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من الظواىر االجتماعي السائدة في مجتمعنا، وىذا نتيجة الظروف تعتبر ظاىرت الطفولة المسعفة 
االجتماعية الحالة التي غيرة التركيبة األسرية التي أصبحت تعاني من افتقارىا لبعض خصائصيا ووظائفيا 
األساسية، مما قمص من فرص االرتباط االسري القائم عمى الحوار والتفاىم، حيث أن الطفل نفسو يعاني من 

     واع الحرمان، وذلك الشعور يترجمو في شكل سموكيات تعبر عن وضعيتو، وفي المجتمع ىناك كل أن
لى ىذه الفئة المحرومة، فيناك من يقبل فكرة الطفل المسعف كباقي إعدة اتجاىات ينظر من خالليا 

م يتميزون وىناك من يحتقره ويستصغر مكانتو، فيو يحاسب عمى خطأ لم يرتكبو، وىذا مايجعمي األطفال،
بصفات الخوف والعزلة والعدوانية وكأنيم ينتقمون ألنفسيم من المجتمع، ويجعل أيضا نظراتيم  لممجتمع 

في المجتمع وداخل المركز كمما  سمبية وميما كان الوضع االجتماعي لمطفل المسعف من الظروف القاىرة
مى مستويات عدراسي، وبالتالي يحقق أتدنى مستواه وكمما توفرت الظروف المالئمة ساعدتو عمى التفوق ال

النجاح، لدى فالتفاعل داخل المجتمع يساعده عمى التفوق وىذا مظير أخر ييتم بو المختصون وىو التأخر 
الدراسي، حيث يسعون بالتنسيق مع مختمف المدرسين الى معالجة ىذه الظاىرة ألنيا تعتبر عائق لتحقيق 

ولى والتربوية بالدرجة الثانية، فأسبابيا تعددت بتعدد ية بالدرجة األالعممية التعميمية والمشاكل االجتماع
ساليب والطرق والمناىج المتبعة، ىذا من جية وىناك جيات أخرى ليا تأثير مباشر عمى التأخر، وقد قمنا األ

 :بوضع خطة منيجية قسمناىا الى ستة فصول كاالتي
وطرح اإلشكالية وتحديد بعض  راسة،وأىداف الدوىو فصل نطري لمدراسة تمثل في أىمية  لالفصل األو

 المفاىيم المتعمقة بالدراسة كما تطرقنا إلى بعض الدراسات ذات الصمة بموضوع الدراسة.
يتعمق الجزء األول  تناولنا الوضع اإلجتماعي والطفولة المسعفة بحيث قسمناه إلى جزئين،  الفصل الثاني

 الــــــع لألطفــــــــرة المجتمـــــــــنظ ع،ـــــــف في المجتمـــــــطفل المسعبالوضع اإلجتماعي تناولنا فيو مكانة ال
أما الجزء الثاني خاص بالطفولة المسعفة تناولنا  المسعفين، الحاجات اإلجتماعية والنفسية لمطفل المسعف،

الطفل خصائص ومشاكل  أصناف الطفل المسعف، فيو لمحة تاريخية عن وضعية الطفل المسعف،
 والعوامل المؤثرة في شخصية الطفل المسعف. المسعف،

    العوامل المؤثرة قياسو، أنواعو، مظاىره، شروطو، التحصيل الدراسي تطرقنا إلى أىميتو، الفصل الثالث
 النظريات المفسرة لمتحصيل الدراسي. فيو،

قمنا  الزماني، البشري(، المكاني، )المجال تناولنا اإلجراءات المنيجية وفيو مجالت الدراسة الفصل الرابع
 خصائص العينة. أدوات التي تم استخداميا، العينة، بتحديد فرضيات الدراسة، منيجيا،
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)عرض البيانات  عرض البيانات الوضع اإلجتماعي لمطفولة المسعفة والمتمثل في الفصل الخامس
 ألبعاد(.ارض البيانات )ع لعرض المتعمق بالبيانات التحصيل الدراسياالفرضيات الثالثة( و 

مناقشة وتفسير نتائج الدراسة وفي جزئين، الجزء األول تضمن مناقشة وتفسير نتائج  الفصل السادس
ما الجزء الثاني ففيو مناقشة وتفسير النتائج عمى ضوء الدراسات أ الدراسةعمى ضوء الفرضيات الثالثة،

 السابقة.
والقضايا التي تطرحيا الدراسة، خاتمة وقائمة المراجع  وأخيرا تطرقنا إلى النتائج العامة لمدراسة،

 والمالحق.
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 الفصل األول                                                                                     اإلطار النظري للدراسة
 

 تمهيد
يعيشو مف ظركؼ داخؿ المركز أك خارجو مف كضع  لمعرفة كضعية الطفؿ لمسعؼ كما

اإلجتماعي كتحصيؿ دراسي قمنا بإجراء دراسة، طرحنا المشكمة إللماـ بمكضكع الدراسة، كذكر مفاىيـ 
 أكثر عمى متغيرات الدراسة، كما قمنا بربط بعض الدراسات بدراستنا الحالية.الدراسة لمتعرؼ 
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 أهمية الدراسة -أوال
في ككنيا محاكلة معرفة كضعية الطفؿ المسعؼ كما يعيشو مف حيث تبرز أىمية دراستنا الحالية 

في معرفة دكر المختصيف ظركؼ داخؿ المؤسسة اإليكائية، في ظؿ المشاكؿ اإلجتماعية التي تكاجيو، 
في المحيط المجتمع عامة  مجاؿ تككيف كتنمية كتربية ىذه الفئة مف األطفاؿ المسعفيف بيدؼ إلحاقيـ

كالمحيط المدرسي خاصة، الكشؼ عف نظرة المجتمع لمطفؿ المسعؼ كمدل تقبمو فيو، بإختالؼ األنظمة 
 كدرجة تقدـ المجتمع.

 الدراسةأهداف  -ثانيا
يتمثؿ اليدؼ األساسي لدراستنا الحالية في التعرؼ عمى مدل تأثر الكضع االجتماعي في 

الطفكلة المسعفة مف طرؼ المختصيف، كذلؾ مف خالؿ معرفة مدل إسياـ التحصيؿ الدراسي لدل 
ي مؤسسة المختصيف في تككيف الطفؿ المسعؼ شخصيا كنفسيا كاجتماعيا اللتحاقو بالمحيط المدرسي ف

 الطفكلة المسعفة مف خالؿ
 اإلطالع عمى المختصيف كدكرىـ في إشباع حاجات الطفؿ بإتباع طرؽ كأساليب خاصة. -
 محاكلة التعرؼ كاإلطالع عمى طبيعة العيش داخؿ المركز كالتعرؼ عمى قكانينو كنظامو. -
تككيف اتجاىات كقيـ سميمة كجعؿ الطفؿ المسعؼ يتفاعؿ مع اآلخريف كيقبؿ كاقعو عف طريؽ إدماجو  -

 في المحيط المدرسي كاالجتماعي.
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 اإلشكالية-ثالثا
مف  ه الحالة تختمؼذيعيشيا الفرد عامة كالطفؿ خاصة، كى يمثؿ الكضع حالة مف الحاالت التي

طفؿ ألخر حسب ظركفو الذم يعيشيا، فيناؾ مف يتمقى رعاية كبيرة كيحظى بأسرة مف ىك محركـ كىذا 
الحرماف جاء نتيجة ظركؼ اجتماعية صعبة، حيث أف أفراد المجتمع يختمفكف بنظراتيـ إليو فمنيـ مف 

ـ مف ال يتقبمو في كسطو االجتماعي باعتباره ارتكب جـر ىك أصال لـ ينظر إليو نظرة رحيمة كمني
لؾ يجب االعتناء بو كالعمؿ عمى ذيرتكبو، فالمجتمع تطكره كازدىاره مبني عمى أساس دلؾ الطفؿ، ل

تطكير قدراتو كمياراتو كاالىتماـ بو مف كافة الجكانب اإلجتماعية كالثقافية كاالقتصادية كحتى الحالة 
فيك يحتاج إلى رعاية كمراقبة كاعية مف طرؼ المحيطيف بو خاصة األسرة، فيي المسؤكلة الصحية، 

األكلى، لكف في ظؿ غياب األسرة يجد الطفؿ نفسو محركما منيا مما يترتب عنيا تعرضو لبعض 
ا اإلىماؿ يمكف سده مف طرؼ المجتمع باعتباره المسؤكؿ الثاني عميو، كميما كاف كضع ذاإلىماؿ، لكف ى

الجتماعي لمطفؿ فيك مرتبط بالتحصيؿ الدراسي كلو عالقة طردية حيث كمما تكفرت العكامؿ المساعدة ا
)المادية، الثقافية، االقتصادية، اإلجتماعية...( لو ساعدتو عمى بمكغ أعمى مستكل مف النجاح، فالتفكؽ 

أف زيادة كتكاصؿ ىدا يتقنكف كيستخمصكف النتائج بسرعة حيث الدراسي مفيكـ مرتبط باألطفاؿ الذيف 
التفكؽ مرتبط كمحدد بعكامؿ بيئية مساعدة عمى النمك كالتطكر المعارؼ كالميارات، فالتأخر الدراسي 
كالذم ىك مظير مف مظاىر التحصيؿ الدراسي ىك مكضكع ييتـ بو كالمدرسيف كالمربيف كالمختصيف في 

ة التعميمية كما أنيا مشكمة تربكية عمـ النفس كعمـ االجتماع ألنيا تعتبر عائؽ في تحقيؽ العممي
كاجتماعية، فعند دراسة أسبابيا تعددت، كعدـ مالئمة البرامج كالمناىج كىك األخر مرتب خاصة، كأسباب 
اجتماعية يدخؿ ضمنيا المجتمع الدم يعيش فيو كيؤثر فيو تأثيرا كبيرا، فالرفقاء سكءا كانكا ينتقدكنو 

ؿ الرسكب كالتسرب، حيث أنو يميؿ إلى العزلة كاالنطكاء كبالتالي كيحرجكنو فإف الطفؿ تظير لديو عكام
انعداـ التفاعؿ سكاء داخؿ الصؼ أك خارجو، ينشغؿ بأعماؿ خارج المحيط المدرسي كيسعى لكسب 
عيشو، فيده النكاتج كخيمة، قد تككف لدل األطفاؿ الديف لدييـ أسر لكف دكف اىتماـ، كعمى فئة األطفاؿ 

الطفؿ المسعؼ العاجز عف تمبية حاجاتو اإلجتماعية كالمدرسية، حيث أف المؤسسات المحركميف منيا ك
تضمف لو العيش في ظركفو الصعبة التي تكاجيو، فظاىرة الطفكلة المسعفة مف الظكاىر اإلجتماعية 

مو الحالية التي غيرت التركيبة األسرية، يجد الطفؿ نفسو يعاني مف كؿ أنكاع الحرماف، كدلؾ الشعكر يترج
في شكؿ سمككيات تعبر عف كضعيتو، فيده المؤسسات ليا تاريخ خاص بيا كأىداؼ تسعى لتحقيقيا بدءا 
عداد الطفؿ كتييئتو  مف األطفاؿ مركرا بالمربيف كالمختصيف الديف يعممكف عؿ تكفير الجك األسرم كا 



 الفصل األول                                                                                     اإلطار النظري للدراسة
 

14 
 

عداده إعدادا سميما لمحياة اإلجتماعية كتككيف شخصية متكازنة مف جميع النكا حي، كمنو نستنتج أف ىذه كا 
الدار الطفكلة المسعفة تيتـ بالكضعية اإلجتماعية عامة حتى تكفر لو الظركؼ جيدة كجك دراسي بمساعدة 

عمى ما تقدـ فقد جاءت دراستنا الحالية كمحاكلة لمتعرؼ عمى  يف كمختصيف يشرفكف عمى ذلؾ، بناءامرب
الطفكلة المسعفة كأثر الكضع االجتماعي في التحصيؿ الدراسي لدييـ كدكر المختصيف في ذلؾ انطالقا 

ما مدى تأثير الوضع االجتماعي عمى التحصيل الدراسي لدى مف ذلؾ كاف السؤاؿ الرئيسي لمدراسة: 
 بدار الطفولة المسعفة بالميمية؟ مختصينالنظور الطفولة المسعفة من م

 ة الفرعيةاألسئم
 ىؿ لمبعد النفسي أثر عمى التفكؽ الدراسي لمطفؿ المسعؼ مف كجية نظر المختصيف؟. -
 ىؿ لمبعد االجتماعي أثر عمى التفاعؿ لمطفؿ المسعؼ مف كجية نظر المختصيف؟. -
 لمبعد المادم أثر عمى التأخر الدراسي لمطفؿ المسعؼ مف كجية نظر المختصيف؟. ىؿ -
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 تحديد مفاهيم الدراسة -رابعا
 الوضع اإلجتماعي -1
التي تحمؿ معني التعايش   society: يقابؿ كممة مجتمع في المغة اإلنجميزية كممةعتعريف المجتم -1-1

السممي بيف األفراد، بيف الفرد كاآلخريف، كالميـ في المجتمع أف أفراد يتشارككف ىمكما أك اىتمامات 
مشتركة تعمؿ عمى تطكير ثقافة ككعي مشترؾ يطبع المجتمع كأفراده بصفات مشتركة تشكؿ شخصية ىذا 

 المجتمع كىكيتو.
مكعة مف الناس، بحيث أف معظـ التفاعالت كالتأثيرات تأتي مف " المجتمع" نظاما نصؼ مغمؽ تشكمو مج

أفراد مف نفس المجمكعة البشرية، تبرز في اإلنجميزية كممة أخرل قريبة في المفيكـ ىي كممة مشتركة 
community  التي يعتبرىا البعض التجمع أك الجماعة دكف العالقات المتداخمة بيف أفراد الجماعة، فيك

الجماعة ما تشترؾ في الكطف كالمأكؿ دكف اىتماـ بالعالقات التي تربط بيف أفراد  مصطمح ييتـ بأف
 الجماعة.

المجتمع ىك مجمكعة مف األشخاص المتفاعميف، كتماسؾ اجتماعي، كما يمكف أف تشير الكممة 
 أيضا إلى المجتمع المحمي أك المجتمع العالمي أكبر مف األسرة.

: ىي الحالة التي تمثؿ الفرد، كصؼ مكانتو كدكره في ظؿ الظركؼ اإلجتماعية الوضعية -1-2
 كاالقتصادية كالسياسية كالطبيعية،... إلي يعيشيا الفرد داخال كسط مجتمعو.

أما معجـ العمكـ اإلجتماعية فقد اعتبر الكضعية ىي الحالة التي يعيشيا الفرد في فترة زمنية معينة 
قافية كاإلجتماعية كاالقتصادية كالحالة الصحية بغض النظر عف ككنيا حسنة      مرتبطة بجميع جكانب الث

 (992::399)بدكم،أك سيئة.
: ىي الحالة التي يعيشيا الفرد سكاء داخؿ األسرة             التعريف اإلجرائي لموضع االجتماعي -1-3

دية كالثقافية كاالقتصادية كحتى أك خارجيا )المجتمع( كتككف ىده الحالة مرتبطة بجميع الجكانب الما
 الصحية.

 التحصيل الدراسي -2
: كما كرد في معجـ لساف العرب مادة "حصؿ" بسككف الحاء ىك الشيء الحاصؿ لغة التحصيل -2-1

مف كؿ شيء كىك ما بقى كثبت كذىب ما سكاه ، كحصؿ الشيء يحصؿ، حصكال، كالتحصيؿ تمييز ما 
 قصد بو الجمع كالتمييز بيف األشياء.يحصؿ أم تحصيؿ الشيء، كالتحصيؿ ي
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ـ   َأَفال﴿ كفي القرآف الكريـ كرد لفظ حصؿ في اآلية الكريمة قاؿ تعالى:   اْلق ب كرِ  ِفي َما ب ْعِثرَ  ِإَذا َيْعَم
ؿَ (٩) د كرِ  ِفي َما َكح صِّ  .سكرة العاديات (﴾٠١) الصُّ
الدراسي تبعا الختالفات كجيات  : لقد اختمفت تعريفات التحصيؿاصطالحا التحصيل الدراسي -2-2

 النظر كىذا االختالؼ الذم كضع مف أجمو ىدا التعريؼ.
بأنو المعرفة المكتسبة، أك تطكر الميارات في المكاضيع المدرسية، كالتي  تعريف قاموس التربية: -2-3

 تتحدد عف طريؽ درجات االختبار المدرسي أك بالتقديرات المعمميف أك بكمييما.
     يؿ الدراسي بأنو ": درجة االكتساب التي يحققيا الفرد، أك مستكل النجاح الذم يحرزه يعرؼ التحص

 (223: 3222)عالـ،.أك يصؿ إليو في مادة دراسية أك مجاؿ تعميمي

بيف مفيـك التحصيؿ الدراسي كفاعمية نفسية ناتجة عف التعمـ كالتحصيؿ الدراسي " حمدان" كيفرؽ
كمحصمة بيئية نتيجة مدرسية، فيشير إلى التحصيؿ كالتعميـ ىما كجياف لعممية كاحدة، فالتعمـ المنتج 
ة لتحصيؿ كمفيـك نفسي ىك زيادة كيمك حيكية أك كيمك كيربائية في السياالت العصبية المرمزة العابر 

لخاليا الدماغ حسب اختصاصاتيا المختمفة باعتبار الرسائؿ الحسية القادمة لمدماغ مف بكابات اإلدراؾ 
البصرية كالسمعية كالشمية كالدكقية كاإلحساسية الممسية. أما التحصيؿ الدراسي بيئيا كنتيجة مدرسية 

الدارسيف نتيجة عممية التعمـ، فيرجع إلى محصمة النيائية لممعارؼ كالميارات كالميكؿ كالمالحظات لدل 
فيك عامؿ تابع يتأثر بعدة عكامؿ مستقمة أىميا المعمـ كالمتعمـ كالمنيج كالكتاب المدرسي، اإلدارة 

 المدرسية كاألسرة كالتقنيات، الغرفة الدراسية، كالمكائح التنظيمي..
ا كتحصيمو كالسيما لتحصيؿ الدراسي ىك عممية تركيز اإلنتباه عمى مكضكع م"بدوى": ا كما يعرفو

 إدا كاف مكتكبا أك مطبكعا.
      ىك مدل ما تحقؽ مف أىداؼ تعمـ مكضكع أك مساؽ سبؽ لمفرد دراستو  "عريفج ومصمح": يعرؼ

 أك تدرب عميو.
" أف التحصيؿ الدراسي ىك كؿ أداء يقكـ بو الطالب في إبراهيم عبد المحسن الكناني:يرل الباحث" 

تمفة، كالذم يمكف إخضاعو لمقياس عف طريؽ درجات االختبار أك التقديرات المكضكعات المدرسية المخ
 المدرسية أك كمييما معا ".

أنو كؿ ما يتعممو الفرد في المدرسة مف معمكمات خالؿ دراستو مادة، كما يدركو  :الحامديعرفو 
ء المتعمـ عمى المتعمـ مف العالقات بيف ىده المعمكمات كما يستنبطو منيا مف حقائؽ تنعكس في أدا

 إختبار يكضع كفؽ قكاعد مجتمع تمكف مف تقدير أداء المتعمـ كميا بما يسمى بدرجات التحصيؿ.



 الفصل األول                                                                                     اإلطار النظري للدراسة
 

17 
 

: التحصيؿ الدراسي ىك ما يدؿ عمى الكضع الراىف ألداء الفرد أك ما تعممو، أك ما أكتسبو عالمتعريؼ 
ميمية محددة في أحد المجالت بالفعؿ مف معارؼ كميارات في برنامج معيف أم أنو يعتمد عمى خبرات تع

 الدراسية أك التدريبية.
: التحصيؿ الدراسي ىك مقدار ما يكتسبو المتعمـ مف معمكمات كمعارؼ، كقد يككف التحصيؿ "بخش"كيرل

 مياريا، أك عمميا أك دراسيا كالمعيار الكتساب المعارؼ ىك درجة الطالب في االختبار التحصيمي.
في المستكل الذم يحققو التمميذ في تحصيمو لممفردات الدراسية أثناء العاـ : يتمثؿ "العفنان" كما يعرفو

الدراسي، بحيث يمكننا أف نستدؿ عميو مف النسب المئكية لممجمكع الكمي لمدرجات التي حصؿ عمييا 
 التمميذ في نياية أك نصؼ العاـ الدراسي.

ىك مدل استيعاب الطمبة لما اكتسبكه مف خبرات خالؿ المقررات دراسية معينة،  "المقائي والجمل": كيعرفو
 999:)الطيب،كتقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في اإلختبارات التحصيمية المعدة ليدا الغرض.

::39) 
أك  ىي درجة االكتساب التي يحققيا فرد أك مستكل نجاح الذم يحرزه التحصيل الدراسي:-2-4

ليو في مادة دراسية أك مجاؿ تعميمي أك تدريبي معيف، فالختبارات التي يطبقيا المعمـ عمى طالبو يصؿ إ
 عمى مدار العاـ الدراسي كإخبار المغة العربية يفترض أنيا تقيس التحصيؿ الدراسي أك األكاديمي.

بو بالفعؿ مف معارؼ فالتحصيؿ الدراسي إذف يدؿ عمى الكضع الراىف ألداء الفرد أك ما تعممو أك ما اكتس
 (223: 992:)عالـ،كميارات في برنامج تعميمي معيف.

: ىك الناتج العممي كىك ما تحقؽ لدل المتعمميف مف التعريف اإلجرائي لمتحصيل الدراسي -2-5
 األىداؼ التعميمية المنشكدة كيقيس عينة مف سمكؾ المراد قياسو.

 الطفولة المسعفة -3
لمعجـ المكسكعي لعمـ النفس ىك مف فئة األطفاؿ الديف ليس بكسع حسب ا التعريف النفسي: -3-1

لسياؽ االجتماعي لألـ العازبة، مرض اآلباء، ة، بسبب اليجر ،صعكبات الحياـ، بي يعتنكفأبائيـ أف 
 (:2: 3222)شاكر مجيد،بطالة،  حبس، إبعاد مف النزؿ األسرم أك مكت األبكيف.

مف القانكف الداخمي لممؤسسة يعرؼ األطفاؿ المسعفيف  22حسب المادة : القانونيالتعريف -3-2
 كالتالي:

 فيما يمي:مف األسرة بصفة نيائية كالمتمثميف  المحركمكفاألطفاؿ  -
 إلى أبكيو أك أصكلو أك يعتبر ميمؿ بقرار قضائي. كءالمجم يمكف ذالطفؿ الميمؿ كالمعركؼ أبكيو كال - 
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كالدم أىممتو أمو عمدا كلـ تطالب بو ضمف أجؿ ال يتعدل ثالثة م يعرؼ بنسبو ذالطفؿ ال - 
)الجريدة الرسمية  (.22المادة  النظاـ الداخمي لدكر األطفاؿ المسعفيف، أشير)مديرية النشاط االجتماعي،

ق، المكافؽ 293:دك الحجة عاـ  32لمجميكرية الجزائرية: اإلسعاؼ العمكمي لمطفكلة، عمكميات، األحد 
 (::،:،923:-2:-32ؿ
اإلدارم عمى القاصريف تحت الكصاية  االستعماؿ: تطمؽ ىده الكممة ذات التعريف اإلداري -3-3

أك األطفاؿ الديف أسقط أىميـ مف حقيـ في ممارسة السمطة عمى أكالدىـ  كاألطفاؿ المشرديف مف العائمة،
كتعيدىـ ىيئة المساعدة ا المصطمح خارج سياقو. يذكر األطفاؿ الديف يتمقكف العكف ذفي استعماؿ ى

 اإلجتماعية لمطفكلة كيخضعكف الحتماالت تسميميـ إلى عائالت معينة أك مؤسسات مختمفة
إذف فالطفؿ المسعؼ ىك كؿ طفؿ تـ التخمص منو فكر كالدتو بكضعو عمى أحد األرصفة أك بجكار 

عثر عميو إلى قسـ  الذمفيبدأ مشكار العناء حيث تتناقمو أيادم كثيرة مف الشخص  أحد دكر العبادة،
كىكذا ال يتذكؽ ىدا الطفؿ المسكيف طعـ االستقرار أك الراحة أك األماف كىك ، الشرطة إلى دار الرعاية

 (322 :،322 )سالـ األحمد،.يدفع خطيئة أبكيو بال ذنب
: ىي تمؾ الفئة مف األطفاؿ المحركميف مف األسرة أم الكسط الذم يشمؿ الطفولة المسعفة -3-4
لديف كاإلخكة كتكدع في مراكز خاصة بالتكفؿ مف جميع النكاحي النفسية كاإلجتماعية كالتربكية غير الكا

أنيا تبقى تعاني دكما مف الحرماف الذم يكلد ليا اضطرابات أخرل ألف المراكز المختصة ال يمكنيا 
 (3: )زايد كآخركف:تعكيض الكسط العائمي ميما بمغت درجة التكفؿ بو. 

ىي فئة مف الفئات المجتمع، تككف محركمة مف الحاضف ف اإلجرائي لمطفولة المسعفة: التعري -3-5
األكؿ األسرة، كتعاني عدة مشاكؿ اجتماعية نفسية...، فالطفؿ المسعؼ ىك الطفؿ المحركـ الذم فقد 

كفير عائمتو لظركؼ قاىرة كلحمايتو مف الضياع كالتشرد تمجأ الدكلة لحمايتو مف تمؾ األخطار عف طريؽ ت
 لو المأكل، ككضع يسمح لو باالستمرار في حياتو.  
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 خامسا: الدراسات السابقة

 (1896دراسة جمال شفيق) -1
"جاءت في إطار  :" سمات شخصية األطفال المودعين ببعض المؤسساتىذه الدراسات الميدانية حكؿ 

 .-مصر -، جامعة عيف شمس923:إعداد مذكرة لنيؿ شيادة الماجيستر سنة 

 نتائج الدراسة
السمات المميزة لألطفاؿ مجيكؿ اليكية بالمؤسسات اإليكائية ىي الشعكر باإلثـ كالخجؿ كاالنطكاء  -

 كالخياؿ كالتكتر.
ىماؿ في مستكل رعاية األطفاؿ مما يؤدم إلى تككيف سمات شخصية سمبية كسكء تكافؽ  - انخفاض كا 

 ليؤالء األطفاؿ داخؿ المؤسسات اإليكائية.
 (1883دراسة سميم حشوف) -2
الطفكلة المسعفة  بعنكاف سميم حشوف دراسة"  le droit à l’existence" كىي دراسة ميدانية بمركز 

 .سنكات 2عمى مدل  -قسنطينة –بسيدم مبركؾ الخاص بالذككر 
 نتائج الدراسة

المشاكؿ النفسية انتشارا بيف المراىقيف المسعفيف)أيتاـ( ىي مشاكؿ متعمقة بعدـ استقرار  أكثر -
 الشخصية، في حيف تظير لدل المقطاء المراىقيف مشكمة أزمة اليكية.

المراىؽ المقيط ىك أكثر ارتباطا بالمركز، مقارنة بالمراىؽ اليتيـ كالمكضكع مؤقت بالمركز، حيث أنيـ  -
 ف أف يتمكنكا مف االندماج في المجتمع.يريدكف كيتمنك 

المراىقيف لدييـ مشاكؿ نفسية مرتبطة بالبحث عف مكضكع الحب النفسي يجب أف تشبع، يحاكلكف  -
 تجاكزىا مف خالؿ االندماج في المجتمع، لدييـ أحالـ كتخيالت كثيرة خاصة فكرة الخركج مف المركز.

لؾ فإنيـ لف يقكمكا ذلممراىقيف يممككف اتجاىات سمبية اتجاه تكاجدىـ داخؿ المركز، رغـ  بالنسبة -
 بالتخمي عف مكانيـ فيو.

 يعتقد المراىقيف القصر بأف مكانيـ المناسب ىك المركز، حتى لك كانكا غير راضيف عف العيش فيو -

 (2001دراسة بدرة معتصم ميموني) -3
 دراسة ميدانية بدار الطفكلة المسعفة "  naissances et abandons en Algérieه الدراسة بعنكاف:"ذى

 .بكىراف
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 نتائج الدراسة
طفؿ، استقبمكا عمى مستكل مؤسسة  933:تـ تسجيؿ  922:إلى  922:خالؿ الفترة الممتدة مف  -:

 طفؿ كؿ سنة. ،3:الطفكلة المسعفة كالحاضنات الممحقة بالمستشفيات بكالية كىراف، بمعدؿ 
ارتفع عدد األطفاؿ المتخمي عنيـ بطريقة مباشرة )عف طريؽ األـ التي ال ترد االحتفاظ بالطفؿ(  -3

 أعطى الحؽ لألميات العازبات في الكالدة الطبيعية داخؿ المستشفيات. الذمبسبب القانكف 
المؤسسة تحت )الفترة التي كانت  923:-922:بمغت نسبة الحاالت التي تـ التكفؿ بيا خالؿ الفترة  -2

) الفترة التي كانت المؤسسة  922:-922:بالمئة، في حيف بمغت عاـ  %29.:2كصاية كزارة الصحة( 
 برنامج الكفالة. إطارلؾ في ذك  بالمئة % 32.32تحت كصاية كزارة الحماية اإلجتماعية( 

ا الفترة الثانية بالمئة أم %2:.2،بمغت نسبة الكفيات لألطفاؿ داخؿ المؤسسة خالؿ الفترة األكلى  -،
 بالمئة. 32.32%

اية كزارة ػػػػػمف أىـ األسباب التي أدت إلى الكضعية الصعبة التي يعيشيا الطفؿ سكاء تحت كص -3
 كزارة الحماية اإلجتماعية نجد:  أك ةػػػػالصح

 غياب سياسة كاضحة في التكفؿ بيؤالء األطفاؿ، ككضع قرارات كقكانيف متتابعة دكف تفعيميا في ظؿ -
 غياب التكامؿ بيف ىؤالء القكانيف بؿ أحيانا قد تككف متناقضة.

 نقص الكفاءات القادرة عمى تأطير عممية الرعاية كالتكفؿ باألطفاؿ. -
المكارد المالية كالكسائؿ، التي تسمح بتكفير الجك الالئؽ لتربية األطفاؿ كتمبية احتياجاتيـ، ألف  نقص -

 التمكيؿ يككف مف طرؼ الدكلة كىك يتماشى مع الكضعية االقتصادية لمبالد.
األطفاؿ الديف يتـ التكفؿ بيـ مف قبؿ األسر لدييـ أكبر قدر عمى المضي في حياتيـ اإلجتماعية مف  -3

 حيث: التعميـ، الحصكؿ عمى العمؿ، تأسيس أسر.
 اضطرابات اليكية التي يمر بيا الطفؿ المسعؼ تؤدم إلى نقص ثقتو بنفسو كالمجتمع المحيط بو. -2

 

 

 

 



 الفصل األول                                                                                     اإلطار النظري للدراسة
 

 
 

 خالصة 
دراستو مف كافة الجكانب كألننا  مف خالؿ ما تقدـ يتضح لنا أف مكضكعنا محؿ دراسة كيمكف

عرضنا أىداؼ كأىمية الدراسة كذكرنا لبعض الدراسات المشابية يمكننا معالجتو ألنو اتضح مفيكمو، 
حيث انطمقنا مف سؤاؿ رئيسي كأسئمة فرعية حتى نتمكف مف الكصكؿ إلى إجابات كالتحقؽ مف صحة 

 الفرضيات بإجراء دراسة ميدانية.
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 تمهيد   
إن االىتمام بالطفولة ىو االىتمام بحاضر األمة ومستقبميا وباعتبار أن الطفل كائن اجتماعي غير 

الصحيح ألنو راشد لو خصائصو البيولوجية والنفسية وحاجاتو واىتماماتو فيو يحتاج إلى الرعاية والتوجيو 
 ال يستطيع تمبية حاجاتو بنفسو خاصة في مراحل نموه األولى.

ونظرا ألىمية الطفل في المجتمع فيو يمعب دورا كبيرا في توفير الجو االجتماعي الذي يساعده 
عمى التكيف ويعيش معو حتى ينمو عمى أسس سميمة ليصنع منو مواطنا صالحا متشبعا بالقيم والعادات 

يتم التطرق في ىذا الفصل إلى تعريف الطفل المسعف وأصنافو، والخصائص التي يتميز المجتمعية وس
  بيا باإلضافة إلى العوامل المؤثرة في شخصيتو وأخيرا نضرة المجتمع لمطفولة المسعفة.
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 الوضع االجتماعي -أوال
يعتبر الوضع االجتماعي لمطفولة المسعفة حالة تعيشيا فئة من المجتمع وىذه الحالة تكون بسبب 
ظروف مر بيا وتختمف من فرد ألخر، وأسبابيا تتعدد حيث أنيا تجد نفسيا محرومة من حاضن األول 

فتو وىذا االختالف األسرة ليتكفل بيا المجتمع أو المؤسسات اإليوائية، فالمجتمع يختمف بعاداتو وقيمو وثقا
 يؤثر عمى ىذه الفئة المحرومة إما سمبا أو إيجابا خاصة من حيث طريقة تعاممو معو ومدى تقبمو لو.

 مكانة الطفل المسعف في المجتمع -1
      لممجتمع دور كبير في تنشئة الطفل فيو يوفر لو جو اجتماعي يمكنو من العيش والتكيف 

ي تتحدد من خاللو تنشئة الطفل وتربيتو، مما يجعل ذالتنشئة اإلجتماعية الا أن المجتمع منبع ذمعو، وى
دائرة معارضة تزداد وتتسع في الطفل مثال عندما يكون مع مجموعة من األصدقاء والرفاق في المدرسة 

ه الحالة يزداد شعوره ذي يعيش فيو وتتوطد الصمة بشكل كبير بينو وبين األصدقاء في ىذأو الحي ال
عمى الكبار خاصة في األعمال التي يستطيع القيام بيا بنفسو وبمفرده  االعتمادولية والتقميل من بالمسؤ 

نماء خبراتو  دون مساعدة اآلخرين لدلك يجب عمى المجتمع بمختمف جوانبو أن يساعد الطفل في تطوير وا 
 .وقدراتو

الطفل واىتمامو. ومن لك بكل الوسائل مثل اإلعالم والبرامج التي تستحوذ عمى تفكير ذويدعم 
تقوم المؤسسات  الذيالمعروف أن كل مجتمع يحافظ عمى بقائو عن طريق المحافظة عمى التراث 

 اإلجتماعية بتعميمو ألبنائو.
ولكل مجتمع تراث ثقافي خاص بو يحرص عمى أن ينقمو من جيل إلى أخر. وواجب كل مؤسسة 

ألطفال رعاية صحيحة تعميمية، اجتماعية ألنيم أمل اجتماعية سواء المدرسة وخيرىا من المؤسسة برعية ل
 (.195: 1991)خميل عمر،.لالمستقب

  نظرة المجتمع لمطفل المسعف  -2
في وسط المجتمع امتزجت الحقوق والقيم مند الوالدة بين صنفين من األطفال، أطفال غير شرعيين 

، ناتج من طرف شريكين ليس متزوجينوأطفال شرعيين وىده التفرقة راجعة إلى، أن الطفل الغير شرعي 
ه الحالة يصبح الطفل الغير شرعي فاقد لكل الحقوق اإلجتماعية التي تمكنو من االندماج ذوفي ى

ا ذا الطفل اجتماعيا إال إذلك العادات والتقاليد السائدة في المجتمع ال تعترف بيذف إلى ض االجتماعي
 كان لديو أب معترف بو.



الثاني                                                    الوضع االجتماعي والطفولة المسعفة الفصل  
 

25 
 

لك ىناك عوامل أخرى متنوعة تتمثل في عوامل ذاتية كالعاىات الجسمية والعقمية والنفسية ذبإضافة إلى 
والعوامل البيئية كانحالل في الروابط األسرية وضعف الرقابة والضبط العائمي وانخفاض المعايير 

يحس الطفل لك اليجر والطالق، فذوالمستويات األخالقية لموالدين وتناقص عالقتيما بأطفاليما فينجم عن 
لك مباشرة إلى االنحراف والتشرد أما العوامل ذأنو عالة عمى من يتكفل بو وعمى المجتمع وقد يؤدي بو 

الخارجية المحيطة باألطفال مثل: الجيرة والصداقة والزمالة والمدرسة وأثر بعض الروايات السينمائية 
شخصيتو ويدفعو إلى اإلجرام  ووقوع األطفال تحت سطوة بعض محترفي اإلجرام فإن دلك يؤثر عمى

منصوري (.زد عمى دلك انعدام الثقة بالنفس والعيش في دوامة ال يمكنو الخروج منيا ،واالنحراف والتشرد

 (20: 2000 والشريبي،

 الحاجات اإلجتماعية والنفسية لمطفل المسعف -3
الطفولة بشكل عام وفيما يمي عرض ألىم حاجيات ، تتعدد حاجيات الطفولة وفقا لكل مرحمة عمرية

 وأىميا:

الحاجة يسعى الطفل إلى إشباعيا أي أن الطفل بحاجة إلى الشعور بأنو  هذى الحب: إلىالحاجة  -3-1
جيرانو كما يحتاج إلى إشباع دوافع  محبوب وخاصة في عالقة تبادلية بينو وبين والديو أو أقاربو أو

ه الحاجات من شأنيا أن تؤدي إلى سوء التوافق ذليإلى أسرة يحتمي بيا وأن عدم إشباع األسرة  االنتماء
 النفسي لدى األطفال. االجتماعي واالضطراب

يحتاج الطفل إلى التوجيو بسبب عدم خبرتو في الحيات  الحاجة إلى التوجيه والرعاية: -3-2
 خالل  اإلجتماعية حتى يتم التقبل المتبادل بينو وبين المجتمع وال يمكن أن يتم ىدا التوجيو إال من

وغياب األم يؤثر تأثيرا سيئا في نفسية  ،من القدوة االبنوغياب األب في األسرة يحرم ، األسرة
 (1980:18 )غالب،.الطفل

الراغبة  فألسرةيقصد بو ترحيب أو عدم ترحيب األسرة بالطفل  :االجتماعيالحاجة إلى التقدير  -3-3
ومن ثم يشعر بالتقدير مما يساعده عمى القيام بالدور ، المتزايد واالىتمامفي الطفل تعطي لو التقدير 

والمعايير  المبادئيحددانو لو بما يتناسب مع عمره ومع قدراتو وبما يتفق مع القيم  الذي الجماعي
 والعادات.
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 يحقق الفرد ما وتعتبر من الحاجات الضرورية لألطفال فمن خالليا :احترام الذات الحاجة إلى -3-4
إلى شكواه متى شعر أنو  باالستماعلك إال ذويتحقق ، لديو من أراء ت أو أن يبدي مالديو من إمكانيا

فساح المجال لشخصيتو من خالل النشاط والممارسة  (206: 2004)حسن صالح، .مظموم وا 
تؤدي  التيوىي حاجة تدفع الطفل إلى تجنب األخطار الخارجية والداخمية  الحاجة إلى األمن: -3-5

المسائل التي تشبع الحاجات لدى الطفل حتى ال  مراعاةمثال الحاجة إلى الممبس والمسكن وعمى الوالدين 
 قد تكون إنسجامية أو عدوانية. سموكياتيشعر بتيديد خطر عمى كيانو مما يؤدي إلى 

لية والحرية إلى إن الطفل بعد السن الثالثة يحتاج إلى االستقالالحاجة إلى الحرية واالستقالل:  -3-6
جانب مساعدة والديو مع توفير التوجيو المناسب، وىذه العممية ىي جوىر النظام االجتماعي، وربما 
شكوى بعض األولياء من عناد األطفال إلى نزوح الطفل إلى االستقاللية وعدم تشجيع المحيطين بو عمى 

 (97ميموني، د س:)ذلك.

يساعد المعب عمى تنمية الجوانب الجسمية النفسية والعقمية ويكون تمقائيا في  الحاجة إلى المعب:-3-7
فترة الطفولة بمثابة سموك يقوم بو الطفل بدون تخطيط مسبق، ذلك أن المعب ىو وسيمة يعبر الطفل عن 

 نفسو وعن فيم العالم المحيط بو، كما يوجيو نفسيا وتربويا أثناء المعب.
من الضروري أن يتعمم الطفل السموك اإلنساني وفقا لمعاير  :لمعايير السموكيةالحاجة إلى تعميم ا -3-8

المجتمع وكمما التزم بمعايير السموكية زاد توافقو مع المجتمع حيث يرحب المجتمع من يحترم ىذه 
)ممحم، .المعايير، وال يأتي دلك إال من خالل األسرة في مساعدة الطفل عمى فيم معنى الحقوق والواجبات

2000 :540) 

 

 

 

 

 

 

 



الثاني                                                    الوضع االجتماعي والطفولة المسعفة الفصل  
 

27 
 

 الطفولة المسعفة  -ثانيا
 لمحة تاريخية عن الطفل المسعف في الجزائر

في الجزائر العاصمة أول مكتب  ظيرتحيث ، تعود مشكمة الطفولة المسعفة إلى الزمن الماضي
ثم ، وىو مخصص لألطفال المحرومين، 1904بباب الواد بعد قانون  يعتني باألطفال المسعفين تمركز

في الفترة ، ثم أصبح مستشفى مصطفى باشا ممجأ ليؤالء األطفال، 1917إلى مكان أكثر سرية عام نقل 
ثم أنشئت دار األمومة من طرف اليالل ، كان مسكن داي الجزائر ىو ممجأ ليده الفئة 1962 إلى 1940

ياء ليؤالء ا التزايد أصبح المشكل كبيرا وخطيرا فقامت الدولة ببناء أحذوأمام ى 1954 األحمر عام
طابع  ذاتاألطفال وفي الوقت الحالي الدولة ىي المسؤولة في التكفل بيده الفئة من طريق مؤسسات 

المتضمن إنشاء دور  15/03/1980المؤرخ في 80/83ا بمقتضى المرسوم ذمالية وى واستقالليةإداري 
ير من الباحثين الدين كانت وتعد فريدة شبيدة زيداني من بين الكث، األطفال المسعفين وتنظيميا وسيرىا

فكان  ال الشرعيةحيث بينت التزايد اليائل لعدد ىؤالء األطفال خاصة ، ةفليم دراسات حول الطفولة المسع
المتواجدة عبر الوطن  12فبمغ عدد الركز 2000 سنة منيم وسط عائالت كفيمة أما 1997العدد سنة 

)محمد .مسعف 389ات أن عدد المسعفين ىوأكدت اإلحصائي 2001 وعن معدل الثالثي األول لسنة 

 (48: 1988العربي،

 أصناف الطفل المسعف -2
 يمكن تصنيف الطفولة المسعفة عمى النحو التالي:

 تخمى األب، جاء نتيجة عالقة غير شرعية جذوربال ، ىو طفل بال ىوية :شرعيالطفل الغير  -1-2
 .عنو أماميا إال أن تتخمى ىي األخرىفمم يكن ، مسؤوليتو وخافت األم من العار والفضيحة عن

ا الصنف يضم أطفال ىذو ر، أنو في خطباعتبار  :الموجه من طرف قاضي األحداث الطفل 2-2-
ة عمى التكفل بالطفل من جميع النواحي وعدم توفر الجو النفسي در الدين لدييم مشكمة عدم الق ئالتالعا

 المالئم لو.
   يودع لمدة محددة نتيجة مصاعب مادية  الذيالطفل  يودع من طرف والديه: الذيالطفل  -3-2
 أو قد يوضع بحجة عدم التفاىم بين الزوجين.، يبقى لمدة طويمة ومن ثم يتم التخمي عميو، مؤقتة
أعطى اإلسالم أىمية خاصة  ي فقد أبواه ولم يبمغ سن الرشد ولقدذىو الطفل ال :اليتيمالطفل  -4-2

 (225: 2001)بيومي،والعناية بو.تدعو إلى تربية اليتيم 
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ا يعود إلى ذوى، صورة من صور التسول يأخذوىدا المتشرد قد يتطور إلى أن  :المتشردالطفل  -5-2
  التي تقمق الطفل. الضغوطاتالصعبة التي يوجد فييا الطفل كالفقير وبعض  االقتصاديةالظروف 

يضطر إلى اليروب بسبب السيطرة المفروضة عميو من طرف األولياء وكثرة المشاكل  وىكذا
 وقد يكون بسبب وفات أحد الوالدين.خالفات، وال

ا الطفل يتضرر كثيرا إثر طالق والديو ويصبح ضحية لمشاكل ذى :المطمقينطفل الزوجين  -6-2
مانو من ناحية المادية والمعنوية يؤدي إلى فحر ، فالطالق يحرم الطفل من الرعاية وتوجيو والديو كثيرة.

 (36: 200)سيد فيمي،.االنحرافوفي أغمب األوقات يؤدي إلى ، التشرد والتسول

  خصائص الطفولة المسعفة -3
إن غياب الرعاية في حياة الطفل يؤثر عميو ويجعمو دلك يتراجع في نموه أو يظير بعض 

ب ــــــــــح، المـــــــــة الكــــــــــالعزلة وقم، بينيا فقدان الشييةالتصرفات التي تؤثر فيو من شتى الجوانب من 
 .اآلخرينالكمي عمى  ، االعتمادحاالت الخوف والفزع والقمق الدائمين ،التبول الالإرادياالنتقام، 

عن األكل وبالتالي  االمتناعه الحالة يفقد الطفل الشيية بصفة كاممة أو ذفي ى :فقدان الشهية -1-3
والتيرب من تكوين عالقاتو مع دويو  اآلخرينتظير عمى جسمو أثار النحافة وقمة الحركة وعن المعب مع 

 ة.خاصية ثاني يساعده عمى ظيور ا ماذوأقاربو وى
ا ما يميز الطفل المسعف حيث أنو يخشى تكوين عالقات مع المجتمع ذوى :الكالمالعزلة وقمة  -2-3

 تكون سمبية. ىده العالقات تنتيي بالفشل وغالبا ما كما أن معظم
والكراىية التي يحمميا الطفل المسعف  واالنتقامه الخاصية تعكس مدى الحقد ذوى :االنتقامحب -3-3

من كل األفراد الدين تسببوا من كونو  باالنتقام والطرد، فإحساسوإال اإلىمال  ولم يتمقى من الذيلممجتمع 
 من جميع أفراد المجتمع. باالنتقاممسعفا تطور إلى شعوره 

الذي يصاحب الطفل إلى سن المراىقة بسبب االضطرابات النفسية التي يعيشيا  :التبول الالإرادي -4-3
 الطفل والتي تظير في األحالم المزعجة خالل النوم.

: ىي خاصية تتسبب فييا غياب األسرة الحقيقية لمطفل وتخمييا ائمينحاالت الخوف والفزع الد-5-3
عنو خاصة في السنوات األولى من حياتو وبالتالي فالثقة واالطمئنان واالستقرار ال يعرفان طريقا لنفسية 

 الطفل.
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 وىدا ما توصل إليو الكثير من عمماء النفس في دراساتيم، حيث :االعتماد الكمي عمى اآلخرين -6-3
: 1981)حسن،أن غياب األسرة خاصة الوالدين والمعاممة القاسية لألبناء تجعميم أكثر اعتمادا عمى اآلخرين.

80) 

 مشاكل الطفولة المسعفة -4
 بعضسموكية مختمفة  اضطراباتإن فصل الطفل عن الجو العائمي يخمق لديو  :المشاكل النفسية -1-4

ألن نقص رعاية الطفل واإلشراف ، فيحس بالراحة التامة معيم، الطفل أشخاص يكونون بمثابة الوالدين لو
شباع حجاتو األساسية كالحنان والحب ألن األطفال الدين يتعرضون ، يؤدي بو لإلحباط النفسي، عميو وا 

ه الحاالت يصبحون غير قادرين عمى التفاعل مع األنماط اإلجتماعية التي يواجيونيا عمى ذإلى مثل ى
الوالدين فقدانيم لممقومات الشخصية األساسية التي فقدوىا في غياب الرعاية  وكذلك .االجتماعيالصعيد 
والحنان واألمان وغيرىا من األشياء الضرورية في حياة الطفل والمشكالت النفسية لمطفل المسعف كالحب 

 (1996:205)سعد،كالتالي:يمكن تصنيفيا 
  سموكية تنتج من خمل في مرحمة الطفولة.وىي عبارة عن مشكالت  : اضطرابات العادات 1-1-4-
األحالم ، صعوبة النومالقيء، وقد تستمر مع الطفل من بينيا ، عديدة ومتنوعة االضطراباته ذوى
 ا راجع إلحساسو بالقمق والتوتر النفسي الشديد.ذوى، المزعجة

 اتــــــالسموكيرىا من ــــــــوح وغيـــــوتتمثل في السموك اإلجرامي والجن :السموك اضطرابات 2-1-4-
 .وفي المراىقة، ه السموكات عادة ما تظير متأخرة خاصة أثناء الطفولة المتأخرةذوى، اإلنحرافية

   وتتمثل في عدم الكفاية والقدرة وتظير في صعوبة النطق والكالم عند  :ذهنية اضطرابات -1-4-3
    بعض المشاكل التي تحدث  وكذلكفي العالقات الشخصية األساسية  اضطراباتحدوث  ، وكذلكالطفل

 .ه الفئةذمع مثل ى
    وىي عبارة عن عممية تحويل التوتر النفسي إلى مجرى فيزيولوجي :سيكوسوماتية اضطرابات 4-1-4-

فيو ، وباعتبار أن الطفل السعف غالبا إلى كونو عدوانيا ومعارضا في كل شيء، أو مظاىر جسمية
     يعيش عمى ضوءه بأنو  الذيا ىو موضوع األلم عنده ذيحاول أن يكون وجو األم الغائبة واألب الغائب وى

         غير مرغوب فيو مما يؤدي بو في األخير إلى إتباع السموك العدائي المتمثل في السرقةد، مولو 
)عزام وماتية ومشاكل نفسية.إصابتو بأمراض عصبية سيكوس ، وكذلكبنفسو الخ، واالنطواء...الكذب أو

 (12وآخرون، د س:
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  :نوعانالصحية المرتبطة بمراحل نمو الطفل وىي  المشكالتتتعدد  :الصحيةالمشاكل  -2-4
  اوىي األمراض التي تنتقل من أحد الوالدين أو من كالىم :وراثيةأمراض  -1-2-4
وفقر ي، وما يترتب عنيا من ضعف في النمو الجسم التغذيةوتتمثل في سوء  أمراض بيئية: -2-2-4

لك نتيجة ذاألمراض الجمدية اإليوائية و  ، وكذلكالدم وىي األمراض األكثر شيوعا عند الطفل المسعف
النظافة وأيضا ىناك نوع من األمراض البيئية المتمثل في اإلصابات بالروماتيزم كالقمب والحمق  النعدام
 الموزتين. والتياب

متعددة تؤثر  اجتماعيةيعانون من مشكالت  الذيىناك الكثير من األطفال  لمشاكل اإلجتماعية:ا 3-4-
ه المشكالت نجد بالدرجة األولى الحرمان العاطفي من ذسمبا عمى حياتيم وشخصيتيم ولعل من بين أىم ى

مشكل أخر  ، وكذلكنيعاني منو األطفال المسعفي الذيالمشكل الرئيسي  باعتبارهالرعاية األسرية الحقيقية 
نفسية  اضطراباتا يعني بالنسبة ليم ذوى .زاألطفال الغير شرعيين وىو وجودىم داخل المرك يعاني منو

 (153: 1997)محمد فيمي، .مختمفة

  المسعفالعوامل المؤثرة في شخصية الطفل  -5
تنشأ في إطار  إذإن شخصية الطفل ىي كل المشاعر واإلدراكات التي يكونيا الفرد عن نفسو 

فيي تتأثر بصفة مباشرة بعوامل كثيرة ف، شخصية الطفل المسع وكذلكعالقاتو بالمجتمع الخارجي 
 أىميا:
 الذيأن األسرة ىي الخمية األساسية في المجتمع وىي المجتمع األول  اعتبارعمى  األسرة: -1-5

يتعممو الطفل في محيطو قيمة  الذي يمارس فيو الفرد أولى عالقاتو اإلنسانية ولدلك كان ألنماط السموك
وقد أكدت تجارب العمماء أن لألسرة أثر عميق في تشكيل شخصية الطفل ونموه ، في حياتو المستقبمية

 .وخاصة في مرحمة الطفولة المبكرة
لطفميا الصغير البيئة الصالحة المالئمة  تييئلكل أسرة ميزة ثقافية معينة تتميز بيا وىي التي ن إ

  فمراىقا، طفال أمر ضروري لنمو الفرد رضيعا. الطفل في بيئة أسرتو ىو فوجود، ويكبر فييا التي ينمو
نسانا كبيرا قادرا عمى مواجية أصعب المسؤوليات وأكبر األعمال.ذويصبح بعد   لك بميارتو وعقميتو وا 

 .رفإنو سيعيش حياة صعبة مميئة بالمخاط ا العطاء األسري وبالتاليذمن ى محروم والطفل المسعف
فوجود الطفل المسعف داخل المركز يعني بالنسبة لو أنو ، الطفل بأصمو ضروري لتوازنو النفسي فاعتراف

فوجود األطفال المسعفين داخل أحياء الطفولة المسعفة يعني مرورىم  وبالتاليمنسي وغير مرغوب فيو 
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ي يجعل طفال غير سوي وغير ذوال داخل المجتمع. الندماجابظروف مختمفة وىدا يؤدي إلى صعوبة 
 (69: 1995)الخشاب،  مستقر نفسيا.

وىي من أىم العوامل التي تساعد في  ،يواجو الطفل الذيتعتبر المدرسة المجتمع  المدرسة: -2-5
يزاول فكيف ، األولية إدراكاتوتكوين شخصيتو حيث أنيا تكسبو خبرات جديدة تمكنو من تسوية وتعديل 

فالدخول إلى المدرسة ىي الفترة  يتقبل الوضعية التي يعيشيا. الطفل الدراسة من الناحية النفسية وىو ال
حيث تكون لديو صورة عن نفسو وشخصيتو ويدرك وضعيتو اإلجتماعية  الميمة في حياة الطفل المسعف.

عمى عالم يختمف عن  انفتاحاسعف لمطفل الم بالنسبةفالمدرسة تعتبر  ا مع مراحل الدراسات المختمفة.ذوى
وبالتالي فإن تساؤالت الطفل المسعف تتزايد ومشاكمو النفسية ، المؤسسات اإلجتماعية التي يعيش فييا

 (145: 1994)زىدان،ر.تتعقد ونتائجو المدرسية تتدىو 

فيناك من ، ه الفئة المحرومةذينظر من خالليا إلى ى اتجاىاتفي المجتمع ىناك عدة  المجتمع: -3-5
فيدا في نظرىم نتيجة ، يحتقر ويستصغر مكانتو يقبل فكرة الطفل المسعف كباقي األطفال وىناك من

ذاوحتى األطفال الدين يحتكون بو عادة يحتقرونو ، يتحمل نتيجة خطأ والديو الذيتغتفر فيو  جريمة ال  وا 
ل منو إنسان عوكممات تج لك يستعممون عباراتذحدث شجار بينيم فإن الموقف يكون حرجا فيم ب ما

 الذيه النظرة من طرف المجتمع ىي السبب ذوقمقا حيث يبدأ بتساؤالت يطرحيا عمى نفسو وى مضطربا
كأنيم ينتقمون ألنفسيم من  واالنتقاموالعدوانية  والعزليجعل أطفال المركز يتميزون بصفات الخوف 

 (1980:32)فيمي،المجتمع .
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 خالصة

ممـــا ســـبق يمكـــن القـــول أن الطفولـــة مرحمـــة حياتيـــة فريـــدة تتميـــز بأحـــداث ىامـــة فييـــا توضـــع أســـس 
إنيـا  ليـا مطالبيـا الحياتيـة والميـارات الخاصـة التـي ينبغـي أن يكتسـبيا الطفـل، الشخصية المسـتقبمية لمفـرد،

ــــيميم وقــــت خــــاص لمنمــــو  ــــة وضــــرورة تعم ــــة والتربي ــــة والرعاي ــــاج فييــــا الطفــــل لمحماي والتطــــور والتغيــــر يحت
كمـــا تـــم التطـــرق إلـــى الوضـــع االجتمـــاعي  وتحصـــيميم الدراســـي وبنـــاء عالقـــة جيـــدة مـــع المحـــيط الخـــارجي.

جــاء مــن أصــناف وخصــائص والمشــاكل التــي تواجــو الطفــل المســعف  وتعريــف الطفولــة المســعفة وأىــم مــا
كمـــا تطرقنـــا إلـــى نظـــرة المجتمـــع إليـــو والحاجـــات  مـــل المـــؤثرة فـــي شخصـــية الطفـــل المســـعف،وكـــذلك العوا

 ا يصب لصالحو.ذاإلجتماعية والنفسية لمطفل المسعف وكل ى
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                                                                                 تمييد
والمختصيف في  يعتبر التحصيؿ الدراسي مف أىـ القضايا التي شغمت المدرسيف والمربيف عموما،

ا األخير ذخصوصا، وألنو لديو أىمية كبيرة في بناء شخصية الطفؿ خاصة والدي لديو ى المجاؿ التربوي
إذ يعد التحصيؿ الدراسي نتاج العممية التعميمية وىو المعيار  دور كبير في المجتمع عامة واألسرة خاصة،

عممية األساسي الدي يمكف مف خاللو تحديد المستوى الدراسي لمتالميذ، والحكـ عمى مدى نجاح ال
  فشميا.و  التعميمية

الفصؿ حاولنا التطرؽ إلى أىـ الجوانب المتعمقة بالتحصيؿ الدراسي كأخذنا بعض  ذاوفي ى
    ؼ أىميتو، شروط ومبادئو، مظاىره، أنواعو، قياسو والعوامؿ المؤثرة فيو، وبعض النظريات يالتعار 

 المفسرة لو.
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  أىمية التحصيل الدراسي -أوال
ظاىرة التحصيؿ الدراسي مف الظواىر التي شغمت فكر التربويوف عامة والمتخصصيف بعمـ النفس 

بصفة خاصة، لما لو مف أىمية في حياة الطالب وما يحيطوف بيـ مف أباء ومعمميف، ويضيؼ التعميمي 
أف التحصيؿ الدراسي يحضى باالىتماـ المتزايد مف قبؿ ذوي الصمة بالنظاـ التعميمي ألنو أحد المعايير 

 الميمة في تقويـ تعميـ التمميذ والطالب في المستويات التعميمية المختمفة.
النفس بدراسة موضوع التحصيؿ الدراسي مف عدة جوانب، منيـ مف يسعى لتوضيح  ييتـ عمماء

العالقة بيف التحصيؿ ومكوناتو الشخصية والعوامؿ المعرفية، ومنيـ مف يسعى لمعرفة العوامؿ البيئية 
بيف المدرسية وغير المدرسية المؤثرة عمى التحصيؿ الدراسي لمتالميذ،  ومنيـ مف يدرس التفاعؿ والتداخؿ 

  العوامؿ البيئية والعوامؿ الوراثية لتحديد ما يظيره الفرد مف تحصيؿ الدراسي.

أما اآلباء فييتموف بالتحصيؿ الدراسي باعتباره مؤثرة لمتطور والرقي الدراسي والمعرفي ألبنائيـ أثناء  -
  تقدميـ في صؼ دراسي ألخر.

  (801 0771)الطحاف،قيؽ الذات وتقديره.ييتـ الطالب بالتحصيؿ الدراسي باعتباره سبيال إلى تح -

وتتجمي أىمية التحصيؿ الدراسي بأوجو عدة في حياتنا االجتماعية وبخاصة في مستقبمنا،  فتنمية  -
التعميـ تسمح بمكافحة البطالة واالستبعاد والجيؿ، وليذا أصبح النشاط الدراسي بكؿ مكوناتو أحد محركات 

  في التقدـ العممي والتكنولوجي وفي االزدىار العاـ لممعارؼ. التنمية، وىو يساىـ مف ناحية أخرى
و ػػػػػوالتحصيؿ الدراسي لو أثر كبير في شخصية الطالب فيو يجعمو يتعرؼ عمى حقيقة قدرات -

مكاني اتو، كما أف وصولو إلى المستوى تحصيمي مناسب في دراستو لممواد المختمفة، يبث الثقة في نفسو ػػػػوا 
 (813 0111)عمي بدور،ف ذاتو، ويبعد عنو القمؽ والتوتر مما يقوى صحتو النفسي.ويدعـ فكرتو ع

  شروط التحصيل الدراسي -ثانيا

عممية التعميـ و التعمـ تستمـز ترتيبا وتنظيما وتخطيط تتطمب تييئة جميع الشروط لحدوث عممية  إف
 التعمـ ولقد توصؿ إلييا عمماء النفس والتربية ومف بيف العوامؿ التي تساىـ في عممية التحصيؿ إتباع ما

 يعرؼ بشروط التحصيؿ العممي الجيد والتي تكمف في8
التمميذ لكي يتعمـ شيئا ما أو خبرة معينة عميو أف يقـو بتكرارىا حتى يصبح  أي أف قانون التكرار: -1

نما يكوف موجيا يؤدي إلى  رسخا وثانيا في دىنو، وىذا ال يعني التكرار يكوف أليا لو ليس لو معني وا 
 مة ودقيقة.التعمـ الجيد والقائـ عمى الفيـ والتركيز واالنتباه والوعي بما يدرسو، وبالتالي تكوف  عممية سي
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أي أف تتـ عممية التعمـ عمى فترات زمنية يتخمميا فترات مف الراحة مثال8 القصيدة توزيع التمرين:  -2
ذا قمنا بتقسيـ ىذه  التي يمـز لحفظيا تكرارىا عشر ساعات يكوف تعمميا أسيؿ وأكثر ثباتا ورسوخا وا 

 . أياـ مثال بدال مف  حفظيا في يوـ واحد 3إلى 01الساعات 

أي أف يأخذ المتعمـ فكرة عامة عف الموضوع المراد دراستو ككؿ، ثـ بعد ذلؾ يبدأ  الطريقة الكمية: -3
 . في تحميمو إلى أجزائو ومكوناتو

8 ولو أثر كبير في تسييؿ عممية التحصيؿ، وىي عممية يقوـ بيا الطالب أو التمميذ التسميع الذاتي-4
كتسبو مف خبرات و ميارات دوف النظر إلى النص، ودلؾ محاوال استرجاع ما حصمو مف معمومات أو ما ا

أثناء الحفظ أو بعده بمدة قصيرة، ولعممية التسميع فائدة إذ تبيف لممتعمـ في ما أحرزه مف نجاح وعالج 
 . نقاط ضعفو في التحصيؿ والتأكد مف الحفظ والفيـ

يؤدي إلى إرشاد المتعمـ إلى االقتصاد في الجيد الالـز لعممية التعمـ وعف طريقو  اإلرشاد و التوجيو: -5
البداية بدال مف تعمـ أساليب خاطئة ثـ يضطر لبدؿ الجيد لمحو  بتعمـ الفرد الحقائؽ الصحيحة منذ

 (8007 0762)عيساوي،المعمومات الخاطئة، ثـ يتعمـ المعمومات الصحيحة بعد دلؾ فيكوف الجيد مضاعؼ.

  مظاىر التحصيل الدراسي -ثالثا

إف تفاوت التحصيؿ الدراسي بيف التالميذ رغـ أنيـ لدييـ نفس السف ويعيشوف نفس الظروؼ 
المدرسية فنجد البعض ال يستطيعوف مواصمة المشوار الدراسي مع الزمالء بسبب انخفاض  تحصيميـ 

نتيجة ضعفيـ الدراسي يعيدوف السنة مرات الدراسي يمجأف لمغياب الذي يدفع إلى التسرب المدرسي أو 
 8 يمي ومف بيف المظاىر نجد ما

يعتبر مف أىـ مواضيع الذي ييتـ بيا المربيف ألنيا تعتبر )التأخر الدراسي(:  اإلخفاق الدراسي -1
عائؽ في تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية، حيث يوجد فروؽ فردية بيف التالميذ في النواحي المعرفية 

ف دراسيا يعرقموف زمالئيـ، كما أنو رو متفوقيف، متوسطيف، متأخريف دراسيا. فالمتأخ تقسيميـ إلى8ويمكف 
  تنشر في المرحمة االبتدائية" يعتبر مشكمة تربوية واجتماعية "

وكممة إخفاؽ لغويا أخفؽ، يخفؽ، إخفاقا أي طمب حاجة لـ يحصؿ عمييا كما تعني التأخر  
راسة أي تدني التحصيؿ الدراسي لدي التالميذ، وىو مفيـو مرتبط بعدة الدراسي ضعؼ التحصيؿ في الد

 مفاىيـ منيا8 الفشؿ، اإلخفاؽ الدراسي، اإلىدار التعميمي، التخمؼ الدراسي.
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حيث  "Burtيف ال يستطيعوف، وىـ في منتصؼ السنة "ذأولئؾ ال " برث "مصطمح التأخر الدراسي عمي8 
 ".  باألعماؿ المطموبة منيـ، مف الصؼ الذي يقع دونيـ مباشرةالدراسية، أف يقوموا  " يطمؽ

والتأخر الدراسي يرجع في األساس إلى عدـ مالئمة البرامج التعميمية لألطفاؿ حيث أف البرامج 
بيئية، واألخر المدرسي ىو حالة عدـ التكيؼ المدرسي بسبب  وطبيعتيا ترتبط أساسا بعوامؿ بشرية مادية،

مواد والبرامج التعميمية المقدمة مف طرؼ المدرسة، مما يؤدي بيـ إلى إعادة السنة قمة االستيعاب لم
 . الخواالنقطاع النيائي لممدرسة، حيث تتعدد أسباب التأخر منيا أسباب جسمية، لغوية، بيئية، مدرسية...

ره مثال الطفؿ الضعيؼ صحيا يضعؼ جسمو في مقاومة األمراض مما يؤدي إلى قمة االنتباه و فتو 
الذىني وبالتالي التغيب عف المدرسة وكرىو ليا وىذا يؤثر في تحصيمو في المواد الدراسية، فقد يتغيب 
الطفؿ عف دروس فييا تدريب لمكتابة فتسوء كتابتو، وعف دروس القراءة مما يؤثر سمبا في تحصيمو 

شكالت التالميذ المغوي، ويعتبر االكتشاؼ المبكر لحالة الضعؼ وسرعة التكفؿ مف خالؿ تشخيص م
  التحصيمية مف خالؿ8

وجود معوقات في الوسط الذي يحيط بالتالميذ ومشكالت تكيؼ بالمدرسة، حيث أف عالجو       
يختمؼ مف حالة ألخرى مف بينيا توفير خدمات التوجيو واإلرشاد العالجي والتربوي والميني في المدارس 

جعة المنياج وطرؽ التدريس. وعالج التأخر يشترؾ في استخداـ الوسائؿ التعميمية األكثر فعالية كمرا
  عالجو كؿ مف األخصائي النفسي والمدرس والطبيب.

يعتبر مف المشكالت التعميـ في المؤسسات التربوية والتي تيدد التالميذ  التسرب المدرسي: -2
بالفشؿ وكراىية التعميـ وترؾ مقاعد الدراسة وانشغاليـ بأشغاؿ خارج المحيط المدرسي كالسعي وراء 

  العمؿ.
 8 تسرب، يتسرب، تسرب الماء، ساؿ. ةلغ والتسرب
اىقيف واألطفاؿ لممدرسة، أو انقطاعيـ عنيا لفترة أنو8 ظاىرة ترؾ المر  عمى فيعرؼ االصطالحأما في 

طويمة، أو بصورة نيائية قبؿ وصوليـ إلى نياية المرحمة التعميمية التي يتواجدوف فييا، وتوجد عدة أسباب 
  لمتسرب نجد8 

سوء األخالؽ التمميذ مما يؤدي إلى إخالؿ بالنظاـ التربوي، التخمؼ العقمي ينتج عنو تدني مستوى 
الراسي والرسوب واإلقصاء مف المدرسة، كره المادة والنفور مف األستاذ والالمباالة الذي ينتج  التحصيؿ

عنو ضعؼ التحصيؿ مع غياب عنصر الدافعية لمدراسة مما يؤدي إلى الطرد مف القسـ والمؤسسة. 
 والتسرب يؤدي بالتمميذ إلى انحراؼ أخالقو وابتعاده عف المجتمع وضياع مستقبمو.
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يرسب، رسبا، ورسوب الشيء في الماء سقط في أسفمو التمميذ أخفؽ في االمتحاف ولـ  8لغة الرسوب -3
  ينجح.

8 ىو إخفاؽ التمميذ في تحقيؽ النتائج لالنتقاؿ واالرتقاء إلى المستوى األعمى، ويبقى في اصطالحا أما
ويؤدي نفس العمؿ الذي أداه نفس المستوى مرة أخرى وعرؼ أيضا8 سنة يقضييا التمميذ في نفس القسـ 

في السنة الماضية بالمدرسة، كما يعني رسوب التمميذ في السنة الدراسية لعدـ إتقانو الحد األدنى مف 
الميارات والمعارؼ المتوقع إكسابيا في ىذه السنة، وبدلؾ يعيد السنة الدراسية، ويقوـ بالدور السابؽ حتى 

ياية السنة الدراسية، ولمرسوب مجموعة مف العوامؿ التي تسبب فيو يرفع إلى السنة التالية بعد نجاحو في ن
  نذكر منيا8

التخمؼ العقمي، ضعؼ الجياز العصبي، ضعؼ فغي أجيزة الكالـ والنطؽ، الخوؼ  األسباب الذاتية:
 . عدـ الثقة بالنفس

يفية معاممة التالميذ وىي المعاممة في ىده المؤسسة التربوية، فالمعمـ الذي ال يعرؼ ك األسباب المدرسية:
وال يجازييـ ويستعمؿ التمييز بينيـ يجعميـ يكرىوف الدراسة. كذلؾ البرامج وكثافتيا والمناىج و كيفيتيا 

 . واالمتحانات وصياغتيا ومضامينيا، والتقويـ وأسسو والتقييـ وأساليبو
و ولمعالجة ىذه الظاىرة لجأت وىو المجتمع الذي يعيش فيو يؤثر تأثيرا كبيرا كرفقائ األسباب االجتماعية:

وزارة التربة الوطنية إلى انتياج المعالجة البيداغوجية وىي الدعـ، بيدؼ معالجة الصعوبات وبعض 
  (800 0111)حمداف،المشاكؿ التي تواجو التمميذ ضعؼ التحصيؿ.

أما   8 فاؽ، فوؽ وفواؽ الشيء، عاله،  فاؽ أصحابو بالفضؿ والعمـ، لغة التوافق الدراسي -4 
داع ػػػػػػة، اإلبػػػػػػػوؽ كالموىبػػػػػػػػاصطالحا8 فيذىب الباحثوف إلى8 "أكثر مف مصطمح لمداللة عمى التف

رية، النبوغ...، فالمصطمح يختمؼ في تعريفو فمنيـ مف يعرفو عمى أساس نسبة الذكاء ومنيا مرتبط ػػػػوالعبق
  بحاجات المجتمع وأخر بالتحصيؿ الدراسي.

   اعتمد عمى معيار التحصيؿ الدراسي كمعيار لمتفوؽ حيث ذكر أف "فميجر وبيش" ث ونجد الباح
 %01إلى  01.13المتفوقوف ىـ مف يصموف في تحصيميـ األكاديمي إلى مستوى يضعيـ ضمف أفضؿ "

مف المجموعة التي ينتموف إلييا، والمتفوؽ تحصيال يتعمؽ بالتمميذ الذي يرتفع في إنجازه أو تحصيمو. 
بمقدار واضح مقارنة باألكثرية أو المتوسطيف مف أقرانو، ويتميز تحصيمو بأنو فوؽ المتوسط إضافة إلى 

 (800 0102)ونجف،إتقاف سريع لممادة، والقدرة عمى استخالص مبادئ العامة لمموضوعات التي يدرسيا.
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  أنواع التحصيل الدراسي -رابعا
  يؿ الدراسي إلى ثالثة أنواع وىي8ينقسـ التحص

وىو التحصيؿ الذي يشمؿ العمميات العقمية لممتعمـ بمختمؼ مستوياتيا التحصيل الدراسي المعرفي:  -1
مف استرجاع المعمومة إلى فيـ وتطبيؽ ما تعينو إلى تحميؿ ما بينيا مف عالقات متداخمة، ومف ثـ الحكـ 

 . عمى مضمونيا مف حيث الدقة والموضوعية
" بتقسيـ ىذا    المجاؿ إلى ست مستويات متفاوتة تتمثؿ8حيث قاـ "بمـو

 مستوى التذكر أو الحفظ أو المعرفة.         -0
 مستوى الفيـ و االستيعاب -0
 مستوى التطبيؽ. -1
 مستوى التحميؿ. -2
 مستوى التركيب. -3
 مستوى التقويـ. -4

وىو التحصيؿ الدراسي الممثؿ لمميارات الحركية ألطراؼ الجسـ  التحصيل الدراسي المياري: -2
ومف الميـ توفير معيار الذي يتـ بو قياس الميارة كالزمف أو بالنسبة  اإلنساني كحركة اليديف والقدميف...،

 المجاؿ المياري الحركي إلى المستويات التالية8 "سمبسون"المئوية لمدقة في األداء، وصنؼ 

 اإلدراؾ الحسي. مستوى -0
 الميؿ واالستعداد. -0
 االستجابة الموجية. -1
 اآللية والتعويد. -2
 االستجابة الظاىرية المعقدة. -3
 التكيؼ أو التعديؿ. -4
 (8010   1996)بف معجب، الصالة أو اإلبداع. -5
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وىو التحصيؿ الذي يتطرؽ إلى قضايا عاطفية تثير المشاعر، حيث  التحصيل الدراسي الوجداني: -3
     أنو يتعامؿ مع ما في القمب مف مشاعر وأحاسيس وقيـ، تؤثر في مظاىر سموكو وأنشطتو المتنوعة.

 إلى تقسيمو المجاؿ الوجداني إلى خمس مستويات كالتالي8 "كراثول" ولجأ 

 مستوى االستقباؿ والتقبؿ. -0
 ستجابة.مستوى اال -0
عطاء القيمة.م -1  ستوى التقييـ وا 
 مستوى التنظيـ. -2
 (8032 0110.)منصوري،مستوى تشكيؿ الذات أو الوسـ بالقيـ -3

 . قياس التحصيل الدراسي -خامسا

في   ييتـ رجاؿ التربية وغيرىـ مف المعنييف بالتعميـ وبالتحصيؿ الدراسي اىتماما كبيرا نظرا ألىميتو
  حياة الفرد.

 تعتبر االختبارات التحصيمية التي يراد بيا قياس التحصيؿ الدراسي مف أىـ وسائؿ تقويـ التحصيؿ
في مقرر معيف أو في مجموعة مف المقررات الدراسية، وىي  مستوى التحصيمي لمطمبة،الوتحديد       

 ائجيا ت دوما بالتعميـ وبمعرفة نتحيث ارتبط وسيمة قديمة قدـ المعارؼ والعمـو المختمفة،
وكما إف التحصيؿ الدراسي يقاس بالمدرسة باختبارات تحصيمية يعدىا األستاذ بنفسو، وذلؾ باختالؼ  -

أىداؼ الخاصة لمتعميـ مف قسـ ألخر ومف أستاذ ألخر، ألنو مطالب بمعرفة ما إذا كاف تمميذاتو قد أتقنوا 
  لـ تحقؽ المفاىيـ والخبرات والميارات التي قدمت ليـ في حجرة الدراسة أـ

 8 ولالختبارات التحصيمية عدة أنواع نذكر منيا
ه ذى المقالية، العممية المعيارية.... الخ،االختبارات التحريرية والشفيية، االختبارات الموضوعية، 

 (8032 0100)يونسي،.األنواع مف االختبارات التحصيمية تستخدـ في قياس التحصيؿ الدراسي لدى األطفاؿ

  المؤثرة في التحصيل الدراسيالعوامل  -سادسا
يتزايد االىتماـ  بالمختصيف بالتعريؼ عمى العوامؿ المؤثرة في التحصيؿ الدراسي لمتالميذ كذلؾ 
التعرؼ عمى العوامؿ التي قد تؤدي إلى اإلخفاؽ الدراسي لتجنبيا ومف العوامؿ المختمفة منيا ما يتعمؽ 
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الدافعية، المواقؼ، االستعداد...(  التمميذ كالجنس،بالتمميذ أي العوامؿ الشخصية الخاصة بو )سمات 
 لمعمـ، المنيج، البيئة المدرسية(. وأيضا ما يتعمؽ بالمدرسة )ا

 وقد قسمت العوامؿ المؤثرة عمى التحصيؿ الدراسي إلى ثالثة عوامؿ8

8 0774ياد،)محمد ز وىي عوامؿ متعمقة بالتمميذ في حد ذاتو وىي كما يمي8 العوامل الذاتية والشخصية: -1

143)  

ضعؼ البصر( وىي أسباب فيزيولوجية  )مرض، نقص الحيوية، األسباب الجسمية و الصحية: -1-1
) التياب األذف الوسطى( وسوء التغذية نقص الغداء يشكؿ  تتمثؿ في األمراض خاصة اإلعاقات السمعية

لنمو الذكاء لدلؾ يجب عمى المدرسة متابعة   سبب في صعوبات التعمـ، فالطعاـ ىو المدخؿ الطبيعي
 . نمو وسالمة حواس األطفاؿ وكذلؾ إجراء كؿ التمقيحات الخاصة في األطفاؿ في الوقت المناسب ليا

)قدرات الطالب نفسو( وىي مرتبط بدرجة التحصيؿ عند التمميذ، ويرجع اختالؼ األسباب العقمية:  -1-2
أسباب كخمفية الطفؿ المغوية والميارية في مادة مف المواد، وقد أوضحت التالميذ في قدراتيـ العقمية لعدة 

الدراسات اإلرتباطية وجود عالقة بيف ضعؼ الذكاء والتأخر العاـ مف الجنسيف ألف مدارسنا تفتقد إلى 
 تطبيؽ االختبارات التي تقاس كالقدرات.

راىية مادة دراسية معينة( وىي تمعب )القمؽ، عدـ الثقة بالنفس، كاألسباب النفسية واالنفعالية: -0-3
دورا ىاما في عممية التحصيؿ الدراسي، حيث كمما زاد الميؿ نحو المادة الدراسية كمما زاد التحصيؿ فييا 
ولدا يجب االىتماـ بيما وذلؾ عف طريؽ سؤاليـ مما يجري في المدرسة بالتالي خمؽ الدافع مسؤولية 

 (820 0112ي،بوغاز  )المدارس والمؤسسات والمجتمع .

وتعتبر المدرسة مف أىـ العوامؿ المؤثرة في التحصيؿ الدراسي وتشمؿ بعض : العوامل المدرسية -2
 التغيرات مف أىميا8

وبدونو تفشؿ العممية التربوية ومف أىـ أسباب النجاح  وىو أىـ عنصر في العممية التربويةالمعمم:  -2-1
 يمي8  في التعميـ ما

 يكوف المعمـ غميظ الطبع حتى ال يخاؼ التالميذ وأف يكوف مراعيا لمدروس الممقاة.  أال -0
 أف يجعؿ المتعمـ متحمسا لمدروس وأف يشعر بمدى أىميتيا. -0
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أف يكوف المعمـ مستعد لالنتقاؿ مف حالة ألخرى وأف يستعيف باألمثمة وطرؽ اإليضاح األخرى    -1
يدرسو في المدرسة لتحقيؽ ىدؼ مف أىدافو، لدا وجب توفير كؿ فعمى المدرس أف يكشؼ الصمة بيف ما 

 يمي8  ما مف شأنو أف يساعد المعمـ لالرتقاء بمينو مع طمبتو زمف بينيا ما
 مساعدة المعمـ عمى فيـ وظيفتو واإليماف بيا وفيـ التطورات الحديثة في التربية والتعميـ. -1-0
 لممعمميف. إنشاء وتطوير مراكز الثقافة والتكويف -1-0
تاحة الفرص لو إلجراء البحوث التربوية. -1-1  التصدي وتاميف لممعمـ لما يواجو مشكالت وا 
يؤثر تأثيرا كبيرا مف ناحية محتواه وأساليب عرضو عمى تحصيؿ التمميذ، وكي يؤدي  المنيج: -2-2 

ات المتعمموف، حيث كؿ ىذا المنيج دوره ال بد أف يكوف صحيا، نفسيا، فنيا، تربويا وأف يتوافؽ مع قدر 
 مرحمة تعميمية ليا أوضاع قائمة لخصائص المنيج التربوية خاصة بيا.

تتسـ المناىج بالضعؼ فيما يتعمؽ بمراعاة نمو وتطور األطفاؿ لفيـ احتياجاتيـ ومساعدة المعمـ في إعداد 
  وؽ الفردية.بيئة التعمـ والتخطيط ليا، وقد يكوف انخفاض مستوى التحصيؿ في عدـ مالئمتو لمفر 

شباع ميوليـ، وى ا كمو يجب إف يكوف في الكتاب المدرسي أي ذكذلؾ عدـ تمبية رغبات التالميذ وا 
ف يكوف في متناوؿ التالميذ متوافقا مف الناحية النفسية والتربوية لجدب انتباىو  احتوائو عنصر التشويؽ وا 

الممؿ واليجراف، حيث يجب أف تتوفر عدة ألنو أىـ عنصر في المنياج وغياب ىذا كمو يؤدي بالتمميذ إلى 
 شروط عند بناء المقرر أىميا8

 أف يكوف المنياج متوفرا لممعمـ والطالب. -0 
أف يكوف صالحا فنيا ونفسيا وتربويا، متوافؽ مف حيث نوع ومستوى الذكاء والمغة صحيحا في  -0

 .المحتوى
ة ػػػػػالب الداخميػػػػػػػالمدرسة جماعة اجتماعية قائمة، تالءـ نفسيا مع المط الجو المدرسي: -2-3

لؾ مف ذوالخارجية، والجو المدرسي يشمؿ عالقة الطالب بزمالئو والمعمميف اإلدارييف وما ينتج عف 
تنمية سموكيات تؤثر في التمميذ ، فالعمؿ عمى إشاعة المناخ الديمقراطي داخؿ البيئة المدرسية يعمؿ عمى 

الثقة بالنفس لدى األطفاؿ وتطوير قدراتو المختمفة، وقد يكوف الجو العاـ الصالح مف أىـ الدوافع التعمـ 
   مثال شعور التمميذ بتقدير زمالئو لو يزيد مف إنتاجو ونشاطو والعكس صحيح، فالجو الغير المناسب 

ؤدي بو إلى البحث عف الراحة في المدرسة كشعور التمميذ بأنو ليس محبوب مف زمالئو ومدرسيو ي
وبالتالي ال يمجأ إلى الغياب واليروب مف المدرسة كذلؾ التنقؿ مف المدرسة إلى أخرى مما يؤدي إلى 

 إضطراب التحصيؿ الدراسي ويؤدي إلى كرىو لممدرسة.
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 تعتبر ىي األخرى وحدة مف اإلدارة التربوية عمى مستوى المدرسة فيي تيتـ اإلدارة المدرسية: -2-4
بمراقبة المواد المادية والبشرية لتحقيؽ األىداؼ التربوية، وتعرؼ8 "كؿ نشاط منظـ مقصود وىادؼ تتحقؽ 
مف ورائو األىداؼ التربوية المنشودة مف المدرسة " فيي وسيمة وليست غاية، نشاطيا تعاونيا وىدفيا 

   ر في تحصيؿ التمميذ أما ايجابياتحقيؽ أىداؼ العممية التربوية، والنظاـ اإلداري السائد في المدرسة يؤث
  .أو سمبيا
 كما أف تكامؿ العوامؿ المدرسية تمثؿ نظاـ اجتماعي يستند عمى أربع قوائـ8       

 معمـ ناضج، أميف. -0
 تمميذ يعيش في جو امف يعطيو حقوقو قبؿ أف يطالب بواجباتو. -0
 أولياء األمور يرعوف أبنائيـ في البيت والمدرسة. -1
 (836 0110)حزاـ، خدـ الثالثة8 المعمـ والتمميذ وولي األمر.إدارة المدرسة ت -2

  العوامل االجتماعية -3

وىي مف بيف العوامؿ االجتماعية الغير المباشرة لكنيا ليا تأثير غير مباشر في  تأثير الشوارع: -3-1
عممية التحصيؿ الدراسي منيا وسائؿ اإلعالـ، النوادي والمراكز الثقافية الرسمية والغير الرسمية فجماعات 

ؾ أعضاؤىا الرفاؽ مف الجامعات االجتماعية التي تمعب دورا في التنشئة االجتماعية، فيي جماعة يشتر 
في ثقافة مشتركة، ولجماعة الرفاؽ نظاـ معياري أو سموكي يفرض عمى الطفؿ مطالب معينة عندما يقـو 

وممكف أف يؤثر كؿ فرد في األخر وذلؾ ىذه الجماعة وغيرىا مف الجماعات،  بأداء مختمؼ األدوار في
 مف خالؿ اشتراكيما في مفاىيـ عامة. 

يكتسب الطفؿ مستواه مف األسرة كونيا تؤثر بطريقة  ادي لألسرة:المستوى االجتماعي واالقتص -3-2
مباشرة أو غير مباشرة في تحديد مستقبؿ البناء االجتماعي والميني، كمما ارتفع مستوى االقتصادي 
واالجتماعي أصبحت البيئة أكثر مالئمة إلنجاز الواجبات المدرسية مما يزيد في التحصيؿ الجيد، فالوضع 

ة يمعب دور في التنشئة االجتماعية مف خالؿ مستوى النمو الجسدي والذكاء والنجاح المادي لألسر 
المدرسي فيو مرتبط مباشرة بحاجات التعميـ والتربية، أي ضماف الحاجات المادية بشكؿ جيد، أما في 
 حالة العكس أي لما تكوف الظروؼ السيئة لألسرة كالدخؿ الضعيؼ أو المعدوـ  كؿ ىذه األسباب تؤدي
 إلى خمؽ ضغوط نفسية لدى األطفاؿ ما ينعكس سمبا عمى تحصيميـ الدراسي، والتعرض لشتي األمراض.
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ترتبط الشروط الثقافية لألسرة مباشرة بالمستوى التعميمي  المستوى التعميمي والثقافي لموالدين: -3-3
لموالديف، فاآلباء ضعيؼ المستوى التعميمي يعكس سمبا في تحصيؿ أبنائيـ، و العكس صحيح، ولقد لوحظ 

ا ما يؤكد عمى العناية ذوجود عالقة موجبة بيف التحصيؿ الدراسي والمستوى التعميمي المرتفع لألولياء، وى
رة ورفع مستواىا الذي لو الدور في رفع معدؿ نمو األطفاؿ مف الناحية العقمية، وذلؾ بقياـ بثقافة األس

الوالديف بتحفيزىـ بعدة طرؽ كالمطالعة وممارسة اليوايات المختمفة، وىذا إلظيار المواىب الكامنة في 
اآلباء يساىـ في  ا كمو لما يكوف المستوى التعميمي لدىذشخصياتيـ، وتوفير الجو المناسب لمدراسة وى

 زيادة التحصيؿ الدراسي.

توجيات األولياء وأساليب المعاممة األسرية8 المعاممة الحسنة المبنية عمى أساس ديمقراطي ومرف         
وعمى حسف التعبير المفظي كالتشجيع واالقتراح أو غير المفظي يكوف باإلشارات، فإنيـ تدفعيـ إلى إكساب 

فعيـ لمتحصيؿ الجيد وأف اآلباء المنخرطيف في تعميـ أبنائيـ يكونوف أكثرا طموحا الثقة في قدراتيـ مما يد
في عمميـ فيـ يغرسوف روح التنافس ويحثيـ عمى التخطيط والعمؿ المنظـ، واالىتماـ اآلباء بمسار 

ي البيت الدراسي ألبنائيـ ومتابعتيـ يزيد مف رغبة و ميؿ األبناء لمدراسة، ألنيـ يجدوف اىتمامات نفسيا ف
والمدرسة وبالتالي تدفع األبناء نحو التعميـ مما يزيد في تحصيميـ العممي والمعرفي، ولتحقيؽ دلؾ يجب 

 يمي8 عمى األسرة مراعاة ما
االىتماـ بتنمية الفيـ واالستيعاب عف طريؽ إشباع الحاجات األساسية كتوفير البيئة الصحية، استذكار  -

 ية والجسمية.الدروس، والرعاية النفسية والصح

 معالجة األمور بيدوء وموضوعية، وبناء عالقة طيبة متوازنة. -
 أف تكوف األسرة متزنة في تعامميا وتصرفاتيا. -
 حفزىـ وتشجيعيـ عمى التفوؽ بمكافأتيـ عمى التقدـ الدراسي. -

  الطفؿ بحاجة إلى األسرة ضابطة ألنو صغير وغير ناضج، وىي  الضبط االجتماعي األسري: -3-4
مف أىـ متغيرات النفسية فالطفؿ الذي لديو نتائج سواء سمبية أو إيجابية و ينظر إلييا أنيا منطقية ألفعالو 
فيو طفؿ يتصرؼ وفؽ الضبط الداخمي، والذي يتحكموف في أنفسيـ وأفعاليـ ويبدلوف مجيود لتحقيؽ 

)خارجة عف إرادتو( ىو ما  ا عندما يعتقد أنيا غير مرتبطة بأفعالو وىي بسبب مؤثر خارجيأىدافيـ، أم
ويرجعوف النتائج لمصدفة والظروؼ الخارجية التي ال  باالتكاليةيعرؼ بالضبط الخارجي فيـ يتميزوف 

ومستواىا  يستطعوف تغيرىا، وتأثير األسرة نجدىا في أىمية الظروؼ األسرية وخصائص العائمية كحجميا
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االقتصادي واالجتماعي، وثقافة األسرة ومدى إدراكيا لمعمر والجنس الطفؿ وادوار اجتماعية  وتوقعات في 
 تشكيؿ اتجاه الضبط داخميا كاف أو خارجي لدي أبنائيا.

8 يتعرض أبناء األسرة كثير األوالد بدرجة أكبر الحتماؿ اإلخفاؽ في التحصيؿ حجم األسرة -3-5
وجد أف التحصيؿ الجيد مرتبط ارتباطا قويا مع األسرة  "بموسكو زوف"ما بينتو دراسة الدراسي وىذا 
 صغيرة الحجـ.

المناخ األسري لو تأثير كبير عمى التنشئة االجتماعية لألبناء والتي تنعكس االستقرار األسري:  -3-6
الدراسي واألطفاؿ دوي تحصيؿ في القدرات العقمية لألبناء إما سمبا أو إيجابيا، ويظير في نتائج التحصيؿ 

 متدني مرتبط باألسر المتفككة والتي تعاني مف خالفات أسرية.
تؤثر في الحالة النفسية واستعدادىـ لمتعمـ، ألف  -المعاممة القاسية -كذلؾ معاممة الوالديف ألبنائيا

     رسية خاصة التفكؾ األسري كالطالؽ والمباالة تؤدي إلى عدـ المتابعة األبناء مف الناحية المد
براز التفوؽ في تحصيمو  فالطفؿ يحتاج إلى جو نفسي مالئـ يساعده عمى مراجعة الدروس وا 

 (02)القضاه،دس8الدراسي.

 النظريات المفسرة ألسباب اختالف التحصيل الدراسي -سابعا

يرى أنصار ىذه النظرية أف المجتمع يقوـ عمى مبدأ التوازف، وتحكمو العالقة  :االتجاه الوظيفي -1
الوظيفية بيف مؤسساتو ونظمو، والمدرسة ىي إحدى مؤسسات المجتمع، حيث ترتكز نظرياتيا عمى أف 
المدرسة يجب أف تقوـ عمى الوظيفة، ونقؿ القيـ واألخالؽ عف طريؽ عممية التطبع االجتماعي، فيي 

لؾ بناء مجتمع يكوف فيو األفراد مساىميف بالدرجة األولى في خدمة المصمحة العامة أي تحاوؿ بذ
 ."دور كايم"مصمحة المجتمع عمى المصمحة الفردية، وىذا ما أكد عميو 

يعود إلى اختالؼ قدراتيـ        " ويرجع أصحاب ىده النظرية أف التحصيؿ الدراسي بيف التالميذ         
يركزوف عمى أىمية عامؿ الذكاء وأىمية تطمعات الطالب ووالديو لتحصيؿ الدراسي وطموحاتيـ، حيث 

متفوؽ في اختالؼ القدرات، وكذلؾ نوعية المدارس وأىميتيا في تشكيؿ تحصيؿ الطالب دراسيا،  كما 
ترى كذلؾ أف عائالت الغنية يربوف أبنائيـ عمى قيـ وسمات شخصية تؤدي إلى التفوؽ، ىذه القيـ 

 ." غير متوفرة لدى العائالت الفقيرة والسمات
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ترى ىذه النظرية أف النظاـ االجتماعي ينقسـ إلى قسميف ىما، األوؿ مسيطر  االتجاه الصراعي: -2
يتمثؿ في الجماعات المسيطرة والثاني تابع يتمثؿ في الجماعات الخاضعة والعالقة بيف الجماعتيف عالقة 

، حيث راو أف دور المدرسة الرأسمالية تكمف في إعداد "جنتز" ،"بارولز "استغالؿ، ىذا ما رآه كؿ مف 
 القوى العامة لخدمة الرأسمالية، وتعميـ أفراد المجتمع االنضباط، وااللتزاـ المادي بالمعتقدات الرأسمالية.

وعميو فإف المؤيدوف ليذا االتجاه يروف أف التبايف في التحصيؿ الدراسي" ما ىو إال نتاج يعكس 
ه النظرية أف يكوف التخمؼ الدراسي ناتج عف ظروؼ ذحيث ترفض ى وظيفة الجية التعميمية،واقع 

ديموغرافية ناتج عف االختالؼ في نوعية التفاعؿ الذي يتـ في الفصؿ الدراسي، حيث يؤكدوف عمى أف 
 عدـ المساواة بيف الجماعات االجتماعية تؤدي إلى اختالؼ نوعية المدارس مف حيث تكمفة الطالب

 (8002 0113)منصوري الديابي،والمناىج. ونوعية المدارس
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 خالصة 
ومنو نستنتج أف التحصيؿ الدراسي محصمة معارؼ والخبرات التي يكتسبيا التمميذ خالؿ العممية 

فيما بينيا وتؤثر عمى مستوى التحصيؿ الدراسي لمتالميذ نذكر منيا التعميمية، إذ يوجد عدة عوامؿ تتداخؿ 
عوامؿ الشخصية المتعمقة بالتمميذ نفسو كالذكاء واالستعدادات والقدرات، وعوامؿ أسرية كالمستوى 
االقتصادي واالجتماعي لألسرة، وأخرى مدرسية كالعالقة السائدة في مجتمع المدرسي... وغيرىا مف 

خر تؤثر في النتائج التحصيؿ الدراسي لدى التمميذ فنجد الطفؿ متفوقا دراسيا بسبب العوامؿ، وىي األ
ظروفو الجيدة وأخر العكس متأخر دراسيا لعدـ توفر المناخ المناسب لمدراسة سواء داخؿ المدرسة       

غمى  أو خارجيا، وبمأف التحصيؿ أصبح أحد معايير التقييـ الدي يمارس عمى الصعيد المدرسي ويؤثر
الشخصية ونفسية المتعمـ ونظرتو نحو ذاتو، فقد جعؿ العامميف في ىذا المجاؿ بميداف التربية يولوف 
اىتماما كبير بتحسيف العممية التعميمية والبحث عف أفضؿ الطرؽ في تقييـ التالميذ، وذلؾ لموصوؿ إلى 

 األىداؼ المنشودة.
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  تمهيد

وتحديد أىمية وأىداف الدراسة حول موضوع  بعد انتياء من عرض المشكمة البحث ولتساؤالتو،        
ا الفصل بطرح إجراءات المنيجية لتحديد أثر الوضع االجتماعي عمى التحصيل ذالبحث األول في ى

الدراسي لدى الطفولة المسعفة، من خالل استخدام تقنيات البحث الميداني التي تمكننا من جمع البيانات 
 بيدف تحميميا واإلجابة عن مختمف التساؤالت المطروحة.
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  مجاالت الدراسة -أوال

تعتبر أىم خطوة من خطوات البحث العممي ويتم الباحث توظيفيا عند تخطيط إجراءات البحث        
 ه المجاالت في:ذوتتمثل ى

وىو المكان الذي تجرى فيو الدراسة الميدانية وقد تم القيام بالدراسة بمؤسسة الطفولة  المجال المكاني: -1
المسعفة ببمدية الميمية والية جيجل، ىي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري اجتماعي تربوي مختصة 

       إذ يعتبر مكانا يعيشون فيو إلى غاية وضعيم داخل وسط عائمي  باستقبال فئة األطفال المسعفين،
سنة( أين يكون بإمكانيم تحمل مسؤولية أنفسيم، والتي تابعة لمدولة وتحت 18) أو بموغيم السن القانوني

  رعاية مديرية التضامن والنشاط االجتماعي لوالية جيجل
      تقع المؤسسة وسط تجمع سكني بشارع ابن باديس يحدىا من الشرق المؤسسة العقابية

ة والمستشفى، غربا الحماية المدنية، من الشمال المدرسة القرآنية ومتوسطة )السجن(، البمدية، الدائر 
           المؤرخ في  86/123وقد أنشئت بمقتضى المرسوم رقم  ومن الجنوب المحكمة ومركز الشرطة،  التيذيب

والمتضمن إحداث دور  1980-03-15المؤرخ في  80/83وبناءا عمى المرسوم رقم  06-05-1986
 المسعفين وطريقة تنظيميا وتسيرىا. األطفال

)األجور  وتتضمن المؤسسة مكتب المديرة، السمك اإلداري الـذي يضم األمانة المقتصدة         
 الحجابة، الغسالة )السائق، المطبخ، المخزن( السمك المشترك و يضم مصمحة المستخدمين المحاسبة،

زة، مكتب خاص بالمربية المختصة في الوسط والصيانة( السمك التقني ويضم العيادة الطبية مجي
مكتب المربية المختصة في عمم النفس العيادي، مكتب المربية المختصة في عمم النفس  االجتماعي،
-1) غرفة الترويض سنة(،1-0) غرفة الرضع كاآلتيأما مصمحة التكفل وىي غرف موزعة  الحركي.

مرقد خاص  التحضيري، قبل خاصة باألطفال ماغرفة  غرفة خاصة بالحاالت االستثنائية، سنوات(،3
حمام خاص   سنوات، غرفة تنظيف الرضع،  مطبخ مجيز لألطفال الرضع، مطعم، 3 باألطفال أكبر من

 باإلناث وأخر لمذكور.
واستقبمت حاالت خالل شير أكتوبر من نفس  1999 تم افتتاح المؤسسة خالل شير أوت         

 طفل. 60ــــ بالسنة، بطاقة استيعاب يقدر 
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بيدف  الفترة الميمية( الفترة المسائية، )الفترة الصباحية، فترات 3عمى  المناوبات امظبنتعمل المؤسسة 
  .ساعة 24 تغطية احتياجات األطفال عمى مدة

 28- 2017 مارس 15 من متدتاو  زيارات عدة في تمثمت استطالعية بجولةقمنا  :الزماني المجال – 2
  ةاألجيز  مختمف عمى لمتعرف المؤسسة داخل بجولة القيام من تمكنا األولى فالزيارة، 2017لفريأ

 .المؤسسة في المقيمين واألطفال المخصصة الفرق ببعض وااللتقاء
االستمارة  خالل من معمومات جمعواستطعنا  المؤسسة، طبيعة ىتعرفنا عم الالحقة الزيارات أما       
 الحركي النفس عمم في مختصة مربية وبمساعدةاالجتماعيين  المختصين عمى توزيعيا تم التي والمقابمة

 .المناوبة عمى القائم العمل بسبب لكذو  أيام، سبعة مدةاسترجاعو  ستغرقذ اإ ،االستبيان بتوزيع قمنا

 :كاآلتي موزعين والمختصين المربيين في الدراسة ذهلي البشري المجال يتمثل: البشري المجال -3

 مختصات مربيات -
 يالحرك النفس عمم في مختصة مربية – 
 االجتماعية الوساطة في مختصة مربية - 
 نفسية تربوية أخصائية - 
 التحضيري التعميم عمى تشرفانأن  مربيات -
 المتمدرسين تعميم عمى تشرفانأن  تامربي -
  الميمية الفترة في األطفال عمى يشرفانأن  تامربي -
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 الدراسةيات فرض -ثانيا
  .جزئية وفرضياتالرئيسية  فرضية صياغة تم الدراسة تساؤالت إلىباالستناد 
 الرئيسية الفرضية

 .المختصين منظور من المسعفة الطفولة لدى الدراسي التحصيل عمىاالجتماعي  الوضع يؤثر -

 الجزئية الفرضية
 . الدراسي التفوق عمى يؤثر النفسي البعد -
 . التفاعل عمى يؤثراالجتماعي  البعد -
 . الدراسي التأخر عمى يوثر المادي البعد -
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 "المخطط التحميمي المفهومي لمفرضية الجزئية األولى"(: 11رقم )شكل 

 الوضع االجتماعي والتحصيل الدراسي. الموضوع:

 البعد النفسي يؤثر عمى التفوق الدراسي الفرضية األولى:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤشرات                                       المفاهيم                               األبعاد       

ىــي  :االجتمععا يالوضععع 
 تمثــل الفــرد،حالــة التــي 

بوصـــف مكانـــو ودوره فـــي 
 االجتماعيــةظــل الظــروف 

و السياســية  االقتصــاديةو 
يعيشـــيا الفـــرد داخـــل  الـــذي

 المجتمع

البعد 
 النفسي

 التكامل االجتماعي

 اإلضرابات النفسية

 العدوانية

 العزلة و االنطواء

 يميل إلى شخص معين 

 األمن واالطمئنان النفسي

درجة  الدراسي: التحصيل
اكتساب أو مستوى النجاح 
الذي يحرزه الفرد في مادة 

 أو مجال ما

التفوق 
 الدراسي

 تعمم التكنولوجيا

 سرعة الفيم واإلستعاب

 تشجيع المؤسسة
 

 تخصيص البرامج لممراجعة

 المستوى العالي

 يشارك في األنشطة
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 المخطط التحميمي المفهومي لمفرضية الجزئية الثانية"(: 10رقم )شكل 

 الوضع االجتماعي والتحصيل الدراسي. الموضوع:
 البعد االجتماعي يؤثر عمى التفاعل. الفرضية الثانية:

 

 العالقات                                                                          

 المجتمع نظرة                                                          

 الوضعية االجتماعية                                                          

 المساعدة                                                     

 السموك                                                     

 الشجارات مع الزمالء                                                          

 المدرسين كآباء وأميات لو                                                          

 الزمالء كإخوة لو                                                 

 النشاطات الفردية                                                  

 النشاطات الصفية                                                  

 أصدقائو من داخل المؤسسة                                                           

 يمضي وقتو وحيدا                                                    

 

 

 األبعاد                                    المؤشرات                        مفاهيم             

 الوضع االجتماعي ىي الحالة

ـــــــرد، بوصـــــــف  ـــــــل الف ـــــــي تمث الت
ظـل الظـروف  مكانتو ودوره في

االجتمــــــــــــــــاعي واالقتصــــــــــــــــادية 
ـــــي يعيشـــــيا  والسياســـــية..... الت

 الفرد داخل المجتمع.

البعد 
 االجتما ي

التحصيل الدراسي ىو درجة 
النجاح  االكتساب أو مستوى

    الذي يحرزه الفرد في مادة
 أو مجال ما. 

 بعد التفا ل
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 "البعد التحميمي المفهومي لمفرضية الجزئية الثالثة"(: 13رقم )شكل 

 الوضع االجتماعي والتحصيل الدراسي. الموضوع:

 البعد المادي يؤثر عمى التأخر الدراسي. الفرضية الثالثة:

 

 

 ينزعج ألشياء ال يمتمكيا                                                  

 تمبية حاجاتو                                                      

 عناية خاصة                                                    

 مكان مخصص لمدراسة                                                

 وسائل وتقنيات الحديثة                                              

 

 األعذار                                               

 الغياب                                               

 ناتج عن حالة نفسية                                                

 نصائح عند الفشل                                                

 كار لمعمل خارج المحيط                                                   

 

 مؤشرات                              األبعاد                              مفاهيم          

البعد 
 المادي

ىي  :الوضع االجتماعي
الحالة التي تمثل الفرد، 
يوصف مكانتو ودوره في 
ظل الظروف االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية التي 
يعيشيا الفرد داخل 
 المجتمع.

التحصيل الدراسي ىو درجة 
االكتساب أو مستوى النجاح 
الذي يحرزه الفرد في مادة 

 أو مجال معين ما.

التأخر 
 الدراسي
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 الدراسة منهج -ثالثا

 إلى والوصول الدراسة أجل من البحث ينفي مع منيجاستخدام  تفرض التي ىي الموضوع طبيعة      
 صحة من ولمتحقق ما موضوعاتجاه  الباحث يتبعو يذال الموقف ىو فالمنيج بيا، موثوق عممية نتائج

واختيار  ،واالجتماعية اإلنسانية البحوث في ستعماالا األكثر الوصفي يجنالم ستخداما تم الفرضيات
 لمدراسة مالئم منيجباعتباره  استخدامو استدعت البحث فطبيعة عشوائية، بصفة يكن لم الوصفي المنيج

 .موضوعي بشكل لو عممي تفسير تقديم وبالتالي الموضوع،
 وأوضاع ومواقف وأفراد بظاىرة متعمقة الراىنة الحقائق لدراسة المنتظمة الطريقة ىو :الوصفي المنهج
 وتفسيرىا بيا تتصل التي والعالقاتوأثاراىا  قديمة حقائق من والتأكد جديدة حقائقالكتشاف  تيدف

باستعمال  البيانات معالجة في الكمي األسموب عمى اعتمدنا لكذوك تحكميا، التي الجوانب عن والكشف
  :يمي مابحسابنا  (spss20) برنامج

   الدراسة عينة خصائص وصفب المعياري، االنحراف الحسابي، المتوسط المئوية والنسب التكرارات -1
 الرئيسية الدراسة محاور اتجاه استجاباتيم وتحديد

 .الخطياالنحدار  معادلة -2
 .الثبات معامل حساب ألفاكرونباخ معامل -3

  الدراسة أدوات -رابعا
 :يمي كما عرضيا ويتم البعض لبعضيامكممتين  ينتأدا الحالية الدراسة في استخدمت

          حرتين مقابمتين بإجراء قمنا حيث المعمومات، جمع كأداة المقابمة تقنية استخدام: المقابمة -1
     ريغ مقابمة وىي اجتماعية مختصة والثانية الحركي النفس عمم في مختصة األولى مختصين مع

 يذال األىداف منيا الدراسة تخدم التي اليامة الجوانب بعض عن الكشف في المقابمة هذى وأفادتنا مقننة،
 شخصية وبناء شخصية في التوازن لتحقيق المسعف الطفل مع إلييا الوصول المربي خالليا من يسعى
 .فيوواالندماج  المجتمع مع التكيف تستطيع سميمة

 عمى ووزعتاالستمارة  صممت لمدراسة، النظري الجزء لكذوك الفرضيات، ضوءعمى  االستمارة: -0
 :ىي محاور ثالثة عمى واشتممت المختصين
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 الشخصيةاألول: البيانات  المحور -
  المينية، الخبرة الوظيفي، المستوى الدراسي، التخصص العمرالبيانات التالية:  وشممت

 المسعفة لمطفولة: الوضع االجتماعي الثاني المحور -

 :وىي رئيسية أبعاد 3 تعطي عبارة 17 يتضمن
 .فقرات 6 وفيو النفسي البعد :األول البعد - 

 .فقرات 6 االجتماعي وتمثمو البعد :الثاني البعد - 

 .فقرات 5فيو  المادي البعد: الثالث البعد - 

 رئيسية أبعاد 3 إلى تنقسم عبارة 17 من يتألف: الثالث المحور -

 .عبارات 6 فيو التفاعل بعد -  
 .عبارات 6 فيو الدراسي التفوق بعد -  
 .عبارات 5 فيو الدراسي التأخر بعد -  

 يذال الدراسي التحصيل لكذوك االجتماعي الوضع حول قراناه ما عمى البنود هذى في اعتمدنا وقد
 .بو قمنا
 :كالتالي وىي الكمي تقديره منيا لكل بدائل خمسة جاءت نياإف اإلجابة لبدائل بالنسبة أما

 .(5) درجات خمسة بشدة موافق -

 .(4) درجات أربعة موافق -

 .(3) درجات ثالثة محايد -

 .(2) درجتين موافق غير -

 .(1) واحدة درجة بشدة موافق غير -
 .لممقياس المدي بحسا تم 1-2-3-4-5 من تنازلي ترتيب مرتبة الدرجات هذى وتكون
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 كل طول وىو 0.8=4/5 ينتج (5) وىو الفئات عدد عمى المدى بقسمة 5-1=4 :المدىأن  حيث
 الفئة فينتج (1) العدد وىو لممقياس أدنى الحد إلى فئة كل تضمنت الخمسة، قاييسمال فئات من فئة

 البقيةذا وىك التالية الفئة فينتج األولى لمفئة األعمى لمحد الفئة طول وبإضافة (1.8-1) لتصبح األولى
 :كالتالي النتائج تحميل ألغراض التالي المعيار لدينا ليصبح الفئات

 (:توزيع العبارات وفق مقياس)ديكارت( الخماسي.1الجدول رقم)

 المستوى السمم الفئات
 منخفض جدا بشدة موافق غير [1.8-[1

 منخفض موافق غير [1,8-2,6[
 متوسط محايد ][2,6- 3,4

 مرتفع موافق [3,4-4,2[
 مرتفع جدا موافق بشدة [4.2 -5 [

 الدراسة ألداء الشروط السيكوميترية -3

 Alpha de cronbakh 0.66ج ألفاكرونبا بطريقةاالستمرار  الثبات معامل بحساب قمنا: لقدالثبات 3-1

  العينة –خامسا
 يتوزع وىم 2017 سنة (الميمية) المسعفة الطفولة مؤسسة مختصين، في دراستنا مجتمع يتمثل       
 حاممي إدماج إطار في متخصصين والميني،االجتماعي  اإلدماج في متخصصين توظيفو طريقة ونحسب
 متعاقدين ومتخصصين دائمين متخصصين ومنيم جتماعيةاال الشبكة إطار في ومتخصصين الشيادات

باختيار  وقمنا، الخدمات ومصمحة  البيداغوجيةو  اإلدارية المصمحة :مصالح 3ـــ ب عمميم يمارسونذ إ
 .مختص 21رتب قد المختصين من القصدية العينة

 إلى لينخفض أطفال 10 المؤسسة في األولى زيارتنا عندبمغ  ،مستقرة غير التكفل حاالت أن حيث       
 .األسري التكفل إلى حالتين تحويل بسبب أطفال 8

 خصائص العينة  –سادسا 
 فتمثمت خصائص عينة الدراسة كمايمي: األول، في المحور من خالل تحميمنا لمبيانات الشخصية الواردة
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لتحديد الخصائص الشخصية لممختصين تم التركيز عمى  :الخصائص الشخصية لممختصين -1
 الخبرة المينية. الوظيفي، التخصص ستوى الدراسي،مال العمر، المتغيرات التالية:

 العمر: -1-1

 (:نتائج متعمقة بالعمر0) الجدول رقم 

 النسبة التكرار العمر
 29إلى  25من 
 34إلى 30من
 49إلى35من

5 
4 
12 

23.8 
19 
57.2 

 111 % 01 المجموع

حصمت عمى أعمى  49إلى  35أن الفئة من  -1-تشير البيانات اإلحصائية في الجدول رقم        
لمفئة العمرية من  19%في المقابل بمغت أدني نسبة مئوية  57.2نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة بنسبة 

 و خبرة في مجال التربيةذا معناه أن أغمب المختصين راشدين ذى ،34إلى 30

 :المستوى الدراسي -1-0

 نتائج متعمقة بالمستوى الدراسي (:3)الجدول رقم 

 النسبة التكرار المستوى الدراسي
 ليسانس
 الماستر
 الدكتوراه

13 
8 
- 

61.9 
38.1 

- 
 100% 01 المجموع

في المقابل بمغ  61.9 %ـــ بنسبة مئوية تقدر ب (13عدد المختصين حاممي شيادة ليسانس )ن=بمغ      
يعتمد  ا يعني أن التوظيف في المركز الذوى 38.1%ـــ ب ( بنسبة قدر8عدد حاممي شيادة الماستر)ن=

نما عمى التكوين المتخصص.  عمى المستوى الدراسي األعمى وا 
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 :التخصص الوظيفي -1-3
 نتائج متعمقة بالتخصص لوظيفي. (:4)الجدول رقم    

 النسبة التكرار التخصص الوظيفي
 أخصائية اجتماعي
 مساعدة تربوية

 أخصائية نفسية تربوبة

14 
3 
4 

66.7 
14.3 
19 

 %111 01 المجموع

النسبة  وىي 66.7%بنسبة  14جتماعيين نالحظ من خالل الجدول أنو بمغ عدد المختصين اال       
      بنسبة مئوية تقدر  3أما المساعدة التربوية فكانت  19%بنسبة  4أخصائية نفسية تربوية  األكبر،

ا معناه أن المركز يحاول الدمج ذى ىي النسبة األقل مقارنة مع التخصص األول،و  % 14.3ـ ب
ى الدراسة ونفسية جتماعي أكثر من تركيزه عمعتماد عمى المختص االجتماعي لمطفل المسعف باالاال

 ومشاكل الطفل.

 :الخبرة المهنية -1-4

 ( نتائج متعمقة بالخبرة المهنية.5)الجدول رقم  

 النسبة التكرار الخبرة المهنية
 10-5من
 15-10من
 فمافوق15من

10 
6 
5 

47.6 
28.6 
23.8 

 111% 01 المجموع

ثم يمييا  28.6%ــــ تقدر ب( بنسبة 6)ن=15-10نالحظ من خالل الجدول أن الخبرة المينية من 
خبرة في ميدان  وذا أن أغمب المربيين والمختصين ذمعنى ى 23.8%ــــ ( ب5فما فوق )ن= 15الخبرة من
 العمل.
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 خالصة 

 ي ـــــــي والزمانـالمنيجية من خالل تحديد مجاالتيا )المكانتضمن الفصل الرابع اإلجراءات 
ه البيانات باستخدام معظم ذوقد مكننا األسموب الكمي في معالجة ى لك فرضيات الدراسة،ذوك، ري(ـــــــوالبش

االنحراف المعياري لوصف  المتوسط الحسابي، اإلحصاءات الوصفية كالتكرارات والنسب المئوية،
 معادلة االرتباط الخطي عينة الدراسة وتحديد استجاباتيم اتجاه محاور الدراسة الرئيسية،خصائص أفراد 

  لحساب معامل الثبات خألفا كرونباومعامل 

وقد استخدمت الدراسة أداتين مكممتين لبعضيما البعض وىي االستمارة والقابمة كما تم في العنصر 
 اردة في المحور األول من االستمارة. ا الفصل عرض البيانات الشخصية الو ذاألخير من ى
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 :تمهيد
  ةبعد التأكد من صدق األداة الرئيسية لمدراسة وثباتيا في الفصل الرابع تم تطبيقيا عمى عينة الدراس

وسيتم عرض بيانات استجابات أفراد العينة عمى كل من محور الوضع  بغرض جمع المعمومات،
 .والذي يضم مجموعة من األسئمة، وكذلك محور االجتماعي

المعياري  واالنحرافالمتوسط الحسابي  باستخدامالتحصيل الدراسي الذي يضم مجموعة أسئمة  
 وكذا تكرارات والنسب المئوية لقياس درجات كل عبارات أفراد العينة.
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 عرض استجابات المختصين
وىو حساب  كل استجابات المختصين يتم جمعيا لمحصول عمى متوسط كل استجابة لكل بعد،

 منخفض، متوسط، مرتفع، )مرتفع جدا، بدرجاتو الخمس ليكارتيسمح لنا بترتيب العينة عمى كل مقياس 
 .منخفض جدا(

 لمطفولة المسعفة االجتماعيالوضع  البياناتعرض  -أوال
 عرض بيانات البعد النفسي -1

  المختصين عمى عبارات البعد النفسي النتائج المتعمقة باستجابات (:6الجدول رقم)                   
      السمم     
 موافق  العبارات الرقم

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير 
موافق 
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اتجاه 
 الموافقة

   5 4 3 2 1    
المركز يحقق لمطفل  1

 المسعف التكامل
 مرتفع 75,3 75,3 1  - 8 10 2 تكرار

    ,65 - 7,53 6354 ,55 % االجتماعي 
إعاقة الطفل المسعف قد  2

 اضطرابات نفسية لو
 مرتفع جدا 7533 ,651 - 3 - 31 , تكرار

  % 7,53 ,353 - 65, -    
يتصرف بعدوانية مع  3

 زمالئو في المؤسسة
 متوسط ,,75 7577 - 6 3 5 3 تكرار

  % 65, 6155 7757 35 -    
 االحتكاكيتجنب  4

ويميل إلى  باآلخرين
 العزلة 

 منخفض 7563 15,7 - , 5 6 - تكرار

    - 7,53 6155 35 - % االنطوائيةو  
 مرتفع 7537 7534 - 3 , 37 1 تكرار يميل إلى شخص معين 5
  % 55, 4355 175, 65, -    
 باألمنيشعر  6

 النفسي واالطمئنان
 متوسط 3575 7575 1 7 5 , 1 تكرار

  % 55, 175, 6155 3657 55,    
 مرتفع 5435 3447 المتوسط العام لمبعد النفسي 
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  فإننا نسجل متوسطات حسابية بين مرتفعة جدا ومرتفعة، منخفضة (4) نتائج الجدول لمن خال
  (1( خاص بالعبارة ),من  651) متوسط عمى عبارات البعد النفسي حيث نسجل أعمى متوسط حسابي

نفسية لو، رغم تباين  اضطراباتوىو يدل عمى أن إعاقة الطفل المسعف قد تكون سبب في خمق 
 ( غير موافق.%,65) ( موافق بشدة،%7,53( موافق و)%353,يث نجد )ح ،االستجابات

وىو يعني أنو يميل إلى شخص ( ,( خاص بالعبارة ),من  7534) وثاني أكبر متوسط حسابي ىو
 موافق بشدة ( %,55محايد،) ( %,175) ( موافق، %4355حيث نجد) رغم تباين استجاباتيم، معين،

 .غير موافق (%,65)
( يعني أن المركز 3( خاص بالعبارة ),من  75,3 متوسط حسابي من حيث الترتيب )وثالث أكبر 

محايد  (%7,53( بدرجة موافق، و)%6354) لمطفل المسعف حيث أن نسبتو االجتماعييحقق التكامل 
 .غير موافق بشدة  (%,65موافق بشدة، ) (%,55و) 

عمى  (%6155) حيث أكدت نسبة(، 7( لمعبارة ),من  7577) وبعدىا رابع أكبر متوسط حسابي
( غير %35( محايد، )%7757أن الطفل يتصرف بعدواني مع زمالئو في المؤسسة بدرجة موافق، )

 .( موافق بشدة%,65) موافق،
( حيث أكدت نسبة 4) خاص بالعبارة (,من  7575) وفي المرتبة الخامسة متوسط الحسابي

( غير %3657( موافق، )%,175) محايد،سي النف واالطمئنانعمى أن الشعور باألمان  (6155%)
 .( غير موافق بشدة يعني أنو ىناك تباين في اإلجابة%,55) موافق،

( %6155(، حيث أكدت نسبتو ),من  ,15) ( ىو6) وأخيرا المتوسط الحسابي الخاص بالعبارة
 ( غير موافق.%7,53) باألخرين، االحتكاك( موافقون عمى أن الطفل يتجنب %35و) محايد،

( ,من  7563)ـ ب يالحظ أن المتوسط الحسابي لمبعد النفسي كان مرتفع حيث قدر بشكل عامو
( وىو يدل عمى وجود البعد النفسي لدى األطفال المسعفين من ,757معياري ضعيف قدره ) وانحراف

 .منظور مختصين
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 عرض البيانات البعد اإلجتماعي -2
 جتماعيالمختصين عمى عبارات البعد اإل المتعمقة باستجاباتالنتائج  (:7الجدول رقم )

عمى منخفض  متوسط، مرتفعة، ،فإننا نسجل متوسطات حسابية بين( 3) من خالل نتائج الجدول
وىو  (،4) خاص بالعبارة (،,من  7534) حيث نسجل أعمى متوسط حسابي االجتماعيعبارات البعد 

حيث نجد  ،االستجاباترغم تباين  شجارات مع زمالئو،يدل عمى ان الطفل المسعف يدخل في 
 غير موافق. (%,55( محايد،)%35موافق ) (%353,موافق بشدة ) (3657%)

      السمم     
 موافق  العبارات الرقم

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير 

موافق 
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اتجاه 
المواف

 قة

   , 6 7 1 3    
لدى الطفل عالقة جيدة مع  3

 المحيطين بو
 مرتفع 75,5 7561 - 3 37 37 - تكرار

  % - 6354 6354 65, -    
لممجتمع نظرة سمبية لمطفل  1

 المسعف
متوس 75,7 7517 - 6 5 3 3 تكرار

 ط
  % 65, 7757 6155 35 -    
ترى أن الطفل المسعف متقبل  7

 لوضعيتو في المركز
منخف 7551 1563 3 37 6 1 3 تكرار

 ض
  % 65, 55, 35 4355 65,    
 مرتفع 7544 7543 - - 37 5 1 تكرار يحب تقديم المساعدة لمغير 6
  % 55, 6155 6354 - -    
منخف 3573 ,155 3 , 6 3 3 تكرار سموكو يجعل المحيطين بو يتجنبونو ,

 ض
  % 65, 7757 35 7,53 65,    
 مرتفع 75,7 7534 - 1 6 31 7 تكرار يدخل في شجارات مع زمالئو 4

  % 3657 ,353 35 55, -    

 متوسط 5432 3424 المتوسط العام لمبعد اإلجتماعي 
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( وىذا يعني أنو يحب تقديم مساعدة 6) ( خاص بالعبارة,من  7534وثاني أكبر متوسط حسابي )
 ( موافق بشدة.%,55) موافق، (%6155) محايد، (%6354) لمغير رغم استجاباتيم، حيث نجد

( وىدا يعني أن لدي طفل عالقة جيدة مع 3) ( خاص بالعبارة7561وثالث أكبر متوسط حسابي )
 ( غير موافق.%,65) ( محايد،%6354) ( بموافق،%6354حيث أكدت بنسبة ) المحيطين بو،

حيث أكدت بنسبة  (،1( خاص بالعبارة ),من  7517وبعدىا رابع أكبر متوسط حسابي )
 ( موافق بشدة.%,65) (،%35) غير موافق ( محايد،%6155) ( بموافق،7757%)

 حيث أكدت بنسبة (،,) ( خاص بالعبارةمن 155,5وفي المرتبة الخامسة متوسط الحسابي )
  ( غير %,65) ( موافق بشدة،%,65) ( محايد،%35) ( موافق،%7757) غير موافق، (7,53%)

 موافق بشدة.
( غير %4355حيث أكدت بنسبة ) (،7) خاص بالعبارة (, من 1563) وأخيرا المتوسط الحسابي

 االستجاباترغم تباين  موافق وىدا يعني أن الطفل المسعف غير متقبل لوضعيتو حسب المختصين،
 ( غير موافق.%,65) ( موافق بشدة،%,65) ( موافق،%,55) ( محايد،%35) المختصين،

  (,من 7516)ـ كان متوسط حيث قدر ب االجتماعي يالحظ أن المتوسط الحسابي لمبعد بشكل عامو
 ( من منظور المختصين.7571معياري ضعيف قدره ) وانحراف
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 البعد الماديعرض بيانات  -3
 ماديالمختصين عمى عبارات البعد ال (:النتائج المتعمقة باستجابات8الجدول رقم)                   

      السمم     
 
 الرقم

 
 العبارات

موافق  
 بشدة

 غير محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اتجاه 
 الموافقة

   , 6 7 1 3    
ينزعج عندما ال تكون لديو أشياء  1

 يمتمكيا غيره
 - 2 15 4 تكرار

 
 مرتفع 0,53 4,09 -

 جدا
  % 35 3356 55, - -    
حاجيات يقوم المركز بتلبية  2

 الطفل
مرتفع  7546 ,651 - - 1 33 , تكرار

 جدا
  % 7,53 ,156 55, - -    
تعطى لديه عناية كبيرة مقارنة  3

 مع العاديين
 مرتفع 7536 ,755 - - 4 37 , تكرار

  % 175, 6354 1,54 - -    
يوجد في المركز مكان  4

 مخصص للدراسة
مرتفع  7547 6535 - - 1 37 4 تكرار

 جدا
  % 1,54 4355 55, - -    
توفر المؤسسة كل وسائل و  5

التقنيات الحديثة لتعليم األطفال 
 داخل المركز

 مرتفع 3534 75,1 - , 4 6 4 تكرار

  % 1,54 35 1,54 175, -    
مرتفع  5442 4455 المتوسط العام لمبعد المادي                                              

 جدا
           

 

مرتفع عمي عبارات  فإننا نسجل متوسطات حسابية بين مرتفع جدا، (,) من خالل نتائج الجدول
يقوم المركز بتمبية  (،1) خاص بالعبارة (, من ,651) البعد المادي حيث نسجل أعمى متوسط حسابي

 (%,55) موافق بشدة، (%7,53) موافق، (%156,، حيث نجد )االستجاباتحاجيات الطفل ،رغم تباين 
  محايد.
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(،يوجد في المركز مكان 6) ( خاص بالعبارة, من 6535وثاني أكبر متوسط حسابي ىو )
 (%,55) موافق بشدة (%1,54) ( موافق،%4355) حيث نجد رغم تباين استجاباتيم، مخصص لمدراسة،

 محايد.
أن الطفل يعني  (،3) ( خاص بالعبارة,من  6575) وثالث أكبر متوسط حسابي من حيث الترتيب

( عمى ذلك بدرجة %3356حيث أكدت بنسبة ) المسعف ينزعج عندما ال تكون لديو أشياء ال يمتمكو غيره،
 محايد. (%,55( موافق بشدة،)%35موافق و )

تعطى لديو عناية كبيرة مقارنة  (،7( خاص بالعبارة ), من ,755ورابع أكبر متوسط حسابي ىو )
 ( موافق بشدة.%,175) محايد، (%1,54) ( بدرجة موافق،%6354مع العاديين وىذا ما أكدت بنسبة )

 ( موافق بشدة%1,54) ،(,) ( خاص بالعبارة, من 75,1وفي المرتبة الخامسة متوسط حسابي )
 ( موافق.%35) ( غير موافق،%,175) ( محايد،1,54%)

( ,من 6)ـ قدر ب يالحظ أن المتوسط الحسابي لمبعد المادي كان مرتفع جدا حيثبشكل عام و
 يدل عمى وجود البعد المادي من منظرو مختصين. ( وىو ما7561) معياري وانحراف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



عرض البيانات الميدانية                                    الفصل الخامس                            
 

70 

 

 ثانيا: عرض بيانات التحصيل الدراسي
 عرض بيانات التفاعل  -1

 تفاعلالمختصين عمى عبارات البعد ال النتائج المتعمقة باستجابات (:9الجدول رقم)

      السمم     
موافق   العبارات الرقم

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير 
موافق 
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اتجاه 
 الموافقة

   5 4 3 2 1    
يعتبر المدرسين كأباء  1

 وأميات لو
 مرتفع 75,7 7557 - 1 5 10 5 تكرار

  % 175, 6354 175, 65, -    
يرى زمالئو في  2

 المدرسة إخوة لو
 مرتفع 7551 75,1 - 7 3 , 7 تكرار

  % 3657 7,53 7757 3657 -    
يفضل القيام  3

 بالنشاطات الفردية
 مرتفع 7547 7535 - 1 37 4 - تكرار

  % - 1,54 4355 55, -    
يتشارك مع أصدقائو  4

في النشاطات المقدمة 
 لو داخل

 مرتفع 7541 7557 - - , 37 7 تكرار

    - - ,175 4355 3657 % الصف 
أصدقائو المقربون من  5

 داخل المؤسسة
 مرتفع 75,3 7561 - 1 33 , 7 تكرار

  % 3657 175, ,156 55, -    
 منخفض 3533 1547 6 7 31 - 1 تكرار يمضى وقتو وحيدا 6
  % 55, - ,353 3657 35    

 مرتفع 5441 3443 المتوسط العام لمبعد التفاعل 

منخفض عمى عبارات  فإننا نسجل متوسطات حسابية بين مرتفع، (5)من خالل نتائج الجدول 
وىي يعتبر المدرسي  (3خاص بالعبارة ) (،,من 7557 حيث نسجل أعمى متوسط حسابي )البعد التفاعل 
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   (%,175( موافق، موافق بشدة ومحايد )%6354حيث نجد ) ت،بارغم تباين استجا وأميات لو، كآباء
 ( غير موافق.%,65و)

يتشارك مع أصدقائو في النشاطات المقدمة لو داخل  (،6وبنفس المتوسط الحسابي لمعبارة )
( موافق %3657) ( محايد،%,175) ( موافق،%4355) حيث نجد رغم التباين استجاباتيم، الصف،

 بشدة.
  المدرسة إخوة لويرى زمالئو في  (،1( خاص بالعبارة ),من 75,1) وثاني أكبر متوسط حسابي

موافق بشدة وغير موافق بشدة  محايد، (%7757) ( موافق،%7,53) حيث نجد رغم التباين استجاباتيم،
 (.%3657) بنسبة

حيث أكدت  (،,) ( خاص بالعبارة, من 7561وثالث أكبر متوسط حسابي من حيث الترتيب )
  ( غير موافق%,55) بشدة، ( موافق%3657) ( موافق،%,175) ( عمى درجة محايد،%1،6,) نسبتو

 .يعني تباين في اإلجابة
( %4355(،بنسبة )7( خاص بالعبارة ),من 7535) أكبر متوسط حسابيورابع مرتبة من حيث 

 ( غير موافق.%,55(موافق،)%1,54محايد،)
( %353,) بنسبة (،4) ( الخاص بالعبارة, من 154) وفي المرتبة األخير المتوسط الحسابي

( موافق بشدة، يعني تباين في %,55) غير موافق، (%3657) غير موافق بشدة،( %35) محايد،
 اإلجابة.
( , من 7567)ـ يالحظ أن المتوسط الحسابي لمبعد التفاعل كان مرتفع حيث قدر ببشكل عام و

 .وىو يدل عل وجود بعد التفاعل لدى األطفال المسعفين من منظور مختصين (،7563) حراف معياريوان
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 عرض بيانات البعد التفوق الدراسي -2
 تفوق الدراسيالمختصين عمى عبارات البعد ال (:النتائج المتعمقة باستجابات15) الجدول رقم

      السمم     
موافق   العبارات الرقم

 بشدة
غير  غير موافق محايد موافق

موافق 
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اتجاه 
 الموافقة

   5 4 3 2 1    
 مرتفع ,753 7533 -  - 10 7 4 تكرار  
1  % 19 7757 6354 - -    
 متوسط 7547 7577 - 6 37 6 - تكرار  2
  % - 35 4355 35 -    
مرتفع  7565 ,657 - - - 37 , تكرار  3

 جدا
  % 7,53 4355 - - -    
مرتفع  ,,75 ,657 - - 3 33 5 تكرار  4

 جدا
  % 6155 ,156 65, - -    
 منخفض 7534 1557 3 6 31 6 - تكرار  5
  % - 35 ,353 35 65,    
 مرتفع 75,6 7533 - 3 , , 6 تكرار  6
  % 35 7,53 7,53 ¤ 65, -    

 مرتفع 5443 3468 المتوسط العام لمبعد التفوق الدراسي 
  

منخفض   متوسط مرتفع، فإننا نسجل متوسطات حسابية بين مرتفع جدا، (37) الجدولنتائج من خالل 
(، لدى 7( خاص بالعبارة ), من ,657حيث نسجل أعمى متوسط حسابي ) عمى عبارات التفوق الدراسي،

 (%7,53)  ( موافق%4355) حيث نجد رغم تباين استجابات، الطفل دعم وتشجيع من طرف المؤسسة،
ل ـــــــة داخــــــــصة لممراجعلديو برامج مخص (،6) وبنفس المتوسط الحسابي نجد العبارة موافق بشدة.

 محايد. (%,65) موفق بشدة، (%6155) موافق، (%156,) حيث نجد ركز،ـــــالم
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يميل إلى استخدام  (،3) خاص بالعبارة رقم (, من 7533) وثاني أكبر متوسط حسابي ىو
 موافق (%7753) محايد (%6354) حيث نجد رغم التباين استجاباتيم، التكنولوجيا ويحاول تعمميا،

 موافق بشدة . (35%)
يشارك الطفل المسعف في النشاطات عممية خارج  (،4) وبنفس المتوسط حسابي نجد العبارة

 غير موافق. (%,65) ( موافق بشدة،%35) ( موافق ومحايد،%7,53فنجد نسبة ) المؤسسة،
 محايد (%4355) (،1) خاص بالعبارة من حيث الترتيب، (, من 7) وثالث أكبر متوسط حسابي

 موافق وغير موافق. (35%)
 (%353,( بحيث ),من حيث الترتيب خاص بالعبارة ) (, من 1557) ورابع أكبر متوسط حسابي

 غير موافق بشدة. (%,65) ( موافق وغير موافق،%35( محايد،
 (, من ,754)ـ يالحظ أن المتوسط الحسابي لمتفوق الدراسي كان مرتفع حيث قدر ببشكل عام و
يدل عمى وجود التفوق الدراسي لدى األطفال المسعفين من منظور  ( وىو ما7567) معياري وانحراف

 المختصين.
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 عرض بيانات التأخر الدراسي -3
 تأخر الدراسيالمختصين عمى عبارات البعد ال النتائج المتعمقة باستجابات (:11) الجدول رقم

      السمم     
 موافق  العبارات الرقم

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير 
موافق 
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اتجاه 
 الموافقة

   5 4 3 2 1    
 الجتناب أعذاريخلق  3

 الدراسة
 مرتفع 7534 7534 - 3 4 33 7 كرارت

  % 3657 ,156 1,54 65, -    
يؤثر الغياب في التحصيل  1

 الدراسي لديه
 مرتفع 3573 ,,75 3 1 - 36 6 تكرار

  % 35 4453 - 55, 65,    
يكون التأخر الدراسي لديه  7

ناتج عن الحالة النفسية 
 للطفل

 مرتفع 75,7 ,755 - 1 3 36 6 تكرار

  % 35 4453 65, 55, -    
تقدم للطفل نصائح عند  6

 فشله في الدراسة
مرتفع  7565 6543 - - - , 37 تكرار

 جدا

  % 4355 7,53 - - -    
لديه أفكار للعمل خارج  ,

 المحيط المدرسي
 مرتفع 7557 7533 - 3 5 4 , تكرار

  % 175, 1,54 6155 65, -    
 مرتفع 7573 ,755 المتوسط العام لمبعد التأخر الدراسي 

 

مرتفع عمى عبارات  فإننا نسجل متوسطات حسابية بين مرتفع جدا، (33)من خالل نتائج الجدول
وىي تقدم لمطفل  (6) خاص بالعبارة (،, من 6543الدراسي حيث نسجل أعمى متوسط حسابي )التأخر 

  موافق. (7,53) موافق بشدة، (4355نصائح عند فشمو في الدراسة وىدا أكد بنسبة )
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( يكون التأخر الدراسي لديو ناتج عن الحالة 7) ( خاص بالعبارة, من ,755) وثاني أكبر متوسط
 (%,55) ( موافق بشدة،%35) موافق، (%4453حيث نجد ) غم التباين استجاباتيم،ر  النفسية لمطفل،
 محايد. (%,65غير موافق )
 (%4453) حيث اكدت بنسبة (،1خاص بالعبارة ) (, من ,,75) أكبر متوسط حسابي وثالث

 .غير موافق بشدة (%,65) غير موافق، (%,55) ( موافق بشدة%35) موافق،
نرغم التباين  (3) خاص بالعبارة من حيث الترتيب، (, من 7534حسابي )ورابع أكبر متوسط 

غير  (%,65) موافق بشدة5 (%3657) محايد، (%1,54) موافق، (%156,) حيث نجد استجابات،
 موافق.

  محايـــد (%6155) حيـــث أكـــدت نســـبتو (7533وىـــو ) (,) وأخيـــر متوســـط حســـابي الخـــاص بالعبـــارة
 بشدة. موافق (%,175) موافق، (1,54%)

( , من ,755)ـ يالحظ أن المتوسط الحسابي لمتأخر الدراسي كان مرتفعا حيث قدر ببشكل عام و
يدل عمى وجود البعد النفسي لدى األطفال المسعفين من منظور  ( وىو ما7573) وانحراف معياري

 .مختصين
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 خالصة
من األبعاد الوضع اإلجتماعي والتحصيل لكل  ب متوسط استجابات المختصينلقد تم حسا

  العينة عمى مقياس ليكرت بدرجاتو الخمس )مرتفع جدا استجابات بترتيب الحساب سمح ىذا الدراسي،
 اإلجتماعي.الوضع كما سمح بمقارنة استجاباتيم عمى درجات  ،مرتفع، متوسط، منخفض، منخفض جدا(

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 تمهيد 

مناقشة على ضوء فرضياتها: أوال  

مناقشة وتفسري النتائج على ضوء الفرضية األوىل -1  

مناقشة وتفسري النتائج على ضوء الفرضية الثانية -2  

مناقشة وتفسري النتائج على ضوء الفرضية الثالثة -3  

السابقة الدارساتعلى ضوء  مناقشة: ثانيا  

"مسات شخصية األطفال املودعني ببعض املؤسسات"مناقشة وتفسري النتائج على ضوء دراسة  -1  

 "le droit à l’existence"  مناقشة وتفسري النتائج على ضوء دراسة -2

 "naissances et abandons en algerie " على ضوء دراسة مناقشة وتفسري النتائج -3

 خالصة

 مناقشة وتفسير النتائج  :سادسال الفصل
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 تمهيد
تنذينءضدددصلن ددديضنتمباااددداينتمصاالتاادددفن ددد  نا دددا  ن ددد ن دددذبعدددالنتهاء دددالنصدددلنتمس ددد نتم ددداص نتمددد

تمس ددد نصاا  دددفنن ءس ددداينءجدددونتماءددداتهان ددد تلتنصاا  دددء ان ءس ددداي ان جددد نضددد لنتمسيضدددااين  ن جددد نضددد لن
ا دا  نصعي دفنماء   ن  نتأل اينإم نءس داين دبظنظ د ينءجدونتماءداتهن صاا  دء اان صدان تماليت اينتم ابقفا

ن.صالىنتمءأثاين تمءأثينبالنتمصءغايتينتماليت فنصلن   نتماءاته
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 مناقشة وتفسير نتائج الدراسة على ضوء فرضياتها :أوال
ن(R)تم ط ننتها التياءمنتمء ققنصلن  فنتمسيضافنب  اظنصعاص ننن
 لفرضية األولىامناقشة وتفسير نتائج الدراسة على ضوء  -1

 نتائج الفرضية األولى
نن.تماس  ن ج نتمءس قنتماليت  ناؤثينتمبعال -

 الفرضية الصفرية
نن.اؤثينتمبعالنتماس  ن ج نتمءس قنتماليت   ه -

R)تن الن ااونءأثاينبالنتمبعالنتماس  ن تمءس قنتماليت  ن صاانب  اظنذمجءعي ن ج نصانإ
2

مء ضاحنن(
R)صالىنتمءأثاين صان  نتمجال  ن

2
ن:(

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,526
a
 ,277 ,239 ,30600 

ن

ن ن اصف ن ل نتمجال   نصل Rاءضح
2
نذ  نن0..8=ن(( ن اصءه نصا نتماس   نتمبعال ن ل ناعا  صلنن0.%ت

نتماليت  ا نتمءس ق نتماص نن صانتمصءغاي نذ ل نتمصعا اف نص ء ى ن اال نصعا ي ن    نمجبعالنن8.80ج نباما بف  صا
ن.8.80تمصعا افنتماس  ن  ن ت الن ج ن الىنما نم انءأثاينصعا ين ج نتمءس قنتماليت  ن االنص ء ىن

نتمص ع نصلن   ن نتماس  ن تمءس قنتماليت  نمالىنتمطس  نتمبعال نبال نالت  نءأثاي ن ج ال ا ءاءهن اال
ن.تمص ء الن المون   نصؤ يتءهنت ءجاباي

ن نتمء اص  ننتهجءصا  إل نتمص ء ال نا ع  نتمء  نتم اصف نتمصؤ يتي نتمص ع نصل نمجطس  مء قاقه
س نتمص ع ن ا فن  نصيت جهنتمعصيافناجظن لنا ققنا امصي زن اصفن تمص ء الن ا فناي لن لنتمط

تمء اص ن  هنصعناس هان ايض نبالتءهن ء نا ءطاعنص تج فنتمصجءصعن ا ءطاعنتمءأ جمنصعهن بامءام نا ققن
نين  ن ال اا.ذتمنتهجءصا  نتهاالصاج
 قالنناس افانتضطيتباي صلنصظا ينتمبعالنتماس  ناجالنتإل ا فنمجطس نتمص ع نء   نمهنتمعالاالنصلنن

نتمص ء فن  ن جمنتماس نتم ي  ن لنتألطسا نتمصعا الن ا فنإ ا فنج الافنصعظص منمالا من اقن   االءاا
تمء ت  ننهنا ءطاع ل يالنألا منمالا من ج نصلنإ ا ء من  ن  نبعضنتأل االنصعنتألناجصتهاال  المن
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ننتماس  ن امقجقنته ءقيتياس افن  المننتضطيتبايمون بامءام نا جقنمالا منذء صحنبنصع منأللنإ ا ء منه
نتم   نصلنتأل يال.

نتمص ء الن لنصعظص منتألطسا نتمص عسالنمالا من ال تلنن نتمزص لنتصلنصظا ينتمعال تاافن  ال ءجاه
ن ن   نتم بظ ن اع ال نتمءيب اف نتمصؤ  ف ن   نتمزص لنذ ا ف نصل ن  م ناءجق ل نتمص عسال نتألطسا  ن ل مو

ناعءبي انال ا ان لنتماس نصلن  منتأل يال.تأل يالن بامءام ناججأنإم نتمعال تاافن صان
نن نتمعزمف نتمص ع ن هنا ءونن تهاط تتافصلنج ف نمالىنتمطس  نتمء نءظ ي نتمصظا ي نبال    نصل

تنصان  بياانبهنتمص ء الن تمصيباالن  نتمصي زنأللنذ  نباأل يالن ا فنتمص ج الالنبامصؤ  فنتمءيب افا
نته ء اوبامصالي فناجء قنبعاممنغياظنباما بفنمهن بامءام نا ا نصلننتمء ا هتمطس نتمص ع ن ا فن االن

نتنصعنتمبعضنم لنبعضنتألطسا نءجالهنبطبعهنص ءونصعنتمجصاع.ذب من  
تنصان  االاانبهنتمص ء الن لنتمطس نذ صلنتمصظا ين اضاناجالن لنتمطس ناصا نإم ن  صنصعالن  ن

نإماهنناأل االاصا نإم نصلنا ققنمهنتم ظن تم االن ا  ينمهن  نت   تلنصاالافن  نصعا افن ء نإاهناججأ
 امطس نتمص ع ناصا نإم نتمطي نتمجالن    نن االصانء اال هنص  جفنصانم ج ان  نص ا الءهن ج ن ج اا

نن.تمطباعن تمصعاصجف
ن ذن نتمصظا ي ن صل نباألصل نا عي ل نتمص عسال نبعضنتألطسا  ن ل ناجال ن تماس  نن تهطصتاالمو

ونيتجعنم   افنتمطس نصث نتمعاالاالن ااونصلنا ا نصلن  لنصعالنذمبهن ننا عي لن تمبعضنتأل ينه
صلن  لن تمقجقنصلنن تهطصتاالا ا ن المونتألطسا نتمص عسالن  نطس نمهنصا هءهن يغباءهنن تأل ينه
اس افن االةن إاهننتضطيتبايينء  لنذ امطس نتمن  ظن امفنتمطس ان تهطصتاالصالنتنتألذ  ن  لن  ي.
ناس  ن هناؤصلن ج ناس هنصلن  ال.نتطصتاالا جالننتنتم ج وناال ن ج ن اهنهذ نصعاصجءهن  ا  لن االن 

نتمء ا م جااا ن ءعجم نإ ء التم نصا ا نصؤ يتي ن ج  ن ا ء ى نتماليت   نتمءس ق نبعال نتمس منن صا  ي ف
ا ايون  ننتمص ء ىنتمعام نصقايافنصعن  يتاهانبيااصهنص  صنمجصيتجعفانتمصؤ  فاء جاعننا ته ءاعاظ
نتألا طف.

نتمءس قنتماليت  ن تم نصظ ينصلنصظا ينبعال ن ءعجص ا نتمء ا م جاا نتمص ء الذإلنت ء التم نينت ءبيه
 ص ت عننايا األاءين اص ن  نصؤ يناال ن ج ن لنتمطس نتمص ع ناصا ن ثايتنإم نت ء التمنتم  ات نتم الاثفن

ن.هذاءاستمء ت  ن ا ا  ن لناءعجمن ا نا ءعصج ان  نصجاهينتمب ثن لن  االن ص تضاعن
 لنن  نتألا طفنتمصالي افن  التنااء ين ته ءاعاظ صلنصظا ينتمءس قنتماليت  ناجالن ي فنتمس منن
ن.تمبعض
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ن ء جاعنتمصؤ  فنصؤ ين  التنتمصؤ ين  ظنتمص ء النما نص ي طانا اغاظن لنتمبعضنتأل ي
ا منب   ن باين  نء جاعن ال من  تلن   ين ج نتمءس قنتماليت  ن اثن  االاانتمص ء الن لنتمصؤ  فنء

ءء  نبامصؤ  فنتمءيب افن تمءعي ن لن  ضا  انب ال نصعي فنص ء تهن ءقالامنمهننا اثن ا انصاالاان  ناس اا
ءقالمنمهنتمال منم  نناص   ي النصء ج ن  نمالاهننتذتمعااافن  تلن النصءس قنء جعهن ج نتماجاحن  ثين ت ن

نءي عنمهنص ء ته.
اضعهن  نباس هننتمبيتصهن النبيتصهنمجصيتجعفنص  صنمذمون  ذتنتمءس قنتلنا  لنمالاهن صلنصظا ي

نن نتمص ء الن  ن ذتنتمصجا ن  ذتنصانت االاانبهنتمص ء ال. 
تمص ء الن لنناهنذ نص ء ىن ا نصقايافنصعنت يتاهن صانت االاانبه  صظا ينتمءس قنتماليت  ناظ ين

ننبعضنتألطسا ا تميغبفن  نتماجاحن تمءس قنمذمونتمطس ناقايلنن منصلنمالا منته ءقاالمجذالناصءج  لن ذت
ن تمصزاال اظلناس هن  ننمومذنصلنتماجاحن ايغظنتلنا  لن  نتأل ض ناس هنصعنتأل يالنما ققنتمءقالم

نتأل ض .
ناجال:نسيامظاهر التفوق الدر  صلن

  نتألا طفنتمعجصافن ايجنتمصالي فن تمص اي فنءأء ناءاجفنءس  هنب يطنلنتمطس نتمص ع نا ايونإ
ن الاانبهنتمص ء  ل. صاالصهن  ن سهن ا ظنتمءصازن صامنتأل يالن  ذتنن لنا  ل

  نمالىنتمطس مفنت ناؤثين ج نتمءس قنتمالينممنءء ققنتمسيضافنتأل  ن تمء نءاصن ج ن لنتمبعالنتماس 
ن بامءام ناقب نتمسيضافنتم سيافن اي ضنتمسيضافنتمبالاجف.تمص عسفنصلنصاظ ينتمص ء الن

                                                   الفرضية الثانيةمناقشة وتفسير نتائج الدراسة على ضوء  -2
 نتائج الفرضية الثانية 

نجءصا  ن ج نتمءسا  ناؤثينتمبعالنته -

 الفرضية الصفرية:
ن ج نتمءسا  جءصا  ناؤثينتمبعالنتهنه -

ن الن ااونءأثاينبالنتمبعالنته نإذت نب  اظنمجءعي ن ج نصا R)جءصا  ن تمءسا  ن صاا
2

مء ضاحنن(
نصالىنتمءأثاين صان  نتمجال  :

ن
ن
ن
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Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,002
a
 ,000 -,053 ,33166 

R)اءضحنصلنتمجال  ن لن اصفن
2

صلنصءغاينن8%جءصا  نصان اصءهن لنتمبعالنتهاعا ننتذ  ن8.88=(
ن لنتماص ن نباما بفنمجبعالنتهن8.80 االنص ء ىنصعا افنجن   نصعا ينذتمءسا  ن صا جءصا  ن  ن ت الن صا

ن.ن8.80 ج ن التنما نم انءأثاينصعا ين ج نتمءسا  ن االنص ء ىنتمصعا افن
نتهن نتمبعال نبال نالت  نءأثاي ن ج ال ن الم ن   نا ءاءه نصل نتمص ع  نتمطس  نمالى ن تمءسا   جءصا  

جءصا  ناجالنتمع  اين صان  االاانبهن ءجاباينتمص ء الن ذمونصلن   نتمصؤ يتينصلنصظا ينتمبعالنتهت
ءظ ينمالا منء  الن   فن  نتمغامظننمء ا  منبامصؤ  فن  نتمصجءصعاتتمص ء  لن لنبعضنتألطسا ن االن

اءجا ز لن  طات من  ذتنتمء ا  نتمصجءصعنتمذيناعاشن اهنصء ا  ن ننء  لنجاالةن تم بظنايجعنإم ن لنصا
نصعنتمص اطالنبهن  نتمءعاص .ع نصلنتمطس نابا ن   فنجاالةناج

 فن ج نآ امصجءصعنتمذيناعاشن اهنااظينإم نتمطس ن اهننصلنصظا يهنتإلجءصا افناظيةنتمصجءصعان
ضطيتبايناس افن ا بحنا قالن ج نتقنمهنتمصجءصعن  اهن طأن  ذهنتماظيةنتم جبافن  ظنتمص ء النء ج

نصاه.نم اءقامتمصجءصعن ا ع ن
جءصا  ن   ظنتمص ء الن إلنصالىنءقب نتمطس نتهجءصا  ن ذمونتم ضعافنتمبعالنتهصلنصظا ينن

ألاهنالتتصان لنتأل يةن  لن ضعنيتقن  نتمصجءصعن ااظينإم ن ضعاءهن ا اناا  فنصلننء جالانم ضعاءهنه
  افنيغمن لنتمصي زنا ا الهن اليناصجوننا ءطاعن لنا ققن   صهن  نتمص ءقب نألاهنه ا فنتمج تاظن هن

صعنتمصجءصعننماءأ جمجءصا  نتتمص ءطاعنإهن اهنغاينص ءق ن اب ثن لن ضعهنتم قاق نما  نإم ن ضعن
ن ااالصهنصعه.

نتهن نتمبعال نمأل صلنصظا ي نتمص ا الة نءقالام نا ب ل ن لنبعضنتألطسا  ن اجال يالنجءصا  نص ا الة
ا ظنذمونأللنتمصجءصعن يضن جاهن ذتنن ا فنإذتن النتمصجءصعنتمذين اهنا ا الهن صانتمبعضنتأل ينه

ءجاهنتأل يالناجعج منت  جصان الن ج  هن اا نن  ظنتمص ء الن ذمون  ن ذتنتمبعالناجالنصؤ ينتم ج وا
نء امن  مهنالتتصا. امطس نتمذينمالاهن ج ونغاين  يناءجق نص ا  ن ء جاهن  بعنتهناءجاب اهن تمع  ا

  ذتون االصانا  لن ج  هنجاالنصعن  يتاهناجالهنص ب ظنم لنااظي لنإماهناظيةن سقفن  ذتن  ظن
نتمص ء ال.
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ن ءقاال  ذتنتهن  ص اينمهن زص تهنإ  ةنمهن ذموان آبال صلنتمصؤ يتين ذمونتمءسا  ناجالنتمصالي الن
  ذمونء  لنصعاصجءهنصعنن من ااافن ا فنبهامالىنتمطس ناأء نإذتن النتمصيباالنجاالالن  نصعاصجء من مالا

ن  االاانبهنتمص ء ال.ن  ذتنصانزص تهن  نتم  نما ن زص تهن  نتمصي ز
نتمقاامن نإم  ناصا  نتمطس  ن ل نبعضنتمص ء ال ن ايى نتمسيالاف نتما اطاي ناجال نتمءسا   نصظا ي صل

نءس قا نمالاه ن ال نإذت ن ا ف ن  اليتءه نص ايتءه نابيز ن   ننباما طاينتمسيالاف نم لن ذت نبعضنتألطسا   اال
نتمبعضنصا مناصاج لنإم نتما اطاينتمجصا اف.

صلنبالنصظا ينتمءسا  ناجالنتما اطاينتم سافن امطس نتمص ع ن  ظني ينتمص ء الناصا نإم نن
تمقاامنباما اطاينصعن  ال اتهناء ايونصع منالت  نتم  نألاهناظامنتم  ن  صينصلنتأل ءاذن  نتمصالي ن

ن.مذموناجظنتمقاامنبه
نتمص ء النبهن لن غجبافنتأل ال الننظا ينتمءسا  ن لنتأل ال النصلنالت  نتمصؤ  فن صاصن   االاا

ن صانالت  نتمصؤ  فن أ ال اتهنص ال ال لن زصاجهن  نتمصالي ف.نا  ا لنصلنتمصي زن  ها
ناصض ن  ءهن  االتانصلنصظا ين نتمءسا  ن اه نصان الم نتمص ء الن لنتمطس نغامبا نبه ن  بياا ن صا

ن   ن  اله نتهااعز  نصاذت نغامبا ن    نط ا  نما نم  ي ن ايجنناعزت  ن   نالت   ن  تل ن  ال اته نصع ا  ل
نتمصؤ  فن  نتمصي ز.ن

 ج نتمءسا  ننجءصا  ناؤثيصن ج ن لنتمبعالنته صاهنا ءاءهن لنتمسيضافنتمثااافنممنءء ققن تمء نءا
نتمسيضافنتمبالاجف.نمالىنتمطس مفنتمص عسفنصلنصاظ ينتمص ء الن بامءام ناي ضنتمسيضافنتم سيافن اقب 

 الفرضية الثالثةمناقشة وتفسير نتائج الدراسة على ضوء  -3
نن.اؤثينتمبعالنتمصاالين ج نتمءأ ينتماليت   -

  :الفرضية الصفرية
نن.اؤثينتمبعالنتمصاالين ج نتمءأ ينتماليت  نه -

نب  اظن نتمصاالين ج نتمءأ ينتماليت  ن صاا ن الن ااونءأثاينبالنتمبعال نإذت R)مجءعي ن ج نصا
2

) 

ن:مء ضاحنصالىنتمءأثاين  نتمجال  
ن

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,114
a
 ,013 -,039 ,43472 

ن
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R)اءضحنصلنتمجال  ن لن اصفن
2

صلنءغاينن%0.1  التناعا ن لنتمبعالنتمصاالينصان اصءهنن8.80=(
ن لنتماص ننتمءأ ينتماليت  ا نتمصاالين  نن8.80جن   نصعا ين االنص ء ىنصعا افنذ صا نمجبعال نباما بف  صا

ن.0,05م انءأثاينصعا ين ج نتمءأ ينتماليت  ن االنص ء ىنتمصعا افن ت الن ج ن الىنما ن
نتماليت  نمالىنتمطس نتمص ع نصلن   ن نتمصاالين تمءأ ي نءأثاينالت نبالنتمبعال ن ج ال ا ءاءهن الم

ن يتي.ت ءجاباينتمص ء الن ذمونصلن   نصؤن
نهن نأل اال نااز ه ناجاله نتمصاالي نتمبعال نصظا ي نتمنصل نبه ن  االاا ن صا نتمطس ناصءج  ا ن ل ص ء ال

تمص ع نالتتصانا ع نإم ن لناء  ينمالاهنجصاعنتم  ات ن  تلنتمصالي افن  نتم اجاينتمعاصفنب ء نتمطيقن
ا ءاجهننمء  اين  نصااصءج  انا عينباماقصن  اهنما نصث نتأل يالنم لنتمصؤ  فنء ع نالتتصانن عاالصانه

نتمطس نتمص ع .
صلنصظا ينتمبعالنتمصاالين لنتمصي زناجب نجصاعن اجاءهن ايىنتمص ء الن لنءجبافن اجاءهناغط نن

نضطيتباءهن ص ا جه.تاقات هن اعامهن
نصعن ن  تل نمجء ت   نالتتصا نا ع ل ن امص ء ال نتم ا ف نتمعاااف نتمصاالي نتمبعال نصظا ي نصل اجال

ن.إ طالن ااافن ا فنصقايافنصعنتمعاالاالنألاهنب اجفنإما انم الن اجاءهنتماس افتمصالي الن  نتمصجءصعنإم ن
  نمهنصظا ين   نتمص النتمص  صنماليت فان   ظنتمص ء النتمصي زنا  ينمجطس ن  نتمبعالنتماس

 اجاءهن ء نءبا نمالاهن   افن  افن ا ت  نتم ااةنتماليت افن ا فنآلا انصي جفنص صفنإذتنممنا ققنذمون
نأثين  نجصاعنصجاهين ااءه.    ناء
نتماس  ن ج نتم  ات ن تمءقاااينتم الاثفنالت  نتمصي زاصلنصظا ينتمن    ظنتمص ء الن إلننبعال

نال ينتمصي زن  صجهنصبيصهن ء ناءص لنتألطسا نصلنتمءعجمنب   ن  ض .
نتمس  نا اتحن االننتمغااظنااءهن لنتم امفنتماس افانتأل ذتيان صلنصؤ يتينتمءأ ينتماليت  ناجال:

ن   اينمجعص ن ايجنتمص اطنتماليت  .
ا ءجقنتأل ذتيننلنتمطس نتمص ع نهصلنصظا ينتمءأ ينتماليت  ناجالنتأل ذتينا   ظنتمص ء الن إ

 م لنتمبعضناججأنإماهنألا منممننهن  ن ااءهن صجاهءهاالألاااناقالمنمهنا اتحنمجاليت فن تمءس قن  ثينألا انءسا
نهنجءااظنتماليت فن أا متمناظيةن جبافنمج ااةنمذموناججت لنإم ن جقن  ذتينءء  لنمالا منءجونتماظيةان مالا 

ن  لن ي ء من  نتمعص نضعاسفن اججت لنإم نتمء  النتمص ا .نتمعص نألا منبال لن  افانا ءطاع ل
ا ينتمءأ ينتماليت  نتمغااظن   ن اص نيتا  ن اثن  االاانتمص ء الن لنتمغااظناؤثين ثايتنظصلنص

نتمغااظن  اااانا  لنب بظنتمصج نصلنتماليت فان  ن  ن   نء  اج منتماليت  نأللنتمالي  نصء ج جفن  ذت
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نااجزن ص نصاا ؤثين  ن بامءام نتمغااظنتمصء يينب بظنءجونتم جهنان جاينصعن  النزص تهن  ن اهنمم
نء  اجهنبام امظ.

نصلنصظا ينتمءأ ينتماليت  نتم امفنتماس افن اثناي نتمص ء  لن لنتمعاص نتماس  نص منجالتن إذت
تمطس نتمص ع ن  نصيت جهنتأل م نصلنءعجاصهن ممناءجق نتمال من تمء جاعنب ء نتمطيقن  التناءيونمهن الن

نته ن  الم ناس اف ن ألناجءق نبصجءصعن قالة ن   ن بامءام ناء يظنصلنص ت سهنمء اقنبامصالي ف نتمستف نم ذه اا ال
نمجاليت ف.نمء اقنتمصب ياط تلن  المنته اججأنإم نتمعزمفن ته

نتمس  ا نتماليت   نتمءأ ي نتهنصلنصظا ي ن اال ن ا ف نمه ن الاالة ناقالص لنا اتح مء اقن امص ء ال
تأل يالن  ذتننبآيتلنا غامهتبامصالي فن تم ي جنمص تج فنتمصجءصعن امطس ن اانا  لن  ن يتعنبالنتمصالي فن ن

نبءقالامنتما اتحنمء س ن ذتنتم يتعن  ذتنتمس  .تم يتعناق ص لنبال ي من
صلنصظا ينتمءأ ينتماليت  ن لنتمطس نمالاهن   اينمجعص ن ايجنتمص اطنتمصالي  ن ايىنتمص ء الن لن

بامءس اين  نباالنا صحنن الموناءاجفنمعالمنص ت جفنتماليت فن  لن صيهنهنبعضنتألطسا نمالا من ذهنتمس يةا
ص ءقب ن  ض نغاينصيءبطنباماليت فنصث نصي جفنتمصيت قفن اظلن اهن جصان  يعن  نباالنص ءقب ن صلن ج ن
نتمصالي فن ن    نتمص ء ال نا اتح نإم  نا ءصع ل نصا م نتمبعض نم ل نتمصي ز نصل ن ي جه ن ب   ااءه

ن  نتمصي ز ن ل ن صا ن  ي ن   نا جال ن ه نمالا م نتمص ءقب  ن   ن  ا ا اجابااء ا نتميت ت  نتمصأ ى ن ها  نم م ن  
تا  نم من هنا ءطاع لنتم ي جنصاهنأللنمالا منتم   نا ءطاع لنتم ي جنصاهنأللنتمصي زن  نتمصأ ىنتمين

ننننصلنتمصجءصعن صانااءظي من اهناءاجفنتأل  اينتم اطتفن لنتماليت فن ذتنصانجعج مناءأ ي لناليت اا.

  مناقشة النتائج على ضوء الدراسات السابقة :ثانيا
ن  نتماليت اي نصجص  ف نتأل   نتمس   ن   نتم اماف نتماليت ف نءاا مي نمقال ن امجيتم ابقف تماليت فننتمء 

نتميت افنتاءبالن لن ااونء ابهن ننتم امافن صءغايتء اا  ء  اينبالناءاتهنتماليت اينتم ابقفن اءاتهنتماليت ف
ن اثن ا انءقءيظن  نبعضنجزتااء ان ء ءج ن  نتمبعضنتأل ي.

نسمات شخصية األطفال المودعين ببعض المؤسسات" وتفسير النتائج على ضوء دراسةمناقشة  -1
نته نتم ضع نبال نءأثاي ن ج ال ن الم نإم  نتم اماف نتماليت ف نمالىنء  جي نتماليت   ن تمء  ا  جءصا  

نتماليت اين نصل نتمعالاال نء  جينإماه نصا نصع نءءسقنجزتاا ن تماءاته نتمص ء ال نصاظ ي نصل نتمص عسف تمطس مف
ن(1891جمال شفيق )دراسة  ءصالاان جا ان اجالنتتم ابقفنتمء ن
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ا ساضنت لنن"سمات شخصية األطفال المودعين ببعض المؤسسات"ن النء  جينصلن   ناليت ءها
ن جاصف ن   اف ن صاي نء  ال نإم  ناؤالي نصصا نتألطسا  ني ااف نص ء ى ن   نم ؤهلنن ت  صا  نء ت ق    ل

نتألطسا نالت  نتمصؤ  اينتإلا تتافن   نءءسقنجزتاانإم نصانء  جينإماهناليت ءاانتم اماف.

 "le droit al existenceمناقشة وتفسير النتائج على ضوء دراسة " -2
ن ناليت ف نصع نءءسقنجزتاا نبعا تل1883م حشوف )سلي صا  تمء ن"  le droit à l’existenceن"(

 ءقيتينتبعالمناء ايتنبالنتمصيت قالنتمص عسالن  نص ا  نصءعجقفنتء  جينإم ن لن  ثينتمص ا  نتماس افن
ن ن  ثي نتمص ع ن   نتمطس  ن  ل نتهتتم   اف نصل ناءص ا ت ن ل ناءصا ل ن ا م ن اث نبامصي ز نننناالصاجنيءباطا

ن  نتمصجءصع.
ا ا م لنءجا ز اننص ا  ناس افنصيءبطفنبامب ثن لنص ض عنتم ظنتماس  ناجظن لنء بعانمالا م
نمالا من   من ء ا ين ثايةن ا فن  يةنتم ي جنصلنتمصي ز.ن  نتمصجءصعااالصاجنصلن   نته

ن نتاصءج  ل ن جباف نتمصي زتءجا اي نالت   نء تجال م نناءجاه نبامء ج نذ يغم ناق ص ت نمل ن إا م نننننننمو
نغاينيتضالن لنن ءباي من لنتمص النتمصاا ظنم من  نتمصي زات لنص اا من اهنأللن  ن  ء نم ن اا ت

نتمعاشن اه.

 naissances et abandons en algerie "مناقشة وتفسير النتائج على ضوء دراسة "  -3
 " naissances et abamdomsen Algérieن"بعا تلن(2001بدرة معتصم ميموني ) ذموناليت فن

تمء نء صحنبء  اينتمج نتم تقنمءيبافنتألطسا ننهنتماليت فن  ناقصنتمص تيالنتمصامافن تم  ات اذ صانءءسقن 
ن ءااجاء منأللنتمءص ا نا  لنصلنط  نتمال مفن   ناءصا  نصعنتم ضعافنتإل ء االافنمجب ال.ت ءجبافن
نبانن نثقءه ناقص نإم  ناؤالي نتمص ع  نتمطس  نب ا ناصي نتمء  نتم  اف ن نتضطيتباي ن تمصجءصعنإل ننننس ه

نتمص اطنبه.

 النتائج العامة للدراسة -ثالثا
ن ي ينن-ن نص ء الا نصاظ ي نصل نتمص عسف نتمطس مف نمالى نتماليت   نتمءس ق ن ج  ناؤثي نه نتماس   تمبعال

تمص ء الن لنتمطس نتمص ع ن غايهنصلنتألطسا ن ءس   منتماليت  نهنايجعنإهنتألبعاالنتماس افن قطن اص لن
نتم امافنءص  يين   ني ينتمص  ء الن ج نتألطسا نإيجا هنإم نتمسي قنتمسيالافنبالنتألطسا ان اليت ءاا

ن ااينتماءاتهنا األطسا نتمص عسالنإضا فنإم نتمعصين ا منهناءصءع لن  غجباء من  نتمط ينتهبءالتت نم ذت
نمغااظن نتماليت   نتمءس ق نإم  نب م ن اؤالي ناس اء م ن   ناؤثي ن   ن جال نص صا ن امء ساز نم الت نتأل يي ب  ط
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ؤ  فنمجبيتصهنتمص  صنمجاليت فن تمج تزمن ذمونتمص اطنتأل يين اهان امءس قناءأثين ذمونبصالىنء  اينتمص
ء  لن بظن  نتمءس قنتماليت  ن ين ج الن بعاالن  يىنمجءس قنغاينتمبعالنتماس  ن  نتمءأثاين ج نتمءس قن

نتماليت  .
ن لنن- نإم  نتمص ء ال ن  ظ نيتجع ن  ذت نتمص ع  نتمطس  نمالى نتمءسا   ن   ناؤثي نه نتهجءصا   تمبعال

نتمطس ن ن جبافنمهنمالمون امطس نتمص ع ناصا نإم نتمعزمفن  المنتمصجءصعنتمذيناعا ه تمص ع نمالاهناظية
تمءسا  نصعنتمصجءصعنألاهناءجق نتمعالاالنصلنتم  منتماا النمهان   ب من إلن ج  هنصعنتأل يالناجع نصلن
  مهناءجاب اهان  التنتم ج ونا  ظنصعهنإم نتمصالي فن بامءام ناؤثين ج نءسا جهنصعن  يتاهن  نتما اطاين

نمصقالصف.ت
ن   ظنن- نص ء الا نصاظ ي نصل نتمص ع  نتمطس  نمالى نتماليت   نتمءأ ي ن   ناؤثي نه نتمصاالي تمبعال

تمص ء الن لنتم اجاينتمصاالافنءء  ينمجصاعنتألطسا نتمص عسالنم لنصعنذمون إااانا  ظنءأ يناليت  ن
نمجءأ ينتماليت  ن  ااون  تص ن  ين ن ججااظنتمصاالينهناعءبين اص نيتا ا نءأثاين جب نمالا مان م ذت ىنم ا

  ج نتمء  ا نتماليت  .ن

 القضايا التي تطرحها الدراسة  -رابعا
مصان النتمب ثنتمعجص ن ج جفنصء جفنتم جقاينايءبطن ا انتمعجمنبامءطباقان قالن ثايين ذهنتماليت فن ج فن -

نتهجءصا نتمعج م نصجا  ن   نتمبا ثال نت ءصام نص   ن ء  ل ن ا ا ناعءقال نتمء  ن تمقضااا نتمء اؤهي  افنصل
  تإلا ااافن  :

ء  جينتماليت فن لنتمبعالنتماس  نهناؤثين ج نتمءس قنتماليت  ن نمذمون  ءيحنإجيتلناليت فن   نءأثاين -
 تمسي قنتمسيالافن ج نتمءس قنتماليت  .

اؤثين ج نتمءسا  نمذمون  ءيحن  ن ذتنإجيتلناليت فن   ناظيةن ء  جينتماليت فن لنتمبعالنتهجءصا  نه -
 ءأثاي ان ج نتمءسا  نمالىنتمطس نتمص ع .صالىن تمصجءصعن نصا

ء  جينتماليت فنإم ن لنتمبعالنتمصاالينهناؤثين ج نتمءأ ينتماليت  نمذمون  ءيحنإجيتلناليت فن   نصالىن -
 ءأثينء  ينن اجاينتمصاالافن ج نءأ ينتماليت  نمالىنتمطس مفنتمص عسف.

 

ن
ن
ن



 الدراسة نتائج وتفسير مناقشة                                                       السادس الفصل
 

 
 

 خالصة
نءقالمنا ءاءه  لنتمسيضااينتمث ثفنممنءء ققن  ذتنيتجعنمعالةن  باظان اماءاتهنء اين صلن   نصا

إم ن ب  نتمسيضافنتم سيافن ي ضنتمسيضافنتمبالاجفن  ذتناال ن ج ن المن ج النتمءأثينبالنتمصءغايتينصلن
 تماليت اينتم ابقفنتمصء اب فنإم ن النصا.   نتمصاا  فن ج نض لنتمسيضااين  ن

ن
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 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 جامعة محمد الصديق بن يحيى

 كمية العموم االنسانية واالجتماعية

 رطفونياقسم عمم النفس وعموم التربية واألو 

 تخصص عمم النفس التربوي

 

  بحث بعنوان استبيان :  

 

 

 

 

 مقدمة لنيل شيادة الميسانس في عموم التربية تخصص عمم النفس التربوي مذكرة

 :ةستاذشراف األإالطالبتان:                                                             عدادإ

 مشري زبيدة   رزيق حورية

 بصير سالف

 

 

 

 

 .2012/2012السنة الجامعية:

و أثره على التحصيل الدراسي لدى الطفولة المسعفة من منظور  االجتماعيالوضع 
 مختصين.ال

".جيجل" بدار الطفولة المسعفة دراسة ميدانية  

 

 01الملحق رقم 
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 :تحية طيبة

الوضع االجتماعي و أثره ىذا استبيان والذي  موضوعو "  أيدكمنضع بين  إنصين  يشرفنا السادة المخت
 على التحصيل الدراسي لدى الطفولة المسعفة من منظور مختصين".

نرجو من  عموم التربيةشيادة الميسانس في  عمىبحث الميداني من متطمبات الحصول وىذا يدخل ضمن ال
مساعدتنا لموصول الى موضوعية بيدف سيادتكم المساىمة في االجابة عمى ىذا االستبيان بكل صدق و 

 ( في الخانة المناسبة.×عالمة)، بوضع النتائج عممية

 .سرية، ولن تستعمل إال ألغراض عممية ستمارةاالن المعمومات الواردة بيذه أونحيطكم عمما 
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 ول: البيانات الشخصية المحور ال 

  الميسانس  المستوى الدراسي:                92-25من  العمر:

 الماستر                     34-03من         

 الدكتوراه                      92-35من        

 

        03-5من :المهنيةالخبرة                     اجتماعية أخصائية   الوظيفي:التخصص 

   05-03من                                     مساعدة تربوية                       

 فما فوق 05من                            أخصائية نفسية اجتماعية                  

 للطفولة المسعفة االجتماعيالوضع  المحور الثاني:

موافق  النفسي :البعد الرقم
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      .االجتماعيالمسعف التكامل يحقق  لمطفل المركز  0
إعاقة الطفل المسعف قد تكون سبب في خمق  9

 اضطرابات نفسية لو.
     

      يتصرف بعدوانية مع زمالئو في المؤسسة. 0
و يميل إلى العزلة و  باآلخرين االحتكاكيتجنب  9

 اإلنطوائية.
     

      يميل إلى شخص معين. 5
      و اإلطمئنان النفسي. يشعر باألمن 6
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غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

اإلجتماعي :البعد  الرقم 

 1 لدى الطفل عالقة جيدة مع المحيطين بو.     
لمطفل المسعف.لممجتمع نظرة سمبية        2 
 3 ترى أن الطفل المسعف متقبل لوضعيتو في المركز.     
 4 يحب تقديم المساعدة لمغير.     
 5 سموكو يجعل المحيطين بو يتجنبونو.     
 6 يدخل في شجارات مع زمالئو.     

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

 الرقم البعد: المادي

تكون لديو أشياء يمتمكها غيره. ينزعج عندما ال        1 
 2 يقوم المركز بتمبية حاجيات الطفل.     
تعطى لديو عناية كبيرة مقارنة مع العادين.        3 
 4 يوجد في المركز مكان مخصص لمدراسة.     
توفر المؤسسة كل وسائل و التقنيات الحديثة لتعميم      

 األطفال داخل المركز.
5 

 المحور الثالث: التحصيل الدراسي للطفولة المسعفة 

موافق  البعد : التفاعل الرقم
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      يعتبر المدرسين كآباء و أمهات لو. 1
      يرى زمالئو في المدرسة إخوة لو. 2
      يفضل القيام بالنشاطات الفردية. 3
يتشارك مع أصدقائو في النشاطات المقدمة لو داخل  4

 الصف.
     

      أصدقائو المقربون من داخل المؤسسة. 5
 يمضي وقتو وحيدا. 6
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موافق  البعد: التفوق الدراسي الرقم
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      يميل إلى استخدام التكنولوجيا ويحاول تعممها. 1
      سريع الفهم و اإلستعاب في األنشطة المدرسية. 2
      لدى الطفل دعم وتشجيع من طرف المؤسسة. 3
      لديو برنامج مخصص لممراجعة داخل المركز. 4
يعتقد الطفل المسعف انو دو مستوى عال مقارنة مع  5

 زمالئو.
     

يشارك الطفل المسعف في نشاطات عممية خارج  6
 المؤسسة.

     

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

 الرقم البعد: التأخر الدراسي

 0 يخمق أعدار الجتناب الدراسة.     
 9 يؤثر الغياب في التحصيل الدراسي لديو.     
يكون التأخر الدراسي لديو ناتج عن الحالة النفسية      

 لمطفل.
0 

فشمو في الدراسة.تقدم لمطفل نصائح عند        9 
 5 لديو أفكار لمعمل خارج المحيط المدرسي.     
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 20رقم  الملحق

 اإلجتماعية ومراقبة عامة األخصائيةالمقابلة مع  

 ماىي الخطوات التي تتبعيا في بناء شخصية الطفل عند التحاقو بالمركز؟ -1س
العالقة غير مباشرة معو بل مع المشرفين عميو ونتعامل معو عند الحاجة في حالة تسوية وضعيتو  -ج

 مادية.كالحالة اإلجتماعية أو قانونية أو 
 ىل تتكمم معو بعفوية أم أنك متحفظ في عالقتك معو؟ -2س 
كل حالة تستدعي التعامل فتوجد حاالت الوضع القضائي وحالة الوضع اإلداري، تكون في ىده الحالة  -ج

 والتدخل يكون حسب الحاالت فعندما يكون حكم قضائي فيجب تطبيقو عميو. حالة تأثير وتأثر،
 الدين تتكفل بيم؟ ىو عدد األطفال ما -3س
سجل  وىدا راجع لتكفل بعض العائالت لبعض األطفال، وىز في زيادة ونقصان، العدد ليس محدود، -ج

 2007 طفل مسعف، 29كان  1999في  طفل مسعف، 201اذإلى يومنا ى -1999 بعض اإلحصائيات:
ت ذأخ حيث أنيا طفل مسعف، 14 يوجد 2012 طفل مسعف، 37كان  2009 طفل مسعف، 37 يوجد

 بصفة عشوائية.
 ىل يسمح لك بالقيام بعممك كما تحب؟ -4س
 يجب أن تتقيد بيا. التزاماتالحرية معطاة لكن محدود ىناك  -ج
 ماىي الشخصية التي تسعين لتحقيقيا و بنائيا؟ -5س
كبير يجب التعرف إلى حالتو جيدا قبل  اجتيادحتى تبني شخصية طفل مسعف يجب أن يكون ىناك  -ج

 بنائيا.البدء ب
 ىل تقومين بالتنسيق مع باق الطاقم البيداغوجي لمساعدتك بالتكفل بالطفل المسعف؟ -6س
 نعم يوجد تنسيق مع مختمف الطاقم  -ج
 سعين لتحقيقيا مع الطفل المسعف؟ماىي األىداف التي ت -7س
 اإلجتماعي ووضع أكبر قدر ممكن من األطفال وسط عائمة االندماجاليدف األساسي ىو تحقيق  -ج
 ماىي الصعوبات التي تواجيك مع الطفل المسعف؟ -8س
 لديو مشكل اليوية. -ج
 ىل يدرسون في مدرسة عادية؟ -9س
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 يدسون في مدرسة عادية. -ج
 ىل يواجيون مشاكل مع العاديين؟ -10س
 البعض منيم لكن عموما يوجد اندماج. -ج
 ومن يتكفل بمصاريف المدرسة؟ توجد شروط لمقبول في المدرسة،ىل  -11س
 ال توجد شروط قبولو كالعادي، نستعمل طريقة خاصة وبالتنسيق مع المدرسة. -ج
 وكيف ىو تحصيميم العام؟ ىل توجد عناية خاصة بيم، -12س
 م مع المربي،توجد بعض التوصيات من طرف المربين حيث يوجد تواصل المعم المعاممة تكون عادية، -ج

 تحصيميم عامة متوسط ويوجد البعض منيم لديو تفوق دراسي.
 إلى أي مدى يمكن لعالقتك مع الطفل أن تصل؟ -13س
 مع المشرف فالمشرف لما يخطأ مع الطفل نقوم نحن بمعاقبتو. التعامل يكون بطريقة غير مباشرة، -ج
 كيف تكون المعاممة معو عند الرسوب أو النجاح؟ -14س
 أتعامل معو ىناك مربين مسؤولين عميو ال -ج
 ىل يوفر المركز الوسائل الضرورية لمتكفل الحسن؟ -15س
 يوفر كل الوسائل الضرورية                    -ج   
 كيف ىي نتائجو الدراسية؟ -16س
 فالتدني واضح وألسباب غير معروفة. اآلنراضية عن النتائج خاصة في السنوات األولى أما  -ج



102 

 

 عمم النفس الحركي المقابمة مع اإلخصائية

 ماىي الخطوات التي تتبعيا في بناء شخصية الطفل عند التحاقو بالمركز؟ -1س
توجد حاالت سيمة و حاالت صعبة، حيث أن الطفل قبل  الخطوات تختمف من طفل ألخر حسب حالتو، -ج

لذلك يجب أن  الطفل في الدار تختمف،أن يتصل بالمركز يمر بمراحل لمقبول في المؤسسة، واألسباب ترك 
 تقوم بدراسة حالتو.

 ىل تتكمم معو بعفوية أم أنك متحفظ في عالقتك معو؟ -2س 
عمى اختالف المراىق توجد بعض  لما يكون طفل صغير تتكمم معو بشكل عادي، جمعت بينيما، -ج

تحاسبو عمى ما  ال يتكمم بعفوية،نوعية األسئمة تتركو  فالمربية تتكمم معو في ايطار التحفظ، الخصوصيات،
     يشعر باألمان، حيث أن المؤسسة تحميو أوال  حتىيجب فيمو وتقبل وضعيتو  قام بو في الماضي،

 والعاممين خاصة المربية ثانيا.
 ماىو عدد األطفال الدين تتكفل بيم؟ -3س
أطفال وفي  8أن يكون يكون في كل وقت،ففي البداية يمكن االستقبالحيث أن  العدد ليس محدود، -ج

 فيي غير مستقرة. ،22األخير 
 ىل يسمح لك بالقيام بعممك كما تحب؟ -4س
 حرية العمل محدودة. -ج
 ؟ماىي الشخصية التي تسعين لبنائيا -5س
 نسعى لتكوين شخصية مميئة بالقيم واإلتجاىات السميمة من خالل تربيتيم تربية جيدة. -ج
 الطاقم البيداغوجي لمساعدتك بالتكفل بالطفل المسعف؟ىل تقومين بالتنسيق مع باق  -6س
 يكون ىناك تكامل. ىنعم يجب أن يكون ذلك حت -ج
 ماىي األىداف التي تسعين لتحقيقيا مع الطفل المسعف؟ج -7س
تبني شخصية مشبعة وذلك بتوفير وسط جيد كتوفير  منيا تنمية مياراتو وقدراتو واكتساب المعارف، -ج

 دروس كذلك توفير الكتب.الدعم ومراجعة ال
 ماىي الصعوبات التي تواجيك مع الطفل المسعف؟ -8س
 أسمائيمدائما يسأل عن أمو خاصة وأىمو عامة فبعض المراىقين تجدىم يكذبون عن  ية،و الي اضطراب -ج

 ة،بالمقابل تجده ماديين لدرجة كبير  من تغطية النقائص الذي يشعرون بيا، اوأىميم وىدا شيء عادي ليتمكنو 
 توجد حاالت معقدة يصعب فيميا.
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 ىل يدرسون في مدرسة عادية؟ -9س
 نعم -ج
 ل يواجيون مشاكل مع العاديين؟ى -12س
لكن متفيمين فأولياء العاديين متسامحين خاصة لما يعممون أنو طفل  أحيانا يكون مشاكل مع العاديين، -ج

 مسعف...
 بمصاريف المدرسة؟ومن يتكفل  ىل توجد شروط لمقبول في المدرسة، -11س
 شروط عادية و ممف عادي. -ج
 ىل توجد عناية خاصة بيم،و كيف ىو تحصيميم العام؟ -12س
أما تحصيميم جيد فالطفل المسعف لديو ميارت تفكير عالية وىذه ميزة عند  عدم استعمال العاطفة معيم، -ج

 أغمبيتيم.
 إلى أي مدى يمكن لعالقتك مع الطفل أن تصل؟ -13س
 وأكون صارمة معو أي نتعامل كاألم نعوضو عن الحنان، نتعامل معو في حدود، -ج
 كيف تكون المعاممة معو عند الرسوب أو النجاح؟ -14س
يتدارك خطأه أما عند النجاح فيكون  ىتعزيز سمبي حت عند الرسوب تنبيو أو تحرمو من شيء يحبو،-ج

 معنوي يز إيجابي كالمكافئة بشكل مادي أوتعز 
 يوفر المركز الوسائل الضرورية لمتكفل الحسن؟ىل -15س
 يوفر كل الضروريات. -ج
 كيف ىي نتائجو الدراسية؟ -16س
 جيدة إلى حد ما. -ج
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  30الملحق رقم
 
Tableau de fréquences 

A1 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage cumulé 

Valide 

52-52من   5 23,8 23,8 23,8 

03-03من   4 19,0 19,0 42,9 

32-02من  12 57,1 57,1 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 

A2 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage cumulé 

Valide 

 61,9 61,9 61,9 13 الٌسانس

 100,0 38,1 38,1 8 الماستر

Total 21 100,0 100,0  

 

 

A3 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage cumulé 

Valide 

03-2من  10 47,6 47,6 47,6 

02-03من  6 28,6 28,6 76,2 

فما فوق02من  5 23,8 23,8 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

 

 

A4 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 66,7 66,7 66,7 14 أخصائٌة إجتماعٌة

 81,0 14,3 14,3 3 مساعدة تربوٌة

 100,0 19,0 19,0 4 إخصائٌة نفسٌة تربوٌة

Total 21 100,0 100,0  
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Tableau de fréquences 

 المركز يحقق للطفل المسعف التكامل اإلجتماعي

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 4,8 4,8 4,8 1 غٌر موافق بشدة

 42,9 38,1 38,1 8 محاٌد

 90,5 47,6 47,6 10 موافق

 100,0 9,5 9,5 2 موافق بشدة

Total 21 100,0 100,0  

  

 

 إعاقة الطفل المسعف قد تكون سبب في خلق اضطرابات نفسية له

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 4,8 4,8 4,8 1 غٌر موافق

 61,9 57,1 57,1 12 موافق

 100,0 38,1 38,1 8 موافق بشدة

Total 21 100,0 100,0  

 

 

 يتصرف بعدوانية مع زمالئه في المؤسسة

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 19,0 19,0 19,0 4 غٌر موافق

 52,4 33,3 33,3 7 محاٌد

 95,2 42,9 42,9 9 موافق

 100,0 4,8 4,8 1 موافق بشدة

Total 21 100,0 100,0  

 

 

 يتجنب اإلحتكاك باألخرين ويميل إلى العزلة و اإلنطوائية

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 38,1 38,1 38,1 8 غٌر موافق

 81,0 42,9 42,9 9 محاٌد

 100,0 19,0 19,0 4 موافق

Total 21 100,0 100,0  
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 يميل إلى شخص معين

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 4,8 4,8 4,8 1 غٌر موافق

 28,6 23,8 23,8 5 محاٌد

 90,5 61,9 61,9 13 موافق

 100,0 9,5 9,5 2 موافق بشدة

Total 21 100,0 100,0  

 

 

 يشعر بألمن و اإلطمئنان النفسي

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 9,5 9,5 9,5 2 غٌر موافق بشدة

 23,8 14,3 14,3 3 غٌر موافق

 66,7 42,9 42,9 9 محاٌد

 90,5 23,8 23,8 5 موافق

 100,0 9,5 9,5 2 موافق بشدة

Total 21 100,0 100,0  

 

Tableau de fréquences 
  

 

مع المحيطين بهلدى الطفل عالقة جيدة   

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 4,8 4,8 4,8 1 غٌر موافق

 52,4 47,6 47,6 10 محاٌد

 100,0 47,6 47,6 10 موافق

Total 21 100,0 100,0  

 

 

 للمجتمع نظرة سلبية للطفل المسعف

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 19,0 19,0 19,0 4 غٌر موافق

 61,9 42,9 42,9 9 محاٌد

 95,2 33,3 33,3 7 موافق

 100,0 4,8 4,8 1 موافق بشدة

Total 21 100,0 100,0  
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 ترى أن الطفل المسعف متقبل لوضعيته في المركز

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 4,8 4,8 4,8 1 غٌر موافق بشدة

 66,7 61,9 61,9 13 غٌر موافق

 85,7 19,0 19,0 4 محاٌد

 95,2 9,5 9,5 2 موافق

 100,0 4,8 4,8 1 موافق بشدة

Total 21 100,0 100,0  

 

 يحب تقديم المساعدة للغير

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 47,6 47,6 47,6 10 محاٌد

 90,5 42,9 42,9 9 موافق

 100,0 9,5 9,5 2 موافق بشدة

Total 21 100,0 100,0  

 

 

 سلوكه يجعل المحيطين به يتجنبونه

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 4,8 4,8 4,8 1 غٌر موافق بشدة

 42,9 38,1 38,1 8 غٌر موافق

 61,9 19,0 19,0 4 محاٌد

 95,2 33,3 33,3 7 موافق

 100,0 4,8 4,8 1 موافق بشدة

Total 21 100,0 100,0  

 

 

 يدخل في شجارات مع زمالئه

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 9,5 9,5 9,5 2 غٌر موافق

 28,6 19,0 19,0 4 محاٌد

 85,7 57,1 57,1 12 موافق

 100,0 14,3 14,3 3 موافق بشدة

Total 21 100,0 100,0  
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Tableau de fréquences 

 ينزعج عندما التكون لديه أشياء يمتلكها غيره

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 9,5 9,5 9,5 2 محاٌد

 81,0 71,4 71,4 15 موافق

 100,0 19,0 19,0 4 موافق بشدة

Total 21 100,0 100,0  

 يقوم المركز بتلبية حاجيات الطفل

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 9,5 9,5 9,5 2 محاٌد

 61,9 52,4 52,4 11 موافق

 100,0 38,1 38,1 8 موافق بشدة

Total 21 100,0 100,0  

 

 تعطى لديه عناية كبيرة مقارنة مع العاديين

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 28,6 28,6 28,6 6 محاٌد

 76,2 47,6 47,6 10 موافق

 100,0 23,8 23,8 5 موافق بشدة

Total 21 100,0 100,0  

 

 يوجد في المركز مكان مخصص للدراسة

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 9,5 9,5 9,5 2 محاٌد

 71,4 61,9 61,9 13 موافق

 100,0 28,6 28,6 6 موافق بشدة

Total 21 100,0 100,0  

 توفر المؤسسة كل وسائل و التقنيات الحديثة لتعليم األطفال داخل المركز

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 23,8 23,8 23,8 5 غٌر موافق

 52,4 28,6 28,6 6 محاٌد

 71,4 19,0 19,0 4 موافق

 100,0 28,6 28,6 6 موافق بشدة

Total 21 100,0 100,0  
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Tableau de fréquences 

 يعتبر المدرسين كأباء وأمهات له

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 4,8 4,8 4,8 1 غٌر موافق

 28,6 23,8 23,8 5 محاٌد

 76,2 47,6 47,6 10 موافق

 100,0 23,8 23,8 5 موافق بشدة

Total 21 100,0 100,0  

 

 يرى زمالئه في المدرسة إخوة له

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 14,3 14,3 14,3 3 غٌر موافق

 47,6 33,3 33,3 7 محاٌد

 85,7 38,1 38,1 8 موافق

 100,0 14,3 14,3 3 موافق بشدة

Total 21 100,0 100,0  

القيام بالنشاطات الفرديةيفضل   

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 9,5 9,5 9,5 2 غٌر موافق

 71,4 61,9 61,9 13 محاٌد

 100,0 28,6 28,6 6 موافق

Total 21 100,0 100,0  

 يتشارك مع أصدقائه في النشاطات المقدمة له داخل الصف

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 23,8 23,8 23,8 5 محاٌد

 85,7 61,9 61,9 13 موافق

 100,0 14,3 14,3 3 موافق بشدة

Total 21 100,0 100,0  

 أصدقائه المقربون من داخل المؤسسة

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 9,5 9,5 9,5 2 غٌر موافق

 61,9 52,4 52,4 11 محاٌد

 85,7 23,8 23,8 5 موافق

 100,0 14,3 14,3 3 موافق بشدة

Total 21 100,0 100,0  
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 يمضى وقته وحيدا

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

بشدةغٌر موافق   4 19,0 19,0 19,0 

 33,3 14,3 14,3 3 غٌر موافق

 90,5 57,1 57,1 12 محاٌد

 100,0 9,5 9,5 2 موافق بشدة

Total 21 100,0 100,0  

Tableau de fréquences 
  

 يميل إلى إستخدام التكنولوجيا ويحاول تعلمها

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 47,6 47,6 47,6 10 محاٌد

 81,0 33,3 33,3 7 موافق

 100,0 19,0 19,0 4 موافق بشدة

Total 21 100,0 100,0  

 

 سريع الفهم و اإلستعاب في األنشطة المدرسية

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 19,0 19,0 19,0 4 غٌر موافق

 81,0 61,9 61,9 13 محاٌد

 100,0 19,0 19,0 4 موافق

Total 21 100,0 100,0  

 

 لدى الطفل دعم وتشجيع من طرف المؤسسة

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage cumulé 

Valide 

 61,9 61,9 61,9 13 موافق

 100,0 38,1 38,1 8 موافق بشدة

Total 21 100,0 100,0  

 لديه برنامج مخصص للمراجعة داخل المركز

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage cumulé 

Valide 

 4,8 4,8 4,8 1 محاٌد

 57,1 52,4 52,4 11 موافق

 100,0 42,9 42,9 9 موافق بشدة

Total 21 100,0 100,0  
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دو مستوى عال مقارنة مع زمالئه يعتقد الطفل المسعف أنه  

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 4,8 4,8 4,8 1 غٌر موافق بشدة

 23,8 19,0 19,0 4 غٌر موافق

 81,0 57,1 57,1 12 محاٌد

 100,0 19,0 19,0 4 موافق

Total 21 100,0 100,0  

 يشارك الطفل المسعف في نشاطات علمية خارج المؤسسة

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 4,8 4,8 4,8 1 غٌر موافق

 42,9 38,1 38,1 8 محاٌد

 81,0 38,1 38,1 8 موافق

 100,0 19,0 19,0 4 موافق بشدة

Total 21 100,0 100,0  

 

Tableau de fréquences 

 

 يخلق أعدار إلجتناب الدراسة

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 4,8 4,8 4,8 1 غٌر موافق

 33,3 28,6 28,6 6 محاٌد

 85,7 52,4 52,4 11 موافق

 100,0 14,3 14,3 3 موافق بشدة

Total 21 100,0 100,0  

في التحصيل الدراسي لديهيؤثر الغياب   

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 4,8 4,8 4,8 1 غٌر موافق بشدة

 14,3 9,5 9,5 2 غٌر موافق

 81,0 66,7 66,7 14 موافق

 100,0 19,0 19,0 4 موافق بشدة

Total 21 100,0 100,0  
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لديه ناتج عن الحالة النفسية للطفل يكون التأخر الدراسي  

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 9,5 9,5 9,5 2 غٌر موافق

 14,3 4,8 4,8 1 محاٌد

 81,0 66,7 66,7 14 موافق

 100,0 19,0 19,0 4 موافق بشدة

Total 21 100,0 100,0  

فشله في الدراسةتقدم للطفل نصائح عند   

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 38,1 38,1 38,1 8 موافق

 100,0 61,9 61,9 13 موافق بشدة

Total 21 100,0 100,0  

 لديه أفكار للعمل خارج المحيط المدرسي

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 4,8 4,8 4,8 1 غٌر موافق

 47,6 42,9 42,9 9 محاٌد

 76,2 28,6 28,6 6 موافق

 100,0 23,8 23,8 5 موافق بشدة

Total 21 100,0 100,0  
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 30 الملحق رقم
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

المركز ٌحقق للطفل المسعف التكامل  

 اإلجتماعً
21 1,00 5,00 3,5714 ,87014 

إعاقة الطفل المسعف قد تكون سبب فً 

 خلق اضطرابات نفسٌة له
21 2,00 5,00 4,2857 ,71714 

ٌتصرف بعدوانٌة مع زمالئه فً 

 المؤسسة
21 2,00 5,00 3,3333 ,85635 

ٌتجنب اإلحتكاك باألخرٌن وٌمٌل إلى 

 العزلة و اإلنطوائٌة
21 2,00 4,00 2,8095 ,74960 

 70034, 3,7619 5,00 2,00 21 ٌمٌل إلى شخص معٌن

 1,09109 3,0952 5,00 1,00 21 ٌشعر بألمن و اإلطمئنان النفسً

N valide (listwise) 21     

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

 59761, 3,4286 4,00 2,00 21 لدى الطفل عالقة جٌدة مع المحٌطٌن به

 83095, 3,2381 5,00 2,00 21 للمجتمع نظرة سلبٌة للطفل المسعف

ترى أن الطفل المسعف متقبل لوضعٌته 

 فً المركز
21 1,00 5,00 2,4762 ,92839 

 66904, 3,6190 5,00 3,00 21 ٌحب تقدٌم المساعدة للغٌر

 1,07127 2,9524 5,00 1,00 21 سلوكه ٌجعل المحٌطٌن به ٌتجنبونه

 83095, 3,7619 5,00 2,00 21 ٌدخل فً شجارات مع زمالئه

N valide (listwise) 21     

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

لدٌه أشٌاء ٌمتلكها  ٌنزعج عندما التكون

 غٌره
21 3,00 5,00 4,0952 ,53896 

 64365, 4,2857 5,00 3,00 21 ٌقوم المركز بتلبٌة حاجٌات الطفل

تعطى لدٌه عناٌة كبٌرة مقارنة مع 

 العادٌٌن
21 3,00 5,00 3,9524 ,74001 

 60159, 4,1905 5,00 3,00 21 ٌوجد فً المركز مكان مخصص للدراسة

توفر المؤسسة كل وسائل و التقنٌات 

 الحدٌثة لتعلٌم األطفال داخل المركز
21 2,00 5,00 3,5238 1,16701 

N valide (listwise) 21     
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Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

 83095, 3,9048 5,00 2,00 21 ٌعتبر المدرسٌن كأباء وأمهات له

 92839, 3,5238 5,00 2,00 21 ٌرى زمالئه فً المدرسة إخوة له

 60159, 3,1905 4,00 2,00 21 ٌفضل القٌام بالنشاطات الفردٌة

ٌتشارك مع أصدقائه فً النشاطات 

 المقدمة له داخل الصف
21 3,00 5,00 3,9048 ,62488 

 87014, 3,4286 5,00 2,00 21 أصدقائه المقربون من داخل المؤسسة

 1,11056 2,6667 5,00 1,00 21 ٌمضى وقته وحٌدا

N valide (listwise) 21     

  

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

ٌمٌل إلى إستخدام التكنولوجٌا وٌحاول 

 تعلمها
21 3,00 5,00 3,7143 ,78376 

سرٌع الفهم و اإلستعاب فً األنشطة 

 المدرسٌة
21 2,00 4,00 3,0000 ,63246 

لدى الطفل دعم وتشجٌع من طرف 

 المؤسسة
21 4,00 5,00 4,3810 ,49761 

لدٌه برنامج مخصص للمراجعة داخل 

 المركز
21 3,00 5,00 4,3810 ,58959 

ٌعتقد الطفل المسعف أنه دو مستوى عال 

 مقارنة مع زمالئه
21 1,00 4,00 2,9048 ,76842 

ٌشارك الطفل المسعف فً نشاطات 

 علمٌة خارج المؤسسة
21 2,00 5,00 3,7143 ,84515 

N valide (listwise) 21     

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

 76842, 3,7619 5,00 2,00 21 ٌخلق أعدار إلجتناب الدراسة

لدٌه ٌؤثر الغٌاب فً التحصٌل الدراسً  21 1,00 5,00 3,8571 1,01419 

ٌكون التأخر الدراسً لدٌه ناتج عن 

 الحالة النفسٌة للطفل
21 2,00 5,00 3,9524 ,80475 

 49761, 4,6190 5,00 4,00 21 تقدم للطفل نصائح عند فشله فً الدراسة

 90238, 3,7143 5,00 2,00 21 لدٌه أفكار للعمل خارج المحٌط المدرسً

N valide (listwise) 21     
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Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

 35074, 3,4762 4,33 2,67 21 النفسً

N valide (listwise) 21     

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

 32326, 3,2460 4,17 2,67 21 اإلجتماعً

N valide (listwise) 21     

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

 42650, 4,0095 4,80 3,20 21 المادي

N valide (listwise) 21     

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

 41991, 3,4365 4,33 2,50 21 التفاعل

N valide (listwise) 21     

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

 43110, 3,6825 4,33 2,83 21 التفوق

N valide (listwise) 21     

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

 37366, 3,9810 4,60 3,20 21 التأخر

N valide (listwise) 21     
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 50 الملحق رقم
 
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre d'éléments 

,664 34 

 50 الملحق رقم
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,526
a
 ,277 ,239 ,30600 

a. Valeurs prédites : (constantes), الدراسي_التفوق_البعد 

ANOVA
a
 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression ,681 1 ,681 7,276 ,014
b
 

Résidu 1,779 19 ,094   

Total 2,460 20    

a. Variable dépendante : النفسي_البعد 

b. Valeurs prédites : (constantes), الدراسي_التفوق_البعد 

Coefficients
a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 1,900 ,588  3,229 ,004 

 014, 2,697 526, 159, 428, الدراسي_التفوق_البعد

a. Variable dépendante : النفسي_البعد 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,002
a
 ,000 -,053 ,33166 

a. Valeurs prédites : (constantes), التفاعلي_البعد 

 

ANOVA
a
 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 Régression ,000 1 ,000 ,000 ,993
b
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Résidu 2,090 19 ,110   

Total 2,090 20    

a. Variable dépendante : االجتماعي_البعد 

b. Valeurs prédites : (constantes), التفاعلي_البعد 

 

Coefficients
a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 3,251 ,611  5,319 ,000 

 993, 008,- 002,- 177, 002,- التفاعلي_البعد

a. Variable dépendante : االجتماعي_البعد 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,114
a
 ,013 -,039 ,43472 

a. Valeurs prédites : (constantes), الدراسي_التأخر_البعد 

ANOVA
a
 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression ,047 1 ,047 ,251 ,622
b
 

Résidu 3,591 19 ,189   

Total 3,638 20    

a. Variable dépendante : المادي_البعد 

b. Valeurs prédites : (constantes), الدراسي_التأخر_البعد 

 

Coefficients
a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 3,491 1,040  3,357 ,003 

 622, 501, 114, 260, 130, الدراسي_التأخر_البعد

a. Variable dépendante : المادي_البعد 
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 :ملخص
حيث كان  فصول، 6في األخير من خالل دراستنا الحالية عن الطفولة المسعفة الدي تناولنا فييا 

ي تناولنا فيو أىمية الدراسة وتمثمت في محاولة معرفة وضعية ذالفصل األول يتضمن الجانب النظري ال
فانطمقنا  التي تواجيو،الطفل المسعف وما يعيشو من ظروف داخل المؤسسة اإليوائية في ظل المشكالت  

من ىدف رئيسي وىو التعرف عمى مدى تأثير الوضع االجتماعي في التحصيل الدراسي لدى الطفولة 
المسعفة من طرف المختصين ثم تفرعنا إلى أىداف جزئية كمعرفة بعض االتجاىات والقيم وجعل الطفل 

دماجو في المحيط المدرسي واال اآلخرينيتفاعل مع  ثم صغنا إشكالية عامة تتضمن  جتماعي،ويتقبل واقعو وا 
مدى تأثير  ذكرنا" كما التحصيل الدراسيو" " الطفولة المسعفةو" "االجتماعيالوضع متغيرات الدراسة "

ا ذثم تفرعنا إلى أسئمة جزئية تناولنا في ى عمى الطفولة المسعفة وىو منطمق دراستنا، االجتماعيالوضع 
أعطيناىا تعريفات مختمفة ثم تطرقنا إلى الدراسات السابقة التي  بالدراسة،الفصل أيضا المفاىيم المرتبطة 

أما الفصل الثاني فتناولنا جانبين جانب  تشبو دراستنا الحالية في بعض الجزئيات وتختمف في بعضيا،
 وفيو تعرفنا عمى مكانة الطفل المسعف في المجتمع حيث وجدنا أن المجتمع لو دور كبير جتماعياالالوضع 

ثم تطرقنا إلى نظرة المجتمع ليده الفئة فوجدناىا تختمف من مجتمع إلى أخر  في تنشئتو اإلجتماعية،
أن الطفل لديو حاجات تتناسب وفقا لكل  أما الحاجات االجتماعية والنفسية فوجدنا القيم والعادات، باختالف

المسعفة حيث تعرفنا عمى تاريخ الطفل أما الجانب الثاني من الفصل فتناولنا فيو الطفولة  مرحمة عمرية،
ثم  بعض أصناف الطفولة المسعفة التي تعددت بتعدد حاالت التي يعيشيا الطفل، المسعف في الجزائر،

  تناولنا خصائص الطفولة المسعفة عند غياب الرعاية الصحية الوالدية وما يترتب من مشاكل سواء صحية 
ثم تمييا  ،يوائيةمنيا الطفل داخل المؤسسة اإلكالت التي يعاني أو نفسية وعميو تم التطرق إلى أىم المش

أما بالنسبة لمفصل الثالث تطرقنا  العوامل المؤثرة في شخصية الطفل المسعف كاألسرة والمدرسة والمجتمع،
ثم التعرف إلى  ،لك الشخصيذواألسري وك االجتماعيإلى التحصيل الدراسي وأىميتو في المجال التربوي و 

تناولنا كذلك مظاىر التحصيل الدراسي  لتحصيل الدراسي تعرفنا إلى بعض قوانين التحصيل الجيد،شروط ا
وكذلك ثالثة أنواع من التحصيل الدراسي  ك اإلخفاق الدراسي، التأخر الدراسي، التسرب الدراسي، الرسوب...

م العوامل المؤثرة فيو وأخيرا وأى تناولنا كذلك قياس التحصيل الدراسي، منيا المعرفي والمياري والوجداني،
 بعض النظريات المفسرة لمتحصيل الدراسي.

أما في المجال الميداني ففيو ثالثة فصول، أما الفصل الرابع منيا يحتوي عمى اإلجراءات المنيجية 
 التي تتضمن مجاالت الدراسة، المجال المكاني والمجال الزمني والبشري، فرضيات الدراسة التي تناولنا فييا

وىو المنيج الوصفي  ثم تناولنا منيج الدراسة مخططات فيو بعض المفاىيم وأبعاد وكل بعد فيو مؤشرات،
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اخترناه حسب موضوع الدراسة وىو المناسب لتحقيق من صحة الفرضيات، ثم تم التطرق إلى أدوات الدراسة 
   ، وقد أفادتنا كثيرا في جمع المعمومات كافية حول موضوع واالستمارةحيث استخدمنا أداتين المقابمة 

خصائص العينة  تأتيثم  في مجاالت عمم النفس، الدراسة، أما العينة فقد ألقينا الضوء عمى المختصين
 فتمثمت في الخصائص الشخصية والمستوى الدراسي والتخصص الوظيفي والخبرة المينية.

 وشمل العرض عمى مختمف متغيرات الدراسة ات الميدانية،أما الفصل الخامس ففيو عرض البيان
أما الفصل السادس فتناولنا مناقشة وتفسير النتائج عمى  بأبعاده، )الوضع اإلجتماعي، التحصيل الدراسي(

ا توصمنا في األخير إلى نتائج العامة لمدراسة توصمنا ذومن خالل كل ى ضوء الفرضيات والدراسات السابقة
كما توصمنا  النفسي ال يؤثر عمى التفوق الدراسي لدى الطفولة المسعفة حسب رأي المختصين،إال أن البعد 

البعد المادي ال يؤثر عمى التأخر  إلى أن البعد اإلجتماعي اليؤثر عمى التفاعل لدى الطفولة المسعفة،
قائمة ت وأخيرا إجراء بعض الدراسا اقترحناا ذالدراسي لدى الطفولة المسعفة من منظور مختصين، وفي ى

 المراجع والمالحق.


