليت جاءت يف اجوبة التبلميذ ألسئلة  الكاملة. احاوؿ يف ما

 تدور حوؿ اٞنواضيع التالية: ىمافكار اّف ، ة التبلميذاجوبجاء يف 

  :التصّرؼ اٛنّيد يف الصف واٜنصوؿ على العبلمات اٛنّيدة.يعين ٟنم  موضوع النجاح الدراسي 

  :تعدد االصدقاء والنشاطات.يعين ٟنم موضوع النجاح االجتماعي 

  :تقدمي اٞنساعدةالبلئقتهذيب، االحرتاـ، الشجاعة، التصّرؼ ػاٞنعاملة اٛنّيدة، اليعين ٟنم موضوع تطّور الشخصّية ، 
 ، النضوج اٞننطقي، اٛنرأة، الثقة، والتخّلص من اٝنجل والضعف واٞنشاجرة.للغًن

  العائلّية: وصفوىا بالواجبات، واٞنسؤولّيات، والصلح، والتقارب.موضوع العبلقات 

  والشعر.الطويلة القليل والصّلي، واٛنسم الكبًن، والقامة باألكلموضوع االىتماـ باٞنظهر اٝنارجي والصّلة: وصفوه ، 

 واالحتفاؿ. ّقالة،واٟنواتف الن ،والرياضة ،والنشاطات ،موضوع اٞنهارات واٞنقتنيات واٞنناسبات: وصفوىا بالعزؼ 

  والتضلية، والسعادة، والدين.باألخبلؽموضوع التسامي: وصفوه ، 

غًن مكتمل، ولكن ال ٬ننع اعتباره ْنربة تأسيسّية ١نصورة حوؿ  اْنريبي   قد يكوف ىذا النوع من التصنيف عمبًل 
مفردات منظور التبلميذ يف اُناث  تصنيفافكار ىذه اجملموعة من التبلميذ، ويف ىذا الوقت. ٬نكن التوّسع يف موضوع 

 مستقبلّية بشكل تضّم اعداد اكرب من التبلميذ، وتتضّمن تطبيقات متكّررة ومنّقلة، وتصنيفات اكثر دقّة.

(5 تحديد الِقْيَمة الَقاِعِديَّة في اجوبة التالميذ 

واختبارات  مبادئى التلّوؿ، وىذا يعين اّف منظور الفرد ىو شخصي، يتأسس عل مبادئالفردانّية ىي من اىم 
ويف  انطبلقويف  اوشخصي   ااٞننطقي اف يكوف ىو ايًضا فردي   و٤ناحات فرديّة. وألّف التلّوؿ يتبع اٞننظور وينطلق ٥نوه، فمن

 . بناًء على ىذا اٞنبدأ، قّررُت ٗنع اجوبة التبلميذجد ا مسار تطّوره. ولكن الفردانّية ليست ُمطلقة، فهناؾ فردانّيات متشاهبة
( ٞننظور  Basal valueها الِقْيَمة الَقاِعِديَّة )ي، للتعّرؼ على االفكار االساسّية يف منظور الصغار، اليت اٚنّ ها، وتصنيفىاوفرز 

 ٬نكن متابعتها يف اُناث مستقبلّية.  االفرد ٥نو التلّوؿ. رّنّ  ةواظهارىا، واعتبارىا نقطة انطبلقكل واحد من اٞنشاركٌن، 



 

 

نظريّو )نظريّة القيمة القاعديّة ٞننظور الولد( عرب تكرار التجربة يف اكثر من مكاف الفكرة اُف  ٬نكن تطوير ىذه
 من امكنة ُأخرى، وتصنيفها، وٓنويلها اُف ٠نموعة مفردات موّحدة صغاروزماف، عرب ٗنع افكار التبلميذ يف اٞندارس، او 

(standardized) معلومات مثل ىذا ٕنّكننا يف ٓنديد ما ىو غًن مثاِف  . قٌنعند الصغار واٞنراى 201التلّوؿ افكار ٔنتصر
 ( يف منظور الولد. anti-transformationalٓنّوِف )-وعكس

(6 دعم التحّوؿ بين الحّريّة الفرديّة والتدّخلمناقشة  

"اف  لية:"ماذا تريد انت تُغًنِّ فيك حّّت العاـ القادـ"؟   باٛنملة التا اجاب احد التبلميذ على سؤاؿ االستنهاض
 ٓنّولّية-، او إشارات عكسيف حياة ىذا التلميذ ةمعانا وجود تدّؿ ىذه اٛنملة على سب الثقة".تاكذب بشكل احسن واك

ْناىلها. ال ينفع دعم اٞننظور الشخصي يف ىذه اٜنالة، ألنّو قد يتطّور يف اٞنستقبل اُف سلوؾ منلرؼ مدّمر  ٩نوزال 
التدّخل بالشكل الذي يناسب اٞنوقف. دعم الفردانّية ال يعين اعطاء االستقبلؿ التاـ (، ٩نب self-destructiveللذات )

. ٩نب التشجيع على اعادة النظر الداخلي ؤوف، او فعل ما يشاوالسماح للقاصرين الذىاب اُف اي مكاف يريدونو
(introspection .من حٌن اُف آخر، واعادة النظر يف اٞننظور والتلّوؿ ) 

.ث  ااِلْسِتْنهاض عبرالتحّوؿ  زتحفي الثالثة الجزء الثاني: رتداديّةاال المرحلة 

 بتثبيت التعّلم التلّوِف، حيث مّت تغيًن الربنامج ليتماشى مع ىدؼ واحد وىومن البلث  تتمّيز اٞنرحلة االخًنة
 :التفاصيل يف النقاط التاليةإلعطائو فرصة إضافّية لتسجيل تطّور يف ٠ناؿ التلّوؿ عرب العبلج بالفن.  التلّوؿ، تفعيل

  برنامج الولد القوي  الذين خاضوا ْنربة ةالفرقاء الثبلثواحد من مع اشرتاؾ فريق  ٞنّدة زمنّية أخرى البلثٕنديد مّت
  ،ثانيةالاالساسّية يف اٞنرحلة  التلّوِف

  ومراقبتهم عن كثب إلدخاٟنم يف االختبار يف داخل الصّف الواحدمن بٌن ىذا الفريق،  تبلميذ ١نّددين انتقاءمّت. 

  الداخلٌن يف االختبار التبلميذ اعتماد اسلوب غًن احصائي لتتّبع نتائجمّت. 

  كذلك موضوع تقّدـ الدراسي والسلوكي للتبلميذ.   ،إلغاء االضطرابات االنفعالّية السلوكّية من اٞنعادلةمّت 

  ة.وعظيّ و نفسّية ٓنرير درس الرسم من مواضيع مّت 

 

                              
 يف لتكملة اٞنوضوع.  292انظر صفلة   201



 

 

.ج النسخة الثالثة  – برنامج الولد القوي التحّولي إنشاءالدراسة األولى:  

.1 االشكالّية 

معاٛنة الصعوبات النفسّية اٞنانعة للنجاح الدراسي  يفاٞندارس والتبلميذ ُناجة اُف برامج مدرسّية تساعدىم 
تدعم ىناؾ حاجة اُف دراسات تؤسس إلنشاء برامج ىي التعّلم التلّوِف.  احملتملةالوسائل  ى. احدوالتأقلم االجتماعي

 تقو٬نها.لتجربتها، و ل ،، وادراجها يف اٞننهج الدراسيالتعّلم التلّوِف

.2 اىداؼ البرنامج 

 تطبيق التعّلم التلّوِف لدى الصغار.

202اسئلة البرنامج 
 3.

.4 الفرضّية 

االبتدائّية  ، وتطبيقو يف الصفوؼ الدرس خطّةيف  التعّلم التلّوِفمع إدخاؿ  ،ٕنديد البلث ِلَسَنة دراسّية إضافّية
 .يتوقّعونو ألنفسهمالذي سيساعد التبلميذ يف ا٤ناز التلّوؿ اإل٩نايب ، كماّدة دراسّية

.5 وخطّة الدرس المكّوف الفّني للبرنامج 

 .203الرسم اٞنرّكب غًن العبلجيٓنتوي خطّة الدرس  .ةلثرى تعديل اٞنكّوف الفيّن للمرحلة الثا٩ن

.6 المكّوف النفسي  

 النقاشُ  واضيعهااٝناّصة ّناٜنوارات بسَتبّدؿ يُ السؤاؿ التلّوِف، و هبا سَتْبّدؿ يُ تُلغى مواضيع منهج الولد القوي كّلي ا و 
 .التلّوِف

                              
، "اسئلة الدراسة األوُف: إنشاء برنامج الولد القوي التلّوِف"اسئلة الربنامج ىي اليت وِضعت عند إنشاء الربنامج ٓنت عنواف   202

 وضعبحوؿ ىدؼ التلّوؿ ابتداًء  الرتكيز ٩نري احملوري للربنامج يف ىذه اٞنرحلة، لذلكوضوع ولكن، ّنا اّف التلّوؿ ىو اٞن
  .125 - 124انظر صفلة  النقاش يف الصفّ دارة بأفكار التطبيق ويف إ ، مروراً الربنامج إنشاء يف االفكار

 .339 صفلة 10التفاصيل يف اٞنللق   203



 

 

.7  204المكّوف التربوي 

.8 المكّوف التحّولي  

إ٧ّنا يف  وخطّة الدرس اٞنّتبع. التلّولّية هوادوار اٞندرِّس صفات ٩نمع ما بٌن كاف اٞنكوِّف التلّوِف يف اٞنراحل السابقة، 
ٓنّوِف، والثاين  -ف، اّوٟنما كمكّوف نفسيالو دور و  ،205االستنهاضي السؤاؿ التلّوِفيضاؼ اُف ذلك ىذه اٞنرحلة االخًنة، 

 تقومي. كأداة

.9 206ف االجتماعيالمكوِّ  

.10 207منهجّية البحث 

.11  208البيانات النوعّية 

.ح ووتقويم القوي التحّوليالدراسة الثانية: تطبيق برنامج الولد  

متغًّنات مثل تصميم الدراسة الثانية وتطبيقو هبدؼ تتّبع تأثًن الربنامج القوي التلّوِف على  ىمنذ البداية، جر 
ىذه أُخرَِجت مهارات الرسم. على االضطرابات االنفعالّية السلوكّية، والنتائج الدراسّية للتلميذ وسلوكو االجتماعي، وكذلك 

اّما الدراسة والسلوؾ فلم تتلّسن، ُنسب النتائج االحصائّية، ا٦نفضت اٞنتغًّنات من معادلة البلث، ألف االضطرابات 
الغيت الدراسة  وبالتاِف .ال حاجة اُف اختباره من جديد د اٞنفعوؿ اإل٩نايب للربنامج عليها. لذلككِّ ؤ واّما مهارات الرسم فت

  الثانية.

 

 

                              
 .152 كما يف اٞنراحل السابقة انظر صفلة  إدارة الصف التلّولّية اعتماد اسرتاتيجيات  204

 .162انظر صفلة   205

 .173 و 150 انظر صفلة الربنامج إنشاءاألوُف من  االختباريّة اٞنكّوف االجتماعي كما يف النسخة  206

 .185 انظر صفلة السابقة لدراسات التلّوؿ تالناسخاكما يف   207
 .144انظر صفلة الربنامج  إنشاء مّت استخداـ البيانات النوعّية كما يف اٞنراحل السابقة من  208



 

 

.خ النسخة الرابعة – ووتقويم: تفعيل التحّوؿ في برنامج الولد القوي التحّولي الدراسة الثالثة 

.1 االشكالّية 

ىو ّنناىج نفسّية مثل منهج الولد القوي مباشرًة  اُف اٞننهج الدراسي من دوف االستعانة   إدخاؿ التعّلم التلّوِف
ُتسهم يف  مستقّلة وىادفة اساليب وادواتىناؾ حاجة لتطوير  ولكن. البلث يفىدؼ اٛنزء االخًن من ا ٞنرحلة االخًنة 

 وتقو٬نو.التعّلم التلّوِف، استهبلؿ 

.2 اىداؼ المرحلة 

 ، وتقو٬نو.تفعيل التلّوؿو إدخاؿ التعّلم التلّوِف مباشرًة  اُف اٞننهج الدراسي 

.3 المرحلةاسئلة  

  صغار يف السن؟يف اٞندارس لل التعّلم التلّوِف كماّدة دراسّية تثبيت باإلمكافىل 
  ؟هز وتفعيلة، وٓنفيىل ٬نكن ٓنريك التلّوؿ لدى التبلميذ 

.4  اتالفرضيّ  

  ّالتلّوِف اٞنسمى بػ -الرتبوي -التعبًني -العبلجي -النسخة الثالثة من الربنامج النفسي التعّلم التلّوِف اٞنضاؼ اُف إف
ن، اٞنوجو للتبلميذ يف دائرة اٝنطر" يساعد التلميذ يف اٜنصوؿ على "برنامج الولد القوي، الرتبوي، التلّوِف، للعبلج بالف

اٞنردود التلّوِف، وىو التغيًن اال٩نايب يف احد او اكثر من اجملاالت النفسّية او االجتماعّية او الدراسّية يتمّناه التلميذ 
 لنفسو ويكتسبو.

  تفعيل التلّوؿ.يف النقاش التلّوِف يساعد السؤاؿ التلّوِف من نوع االستنهاضي  

.5 منهجّية البحث 

 .209السابقة لدراسات التلّوؿ الناسخاتكما يف 
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.6 البحثتصميم  

(1 الموقع 

 .االساسّية الثانيةيف اٞنرحلة  الربنامجالفنار، وىي احدى اٞندارس اليت طُّبق فيها يف منطقة  امًنياف مدرسة خاف

(2 المشاركوف   

وىم يف موقعهم الطبيعي يف صفوؼ يدخلوف االختبار  الواحد، من بٌن تبلميذ الصفّ تبلميذ ١نّددين  نتقاءايتم 
يف الصف لبلختبار، ولكن  اٛنميع ٫نضعال يتم عزٟنم عن باقي التبلميذ يف الصف، بل  كمجموعة ْنريبّية،  ،عاديّةدراسّية 

 ة شاىدة.اولئك يف الفريق التجرييب. ال يتم عزؿ اٞنتغًّنات، وال ٓنديد ٠نموع عنديتم تقومي التلّوؿ فقط 

اٛندوؿ توّزعوا ُنسب السادس و اٝنامس  ٌناالبتدائي ٌن٢نتاروف من الصفّ  تبلميذاٞنشاركوف يف الفريق التجرييب ىم 
   - 2011 اٞننصرِـ ٣نن شاركوا يف اٞنرحلة االساسّية الثانية من البلث الذي مّت تطبيقو يف العاـ الدراسيٗنيعهم كانوا  .33

ولديهم  ،يف دائرة اٝنطر ألّّنم. مّت اختيارىم )ىم كانوا يف الصف االبتدائي الرابع واٝنامس يف السنة اٞننصرمة( 2012
 ياُف رأي باإلضافة ،راء اٞندّرسٌنآصعوبات وٓنّديات يف اجملاؿ الدراسي او االجتماعي اكثر من غًنىم، وذلك ُنسب 

 خبلؿ السنة الدراسّية السابقة.  اسبوًعا 12مّدة  عملت معهم باعتبارياٝناص، 

 

 العدد االجمالي الذكور االناث االعمار الصف

 5 3 2 سنة 12-9 الخامس
 6 4 2 سنة 14 –10 السادس

 11 7 4 للتالميذ العدد االجمالي

 مدرسة خاف امًنياف. – من دراسة التلّوؿالرابعة اٞنشاركوف يف اٞنرحلة : 33جدوؿ 

 

(3 الزماف والمّدة  

 .2013 -2012اشهر خبلؿ العاـ الدراسي  سّتةطّبق الربنامج لساعة واحدة مّرتٌن يف الشهر ٞنّدة 

 



 

 

.7 المتغّيرات  

(1 المتغّير المستقل  

 "برنامج الولد القوي التلّوِف، للعبلج بالفن، اٞنوجو للتبلميذ يف دائرة اٝنطر"النسخة اٞننّقلة لػػ اٞنتغًّن اٞنستقل ىو 
السؤاؿ التلّوِف  و٨نا ٌناساسيّ  ٌنمكّون التعّلم التلّوِف اٞنستقل. ٪نتوي ىذا االسلوب على على اسلوب الذي ٪نتوي
 . والنقاش التلّوِف االستنهاضي

(2 ر التابعالمتغيّ  

 كتسبويلنفسو، و  يتمّناه التلميذ ٣نّايف احد او اكثر  اٞننشود ٩نايباالتغيًن ال، وىو اٞنردود التلّوِف ىو اٞنتغًن التابع
 .الضافّيةا االشهر السّتة على مدار يف برنامج الولد القوي التلّوِفخبلؿ ْنربتو 

.8 وات التقويمدا 

(1 االستنهاضي السؤاؿ التحّولي 

"انت كربت بالعمر منذ السنة اٞناضية، وتقّدمَت، واصبلت  :كل اوضحششفهي ا باالستمارة اسئلة توضيح  جرى
اعلى، فماذا تغًّن يف سلوكك او تصرّفاتك مع االىل واالصلاب واٞندّرسٌن يف البيت ويف اٞندرسة؟ يف  دراسي يف صف

الوضوح الكايف حوؿ ما ه اٞنساعدة ىذ توفِّر  الدروس والفروض والعبلمات؟ ماذا حققت من رغباتك وطموحاتك؟"
 .لئلجابةالتلميذ يُطَلب من 

  ولكّنو يصبح سؤااًل استنهاضّياً ّنجّرد تكراره ٞنرّات عديدة طواؿ ياستثار االً السؤاؿ التلّوِف اٞنذكور ىو بطبيعتو سؤ ،
التلميذ االجابة الدوريّة وبذلك ٬نهِّد لصناعة اٞنستقبل يف ذىنو، ويكوف ىذا االسلوب  على مّدة االختبار، ألنّو يفِرض

 .زنوًعا من التلفي
 ٓنّوِف. عندما يسمع التلميذ السؤاؿ يتجاوب معو بالتفكًن والتأّمل عن -ىو نفسي اٟندؼ األّوؿ للسؤاؿ التلّوِف

 . زعلى مدى اسابيع واشهر من اٞنداخلة، اُف حّث وتفعيل وٓنفيويتلّوؿ التفكًن اٞنردود التلّوِف الذي يتمّناه لنفسو، 
 ّناية اٞنداخلة ٞنعرفة مفعوؿ الربنامج على ىو تقو٬ني، ألنّو ُيستخَدـ كأداة تقومي يف  اٟندؼ الثاين للسؤاؿ التلّوِف

 التبلميذ. 
 أي عرب معرفة اٞنردود  االستنهاضيالتلّوؿ لدى التبلميذ يف الفريق التجرييب عرب اجوبتهم للسؤاؿ التلّوِف  ٩نري تقومي

 .لديهم اٝناص التلّوِف

 



 

 

(2 المردود التحّوليّ حوؿ  تقدير المدّرسين 

اٞنردود التلّوِف تقدير اٞندّرسٌن حوؿ  اجوبة التلميذ على اٞنردود التلّوِف، وبعد ذلك يُطَلب تّم اٜنصوؿ علىي
 .اجوبتهم قدر االمكافيف ّناية الدورة وذلك للتأّكد من صّلة  منفسهاعن  الذي صرّح بو التبلميذ

.9 جراءات اال 

(1 إجراءات ما قبل التطبيق 

، وطلب اٛنديدة اٞنرحلة يفالربنامج تطبيق وذلك لتلديد اوقات مع بعض اٞندّرسٌن و مقابلة مع مديرة اٞندرسة 
كانوا مشاركٌن يف اٞنرحلة   ٗنيعهمالتبلميذ . أي فيما بعدر اٞنساعدة يف مراقبة التبلميذ يف اجملموعة التجريبّية إلبداء ال

  لذلك َف يكن ىناؾ من ضرورة للتعريف والتوضيح.، االساسّية

(2 إجراءات التطبيق 

شفهي ا للمرة األوُف يف الصف قبل اٞنباشرة باٛنزء الفيّن من الساعة  االستنهاضي -االستثاري السؤاؿ التلّوِفيُطرح 
 .مثل ىذا السؤاؿ  التبلميذ غالبّيةسمع فيها تُ الدراسّية. قد تكوف ىي اٞنرّة االوُف اليت 

  210ِنطّة الدرس يف الرسم اٞنرّكب غًن العبلجي اٞنباشرة. 

 ر السؤاؿ يف بداية كّل ساعة من ساعات تطبيق الربنامج وذلك بطريقة عفويّة لتثبيتو يف اذىاف التبلميذ ولتلفيزىم كرّ تي
 على التفكًن يف االىداؼ اٝناّصة والتلّوؿ. 

(3 النقاش التحّولي 

  إنشاء منظور شخصي  . انّو يف البداية ٫ندـ يفمنطلًقا لتلديد اّْناه التلّوؿ يف آفاؽ كل تلميذالتلّوِف يعترب السؤاؿ
 لديو.

 َنملة واحدة شفهّياً. على السؤاؿ التلّوِف يُطلب من التلميذ االجابة 

  .ناوؿ القليل من التبلميذ االجابة شفهّياً بطريقة عفويّة٪ 

 حيث ٩ند التبلميذ التشجيع من اٞندرِّسة تناقش االجوبة يف الصف بشكل سريع جّدا. 

                              
 .340يف صفلة  11انظر اٞنللق   210



 

 

  ،ضبعد ٚناع اجوبة بع اّصةٍ ِنو  انفسهم للمرّة األوُف اماـ فرصة للتفكًن يف االمر.٩ند الباقوف، ٣نن ال جواب لديهم 
 .ااستنهاضي  -آنّولي  -ااالقراف يف الصّف. لذلك يصبح السؤاؿ نفسيّ 

 م من االجابات اٞنطروحة،  هاآلخرين او تكرار ما يعجب اجوبة ٪ناوؿ بعضهم ٣نن ال اجوبة جاىزة لديهم االقتباس عن
-ةٓنّوليّ -ةىذا اٞنوقف ىو ايًضا فرصة نفسيّ او رّّنا كيبل يبدوا أّّنم َف يتطّوروا خبلؿ السنة.  ،ساكتٌن كيبل يبقوا
 للتلميذ. ةاستنهاضيّ 

 بل يفّكر حّّت يعثر على االجابة رّّنا بعد ايّاـ او  ،اّما بعضهم اآلخر فيسمع السؤاؿ واالجوبة اٞنطروحة ولكنو ال ٩نيب
 اسابيع. 

  ما ٬ُنكن، و٩نب التدّخل  بأسرع، وعليهم ٓنديد اٛنواب او ثبلث للتبلميذ بالتهّرب من السؤاؿ بعد جولتٌنال ُيسمح
 . ، كما ٪ُنتِّم دور اٞندّرس يف التعليم التلّوِفواٞنساعدة إذا اقتضى االمر عرب طرح بعض االفكار

 التبلميذ للتو. ىاجّية اليت نّفذىناؾ فرصة تعبًن ايًضا يف ّناية كل ساعة عن الرٚنة اٞنرّكبة غًن العبل 

 عن اٞنردود التلّوِف الذي حّققوه، وفرصة  ،ميذ اماـ فرصتٌن للتعبًن: فرصة تعبًن عن السؤاؿ التلّوِفىكذا يكوف للتبل
 ة.يّ عن تنفيذ الرٚنة اٞنرّكبة اليت ٓنتوي على إضافات ادخلوىا على الرٚنة اٞننهج

 مفيًدا ألولئك الذين َف يتمّكنوا من التصّور او التخّيل، وَف يتمّكنوا من إ٩ناد  نشاطًا اٛنماعي يُعترب التعبًن الشفهي
أفكار إلكماؿ رسوماهتم، ومن اٜنصوؿ على فرصة الوقوؼ اماـ الصف للتعبًن ورّّنا للتباىي. ويأيت ىذا النشاط ليدعم 

دهتم يف القياـ باإلضافات اٝناصة يف مهارات التفكًن لديهم من خبلؿ االستماع اُف اآلخرين والتعّلم منهم، وٞنساع
 /الباحث على استعداد تاـ لتتبع مؤشرات التقدـاٞندرِّساٞنرّات اٞنقبلة عندما يُطلب منهم ذلك. شرط اف يكوف 

 .ليتباىوا ويفتخروا ىم ايًضا مثل باقي التبلميذ لدى التبلميذ واعطائهم اٞننرب الثمٌن يف اقرب فرصة لتقاطهااو 

 وال سّيما اٞنتعّلق منها ّنواضيع النمو والتلّكم الداخلي هوتنفيذ كل ما يُطَلب منهميع التبلميذ فهم  قد ال يستطيع ٗن ،
لذلك او اولئك يف دائرة اٝنطر، للسيطرة، وىذا طبيعي جداَ، وِناّصٍة بالنسبة اُف التبلميذ ذوي االحتياجات اٝناّصة، 

من ، واشادهتاا للرٚنة، وّنإضافة يضيفالتبلميذ، من اجوبة حوؿ اٞنردود التلّوِف، او من  آٍت منتعبًن  ٩نب تشجيع كل
 دوف التمييز بٌن عمل تلميذ وآخر.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  هوفوائدمن خصائص النقاش التلّوِف ( ىي التفاعل اٞنتبادؿreciprocity بٌن اٞندّرس/الباحث والتلميذ. يتابع )
اٞنستمرّة ويستجيب ٟنا مع مرور الوقت ومع  اٞنتابعةاٞندّرس/الباحث تقد ـ التبلميذ عن كثب، ويتفاعل التلميذ مع ىذه 

ث ستهبلؿ التلّوؿ عند التلميذ. ويف اٞنقابل، يتتّبع اٞندّرس/الباحنا تكمن فرصة اخرى الالتقّدـ يف سًنورة البلث، وى
 تغيًنات مناسبة وىادفة يف مسًنة البلث. إلدراجمؤشرات التقدـ لديو، ويتكّيف مع نتائجو التلّولّية، ويستفيد منها 

(4 إجراءات ما بعد التطبيق 

 خطّياً  ، والتعبًن عن اٞنردود التلّوِفتسجيل االجابات على السؤاؿ التلّوِف يف اجملموعة االختباريّة يُطلب من التبلميذ
 الدورة يف آخر ساعة من تطبيق الربنامج. يف ّناية

 للربنامج ولتطّور التبلميذ، للتصديق على اجوبة التبلميذ عن السؤاؿ  متابعٌن كانوامدّرسٌن، ٣نن   ةيُْطَلب من ثبلث
 التلّوِف.

تُػْعطى الفرصة لبعض التبلميذ للتعبًن شفهّياً، ٣نا ٬ننلهم الثقة بالنفس، : 14صورة 
عزز لديهم شعور يبشكل طلق، ويعطيهم فرصة لللصوؿ على الثناء، و  .وُيشّجعهم على التعبًن

 االنتماء للمدرسة وللصف الداسي.



 

 

 

.10 التحّوؿ جزء رابعلدراسة  المرحلّية النتائج 

 : ما يليتوضيح  ٩نبقبل الدخوؿ يف النتائج 

   النتائج اٞنستخلصة يف ّناية ىذه اٞنرحلة   لذلك تُعترَب كانوا مشاركٌن يف اٞنرحلة االساسّية السابقة،   همٗنيعلتبلميذ
 نتائج تراكمّية، نتيجة العمل لسنتٌن متتاليتٌن مع اجملموعة نفسها من التبلميذ، وال تػمّثل فقط نتائج ىذه اٞنرحلة.ك

 االختبار تأثًن ٓنملنتائج ىذه اٞنرحلة  ٥نملا، وقد هبمتأثّرين  فنو وقد يكو ، يعرفوف مواضيع منهج الولد القوي التبلميذ 
 ة السابقة.لاٞنرح يف

 الرٚنات يتمّتعوف ّنهارات فنّػّية اكتسبوىا يف اٞنرحلة السابقة، لذلك َف يكن ىناؾ من صعوبات، ومّت تنفيذ  ٗنيعهم
  .، ٣نّا اتاح الوقت الكايف للنقاش التلّوِفبسرعة اكثر

 تبلميذ  اخرتتُ ولكنين ،داخل صّفٌن دراسيٌن كاملٌن ٢نتلفٌنيف  البلثء الثاين من اٞنرحلة الثالثة من اٛنز  تُ طّبق 
 ١نددين يف ىذه الصفوؼ ٞنتابعة نتائجهم عن كثب.

   مّت اٜنصوؿ على اجابات التبلميذ على السؤاؿ التلّوِف شفهّياً يف بداية كل ساعة درس، ولكّنها َف ُتسّجل وقتها، فلم
  اٞنرحلة.يف اجملموعة االختباريّة يف ّناية للتبلميذ يدخل يف النتائج النهائّية إاّل اٛنواب االخًن 

 ىذه الظاىرة دليبًل على تكوين فكرة التلّوؿ وتشكيل االىداؼ  أجوبتهم تغًّنت طواؿ اٞنرحلة، واعتربتُ  :واٜنقيقة أف
 وتبلورىا يف ذىن التبلميذ. 

  يف الوقت نفسو، مّت "تدريب" فكر التبلميذ بصورة تدر٩نّية الستبعاد االجوبة اليت ال عبلقة ٟنا بالتلّوؿ، على سبيل
  عائلة اشارات او ا٤نازات يف التلّوؿ.اٞنثاؿ: ال ٬نكن اعتبار اقتناء اشياء ماديّة، او والدة اخ يف ال

 للربنامج ولتطّور التبلميذ، للتصديق على اجوبة التبلميذ عن السؤاؿ عٌنمتاب كانوامدّرسٌن، ٣نن   ةطلبُت من ثبلث 
 التلّوِف. 

 مع  11يذ الػ ويف ّناية الدراسة كانت ىناؾ بوادر ٓنّوؿ ملموسة يف اجوبة التبلميذ يف اجملموعة االختباريّة. اجوبة التبلم
 .34تلك االجوبة يف اٛندوؿ تأكيدات اٞندّرسٌن على 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٞنردود التلّوِف او اجوبة التبلميذ على السؤاؿ التلّوِف يف اجملموعة االختبارّية مع تصديق اٞندّرسٌن على صّلتها. :34جدوؿ 



 

 

.د المناقشة المرحلّية  

. وٟنذه النجاح، ولو البسيط، الربنامجا٩نابّية لطاٞنا انتظرهتا منذ بداية تطبيق  بإشارات البلثمن  االخًناٛنزء  ىات
 . قد يكمن اىم اسباب النجاح يف: دقيقةاسباب ٩نب االنتباه اليها ألّّنا تعطي توضيلات 

 االكرب يف النتائج. وىذا يعين اف احد االسباب اليت  قد يكوف لتمديد اٞنّدة الزمنّية للدراسة التأثًن :ٕنديد مّدة التجربة
 ساعة فقط ال اكثر.  12السابقة ىي قصر مّدة التطبيق وحصرىا يف  حلاحالت دوف ٤ناحات يف اٞنر 

  على كل  يف اٞنرحلة السابقة اليت اكتسبوىا كتشفةػػػُ غًن اٞن والتلّوالتُأضيفت االفكار واٞنهارات  :ةالرتاكميّ النتيجة
 .مؤّسسة ٟنا قاعدة يف منزلةاسُتخِدَمت كأّّنا يف اٞنرحلة اٜنالية و  اٞنكتسبات

 الضطرابات  باٌنالتبلميذ اٞنصابَف يعزؿ التصميم السابق  :الكاملة الرتكيز على حاالت خاّصة بداًل من اجملموعة
أف النتائج االحصائّية السلبية قد  االنفعالّية السلوكّية من بٌن الصفوؼ الدراسّية الكاملة، لذا، من اٞنمكن التفكًن

 اجملموع.نتائج ذوباف النتائج اال٩نابّية القليلة يف  نتيجةتكوف أتت 

  ٓنريك التلّوؿ لدى كل واحد من  إنّو  :عبلج ٠ناؿ ٓنّوِف او فضاء ٓنّوِف بدؿ من استعمالو كأداة ٝنلقاستعماؿ الفن
ز سهبلً و٣نتًعا وال يكوف الفن اٞننجَ او كنتيجة للفن. وٟنذا السبب وليس بسبب التبلميذ يف اثناء ا٤ناز العمل الفيّن، 

وف كيكل مرّة من دوف عناء، و   وينجح يفالتلميذ يف تنفيذ العمل  يستمتعتقنّيات اٞنعقدة والتعجيزيّة، كي ػيتطّلب ال
يف مواضيع يستفيد منها التلميذ التلّوؿ الذىين  ُيسبِّبىذا ما ٫نلق الفضاء التلّوِف الذي  ٣نا يرفع من معنويّاتو. ارً و فخ

 .فيما بعدحياتّية 

 األوُف والثانية كنتيجة متوقّعة بعد تطبيق الربنامج.  ٌناٞنرحلتحددُت اٞنتغًّنات التابعة يف  :الفردانّية يف ٓنديد اٞنتغًّن التابع
(، واطلب من كل individualizedو فرداني ا )حدد اي متغًّن تابع يف اٞنرحلة الثالثة، بل اخرتُت اف اجعلأُ ولكن َف 

تلميذ اف ٫نتار اٞنتغًّن التابع اٝناص بو. وقد نُػف ذ ذلك عرب قيادة افكار التلميذ ٥نو ما يتمّناه ىذا االخًن لنفسو، فيما 
سوؼ الذي يعرؼ وحده مدى حاجتو اليو، ويعرؼ وحده اف اٜنصوؿ عليو  الشيءىو ينجز العمل الفيّن، باْناه ىذا 

 يسعده ويطلق عجبلت حياتو من جديد، وقد يبين لو منظوراً ٗنيبلً يف البيئة. 

 ٓنّوؿ فيما  إل٤نازم التلّوِف التعلّ إُف  السلوكّيةٓنويل اٛنهود من ٔنفيف االضطرابات االنفعالّية  :التعّلم التلّوِف اٞنباشر
 .لفرداين كمتغًّن تابعا التلّوِفيرغب التبلميذ ألنفسهم، وذلك من خبلؿ ٓنديد اٞنردود 

 ذات و ، ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي استمارة السابقة ىيكانت اداة التقومي اٞنعتمدة يف اٞنراحل  :حصر اداة التقومي
ا.  يف سؤاؿ واحد وىو السؤاؿ التلّوِف، انتج التبلميذ الئلة من  ىذه االسئلةمّت حصر كل  وعندمامضموف واسع جد 

 مضغوطة ومكثّفة عن منظور التبلميذ يف دائرة اٝنطر. تعطينا صورةاالجوبة، 



 

 

الرابعالباب   
 

مناقشةال  
 

 

 
 

 تذكر أف تحتفل بالمراحل البارزة
 وأنت تستعد للطريق إلى األماـ.

  نيلسوف مانديال— 

 

 

الرتبويّة واالنسانّية، ومساعدة التبلميذ على  مساعدة اٞندارس يف ٓنقيق رسالتها انطلق البلث اٜناِف من ىدؼ
االنسجاـ مع البيئة اٞندرسّية، وٓنفيزىم للنجاح والتقّدـ. تناوؿ البلث موضوع صعوبات اٞندارس يف تعليم التبلميذ يف دائرة 

 الوقت عينو عملي وتطبيقي، من شأنو مد اليد ألولئك التبلميذ ومساعدهتم يف اٝنطر، فجاءت لتقرتح حبًل مبدئي ا ىو يف
وسلوكي ويف اكتساب مهارات جديدة مثل مهارات الرسم، والسلوؾ االجتماعي  تسجيل تطّور نفسي، ودراسي، وتربوي

 . وضعهمقبل تفاقم  اٛنّيد، والتعبًن البلئق، واألداء الدراسي اٞنثمر، وٓنسٌن العبلقة مع اٞندرسة ومن فيها،

ومن ىنا أتت فكرة ادخاؿ ماّدة علم النفس مباشرًة اُف الصفوؼ الدراسّية االبتدائّية بتوّجو استكشايف 
(diagnostic واستباقي، وعبلجي يف آف. كاف اٞنطلوب برنا٠ًنا عملي ا، غًن ُمكِلف ماّدي ا، سهل التطبيق، قاببًل للتجربة )

. لذلك كاف ٩نب دمج ماّدة الرسم مع مواضيع مػجهاوبرا دوف تعطيل منهج اٞندرسة العاديةيف الصفوؼ الدراسّية من 
يف  ولتدريس، ، ومن مث انتاج برنامج للعبلج بالفن قابل إلدخالو يف اٞننهج الرتبوي العاديووتقنّيات اختصاص علم النفس



 

 

، وتنفيذه بشكل مداخبلت ناسخاتيلو يف ثبلث صات، ومّت تنقاوقد مّت اعداد ىذا الربنامج اٞنتعدد االختص الصفوؼ. 
وكاف  تطبيقّية خبلؿ ثبلث سنوات متتالية، وذلك يف اربع مدارس ٢نتلفة، منهم مدرسة واحدة للمرحلة االختباريّة االوُف

تلميًذا، يف الصفوؼ االبتدائّية  166 وفشاركوكاف اٞن، الثانية ، وثبلث مدارس للمرحلة االساسّيةتلميًذا  41 وفشاركاٞن
  حيث اسُتكِمل البلث للمرحلة الثالثة يف مدرستٌن من اٞندارس الثبلث. الرابع، واٝنامس، والسادس.

مّت اعادة ترتيب افكار البلث على ضوء تلك النتائج، فوِضعت و  ،نتائجاستخرجت ال األوُف والثاينوبعد تطبيق 
موضع التعّلم  إدخاؿ. ويف اٞنوازاة، مت سهيبًل لبلنتقاؿ اُف مرحلة جديدةرارات العملّية تاالسئلة اٛنديدة، ومّت أّناذ الق

يف ثبلث فصوؿ  البلث تفاصيل . اناقشلو لدى التبلميذ وتفعيلو وتقو٬نوالتلّوِف للصغار، وابتكار اسلوب خاص الستهبل
 .متتالية

  



 

 

 الثالث عشرالفصل 
 

ونتائجو خياراتو :برنامج الولد القويمناقشة    

 

 
 
 .تقـو بتغيير المستقبل ،اعندما تتّخذ خيارً 

 ديباؾ شوبرا—

 

 ،يف اٞنرحلتٌن ،ووتقو٬ن ووتطبيق الولد القوي التلّوِف برنامجالبلث يف تصميم  يف ىذا الفصل اختياراتاناقش 
استهل تطبيق الربنامج.  بعدىذه االختيارات ُنسب النتائج اليت حصلت عليها  وِّـاقو  الثانية، واالساسّية األوُف، االختباريّة
 واضيع التالية:اٞن معاٞنناقشة 

  البلثمناقشة أسئلة. 

 .مناقشة اختيارات البلث 

  ئجواونتمناقشة فرضّيات البلث. 

 مناقشات مكّملة ٞنواضيع البلث. 

.أ البحثمناقشة أسئلة  

 .النفسّية اليت ٓنتاج اُف حلوؿ-ةاٞنشكبلت الرتبويّ ىدفها تلخيص يف البداية، كاف ال بد من طرح اسئلة تأسيسّية 
وتنفيذ اٞنداخبلت. ما يلي ىو تلخيص  طرحُت اجملموعة األوُف من االسئلة هبدؼ وضع الفرضّيات، وانتقاء اٞنتغًّنات،

 :يف النقاط التاليةاالسئلة ّٝنص أُ  .ناقشتهاٞنالبلث  ألسئلة



 

 

 :اٞنهددوف بالفشل الدراسي والتسّرب بسبب اٞنضاعفات النفسّية، والذين ىم ُناجة  التبلميذمن ىم  السؤاؿ االّوؿ
 واالستمرار بالتطّور اال٩نايب والنجاح؟  ،ّطي التلديات، ألجل ٔنواٞنساعدةملّلة اُف التدّخل 

  :؟ التبلميذعرقل مسار الذي يُ  االكثر تأثًنًا يف اٞندارس االضطراب النفسي ما ىوالسؤاؿ الثاين 
  توّقع بعد تقدمي اماذا و  ؟قّدمواصممو و ا؟ كيف التبلميذقّدمو للمدارس و اىو اٜنل الذي سوؼ ما  لثالث:االسؤاؿ

 ؟اٜنل

تطبيق اٞنراحل الثبلث من الربنامج وانا اُدِخل التعديبلت واالضافات  ةّنوازاعلى ىذه االسئلة  اإلجابةلقد حاولُت 
بعد اٜنصوؿ على النتائج اٞنرحلّية اٞنتتالية، اليت قّدمتها وناقشتها بشكل وجيز يف الفصوؿ السابقة، و  ،يف كل مرحلة. ولكن

 ة، وادقق يف اختيارايت ألّّنا ٕنّثل االساس الذي بُِنَيت عليو الفرضّياتلة ٠نّدًدا بنظرة استعاديّ ئالقي الضوء على االس

 .واٞنداخبلت

.ب البحث اختياراتمناقشة  

.1 اختيار االضطرابات االنفعالّية السلوكّية  

يف  التبلميذ ويعّرضالذي يعرقل النجاح  اعتبارًا من اّّنا السبب الرئيس مت اختيار االضطرابات االنفعالّية السلوكّية
 وُنِشرت دراسات جرتاغلبها  ،اشرُت إليها يف قسم مراجعة اآلدابو يف دراسات تما قرأعلى  استناًداخطر الفشل، وذلك 

ّف ال اٝنيار االنسب ٞنعاٛنتها يف ىذا البلث، االضطرابات االنفعالّية السلوكّيةكن تَف رّّنا  .األمريكيةالواليات اٞنّتلدة  يف
  .يصعب حصرىا يف وحدة احصائّية مستقّلة متنّوعةاعراض و  فرعّية ٠نموعة اضطرابات تشمل ىذه االضطرابات

1- التوصيات  

 بداًل من االضطرابات االنفعالّية السلوكّية من عوارض او اعراض قليلة بعارض واحدحصر اٞنتغًّن التابع  ٬نكن
 .ادؽ توّصل اُف نتائجٜنصرىا احصائي ا لل ، وذلكللعوارض الكاملة ةموعاجمل

.2 اختيار التالميذ في دائرة الخطر  

اٞنهددين بالفشل الدراسي او  التبلميذ اكثر باعتبارىميف دائرة اٝنطر"  التبلميذمت اختيار "، ونفس ويف السياؽ
كل التبلميذ يف الصفوؼ، بدوف  تمشلاٞنعاٛنات االحصائّية و  اٞنداخبلت ولكن .ُنسب االدبّيات اٞنطروحة االجتماعي
ا ةالعّين اصبلت إحصائي ا،. ألحدىم دوف استهداؼ خاصمن تلميذ وآخر، و تفريق بٌن   وحدة متماثلة وليست شاملة جد 

(identical).  



 

 

التبلميذ يف  مشاكل علىبالتلديد لو حصرنا متغًّنات البلث للرتكيز اكثر على اٞنرض النفسي، و  .وىنا اٞنفارقة
ويفقد البلث  ،ولكن سوؼ يكوف على حساب اىداؼ الربنامج، من منظور علم النفس حصريّاً، فهذا ٣نكنخطر 

٠نّرد البلث  ويصبحيُعترب ذلك خروجا عن قواعد التعليم اٞننصف ٛنميع التبلميذ يف الصفوؼ،  كذلك،اٝنصوصّية الرتبويّة،  
التبلميذ يف اجملموعة  ٗنيع انتقاءعّينة كوحدة متماثلة )ّنعىن  انتقاءنفسي عيادي ال عبلقة لو بالرتبية واٞندارس. علم اختبار 

يف  و٠نّرد ُنث( uni-disciplinaryفِقد خصوصّيتو الرتبويّة و٩نعل من البلث احادي االختصاص )يُ  دائرة اٝنطر( من
 .إليو نت اطمحك، وىذا عكس ما  علم النفس العيادي

2- التوصيات 

إف كانت اٞنداخلة ناجلة اـ  ونقرِّر، االحصائّية النتائج سب العوارض النفسّية نضمنُناٞنشاركٌن مع اختيار 
 . ، وعلى الباحث االختياراتربوي   اإ٧ّنا ىذا االسلوب ىو اسلوب نفسي عيادي وليس اسلوبً  فاشلة.

.3 في الصفوؼ  دراسّيةماّدة كالعالج النفسي  اختيار  

لذا اخرتُت  يف الصفوؼ.ماّدة تعليمّية ويُقدَّـ ك ،العبلج النفسي مفاىيم كاف ال بد من ابتداع برنامج ٪نتوي على
كاف ىذا للتبلميذ. و واٞنرونة اقّدـ من خبللو الدعم والتشجيع  ،الرتبية وعلم النفس يف خطّة درس مع٩ن الذي الفن درس

، من الناحة اٞنعنويّة لتبلميذاعطى الكثًن لكما  .اضافّية للمدرسة ايكلف جهودً  نعملي ولاثبت انّو ألنو  ،االختيار جّيداً 
، دةيّ ت جكانالصف الدراسي   يفالدعم اٞنعنوي لتقدمي  فكرة ادخاؿ العبلج النفسي . عند الكثًنين مهارات للرسمقل صاو 

 .االضطرابات عند التبلميذ ّفضت معّدالت، كما خألّّنا ادخلت الفرح واالجواء اال٩نابّية اُف داخل الصفوؼ

3- التوصيات 

ٓنديد من دوف  ذلكاكتشْفُت أّف إدخاؿ اٞنواضيع النفسّية اُف الصفوؼ الدراسّية شٍنء بالغ اال٨نّّية، حّّت لو كاف 
ألّّنا مواضيع ال تُبلث يف البيوت واٞندارس بشكل بدليل اّف التبلميذ ابدوا اىتماًما بالًغا يف ىذه اٞنواضيع اىداؼ دراسّية، 

او من من الصفوؼ، وطرحُت اٞنواضيع النفسّية، من خبلؿ االستمارات  اصف   ة دخلتُ فكّل مرّ . وىم ُناجة اليها عاـ،
السئلة اٞنماثلة؟  اٞنواضيع وااٞنزيد من  ، وجدُت استجابة كبًنة من قبل التبلميذ. وعندما سألتهم: ىل تريدوفنقاشلخبلؿ ا

 من قبل معظم التبلميذ. و ، مرّةعم" يف كل ّ نكاف اٛنواب "

 

 



 

 

.4  واالدواتاختيار المصادر والدراسات  

، بدوف التلقق من األمريكيةيف الواليات اٞنّتلدة  جرتا على دراسات دً ااعتمالبلث مّت اختيار اٞنتغًّنات يف 
كاف من اٞنستلّب االىتماـ بالفروقات الثقافّية والدراسّية قبل االعتماد على صبلحّياهتا يف بيئتنا وبلدنا ويف مدارسنا.  

ت جاىزة للتأّكد من صبلحيتها يف مدارس لبناف. ولكن ىذا َف ٪نصل بسبب حدود الوقت، واالمكانّيات، دراسا
مع عدد كبًن من الدراسات اٛناىزة التعويض َن حاولت باٞنقابل،و . البلث اٜناِفحدود  بسبب والظروؼ، وكذلك

 ٟنذه اٝنيارات تأثًنات اساسّية يف نتائج البلث. تولو بشكل غًن دقيق. ورّّنا كان البلثللخروج ّنتغًّنات وتفاصيل ٔندـ 

االضطرابات االنفعالّية السلوكّية ىي من اىم مسببات الفشل  فّ بأنأخذ على سبيل اٞنثاؿ الدراسات اليت تقوؿ 
 اتوقمدارس لبناف. ىناؾ فر اُف تأّكد إذا كاف ىذا صليلًا بالنسبة يتّم الاٞندرسة. ـ  والتسّرب منالدراسي واالجتماعي 

  تطبيع ليناسب البلث ظروفنا الثقافّية والبيئّية. واليُػّتخذ اي تعديل وَف  ا من غًن قصد،ْناىله تجر  ةثقافيّ و  ةتعليميّ 

القوانٌن يف و  ،ومواصفات اٞندارس ،اٞندّرسٌنو  ،قد يكوف ىناؾ فرؽ بٌن صفات التبلميذ، ونفسالسياؽ ويف 
التبلميذ اٞنصابٌن باالضطرابات  ونسبة عددفرؽ يف  وجود احتماؿ سبيل اٞنثاؿ،على  .لبنافو  األمريكيةالواليات اٞنّتلدة 
لبناف. الفرؽ مدارس بٌن اٞندارس اليت جرت البلوث فيها يف الواليات اٞنّتلدة و  يف الصفوؼ العاديّة االنفعالّية السلوكّية

 مواجهةاٞندارس اللبنانّية الصغًنة اقل تسا١نًا يف اعتبار من اسباب ىذا الفرؽ،  .موجود حّّت بٌن مدرسة وأخرى يف لبناف
وٟنذا السبب ال نرى  .وغياب الدولة عن مساعدهتا إل٤ناح التلميذ يف اٞندرسة احملدودة بسبب امكانّياهتا ،ىذه االضطرابات

٩نري "تصفيتهم" عاجبًل  ، ألنويف لبناف اعداًدا كبًنة من التبلميذ اٞنصابٌن هبذه االضطرابات يف الصفوؼ الدراسّية العاديّة
ومن ناحية اخرى، ىناؾ مدارس تقبل التبلميذ  س، وكيبل تتأثّر صورة اٞندرسة وٚنعتها.كيبل يعرقلوا الدرس واٞندرِّ   ،آجبلً  وا

 يفيد غًن "التأديب".   ما ىمؤ عطا اخرى، ولكن ليس من ضمن إمكانياهتاألُ دارس اٞناٞنرفوضٌن من 

ف و يف لبناف ينتقل التبلميذ اٞنصابقد يكوف ٖنة فرؽ بٌن مسببات الفشل والتسّرب يف لبناف والببلد االخرى. واخًنًا، 
وينتهوف إٗنااًل يف الشارع ويف  ،من مدرسة اُف أخرى يف البداية ، او التبلميذ يف خطرباالضطرابات االنفعالّية السلوكّية

ىناؾ ايًضا احتماؿ ىي ٢نتلفة يف االساس،  بٌن امًنكا ولبناف تسّربمسببات الفشل واسباب ال وقد تكوفسوؽ العمل. 
  .قات ثقافّية بسبب اٛنغرافية والبيئة َف يتم االلتفات إليهاو وجود فر 

4- التوصيات 

 والرتبويّة الثقافّية اتقو اٜنذر من الفر عند اعتماد معلومات وبيانات آتية من خارج البلد والبيئة والثقافة ٩نب اخذ 
اٞنعلومات  نّيةعمبلالتأّكد من  ٩نب .ونتائجها اٛنارية يف بيئة وثقافة ٢نتلفة البلوث طبيعة يفمؤثّرة اليت قد تكوف والقانونّية 



 

 

( موضوع ُنث validationولكن الفاعلّية ) عند اعتمادىا وتطبيقها ١نّلي ا.اٞنعتمدة يف البلث  ميو التق ادوات، و واٞنتغًّنات
 تتخّطى حدود الدراسة اٜنالّية.مستقل، وشاسع، 

من زاوية  واٞنتغًّنات،اٞنواضيع، التفاصيل، و للتأّكد من صبلحّية ، ىاوانّفذ كاف من االمثل اف ابتكر دراسات فرعّية
 . الثقافة احملّلّية بدقّة، وُنسب البلثاٝناّصة ب التأسيسّية اٞنكّوناتختيار الالثقافّية والرتبويّة، و  البيئّية الفروقات

.5 تحليل وتقويم السلوؾ الوظيفي استمارةاختيار  

، يف معظمهم، غًن مصابٌن هبذا التبلميذ ولكن .تتيح فهم التبلميذ فهًما عميًقاإّّنا  ستمارةمن ٣نّيزات اال
ار كاف لو ا٩نابّيات، ألف االستمارة أعطت صورة ي، تبٌّن اّف االختولكنبينما شكل اٞنضطربوف اقّلّية.  ،االضطراب كلينيكّياً 

 باإلضافةْنمع كل االضطرابات يف تشخيص واحد،  ّناأمن سلبّيات االستمارة جّيدة عن شعور التبلميذ وسلوكهم. اّما 
غاؤىا كّلّيًا يف ساعة دراسّية واحدة. ولذلك مّت اختصارىا يف اٞنرحلة الثانّية، ومّت ال يفطويلة وال يتناسب تطبيقها  اُف كوّنا

 اٞنرحلة الثالثة.

5- التوصيات 

قليلة  انتقاء اجزاءكاف من اٞنمكن ،  211ثمانية فيهاالُنسب انواع االسئلة  فروعرة اُف ٖنانية اتقسيم االستمجرى 
 .عند تطبيقها إدارهتا بشكل افضلو الوقت  اختصاريساعد ىكذا تصنيف يف . وليس كل االستمارة للتطبيق الفعلي منها
الربنامج مباشرًة  تصميممراحل. عندئٍذ ٬نكن  ٖناينيف اربع مراحل او يف كاملًة ولكن االستمارة  ايًضا تطبيق  اٞنمكنمن 

  .تصميًما مثالي ا بلستمارة، وقد يكوف ىذال اٞنواضيع الفرعّيةحوؿ 

 العربّية.و  االرمنّية إجراء ُنث ِنصوص فاعلّية االستمارة باللغة اٞنمكنمن كاف 

.ت وحصائلها البحثمناقشة فرضّيات  

  التقومي والنتائج.اناقش واخًنًا ، ات اٛنزئّية، ومن مثّ اناقش الفرضيّ سوؼ اناقش الفرضّية العاّمةيف البداية، 
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.1 العامةمناقشة الفرضّية  

 برنامج الولد القوي، الرتبوي، التلّوِف، للعبلج بالفن، ي اٞنسمى بػ بو الرت –: يستطيع الربنامج النفسيالعاّمة الفرضّية"
ؤنفيف عوارض االضطرابات االنفعالّية السلوكّية،  ،يف الرسمالتلميذ صقل مهارات اٞنوجو للتبلميذ يف دائرة اٝنطر" 

  .التلميذلتلّوؿ يف منظور واستهبلؿ ا، للتبلميذوتعزيز االداء االجتماعي والدراسي 
 

(1 الفرضّية اىداؼ 

 : ة، وىيرئيس ثبلثة اىداؼ ىناؾ  تكانو  البلث لقد مّت وضع الفرضّية على اساس اىداؼ

 وإٕنامها.  البلثاسئلة  االستجابة اُف 

 االوالد، وتطبيقو.لدي  اٞندارس اٞنوجودة يف  ٞنعاٛنة مشاكل تصميم برنامج للعبلج بالفن 

 .تقومي فعالّية الربنامج 

(2 شروط الفرضّية 

 ، وىي:تضمن ٓنقيق االىداؼ كاف ال بّد من شروط

 الدراسّية قاببل للتطبيق يف الصفوؼالربنامج  اف يكوف.  

  ماّدة دراسّية عاديّة يف اٞننهج الدراسي.  يف منزلةواف يكوف 

  من بٌن اجملموعة.  اافرادً ال واف يشمل تطبيقو ٗنيع تبلميذ الصف 

  اكرب عدد ٣نكن من ٓنّديات التبلميذ يعاًفواف.  

  افكار ومعلومات ونظريّات من مصادر معروفة وموثوقة وحديثة. اُفوأف يستند 

(3 نتائج لا 

الشروط اليت  ومّت تنفيذ، واىدافعلى اشتملت  ،البلثستجابت اُف اسئلة ا الفرضّية العاّمةاستطيع القوؿ بأّف 
   ، أٝنِّصها يف النقاط التالية:البلثمنها  انطلقَ 

  البلثنطبلقًا من اسئلة امّت تصميم الفرضّية العاّمة. 

 وإعادة تصميمو لثبلث مرّات.مّت تصميم برنامج الولد القوي التلّوِف ، 

 وإعادة تطبيقو لثبلث مرّات.مّت تطبيق برنامج الولد القوي التلّوِف ، 

 وإعادة تقو٬نو لثبلث مرّات. مّت تقومي برنامج الولد القوي التلّوِف 



 

 

6- التوصيات 

اليت بدورىا تؤسس لفرضّيات ومتغًّنات البلث، اّتضح اّنا كانت اسئلة جامعة  ،البلثبعد التلقق من اسئلة 
ألف النجاح  ،٠نديةو وشاملة، ولذلك كانت الفرضّيات واٞنتغًّنات ىي ايضاً جامعة وشاملة، وال َتِعد بنتائج احصائّية دقيقة 

 االحصائي يتطّلب عزؿ اٞنتغًّنات بشكل أكثر إحكاًما. 

اٞنتغًّنات التابعة،  يف ، سوؼ يؤثّر ا٩نابًالولد القوي التلّوِف الذي صّممتوا برنامجتوقّعُت أف اٞنتغًّن اٞنستقل، اي 
اء االجتماعي والدراسي للتبلميذ. بتخفيف االضطرابات االنفعالّية السلوكّية، بصقل مهارات التبلميذ يف الرسم، بتعزيز االد

التقليص من التوقّعات او تدعيم  من اٞنستلسنكاف الربنامج احملدود.  نظرًا لقيود  ن واقعّيةرّّنا كانت التوقّعات اكثر م
اقدِّـ . ٟنا ّنا اّف الفرضّية تتضّمن اجزاء فرعّية، ٩نب تقومي الفرضّية عرب االجزاء التابعة. التوقّعات يليّب الربنامج بشكل 

 .ما يلياٛنزئّيات يف مناقشة ىذه 

.2 ةالجزئيّ  الفرضياتمناقشة  

(1   : مهارات الرسمالفرضّية االجرائّية األولىمناقشة  

 يف يف دائرة اٝنطر" "برنامج الولد القوي، الرتبوي، التلّوِف، للعبلج بالفن، اٞنوجو للتبلميذيساعد تطبيق الفرضّية: 
 يف دائرة اٝنطر. التبلميذ  يف الصفوؼ وليس فقط على التبلميذصقل مهارات الرسم عند ٗنيع 

 يف اٞندرسة مدّرسة الرسممن خبلؿ تقدير الفرضّية  صّلة منيتم التلقق : يف الرسم العبلجي اٜنر التقومي معيار.  

  :معيار التقومي يف الرسم العبلجي اٞننهجي  
   يف اٞنرحلة  استنساخ رٚنة النصب التذكاري من الصورة الفوتوغرافّية على سّبورة الصف بسهولةمن ن كل التبلميذ ٕنك

  .الختباريّةا
  يف اٞنرحلة  ، وعن طريق رسم جداريّة كبًنة بشكل ٗناعيإحصائيو عن طريق تقومي حسايب  النتائجاستخلصت

ا.االساسّية   ، وكانت جّيدة جد 

اٞنهارات.  ىذه اي تقّدـ يف السبب وراء عدـ تسجيل ، وتفسًنالرسم العبلجي اٜنر٩نب التوّقف عند نتائج 
وتقنّية  مهارات إبداعّية  يتطّلب باإلٗناؿ الرسم اٜنر. فرؽ بٌن اٞنهارات التقنّية واٞنهارات االبداعّيةافاليف ذلك ىو والسبب 
٫نتار  اف الرّساـمفردات تشكيلّية، يستطيع التلميذ  ٠نموعة واسعة من . ٔنتزف الذاكرة التصويريّةذاكرة تصويريّة اُف باإلضافة

كلمات التشبو اللغة، حيث يتّم استعماؿ احرؼ لرتكيب الكلمات، واستعماؿ لرتكيب رسـو جديدة. ىذه العملّية  منها
ُيسّهل يف اخراج اٞنفردات  مرِف لرتكيب ٗنل، واٍف... الذاكرة التصويريّة تتطّلب مهارات ُتدّرس، ومفردات ُٓنفظ، وخياؿ



 

 

 ب سنٌن طويلة من اٞنمارسة، وسّتة حصصوىذا يتطلّ . ات تقنّيةّنهار  بعد ذلك احملفوظة، وإعادة تركيبها خيالي ا، وْنسيدىا
 ليست كافية. من درس الرسم

أي دراسة علمية ٓنتاج اُف . ووتقو٬ن االبداعمعايًن لتقدير حاجة اُف ىذا بالنسبة اُف إنتاج رٚنة، ولكن ىناؾ ايًضا 
م كْ . فاٜنُ واو تقو٬ن علمّية لقياس االبداع ليس ىناؾ معايًن لؤلسف نتائج ومقارنات واحكاـ، ولكن إلصدارمعايًن تقومي 

ىو دائماً عشوائي، اعتباطي، استنسايب، كيفي، ٓنكمي، ال يتبع أّي معايًن حسابّية او وجدانّية، بل  ابداعيعمل اي على 
قو، افو، وآيصدر ُنسب مستوى اىتمامات الشخص الذي سيلكم على العمل الفيّن، وُنسب خربتو، ونّيتو، وذوق

 الفن.  عاَفيف  ، وموقعوتوومعلوما

 يف الرسم العبلجي  ٓنققتَف تتلّقق بالنسبة اُف الرسم العبلجي اٜنر، إ٧ّنا  النتائج: اظهرت النتائج بأف الفرضّية
 بشكل واضح. اٞننهجي 

7- التوصيات 

ـ تقد   اّواًل:، لسببٌن، العبلجي اٞننهجيلتعليم الرسم جّيد و برنامج نّ أ اثبت برنامج الولد القوي التلّوِف على
بغّض النظر عن خصائصو ، و ىمّ وىو اال ثانًيا:"، اٞننهجيالرسم عن طريق تقنّية " التبلميذ يف مهارات الرسم بشكل سريع،

اوصي بو لتدريس ماّدة الرسم يف كل . بشكل يفوؽ التصّوريف تعليم الرسم  االسلوب  ىذا التبلميذ احبّ  ،العبلجّية
 مدارس لبناف.

(2 الفرضّية االجرائّية الثانية مناقشة  

  :يف"برنامج الولد القوي، الرتبوي، التلّوِف، للعبلج بالفن، اٞنوجو للتبلميذ يف دائرة اٝنطر" يساعد تطبيق الفرضّية 
يف التبلميذ  يف الصفوؼ وليس فقط لدى التبلميذالتخفيف من عوارض االضطرابات االنفعالّية السلوكّية عند ٗنيع 

  .دائرة اٝنطر

  ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي استمارةمن خبلؿ نتائج يتم التلقق من الفرضّية : التقوميطريقة. 

  :الضطرابات االنفعالّية السلوكّيةعوارض ااُف بالنسبة  النجاحبعض الربنامج  حّققالنتائج. 

8- التوصيات 

االضطرابات احملتمل وجودىا يف داخل توسيع دائرة  هبدؼ االستجابة لكل حاجات التبلميذ النفسّية يف آف، متّ 
. كمتغًّن تابع نفسي يف الفرضّية  الصفوؼ الدراسّية اُف ابعد حد ٣نكن، لذلك مّت اختيار االضطرابات االنفعالّية السلوكّية



 

 

اٞنصابٌن  باالضطرابات االنفعالّية السلوكّية يف العّينة كانت متدنّية، ونسبة التبلميذ غًن ٌنولكن، نسبة التبلميذ اٞنصاب
باالضطرابات االنفعالّية السلوكّية يف العّينة كانت عالية، ويف ىذا اٜناؿ يصعب ابراز التغيًنات الواقعة عن طريق حسابات 

النجاح االحصائي ليس . ، ألف اٞنتغًّن التابع قليل يف العّينة، ويصعب رصد التغيًنات فيوجملموعة الكاملةتضّم ا احصائّية
  .تبلميذ يف الصفيف ٗنيع ال مضموناً 

يف ُنوث  اٞنشاركٌن معّينة لدى من اٞنمكن حصر عوارضونقوؿ:  6ورقم  2ورقم  1لذلك نكّرر توصيات رقم 
 . دقّةاكثر نتائج احصائّية مستقبلّية لضماف 

(3 الثالثةالفرضّية االجرائّية مناقشة  

 :الفرضّية والتقومي والنتائج ىي كالتاِف

  :يف"برنامج الولد القوي، الرتبوي، التلّوِف، للعبلج بالفن، اٞنوجو للتبلميذ يف دائرة اٝنطر" يساعد تطبيق الفرضّية 
يف الصفوؼ  التبلميذتعزيز االداء االجتماعي )االنتماء، االصدقاء، النشاطات، اٍف...( والسلوؾ اٞندرسي عند ٗنيع 

 يف دائرة اٝنطر. التبلميذ وليس فقط لدى 

  من خبلؿ تقدير اٞندّرسٌن يف اٞندرسة. ق من الفرضّية  التلقّ يتم : التقوميطريقة 

  :ٞندرسة، اُف يف دائرة اٝنطر ينقطعوف عن االحساس باالنتماء  التبلميذ منطلق افوضع ىذه الفرضّية من مّت النتائج
الحظ  َف اب. لكنينهوف ٥نو اٟنروب والتسرّ جّ و فشيئاً، ٬نتنعوف عن االختبلط ويتفيفقدوف اٞنهارات االجتماعّية شيئاً 

مع اٞندرسة، يتفاعل مع االخرين،  ابل كاف اكثرىم مند٠نً  ،فيها لتاٞندارس اليت عم ةتبلمذفة لدى ىذه الصفات اٞنتطرّ 
 يفإال اف تطبيق الربنامج ترؾ اثراً مللوظاً ستثناء حالتٌن او ثبلث حاالت فقط. ايشارؾ يف االنشطة بشكل مقبوؿ ب

ض التبلميذ اٞننزوين واٝنجولٌن، وذلك ُنسب آراء اٞندّرسٌن يف اٞنرحلتٌن الثانية والثالثة من االداء االجتماعي لدى بع
 .البلث

9- التوصيات 

اٞندرسي غًن متوّقع   النشاطات، اٍف...( والسلوؾ االصدقاء،  ف تطّوراً يف ٠ناؿ االداء االجتماعي )االنتماء، أمع 
عّد من الربامج اٛنّيدة من ناحية اجراء الربنامج يُ  فإفّ  عملُت فيها، يتاٞندارس الذه الظاىرة يف النسبة اٞنتدنّية ٟنبسبب 

 . ، اليت تدعم النضوج االجتماعياٜنوارات يف الصف واعطاء اجملاؿ لللوار والتخاطب

 



 

 

(4 الرابعةالفرضّية االجرائّية مناقشة  

  :رفع  يف"برنامج الولد القوي، الرتبوي، التلّوِف، للعبلج بالفن، اٞنوجو للتبلميذ يف دائرة اٝنطر" يساعد تطبيق الفرضّية
 . تبلميذلل االداء الدراسي )االنتباه، اٞنشاركة، الفروض، اٍف...( واٞنعّدالت الدراسّية

  من خبلؿ تقدير اٞندّرسٌن يف اٞندرسة.  يتم التلقق من الفرضّية: التقوميطريقة 

 للتبلميذ رفع االداء الدراسي يفأف الربنامج ساعد يتم االثبات بَف ائج: النت . 

10- التوصيات 

 اٞنعاٛنة ت ىذهىذا إذا حصل-رفع االداء الدراسي للتلميذ قد يتطّلب اكثر من معاٛنة االضطرابات النفسّية 
دراسّيًا على االقل اُف الوقت الكايف  . فيلتاج التلميذ اٞنتأّخرٗناعّية ةساعة عبلجيّ  12ويتطّلب اكثر بكثًن من  –فعبلً 

ِلَسّد فجوة التأخًن الدراسي والذىين، حّّت االجتماعي، قبل تسجيل اي تقّدـ. واكثر  والتلضًن لتغطية ما نقصو من اللياقة
 . النجاحو الدعم الدراسي البلـز من قبل االىل واٞندرسة والبيئة لبلنطبلؽ اُف من ذلك، ٪نتاج التلميذ اٞنتأّخر دراسّياً 

(5  مناقشة الفرضّية االجرائّية الخامسة 

  "يفالفرضّية: يساعد تطبيق "برنامج الولد القوي، الرتبوي، التلّوِف، للعبلج بالفن، اٞنوجو التبلميذ يف دائرة اٝنطر 
 .إطبلؽ عملّية التلّوؿ يف منظور التبلميذ

  :َف يكن يف متناوِف أي أدوات  ،وادوات الرصد اٞنستقّلة ،اٞنعايًنالتعريف اإلجرائي و  بسبب انعداـطريقة التقومي
 . بديل كأداة تقومي  السؤاؿ التلّوِف لذلك اعتمدتُ  .وقياسو  التلوؿتلديد ل

  :الثانية التلّوؿ يف اٞنرحلة ت مبلمحوتوّضل، التبلميذ يف اٞنرحلة األوُفيف بيانات  ٓنّسناْكَتشف أي َف النتائج ،
  .الرابعة ، وتأّكدت من مفعوؿ الربنامج اال٩نايب يف اٞنرحلةاٞنرحلة الثالثةواكتشفت بعض التلّوالت يف 

11- لتوصياتا 

ومع ذلك، مّت وضع ادوات جديدة لرصد  التلّوالت لرصدكانت اٞنّدة الزمنّية قصًنة، وكانت ادوات التقومي ضعيفة 
التلّوؿ.  قيف ٓنقي ؿفعاّ التلّوِف  القوي الولدبرنامج  وحصلُت على دالئل تشًن أفّ  التلّوؿ اليت انتجت إشارات مشّجعة

تلديد خصائصو، لو معرفة تفاصيلو، و ، مستقل سيكولوجي كمتغًّن التلّوؿ   تثبيتهبدؼ  استكماؿ اٞنشروع ولكن ٩نب
 .و١ناولة تقو٬نو

 

 



 

 

.ث مناقشات مكّملة لمواضيع البحث 

.1 مناقشة البيانات النوعّية  

. خبلؿ تطبيق الربنامجلقد اشرُت يف بداية البلث اُف البيانات النوعّية اليت سوؼ استخدمها يف ٗنع اٞنعلومات 
البيانات النوعّية تفيد الباحث يف التفكًن حوؿ كيفّية ٔنطيط اٝنطوات البلحقة للبلث االجرائي النوعي وتساعد يف تكوين 

 االفكار اٞنستقبلّية للبلث. 

 ، وكذلكوجداوؿ بأرقاـاٞنناخ السائد يف الصفوؼ، الذي ال ٬ُنكن ترٗنتو  وصف نات النوعّية ىومثل على البيا
. عندما بدأُت بالبلث، ساعدتين ىذه البيانات النوعّية يف اخذ خطوات جريئة العفويّة الصور الفوتوغرافّية، وتعابًن التبلميذ

. قّررت الدخوؿ اُف ٠ناؿ ٓنّوؿ الصغار اجملهوؿ منذ اّوؿ مرحلة اختباريّة بفضل  للدخوؿ يف اجملهوؿ وجعلو من اٞنعلـو
. 212"؟"ما ىي اٗنل الذكريات يف حياتك التأّمليالبيانات النوعّية. اخذُت اّوؿ خطوة ارْنالّية عندما قّررُت طرح السؤاؿ 

 موضوع التلّوؿ. حوؿىذه التجربة كانت مفيدة جد ا ألّنا وّفرت معلومات نوعّية 

وغًن اإلحصائّية، ُتسهِّل مراقبة  الرقمّيةّف البيانات النوعّية ىي ٠نموعة قّيمة من اٞنعلومات غًن من اٞنؤّكد ا
ما. ويف ىذه اٜنالة استخدمتها  ااالشارات والدالئل ذات صلة ّنتغًّنات البلث. ولكّنها يف النهاية ٩نب اف ٔندـ ىدفً 

 ر.إلنشاء اساليب وادوات لفهم اٞننظور والتلّوؿ لدى الصغا

يظهر خبلؿ تطبيق البلث االجرائي النوعي ٬نكن اف يف البيانات النوعّية أّٝنص بالقوؿ: أّف كل تفصيل جديد 
 يكوف موضوًعا نستطيع إدراجو يف البلث التجرييب اٛناري، او توسيعو يف ُنوث مستقبلّية أخرى.

12- التوصيات 

ا، وتستلق البلث  اتالبيانمن اٞنمكن اعادة البلث يف اٞنستقبل باالرتكاز فقط على  النوعّية، اليت ىي غنّية جد 
 وتوصيات جديدة. بأفكاريف امكانّياهتا، للخروج 
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.2 مناقشة موضوع اللغة، والمصطلحات المستخدمة في مجاؿ العالج النفسي والعالج بالفن.  

، ولكن 213ألمٌن معلوؼ"اللغة ٓنكم يف الكتابة، ألّنا..." بدأُت الفصل األّوؿ من الباب األّوؿ هبذه الكلمات 
اللغة تتلكم ايضًا يف ٔنزين االفكار اٞنطروحة، ونقلها، وتلّقيها، وفهمها. ومن ىنا اعتربُت اللغة، منذ البداية، االختصاص 

اليت ُتكمِّل مهّمة ىذا البلث  لذلك ارى اّّنا تستلق مناقشة خاّصة، لئلشارة اُف بعض من اٞنفاىيم اللغويّة اليت  11رقم 
ذات  واالغريقّية ، وقبل اف اّني اٞنناقشة اقدِّـ بعض التوضيلات اٝناّصة باللغة العربّيةلذلكالبلث. ا خبلؿ ىذا اكتشفته

 .صلة باألفكار اٞنطروحة يف البلث

ومفاىيم عديدة ٟنا عبلقة ّنوضوع العبلج بالفن، كمصطلح "الفن" على سبيل  يف ىذا البلث يف معافٍ  تعّمقتُ 
" من منظور نظريّة الغريزة الذكّية، بالفن ناقشُت موضوع "العبلج .يف ىذه االطروحة كاملةً   الو اقسامً  اٞنثاؿ، الذي كّرستُ 

 لغوي ا ألنّو معروؼ ويبدو انّو واضح جّداً وال ٪نتاج اُف تفسًن.  اناقشوَف إ٧ّنا 

اٞنفهـو السائد ٞنصطلح العبلج ىو انّو نوع من انواع الشفاء، يتخّللو تدّخل فزيائّي او كيميائّي او جراحي، فهل 
٬نكن اف يُفسَّر العبلج بالفن وكأنّو من انواع الشفاء؟  إّّنا اللغة اليت تفرض فكرة العبلج بالفن وكأنّو دواء. "تار٫نيا، لقد  

ريف واضح لنفسو، وتثبيت نفسو على أّنا مهنة مستقّلة... ولذلك احتضن ٠نموعة من كافح العبلج بالفن يف تقدمي تع
على اّف اٞنعاٛنٌن بالفن ارادوا  القوؿ(. يدؿ ىذا (Bucciarelli, 2016وجهات النظر اليت ُتطبَّق يف اٞنمارسات السريرية" 

، لذلك "دعت ٠نلة ٗنعية العبلج بالفن قائًما ؿتقدمي العبلج بالفن وكأنّو شفاء. االلتباس يف ىذا اٞنوضوع كاف وال يزا
، وىذا يعين اّف ٗنعية ibid)األمريكية مؤخرا إُف تقدمي تعاريف منقلة للعبلج بالفن ٟنا صلة باٞنمارسات اٞنعاصرة" )

 العبلج بالفن األمريكية ليست اكيدة من اسس العبلج بالفن وىي ٕنارسو.

باللغة العربّية خاصًة و  -ة لصياغة تعريف جديد ٞنصطلح العبلج بالفن لقد التمسُت يف ىذا البلث اٜناجة اٞنللّ 
من العبلج للرأي العاـ كما لبلختصاصيٌن.  لذلك خصصُت وقتًا وجهًدا غًن بسيط  كهذا النوع  نوعٍ للتوضيح خصائص  -

ترٗنتها يف اللغات اٞنعاصرة  وىي كلمة اغريقّية قد٬نة، اليت جرت Therapyيف ىذا البلث ٞنعرفة اٞنعاين اٜنقيقّية لكلمة 
. لقد توّصلُت خبلؿ دراسيت اُف اكتشاؼ كذلك  ّنعىن "العبلج"، ومنها اعتمدت اللغة العربّية اٜنديثة ىذا اٞنعىن وترٗنتها
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ة ٢نتلف لقي الضوء على معافٍ ت يتاٞنصطللات التار٫نّية ٞنفاىيم اٞنرض النفسي والعبلج النفسي يف اللغة العربّية القد٬نة، ال
 therapy. لكلمة 

يف منزلة شفاء او دواء. فهذه الكلمة ٟنا تاريخ تطّور طويل،  therapyيكمن اصل االلتباس يف استخداـ كلمة 
. ٤ند تفسًنات كلمة و حيث اكتسبت معاين ٢نتلفة عرب العصور  يف  therapyَف يكن ٟنا عبلقة بالعبلج كما نعرفها اليـو

. فالكلمة 214(Pierre Chantraine, 1999مراجع ٢نتلفة مثل قاموس بيار شانرتاف )تاريخ تطّور اللغة االغريقّية يف 
.   therapyىي اصل كلمة  theraponػوف او پاليت تُلفظ مثل ثًنا Θεράπωνاالغريقّية   كما نعرفها اليـو

( ومن ىنا تتطّور الكلمة لتعين جلب thermos or thermeأقدـ اٞنعاين ٟنذه الكلمة ٟنا صلة ّنعىن الدؼء )
الدؼء او جلب النار او جلب النور او الشخص الذي ٩نلب النار او النور. وفيما بعد نرى استخداـ الكلمة من قبل 

( ّنعىن اٝنادـ، او اٞنرافق يف اٜنرب، أو قائد العربة اٜنربّية، أو Homerosاٞنعروؼ ىومًنوس ) اإلغريقياٞنفّكر والشاعر 
عد الذي ٪نمل االسللة ويناوٟنا يف ساحة اٜنرب. مث أسُتخِدـ اٞنصطلح ىذا ّنعىن خادـ لشخص مهم، او عبد لنيب اٞنسا

ما،  او ٞنن ٫ندـ اهلل يف العبادة )كما جاء يف كتاب التورات عندما ذُكر موسى كخادـ اهلل(.  واخذت الكلمة بعد حٌن 
طيت الكلمة معىن اٞنكاف حيث يتم فيو إعطاء خدمة ما، رّّنا مكاف معىن عامل او معىن عبد عادي.  ويف وقت الحق أُع

يشبو النزؿ او اٞنطعم. وبعد ذلك اسُتبدؿ اٞنكاف واصبح مكانًا يشبو اٞنأوى يأوي اٛنرحى يف اٜنرب او اٞنرضى. مثّ اصبلت 
 طوفيف كتابات افبل Θεράπωνالكلمة تعين الشخص الذي يعتين باٞنريض او اٞنصاب يف اٜنرب. واخًنًا نرى كلمة 

Plato)  .ّنعىن مستلضرات نباتّية للعبلج الطيّب ) 

، مثل Θεράπων(  اٞنستمدة من therapia)تلفظ  θεραπείαىناؾ معاٍف قليلة اُخرى الستعماالت كلمة 
عبلج العطور والطقوس واٞناؿ واٜنصاد. ولكن اىم ما جاء يف ىذه التفسًنات، واليت قد تكوف االقرب لتوضيح معىن ال

" اليت Qui aime à rendre service, qui cherche à plaireالنفسي يف ا لوقت اٜناضر ىي اٛنملة التالية: "
من ىذه  θεραπείαتعين "الشخص الذي يوّفر خدمة، او الشخص الذي يسعى اُف االرضاء". قد يُفَهم مصطلح 

 الرضا ىو العبلج الذي يُقّدمو اٞنعاًف.  رب على انّو "اٝندمة من اجل االرضاء" وقد يكوف، فُيعتَ الزاوية
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ويف ىذا السياؽ ٬نكن تفسًن معىن كلمة اٞنرض يف اللغة العربّية، واقوؿ، أف مصطلح اٞنرض قد يعين غياب الرضا 
: اٝندمة من اجل اعادة الرضا. اّما (therapyثًنايب )او الشخص الذي ال يشعر برضا، وبالتاِف، فقد يعين مصطلح 

، ويستعمل مواد واساليب، و٫ندـ هبدؼ اعادة الرضا )ٞنن فقده، اي  (therapist)اٞنعاِلج  فهو من يعتمد على علـو
اٞنريض(. ومن ىنا ٬نكن تفسًن معىن كلمة اٞنريض ايضاً، فاٞنريض ىنا ىو ىذا الشخص الذي ُأصيب بشعور سليب معٌّن، 

 جسدي او نفسي،  و٪نتاج اُف اكتساب الشعور بالرضا ٠ندداً.  

تطبيقًا ٟنذه النظريّة اللغويّة اقرتح التعريف اآليت بالنسبة اُف ػمصطلح "العبلج بالفن: أف العبلج بالفن ىو خدمة و 
تعتمد على علـو انسانّية، ونفسّية، وفنّػّية، وتعليمّية، وبيولوجّية، وثقافّية، واجتماعّية، وغًنىا، َيستخدـ اٞنعاًف بالفن 

( او الراحة النفسّية اُف feeling goodالفنوف اٞنعروفة،  لتلفيز شعور الرضا او الفرح )اساليب ومواد ُتستعمل يف ٠ناؿ 
. قد يساعد ىذا الشعور بالرضا والفرح هومنظور  ووعقل ١نرّكات اٜنياة يف جسد االنساف ينشِّطمن ٪نتاج اليو، ألف الفن 

وقد ُيستعمل  الفن يف بعض اٜناالت كػ"ُمكّمل  والنشاط االنساف يف التأقلم ويف مواجهة ٓنّديات اٜنياة بشكل افضل.
( يف علم النفس العيادي، يف الطّب، ويف الرتبية، ويف اٝندمة االجتماعّية، ويف االزمات therapeutic aidعبلجي" )

 االنسانّية، ويف الكوارث الطبيعّية، ويف ٠ناالت اخرى. 

ف منّقلة للعبلج بالفن؟  اّواًل ىناؾ من يقصد اٞنبالغة وٞناذا ىذا التشديد واالٜناح واٜناجة اُف استلداث تعاري
يف منافع العبلج بالفن، يّدعوف بأف بالفن يشفي االمراض النفسّية او الرتبويّة وغًنىا، رغبًة لتثبيت مصداقية العبلج بالفن. 

اض، وذلك رغبًة منهم  لتثبيت عي بأنّو يشفي االمر دَّ والعكس صليح، ىناؾ من يرفض اٞنبالغة يف منافع العبلج بالفن وال يَ 
العبلج بالفن كمجاؿ مستقل عابر لبلختصاصات. ولكن ىذا صعب بغياب التعريف اٞنستقل عن االختصاصات النفسّية 
االخرى. اٞنفارقة ىي اف االنساف اكتشف الفن كأّوؿ انواع العبلجات النفسّية، ولكّنو َف يستطع حّّت اآلف فهمو واعبلنو 

 العلم.وتثبيتو يف عاَف 

 إنىّن اف اكوف قد سا٨نت يف بناء ىذا التعريف.   

ُنثُت عن دالئل تار٫نّية تُثبت بأّف الفن اسُتعِمل فعبًل  كعبلج "لتلفيز شعور الرضا او الفرح او الراحة يف 
الصيدلة، ويرجع النفس"، فوجدتو يف طّيات التاريخ. "من بٌن اجملاالت العلمية اليت بزغت إباف العصر العباسي علُم الطب و 

ذلك إُف الرتٗنة اليت بلغت يف العصر العباسي شأنًا عظمًيا...  جرى تعريب كتب كثًنة يف الطب عن الفارسية    
...... ازدىرت حركة الرتٗنة ومّت اإلنفاؽ عليها بسخاء، وقد برز يف ٠ناؿ الرتٗنة والتأليف "أبو يعقوب يوحنا بن ]واليونانّية[

يلي الدمشقي، الذي عهد إليو الرشيد برتٗنة الكثًن من كتب األطباء واٜنكماء مثل: "أبقراط"، ماسويو" الطبيب اٞنس



 

 

(. من الواضح اف اٞنصطللات الطّبية اٞنعروفة جرت ترٗنتها من اللغة Wikipedia, 2016" )او"جالينوس"، وغًن٨ن
بعض اٞنصطللات الطبّػّية وادراجها يف اللغة العربّية كما للغة العربّية يف العصر العّباسي، ويبدو انّو جرى نقل ااالغريقّية اُف 

نعداـ اٞنرادؼ اٞنناسب ٟنا يف اللغة العربّية آنذاؾ، وىذا شيء طبيعي جد ا يف تاريخ تطّور وذلك التلفظ يف لغة االصل، 
س". اٞنفارقة ىي اّف ّنعناىا "ٓنفيز شعور الرضا او الفرح او راحة النف θεραπείαاللغات. ومن بٌن ىذه الكلمات كلمة 

ىذه الكلمة ىي موجودة، وعلى قيد التداوؿ، اُف يومنا ىذا، يف اللغة العربّية، واٞنفاجئة ىي اّّنا ال زالت ٓنمل معناىا 
االصلي وما من احد انتبو اُف ذلك، وال زالت ُتستخَدـ يف بعض اٞنراكز الطبّػّية اٞنخصصة لعبلج االمراض العقلّية،  من 

 شعور الرضا او الفرح او الراحة يف نفس" اٞنرضى اٞنصابٌن بعوارض نفسّية مثل الكآبة او الصدمة وغًنىا.  اجل  "ٓنفيز 

 θεράπων". أّما اٝنادـ الَطَربيف اللغة العربّية ىي كلمة "  θεραπείαاو  Therapyإّف ترٗنة كلمة
ن طريق الغناء او غًنىا من الفنوف( وىو هو من يُقّدـ خدمة الطرب )عفالذي ٓنّدثنا عنو بالتفصيل   Theraponاو

من  هيف اللغة العربّية وإ٧ّنا ضاع اٞنعىن اٜنقيقي ٟنا عرب العصور، اُف اف ٕنّكنُت من انقاذ "طرب"كلمة   تْ يَ ػِ قػَػ". لقد بْطِرب"اٞنػُػ
 دىاليز اللغة. 

تفسًن كلمة الطرب يف معجم اٞنعاين ىو اآليت: "الطََّرُب: ِخفٌَّة وِىزٌَّة تثًن النػَّْفَس لفرٍح أَو ُحْزٍف أَو ارتياح. أَغلب ما 
 (. 2016يستعمل اليـو يف االرتياح " )معجم اٞنعاين االلكرتوين، 

كثًنة لكلمة الطرب يف القواميس   وبقي السؤاؿ الكبًن لدى الناس: ما ىو الفرؽ بٌن الغناء والطرب؟ ىناؾ معافٍ 
، تار٫نّياً، اٞنطِرب على سبيل اٞنثاؿواٞنعاجم، وىي كّلها تدؿ على اف اصل كلمة الطرب كانت يف اٞناضي الغناء العبلجي. 

ع ىو الشخص الذي يُغيّن للمرضى يف اٞنستشفى العقلي لتوفًن الراحة النفسّية. ويُعَرؼ ىذا اٞنستشفى العقلي بأنّو ذو طاب
كلمة "مريز"، اليت تعين اُف   عريب اٚنو "ماريستاف" يف مصر و"بيماريستاف" يف اٞنغرب، وحلب، وبغداد، نسبةً  -فارسي

 "اٞنريض" باللغة الفارسّية، وكلمة "ستاف" اليت تعين اٞنكاف.

لذي كاف يرأس . ٥نن نعرؼ اٚناء مثل ابو بكر الرازي، ا215أّما مصطلح "الػطػرّاب" فهو صيغة مبالغة ٞنانح الطرب
 كصفة او كمرتبة عالية ٞنعاًف كبًن.    ،بالطرّاب بلقّ جناًحا خاص ا للمرضى العقليٌن يف بيماريستاف بغداد، ولرّّنا كاف يُ 

 ويف نفس السياؽ، قد تكوف كلمة اضطراب مشتّقة من كلمة طرب وقد تعين عكس الطرب او انعداـ الطرب. 

                              
 .تعابًن اللغة العربّيةناولت بعض مقابلة تيف (. 2017)  عبد الساتر يوسف حسيبُنسب تعريف االستاذ   215



 

 

نذ العصر مة اٞنرضى النفسيٌن يف ماريستانات وبيماريستانات العاَف العريب لقد جرى استخداـ الغناء الطريب ٞنعاٛن
يف بيماريستاف مدينة فأس يف اٞنغرب، وذلك اُف حٌن دخوؿ العبلج النفسي الغريب  1945العّباسي، واستمّر ذلك اُف العاـ 

 . 216اُف الشرؽ. إ٧ّنا، ال يزاؿ الطرب ُيستخدـ يف ماريستاف القاىرة اُف يومنا ىذا

كانت ىناؾ انواع اخرى من العبلجات "الطربّية" النفسّية ُتطّبق يف بيماريستنات العرب ّنا يُقاَرف بالعبلج بالفن 
، مثل العبلج ِنرير اٞنياه يف الربؾ والنوافًن، ومثل العبلج  اٞنختلفة اليت كانت تتسّرب عرب الزجاجات اٞنلّونة اُف  باأللوافاليـو

(. ولكن اختفت ىذه ergotherapy(، ومثل اٞنداواة بالعمل )chroma-therapyداخل ُحجر اٞنرضى )
البيماريستانات ومعها العبلجات "الطربّية" عند دخوؿ العبلج النفسي اٜنديث اُف اٞنستشفيات اٜنديثة. ولكن بقيت كلمة 

التفسًن التاِف عن الطرب: "الغناء  الطرب يف اٞنعاجم القد٬نة ّنعناه اٜنقيقي وانتقلت لنا عرب النسخ اٞنتكرر. ولذلك نقرأ 
(، وىذا يؤّكد اف النشاطات اٞنختلفة اليت كانت ٕنارس 2016و٥نوه ٣نا ٪نّرؾ يف النفس الطََّرَب" )معجم اٞنعاين االلكرتوين، 
 .therapyيف البيماريستانات رّّنا كانت ىي ايضاً ُتسّمى بالطرب ّنعىن 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            217 

                              
يف مؤٕنر "الفن    ”L’art au service de la psychiatrie : experience de la Casablanca. ١ناضرة بعنواف"(2013)موسوي، دريس   216

 وطب النفس"  يف مستشفى دير الصليب.

 بيمارستاف ارغوف الكاملي يف حلب. :15صورة 



 

 

تُرمى يف كل مكاف، يف داخل ويف خارج ٠ناؿ علم النفس او الطّب، مصطللات مثل  therapyأّما اليـو فكلمة 
beauty therapy  اوhome therapy  اوshopping therapy  اوmassage therapy  ًامثلة شائعة جّدا

والدواء. ولكن عند التدقيق نبلحظ اّف اٞنعىن القدمي ىو الذي ُيسيطر، وَف يتغًّن، وىو:  بالعبلجوكثًنة، ال عبلقة ٟنا 
، شعور على سبيل اٞنثاؿ، beauty therapy اكتساب او إعطاء شعور الرضا او الفرح والراحة النفسّية. فيصبح معىن

بالنسبة اُف اٞنصطللات االخرى، شعور الرضا او الفرح والراحة  والشيء نفسو لنفسّية عند ْنميل الوجو او اٛنسم، الرضا ا
 النفسّية عند التبّضع، او تغيًن ديكور اٞننزؿ، او اٜنصوؿ على جلسة تدليك، واٍف... 

13- التوصيات 

ىّن اف يلتفت العلماء يف اللغة العربّية اُف اٞنصطللات طرب، وطرّاب، ومطِرب، واضطراب، وأف يتأّكدوا من ٕنأ
معانيها القد٬نة بشكل علمي، واف يسهموا يف اعادة تداوٟنا يف االوساط العبلجّية، كما يف االوساط الغنائّية الفنّػّية، ٣نا 

 .218طِربْ ػػُ ء والطرب، وبٌن اٞنغيّن واٞنمعرفة الفرؽ ما بٌن الغنا يفسيساعد الناس 

.3 العالج بالفنمناقشة  

. ُنثُت عن جذور العبلج بالفن، عن وعياالنساف  يبلحظودوف اف من العبلج بالفن موجود منذ فجر االنسانّية 
حوؿ مراحل  عن خصائص الفن العبلجّية وتأثًنه يف عقل االنساف وصّلتو يف التاريخ القدمي. مّث اجريُت استقصاًء دقيقاً 

استخداـ تكوين مهنة العبلج بالفن منذ العصر الرومانسي يف اٞنصّلات العقلّية الفرنسّية. فاصبح واضلًا اّف العبلقة بٌن 
، بل ُبيِنِ على التباس سببو عبلقة الفن الرومنسي همبعضل ثابتة كما يتخيّ  على اسس علمّية َف ُتبَ  219النفسي الفن واٞنرض

اكتشفُت بالتاِف، اف اختصاص العبلج بالفن ّنفهومو اٜنديث ُبين على تفاصيل سرديّة، وسًنة اشخاص باٞنرض النفسي. 
 نفوذ، بدؿ اإلثبات العلمي. اكتسب العبلج بالفن مصداقّيتو غًن العلمّية من خبلؿ الوقائع التالية: يذو 

 يًئا سامًيا ال يتلّمل الشبهات بنظر الناس.اّواًل: ارتباط الفن بالدين والسياسة واٞناؿ عرب التاريخ، ما جعل منو ش 

  .ثانًيا: على جاذبّية الفن الذي حًّن الفّنانٌن واهبر الفبلسفة فجعلوا منو موضوعاً فلسفّياً راقياً مّت التداوؿ بو لقروف 

 
 http://picssr.com/tags/bimaristan/page3اٞنصدر:   217
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 بٌن كلمة الغناء ومعىن الطرب، اختلفتا ِنصوص من منهما تستلق لقب اٞن
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 ة ُمنبثق من االبداع يف اٜنياة العملّية اليوميّ  شيءعية، ّنعىن أف كل او -ثالثًا: مفعوؿ الفن يف اٜنياة اليومّية بطريقة ال
ومّتصل 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 االبداعّية يف الدماغ، ٥نن نستمتع هبا ونستسلم ٞنفعوٟنا.

 واٞنعاٛنٌن النفسيٌن األوائل الذين ابدوا اىتماـ بفن اٞنرضى العقليٌن يف اٞنستشفيات، ولكن َف  رابًعا: شهرة االطّباء
اىتماـ االطّباء بالفن وكأنّو تأكيد اّف الفن عبلج.   همتَػْرَجَم بعضو  ،اّف احدىم اقر بأف الفن ىو عبلج قطّ ٪نصل 

 وىذا ليس ثابًتا اُف اآلف.

 ٛنٌن بالفن على ربط مهنة العبلج بالفن ّنختلف مدارس علم النفس، مثل التلليل خامًسا: مؤّخرًا اجتهد بعض اٞنعا
 كتساب الشرعّية العلمّية.  ن يف ٠ناؿ اٞنعاٛنة النفسّية، وال النفسي، وغًنىا، واستعاروا من مبادئها، لتثبيت العبلج بالف

( ٩نذب sensationalمثًنًا )ة العبلج بالفن موضوًعا نكانت ىذه حملة عن اىم االسباب اليت جعلت من مه
 ، عينها،  ولؤلسبابالكثًنين من دوف ٓنّفظ، ومن دوف التأّكد من صّلة ما يقاؿ عنو، وما يزاؿ ىذا التأثًن فاعبًل حّّت اليـو
 ازائفً  اعلمً  نعضهمىي مسّلمات جعلت من اختصاص العبلج بالفن علمًا يشبو االمر الواقع، اُف حّد اعتباره من ِقَبل 

(pseudoscienceاو شبو )- .علم 

ما ىو الفن إًذا؟ برز ىذا السؤاؿ عرب التاريخ وتكرر دوري ا، وّٕنت االجابة عنو يف البداية عن طريق الفلسفة، مث عن 
اثة مثل الد٬نقراطّية، والرأٚنالّية، والشيوعّية، واٜنداثة، وما بعد اٜند باأليديولوجياتطريق الفكر الرومانسي االديب، مرورًا 

(post modernism وحقوؽ االنساف، وغًنىا. اعتُػرب الفن، طواؿ ىذه اٞنّدة، منتجًا يدويًّا ماديًّا ٩نب وصفو وشرحو )
بالتنسيق مع االفكار وااليديولوجّيات السائدة. ولكن مع ظهور التلليل النفسي يف االوساط الطبّػّية، رُِفَضت الفكرة القائلة 

وظائف نفسّية،  ٬نكن انتاجو من خبلؿ  وماّدي يتبع االفكار السائدة، بل قيل انّو منتج نفسي لأف الفن ٠نّرد منتج يدوي و 
( جسديّة، او كتابّية، او تلوينّية، او موسيقّية، او creative process(، او عملّية تنفيذيّة خبّلقة )processسًنورة )

 البلث يف البلوعي. عندمسرحّية، اٍف... تساعد التشخيص 

 سويغكاٝنلفية النظرية لت وأّنذت منو دت مهنة العبلج بالفن، منذ البداية، على وثوقيّػة التلليل النفسي،استن
 ،شرعّيتها العبلجّية. وإُف اآلف، يتمّثل التلليل النفسي النظرية النفسية الرئيسة اليت يعتمد عليها اٞنعاٛنوف الفّنيوف. لكن

منطقّية ٓنكمها ظروؼ -النفسي من تراث فلسفي، وتأّسس على اسس فلسفّية ىناؾ إشكاليتاف. اّواًل: انطلق التلليل
الزماف واٞنكاف واالشخاص، وَف ينشأ نتيجة دراسات ْنريبية، لذلك واجو الكثًن من االنتقادات، واُف اليـو َف يتم إخضاع 

االنطبلؽ الشرعي للعبلج بالفن،   ىو نفسيالتلليل ال ألفّ مبادئو ونتائجو العبلجّية اُف االختبار العلمي اٜنديث. وبالتاِف، 



 

 

بالربىاف القاطع. واكثر من ذلك، يبدو اّف اٞنعاٛنٌن النفسيٌن ال ٪نتاجوف  اٞنستقّلة كذلك، َف يتم إثبات منافعو العبلجّية
ء النفس ىي اّف علما الثانية. االشكالّية اٞنسؤوليةمنطق ومنطلق التلليل النفسي يعفيهم من تلك  أفّ  اُف برىاف طاٞنا

السريريٌن، واٞنعاٛنٌن بالتلليل النفسي َف يسبق اف اقػّروا بفكرة اف التلليل النفسي ٬نكن اف يُطبّػق بواسطة العبلج بالفن. 
اٞنعاٛنٌن بالفن  إفّ  وّنعىن اوضح، .لذلك كل ما نعرفو عن خصائص العبلج بالفن ىو ما يُقاؿ عنو من قبل اٞنعاٛنٌن الفنيٌن

، وبنوا على اسسها منظومة عبلجّية، ولكن مسوِّغ، بدوف إذف وال اٞنبادئفس العيادي، واستعاروا منو بعض اعرتفوا بعلم الن
خارج يف علم النفس العيادي اٞنعاصر َف يعرتؼ بالعبلج بالفن كعبلج شفائي.  لذلك، يبقى العبلج بالفن ٣نارسة معزولة 

يف بعض اٞنراكز العبلجّية يف  امساعدً  اعترَب عبلجً ، وكلد اقصى، يُ وتوتطبيقا معاٛنات علم النفس العيادي التجرييب اٞنعاصر
 بعض االحياف.

حتماؿ عبلجي من قبل اٞنعاٛنٌن النفسيٌن اٞنعاصرين ىو الُبعد القائم بٌن العلم ااحد اسباب عدـ اعتبار الفن ك
، واعُترب نقيًضا ٟنا، وتُرِكت معاٛنة موضوع الفن للفبلسفة،  والفن بشكل عاـ. ألف الفن ُوِضَع تار٫نّيا يف ٠ناهبة مع العلـو

ويونغ وغًنىم من رّواد التلليل النفسي، َف يقل علماء  ١ناوالت فرويد عنواٞنؤّرخٌن، والنّقاد، وّْنار الفن. وبغض النظر 
عن الفن،  ًئاال يعرؼ شي النفس العياديٌن اٞنعاصرين كلمتهم بعد عن الفن والعبلج بالفن، ألف اٞنعاًف النفسي اٞنعاصر

ا للبلث يف ىذا العاَف القدمي، العميق، اٞنػُػبهم، الصعب واحتماالتو العبلجّية. السبب يتأّخر علم النفس ٟنذا  وليس مستعد 
 بشكل عاـ، وبالتاِف العبلج بالفن بشكل خاص. ووتوصيف والعيادي اٞنعاصر يف تقدمي عيادي بشأف الفن تعريف

والفن،  لئلبداع( mental-behavioralسلوكي )-سد ىذه الثغرة التار٫نّية عرب تقدمي تعريف ذىين ةرور من الضّ 
مثل نظريّة التلليل النفسي وغًنىا، وٓنديد٨نا بشكل مستقّل عن التاريخ،  نفسّية جاىزة،-بعيًدا عن استعارات علم

، كبداية ومدخل علمي صليح اُف احتماالت الفن العبلجّية، يصعب اثبات صبلحّيتها يف واٞنتاجرةوالفلسفة، والنقد، 
 العبلج بالفن. ىذا شرط من شروط العلم.

لكي ٥نصل على جواب نفسي اكلينيكي علمي ِنصوص االبداع والفن، ٩نب تفسًن االبداع والفن من وجهة 
إنشاء نظريّة تسّد ىذه ٩نب نظر عملّيات عقل السلوؾ البشري قبل تقدمي اجوبة ِنصوص االحتماالت العبلجّية للفن. 

ها ستخدم ياٞندارس العبلجّية النفسّية اليت عيادي، متجاوزًا كلالالثغرة التار٫نّية، وتُفسِّر االبداع والفن من منظور علم النفس 
 .الباب التاِف أقّدـ ىذه النظريّة يف وّنا. اّّنا نظريّة الغريزة الذكّية طَف٫نْ ، بل اٞنعاٛنوف الفنّػّيوف

 



 

 

.4 الفلسفةمناقشة  

لعلم  اٞنؤسسة فاألفكار .النفسيف علم كما اليـو  العلـو يف كل اٞنطروحة  لؤلفكارالفلسفة ىي االساس واٞننبع 
 . الفلسفة  اءاعطينبغي النفس انطلقت يف اٞناضي كأفكار فلسفّية، ومن مّث تطّورت حّّت اصبح علم النفس ٠نااًل مستقبل 

اٞنصطللات واالختصاصات اليت جاءت يف العودة اُف كاختصاص علمي، بل من خبلؿ   مناقشتها بابليس من ا ، حّقه
ألف ىذه اٞنصطللات واالختصاصات  باالضافة اُف اٞننظور االكلينيكي، من منظور الفلسفة تدويرىاواعادة االطروحة، 

 اعتربت الفلسفةٟنذا . من داخل الفلسفة كما من خارجها وتطويرىا من الضروري الرجوع إليها انّو وارى اساسها الفلسفة
مثل باقي  ل واسع يف منت االطروحةوتناولتو بشك االختصاصات الداخلة يف البلث االختصاص العاشر من

 االختصاصات.

والعبلج  ،والعافية النفسّية ،واٞنرض النفسي ،االبداعواطلق نظريّات جديدة يف ٠ناؿ  اكمل اٞنناقشة،سوؼ 
فرويد وميزيرو وكل من ارسطو و يف اطار فلسفي، كما فعل  وغًنىا من االفكار اٞنطروحة يف البلثوالعبلج بالفن،  ،النفسي

كل   . وٞنذا اناقشها من باب الفلسفة وليس من باب علم النفس؟ ألفاالطروحةىذه  يفيف ٠ناؿ علم النفس جاء ذكره 
 .220اُف اف تُثّبت علمي ا بالتجارب واالختبارات واالرقاـ تبقى افكار فلسفّية  االفكار اٞنطروحة يف ٠ناؿ علم النفس

. سوؼ اعاًف عبلقة الغريزة اللغة والفلسفة ىناؾ االساس اٞنطلق لكل شيء، وىو الغريزة اُف باإلضافةويف االخًن، 
وذلك يف انتظار يف اطار فلسفي،  ،بشأّنا اٛنديدة النظريّات باٞنرض والصّلة والعبلج واالبداع يف الباب التاِف واطلق

 تثبيت ىذه النظريّات بشكل علمي يف اٞنستقبل.
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الخامسالباب   
 

واآلفاؽ الجديدة اتنظريّ ال إطالؽ  
 مقاربة فلسفّية

 

 قولك أنك ال تفهمني مدح ال أستحقو أنا،
 .واىانة ال تستحقها أنت

 جبراف خليل جبراف—

 

 

 

 

  .خطّاهيتو ناقشة اٞن اقساـ االطروحة، يتبع بابيف  اعتياديغًن  ،إضايفٌ  بابٌ ىذا 

 اٞنناىجي-العربالبلث ، كوف منت االطروحةيف  ّنا اّف االطروحة تتبىّن ّنج عابر لبلختصاصات، وكما ذُِكر سابًقا
 او اٞنيداف ، ينبغي ايًضا عبور ارض الواقع221والرجل اآلخر يف ارض الواقع االكاد٬نّيةيف العلم مع رجل يف  ّنج التقد ـىو 

 ينبغي التوّقف عند بعض اٞنفاىيم واٞنصطللاتٖنرة ىذا البلث. من ىنا، العطائها لنقل النتائج و  ٥نو االكاد٬نيا،

، ومعاٛنتها، والتعريفات اٞنفاىيم واٞنصطللاتا، واالشارة اُف اشكالّيات يف ىذه ذى والتعريفات العمبلنية الواردة يف
 .كل ما سبق يف ىذه االطروحةاُف   وىذا باالضافة إطبلؽ نظريّات جديدة بشأّنا، كما ،وٓنديثها
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الرابع عشرالفصل   
 

 مناقشة مفهـو التحّوؿ
  التحّوؿ االستباقي ةنظريّ  وإطالؽ

 

 
 ليس كل من يشرد بتائو.

 ج. ر. ر. تولكين —

 

غًن قابل كاف التلّوؿ و و غًن واضح، لي، ولكّنو كاف لغزًا، والكبلـ عمن اىداؼ الدراسةالتلّوؿ كاف منذ البداية،  
٬نكنين وصف الدراسة مع صغار السن الذين َف يستكملوا تنمية آفاقهم الفكريّة بعد.  باألخصوالقياس،  والتعريف للتلديد

اناقش يف ىذا الفصل ( ألنو ال يكّرر دراسات سابقة. basalاٜنالّية عن التعّلم التلّوِف لدى الصغار بدراسة قاعديّة )
 ات جديدةيّ ، واطلق نظر بكامل جوانبو من خبلؿ الدراسة الثالثة يف البلث،ا اختربتو عند الصغار كمموضوع التلّوؿ 

 .اٞنواضيع اليت طرِحت يف الدراسةٟنا صلة ب خاّصة بالتلّوؿ

.أ ومناقشتها راحلهام التحّوؿ في ىذا البحثدراسة  

  تتابع مفهـو، بدائّيةبدأت الدراسة الثالثة عن التلّوؿ ِنطوات حذرة، مع ابتكار تصاميم وادوات بسيطة، تُعَترَب 
وبالنتيجة، بالرغم من اٞنّدة القصًنة، كانت نتائج ىذه . ٪نّققو التلميذالتلّوؿ بعيًدا ومستقبلً عن اي اضطراب او ٤ناح 

يف اربع مراحل، ومشلت كل مرحلة صف ا من الصفوؼ اليت دخلت  التلّوؿة مّرت دراساحملاولة مشّجعة. ّنعىن آخر، 



 

 

 واضلةمن اوجو التلّوؿ، ولكن بوادر  اوجهً كل ٠نموعة او صّف دراسي   فواخترب ْنربة برنامج الولد القوي التلّوِف. 
  .الرابعة من اجملموعةالثالثة والرباىٌن اتت  للتلّوؿ ظهرت فقط عند اجملموعة

 شبو بشكلولكن  ،يف اٞنرحلتٌن األوُف والثانية 222األوُف والثانية تٌنللدراس الدراسة الثالثة بشكل متوازٍ طبيق جرى ت-
النجاح عند لتوضيح اسباب  و االربعونتائجت لمجموعاالتلّوؿ لاقارف متغًّنات  والرابعة.الثالثة،  تٌنيف اٞنرحل مستقل

 .223اجملموعة الرابعة

 الرابعةاتت اٞنرحلة و ، فقط ة الستكشاؼ التلّوؿسمكرّ  كانت  من دراسة التلّوؿ والثانية االوُف او التجارب اٞنراحل 
 التعّلم التلّوِف.وتقنّيات مبتكرة ٓنفِّز  مبادئاستخداـ ، بلتلفيز التعّلم التلّوِف مباشرًة يف الصفوؼ

 اعطيُت  ،ىداؼ يؤسسوف عليها اجوبتهمبينما اعطيُت اجملموعتٌن األّوُف والثانية اسئلة ٓنّولّية ال دالئل فيها وال ا
. بإصراروطلبت اٛنواب  اً مباشر و  اً واضل اً ٓنّوليّ  واعطيُت اجملموعة الرابعة سؤاالً ثة اسئلة اوضح نسبي ا، اجملموعة الثال

 على مراجعة الذات واستكشاؼ اٞننظور اٝناص هبم وٓنديده وتطويره. بينما َفيف الفريق الرابع ٗنيع التبلميذ  شّجعتُ 
 ن ىذه الفرصة. ياآلخر  اعطِ 

  لئلجابةاسبوًعا  12عطيُت اجملموعة الرابعة  مّدة ار من ساعة لئلجابة. بينما من اجملموعات الثبلث اكث اأي   اعطِ وَف ،
٬نكن التكّهن اّف  . اليـو األخًنّّت حاالخًنة على االجابة  التلضًنميذ فرصة مع تكرار السؤاؿ اكثر من مرّة، ومنح التبل

ُيستلب  ،والتذكًن يف العبلج التلّوِف زاٞنّدة اٞنعطاة للتفكًن والرد على االسئلة التلّولّية قد تكوف بأ٨نّّية التلفي
 يف اُناث مستقبلّية. اختبارىا

  يف دائرة اعطاء التلميذ عند كل اجملموعات، عرب  التلّوؿ ١نّفزات اىم من وى االستباقياستلداث الفضاء التلّوِف
نتشالو من التدىور النفسي، ومن االحباط او االضطراب الذي يعاين زمو من إطراء وتشجيع ودعم وثقة الاٝنطر ما يل

 .استباؽ التلّوؿافتعاؿ و مت ، عند الفريق الرابع ولكن منو.

14- التوصيات 

، ولكن ٞنّدة اطوؿ، ٬نكن اف ونفسالتصميم بيف اٞنستقبل، الدراسة  على اعادة تطبيق الرابعع نتائج الفريق شجِّ تُ 
 . او اكثر 224تكوف موّزعة على ثبلث سنوات دراسّية
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  ٞنعرفة مفعوؿاو فنّػّية، ، من دوف تطبيقات عبلجّية، فقط ستخداـ االسئلة التلّولّيةابمن اٞنمكن اعادة االختبار 
 . والسلوؾعلى العقل االسئلة 

  من قبل التلميذ. ذايتٌّ  تقوميٌ  اٞنوّحدةاستمارات التقومي بستبدؿ يُ من اٞنمكن 

.ب التحّوؿ االستباقيتطوير نظريّة نحو  

لصغار، وذلك بتقدمي بُػْعٍد جديٍد و٧نوذٍج لم التلّوِف اطمح من خبلؿ ىذا البلث بأف اسهم يف تطوير ٠ناؿ التعلّ 
برنامج الولد القوي التلّوِف.  ، انطبلقاً من خربيت طواؿ السنوات الثبلث من تطبيقلديهمنظري  جديٍد عن دينامّية التلّوؿ 

ـ استنتاجايت و   اطلق نظريّايت يف اٞنوضوع.من مثّ أٝنِّص اىم االفكار يف اٞنوضوع يف النقاط التالية، واُقدِّ

.1 عن التعّلم التحولي للصغار نتائج االبحاث الحديثة 

تصاص يف ٠ناؿ تعليم الكبار يف  كنُت قد اشرُت يف البداية اف نظرية التعّلم التلّوِف ٛناؾ ميزيرو أُنِشئت كاخ
الكثًن من الباحثٌن امكانّية التعّلم التلوِف يف الصفوؼ الدراسّية  دَ عَ بػْ . واستَ األمريكيةكّليات وجامعات الواليات اٞنّتلدة 

بأف االوالد تهم قناع، ألسباب عديدة، منها ( Taylor ،2007؛ Myrriam ،2004) مًنياـ وتايلورمثاؿ  للصغار
 . وال يتلّولوف إُف القدرة على التفكًن النقدي الضروري للتجربة التلّولّيةيفتقروف 

 :التالية حوؿ ٓنّوؿ الصغار االفكاراُف  واشارت، اٞنرّسخة النظريّاتواتت االُناث اٜنديثة لتناقض ىذه 

  التلّوؿ وقابلوف علىاالوالد ىم قادروف على التفكًن النقدي الضروري : األوُفالفكرة.  

  :اف التعّلم التلّوِف نتيجة طبيعّية للنمو لدى االنساف مهما كاف عمرهالفكرة الثانية.  

  العوامل اليت ٓنّفز مشاركة اٞنتعلم الكبًن ىي نفسها اليت تدفع اٞنتعلمٌن الصغار بَِغّض النظر عن العمر. : الثالثةالفكرة 

 جوليا سينغلتوف  تأيت من :والفكرة الرابعة(Singleton, 2015)  اليت تقوؿ أف التعلم التلّوِف ليس ٠نرد تقنّية لتعليم
 الكبار بل مسًنة إنسانية ال تتوّقف. 

 
يف اي من اجملاالت النفسّية او غًن كافية لتلقيق نتائج فعلّية  ، وىذه اٞنّدةساعة 12مّدة طُبِّق برنامج الولد القوي تذكًن:   224

مثل  -برامج شبيهة لربنامج الولد القوي التلّوِف مع  نقارف الوقت اٞنخصص . وعندماالدراسّية او االجتماعّية او غًنىا
جلسة عبلجّية على  34شهرًا او يتطّلب  18اُف  15 مّدةبرنامج لوٙناف لقّوة التغّلب نرى اف الوقت اٞنخصص لو يستغرؽ 

 .االقل، مع اٜناجة اُف جلسات اضافّية داعمة



 

 

يف ٠ناؿ التعّلم التلّوِف  أخرى اافكارً ُف حّد بعيد، ولكنين اضيف إليها إ ارى اّف بعض ىذه االفكار االربع صائب
 عند الصغار، مع  التأكيد انّو ال ٩نوز التعميم قبل اجراء البلوث البلزمة وابراز الدالئل. 

.2 نتائج البحث الحالي عن التعّلم التحولي للصغارمن  

ُف صياغة ، وانتقل بعد ذلك االيت تناقض القناعة بأف الصغار غًن قادرين على التلّوؿ اضيف اُف االفكار االربع
 النظريّة.

(1 إطالؽ الفكرة الخامسة: التحّوؿ ىو عكس التعّلم  

و الصغًن االنساف االللظة اليت يتوّقف فيها  مهما كاف عمره، ،العقلياّف التلّوؿ ىو ٜنظة قدر يف مسًنة االنساف 
اليت افة، واجملتمع، والبيئة، والعرؼ، والثقعن االلتزاـ االعمى ّننظور الكبار، واالجداد، والتاريخ، واٛنغرافيا، والزمن، والدين، 

 نقيضتعليم ال باعتبار٬نكن تعليمو للكبار،  ٬نكن او ال ،التلّوؿ ىو عكس التعّلم الرّّنا اوصلتهم اُف ما ىم فيو. إذً 
 يتلّدىعندما  ، وىذاعند الكبار ٪نصل كما  ،قرار شخصي وفردي وٓنّرري عند الصغار حدوثولكن ٬نكن التلّوؿ. 

 .واٞنوروث السليب يف عقلو الباحث  او اٞندرِّسًن الصغ

(2 إطالؽ الفكرة السادسة: منظور الولد مرآة البيئة عنو 

اٞنتمثلة يف األزمة الشخصّية اليت ٓندث فجأة، واليت  ،225يقوؿ ميزيرو أف التعلم التلّوِف نتيجة للمعضلة احملًّنة
 جديدة، تُغًّن اٞننظور.  اٞنعلومات القد٬نة معلوماتٌ اف ُتسَتبَدؿ ب اُفبالتاِف تقود تفتح اجملاؿ للتأمل الذايت النقدي، واليت 

اّف اٞنعضلة تتكّوف يف الطفولة وُتصبح قاعدة، ألف الصغار ١نكوموف ّننظور الكبار منذ والدهتم، يتقّبلوف افكارىم 
، واٛنري، والكبلـ، والوقوؼ يف التعّلم. ىم يتعّلموف اٞنشي اشكاؿبعفويّة وثقة وطاعة وذلك عن طريق ٠نموعة كبًنة من 

الصف، والسكوت اماـ اٞنعّلمة، واحرتاـ االبوين وركوب الدرّاجة، واستعماؿ اٜناسوب. ىم يتعّلموف التزاـ قوانٌن البيت، 
واجملتمع، والطبيعة، والبيئة. ٫نطوف اٝنطوات اليت يرٚنها ٟنم الكبار،  واالقتصاد، واٞندرسة، والزمن، والدين، والثقافة،

 واالجداد، والتاريخ، واٛنغرافيا، ويتمّنوف ألنفسهم ما يتمّناه الكبار ٟنم، ويتوقّعوف ألنفسهم ما يتوقّعو ٟنم الكبار. 
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منظور الكبار عنهم، فاٞندرسة واٞنعّلمة، والزميل، واٞندير، واالـ، يعين اّف الصغار ال منظور خاص هبم إاّل  ىذا
وبنت اٝناؿ، واٛند، واٛنّدة، وصديقة االـ، واـ الصديقة، والطبيب، وكّل  ،ٛنًنافوابن ا ،واالب، واٛنار، واالخ، واالخت

، يتجّمعوف لرتكيب اٞنرآة اليت يرى الولد نفسو عن نفسو من لو عبلقة بالولد ىم اعضاء يف فريق واحد ينسجوف منظور الولد
 فيها، يتقّبل ويقبل اٞننظور اٞننعكس بعفويّة وسذاجة وطاعة. 

د احملظوظوف ٬نتلكوف كل الدعم واالمكانّيات للنمو السليم، اٞنليء باٜنناف والفرص واٟندايا والبيت ىناؾ االوال
قة  ٬نتلكوف اٞنرآة السلرية اليت تعكس ٟنم صورة ٗنيلة عنهم مليئة ّنناسبات التفاخر، ياٍف... وىم يف اٜنق الدافئ

وف اللعب معهم، وابًا يدافع عنهم، وام ا تعطف وتسامح. وىناؾ والعبلمات العالية، واالطراء، وعدد االصدقاء الذين يتمنّ 
، فبلاالوالد االقل حظًّا الذين ينقصهم الدعم اٞنطلق واالمكانّيات. واٞنرآة السلرية ال ر٘نة فيها، تقوؿ لو انّو فقًن، وكس

مكاف غًن نظيف، وأّف اباه ظاَف، وبشع، وغيب، وال احد يريد اللعب معو، ثيابو غًن ٗنيلة، وال ٬نلك اٝنليوي، وبيتو يف 
ه يتنّمروف عليو، وعبلماتو ىابطة دوف ءَ واّمو تعمل وال وقت لديها ٔنصصو لو، واخاه يعّذبو، واٞنعّلمة تنفر منو، وأّف زمبل

ؼ  لدى ىذا التلميذ انّو ال يعرؼ كيف يرتجم اٞنواقف الواقعّية، وال كيف ٪نللها، وال يعر  معضلةاٞنستوى اٞنطلوب. اكرب 
وإف عرؼ كيف يتصّرؼ فماذا يقوؿ؟ ال مهرب لو وال مفر، فمنظور الكبًن اقوى منو ويسًّنه اُف خارج  ،كيف يتصّرؼ

 ارادتو. ىو غًن قادر اف يغًّن منظور اآلخر عنو، ٪ناربو فيفشل، يتجّنبو فيفشل.

(3  ض في الِصغرتكوين المنظور يبدأ في الِصَغر، ويمرَ  إطالؽ الفكرة السابعة: 

ّنوضوع  التلّرر من  ي( ىي االقرب اُف وجهة نظر Heaney & Horton, 1990أفكار ىيين وىورتوف )اّف 
 ،اجملتمع تأثًن من وجهة نظراٝنياؿ اٞنريض موضوع اُف  ينظراف ٌنالباحثىذين . اّف 226لاٞننظور اٞنضلِّ  اٝنياؿ اٞنريض او

كما   اٞننظور اٞنضلل عند الكبار سبب اٝنياؿ اٞنريض اوالذي ي. اجملتمع ىو والقوى السلبّية الفاعلة فيو ،السائدة واالفكار
يف  ،الصغار تعمل يف ٠نتمع اليت نفسهاىي رى اف القوى السلبّية ااوافق ٕناًما على ىذه الفكرة، إاّل انين  . بينمايقولوف
  .عن نفسو منظورهل ضلِّ يُ فو، خيالِرض ٕنُ  يتال، الصغًن صفّ ، ويف ، ويف مدرسةبيت، ويف شارع

 

 

                              
 .117انظر صفلة   226



 

 

(4 ال تنفع صدمة المعضلة المحّيرة لتغيير منظور الولد: الثامنةإطالؽ الفكرة  

، بل على العكس، لديو الواقع اٞنرير تجميللو  ،الولد لتغيًن منظور اليت يصفها ميزيرواٞنعضلة احملًّنة  صدمة ال تنفع
يستمر اٞننظور ىو الذي وىذا ، الطبيعيالداخلي  الصدمة يومي ا ويتأقلم معو، إُف حّد اّّنا تصبح منظورهمع الولد يعيش 

 .يف الِصغر، ويتصّلب يف الَكرَب  تكوين اٞننظور يبدأ يف الِصَغر، و٬نرض. عند الَكرَب 

(5 التحّوؿ الفتعاؿضروري يجابّية االصدمة ال: التاسعةإطالؽ الفكرة  

الصدمة ب و رتتنتشلو من  طارئةىو مداخلة التلّوِف برنامج الولد القوي  قّدمو اختباريالذي  اٛنديد اٞننظور
اف  ٬نكن واقعي الشغف ٥نو ىدؼ زٓنفيو  ،وتنشيط اٝنياؿ ،التشجيع واالطراء والدعماالىتماـ اال٩نايب، و  بفضل ،اٞنتكرِّرة

يصفها ميزيرو  ولكن بًننفسها تتفاعل عند الك اال٩نابّية الولد. وليس مستبعًدا اف تكوف القوى ل اليووصّ تاف ي٪نلم عنو و 
يف منظور  ، كما يف منظور الكبار كذلكاٜنلمك سطعتربؽ و تاٞنعضلة احملًّنة ليست إاّل صدمة ا٩نابّية . واٞنعضلة بالصدمة

  . الولد

طريق السؤاؿ التلّوِف عن يف ىذا البلث الصدمة اال٩نابّية،  كما جاء: استخدـ اٞندرِّس/الباحث  على سبيل اٞنثاؿ
  .منو كي يرى ابعدل ونسف اٞنرآة اٞنلغومة يف خيالألجل يف خياؿ الولد، 

(6 الفتعاؿ التحّوؿ منظور مضاض: العاشرةإطالؽ الفكرة  

كي يرى ابعد من اٞنرآة اٞنلغومة،   ،يف خياؿ الولد للمنظور السليب وتثبيت منظور ا٩نايب مضاض شاؼتاك٩نب 
 ألنّو يف صلبزرع ىذا اٞننظور ال ٓنّوؿ من دوف ىدؼ ا٩نايب يطمح لو الولد، ٩نب  و٪نلم ّنرآة اخرى من صنع يديو وقلبو.

 عملّية افتعاؿ التلّوؿ عند الصغار. 

دفعو ٥نو اكتشاؼ اٞنردود التلّوِف ٓنفيزه و  يتمغرس السؤاؿ التلّوِف يف خياؿ الولد، بعد : على سبيل اٞنثاؿ
  .ز التلّوؿٓنفيتقنّيات  ىذا االسلوب منيُعترب  .ويتلّمس ويعمل من اجل التوّصل إليو اٝناص بو،

15- التوصيات 

يف ُنوث  الحًقامن اٞنمكن وضع ىذه االفكار يف ُنوث مستقّلة للتأّكد من صبلحّياهتا العلمّية، لكي تُدرج 
 اخرى كمتغًّنات ثابتة. 

 

 



 

 

.ت وتحديدىا Proactive transformation -التحّوؿ االستباقينظريّة  صياغة 

 Proactive -نظريّة التلّوؿ االستباقيىي اٞننطلق لصياغة  ةالسابق الفقرةاالفكار اليت اطلقتها يف 

Transformationالصدمة او وجود  ألف إلحداث ٓنّوؿ اٞنعضلة احملًّنةنظريّة عدـ صبلحّية  ي. اىم ىذه االفكار ى
وتثبيت منظور  ،الصدمة اال٩نابّية الفتعاؿ التلّوؿ إدخاؿ ٩نب. غًن كافية إلحداث ٓنّوؿيف حياة االنساف  معضلة احملًّنة

، يتجاوز متوقَّعيتم توجيو التلوؿ ٥نو مستقبل ل ،يف ذىن الولد عن نفسو وعن تطّلعاتو ا٩نايب مضاض للمنظور السليب
 يو الولد.. ىنا يتم استبداؿ اٝنياؿ اٞنريض باٝنياؿ اٞنػُػشرِؽ ينشّد إلبشغف يتوؽ إليو الولد اٞنشاكل القائمة

الفرؽ اكتشاؼ منظور ا٩نايب مضاض للمنظور السليب ضروري ٞنباشرة التلّوؿ. الشيء نفسو ٪نصل عند الكبار، 
 فتعاؿالبٌن ٓنّوؿ الصغار والكبار ىو اف الصغار عاجزوف عن ٓنقيق ذلك ّنفردىم، و٪نتاجوف اُف تدّخل خارجي إجرائي 

فجار داخلي ال يتلّمل التدّخل من احد، وال يستطيع احد إيقاظو عمداً التلّوؿ لديهم، بينما التلّوؿ عند الكبار ان
 بالتعليم، او إيقافو عندما يأيت. 

نظريّة ٞنيزيرو و  التلّوؿالفرؽ بٌن نظريّة  أُفسِّر يتكّلم عن استباؽ التلّوؿ قبل حدوثو. التلّوؿ االستباقينظريّة 
ولكن او حّّت ركود، كاآليت: يف اٜنالتٌن، ىناؾ معضلة او صدمة او ازمة، الذي يُطرح يف ىذا البلث   التلّوؿ االستباقي

ولكن اُف اين؟ احيانًا باالقناع، واحيانًا باالكراه، واحيانًا بتوفًن االجواء... اٍف ، "ينصح باٟنروب اُف مكاف افضل" ميزيرو 
يتكّلم عن خلق ىذا  التلّوؿ االستباقية ال جواب واضح ٟنذا السؤاؿ، وكأّف الدفع ٥نو مكاف افضل يكفي. بينما نظريّ 

حيث ال ضرورة ال لبلقناع، وال لبلكراه، ألنّو يعمل من تلقاء ذاتو  ُنسب اٞنردود اٜنّوِف لكل شخص، اٞنكاف يف االذىاف
 و٪نقِّق التلّوؿ بذاتو.

.ث التحّوؿ االستباقينظريّة منظور المواضيع الداخلة في البحث من مناقشة اعادة  

جديدة يف تفسًن بعض  االتلّوؿ االستباقي، اليت تفتح آفاقً بنظريّة ئل الدراسة عن التلّوؿ اٝنروج كاف من حصا
. اناقش ىذه اٞنواضيع من خبلؿ منظور التلّوؿ هاوفهم اٞندرجة يف ىذا البلثوالرتبويّة الظواىر النفسّية واالجتماعّية 

 االستباقي يف االقساـ التالية.

 

 



 

 

.1 االضطرابات االنفعالية السلوكّية من منظور التحّوؿ االستباقيمناقشة موضوع  

(1 االوالد في خطر بحسب منظور التحّوؿ االستباقي 

ىو  تلّوؿ االستباقي، اٝنطر االكرب عليونظريّة ال ا تضع الولد يف دائرة اٝنطر، ولكن ُنسباسباب كثًنة جدً 
ماّدي ا، ومعنويّاً، وروحّياً، وعاطفّياً،  يوبيئة ال تُػَغذّ يأيت الولد من بيئتو و١نيطو. ، الذي يتلّقاه من نفسوعن  منظوره الشخصي

 ىذه البيئة، ٓنرمو بدوف شك من النمو الطبيعي، واٞنفارقة، افّ و وتعليمّياً، وارشاديّاً، واجتماعّياً، وثقافّياً، وخيالّياً، وجسديّاً، 
. البيئة تعكس للولد اٍف...ا، ومعنويّاً، وروحّياً، وعاطفّياً، وتعليمّياً، وتنبذه جملّرد انّو ـ ينضج ماّدي   تظلمو ،يف الوقت نفسو

٪ناوؿ اف يعاًف ىذه ، ال يعرؼ انّو غًن مسؤوؿ عن ىذه الصورة السلبّيةفيشعر بالضيق واٜنرج، و  ،صورة غًن مثالّية عنو
وىكذا ينفصل تدر٩ني ا  واخًناً يستسلم ويقع.. وسلوكي ا، دراسي ا، ويتأّخر يف اكثر من ٠ناؿفيفشل،  ،معها او يتأقلم الصورة

 التسّرب.و  الفشل عن بيئة اٞندرسة، ويرى نفسو اماـ احتماؿ

(2 بحسب منظور التحّوؿ االستباقي ىاوتطّور ( Etiologyاالضطرابات االنفعالية السلوكّية )  نشأة 

ولكن بدوف دالئل واضلة. ىي عبلقة مبلزمة يف دائرة اٝنطر  والوقوعاالضطرابات االنفعالية السلوكّية العبلقة بٌن 
. والصورة اٞننعكسة عنو ،بسبب ظروؼ البيئة اليت يعيش فيها عوارض االضطرابات تظهرُنسب نظريّة التلّوؿ االستباقي، 
ها فيفشل، ْناىل ٪ناوؿ ْنّنب ىذه الصورة الفاشلة اٞننعكسة او، بعكس ىذه الصورةىو يعجز عن التفكًن والتصّرؼ 

فيفشل، وتظهر عليو اضطرابات  عنو ٪ناوؿ اف ٪نارب الصورة اٞنزعجة اٞنعكوسةفتظهر عليو اضطرابات داخلية استبطانية. 
  .خارجّية استظهارية

(3 التحّوؿ االستباقي منظور الولد بحسبمنظور  على مالزمة حاالت مرضّيةتأثير  

مرضّية اخرى اضطرابات حاالت مبلزمة و السلوكّية تتبلـز احيانًا مع  االضطرابات االنفعاليةاّف عروؼ من اٞن
واللفظ والطبلقة يف  ،منها ٓنّديات التعبًنكّلها،   الصعوباتىذه  .االضطرابات تزيد من عوارضوعوامل وراثية وعصبية 

ضعف منظوره الشخصي تُ وبالتاِف  باٜنرج للولد، قد تتسبب وغًنىا ،والصّلة العاّمة والرشاقة، ،والسرعة ،والتنّقل ،الكبلـ
اُف  باإلضافة السلوكّية باالضطرابات االنفعاليةحالتو، وتُثقل نفسّيتو وتتسبب  عنغًن مطمئنة متكررة شارات ابسبب تلّقي 

 االضطراب االساسي.

(4 االضطرابات االنفعالية السلوكّية ىي سهلة العالج من منظور التحّوؿ االستباقي 

، ويصبح توامعنويّ تضعف  اٞنناسب لتخدش ثقة الولد بنفسو وقدراتو. وعند غياب الدعم ْنتمع تناقضات البيئة
على عكس كل االضطرابات األخرى،  والدراسي، وىكذا تتدحرج كرة الثلج ٥نو اٟناوية. اكثر عرضة لبلنكسار االجتماعي



 

 

 اٞنصاب باالضطرابات االنفعالية السلوكّية لولداب قصور االنتباه وفرط اٜنركة، فاضطراب التوّحد او اضطرا على سبيل اٞنثاؿ
٪نتاج اُف  الصغًن. ّيةنفسالذي يُثقل األمر  ،واالقرباء ،واالىل ،واٞنعّلمٌن ،الزمبلءإُف و  ،اٞننظورلم ظمن تنقذه تاج اُف يد ٪ن

 من يكسر الصورة النمطّية ويغرس اٞننظور اٞنتفائل يف ٢نّيلتو.

(5 االستباقيمن منظور التحّوؿ   دور المعالج 

يف حياتو يستطيع  ( جديدadult) د يف دائرة اٝنطر اُف وجود راشدمن منظور التلّوؿ االستباقي، ٪نتاج الول
عن  للتلميذ باحثة اليت تعكس منظورًا ٢نتلًفاالاٞندرِّسة/ىي  ،إبطاؿ مفعوؿ منظور البالغٌن الضاغط عليو. ويف ىذا البلث

لتاِف يكتشف التلميذ اٞنرآة اٛنديدة، فيو يرى نفسو ٗنيبل وذكّيا وظريًفا، فيبين على وبا ،من خبلؿ التعّلم التلّوِف نفسو،
لدى التلميذ يف  القدمي اٞنضّللعملّية اصبلح اٞننظور  اٞننظور اٛنميل ىو استباؽىذه الصورة بكل ما أويت من قوة واندفاع. 

 ة.، الذي قد ُيشّخص باالضطرابات االنفعالّية السلوكيّ دائرة اٝنطر

16- التوصيات 

  إجراء ُنوث من النوع التبلزمي(correlation study) يف النجاح  االستباقي دور التلّوؿعن ، للتوّصل اُف اجوبة
  .الدراسي وباقي اٞنتغًّنات يف البلث

 تفاصيل تكوين اٞننظور عند الولد يف ُنوث مستقّلة.  يف التعّمق 

  .التعّمق يف تفاصيل اضطراب اٞننظور عند الولد يف ُنوث مستقّلة 

  .التعّمق يف تفاصيل اصبلح اٞننظور عند الولد يف ُنوث مستقّلة 

 

.2 مناقشة العالج بالفن من منظور التحّوؿ االستباقي .  

عملّية خلق اٞنناخ  خبلؿمن إّف ىذا ٪ندث فاّما بالنسبة اُف عبلقة العبلج بالفن بالتلّوؿ يف الصفوؼ الدراسّية، 
خلق شعور النجاح عند كل تلميذ على  وباألخصتعزيز شعور تقّبل اآلخر وشعور االنتماء للمجموعة، و اٜناضن الداعم 

الرتكيز على نتيجة الرٚنة بل  اضعَف . لذلك، ناجححّّت لو َف يكن عمل التلميذ الفيّن  227حدة، وكذلك عند اجملموعة
حيث يرى نفسو  واعطائو الدعم والثناء كما بٌن التلميذ وزمبلئو،  التواصل بيين وبٌن التلميذفرصة  خلقو  السًنورةعلى 

                              
  .151صفلة  (Shindler, 2009انظر )   227



 

 

ىذا النمط من العمل غًن ٣نكن يف ىنا اٞنعنويّات اىم من الدرس، إ٧ّنا . لديو فتعاؿ التلّوؿ االستباقيال ناجًلا و١نبوبًا 
   .تونتيجالصفوؼ االخرى حيث يُطَلب من التلميذ الرتكيز على الدرس و 

17- التوصيات 

ا افواسعوإمكانّيتو تطوير الئلة االىداؼ يف ُنوث مستقبلّية، ألف الفن      .جد 

.3 ( من منظور التحّوؿ االستباقيTransformakerمناقشة موضوع المحوِّؿ ) 

 : "ىل ٬نكن ٓنديد ما ىوهايف بداية ىذا البلث ٠نموعة من االسئلة هبدؼ اكتشاؼ مبلمح التلّوؿ، من طرحتُ 
جوابًا ١نتمبًل، وتوقّعُت اف تكوف  15. كنُت قد حّددُت 228اٞنسبب اٜنقيقي للتلّوؿ، او ىل ٬نكن معرفة ما ىو اٞنػػَُلوِّؿ؟

ا، و  تضّمن ٠نموعة ياالجابة الصليلة من ضمن االحتماالت اليت وضعتها ُمسبًقا. وتبٌّن يف النهاية اّف اٛنواب معّقد جد 
 من العناصر اٞنتداخلة. 

، 229بلؿ نظريّات التلّوؿ االستباقيمن خ يف الفصل التاِف من االطروحة اف اجيب عن ىذا السؤاؿ حاوؿسأ
 . 231الغريزةس بالنف وعبلقة، 230الغريزة الذكّيةو 

ىو ذلك الفضاء اآلمن،  يف ْنربة الولد القوي التلّوِف، ليس مستبعًدا أف يكوف اٞنسبب اٜنقيقي يف ٓنّوؿ الصغار
يف دائرة اٝنطر، وبٌن اٞنعاًف البالغ، الذي  الذي، الداعم، احملّرر، واحملّفز، الذي ٩نمع بٌن التلميذ القاصر اٞنضطرب، الدافئ

، ويصلح منظوره اٞنضلل عن نفسو، بالدعم والتشجيع، مع ة٪ناوؿ اف يشتت خياؿ التلميذ اٞنريض، ينّظف مرآتو القذر 
الرسم واللغة واٜنوار، فتهدأ وتًنة و االلواف واالشكاؿ وىي  232ات الغريزةز ّنلفّ نجاح والتفاخر، حيث يستعاف توفًن فرص ال

 تنخفض ، وتنخفض معّدالت اٝنوؼ، واالَف، والشلن، واالضطراب، والشعور باٝنطر، ومعها١233نرّكات الغريزة
ات التلّولّية، مثل اسئلة التداعي اٜنر، واسئلة ز وبالنتيجة، تأيت احملفّ  .ستظهاريّة السلبّيةاالنفعاالت والسلوؾ االستبطانّية واال
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اٞننظور االستباقي اٛنميل، البعيد،  ن الولد، لًنى التلميذ نفسو اماـواالستنهاض، ليزرع اٞننظور االستباقي يف ذى االستثارة
سرعاف ما يدخل يف اٜنالة ويتمىّن االقرتاب منو، وتبدأ االستجابة االراديّة، ويدِخل التلميذ يف حالة االستعداد التلّوِف، و 

شغف اٜنصوؿ  ابدورىغّزي تُ   يت، الاٟنرمونية اٞنفردات(، ّنساعدة الرتددات الدماغّية، وتداخل altered stateاٞنتغًّنة )
، تلّرر الغريزة، اليت نسّميها النفس، من قيود التنشئة والثقافة اٞنريضةتعلى اٞنردود التلّوِف اٝناص بو، ويبدأ التلّوؿ عندما 

 ونة وثقة.ر ويتلّرؾ االبداع جملاهبة ٓنّديات اٜنياة ّن

18- التوصيات 

إاّل ١ناولة ٛنمع مفردات واوُجو التلّوؿ ُنسب النظريّات اليت تقّدمُت هبا. يلزمنا  ما جاء يف ىذا القسم ليس
عاَف، يف اكثر الكثًن من االُناث كي نستطيع ٓنديد ىذه االفكار بشكل علمي، ويتطّلب ذلك مشاركة وجهود اكثر من 

من ٠ناؿ علمي، الطّب، والفن، وعلم االعصاب والدماغ، والرتبية والتعليم، وعلم االجتماع، وغًنىا. ىذه، إًذا، ليست 
بتوصيات، ألّّنا بعيدة اٞنناؿ، بل ىي اُمنيات ٓنتاج الكثًن والكثًن لتصبح توصيات، ومن مّث دراسات، واخًنًا تتلّوؿ اُف 

 العلم.حقائق معرتفة هبا يف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ر الفصل الخامس عش  
 

 االبداعمناقشة مفهـو 
 الغريزة الذكّية ةنظريّ  وإطالؽ

 

 

 ".دجيّ المنطق "الالعدو الرئيس لإلبداع ىو 
 بابلو بيكاسو —

 

 

 

إذا أردنا إثبات الصفات العبلجية للفن بطريقة علمية، فنلن و ، 234علم النفس ىو علم السلوؾ وعملّيات العقل
 قبل تقدمي اجوبة ُناجة إُف اٞنضي قدًما بطرؽ علمية، لوصفها وتعريفها يف سياؽ السلوؾ اإلنساين والعمليات العقلية

٥نتاج أف نبدأ من الصفر ونتجاوز كل األفكار اليت صدرت حّت اآلف عن ِنصوص االحتماالت العبلجّية للفن.  حاٚنة
 مع العلم اّف االفكار اٞنطروحة ُناجة اُف ْنارب واختبارات علمّية يف اٞنستقبل. .اإلبداع ومواصفاتو العبلجية
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، توّصلُت اُف إنشاء نظريّة تُفسِّر االبداع 1981سنة من البلث اٞنستمر يف صميم الفن، اّي منذ سنة  37وبعد 
 ما يلي. أقّدـ ىذه النظريّة يف . اّّنا نظريّة الغريزة الذكّية عياديالوالفن من منظور علم النفس 

.أ السلوكّية للغريزة الذكّية عن االبداع والفن -النظريّة الذىنّية صياغة 

 لغريزة الذكّية من خبلؿ البنود التالية: ة انظريّ  دأ صياغةاب

.1 والفن االبداع  تعريفالبند األّوؿ:  

(1 االبداع:  

قد يتسبب االبداع الذىين يف انتاج عمل ما، فنّػي ا كاف اـ غًن فيّن،  اٝنلق واالبتكار. اىدفهتلقائّية  عملّية ذىنّية
ولكن اٞننتوج الفيّن ال يلّخص العملّية الذىنّية االبداعّية التلقائّية، ألف االبداع  الذىين قائم ويعمل حّّت من دوف اي نوع 

 نتاج.االمن 

(2 الفن:  

حركات وذبذبات انفعاالت و الفكرة من كوّنا  نقل. ىو الذىين لئلبداعإعطاء جسد حّسي  وا، االبداعىو تنفيذ 
 يف الدماغ اُف واقع ملموس.  

.2 االبداع ىو نسخة متطّورة للغريزة الحيوانّية البند الثاني:  

االبداع القائم واٞنتفاعل يف ذىن االنساف دليل ىذا التطّور ىو  لعقل اٜنيواف. ابيولوجي   اً االنساف تطّور  ذىن٬ُنثِّل 
فقط من ميزات  ىواالبداع بينما  واالنساف مًعا، ٓنرِّؾ اٜنيوافالبدائّية الغريزة  .عقل االنساف عن عقل اٜنيواف ه٬نّيز  الذي

امتداد  ويف منزلة ٠نّرد نسخة متطّورة للغريزة اٜنيوانّية الغريزة البدائّية. االبداع مع البشر ٓنّرؾ إضافة تطّوريّة االنساف وىو
 طبيعي ٟنا.

.3  االبداع  وظيفة لثالث: البند ا 

الغريزة  تعمل بينما .لو وظائق خاّصة إراديّة، يعمل من دوف توّقف -االبداع ىو عملّية غريزيّة ذىنّية تلقائّية ال
جعل حياة االنساف آمن واسهل واريح مع الغريزة اٜنيوانّية من اجل  تتفاعل الغريزة الذكّية، من اجل البقاء البدائّيةاٜنيوانّية 

كاء ذ مع الغريزة البدائّية ْنمع الغريزة الذكّية باسم "الغريزة الذكّية".  االبداعُأّٚني ٟنذا  اُف ٠نّرد البقاء. باإلضافةواٗنل واطوؿ 
 األنساف اٜنّسي اٞنتطوِّر.



 

 

.4 ادوات االبداع: الرابعالبند  

والفنوف اٛنميلة وغًن اللغة، واالفكار،  فهي ادواتو. اّما التوّصل اُف حياة افضلالبقاء كما وظيفتو  الذىين االبداع
، واآلداب،  واٜنكايات، واٜنَِيْل، والفكاىة، ومناقشة اٛنميلة، واِٜنَرؼ، واالخرتاعات، حّّت الرياضة، والفلسفة، والعلـو

 اف.يف واقع االنس ووادواتاالبداع  ظواىرمن  فكّلهاالفرضّيات، االفكار و 

.5 نتائج االبداع: الخامسالبند  

، ة اٜنياة. كيف؟ عرب مواجهة ٓنّديات اٜنياةبشكل متواصل طواؿ مدّ  حل مشاكل اٜنياة يعمل علىاالبداع 
،، لؤلخطارواالستعداد  االماف والراحة والرتفيو، والتوؽ اُف اٛنماؿ، والبلث عن االستقرار و  وتأمٌن واالبتعاد عن اٟنمـو

 .وغًنىا من تطّلعات االنساف ،ٓنقيق الذاتو اال٤نازات الشخصّية او اٛنماعّية  ٓنقيق انواعها، وصواًل اُفالسعادة على 
ولوال االبداع لكاف االنساف مثل  .235وذلك عرب استعماؿ االبداع يف تطّوره، حّقق االنساف الكثًن من ىذه االىداؼ

 اٜنيواف يصارع فقط من اجل البقاء.

.ب السلوكّية -نظريّة الغريزة الذكّية الذىنّيةالدالئل على صّحة  

، السابقة (aesthetics، النظريّات الفلسفّية او النظريّات اٛنمالّية )لغريزة الذكّية عن الفن واالبداعقد تشبو نظريّة ا
معاٛنتها من منظور عملّيات و ولكن، لكي ُتصِبح نظريّة علمّية ال بد من تقدمي براىٌن مقنعة،  ألّّنا افكار تنبع من اٞننطق،

 الالت يف علم النفس العيادي كما ٪ُنّدد علم النفس. دّ ال ذاتالعقل والسلوؾ 

 ىي التالية:و  االفن ىو الغريزة الذكّية نفسهاالبداع او ت بأف بثألُ ثبلثة دالئل حّسّية انطلق منها 

.1 وظيفة الغريزة  

الغريزة يف عقل اٜنيواف لدعم اٜنياة، الغريزة تدفع اٜنيواف لللصوؿ تفاعل تالدليل اٜنّسي األّوؿ ىو وظيفة الغريزة. 
عينها، ولكن  لؤلىداؼب من االخطار. عند التدقيق، يتبٌّن اّف االنساف يُوظَّف الغريزة الذكّية و على الغذاء، واٛننس، واٟنر 

. عند اٞنقارنة، لئلمكانياتتخداـ افضل ، باسٓنّديات اٜنياةالغريزة الذكّية ّنرونة اكثر لتواجو  تعملبشكل متطّور، حيث 
ياة اّف الغريزة تضمن استمرار اٜن الفرؽ ىوالغريزة يف عقل اٜنيواف.  وظيفة نبلحظ اّف وظيفة االبداع يف عقل االنساف مثل
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ق الوعي ، بينما تضع الغريزة الذكّية مفاتيح استمرار اٜنياة يف متناوؿ يد االنساف عن طريعند اٜنيواف من دوف قرار واعٍ 
 .والقرار واالدوات

.2 محّفزات الغريزة 

بالغريزة  اتهي ٚنّ يتال –( الغريزة او منّبهاهتا. تتأثّر الغريزة اٜنيوانّية stimuli) الدليل اٜنّسي الثاين ىو ١نّفزات
باحملّفزات او اٞننّبهات يف الطبيعة. نستطيع تلخيص ىذه احملّفزات بالّتاِف: اللوف، والشكل، والرائلة، واٜنرارة،  –البدائّية

عرب البدائّية الغريزة  فتلسسهاواٜنركة، والصوت، واٞنلمس، وغًنىا، وىي اٞننّبهات او االشارات اليت تنبعث من الطبيعة، 
اٜنصوؿ على الغذاء، واٛننس، واٟنروب من االخطار. اّما ٥نن البشر فلم نعد ل مث –اٜنواس، وتوظّفها من اجل البقاء 

من خبلؿ ادوات االبداع  أحياناً  ، بل نستخدمهااعتمادًا كّلياً من اجل البقاء اٞنوجودة يف الطبيعة نعتمد على ىذه احملّفزات
. ٥نن نتلسسها عندما ٟنا بقائي ن دوف توظيفم حّّت  بالفطرة ، ولكننا نتلسسها دائمااليت طّورىا االنساف عرب العصور

حّّت من ومواٚنها، نستمتع ِنًنات الطبيعة، وَنماؿ الواّنا، واشكاٟنا، وروائلها، ومذاقها، وملمسها، وحركاهتا، وطقوسها، 
يٌن السنٌن، منذ مبلويف جيناتنا الوراثّية ألف احملّفزات نفسها تعمل يف جسدنا  . ىذاصراع البقاءاالّتكاؿ عليها يف  دوف

 نفسها ٓنثّنا. البدائّية والغريزة

، ىو ىذه احملّفزات الطبيعّية يف اساس الفنوف كافة. لذلك البدائّية الدليل القاطع على اف االبداع ىو امتداد للغريزة
رقًصا، أـ شعرًا، أـ غناًء، أـ رٚنًا، أـ غًنىا من  موسيقى، اـ كافف  نشعر بالغبطة اماـ العمل الفين او عند ٣نارستو، إ

 نراىا ٗنيلة و٣نتعة ورائعة ألّّنا توظِّفواٜنقيقة اننا األعماؿ الفنّػّية. فنراىا ٗنيلة و٣نتعة ورائعة وال نعرؼ ٞناذا بالتلديد. 
 يستثمر. واالبداع. الغريزة ٓنّث هاوٓنرِّك فينا اٞنتجّزرة احملّفزات الطبيعّية

 الغريزة ُٓنّرؾ اٜنيواف عن طريق احملّفزات، واالنساف ٪نّرؾ الغريزة عن طريق االبداع.نرى اّف ة، نقار عند اٞن

.3 محرّكات الغريزة 

اّما الدليل اٜنّسي الثالث لتطابق الغريزة مع االبداع لدى االنساف فهو ١نرّكات الغريزة. ما ٪نّرؾ الغريزة البدائّية من 
مثل  بسلوؾ معٌّن،لتخّلص من الشعور اٞنزعج ١ناوالً ا . يندفع اٜنيوافاٛنوع واٝنوؼ والشلنالداخل ىو األَف واالضطراب و 

واٛنوع واٝنوؼ  باألَف. االنساف ايضًا يشعر بدافع اٝنوؼ او االختباء من اٞنفرتس ،ِلسّد اٛنوع اٛنري وراء الفريسة
يطرد ىذه اٞنشاعر السلبّية  يستبق او ولكنو استطاع اف، و٪ناوؿ التخّلص منها. بدافع احملرّكات نفسها واالضطراب والشلن

نساف يطرد اإل على انواعها. واالدوات الوسائلالطمأنينة باستخداـ  يؤمِّنو واالَف . االنساف يستبق اٛنوع واٝنطر باألبداع



 

 

الرقص، والشعر،  ثلم باستخداـ ما يُعَرؼ اليـو بالفنوف ،الفرحوادوات تؤمِّن بسلوؾ شعور االضطراب واالحباط والشلن 
 أو الغناء أو الزجل أو التمثيل أو الرسم أو النلت، حّّت استعمل اٞنكّمبلت مثل البّخور والريش والزىور واآلالت اٞنوسيقّية

ذلك عرب ١ناكاة االنساف ، إلسكات ١نرّكات للغريزة اٞنزعجة، أو ٝنداعها، أو لتضليلها. فعل والثياب والعطور
(simulating احملّفز ) .ات البدائّية للتخفيف عن كاىلو، ولو لوقت ١ندود 

. الفرح ىو الفائض او اٞنردود االضايف حملاكاة احملّفزات، عرب االبداع وبالنتيجة، اكتشف االنساف الفرح والسعادة
يهرب اٜنيواف  بينماالسعادة  نيبلث عوكذلك يهرب من االَف واٛنوع والشلن ، اصبح االنساف ىكذا. الغريزةولتضليل 

 . فقط من االَف واٛنوع والشلن

.ت واالبداع الغريزة الذكّيةوظائف  

معظم الناس لديهم  .بفضل االبداع وذلك البدائية ٓنّدياتوقادرة على حل  اصبلتالبشرية، يف معظم أ٥ناء العاَف، 
 عن اكثر واكثر. ولكن االبداع، كونو ال يتوّقف من العمل، يبلث بِِنسب متفاوتة. ،236بيوت وطعاـ ودواء

اف األنساف راح يبلث عن الفرح والسعادة حّّت يف غياب األَف واالضطراب والشلن  ا٤نازات االبداع ىومن 
 كذلك يفيف الفنوف   كما  ،واٛنوع واٝنوؼ. فػػالغريزة الذكّية، تدفع األنساف اُف البلث الدائم عن الراحة والسعادة واٛنماؿ

السعادة واٛنماؿ باٝنطر واٝنوؼ عمداً، كأنّو لبلستعداد وللتلصٌن. من  االنساف لط٫ن احيانًا .ابعد من الفنوف اٞنعروفة
( َنرعات صغًنة من االضطراب واٝنوؼ والشلن ويستلضرىا عرب الفنوف  inoculateالواضح اّف األنساف يلّقح نفسو )

 الرياضات واأللعاب اٝنطرة.يف افبلـ الرعب، ويف االجواء اٟنيستًنيّة يف اٞنبلىي، ويف ٦نتربه كما 

اف الفنوف البدائّية، إًذا، تطّورت لتصبح فنونًا معاصرة، وعلوًما، ورياضة، وآدابًا، ومنتجات ٢نتلفة، واخرتاعات 
من حيث ال ندري، وتتموضع يف العقل  تنبعثمتتالية، وصناعات، وا٤نازات بشريّة، وىي يف اٜنقيقة فروع االبداع، ألّّنا 

اُف جلب الراحة والطمأنينة والسعادة واٛنماؿ، وشٍنء من االثارة. حّّت االفكار اجملّردة اليت نفّكر هبا او  واٛنسد، وهتدؼ
او منتجات معّينة، اعتربىا ىي ايضًا من الفنوف، ألّّنا  سلوؾنناقشها، وتلك اليت تُر٪ننا وتسعدنا، وتلك اليت تتسبب يف 

 . للبقاء  تدؿ على حركة ىذه الغريزة الذكّية اٟنادفة
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ىو سّد مططّلبات اجملتمع  .ىو اكثر بكثًن من سّد اٛنوع واالختباء من االخطار اليـو يف اجملتمع اٜنديث البقاء
 بالنسبة اُف كثًنين من الناس. طمأنينةال راحة و ال سعادة و ال فرح و اٜنديث بكل مظاىره، وبدوّنا ال

بفعل اٛنوع واٝنوؼ واالضطراب والشلن اٛننسي واألَف، إ٧ّنا   عند اٞنقارنة، نبلحظ اّف الغريزة البدائّية تتلّرؾ
 : ٢نتلفة، منها الغريزة الذكّية تتلّرؾ يف اّْناىات

 األَف واٝنطر واٛنوعالتلّديات البدائّية مثل  معاٛنة.  

  تها استباقي اواٝنطر واٛنوع  قبل حدوثها ومعاٛنالتنبؤ باألَف. 
  واالستعداد والتلصٌنفة لبلختبار االثارة واجملاز.  

 فرح والسعادة والراحة والطمأنينةالسعي وراء ال. 
  

 ١نّرؾ الغريزة الذكّية بامتياز عند االنساف.  والسعادة، إًذا، ىالتوؽ اُف 

.ث  مماثلةمع نظريّات السلوكّية -نظريّة الغريزة الذكّية الذىنّيةمقارنة  

سلوكّية  - ذىنّية –غريزيّة ، او عملّية اداء، وحصره يف العملّية اي  مادّ  افلسفة، او منتجً  اعتبارهإف ْنريد الفن من 
  يف ٠ناؿ علم النفس العيادي من خبلؿ ىذه االطروحة. ألّوؿ مرّة  اطرحها ىي فكرة جديدة

عملّية عقلّية ليست جديدة بالنسبة اُف الفلسفة اٛنمالّية اٜنديثة، وبالنسبة اُف التصوير  باعتبارىافكرة الفن ولكن، 
وتلك النظريّات ىو اّف الفبلسفة ال  يف ىذه االطروحة، العياديّة -الذىنّية-الغريزيّة الدماغي العصيب.  الفرؽ بٌن النظريّة

، لذلك ال يستطيعوف ترٗنة اختباراهتم لئلبداع٬نلكوف ٓنديدًا يؤمنوف بتأثًن الغريزة واٟنورمونات، وعلماء االعصاب ال 
التصويريّة اُف معاٍف لغويّة مفهومة. أّما اٞننظّروف والنّقاد، فلن يفهموا الفن إاّل من موقعهم كمتلّقٌن للفن، يعرفونو كظاىرة 

، لتاريخ، ومنهم ليوناردو دافيىنشيا اّف بعض الفّنانٌن القبلئل يف ،والدليل مسبًقا، ٩نب ربطها بظاىرة اخرى يعرفوّنا
اف من لكن كٓنسسوا هبذه اٜنقيقة، واعلنوا اف الفن عملّية ذىنّية، وانتجوا اعماٟنم على ىذا االساس، و  237ومرساؿ دوشاف
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البلث عن علم الفن يف خارج اطار الفن نفسو، لذلك  ثقافتهم امكانّية يكن يف إذ َفالصعب جّداً فهم قصدىم آنذاؾ، 
 . 238عوا اطرًا علمّية لوَف يض

ويف السياؽ نفسو، إف مقارنة االبداع بالغريزة ليست فكرة جديدة، فقد سبق اف اعُترب الفن تارًة نقيض الغريزة 
ال عبلقة لو بالغريزة، مثل الفن الذي يُعربِّ  بشيءوازي الغريزة، او حّّت توطوراً ُشّبو بشيء يشبو الغريزة، او ُشّبو بعملّية فطريّة 

عن االيديولوجّيات. ىذه كّلها نظريّات آتية من موقع اٞنتلّقي للفن، تتكّلم على مفعوؿ الفن يف اٞنتلّقي، وليس على الفن 
 ذىنّية سلوكّية ٟنا منطلق واىداؼ. غريزيّة نفسو كعملّية 

من شكلها  االبداع ىو نتيجة تطّوَر الغريزة أفّ وىي الغريزة واالبداع، ْنمع ما بٌن توّصلُت يف ىذا البلث إُف فكرة 
 .البدائي اُف شكلها الذكي

.ج نظريّة الغريزة الذكّيةاعادة مناقشة المواضيع الداخلة في البحث من منظور  

.1 تأثير االبداع بحسب نظريّة الغريزة الذكّيةالعالج بالفن و  

(1 الجواب األّوؿ: نعم وال في آف 

 سؤاؿ يطرح نفسو: ىل يشفي االبداع الغريزة اٞنريضة؟ وكيف؟ٖنّة 

نساف، وال ُتطيع دائمًا خططو وٕنّنياتو وبرا٠نو، لذلك تبقى إلاُف الطاٞنا بِقَيت عملّية االبداع غامضة بالنسبة 
 العبلج بالفن ىي االخرى غامضة، وال تطيع النظريّات السائدة.  الذىنّية يف عملّيةال

 شٍنء ٣نكن باستعماؿ الفنوف واالبداع لتغيًن تفكًن الناس ادّلة تثبت اف ٓنريك الغريزة الذكّية وتفعيلهال نفتقر اُف ا
. فقد اسُتعِملت الفنوف عرب التاريخ لتلريك الشعوب، وما زالت ُتستَػَغل لتوجيو غريزة الناس ٥نو اىداؼ هموسلوك

 بعد، إًذا، امكانّية استعماٟنا ألىداؼ نافعة وانقاذيّة؟ مشكوكة، ألّّنا ُصمِّمت لتبدو ذكّية، او سامية. َِفَ نست

اف يصبح عبلَجا فقط يف حاؿ استطاع ٓنريك الغريزة البدائّية، او الغريزة  للفنُنسب نظريّة الغريزة الذكّية ٬نكن 
٠نّرد تلقٌن  غريزة، اوٌن معاً. وال ٬نكن اف يكوف عبلًجا يف حاؿ كاف ٠نّرد نشاط يدوي تقين منفصل عن التالذكّية، او االثن

 او ٕنارين ُتطبَّق بعقلّية االمر الواقع. إُف ذلك، ٬نكن تنشيط ىذه الغريزة ّنستويات ٢نتلفة:
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  احملّفزات اليت سبق أف اشرت إليها،  استخداـبشكل تلقائي او فطري او ترفيهي عرب تنشيط الغريزة البدائّية، اي عرب
اللوف، واٜنركة،  و الزجل او اٞنسرح او الرسم او الشعر او الكتابة او التمثيل اوالرقص او الغناء ا اٞنوسيقى او خبلؿمن 

حّّت اللهو والفكاىة والرياضة وغًنىا من اٞننشطات اليت ٓنّفز الشعور بالنشاط والفرح والسعادة  والشكل، اٍف...
 والطمأنينة. 

 واستعماٟنا بػػهدؼ تنشيط الغريزة الذكّية، مثل تقنّية اٞننظور التلّوِف  ،٬نكن استلداث تقنّيات متخصصة
 ، واالستهدايف، حيث يتّم توجيو الغريزة ٥نو ىدؼ معٌّن، ورّّنا يكوف الفن احد ادواتو. 239االستباقي

 قصص والنقاش وتعديل ٬نكن الدمج بٌن االثنٌن مع استعماؿ احملّفزات والتقنّيات اٞنختلفة، مثل التعبًن والتأّمل وسرد ال
 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 
النساف ىو جزء من الطبيعة إ٧ّنا نفس االنساف نتيجة طبيعة وتنشئة وثقافة. (. جسد اnature vs. nurtureوالتنشئة )

ّنعىن، عندما تدخل اٞنواد الكيميائّية جسد االنساف هبدؼ الشفاء، ال ٪نتاج اٞنػػػػُػػتلّقي اُف استعداد نفسي معٌّن كي يتفاعل 
، اي الدواء واٛنسد من طبيعة ٌنألف االثن ،، فهذا تفاعل تلقائي، خارج عن سيطرة اٞنتلّقيالدواءجسده مع  كيمياء 

تلّكم فيها الغريزة دوف ارادة االنساف. بينما ت( اٛنسد الداخلّية تلقائّية operationsواحدة،  لذلك معظم عملّيات )
العبلج بالفن ىو عكس ذلك، االستعداد العقلي والنفسي شرط، وال عبلج بالفن بدونو، ألف عقل االنساف ىو اٛنهاز 

خارجي.  ز١ُنفِّ نتقائيػػ ا مع كل ا، بل يعمل بشكل اعزؿ ثر تعقيدا يف الكوف، وال يعمل يف امور التنشئة والثقافةاألك
(، حالة االستعداد، اليت بدورىا ُتسّهل altered stateاالستعداد العقلي والنفسي يُْدِخل االنساف يف حالة متغًّنة )

(، والتفاعل االرادي، واالستعداد االرادي يقود االنساف ٥نو voluntaryارادي ػا ) االستجابة للعبلج. إّف تلّقي العبلج بالفن
 االستجابة، واالستجابة االراديّة ىي عتبة العبلج. 

يبقى على اٞنعاًف بالفن العمل بذكاء، وحنكة، وخربة، وصدؽ، ومهنّية على تنظيم االفكار، وٓنضًن اٞنكاف، 
االستعداد لدى اٞنستفيد، ٞنساعدتو  زماؿ مهارات التواصل، واالقناع، واالستدراج، لتلفي، واٞنعنويّات، عرب استعواألجواء

على االستجابة الضروريّة. ىذه ليست مهارات ميكانيكّية يستطيع اكتساهبا كل من اراد ذلك، بل ىي ٠نموعة مهارات، 
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 هاستعداد لدى اٞنتلقي. ىذه اٝنصائص كلاال زلتلفيعية، ْنتمع او -وخربات، ونفسّيات، وطاقات، ونيّػػات، واعية وال
( ما بٌن اٞنعاًف واٞنستفيد، الذي من دونو ال نتيجة therapeutic relationshipْنتمع لتبين العبلقة العبلجية )

واالستجابة يف تفعيل االستعداد  اًنً بك  العبلقة العبلجّية بٌن اٞنعاًف واٞنستفيد ٟنا دورً إّف لعبلجّية، اي ا كاف نوع ىذا العبلج. 
 ورّّنا العبلج.

(3 ( X-Factorالجواب الثالث: اإلكس فاكتور ) 

ال ضماف اّف العبلج بالفن سينفع يف كّل مرّة. يستطيع اٞنعاًف بالفن اف يضع كل معلوماتو، وخرباتو، وحسن نّيتو 
يف تصّرؼ اٞنستفيد، ولكّنو ال يستطيع سكب اٞنفردات اٟنرمونّية يف دماغو، وال يستطيع استلضار الرتددات الدماغّية 

او ٔنتار  -(، تتدّخل X-Factorد اّف ىناؾ مكّونة سرّية، مثل اإلكس فاكتور )ّنجّرد احملاولة. من اٞنؤكّ  لئلبداعالضروريّة 
يف الوقت اٞنناسب. ىذه اٞنكّونة ىي مستقّلة كّلّياً عن النظريّات واٞنناىج والتقنّيات واٝنربات وعن ٕنّنيات   -اف أاّل تتدّخل 

 باالستدراج، ورّّنا بالتمرين اٞنستمر. األنساف، إذ تتدّفق تلقائّياً من دوف إذف، ومن دوف امر، احياناً 

، اوُتَكهرهبْ  ىذه اٞنفردات اٟنرمونّية، والرتددات الدماغّية، واإلكس فاكتور الغامض، ىي اليت تُغّزي الغريزة الذكّية
، ويتلّدى اٞنوت بكل غرائزه،  وُٓنرِّؾ عجبلت الفن يف عقل رجل الكهف وجسده، الذي ىو حي يرزؽ فينا اليـو

ىل ىي اٛننوف كما  240مغنطيسّية يف دماغو. ىل ىي االرواح الشرّيرة كما قاؿ الشاماف؟-اتو، واٜنقوؿ االلكرتووىورمون
؟ ىل ىي البلوعي كما قاؿ سيغموند فرويد؟ او ىل ىو اهلل كما اراد كارؿ يونغ اف يقوؿ؟ ال إٗناع 241قاؿ الرومانسيوف

 الذكّية، وىو التاِف: على ىذا اٞنوضوع. إ٧ّنا ىناؾ جواب من منظور الغريزة 

.2 بحسب نظريّة الغريزة الذكّية النفسي الصّحة والمرض النفسي والعالجمناقشة موضوع  

(1 والعالج النفسي العافية النفسّية و المرض النفسي  

اي نوع عبلج من دوف ٓنديد نوع اٞنرض؟ ٖنّة سؤاؿ يطرح نفسو: ما ىي العافية النفسّية  علىىل ٩نوز الكبلـ 
وكيف نباينها عن اٞنرض النفسي؟ وما ىو العبلج النفسي؟ سأُنث يف ىذه األسئلة واجيب عليها من منطلق نظريّة الغريزة 

 الذكّية. 
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نساف، فإنو ٬نتلك أيًضا الغريزة الذكّية. وّنا اّف الناس من الطبيعي اف ٬نتلك كل إنساف الغريزة البدائّية، وألنّو إ
 احيانًا وتقوى، وٕنرض وتتعاىف. تضعف، الغريزة حيٌّ يُرزؽ٢نتلفوف، ٫نتلف نشاط الغريزة، من انساف اُف آخر، 

العافية النفسّية، من منظور الغريزة الذكّية ىي عندما يعمل نظاـ الغريزة بشكل نشط، من دوف ٕنّهل او انقطاع او 
ضياع او تشويش، ُنيث يستطيع اف ٬ُنَكِّن االنساف من التكػّيف اٞنرِف مع ظروؼ اٜنياة، وحل مشاكلها اآلنّية واٞنستقبلّية، 

ًن الواضلة، بالشكل االنسب، وبشكل تلقائي وفّعاؿ ومستداـ، وبأقل ضرر للنفس حّّت اٞناضية منها، الواضلة منها وغ
 ولآلخرين. 

اّما اٞنرض النفسي، من منظور الغريزة الذكّية، فيقع عندما يضعف نظاـ الغريزة الذكّية، ويتدّّن مستوى نشاطو 
حّلها بشكل آين وفّعاؿ. يف ىذا اٜناؿ، ، ويفقد مرونتو، ويعجز عن فهم مشاكل اٜنياة اٞنتبلحقة و 242لسبٍب من االسباب

معّدالت اٝنوؼ، واالَف،  عوترتف االنساف الداخلّية، وتفكًنه، وتصرّفاتو. بأحاسيستبدأ الغرائز البدائّية ىي اليت تتلّكم 
سلبّية. والشلن، واالضطراب، والرتّدد، والّشك، والشعور باٝنطر، وتديّن الثقة بالنفس، وغًنىا من االحاسيس واالفكار ال

 وتُػْفَقد السعادة. اٞنرض النفسي ىو الغريزة اٞنريضة.

اّما العبلج النفسي فهو عملّية اعادة اٜنركة والنشاط اُف الغريزة، وتنشيطها ومعاٛنتها عندما ٬نرض، بوسائل وجهود 
اُف نظاـ الغريزة الذكّية ٢نتلفة هتدؼ اُف اعادة االماف، والراحة والطمأنينة، وشعور الثقة والسعادة، واسرتجاع االبداع 

 . 243، بادواتو اٞنختلفةلئلنساف

(2  والشفاءفي االبداع النفس والغريزة الجسد و  

وفقداف مرض النفس ىو مرض الغريزة، والعكس صليح. مرض الغريزة سببها اٝنلل و النفس والغريزة شيء واحد، 
االنساف. عبلج النفس يعين  يف نفس اٞنقاومةالتوازف بٌن الطبيعة والتنشئة، بٌن الربيّة والثقافة، بٌن ٓنّديات اٜنياة والقوى 

الطبيعّية تفرزىا  اٞنضاداتعبلج الغريزة اٞنريضة من وطأة التنشئة والثقافة وٓنّديات اٜنياة العصريّة. اّما االبداع، فهو من 
 ،ع كما تقاـوا وتشفي اٞنرض النفسي باألبد ،الغريزة تقاـووٓنّديات اٜنياة.  ا هبا من ثقل التنشئة والثقافةالغريزة لتشفي نفسه
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متأّىبة دوًما، تعمل بدوف توّقف الذكّية وتشفي اٞنرض اٛنسدي كيميائي ا، من الداخل، عند اصابة اٛنسد باٞنرض. الغريزة 
 .شفيو بعدما يأيت. ىكذا ايًضا يعمل االبداع يف نفس االنسافتيت، و لتستبق اٞنرض قبل اف يأيت، وٓناربو عندما يأ

لطاٞنا شعر الفبلسفة والفّنانوف واالطّباء واجملانٌن يهذه العبلقة القويّة، القائمة، اٞنتفاعلة، اٞنسيطرة، الغامضة بٌن 
على  يبنوف ىذه العبلقة بناءً  ىم .ةحدىم اف وضعها يف معادلة مشاهبألالغريزة والنفس والعقل والفن. ولكن َف يسبق 

بين النظريّة اليت تقوؿ اّف النفس والغريزة شٍنء اّما انا، فأواالحساس الداخلي، والعقل اٞننطقي لديهم،  ،االستنتاج الفطري
بلسفة صدؽ الف هبا ىذه العبلقة. ة الغريزة الذكّية آلبرىنواحد، واالبداع ثالثهما، على ما جئُت بو من افكار مؤّسسة لنظريّ 

االختصاصات الداخلة يف البلث،  ىحدىي إالفلسفة  .والفّنانوف واالطّباء واجملانٌن ّنا قالوه، ولكن العلم يطلب براىٌن
 ويف مناقشة ىذه االطروحة،. لقد اوفيُت َديػْػػػين. البلثوىكذا، اكوف قد اعطيُتها حّقها يف فصل ادبّيات 

 ّيةمستقبل اـ والدراسة يف ُنوثمات ونظريّات ىو جدير باالىتكل ما جاء يف ىذا الفصل، من افكار ومصطلل
َف تُبلث من قبل ال يف ٠ناؿ علم النفس، وال يف ٠ناؿ الفن التقليدي.  اٞنقارباتبعضها عن بعض. ألف ىذه  مستقلّ 

وليس من اٞنستبعد اف تتجّمع ىذه االفكار والنظريّات لتتلّوؿ اُف ٠ناؿ جديد عابر لبلختصاصات، ال يضم فقط االمراض 
 والعبلج النفسي بل يضم منظومة اوسع ألفكار االنساف وسلوكو وانفعاالتو وتعابًنه.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

س عشرسادالالفصل   
 

في مستقبل البحث آفاؽ جديدة  
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التخصصات،  ةمن نوع متعدد البلثفتح آفاؽ جديدة يف مستقبل البلث. ّنا اّف  البلثال بد يف آخر 
ـ ، لذلك للتخّصصات اعابرً  اشقً تضّمن يو  من  كل قسم  يف آخر اٞنواضيع ىذه كل  منل ديدةاٛنفاؽ اآلاخرتُت اف اقدِّ

وضعُت  .البلثيف حاؿ تأجيلها اُف حٌن ّناية  منع تشّتت االفكارهبدؼ  او عندما كاف ذلك مناسًبا، ،ةالدراس اقساـ
 . 245توصياتٓنت عنواف ال اٞنشار إليها االفكار

َف اتطّرؽ إليها يف سياؽ  اودرِجها يف الئلة اٞنناقشة، اُف اٞنواضيع اٞنذكورة، ىناؾ مواضيع َف اُ  باإلضافة
الفرؽ بٌن التوصيات واآلفاؽ اٛنديدة ىي امكانّية تطبيق التوصيات يف اريد اف اذكرىا يف ىذا القسم االخًن. التوصيات، 

غًن وادوات  اتطّلب افكارً يٓنقيق اآلفاؽ اٛنديدة ف أّماوقت اٜناِف، لايف  اٞنوفورةواالدوات اٞنستقبل القريب، بسبب االفكار 
 يف الوقت اٜناِف. موفورة
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.أ (Deterrent transformation) اسلوب التحّوؿ الردعي 

"برنامج الولد القوي، الرتبوي، التلّوِف، للعبلج بالفن، اٞنوجو للتبلميذ  من تطبيق الثالثةاشارات النجاح يف اٞنرحلة 
ٓنت اكثر  ،بداية لبلوث جديدة قد تكوفتستلق التدقيق يف خصائصها، و  ، ولكّنهابدائّية مشّجعة، إ٧ّنا دائرة اٝنطر"يف 

طّبقة افّ ْندر االشارة اُف ،  تهامناقشو  االستباقي واالستنهاضي ؿالتلوّ طرح مواضيع بعد من عنواف. 
ُ
 التقنّيات اٞنبتكرة واٞن

ا، ألّّنا ١نّفزات ولكّنها ليست كذلك ٕنامً  ،246(positive reinforcement) اإل٩نايب٧ناذج التدعيم ُتشبو  البلثيف 
 ومي ىو ىذا. ق٬نكن إنشاء ُنث جديد يف ىذا االّْناه ٞنعرفة اي نوع من الت. ذاتّية داخلّية وفردانّية ال يفرضها احد

، وَف اُنث التلّوؿلتفعيل  كأسلوب 247(negative reinforcementَف اتعّمق يف موضوع التدعيم السليب )
عدـ  لقد ْناىلُت ىذا الشّق عمًدا خوفًا من و.واسلوب ويف (deterrent transformation) يف موضوع التلّوؿ الردعي

قهريّة كما  ا. التدعيم السليب والتلّوؿ الردعي ليست افكارً تطابق االسلوب الردعي مع القوانٌن واالساليب الرتبويّة اٜنديثة
، واالىم ىو التوّصل اُف إنشاء التطبيقات اٞنناسبة، ُنث تطبيقّية كأساليبتبدو، إ٧ّنا ٩نب دراستها بتعّمق قبل اعتمادىا  

تقنّيات ُتسهم يف وتصاميم و مكانّيات إلنشاء إ اُناث ْنريبّية. من اٞنمكن إنشاء فعل ومصداقّية، لبلستفادة منها اتذ
 ذه اٞنواضيع. توسيع آفاؽ البلث يف ى

يدعموف لكبار عند اباحثٌن يف ٠ناؿ التلّوؿ  ىناؾّف يف ىذا القسم، أل ىذا اٞنوضوع ذكر ةضرور من الف اك
  اُف ٓنتاج تكوف سلبّية، وبالتاِف قد التعليمية التلويلية االساليبىذه " آخر يقوؿ افّ  بعضٌ ىناؾ ، و االساليب الردعّية

 ، رّّناةيّ ع يف دراسات مستقبليضااٞنو  همن اٞنمكن البلث يف ىذ .(Deveci, 2014تناوؿ مثل ىذه التجارب إُف حذر" )
 safetyاستلداث اطر وتدابًن السبلمة )ذر الشديد، و أّناذ اٜن داخل اجملاؿ الرتبوي مح يف خارج اجملاؿ الرتبوي، اويف 

measures .الصارمة قبل ْنربتها ) 

 

                              
التدعيم اإل٩نايب ىو نوع من تقدمي التلفيز للشخص بعد تنفيذه السلوؾ اٞنطلوب، ٣نا ٩نعل السلوؾ أكثر احتمااًل أف ٪ندث يف   246

 اٞنستقبل.

يزداد من احتماؿ حدوث  .بعد سلوؾ معٌن  التدعيم السليب ىو نوع من تقدمي التلفيز للشخص عرب إزالة حافز ُمكره معٌّن،  247
ليس بإجراء عقاب، بل ٓنفيز على زيادة يف السلوؾ  التدعيم السليب  .السليب اٜنافز  السلوؾ اٞنعٌن يف اٞنستقبل رغبًة بإزالة

 .اٞنطلوب بتخفيف عناء معٌّن موجود اصبلً 



 

 

.ب منظور جديد للتشخيص 

. 248لّية السلوكّية وظروؼ تطّورىا من منظورين ٢نتلفٌن، اٞنرضي والبعديااالضطرابات االنفعُنثُت يف تفاصيل 
وىو منظور  اثالثً  اىذا البلث منظورً  اعِرُض يف ّناية النفسّية.  لؤلمراضوىذاف اٞننظوراف ٨نا يف اساس اكثر الػػتشخيصات 

 . 249الغريزة

وقلُت اف ، ، واالبداع، والشفاء، والتلّوؿاٞنرض النفسيالنفسّية، و  ة الذكّية من زاوية الصّلةز الغري نظريّةَطَرحُت 
ألنين ال  بل كمقاربة فلسفّية، ،ّْناه جديد يف التشخيصاكالغريزة   َف اطرح. إ٧ّنا ونفس الشيء يالنفس والغريزة ىو اٛنسد 

٣نكن . توومعاٛن اٞنرض النفسيتشخيص يف ٠ناؿ  ةجديد اأفقً اعتربىا  . لذايف الوقت اٜناضر امتلك االدوات التشخيصّية
تشخيص واستلداث معايًن وادوات لرصد و يف اٞنستقبل إجراء ُنوث معّمقة لتلديد مفردات الغريزة، بأدّؽ تفاصيلها، 

 هبدؼ اسرتجاع الصّلة النفسّية.  واستهدافو، ومعاٛنتو ،وتشخيصو الغريزةوتقومي واستهداؼ ومعاٛنة الوىن يف 

.ت (Perspective Assessment Battery) المنظورمنظومة تشخيص  

انطبلقًا من اٞنبدأ للبلث يف اٞنوضوع.  آخر اىً اّْنا اقرتحتُ قدرة الصغار على التلّوؿ، بينما يدور اٛندؿ حوؿ 
 اعتربتُ الذي يقوؿ باّف منظور الفرد ىو شخصي يتأسس على اختبارات فرديّة، وّنا أّف التلّوؿ يتبع اٞننظور وينطلق منو، 

اقرتحت د على ىذه النظريّة، يلتأك. و اّف التلّوؿ ىو نقلة ذىنّية من منظور قاعدي اُف منظور متضاد، مهما كاف عمر الفرد
االستباقّية واالستنهاضّية، ىدفها التعّرؼ على االفكار  لؤلسئلةمن خبلؿ اجوبتهم  هاويصنِّف٩نمع افكار التبلميذ  انظامً 

 . حاالت التلّوؿ يف حاؿ اعادة التجربة تابعةٞن، االساسّية يف منظورىم

تبٌّن اّف اٞننظور اٝناص للتبلميذ (.  clustersلقد ٗنعُت ىذه االفكار، وصّنفتها، ووضعتها يف سبع كتبلت )
التبلميذ ال  الذي اعلنومن الطبيعي اف اٞننظور  بشكل اوسع يف اُناث مستقبّلة. ٓنديد اُطُرِه ٣نكنيدور حوؿ مواضيع معّينة 

ولكن اكتشاؼ ، اُناث مستقبلّيةيف ، ٬نكن اخذ ىذا اٞنوضوع بعٌن االعتبار داخل اذىاّنم يف كس الصورة الكاملةيع
 ا يفيد ىدؼ البلث.االكتفاء ّنليس شرطًا، ٩نب  هاوفضلافكار التبلميذ 
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 Perspectiveتشخيص اٞننظور)لمنظومة لوضع  فكرة مبدئّية باّْناه وضعكانت ىذه خطوة بدائّية 

Assessment Battery )تتضّمن نوعٌن من ادوات تشخيص اٞننظور.  يتال 

.1 التالميذ مفردات منظور  

 االستثارةألسئلة اجوبة التبلميذ  منمستوحاة  اداة اختبار. الفكرة اف تصبح ٬نكن تطويرىا اُف إّّنا ٠نّرد فكرة
 يف ُنوث اخرى مشاهبة او. ٣نكن اعادة التجربة موٕنّنياهت ، اليت كانت مليئة باٞنعلومات عن افكار التبلميذ 250االستنهاضو 

من اعمار ٢نتلفة، ، من مناطق ومدارس ٢نتلفة، موٕنّنياهت بشكل مستقّل، ٛنمع معلومات اكثر عن افكار التبلميذ
  .هؤنتصر  ٓنصر التلّوؿ وتصنيفها، وٓنويلها اُف ٠نموعة مفردات موّحدة

.2 (Basal value of child perspectiveالولد )نظريّة القيمة القاعديّة لمنظور  

يف بداية  ( ٞننظور التبلميذ يف اٞندارسbaselineتسميتو بػ "الِقْيَمُة الَقاِعِديَّة" ) قد ُيسّمىتأسيس ما ٬نكن 
 ى الصغاراٞننظور لد على ٬نكن استعماؿ ىذه اٞنفردات واٞنستويات اٞنوّحدة والقيمة القاعديّة للتعّرؼ التجارب التلّولّية. 

 .توومتابع وولتوجيه وولتوقّع

. توع حركتتبّ لالتلّوؿ عملّية فرديّة وشخصّية، ولكن متابعة التلّوؿ عند التبلميذ ٩نب اف تبدأ من قيمة القاعديّة 
عند تكرار التجربة يف اكثر من مكاف وزماف، ويف ظروؼ تطبيق ٗناعّية، ٬نكن االستعانة بإجراءات تضمن السرّيّة 

 ولكن تتّم اٞنتابعة بشكل منّظم.    لؤلفرادواٝنصوصّية 

م من انفسه االشخاص والتبلميذساليب ال تفيد فقط الباحثٌن واٞنعاٛنٌن النفسيٌن، بل قد تفيد ىذه االدوات واأل
 خبلؿ:

  دوف وعي.من التعّرؼ على وجود منظور نتبعو 

 ىاوتطوير  ؤىاوإنشا تشجيع فكرة اٞننظور الشخصي لدى التلميذ. 
  .توجيهو منظور التبلميذ ٥نو أىداؼ مستقبلية وإنشاء التلّوؿ 
  والعمل على ذلك. اٝناص بالتلّوؿ الفعلي هتشجيع التلميذ على ربط منظور 

                              
 . 397و 395 يف صفلة  37 و 36 رقم انظر يف اٞنللق  250



 

 

 

.3 نظريّة اضطراب المنظور 

من تعاملي مع التبلميذ، منها  ة٩نب اف اذكر باّنين ٗنعُت كم ا كبًنًا من اٞنعلومات النوعّية خبلؿ السنوات ثبلث
اٞننظور والتلّوؿ. بينما كنت احاوؿ  زاويةبيانات شفهّية ومكتوبة ومصّورة. حاولُت قدر االمكاف تفسًن ىذه اٞنعلومات من 

 اصبلُت ارى اٞننظور بشكل ٢نتلف. فكري ا يتغًّن تدر٩ني ا وآنّوؿ بدأ ُت اّف منظورياٞنعلومات عن منظور االوالد الحظ عٗن
اآلف ارى اٞننظور ليس فقط يف ٬نرض. يتعاىف و ، و٪ُنرِّؾؾ رّ تليالحظُت اّف اٞننظور منظومة متكاملة يف ذىن االنساف، ، ًماإن

  .االمراض النفسّية بعض يف صميمما بعد اٞندرسي، بل ارى اٞننظور  واالنجاح والفشل اٞندرسي 

استلداث بنك من اٞنعلومات ٣ناثلة، ُتسِهم يف إنشاء شٍنء شبيو بدليل اٞننظور لدى الولد واٞنراىق، ٓنّدد اال٧ناط 
( من اٞننظور لدى standardizedواٞنفردات االكثر تكرارًا يف منظور التبلميذ. كما ٬نكن ٓنديد مستويات موّحدة )

 االعمار او صفات اخرى، نعرؼ من خبلٟنا ما ىو طبيعي وما ىو مرضي يف منظور الولد. القاصرين ُنسب 

يف اُناث مستقبلّية، وقد يكوف النفسّية  باألمراض" وٓنديد عبلقتو اضطراب اٞننظور"دراسة موضوع  من اٞنمكن
 . سلوكّية، منها االضطرابات االنفعالّية الضطرابات ٢نتلفةال ااساسي   ااضطراب اٞننظور سببً 

  االنساف.من خبلؿ ىذه التجربة فهمُت اّف اٞننظور ىو من اىّم وظائف دماغ االنساف، اٞننظور ىو الذي ُيسًنِّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الخاتمة
 

 ماذا في ايطاليا إذا اردنا اف نعرؼ
 .في البرازيل ماذا يجب اف نعرؼ

   251حسني البورظاف —

  
  

" أليّن استنتجُت بأف البلث يف العبلج بالفن ما اٞنسلسل التلفزيوين السوري "صّح النـو اخرتُت ىذا القوؿ من
اولنا. وقد استندُت اُف ىذه اٞنقولة الشعبّية لكي ابرىن بأّف البلث يف ٠ناؿ العبلج تنواالجوبة ليست يف م زاؿ يف بداياتو

 بالفن يف االطار النفسي ُناجة اُف الكثًن من التعّمق.  

برنا٠ًنا دراسي ا على اساس ىذه اٞنعرفة.  أصوغمعرفة اسرار الفن معرفة متعّمقة، كي  ىذا البلثمن خبلؿ  تُ ارد
تطوير برنامج للعبلج بالفن  ذا الربنامج اىداؼ اٞندارس واٞندّرسٌن يف عملّية التعليم، وذلك من خبلؿاف ٪نقق ى تُ يوتوخّ 
اُف الصفوؼ الدراسّية، و٪ُنّرؾ الغريزة الذكّية ويطلق عملّية التلّوؿ يف منظور التلميذ  ومنافعها ل مفاىيم علم النفسيُدخِ 

 ،اضطراباهتم النفسّية و٫نف وطأة للتبلميذالتدىور يف الصّلة النفسّية  فوقّ تواستهدافيّة، في الشخصي ِنطوات استباقّية
 يف خطر الفشل الدراسي والنفسي واالجتماعي.  همعاًف مسبباهتا اليت تضعتوي

برنامج عبلجي فيّن للصفوؼ االبتدائّية، وَف يكن اٟندؼ االكرب اٝنروج بأجوبة جازمة بشأف اٞنواضيع  إنشاءمّت 
اٞنطروحة، ألّف البلث  باألفكار، بل التلّفظاتىذا البلث هبذه  ال يقاس ، إ٧ّنآنّفظاتاٞنطروحة. لذلك كانت ىناؾ 

براىٌن إحصائّية دامغة بشأف ٔنفيف االضطرابات النفسّية بعد حصل على أَف للتكرار واالستكماؿ والتبلور. ومن ىنا،  قابل

                              
" من  251   .من السبعينّيات القرف اٞناضي كاف يُعَرض يف تلفزيوف لبناف لدريد ٜنّاـ وّناد قلعي اٞنسلسل التلفزيوين السوري "صّح النـو



 

 

"برنامج الولد القوي، الرتبوي، التلّوِف، للعبلج بالفن، اٞنوجو للتبلميذ تطبيق اٞنرحلتٌن األوُف والثانية من الربنامج اٞنسّمى 
صوؿ على اشارات ا٩نابّية تفيد أنو قد يكوف باٜن تُ . إ٧نا، وبعد تعديل تصميم الربنامج يف اٞنرحلة الثالثة بدأيف دائرة اٝنطر"

، ىدؼ البلث ىو فتح اذً ا. انهتصميمو واٞنتغًّنات اليت يتضمّ  من ناحية ِناّصةٍ فّعااًل يف حاؿ ادخاؿ بعض التغيًنات عليو و 
 . ضعيفة بأجوبةاالبواب  بأغبلؽاكثر منو ب ٥نو اُناث مستقبلّية ااالبو 

دراسة تأسيسّية يف ٠ناؿ ادخاؿ علم النفس والعبلج بالفن اُف الصفوؼ الدراسّية وىي دراسة  البلث اٜناِفعترَب يُ 
العمل على  ٬نكن يف اٞنستقبلو لدى األوالد. للتعّلم التلّوِف ضع اٝنطوط العريضة ت م النفسرائدة يف ٠ناؿ االبداع يف عل

رّّنا و او تقو٬نوقياسو و وعملنتو وإطبلقو واستهبللو  ،ؽالتلّوؿ بشكل اد توّصل اُف تثبيتللقيلو وتن البلثاعادة تطبيق 
 افكاروذلك بعد طرح  يفيد اٞندارس واجملتمع، للتخصصات اليصبح برنا٠نا عابرً ويف ٠ناؿ علمي اختصاصي مستقل تطويره 
 الغريزة الذكّية.االستباقي و  التلّوؿ

تقدمي اكثر من فكرة جديدة  متّ إلنشاء دراسات اكثر دقّة وأكثر تصويًبا يف ٠ناالت متعددة، إذ  البلثّهد ٬نكما 
داخل الصفوؼ، عبلقة  يف جديرة بدراسات متعّمقة، منها االبداع الذىين، الغريزة الذكّية، العبلج بالفن ،يف علم النفس

 ،لولد لنفسو، منظور التلّوؿ االستباقي، السؤاؿ التلّوِفا ، منظورالسلوكّية باالضطرابات االنفعاليةالتدىور الدراسي 
وغًنىا... تستلق ىذه االفكار اف ٓنصل على اىتماـ  وانواعها، ووظائفها، و١نّفزاهتا، الغريزة ،واٞنردود التلّوِف، الفن

بل  التبلميذس و ليس فقط للمدار  امفيدً  يكوفلكي  و،عنوي الستكمالاٞنو  امادي   ادعمً ستلق البلث ي. كما الباحثٌن
 للمجتمع بأكملو، ألف االوالد ىم ٠نتمع اٞنستقبل.

ادوات لتلديد اٞننظور عند الصغار، واختبار التعّلم التلّوِف. كما استطعُت  إنشاءمن ا٤نازات ىذا البلث ايضًا 
من اىم ا٤نازات البلث  إطبلؽ نظريّات مهّمة يف اكثر من ٠ناؿ، منها نظريّة التلّوؿ االستباقي، والغريزة الذكّية، وغًنىا. 

، ليس فقط يف آف تخّصصاتوالعابرة للت، االختصاصا ةتعّددتصميم االُناث اٞن يتضّمن جديدىو اٝنروج بنموذج  ايًضا
 كل ىذه التخّصصات يف تصميم فريد ومنّظم.    ْنمعيف البلث بل عرب ابتكار منظومة ُنثّية  مواضيعها إدراجعرب 

وزارة  ِناّصةٍ باىتماـ الدولة اللبنانّية و  ىذا البلثٕنىّن اف ٓنظى االفكار اٞنطروحة يف ايف النهاية إال اف  ال يسعين
يف حياتو اٞندرسّية التلميذ واٞندارس الرٚنّية واٝناّصة للعمل على ادخاؿ العبلج بالفن اُف اٞندارس والصفوؼ ٞنساعدة  بيةالرت 
من خبلؿ التجربة اٞنتكررة  ومشروع ىذا البلث الفرصة للتعّمق في ٩ندٕنىّن اف كما اخارج اٞندرسة.   يفالعملّية يف حياتو مث 

 يف مدارس اخرى للتوّصل اُف نتائج موثوقة ومثمرة. 



 

 

عملّية ذىنّية  ألنّواف تتغًّن النظرة السائدة إُف الفن يف اجملاالت العلمّية واعتباره جزًءا اساسي ا من علم النفس  آمل
أ اٛنامعات يف لبناف تعليم مادة العبلج بالفن تبد وأفمتياز وليس فقط من اٛنمالّيات او الكماليّات كما ىو معروؼ. اب

الكثًن من و٩نري استخدامو يف  عاٞنيَّا وإنشاء مراكز أُناث حوؿ ىذا اٞنوضوع ألنو ٠ناؿ يكرب باستمرار لطبّلهباالعيادي 
 الدعم النفسي.و٪نتاج اُف حيث يعاين االنساف  االنسانّيةاجملاالت 

ب رمل وزبد: "٥نن نعيش فقط الكتشاؼ اٛنماؿ، كل شيء آخر ىو واختم بكلمات جرباف خليل جرباف من كتا
 .252شكل من أشكاؿ االنتظار"

  

                              
252     Gebran Khalil Gebran (1926). Sand and Foam. http://www-personal.umich.edu/~jrcole/gibran/sandfoam/sandfoam.htm   
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االنفعالية  مفهوـ االضطرابات تطّورو  (Kauffman and Landrum)  قائمة كاوفماف والندروـ : 1اٞنللق 
ة: تواريخ واحداث  السلوكّي

Appendix 1: Kauffman and Landrum  list of History and Events in the Developemnt of 

the concept of Emotional Behavioral disorders 
 

 

 Victor the feral)تقريره عن صيب الربّية فيكتور من أفًنوف  (Itard, 1806)نشر جاف مارؾ كاسبار إيتارد  :  1799
child of Averon) .ففتح آفاقا جديدة يف تعليم الولد اٞنتأخر يف النمو 

، اوؿ مؤسسة تأوي األحداث اٛنا٥نٌن يف نيويورؾ يف الواليات (House of Refuge)تأسيس بيت اللجوء  : 1825 
سب وُن  "األتباع يف الرذيلة"، كاف األوالد اٛنا٥نٌن ٪نبسوف مع اجملرمٌن البالغٌن، ليصبلوا 1825اٞنتلدة. وحّت عاـ 

 .253تقرير لصليفة نيويورؾ تا٬نز آنذاؾ
(، الذي درس مع جاف مارؾ كاسبار إيتارد "اٝنبل ومعاٛنتو بالطريقة Seguin, 1846كتب ادوار سيغاف )   :1846

( ويُعترب ىذا (Idiocy and Its Treatment by the Physiological Methodالفيزيولوجّية" )
 العمل اوؿ كتاب منهجي للتعامل مع األوالد واالحداث ذوي االحتياجات اٝناصة واإلعاقة الذىنية. 

 ,Rotatori, Obiakor) األمريكيةيف مدينة شيكاغو يف الواليات اٞنّتلدة  لؤلحداثأنشأت اّوؿ ١نكمة   :1899
Bakken, 2011 .) 

( اللجنة الوطنية للصلة العقلية William James( وويلياـ جا٬نز )Clifford Beersأسس كليفورد بًنس )   :1909
(National Committee for Mental Hygiene يف كينيتيكت يف الواليات اٞنّتلدة )ىدفها  األمريكية

 (.  Newton, 2013العناية باٞنريض العقلي )
 (McLaughlin, 2012)   (Elizabeth Farrell)تأّسس ٠نلس األوالد غًن العاديٌن برئاسة اليزابيت فًنيل  :1922 

 حيث وضع ثبلثة اىداؼ. االىداؼ ىي التالية:
  "ٗنع اٞندّرسٌن اٞنهتّمٌن ّنشاكل " األوالد اٞنختلفٌن.(special children) 
  الولد اٝناص" بدال من ٓنديد اعاقاتو او مبل١نو.  "تأكيد على مصطلح تعليم 
  ٠ناؿ الرتبية اٝناصةوضع معايًن مهنية للمعلمٌن يف.  

( قرب نيويورؾ اٚنو برادِف Rhode Islandتأسس أوؿ مستشفى لؤلمراض النفسية لؤلوالد واٞنراىقٌن يف جزيرة رود ) :  1931
(Bradley hospital( )Kolko, Van Hasselt, 2013.)  

                              
253  A Refuge for Juvenile Delinquents.  

 http://www.philanthropyroundtable.org/almanac/economic_and_social_prosperity/1825_a_refuge_for_juv
enile_delinquents 

  

http://www.philanthropyroundtable.org/almanac/economic_and_social_prosperity/1825_a_refuge_for_juvenile_delinquents
http://www.philanthropyroundtable.org/almanac/economic_and_social_prosperity/1825_a_refuge_for_juvenile_delinquents


 

 

 Behavior disorders)د نظاـ تصنيف االضطرابات السلوكّية لدى األوال (Leo Kanner)وضع ليو كانر  : 1943
classification system, or taxonomy of children’s ( يسّمى بػػمتبلزمة كانرKanner’s 

syndrome عن التوحد الطفوِف اٞنبكر )(early infantile autism)  اٞنعروفة اليـو باسم سلسلة اضطراب
النفسّية       اٞنوضوعة يف ذلك    وكاف ىذا أبرز  التصنيفات spectrum) (Autistic Disorderالتوحد 

 (. (Kreshewski, 2010"لؤلطفاؿالوقت. ولذلك  ُٚنّي ليو كانر ػ"ابا الطب النفسي 
 disturbed and)خّصص ٠نلس التعليم ٞندينة نيويورؾ مدارس للتبلميذ اٞنضطربٌن وغًن القابلٌن للتكيف ) : 1946

maladjusted pupils اٍف...ىدفها  603و  602و  601اليت كانت  ألرقامهابًة ، نس600ُٚنِّيت ّندارس الػ
 (.Kiley, 2009) تقدمي العناية النفسّية والتعليم للتبلميذ يف آف

وىي أوؿ  ، يف بروكلٌن  (School (The League)مدرسة التجّمع  (Carl Fenichel)أّسس كارؿ فينيشيل  : 1953
 ,Kugelmass) (emotionally disturbed children)مدرسة خاصة لؤلوالد اٞنضطربٌن انفعالًيا، 

1987,.) 
كتاب " الولد   (Pearl Berkowitz and Esther Rothman)نشر بًنؿ بًنكوفيتش واستًن روٖناف  : 1960

هبدؼ تشّجع التسامح، واعتماد التعليم اٞنناسب ُنسب قواعد التلليل   (The Disturbed Child)اٞنضطرب" 
 ,Berkowitz, Rothman. )(psychoanalytical educational approach)النفسي الرتبوي 

1962,  1967,).) 
أوؿ من حدِّد مصطلح "االضطراب العاطفي" كاف ايلي باور يف السّتينّيات، الذي اجري ٠نموعو من البلوث على   :1962

ايلي باور ونادين المربت ٓنديد الطبلب الذين ٪نتاجوف إُف اٝندمات بسبب مشاكل عاطفية وسلوكية حادة. نشر 
(Eli Bower and Nadine Lambert) اختباراً مدرسي ا لفلص األوالد اٞنعوقٌن عاطفيا  

(Emotionally  Handicapped Children)   (Smith, 2006). 
ٌن اُنشىء ٠نلس األوالد ذوي االضطرابات السلوكية قسًما خاًصا، وىو ٠نلس األوالد غًن العادي 1964يف  :  1968

(Council for Exceptional Children) فرًعا خاص ا لو وىو ٠نلس   1968. انشأ ىذا اجمللس يف
 Council for Children with Behavioralاألوالد ذوي االضطرابات السلوكّية )

Disorders(.)Bullock, Menendez, 1999 .) 
 The Education for Allفصبًل عن االعاقة االنفعالّية.  صدر قانوف عاـ للتعليم لكل األوالد اٞنعاقٌن يتضّمن :  1978

Handicapped Children Act Public Law 94142) الذي اصبح فيما بعد قانوف لتعليم )
 Individuals with Disabilities Educationاالشخاص ذوي االعاقات واالحتياجات اٝناصَّة اٞنسّمى )

Act – IDEA اّوؿ من نوعو الذي يضمن األوالد ذوي اإلعاقة اٜنق يف التعليم العاـ . ىذا القانوف ىو 1990( يف
 (.  Claire McCann, 2014اجملاين، يف بيئة خالية من التعقيدات )



 

 

 National Mental Health and Special)ُشِكل التلالف الوطين للصلة النفسية والرتبية اٝناصة  :  1988
Education Coalition)  وبعد عاـ، اعتمد التلالف تسمية 1987يف  األمريكيةيف الواليات اٞنّتلدة ،

" بداًل من التسميات السائدة من مثل "اٞنعاؽ االنفعاِف" او "الضعف السلوكّية"االضطرابات االنفعالية 
 (. (Boucher, 1999السلوكي"

 Individuals with)ياجات اٝناصَّة اٞنسّمى إنشاء القانوف لتعليم االشخاص ذوي االعاقات واالحت    :1990-2004
Disabilities Education Act – IDEA)  و  1997و 1991وتعديلو وٓنديثو على عّدة مراحل يف

. يفرض ىذا القانوف على اٞنؤسسات الرتبويّة واٞندارس العاّمة واٝناّصة عدـ فصل التبلميذ من اٞندارس ألسباب 2004
خرييب اٞنتلّدي من دوف اعطائهم فرص تعليمية بديلة. كما يكّلف اٞندارس استعماؿ تأديبية او بسبب سلوكهم الت

 Profiler (Functional Behavior Assessment)  ادوات التقومي، مثل التقومي الوظيفي السلوكي
Rating Scale, FBA) من اجل معرفة الدوافع النفسّية ٟنذا السلوؾ، واعتماد برامج التدّخل السلوكي )

(Behavior Intervention Plans - BIP)   من بعد ذلك كبديل تعليمي. ومن ٗنلة ا٤نازات ىذا القانوف
ذوي االعاقات،  لؤلشخاصكاف التعليم اجملّاين يف اٞندارس العاّمة، وتوفًن اٝندمات والربامج الرتبويّة والتعليمّية اٞنبلئمة 

هتم، وتوفًن االرشاد النفسي واٞنعاٛنة النفسّية اُف جانب لذوي اإلعاقات ُنسب احتياجا اإلفراديوتوفًن التعليم 
 . (NCLD, 2014)اٝندمات الرتبويّة 
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              .2 صفلة ،عرب دورة اٜنياة : عوامل اٞنخاطر والوقاية لبلضطرابات النفسية واالنفعالية والسلوكية2 اٞنللق

Appendix 2: Risk and protective factors for mental, emotional, and behavioral 

disorders across the life cycle, page 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 .    3صفلة  .عرب دورة اٜنياة : عوامل اٞنخاطر والوقاية لبلضطرابات النفسية واالنفعالية والسلوكية2اٞنللق 

Appendix 2: Risk and protective factors for mental, emotional, and behavioral 

disorders across the life cycle. Page 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

دليل الرٚني لبلضطرابات االنفعالّية، وبنود البنود  ومقارنة بٌن ،االضطرابات االنفعالية السلوكّية تشخيص : 3اٞنللق 
.  النفسية لؤلمراض الدليل التشخيصي اإلحصائيوبنود  ،اٞنوّحد لتصنيف السلوكياتاخنباخ  جدوؿ

(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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ضطرابات انفعالية وسلوكّية يف دليل ويسكونسٌن.ااحملاور الثمانية لتشخيص  : 4اٞنللق 

Appendix 4: Eight Areas of Wisconsin Eligibility Criteria for Emotional Behavioral 

Disability 

(1 العالقات الشخصية المتبادلة  

 و٫ناؼ منهم.  باآلخرينال يثق 

 يرفضو الزمبلء.

 يعاين من ا٨ناؿ األقراف او الزمبلء لو.

 .باألصدقاءيتأثر بسهولة باألقراف او 

 يتبلعب باآلخرين يستغفلهم ويستخدمهم. 

 يتِّكل على االخرين بشكل ُمْفِرَط.

 ُمَتَلّكم: ُمْسَتِبّد، ُمَتآمر.

 يعاين من ضعف يف مهارات التفاعل مع اجملموعة.

 للقواعد.يعاين من ضعف يف مهارات اللعب وفًقا 

 ٪نتاج اُف االىتماـ اٞنستمر ويطلبو.

 ٪نتاج دائماً اُف موافقة االخرين. 

 يرى نفسو ضلّية. 

 يعاين من الصعوبة يف العبلقات واالرتباط. 

 يقع يف عبلقات مضطربة ومتقّلبة.

 يعاين من صعوبة االنفصاؿ عن مقدمي الرعاية لو.

 لتقاليد االجتماعية أو السلوؾ اٞنتوقع يف اجملتمع.يفتقر للوعي االجتماعي وقوانينو. قد ال يفهم ا

 يظهر سلوًكا جنسي ا غًن مبلئم. 

 يظهر الود بشكل مفرط.

(2 سلوؾ غير مناسب لوضع طبيعي معّين االستجابة االنفعالية المضطربة أو 

 يضلك أو يبكي بشكل غًن الئق. 

 يكذب، يغش، يسرؽ. 

 سريع االنفعاؿ، يرد بانفعاؿ.



 

 

 والفروض اٞندرسّية.  ألعماؿبايرفض القياـ 

 سليب، عدواين، غًن ٠ناري.

 عدمي القدرة على إجراء التغيًنات أو التلوالت.

 يظهر عبلمات الشعور، او عدـ القدرة على التعاطف.

 يبدو ببل ر٘نة.

 يصبح دفاعي ا من دوف استفزاز.

 ال يظهر التعاطف.

 مهووس بالكماؿ وقاسي على ذاتو.

 غًن منظم.

 الثقة بالنفس.يفتقر اُف 

 ٫نترب تقلبات مزاجية واسعة.

 .(Bipolar)يعاين من اشارات اضطراب ثنائي القطب 

 متسرّع، ال يتلّكم بتصرّفاتو وانفعاالتو.

(3 دائم التعاسة واالكتئاب أو القلق 

 غًن مكرتث، غًن مباٍؿ. 

 يفّكر يف االنتلار. 

 متشائم جداً.

 منشغل باٞنشاعر السلبية.

 .٫نتبئ

 نزؿ.يهرب من اٞن

 لديو عادات سيئة مثل قضم األظافر أو نتف الشعر.

 واليأس. التفاىةيعرب عن مشاعر 

 منشغل، مأخوذ.

 .(Obsessive Compulsive)لديو تصرّفات الوسواس القهري 

 يعاين من فقداف االىتماـ يف نشاطات عاديّة.



 

 

 غًن مهتم ّنا يدور حولو.

 يعاين من مزاج متقلب أو غضب مفرط.

(4 مدرسّية  جسدية، واآلـ أو مخاوؼ مرتبطة بمشاكل شخصية أوأعراض  

 لديو شكاوى جسدية ال ٬نكن التلقق منها أو اثباهتا بسهولة، َتْظهر يف حاالت عصيبة وظروؼ صعبة.

 يتأخ ر، يتغّيب ويتسّرب من اٞندرسة.

 .إليهايعاين من رىاب اٞندرسة يرفض الذىاب 

 اٛنسم. ٩نرح و٫ندش نفسو يف اماكن معّينة من 

 لديو أ٧ناط أكل ونـو غًن عادية.

 يتعّرض 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 القدرة على التعّلم حّتى في غياب اسباب صحية او عومل فكرية او حّسية عدـ  

 غًن منتظم.

 ينهـز أو يستسلم بسهولة.

 لديو سجل عدِف او ُحِكم عليو يف السابق.

 غياب امراض او اعاقات حّسية تعلِّل التناقض اٜناصل يف ادائو.

 و العملّية ونتائجو التعليمّية.يستطيع اف يتعّلم إُف حد ما، ولكن ىناؾ فرؽ كبًن بٌن قدرات

 .(IQ)عبلماتو اٞندرسّية تتناقض مع معدؿ الذكاء 

 يضّيع مقتنياتو، لديو صعوبة يف حفظ االشياء.

، واألكل والتبّوؿ والنظافة الشخصّية واٜنميمّية.  لديو مشاكل يف النـو

(6 انسحاب كبير من التفاعالت االجتماعية والعالقات الشخصية المتبادلة 

 ال يشارؾ يف الصف. 



 

 

 يعزؿ نفسو عن األسرة واألقراف.

 .(eye contact)يتجنب التواصل البصري 

 يتلدث بصوت منخفض ىادئ أو يغمغم.

 يتسّرب او يهرب من اٞندرسة. 

 ٪نبس نفسو يف الغرفة.

(7 عدوانية متطرفة على فترة طويلة من الزمن  

 ٪نمل الضغائن. 

 دد، يستخف، يدعي، ٩نادؿ، يتلّدى، يتآمر، يكذب، يرفع الصوت والنربة.وألفاظو شنيعة، يشتم، يه مبتذلةلغتو 

 يبصق، يركل، يضرب، يقرص، يعّض، يرمي االشياء ويكسرىا، يدمر اٞنمتلكات.

 ٪نمل األسللة او يستخدمها ، ٫نّوؼ، يهّدد. 

 تنتابو نوبات من الغضب.

 يغش، يسرؽ، يلجأ اُف التنم ر.

 يعّذب اٜنيوانات. 

(8 بّية أخرى مختلفة جدا عن سلوكّيات األوالد من العمر نفسو.سلوكيات سل 

 ردود فعلو أكثر حّدة وتطرّفًا مقارنة مع اآلخرين يف اجملموعة نفسها. 

 ردود الفعل أكثر سلبّية او اكثر المباالة مقارنة مع اآلخرين يف اجملموعة نفسها. 

 ال يظهر النضج االجتماعي.

 .االنفعاِفال يظهر النضج 

 الزمبلء. ينبذه

 حضوره يعرقل تعليم اآلخرين.

 واقعو مشّوش. 

 يعاين من اٟنلوسة.

 (.ritualisticأو طقوس ٧نطّية ) (rigid)سلوكيات متصّلبة 

 حركات ٧نطية.

 
 



 

 

واٞنمّثلٌن واٞنوسيقيٌن ديسيموس جونيس جوفيناليس الشاعر يف القرف  األّوؿ اٞنيبلدي  يصف  معاناة اٞنؤّرخٌن  : 5اٞنللق 
 واٞنعّلمٌن من طغياف الفن.

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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 (.1987مستويات التقّدـ عند تلّقي العبلج بالفن )ُنسب نتائج ُنث ويلر  : 6اٞنللق 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

ة الرسم اٞننهجي. : 7اٞنللق   صورة توضيلّية عن تقنّي

 
Appendix 7: Explanatory illustration about systematic drawing. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 العبلجي اٜنر.خّطة الدرس يف الرسم  : 8اٞنللق 

Appendix 8: Lesson Plan for free therapeutic drawing. 

 
 

 

 

 



 

 

 خّطة الدرس يف الرسم العبلجي اٞننهجي. : 9اٞنللق 

 
Appendix 9: Lesson plan for systematic therapeutic drawing. 

 
 

 

 



 

 

 الدرس يف الرسم العبلجي اٞنرّكب. خّطة : 10اٞنللق 

 
Appendix 10: Lesson plan for synthesized therapeutic drawing. 

 
 

 

 



 

 

 خّطة الدرس يف الرسم اٞنرّكب غًن العبلجي. : 11اٞنللق 

 
Appendix 11: Lesson plan for non-therapeutic synthesized drawing  

 
 

  



 

 

بٌن الرسم اٞننهجي والرسم اٞنرّكب. الرٚنة األوُف ىي النموذج يرٚنها الكّل، والرٚنة الثانية ٧نوذج عن 1  مقارنة : 12اٞنللق 
 االبداع الشخصي اٞنضاؼ.

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. 
 

 : يف االسفل ترٗنة النص على الرٚنة
 أوىػػ !!! رأسي يؤٞنين!!! 

 ىل يغّرد ىذا العصفور؟؟؟
 

Translation of note  

on the picture below:  
Oh!! I have a headache!!!  

Does this bird sing? 
 

 
 
 
 

                          
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

بٌن الرسم اٞننهجي والرسم اٞنرّكب. الرٚنة األوُف ىي النموذج الذي يرٚنها الكّل، والرٚنة الثانية ٧نوذج  2 مقارنة  :13اٞنللق 
  عن االبداع الشخصي اٞنضاؼ.

Appendix 13: Comparison between systematic and synthesized drawings first one is 

drawn by all, the second one is an example of individually added 

creativity. 
 

 : يف االسفل ترٗنة النص على الرٚنة
  .السنجاب يتسلق الشجرة
 وضعت العصفور البيض.

 

Translation of note on the picture below:  
The squirrel climbs the tree. The bird laid eggs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 عناوين الدروس يف منهج الولد القوي ومواضيعها اٞنقابلة. : 14اٞنللق 

Appendix 14: Strong Kids Curriculum titles and corresponding themes. 

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

 
# 

Lesson Number and Title 

 رقم الدروس والعنواف

Main Purpose 
 اٟندؼ االساسي

1 

About Strong Kids: Emotional 
Strength Training. 

برنامج  الولد  القوي: التدريب يف عن 
 القّوة العاطفّية.

Introduce students to the Strong Kids curriculum. 
 .على منهج الولد قوي التبلميذتعريف 

 
2 

Understanding Your Feelings. 
 .افهم مشاعرؾ

Teach students to identify comfortable and uncomfortable 
feelings, and to increase their emotional vocabulary. 

شاعر اٞنر٪نة وغًن اٞنر٪نة، وزيادة اٞن التعرؼ على التبلميذتعليم 
 اٞنفردات العاطفية.

3 
Understanding Your Feelings. 

 .افهم مشاعرؾ
Focus on appropriate ways to express various feelings. 

 اٞنشاعر اٞنختلفة. الرتكيز على الطرؽ اٞنناسبة للتعبًن عن

4 
Dealing With Anger 

 .التعامل مع الغضب

Teach students to understand and manage anger, using a 
four-step cognitive-behavioral model. 

٧نوذج على فهم وإدارة الغضب، وذلك باستخداـ  التبلميذتعليم 
 .254ربع خطوات اٞنعريف السلوكياأل

5 

Understanding Other People's 
Feelings 

 .فهم مشاعر الشخص االخر

Development of empathy skills, or ability to identify feelings 

that other people may have. تنمية مهارات التعاطف، أو القدرة
 على التعرؼ على مشاعر اآلخرين.

6 
Clear Thinking 1 

 .1التفكًن الواضح 

Teach students strategies to identify negative and 
maladaptive thinking patterns and common thinking  errors. 

 تفكًنالتعليم التبلميذ اسرتاتيجيات على التعرؼ على أ٧ناط 
 الشائعة.على التأقلم وأخطاء التفكًن  القابلة سلبية وغًن ال

7 
Clear Thinking 2 

 .2التفكًن الواضح 

Techniques for dispelling irrational negative thoughts and 
replacing them with more realistic and constructive 

cognitions. 
تقنيات لتبديد األفكار السلبية غًن العقبلنية واستبداٟنا باإلدراؾ 

 أكثر واقعية وبناءة.

                              
 . 347يف صفلة  16يف اٞنللق رقم  السلوكي ٧نوذج األربع خطوات القائم على العبلج اٞنعريف  254

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


 

 

8 
The Power of Positive Thinking 

 .قوة التفكًن اإل٩نايب

Teach students more strategies to offset negative thinking 
styles, and to use an optimistic style of approaching 

problems. 
تعليم التبلميذ اٞنزيد من االسرتاتيجيات ٞنواجهة أ٧ناط التفكًن 

 القادمة. السلبية، واستخداـ أسلوب متفائل من اٞنشاكل

9 
Solving People Problems 

 .حل اٞنشاكل مع الناس

Teach students to solve interpersonal problems and deal 
with conflicts effectively and without violence. 

تعليم الطبلب على حل اٞنشاكل الشخصية والتعامل مع النزاعات 
 بشكل فعاؿ وبدوف عنف.

10 
Allowing Go of Stress 

 .التخّلص من اإلجهاد

How to identify stressors, cognitive and behavioral 

strategies for managing stress, anxiety, and worries. تعليم
الطبلب كيفية التعرؼ على الضغوطات واالسرتاتيجيات اٞنعرفية 

 والسلوكية إلدارة اإلجهاد، والقلق، واٞنخاوؼ.

11 

Behavior Change: 
Setting Goals and Staying Active 

تغيًن السلوؾ: ٓنديد األىداؼ واحملافظة 
 .على النشاط

Teach students basic steps for setting and achieving 
realistic goals, and strategies for increasing positive    and 

appropriate activities. 
األساسية لوضع وٓنقيق أىداؼ واقعية، تعليم الطبلب اٝنطوات 

 واسرتاتيجيات لزيادة األنشطة اإل٩نابية واٞنناسبة.

12 
Finishing UP! 

 .النهاية
Review of major concepts in the Strong Kids curriculum. 

 عرض اٞنفاىيم الرئيسية يف اٞننهج الولد القوي.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 .ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي استمارةمواصفات اىم  : 15اٞنللق 

Appendix 15: Description of the Functional Behavior Assessment Profiler. 
 

  اختبار نفسي موثوؽ وُيستخدـ يف مدارس الواليات اٞنتلدة االمًنكّية على نطاؽ واسع، الكتشاؼ التبلميذ ذوي
. التقومي السلوكي الوظيفي ىو عملية ٗنع اٞنعلومات عن 255وتقومي حالتهم ومتابعتهم" االضطرابات السلوكية والنفسية

يساعد اٞندرسٌن و (. O’Neill et al., 1997العوامل أو األحداث اليت تتنّبأ ّنشكلة يف السلوؾ، وبشكل موثوؽ، )
(، Quinn, Gable, Rutherford, Nelson, and Howell, 1998واٞنستشارين يف فهم سلوؾ التبلميذ )

 ا.ومعرفة األسباب الكامنة وراء السلوكيات اٞنختّلة وظيفيً 

  ٓنليل وتقومي السلوؾ  استمارةباستعماؿ  اٝناص برتبية لذوي االعاقات واالحتياجات اٝناّصة األمريكيألـز القانوف
عند وضع خطط التدخل  قبل، بشكل روتيين، وذلك إلجراء التقو٬نات الصليلة 1995الوظيفي يف اٞندارس منذ سنة 

ٓنليل وتقومي السلوؾ  استمارةأّناذ قرارات مصًنيّة مثل استبعاد التبلميذ او طردىم من اٞندرسة. ٩نري استعماؿ  قبلاو 
(. وبعد Scott, et al, 2004الوظيفي كإجراء استباقي الستخدامها مع التبلميذ ذوي السلوكّيات غًن النموذجّية )

لى اٞنعلومات اليت يتم اٜنصوؿ عليها عن طريق استعماؿ ىذه االستمارة، يتم التعّرؼ إُف مصدر ىذا االجراء، وبناًء ع
(.  وىكذا يصبح CECP, 1998اٞنشكلة، كما يتم استعماؿ اٞنعلومات لتطوير التدّخبلت التعليمّية االستباقّية )

ويصّب االىتماـ على تلبية االحتياجات الفرديّة على التعليم بداًل من القصاص،  الرتكيزالتعليم اكثر ا٩نابّية، حيث يتم 
 pro-socially (Lewis, Scott, & Sugai, 1994.))التبلميذ ذوي االعاقة بسلوؾ داعم اجتماعّياً )

  ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي اّّنا ليست فقط لبلستعماؿ العيادي اٞنتخصص بل اّنا تقّدـ  استمارةمن اىم ٣نّيزات
الختبار لكل من االىل واٞندّرسٌن، ويعطيهم فرصة التعّرؼ على صعوبات التبلميذ ذوي االعاقات امكانّية اجراء ا

النفسّية قبل اللجوء إُف اختصاصيٌن نفسيٌن. اّّنا تساعد اٞنعلمٌن يف تقومي سلوؾ تبلميذىم، و٬نّكنهم من معرفة 
اة عملّية ومفيدة وقابلة لبلستعماؿ لغًن االوالد معرفة أفضل ويساعدىم يف إعادة تنظيم خطط التدريس. إّّنا اد

االختصاصيٌن، للعاملٌن يف داخل اٞنؤسسات التعليمّية وخارج ٠ناؿ الصلة العقلية. "ومع ذلك، ال تقل ا٨نّّية ىذه 
االستمارة وجّديّتها عن باقي االستمارات اٞنعرتؼ هبا، ألّّنا خضعت الختبارات دقيقة وّٕنت مقارنتها مع بيانات 

 (.Crouse , 2007, p. 75النتشار كما مّت صقلها ّنعايًن عالية للتقومي التلليلي" )واسعة ا

                              
255  Education, Division of Educational Programs and Services. February18 2011. www.serc.rh.edu 



 

 

  مع تفعيل قانوف"IDEA  ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي  استمارةالذي ٩ُنيز ويشرتط استخداـ  2004و  1997يف
(IDEA, 1997, 2004 اصبح 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 
عالة للغاية يف خفض أ٧ناط ثابتة من ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي ف استمارةأف الدعم الفردي القائم على معلومات 

 ,Cook et al., 2012; Didden, Duker, & Korzilius ,1997; Filter & Hornerسلوؾ التلّدي )

2009; Iwata et al, 1982/1994; Marquis et al., 2000; Newcomer & Lewis; 2004; 

Pelios, Morren, Tesch & Axelrod, 1999مارة يُعترب افضل  اٞنمارسات ٞنعاٛنة (. كما  اّف استخداـ االست
  ;Cooper, Heron, & Heward, 2007)السلوؾ الصعب لدى التبلميذ ذوي االعاقات وكذلك لغًن اٞنعوقٌن 

Scott, Anderson & Alter, 2011; Renshaw, 2008; Christensen, Marchant, & 

Anderson, 2008; Strickland-Cohen and Horner, 2012).) 
 ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي ليست بأداة لتشخيص سريري وال  استمارةو ىاـ جداً: من اٞنهم جّدًا التنبيو إُف اف تنبي

توّفر تشخيًصا سريري ا دقيًقا لتلديد انواع االضطرابات أو مشاكل الصلة العقلية. إ٧ّنا ىو أداة استكشاؼ موثوقة 
، واٞنستشارين، حّت من اآلباء واألمهات، تستخدـ ٞنراقبة السلوكيات و٢نّصصة لبلستخداـ يف اٞندرسة من قبل اٞنعلمٌن

 ولتتبع التدىورات والتلسينات يف العواطف والسلوؾ. وقد يتطلب العمل السريري اجراء اختبارات إضافية ومتخصصة.
 
 

  



 

 

 (.CBTلسلوكي )٧نوذج األربع خطوات القائم على العبلج اٞنعريف ا : 16اٞنللق 

Appendix 16: Four-step cognitive-behavioral model for therapy. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

  



 

 

 يتضّمن معلومات عن التلميذ.  اإلنكليزيةٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي باللغة  استمارةمقّدمة  : 17اٞنللق 

Appendix 17: Functional Behavior Assessment Profiler introduction page, in English 

language, contains student information. 

 First Name 

 Family Name:  

 Age 

male            female sex 

 Grade (if in school):  

none  
ADHD  
anxiety  
depression  
OCD  
ODD  
Conduct  Disorder  
Thought Disorder  
Autism 

Does this student have any of these diagnosed 
conditions? 

none  
ADHD  
anxiety  
depression  
OCD  
ODD  
Conduct  Disorder  
Thought Disorder  
Autism 

Does this student have any of these suspected 
(but not diagnosed) conditions? 

yes            no 
Do you believe that this student currently has 
serious emotional or behavioral difficulties which 
interfere in his/her life? 

White Black Asian 
Indian Hispanic Mixed  

Ethnic Origin: 

  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 
  

  



 

 

 سؤاؿ. 120تتضّمن  اإلنكليزيةٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي باللغة  استمارةبنود : 18 ٞنللقا 

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  

25 
I lose things which are necessary to complete tasks (such as pencils, paper, books, 

etc.) 
1 2 3  

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  

77 
I have used a weapon which could cause serious harm to others (like a knife, gun, 

bat, etc.) 
1 2 3  

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  

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.) 
1 2 3  

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  

114 
I have difficulty using or understanding nonverbal communication (such as gestures, 

facial expressions, tone of voice, etc.) 
1 2 3  

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  

120 
I'm highly sensitive to certain sensory stimuli (such as light, sound, texture, smell, 

etc.) 
1 2 3  

 



 

 

 .تصنيف بنود االستمارة لوظائف وسلوؾ ومشاكل الصلة العقلية  :19 اٞنللق

Appendix 19: Organization of FBA Constructs into Behaviors, Functions and  

Mental Health Problems. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ة عالية، من دوف اي  .نصب تذكاري يف أرمينيا معروؼ باسم سارتاراباد رٚنو التبلميذ على سّبورة الصفّ  : 20 اٞنللق ُنرفّي
  ٓ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 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 

 

ة يتضّمن مقّدمة عن معلومات التلميذا:  21 اٞنللق  سؤاؿ. 120و  ستمارة ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي باللغة االرمنّي

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¿ 2= øÇã ÙÁ ×Çß¹ ¿ 3 = Þ³ï ×Çß¹ ¿ 

 

1 Ø³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ íñ³Û ã»Ù Ï»¹ñáÝ³Ý³ñ O 1       O 2        O3 

2 ºë ³ÝÑ³Ý¹³ñï Ï³Ù ß³ñÅáõÙÇ Ù¿ç »Ù  O 1       O 2        O3 

3 Þáõïáí ÇÝù½ÇÝùë Ýáõ³ëï³ó³Í ÏÁ ½∙³Ù O 1       O 2        O3 

4 
òÝáñ³ÙÇï »Ù. ÏÁ Ñ³õ³ï³Ù µ³Ý»ñáõ, áñáÝù 

×Çß¹ ã»Ý 
O 1       O 2        O3 

5 îËáõñ »õ ÁÝÏ×áõ³Í »Ù O 1       O 2        O3 

6 
àõñÇßÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ 

ï³ñ³Í»Ù 
O 1       O 2        O3 

7 
Î»Ý¹³ÝÇÝ»ñáõ Ñ³Ý¹¿å ³Ý∙áõÃ »Ù »õ 

ýÇ½Çù³å¿ë ÏÁ ï³Ýç»Ù 
O 1       O 2        O3 

8 
â»Ù ÏñÝ³ñ Ó»ñµ³½³ïÇÉ ÝáÛÝ Ùï³ÍáõÙÝ»ñ¿Ý »õ 

å³ïÏ»ñÝ»ñ¿Ý, áñáÝù ÙÇßï ÙïùÇë Ù¿ç »Ý 
O 1       O 2        O3 

9 
ä³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñë »õ ∙áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñë 

Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝ áõÝÇÙ  
O 1       O 2        O3 

10 ØÇßï ß³ñÅáõÝ »Ù »õ ÏÁ ½µ³ÕÇÙ µ³Ýáí ÙÁ O 1       O 2        O3 

11 àõñÇßÝ»ñ¿Ý ßáõïáí ÏÁ Ý»Õ³Ý³Ù »õ ÏÁ ËñïãÇÙ O 1       O 2        O3 

12 úñáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ï³Ý Ù¿ç ß³ï ÏÁ ùÝ³Ý³Ù O 1       O 2        O3 

13 
Î³ñ∙ ÙÁ ß³ñÅáõÙÝ»ñ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ÏÁ ÏñÏÝ»Ù, 

áñå¿ë½Ç ∙»ñ×ÝßáõÙ¿ Ó»ñµ³½³ïÇÙ 
O 1       O 2        O3 

14 
ºÃ¿ ½Çë ³Ýï»ë»Ý, ÏÁ µ³ñÏ³Ý³Ù »õ 

³Ýïñ³Ù³¹Çñ Ï°ÁÉÉ³Ù 
O 1       O 2        O3 

15 ÎÁ Ëáõë³÷ÇÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñáõë Ñ»ï Ëûë»É¿ Ï³Ù O 1       O 2        O3 



 

 

Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ Ùß³Ï»É¿ 

16 
ÎÁ ç³Ý³Ù áõñÇßÝ»ñÁ ¹Åáõ³ñáõÃ»³Ý Ù³ïÝ»É »õ 

Ñ³ñó»ñ ëï»ÕÍ»É 
O 1       O 2        O3 

17 ¶ÉË³ó³õ Ï°áõÝ»Ý³Ù O 1       O 2        O3 

18 

ÎÁ ï³ï³ÙëÇÙ Ù³ëÝ³Ïó»É¿ ³ÛÝ 

³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ, áñáÝù ß³ï Ï»¹ñáÝ³óáõÙ »õ 

×Ç∙ ÏÁ å³Ñ³Ýç»Ý 

O 1       O 2        O3 

19 Þ³ï ÏÁ ËûëÇÙ O 1       O 2        O3 

20 ´³ñÏ³óáÕ »õ ³ïáÕ »Ù O 1       O 2        O3 

21 ÎÁ Ñ»ï»õÇÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñáõë ã³ñ ûñÇÝ³ÏÝ»ñáõÝ O 1       O 2        O3 

22 

Þ³ï Ëáñ Ý³Ë³ëÇñáõÃÇõÝ áõÝÇÙ 

³é³ÝÓÝáõÃ»³Ý Ù¿ç ÙÝ³Éáõ, ù³Ýª áõñÇßÝ»ñáõ 

Ñ»ï ÁÝÏ»ñ³Ïó»Éáõ  

O 1       O 2        O3 

23 
ØÇßï ÏÁ Ï³ñÍ»Ù áñ ½Çë ÏÁ ùÝÝ³¹³ï»Ý Ï³Ù 

Ï°áõ½»Ý Ýáõ³ëï³óÝ»É 
O 1       O 2        O3 

24 
ÎÁ å³Ñ³Ýç»Ù áñ áõñÇßÝ»ñáõ áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ 

íñ³ë Ï»¹ñáÝ³Ý³Û  
O 1       O 2        O3 

25 
Ú³×³Ë Ï³ñ»õáñ ∙ñ»Ý³Ï³Ý åÇïáÛùÝ»ñª 

Ù³ïÇï, ·∙Çñù ÏÁ ÏáñëÝóÝ»Ù   
O 1       O 2        O3 

26 
Ü³Ëù³Ý ¹ÇÙ³óÇÝÇ Ñ³ñóáõÙÇÝ ³õ³ñïÁ, ³ñ¹¿Ý 

ÏÁ å³ï³ëË³Ý»Ù 
O 1       O 2        O3 

27 àË»ñÇÙ »Ù, ÷áË³¹³ñÓ íñ¿Å Ï°áõ½»Ù ÉáõÍ»É O 1       O 2        O3 

28 Ø³ñÙÇÝÇë ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ ¹³Ý¹³Õ »Ý »õ áõß³ó³Í O 1       O 2        O3 

29 
â»Ù Ù³ëÝ³ÏóÇñ ³ÏÙµ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõ »õ 

ËÙµ³ÛÇÝ ∙áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñáõ 
O 1       O 2        O3 

30 
àõß³¹ñáõÃÇõÝë ÏÁ íñÇåÇ »õ Ï°³½¹áõÇÙ »ñµ Ó³ÛÝ 

ÙÁ Éë»Ù »õ ß³ñÅáõÙ ÙÁ ÝÏ³ï»Ù  
O 1       O 2        O3 

31 ÆÙ Ï³ñ∙Çë, ëå³ë»Éáõ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝ áõÝÇÙ O 1       O 2        O3 

32 Úá∙Ý³Í »õ áõÅ³ëå³é »Ù O 1       O 2        O3 

33 ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë Ùï³Ñá∙ »Ù »õ çÕ³ÛÇÝ O 1       O 2        O3 

34 úñ¿ÝùÝ»ñáõÝ ã»Ù Ñ»ï»õÇñ »õ ã»Ù ÑÝ³½³Ý¹Çñ O 1       O 2        O3 

35 Øáé³óÏáï »Ù O 1       O 2        O3 

36 àõñÇßÝ»ñáõ Ëûë³ÏóáõÃÇõÝÁ Ï°ÁÝ¹Ñ³ï»Ù O 1       O 2        O3 

37 ÆÝù½ÇÝùë Û³Ýó³õáñ ÏÁ ½k³Ù »õ ³Ý³ñÅ¿ù O 1       O 2        O3 

38 ÎÁ µ³ñÏ³Ý³Ù »ñµ ½Çë ÏÁ Ýáõ³ëï³óÝ»Ý O 1       O 2        O3 

39 
Î»¹ñáÝ³Ý³Éáõ »õ áñáßáõÙÝ»ñ ï³Éáõ 

¹Åáõ³ñáõÃÇõÝ áõÝÇÙ 
O 1       O 2        O3 

40 
¸åñáóÇÝ Ï³Ù Ñ³ÝñáõÃ»³Ý å³ïÏ³ÝáÕ 

³é³ñÏ³Ý»ñáõ íÝ³ë ÏÁ Ñ³ëóÝ»Ù 
O 1       O 2        O3 



 

 

41 
ÎÁ Ùï³Í»Ù ³ÝÓÝ³ëå³ÝáõÃ»³Ý »õ Ù³Ñáõ³Ý 

Ù³ëÇÝ 
O 1       O 2        O3 

42 ²ÙãÏáï »Ù O 1       O 2        O3 

43 
àõñÇßÝ»ñÁ ÏÁ Ý»Õ»Ù, ÏÁ ëå³éÝ³Ù »õ ÏÁ 

í³ËóÝ»Ù 
O 1       O 2        O3 

44 Îñ³Ï í³ñ»Éáí áõñÇßÝ»ñáõ íÝ³ë ÏÁ Ñ³ëóÝ»Ù O 1       O 2        O3 

45 
àõñÇßÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ ïáõÝÁ Ï³Ù ÇÝùÝ³ß³ñÅÁ 

Ïáïñ³Í ÁÉÉ³É ÏÁ  Ùï³Í»Ù 
O 1       O 2        O3 

46 
ÆñÇÏáõÝÝ»ñÁ ³ñïûÝáõ³Í Å³Ù¿Ý ³õ»ÉÇ áõß ïáõÝ 

Ïáõ ∙³Ù  
O 1       O 2        O3 

47 ²Ýáõß³¹ñáõÃ»³Ý ëË³ÉÝ»ñ Ï°ÁÝ»Ù O 1       O 2        O3 

48 
¸³ë³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç Ï³Ù ¹áõñëÁ Ýëï»ÉáõÝ 

÷áË³ñ¿Ý ï»Õ¿ë Ï°»ÉÉ»Ù 
O 1       O 2        O3 

49 ´³Ý³õáñ í¿×»ñ Ï°áõÝ»Ý³Ù Ù»Í»ñáõ Ñ»ï  O 1       O 2        O3 

50 
Ò³ÛÝ»ñ ÏÁ Éë»Ù »õ µ³Ý»ñ ÏÁ ï»ëÝ»Ù ½áñë 

áõñÇßÝ»ñÁ ã»Ý ï»ëÝ»ñ 
O 1       O 2        O3 

51 
Ð»ï³ùñùñáõ³Í ã»Ù »õ Ñ³×áÛù ã»Ù ³éÝ»ñ ∙ñ»Ã¿ 

µáÉáñ ³éûñ»³Û ∙áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñ¿ 
O 1       O 2        O3 

52 
øÝÝ³¹³ïáõÃ»Ý¿ Ï³Ù ß³ï Ýáõ³ëï³óáõÙ¿ 

Ï°³½¹áõÇÙ. ÏÁ åáéÃÏ³Ù 
O 1       O 2        O3 

53 êï³ÙáùëÇ ó³õ»ñ Ï°áõÝ»Ý³Ù O 1       O 2        O3 

54 ºÕáõÝùÝ»ñë, Ù³½ë, ÙáñÃë Ï°áõï»Ù Ï³Ù ÏÁ ÏñÍ»Ù O 1       O 2        O3 

55 
Ú³×³Ë µ³Ý³õáñ å³ï×³éÝ»ñáí ÏÁ 

µ³ó³Ï³ÛÇÙ ¹åñáó¿Ý 
O 1       O 2        O3 

56 
ºñµ ß³ï Ýáõ³ëï³ó³Í ½∙³Ù ÏÁ Éé»Ù »õ ÏÁ 

Ñ»é³Ý³Ù 
O 1       O 2        O3 

57 ºñµ ß³ï Ýáõ³ëï³ó³Í ½∙³Ù ÏÁ µ³ñÏ³Ý³Ù  O 1       O 2        O3 

58 
àõñÇßÝ»ñáõ ³éç»õ Ëûë»Éáõ Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³Ý³Éáõ 

å³ñ³∙³ÛÇÝ çÕ³∙ñ∙Çé Ï°ÁÉÉ³Ù 
O 1       O 2        O3 

59 àõñÇßÝ»ñáõ Ñ»ï ÏÁ ëÏëÇÙ ÏéáõÇÉ O 1       O 2        O3 

60 
àõñÇßÝ»ñáõ å³ïÏ³ÝáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñÁ 

Ù³ëÝ³õáñ ÏÁ Ïáïñ»Ù »õ Ï³Ù ÏÁ Ë³Ý∙³ñ»Ù 
O 1       O 2        O3 

61 

Þ³ï ÏÁ ËûëÇÙ Ï³Ù áõñÇßÁ ÏÁ ß³Ñ³·áñÍ»Ù 

áñå¿ë½Ç û∙ïáõÇÙ Ï³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ¿ë 

÷³Ëáõëï ï³Ù 

O 1       O 2        O3 

62 îáõÝ¿Ý ÷³Ëáõëï Ïáõ ï³Ù O 1       O 2        O3 

63 

ÎÁ ¹Åáõ³ñ³Ý³Ù ∙áñÍ»ñáõ Ï³Ù 

å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ íñ³Û Ï»¹ñáÝ³ó³Í 

ÙÝ³É  

O 1       O 2        O3 

64 æÕ³∙ñ∙Çé Ï°ÁÉÉ³Ù O 1       O 2        O3 



 

 

65 ¸åñáó¿Ý Ï³Ù ¹³ë³ñ³Ý¿Ý ÷³Ëáõëï Ïáõ ï³Ù O 1       O 2        O3 

66 
ÌË³Ëáï, ËÙÇãù Ï³Ù ³ÛÉ ÃÙñ»óáõóÇãÝ»ñ ÏÁ 

∙áñÍ³Í»Ù  
O 1       O 2        O3 

67 
²Ýå³ïß³× Ï»ñåáí µ³Ý»ñáõ íñ³Û ÏÁ Ù³ùÉóÇÙ 

Ï³Ù ßáõñçÁ ÏÁ ¹³éÝ³Ù 
O 1       O 2        O3 

68 

²Ýï»ÕÇ Ëûë³ÏóáõÃÇõÝ Ï°áõÝ»Ý³Ù. »ñµ»ÙÝ 

ß³ï»ñ ã»Ý ÏñÝ³ñ Ñ³ëÏÝ³É Ã¿ ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ ¿ 

³ÝÇÏ³ 

O 1       O 2        O3 

69 
´³õ³Ï³Ý ß³ï ∙Çñó³Í Ï³Ù ÏßÇéù 

ÏáñëÝóáõó³Í »Ù 
O 1       O 2        O3 

70 
â³÷³½³Ýó µÍ³ËÝ¹Çñ »Ù. Ï³ï³ñ»É³∙áñÍ »õ 

Ï³ï³ñ»É³å³ßï 
O 1       O 2        O3 

71 Ø³ñÙÇÝÇ ïÓ»õáÃ»³Ý ÏÁ ∙³Ý∙³ïÇÙ O 1       O 2        O3 

72 àõñÇßÝ»ñÁ çÕ³∙ñ∙Çé ÏÁ ¹³ñÓÝ»Ù O 1       O 2        O3 

73 
¸åñáó³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñë ã»Ù 

³ÙµáÕç³óÝ»ñ 
O 1       O 2        O3 

74 
ÄËï³Ï³Ý ³é³çÝáñ¹ ÙÁÝ »Ù ÁÝÏ»ñÝ»ñáõë 

Ñ³Ù³ñ  
O 1       O 2        O3 

75 ÎÁ µ³ñÏ³Ý³Ù »ñµ ½Çë ÏÁ ùÝÝ³¹³ï»Ý O 1       O 2        O3 

76 ÎÁ Ñ³ÛÑáÛ»Ù »õ ³ÙûÃ³ÉÇ µ³é»ñ ÏÁ ∙áñÍ³Í»Ù O 1       O 2        O3 

77 
¶áñÍ³Í³Í »Ù ¹³Ý³Ï, ∙³õ³½³Ý Ï³Ù ³ÛÉ 

½¿Ýù»ñ, áñáÝù íÝ³ë ÏñÝ³Ý Ñ³ëóÝ»É  
O 1       O 2        O3 

78 
îáõÝ¿Ý, ¹åñáó¿Ý Ï³Ù ³ÛÉ í³Ûñ»ñ¿ ∙áÕáõÃÇõÝ 

Ï³ï³ñÍ »Ù 
O 1       O 2        O3 

79 
Ú³×³Ë µ³ó³Ï³Û³Í »Ù ¹åñáó¿Ý ³é³Ýó 

å³ï×³éÇ 
O 1       O 2        O3 

80 ºñµ Ñ»ïë ËûëÇÝ. ½Çñ»Ýù ÙïÇÏ ã»Ù ÁÝÏ»ñ O 1       O 2        O3 

81 ²ÝÑ³Ý¹³ñï »Ù O 1       O 2        O3 

82 Ø³ëÝ³õáñ ÏÁ Ý»Õ»Ù ¹ÇÙ³óÇÝ»ñë O 1       O 2        O3 

83 
²é³Ýó å³ï×³éÇ ³Ý³ÏÝÏ³É »õ 

³ÝÏ³½Ù³Ï»ñå í³ñáõ»É³Ï»ñå Ï°áõÝ»Ý³Ù 
O 1       O 2        O3 

84 
Ú³×³Ë µÅÇßÏÇ Ï³Ù ¹åñáóÇ 

ÑÇõ³Ý¹³å³ÑáõÑÇÇÝ Ï°³Ûó»É»Ù  
O 1       O 2        O3 

85 æÕ³∙ñ∙Çé »Ù O 1       O 2        O3 

86 ´³Ý³õáñ í¿× Ï°áõÝ»Ý³Ù ÁÝÏ»ñÝ»ñáõë Ñ»ï O 1       O 2        O3 

87 
²ÏÝáóÇ Ï³Ù ³ãùÇ Ñ»ï Ï³å áõÝ»óáÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñ 

áõÝÇÙ 
O 1       O 2        O3 

88 Ê³Ý∙³ñáÕ Ó³ÛÝ»ñ ÏÁ Ñ³Ý»Ù  O 1       O 2        O3 

89 ¶áñÍ»ñë ³ÝÏ³ï³ñ ÏÁ Ó∙»Ù O 1       O 2        O3 



 

 

90 
Î°³ï»Ù ³ÛÝ Ù³ñ¹ÇÏÁ, áñáÝù ÏÁ Ññ³Ù³Û»Ý Ï³Ù 

íñ³ë Ï°áõ½»Ý ÇßË»É 
O 1       O 2        O3 

91 
àõñÇßÝ»ñáõ í³ñáõ»É³Ï»ñåÇÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 

Ûáõë³Ñ³ïáõÃÇõÝ Ï°áõÝ»Ý³Ù 
O 1       O 2        O3 

92 
Î³ñÇùÁ áõÝÇÙ áñª ßñç³å³ïë ½Çë Ñ³õÝÇ »õ 

ÁÝ¹áõÝÇ 
O 1       O 2        O3 

93 ºë ß³ï ³Ý∙áõÃ »Ù ¹ÇÙ³óÇÝÝ»ñáõë Ñ³Ý¹¿å O 1       O 2        O3 

94 
ÆÝÍÇ ïñáõ³Í áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ã»Ù Ñ»ï»õÇñ 

áñå¿ë½Ç ·áñÍë Ï³ï³ñ»Ù 
O 1       O 2        O3 

95 
¸Åáõ³ñ Ã¿ Éñçûñ¿Ý Ñ»ï»õÇÙ Ñ³×áÛ³ÉÇó 

Íñ³·ÇñÝ»ñáõ 
O 1       O 2        O3 

96 êå³éÝ³Ï³Ý Ý³Ù³ÏÝ»ñ »õ ÝáÃ»ñ ÏÁ ∙ñ»Ù O 1       O 2        O3 

97 Þ³ï ùÇã Ó»õáí ½∙³óáõÙÝ»ñë Ï°³ñï³Û³Ûï»Ù O 1       O 2        O3 

98 ¶Çß»ñáõ³Ý ³ÝùÝáõÃ»Ý¿ ÏÁ ï³é³åÇÙ O 1       O 2        O3 

99 äñÏáõÙÝ»ñ áõÝÇÙ O 1       O 2        O3 

100 

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 

O 1       O 2        O3 

101 
ØáñÃÇ ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý Ñ»ï Ï³å áõÝ»óáÕ Ñ³ñó»ñ 

áõÝÇÙ  
O 1       O 2        O3 

102 
àõñÇßÝ»ñáõ áõß³¹ñáõÃ»³Ý Ï»¹ñáÝÁ ÏÁ ëÇñ»Ù 

ÁÉÉ³É 

O 1        O 2        O3 

103 
ØÇßï ÏÁ å³ÑáõÁïÇÙ Ï³Ù Ï°³ÝÑ»ï³Ý³Ù. 

áñå¿ë½Ç ¹Åáõ³ñ Ã¿ ½Çë ∙ïÝ»Ý 

O 1        O 2        O3 

104 â»Ù ëÇñ»ñ áñ ÇÝÍÇ Áë»Ý, Ã¿ ÇÝã å¿ïù ¿ ÁÝ»Ù  O 1        O 2        O3 

105 
Þ³ï ÏÁ µ³ñÏ³Ý³Ù »Ã¿ å³ïÅáõÇÙ Ï³Ù 

å³Ë³ñ³ÏáõÇÙ áõñÇßÝ»ñáõ ³éç»õ 
O 1       O 2        O3 

106 
Î°áõ½»Ù áñ »ë å³ï³ëË³Ý³ïáõ å³ßïûÝÇ 

íñ³Û ÁÉÉ³Ù 
O 1       O 2        O3 

107 
Ú³ÝÏ³ñÍ³ÏÇ »õ Ý»ñùÇÝ ³Ý∙Çï³ÏÇó ÙÕáõÙáí 

ÙÁ ß³ñÅáõÙÝ»ñ Ï°ÁÝ»Ù  
O 1       O 2        O3 

108 àË³Ï³É »Ù O 1       O 2        O3 

109 Ú³Ù³é »õ åÝ¹³∙ÉáõË »Ù   O 1       O 2        O3 

110 
àõñÇßÝ»ñÁ ÏÁ ÙËÇÃ³ñ»Ù ÇÙ ∙áñÍ³Í 

ëË³ÉÝ»ñáõë Ñ³Ù³ñ 
O 1       O 2        O3 

111 
¸ÇõñÇÝ Ó»õáí ÁÝÏ»ñÝ»ñ ã»Ù ÏñÝ³ñ áõÝ»Ý³É. 

µ³ñ»Ï³ÙáõÃÇõÝÝ»ñ »ñÏ³ñ ã»Ù å³Ñ»ñ   
O 1       O 2        O3 

112 
¸Åáõ³ñ Ó»õáí áõñÇßÝ»ñáõ ÙÇïù»ñÝ áõ 

½∙³óáõÙÝ»ñÁ ÏÁ Ñ³ëÏÝ³Ù 
O 1       O 2        O3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

113 
êË³É ÏÁ Ñ³ëÏÝ³Ù ³ÛÉáó 

³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ í³ñáõ»É³Ï»ñåÁ 
O 1       O 2        O3 

114 
êË³É ÏÁ Ñ³ëÏÝ³Ù »õ ÏÁ ∙áñÍ³Í»Ù Ó»õ»ñ, ¹¿ÙùÇ 

³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñ »õ Ó³ÛÝÇ Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñ 
O 1       O 2        O3 

115 

²ñï³ëáíáñ Ëûë»Éáõ Ï»ñå»ñ áõÝÇÙ. 

³éá∙³ÝáõÃÇõÝ, Ó³ÛÝÇ »É»õ¿çÝ»ñ »õ 

Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÇõÝ 

O 1       O 2        O3 

116 
Ø»Í ¹Åáõ³ñáõÃ»³Ùµ Ëûë»Éáõ ÏÁ ëÏëÇÙ Ï³Ùª ÏÁ 

ß³ñáõÝ³Ï»Ù 
O 1       O 2        O3 

117 
ÎÁ ëÇñ»Ù ûñ¿Ýùáí, ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñáí »õ 

ÝáÛÝ³Ó»õ ³ßË³ïÇÉ 
O 1       O 2        O3 

118 
Þ³ï ¹Åáõ³ñáõÃ»³Ùµ Ù¿Ï ∙áñÍ¿Ý ÙÇõëÁ 

Ï°³ÝóÝÇÙ 
O 1       O 2        O3 

119 
â³÷³½³Ýóûñ¿Ý ï³ñáõ³Í »Ù Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý 

Ù¿Ï µ³Ýáí ÙÁ 
O 1       O 2        O3 

120 
Þ³ï ½∙³ÛáõÝ »Ù µ³ñÓñ Ó³ÛÝÇ, ÑáïÇ, ÉáÛëÇ »õ 

¹åã»Éáõ Ïï³õÇ 
O 1       O 2        O3 



 

 

مع ايب على السطوح، حيث اعطاين ايب السبلح، وانا  ىي ليلة رأس السنة، ألّنين صعدت ذكريايت"اٗنل  : 22اٞنللق 
 "خرتشتو ورششُت بو السماء!"

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!‖  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 وارتعب".رسم احد التبلميذ شعور اٝنوؼ قائبًل: "انا اشاىد فيلًما  : 23اٞنللق 

Appendix 23 :  One student made a drawing about fear saying: ―I am watching a movie 

and I am scared.‖  

 
 



 

 

 .   التأّملي٧نوذج عن اجوبة التبلميذ للسؤاؿ  : 24اٞنللق 

Appendix 24: One example of the answers of the students to the introspection 

transformational question question. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

ة. يتضّمن معلومات التلميذ ٓنليل وتقومي  ستمارةاالنسخة اٞنعّدلة من  : 25 اٞنللق السلوؾ الوظيفي اٞنرتٗنة اُف اللغة االرمنّي
 سؤاؿ تقو٬ني. 74سؤاؿ  ٕنهيدي و   14و 

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 
ÎÁ Ùï³Í»Ù ³ÝÓÝ³ëå³ÝáõÃ»³Ý »õ 
Ù³Ñáõ³Ý Ù³ëÇÝ 

mi,d    yrpymn    yrpek 

10 
ºñµ ß³ï Ýáõ³ëï³ó³Í ½·³Ù ÏÁ Éé»Ù »õ ÏÁ 
Ñ»é³Ý³Ù 

mi,d    yrpymn    yrpek 

11 <ad gu sirym ovri,nyrovn 0cnyl ,ad     ki[     pnav 

12 <ad am]god ym ,ad     ki[     pnav 

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 

a3o      yrpymn      o[ 

17 
ºÕáõÝùÝ»ñë, Ù³½ë, ÙáñÃë Ï°áõï»Ù Ï³Ù ÏÁ 
ÏñÍ»Ù 

a3o      yrpymn      o[ 

18 
Gu krdnim gu ;o.am gam pyrans gu 
[orna3 a3o      yrpymn      o[ 

19 Martoxme ,ovd gu ny.anam yv gu qrd[im ,ad     ki[     pnav 

20 Gu gar/ym or marmins dcy. e ji,d     ki[     sqal 

21 ´³õ³Ï³Ý ß³ï ∙Çñó³Í Ï³Ù niharxa/ ym ,ad     ki[     pnav 

22 <ad hivant g\ullam yv p=i,gi g\yrtam ,ad     ki[     pnav 

23 
ÎÁ Ëáõë³÷ÇÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñáõë Ñ»ï Ëûë»É¿ Ï³Ù 
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ Ùß³Ï»É¿ 

ji,d    yrpymn    sqal 

24 

â»Ù Ù³ëÝ³ÏóÇñ ³ÏÙµ³ÛÇÝ 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõ »õ ËÙµ³ÛÇÝ 
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñáõ 

ji,d    yrpymn    sqal 

25 
Ð»ï³ùñùñáõ³Í ã»Ù »õ Ñ³×áÛù ã»Ù ³éÝ»ñ 
·ñ»Ã¿ µáÉáñ ³éûñ»³Û ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñ¿ 

ji,d    yrpymn    sqal 

26 
ØáñÃÇ ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý Ñ»ï Ï³å áõÝ»óáÕ 
Ñ³ñó»ñ áõÝÇÙ 

a3o      yrpymn      o[ 

27 A]kyrs gu xavin gu b.dorin gu kyrovin a3o      yrpymn      o[ 

28 <ad govlam 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 

ji,d    yrpymn    sqal 

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 

,ad     ki[     pnav 

41 
Î»Ý¹³ÝÇÝ»ñáõ Ñ³Ý¹¿å ³Ý·áõÃ »Ù »õ 
ýÇ½Çù³å¿ë ÏÁ ï³Ýç»Ù 

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 
àõñÇßÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ panyru g\arnym   a-
anx hramani 

a3o      yrpymn      o[ 

46 

¸åñáóÇÝ, yngyrnyrovs Ï³Ù Ñ³ÝñáõÃ»³Ý 

å³ïÏ³ÝáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñáõ íÝ³ë ÏÁ 
Ñ³ëóÝ»Ù 

a3o      yrpymn      o[ 

47 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  

a3o      yrpymn      o[ 

54 
Î°³ï»Ù ³ÛÝ Ù³ñ¹ÇÏÁ, áñáÝù ÏÁ Ññ³Ù³Û»Ý 
Ï³Ù íñ³ë Ï°áõ½»Ý ÇßË»É 

a3o      yrpymn      o[ 



 

 

55 
¶áñÍ³Í³Í »Ù ¹³Ý³Ï, ·³õ³½³Ý Ï³Ù ³ÛÉ 
½¿Ýù»ñ, áñáÝù íÝ³ë ÏñÝ³Ý Ñ³ëóÝ»É 

a3o      yrpymn      o[ 

56 
¸åñáó³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñë ã»Ù 
³ÙµáÕç³óÝ»ñ 

a3o      yrpymn      o[ 

57 
ÎÁ ¹Åáõ³ñ³Ý³Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ 
Ï³Ù ·áñÍ»ñáõ íñ³Û Ï»¹ñáÝ³ó³Í ÙÝ³É 

a3o      yrpymn      o[ 

58 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 

a3o      yrpymn      o[ 

66 
Ú³×³Ë Ï³ñ»õáñ ·ñ»Ý³Ï³Ý åÇïáÛùÝ»ñª 
Ù³ïÇï, ∙Çñù ÏÁ ÏáñëÝóÝ»Ù 

a3o      yrpymn      o[ 

67 
Ü³Ëù³Ý ¹ÇÙ³óÇÝÇ Ñ³ñóáõÙÇÝ ³õ³ñïÁ, 
³ñ¹¿Ý ÏÁ å³ï³ëË³Ý»Ù 

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 

a3o      yrpymn      o[ 

70 
Þ³ï ¹Åáõ³ñáõÃ»³Ùµ Ù¿Ï ∙áñÍ¿Ý ÙÇõëÁ 
Ï°³ÝóÝÇÙ 

a3o      yrpymn      o[ 

71 
Þ³ï ½·³ÛáõÝ »Ù µ³ñÓñ Ó³ÛÝÇ, ÑáïÇ, ÉáÛëÇ 
»õ ¹åã»Éáõ Ïï³õÇ 

a3o      yrpymn      o[ 

72 
¸³ë³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç Ýëï»ÉáõÝ ÷áË³ñ¿Ý ï»Õ¿ë 
Ï°»ÉÉ»Ù 

a3o      yrpymn      o[ 

73 
Ò³ÛÝ»ñ ÏÁ Éë»Ù »õ µ³Ý»ñ ÏÁ ï»ëÝ»Ù ½áñë 
áõñÇßÝ»ñÁ ã»Ý ï»ëÝ»ñ 

a3o      yrpymn      o[ 

74 <adaqos ym a3o      yrpymn      o[ 

 

 
 
 
 
 



 

 

ة. يتضّمن معلومات التلميذ ٓنليل  ستمارةاالنسخة اٞنعّدلة من  : 26 اٞنللق وتقومي السلوؾ الوظيفي اٞنرتٗنة اُف اللغة العربّي
 سؤاؿ تقو٬ني. 74سؤاؿ  ٕنهيدي  و   14و

Appendix 26: Revised edition of Functional Behavior Assessment Profiler translated 

into Arabic language. Includes student information, plus 14 introductory 

questions, and 74 assessment  questions.   
 
 

االفكار والتصّرفات عند التالميذ استمارة  

 اجب على األسئلة التالية بوضع دائرة حوؿ الجواب اّلذي يناسبك
 يف حاؿ َف تفهم السوأؿ أطلب اإلذف لئلستضاح برفع اليد

 الصف 
 العمر 
؟صيب   انتَ ىل    

بنت  ؟    انتِ ىل    

 1 احب  مدرستػي قليبل        ابدا      كثًناً    

 2                احب  كّل اٞنعػّلمٌن واٞنعػػّلمات كثًناً        قليبلً        ابدا 

 3 احب  كّل رفاقػي كثًناً        قليبلً        ابدا 

 4 احب   بييت وعائػليت كثًناً        قليبلً        ابدا 

 5 احب  أبػػي   كثًناً        قليبلً        ابدا 

 6 احب  أُّمػػي  كثًناً        قليبلً        ابدا 

 7 احب   أخػي و أُختػػي كثًناً        قليبلً        ابدا 

 8 لدّي الكثػػًن من االصدقػػاء كثًناً        قليبلً        ابدا 

 9 أصدقائي ٪نبّػونين   كثًناً        قليبلً        ابدا 

 10 اٞنعّلميػػن واٞنعّلمػػات ٪نّبوننػػي كثًناً  كثًناً        قليبلً        ابدا 

 11 اخوتػي ٪نّبوننػػي كثًناً  كثًناً        قليبلً        ابدا 

 12 ابػػي ٪نّبنػػي كثًناً  كثًناً        قليبلً        ابدا 

 13 أّمػػي  ٓنّبنػي  كثًناً  كثًناً        قليبلً        ابدا 

 14 انا سعيد )سعيدة(  جػػّداً جػػّداً يف حيػػايت كثًناً        قليبلً        ابدا 
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 1 احػػس  بِػأوجاع يف رأسي ومعػػديت  كثًناً        قليبلً        ابدا 

 2 احػػس  ايّن تعبػاف و نعسػػاف و ضعيػف كثًناً        قليبلً        ابدا 

 3 إنّػي مشػػغوؿ البػاؿ ومتوتّػر                                       كثًناً        قليبلً        ابدا 

 4 حزيػن ومزعػوجانا  كثًناً        قليبلً        ابدا 

 5 انا اخػاؼ كثًناً        قليبلً        ابدا 

 6 يستغيبونين -أنػيّػل بِػأف من حوِف يػنػتػقػدوننػي  كثًناً        قليبلً        ابدا 

 7 ازعل بسرعة وألصغر االسػػباب كثًناً        قليبلً        ابدا 

 8 الذنباحػػس  بِػعػقػدة  كثًناً        قليبلً        ابدا 

 9 أُفػػّكػر بػاٞنوت واالنتلػار كثًناً        قليبلً        ابدا 

 10 عندّما ُأشعر باٜنػرج اسكػت وابتعػد من النػاس كثًناً        قليبلً        ابدا 

 11 أُحػػب اف اساعد االخريػػن  كثًناً        قليبلً        ابدا 

 12 انا خػجػوؿ )خجولة( كثًناً        قليبلً        ابدا 

 13 اماكن فرحػة ومسػّليّػة أِفاْننّػب الذىػاب  كثًناً        قليبلً        ابدا 

 14 أُفػػّكػر بػاألكل دائػمػاً  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 ارْنػف او اعرؽ او يػجػّف فمػي ببل سػبػب  كثًناً        قليبلً        ابدا 

 19 ازعػل وأنػفػر مػن النػاس بسػرعػة كثًناً        قليبلً        ابدا 

 20 اعتػقػد أّف جسػمي بػشػع كثًناً        قليبلً        ابدا 

 21 زاد او نقص وزين كثػًناً يف الفتػرة االخػًنة كثًناً        قليبلً        ابدا 

 22 انا أمػرض كػثػًناً ازور الطبيب او  اٞنمّرضة دائمػاً  كثًناً        قليبلً        ابدا 

 23 إقامة العبلقػات مع االصدقاء اتػجػّنب الكبلـ او كثًناً        قليبلً        ابدا 

 24 ابتعد عن النشاطػات اٛنػمػاعػّية او االجتػمػاعػّية   كثًناً        قليبلً        ابدا 

 25 اِمػّل من كل االشيػاء وكل االعمػاؿ اليػوميّػة   كثًناً        قليبلً        ابدا 
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 26 عػندي مشػاكل او امراض صلّية او جلديّة كثًناً        قليبلً        ابدا 

 27 لديَّ حّكة او وجػع يف عيوين كثًناً        قليبلً        ابدا 

 28 تدمع عيوين وابػكي بسرعػة كثًناً        قليبلً        ابدا 

 29 أُحػس  بأنػّي غًن مهػم وبدوف قيمػة   كثًناً        قليبلً        ابدا 

 30 ارى اّف كل افعػاِف وتصػرّفػايت سػّيئة  كثًناً        قليبلً        ابدا 

 31 اشعػر بػأّف شػيئاً سػيِّػئاً سوؼ ٪نػصل كثًناً        قليبلً        ابدا 

 32 أُحػُب أف أَزعػج وأضػايػق َمن حولػي كثًناً        قليبلً        ابدا 

 33 انا حاقػد واحػب اف انتػقػم كثًناً        قليبلً        ابدا 

 34 اشيػاء وُأضػيّػع اشػياءانسى  كثًناً        قليبلً        ابدا 

 35 استعمػل الفػاظ غيػر الئقػة واتفػّوه بالُسباب كثًناً        قليبلً        ابدا 

 36 عنػدما يتػكػّلموف معي ال استػمع  كثًناً        قليبلً        ابدا 

 37 أُخػرِج او أصدر اصػوات مػزعػجة كثًناً        قليبلً        ابدا 

 38 افػتػعل اٞنشػاكل واالزعاج اُف  من حولػي كثًناً        قليبلً        ابدا 

 39 اغضب بسرعة وأكػره واحقػد كثًناً        قليبلً        ابدا 

 40 أُطػِلػق الشػائعػات الكػاذبػة  كثًناً        قليبلً        ابدا 

 41 َأعّذب اٜنيػوانػاتأُحػُب أف  كثًناً        قليبلً        ابدا 

 42 أُحػُب أف اتػبع  او ُأصػاحػب االصػدقػاء السػيّػئػيػن كثًناً        قليبلً        ابدا 

 43 ال احتػـر الػقػوانػيػن وال اتبعهػا كثًناً        قليبلً        ابدا 

د او اكػتػب رسػائل تػهػديػد كثًناً        قليبلً        ابدا   44 أُىػدِّ

 45 اخػذ االشػيػاء بدوف إذف او اسػرقهػا كثًناً        قليبلً        ابدا 

 46 العاّمة او اٝنػاّصة باٞندرسة باألشياء او أٜنػق الضػرر أكػسر كثًناً        قليبلً        ابدا 

 47 اىرب من البيت او اٞندرسػة كثًناً        قليبلً        ابدا 

 48 عندما اغػلط أُلقي الػتػهم على اآلخريػن كثًناً        قليبلً        ابدا 

 49 أكػػػذب  كثًناً        قليبلً        ابدا 

 50 أُزِعػػج واىػدد وُأخيػف اآلخريػن  كثًناً        قليبلً        ابدا 
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 51 اٜنرائػقالعػب بػالنػار وافػتػعل  كثًناً        قليبلً        ابدا 

 52 اتػشػاجر وأَُعػّذب َمػن حػوِف  كثًناً        قليبلً        ابدا 

 53 أشرب الكلوؿ أُدخػِّػن يف الػسرّ  كثًناً        قليبلً        ابدا 

 54 اتػعػاطى اٞنخّدرات كثًناً        قليبلً        ابدا 

 55  األوامراكػره السػلطة واالشػخاص ذو نػفػوذ  والػذين يػعطونين  كثًناً        قليبلً        ابدا 

 56 السيف او انواع أخػرى من السبلح استعمػلُت العصا او كثًناً        قليبلً        ابدا 

 57 ال أُكػمػل الدروس والػفروض اٞندرسيّػة كثًناً        قليبلً        ابدا 

 58 اسػتػصعب الرتكيز على عػمل او درس او فػرض كثًناً        قليبلً        ابدا 

 59 اريد اف اكػوف ىػادئاً ولكن ال استػطػيع كثًناً        قليبلً        ابدا 

 60 اريد اف أُرّكػز ولكن ال استػطػيع كثًناً        قليبلً        ابدا 

 61 انػسى و اشػُرد يف التخيّػل كثًناً        قليبلً        ابدا 

 62 انا  دائػم اٜنراؾ وال أىػدأ  كثًناً        قليبلً        ابدا 

 63 اجػد صعػوبػة يف تػنػظػيم اعػمػاِف وفػروضػي كثًناً        قليبلً        ابدا 

 64 انا منَدفِػع ، اجػد صعػوبػة يف انتظػار دوري     كثًناً        قليبلً        ابدا 

 65 أُقػاطػع او اتػدّخػل يف حديػث اآلخريػن كثًناً        قليبلً        ابدا 

 66 اٞننػاسب اجػد صعػوبػة يف التػركػيز واخذ القرار كثًناً        قليبلً        ابدا 

 67 واغػرَاض مهػّمػة وأقبلـُأضػيّػع اغراضػي من كػتػب  كثًناً        قليبلً        ابدا 

 68 أالحػػظ انّػي استػعػجل واعػطػي االجوبػة قػبل نػهاية السؤاؿ كثًناً        قليبلً        ابدا 

 69 أالحػػظ انّػي  ارتػكب االغػبلط بػسبب عدـ االنتباه كثًناً        قليبلً        ابدا 

 70 واالنتػباه عندما اٚنع اصوات او ارى حركة ما افػقػد الرتكيػز كثًناً        قليبلً        ابدا 

 71 اجػد صعػوبػة يف االنتػقػاؿ من عمل إُف آخر يف وقت قػصػًن كثًناً        قليبلً        ابدا 

 72 والروائح واالضواء واالقػمػشةلديَّ حساسية ْناه بعض االصوات  كثًناً        قليبلً        ابدا 

 73 أكّرر الوقػوؼ  بدؿ اف اجلس كػبػاقي التػبلمػيذ كثًناً        قليبلً        ابدا 

 74 انا شديد الثرثرة واجػد صعػوبػة يف السػكػوت كثًناً        قليبلً        ابدا
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ة . 74ٓنليل وتقومي السلوؾ الوظيفي اٞنعّدلة بأسئلتو اؿ  استمارةابعاد وفروع   :27 ٞنللقا العوارض واالنفعاالت االستبطانّي
ة اٝنارجيةو  A ىي من فئة  الداخلية  B.وىي من فئة  العوارض والسلوكيات االستظهارّي

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 اّلذي يناسبك
او فئة عدبُ   فرع سؤال االجوبة تاحتماال السؤال رقم  

 A4 A احــسُّ بِـأوجاع في رأسي ومعــدتي  قمياًل   ابدا   كثيراً  1

 A4 A احــسُّ اّني تعبـان و نعســان و ضعيـف   كثيرًا   قمياًل   ابدا 2

 A2 A إّنـي مشــغول البـال ومتوتّـر           كثيرًا   قمياًل   ابدا 3

 A2 A انا حزيـن ومزعـوج كثيرًا   قمياًل   ابدا 4

 A2 A انا اخـاف كثيرًا   قمياًل   ابدا 5

 A3 A اتخـّيـل بِـأن من حولي يـنـتـقـدوننـي  كثيرًا   قمياًل   ابدا 6

ســباباالازعل بسرعة وألصغر  كثيرًا   قمياًل   ابدا 7  A3 A 

الذنباحــسُّ بِـعـقـدة  كثيرًا   قمياًل   ابدا 8  A2 A 

 A2 A ُأفــّكـر بـالموت واالنتحـار كثيرًا   قمياًل   ابدا 9

لـّما ُأحــس بالحـرج     كثيرًا   قمياًل   ابدا 10
 اسكـت وابتعـد من النـاس

A3 A 

 A2 A ُأحــب ان اساعد االخريــن  كثيرًا   قمياًل   ابدا 11

 A3 A انا خـجـول )خجولة( كثيرًا   قمياًل   ابدا 12

اماكن فرحـة ومسـّمّيـة الىاتجّنـب الذىـاب  كثيرًا   قمياًل   ابدا 13  A3 A 

 A2 A ُأفــّكـر بـاألكل دائـمـاً  كثيرًا   قمياًل   ابدا 14

 A3 A انـا اريد ان انـام كثـيـرًا  كثيرًا   قمياًل   ابدا 15

 A2 A أكـتُـم احـاسـيسـي وال ُأعـبـر عنيا بـسـيـولة كثيرًا   قمياًل   ابدا 16

قمياًل   ابدا   كثيراً  17 آكـل اظـافري او أعـضُّ عـمى اصـابعـي او  
 آكـل شـعـري

A2 A 

 A4 A ارتجـف او اعرق او يـجـّف فمـي بال سـبـب  كثيرًا   قمياًل   ابدا 18

 B3 B ازعـل وأنـفـر مـن النـاس بسـرعـة كثيرًا   قمياًل   ابدا 19

بـشـع اعتـقـد أّن جسـمي كثيرًا   قمياًل   ابدا 20  A2 A 

نـصحـُت كثـيرًا او ضـعـفـُت كثـيرًا في الفتـرة  كثيرًا   قمياًل   ابدا 21
 االخـيرة

A4 A 

انا أمـرض كـثـيرًا ازور الطبيب او الممّرضة  كثيرًا   قمياًل   ابدا 22
 دائمـاً 

A4 A 
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إنـشاء العالقـات مع  اتـجـّنب الكالم او كثيرًا   قمياًل   ابدا 23
 االصدقاء

A3 A 

ابتعد عن النشاطـات الجـمـاعـّية او   كثيرًا   قمياًل   ابدا 24
 االجتـمـاعـّية 

A3 A 

اِمـّل من كل االشيـاء وكل االعمـال اليـومّيـة  كثيرًا   قمياًل   ابدا 25
  

A2 A 

عـندي مشـاكل او امراض عمى جسمي او  كثيرًا   قمياًل   ابدا 26
 عمى جـمدي

A4 A 

 A4 A لديَّ حّكة او وجـع في عيوني كثيرًا   قمياًل   ابد 27

 A2 A تدمع عيوني وابـكي بسرعـة كثيرًا   قمياًل   ابدا 28

 A2 A ُأحـسُّ بأنـّي غير ميـم وبدون قيمـة   كثيرًا   قمياًل   ابدا 29

 A2 A ارى اّن كل افعـالي وتصـّرفـاتي سـّيئة  كثيرًا   قمياًل   ابدا 30

 A2 A اشعـر بـأّن شـيئًا سـيِّـئًا سوف يحـصل كثيرًا   قمياًل   ابدا 31

 B1 B ُأحـُب أن َأزعـج وأضـايـق َمن حولـي كثيرًا   قمياًل   ابدا 32

 B3 B انا حاقـد واحـب ان انتـقـم كثيرًا   قمياًل   ابدا 33

اشيـاء وُأضـّيـع اشـياء انسى كثيرًا   قمياًل   ابدا 34  A1 A 

 B1 B استعمـل الفـاظ غيـر الئقـة واتفـّوه بالُسباب كثيرًا   قمياًل   ابدا 35

 A1 A عنـدما يتـكـّممون معي ال استـمع  كثيرًا   قمياًل   ابدا 36

 B1 B ُأخـِرج او ُأطـمّـع اصـوات مـزعـجة كثيرًا   قمياًل   ابدا 37

واالزعاج الى من حولـيافـتـعل المشـاكل  كثيرًا   قمياًل   ابدا 38  B3 B 

 B3 B اغضب بسرعة وأكـره واحقـد كثيرًا   قمياًل   ابدا 39

 B3 B ُأطـِمـق الشـائعـات الكـاذبـة  كثيرًا   قمياًل   ابدا 40

 B3 B ُأحـُب أن َأعّزب الحيـوانـات كثيرًا   قمياًل   ابدا 41

ُأصـاحـب االصـدقـاء ُأحـُب أن اتـبع او  كثيرًا   قمياًل   ابدا 42
 السـّيـئـيـن

B4 B 

 B2 B ال احتـرم الـقـوانـيـن وال اتبعيـا كثيرًا   قمياًل   ابدا 43

 B3 B ُأىـدِّد او اكـتـب رسـائل تـيـديـد كثيرًا   قمياًل   ابدا 44

 B4 B اخـذ االشـيـاء بدون إذن او اسـرقيـا كثيرًا   قمياًل   ابدا 45

قمياًل   ابداكثيرًا    46 العاّمة او  لألشياء او ُألحـق الضـرر أكـسر 
 خـاّصة لممدرسة

B3 B 

 B2 B اىرب من البيت او المدرسـة كثيرًا   قمياًل   ابدا 47

 B3 B عندما اغـمط ُألقي الـتـيم عمى اآلخريـن كثيرًا   قمياًل   ابدا 48

 B3 B أكـــذب  كثيرًا   قمياًل   ابدا 49

قمياًل   ابدا   كثيراً  50  B3 B ُأزِعــج واىـدد وُأخيـف اآلخريـن  
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 B4 B العـب بـالنـار وافـتـعل الحرائـق كثيرًا   قمياًل   ابدا 51

 B3 B اتـشـاجر وُأَعـّذب َمـن حـولي  كثيرًا   قمياًل   ابدا 52

 B4 B أشرب الكحول ُأدخِــّن في الـسرّ  كثيرًا   قمياًل   ابدا 53

 B4 B اتـعـاطى المخّدرات كثيرًا   قمياًل   ابدا 54

 كثيرًا   قمياًل   ابدا 55
اكـره السمطة واالشـخاص ذو نـفـوذ  والـذين 

 B2 B  أوامريـعطونني 

السيف او انواع أخـرى  استعمـمُت العصا او كثيرًا   قمياًل   ابدا 56
 من السالح

B4 B 

الدروس والـفروض المدرسّيـة ال ُأكـمـل كثيرًا   قمياًل   ابدا 57  A1 A 

اسـتـصعب التركيز عمى عـمل او درس او  كثيرًا   قمياًل   ابدا 58
 فـرض

A1 A 

 A2 A اريد ان اكـون ىـادئًا ولكن ال استـطـيع كثيرًا   قمياًل   ابدا 59

 A2 A اريد ان ُأرّكـز ولكن ال استـطـيع كثيرًا   قمياًل   ابدا 60

قمياًل   ابداكثيرًا    61  A1 A انـسى و اشـُرد في التخّيـل 

 A2 A انا  دائـم الحراك وال أىـدأ  كثيرًا   قمياًل   ابدا 62

 A1 A اجـد صعـوبـة في تـنـظـيم اعـمـالي وفـروضـي كثيرًا   قمياًل   ابدا 63

انا منَدِفـع، اجـد صعـوبـة في انتظـار دوري    كثيرًا   قمياًل   ابدا 64
  

A1 A 

 B1 B ُأقـاطـع او اتـدّخـل في حديـث اآلخريـن كثيرًا   قمياًل   ابدا 65

 كثيرًا   قمياًل   ابدا 66
 اجـد صعـوبـة في التـركـيز واخذ القرار

 A2 A المنـاسب

واغـرَاض  وأقالمُأضـّيـع اغراضـي من كـتـب  كثيرًا   قمياًل   ابدا 67
 ميـّمـة

A1 A 

ابدا   كثيرًا   قميالً  68 ُأالحــظ اّنـي استـعـجل واعـطـي االجوبـة قـبل  
 نـياية السؤال

A1 A 

ُأالحــظ اّنـي  ارتـكب االغـالط بـسبب عدم  كثيرًا   قمياًل   ابدا 69
 االنتباه

A1 A 

واالنتـباه عندما اسمع اصوات  افـقـد التركيـز كثيرًا   قمياًل   ابدا 70
 او ارى حركة ما

A1 A 

اجـد صعـوبـة في االنتـقـال من عمل إلى  كثيرًا   قمياًل   ابدا 71
 آخر في وقت قـصـير

A2 A 

لديَّ حساسية تجاه بعض االصوات  كثيرًا   قمياًل   ابدا 72
والروائح واالضواء 

 واالقـمـشة

A2 A 

أكّرر الوقـوف  بدل ان اجمس كـبـاقي  كثيرًا   قمياًل   ابدا 73
 التـالمـيذ

B2 B 

 A1 A انا شديد الثرثرة واجـد صعـوبـة في السـكـوت كثيرًا   قمياًل   ابدا 74
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ة  : 28اٞنللق  من رسومات احد التبلميذ بعنواف "ساعي الربيد على الدّراجة"، مّت رٚنها بعد االنتهاء من اٞنرحلة االساسّي
 ّنثابة اختبار ٞنهارات الرسم.

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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 رٚنة "ساعي الربيد على الدّراجة" اليت  رآىا التبلميذ ورٚنوا عنها. : 29اٞنللق 

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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ٛندارية، من اليسار إُف اليمٌن، اليت رٚنها تبلميذ مدرسة خاف امًنياف بعد تطبيق اٞنرحلة الثانية من انظرة اُف  : 30اٞنللق 
 برنامج الولد القوي التلّوِف.

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. 
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ٛندارية، من اليمٌن إُف اليسار، اليت رٚنها تبلميذ مدرسة خاف امًنياف بعد تطبيق اٞنرحلة الثانية من ا: نظرة اُف 30.1اٞنللق 
 التلّوِف. 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. 
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رٚنها تبلميذ مدرسة خاف امًنياف بعد تطبيق اٞنرحلة الثانية من برنامج للجدارية اليت اليمٌن االقصى  جهة: 30.2اٞنللق 
 الولد القوي التلّوِف. 

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. 
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: جهة اليمٌن الوسط للجدارية اليت رٚنها تبلميذ مدرسة خاف امًنياف بعد تطبيق اٞنرحلة الثانية من برنامج الولد 30.3اٞنللق 
 القوي التلّوِف. 

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. 
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: جهة اليسار الوسط للجدارية اليت رٚنها تبلميذ مدرسة خاف امًنياف بعد تطبيق اٞنرحلة الثانية من برنامج الولد 30.4اٞنللق 
 القوي التلّوِف. 

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. 
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تطبيق اٞنرحلة الثانية من برنامج : جهة اليسار االقصى للجدارية اليت رٚنها تبلميذ مدرسة خاف امًنياف بعد 30.5اٞنللق 
 الولد القوي التلّوِف. 

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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 .1صفلة  .٧نوذج من كتابات التبلميذ عن اختبارىم يف برنامج الولد القوي التلّوِف، عرب سؤاؿ تداعي اٜنر : 31اٞنللق 

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. 
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 .: ٧نوذج من كتابات التبلميذ عن اختبارىم يف برنامج الولد القوي التلّوِف، عرب سؤاؿ تداعي اٜنر31اٞنللق 
 .2صفلة 

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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 .: ٧نوذج من كتابات التبلميذ عن اختبارىم يف برنامج الولد القوي التلّوِف، عرب سؤاؿ تداعي اٜنر31اٞنللق 
 .3صفلة 

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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 .: ٧نوذج من كتابات التبلميذ عن اختبارىم يف برنامج الولد القوي التلّوِف، عرب سؤاؿ تداعي اٜنر31اٞنللق 
 .4صفلة 

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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 .عرب سؤاؿ تداعي اٜنر: ٧نوذج من كتابات التبلميذ عن اختبارىم يف برنامج الولد القوي التلّوِف، 31اٞنللق 
 .5صفلة 

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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 .الولد القوي التلّوِف، عرب سؤاؿ تداعي اٜنر: ٧نوذج من كتابات التبلميذ عن اختبارىم يف برنامج 31اٞنللق 
 .6صفلة 

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 التلّولّية. : 32اٞنللق 

Appendix 32: Sample form of transformative questionnaire. 
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تلميذ ابع سابًقا(، الرّ الصف ٧نوذج من اجوبة التبلميذ على استبياف االسئلة التلّولّية، من الصّف اٝنامس ) : 33اٞنللق 
 سنة. 11عمره 

Appendix 33: Example of Student answers to the Transformative Questionnaire, from 

grade 5 (previously grade 4), age 11.  
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اٝنامس سابًقا(،  تلميذ الصّف الصّف السادس )٧نوذج من اجوبة التبلميذ على استبياف االسئلة التلّولّية، من  : 34اٞنللق 
 سنة. 12عمره 

Appendix 34: Example of Student answers to the Transformative Questionnaire, from 

grade 6 (previously grade 5), age 12. 
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Appendix 35: Example of Student answers to the Transformative Questionnaire, from 

grade 7 (previously grade 6), age 12 and a half. 
  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 12)السادس سابًقا(،  تلميذ عمره  السابع التبلميذ على استبياف االسئلة التلّولّية، من الصفّ ٧نوذج من اجوبة : 35اٞنللق  
 سنة ونصف.
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   ، إّّنا تلخِّص مفردات منظور التبلميذ.االستثارةقائمة اجوبة التبلميذ على سؤاؿ  : 36اٞنللق 

 
Appendix 35: List of student answers for the Suggestive transformational question 

question.  This can be considered a list of student perspective. 

 تعّلمُت اشياء اكثر. •

 حصلُت على عبلمات اعلى. •

 اصبح لدّي اصدقاء )صديقات( اكثر. •

 اصبلُت يف صف اعلى. •

 اصبلُت اكرب بسنة. •

 تعّلمُت مفردات جديدة. •

 يف البداية َف نكن اصدقاء مع التبلميذ اٛندد، ولكن اصبلنا كذلك اآلف. •

 اثرثر اآلف.كنت اثرثر يف الصف من قبل، ولكن َف اعد  •

 غًّنُت اشياء كثًنة يف حيايت ىذه السنة، َف اعد أؤذي اآلخرين، وانتبو اُف اٞنعّلمة يف الصف. •

 َف اعد اتصّرؼ مثل االوالد. •

 العب اكثر مع اصدقائي. •

 .شيءكنت سعيد)ة( وَف يتغًّن  •

 اٚنع احسن يف الصف. •

 انتبو اُف اخطائي يف اٞندرسة والبيت والطريق واصللها. •

 اطوؿ واكرب حجًما.اصبلت  •

 صديقي )صديقيت( اٞنفّضل)ة( اصبح ٪نّبين اكثر. •

 من قبل. شيءتعّلمُت شيًئا َف اكن اعرؼ عنو  •

 اصبح شعري اطوؿ. •

 قصصت شعري. •

 اصبح لدّي صديق)ة( مفّضل )ة(. •

 اصبلت الدروس اكثر صعوبة. •

 اصبلُت ىادئا. •

 ركبُت الدرّاجة. •

 احتفلُت بعيد ميبلدي. •

 اكتسبت الثقة بالنفس. •

• .  تعّلمُت كيف احرـت
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 تعّلمُت كيفية التصرؼ يف الصف. •

 انا شجاع. •

 توقّفُت عن قضم اظافري. •

 اتعّلم الدروس بسهولة. •

 غًّنُت االشياء السّيئة يف داخلي اُف اشياء جّيدة. •

 ارقص احسن ىذه السنة. •

 تفكًني اكرب وال اتشاجر مثل االوالد بسبب صديقي )صديقيت( اٞنفّضل )ة(. •

 .شيءَف يتغًّن  •

 تعّودُت على اٞنعّلمات. •

 اّمي وايب يسعدونين، ايت اُف اٞندرسة وانا سعيدة، ألنين احب صّفي. •

 انا آكل اقل واصلح اخطائي. •

 افّكر افضل، اساعد اّمي يف اٞننزؿ واٞنطبخ.  •

 اساعد اّمي عندما تكوف مريضة واعمل عنها، اكوف صديقتها، واتكّلم معها عن اشياء مهّمة. •

 .اٞنسؤوليةوآنّمل  شيءاصبلت اىتم بكل  •

 اقذؼ كرة السّلة من مسافة ثبلث نقاط. •

 اتكّلم بشكل احسن. •

 (.pepsiوال اشرب البيبسي ) ةآكل االطعمة الصّليّ  •

 آخر. شيءتغًّنُت جسدي ا وال  •

 اتصّرؼ مثل الكبار. •

 شخصّييت اقوى وانا اكثر جرأة. •

 اعرؼ اٝنطأ من الصح. •

 بدأُت تعّلم العزؼ على آلة الغيتار. •

 .           اصدقائي يعاملونين بشكل الطف. •

           ال اتشاجر مع اخي كما من قبل. •

 اقضي اوقات اكثر مع االصدقاء خارج اٞندرسة •

 اصبلت اقل خجل. •
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   التبلميذ.إّّنا تلخِّص مفردات منظور  . قائمة اجوبة التبلميذ على سؤاؿ االستنهاض : 37اٞنللق 

 
Appendix 36: List of student answers to the mobilizing question. This can be 

considered a list of student perspective. 

 سأتغًّن. •

 سأصبح احسن. •

 سأتعّلم احسن. •

 سأتذّكر احسن. •

 سوؼ احصل على عبلمات اعلى. •

 سأحب االصدقاء والعائلة. •

 سأصبح اقوى. •

 سأساعد الكّل. •

 سأناـ باكرًا. •

 سأصبح اذكى. •

 سوؼ اكسب اصدقاء اكثر. •

 لو اصبلت سعيدة سوؼ أغًّن شيء ما يف نفسي. •

 اف اكذب بشكل احسن واكسب الثقة. •

 سوؼ اغًنَّ طبعي. •

 سأتابع الدروس يف الصف وادرس يف البيت. •

 سأثق بنفسي اكثر. •

 اف احصل على ىاتف خلوي جديد وأف اسافر. •

 اريد اصدقاء اكثر. •

 اكوف االّوؿ يف اٞندرسة كّلها. اريد اف •

 اف اكسب ثقة الناس. •

 أف العب كرة السّلة. •

 أف إنّتع بالسعادة دائًما مع ابتسامة كبًنة. •

 اصمم اف اكوف جّذابًا يف الصف. •

 أنوي أف اكوف واثًقا )واثقة( يف ما أقـو بو. •

 اف آكل اقل. سأحاوؿ •

 (.be helpfulسوؼ اقّدـ اٞنساعدة ) •
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 اتغًّن.ال اريد اف  •

 .شيءجّيد، ال ٩نب اف يتغًّن  شيءكل  •

 اكوف ناضجة اكثر واساعد الكّل. •

 اف اكوف اىدأ وواثق)ة( من نفسي. •

 اريد اف اصبح اقوى روحي ا. •

 اريد اف اكوف مهّذب)ة( وىادئ)ة(. •

 اكوف ٢نلص)ة( للمعّلمات ولؤلىل وللدين. •

 اريد اف آنّسن يف اللغة العربّية. •
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ة  : 38اٞنللق  ػػوف"، كما اتى يف قاموس بيار شانرتاين "القاموس Θεράπωνتفسًن الكلمة اليونانّي ػ لَفظ " ثػػراپػ ، اليت ُت
 .1صفلة  اللغوي اللغة اليونانية: تاريخ الكلمات".

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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، اليت تُلَفظ " ثػػراپػػػػوف"، كما اتى يف قاموس بيار شانرتاين Θεράπων: تفسًن الكلمة اليونانّية 38 اٞنللق
 .2صفلة  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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، اليت تُلَفظ " ثػػراپػػػػوف"، كما اتى يف قاموس بيار شانرتاين Θεράπων: تفسًن الكلمة اليونانّية 38اٞنللق 
 .3صفلة  "القاموس اللغوي اللغة اليونانية: تاريخ الكلمات".

 
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". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


