الطالبة  :فاطمة بن مساعيل.
املؤسسايت.
املرضي
النفس
علم
:
ختصص
ّ
خمرب  :علم النفس العصيب و االضطراابت املعرفية و السوسيوعاطفية.

تهدف الدراسة الحالية إلى محاولة التعرف على مشكالت تعلم و تعليم اللغات
األجنبية ( الفرنسية و اإلنجليزية ) من وجهة نظر معلمي و مفتشي اللغات األجنبية
ببعض واليات الجنوب ،و ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في هذه
المشكالت تعود لمتغيرات :الخبرة ،الهيئة المكونة  ،المؤهل العلمي و التخصص ،مع
إبراز أهم الحلول المقترحة من طرف المعلمين و المفتشين التربويين لتحسين تعلم
و تعليم اللغات األجنبية .
و قد تبلورت مشكلة الدراسة في ظل الشكوى العامة من ضعف في تحصيل مادة
اللغة األجنبية بالمناطق الجنوبية ،مما انعكس سلبا على المستوى العام للمتعلمين ،
و هذا ما أظهرته نتائج االمتحانات الرسمية تتابعا مع كل سنة دراسية ،فالظاهرة قد
سساتي ،
ي  ،و عدّ واقعا يسير على النحو المرضي المؤ ّ
استفحل أثرها بشكل جل ّ
انطالقا من مؤسسة األسرة إلى المدرسة فالمجتمع ككل.

األستاذ املشرف :عبد الفتاح أيب مولود.
األستاذ املساعد :حممد بوفاتح.

تنطلق الدراسة الحالية لإلجابة على التساؤالت التالية :
 ما طبيعة مشكالت تعلم و تعليم اللغات األجنبية ( الفرنسية و اإلنجليزية ) فيالمؤسسات التربوية ببعض واليات الجنوب  ،و هل تختلف هذه المشكالت باختالف الطور
التعليمي حسب معلمي و مفتشي اللغات األجنبية ؟.
و انبثق عن السؤالين الرئيسين أسئلة فرعية شملت دراسة الفروق بين المعلمين تبعا
لمتغير الخبرة ،الهيئة المكونة  ،المؤهل العلمي ،التخصص.
و دراسة الفروق بين المفتشين التربويين في تقدير مشكالت تعلم و تعليم اللغات األجنبية
تبعا لمتغير المؤهل العلمي و الخبرة.
 ما الحلول المقترحة من طرف المعلمين و المفتشين التربويين لتحسين تعلم و تعليماللغات األجنبية ؟
.

معرفة طبيعة مشكالت تعلم و تعليم اللغات األجنبية ( الفرنسية و اإلنجليزية ) في المؤسسات التربوية ببعض واليات الجنوب  ،و هل تختلف هذه المشكالت باختالف الطور التعليمي
حسب معلمي و مفتشي اللغتين األجنبيتين.
دراسة الفروق بين المعلمين تبعا لمتغير الخبرة ،الهيئة المكونة  ،المؤهل العلمي ،التخصص ،و دراسة الفروق بين المفتشين في تقدير مشكالت تعلم و تعليم اللغات األجنبية تبعا
لمتغير المؤهل العلمي و الخبرة.
التعرف على الحلول المقترحة من طرف المعلمين و المفتشين التربويين لتحسين تعلم و تعليم اللغات األجنبية.

تعتمد الدراسة الحالية على المنهج الوصفي باعتباره أكثر مناهج البحث العلمي
مالئمة للواقع االجتماعي و خصائصه و هو الخطوة نحو تحقيق الفهم الصحيح لهذا
الواقع .

تشمل عينة الدراسة معلمي و مفتشي اللغات األجنبية ( الفرنسية و اإلنجليزية)
ببعض واليات الجنوب.
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دراستنا على استمارة االستبانة كأداة لجمع المعلومات ،تمت صياغة
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سة ،و أخرى متعلقة
مشكالت تعود للمعلم  ،مشكالت متعلقة بالمادة المدر ّ
بالبيئة السوسيوثقافية.

-Gill , Nicholls.(2005). An Introduction to Teaching ,london : Taylor & Francis e-Library.
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-Piaget , Jean.translated Marjorie and Ruth Gabain (2005). The language and thought of
child ,london : Taylor & Francis e-Library.

جامعـــــــــــة لاصـــــــدي مــــــرباح ـ ورلــــــــلـــــة-
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لســـــــــــــــــم العلوم اإلجتماعٌة

تمٌٌم فاعلٌة برامج إدماج و إعادة إدماج
من وجهة نظر عٌنة من ذوي الخطر المعنوي للممٌمٌن
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Evaluation of efficiency of integration and reintegration programs from the
viewpoint of resident people with moral hazard

Every child and young
person should live in a
supportive, protective
and caring environment .
In order to meet the
specific sychoemotional,
social and other needs of
each child without
parental care, States
should take all necessary
measures to ensure that
the legislative, policy and
financial conditions exist
to provide for adequate
alternative care options.
Keywords:
Child. supportive
Protective. caring
alternative care

الحكومٌة والجهات الفاعلة فً المجتمةع

الطفل الى رعاٌة نفسةٌة وجسةمٌة حٌةث ٌةتم

الخاصةةةة أو العامةةةة تسةةةعى إلةةةى وضةةةع

فٌها وضع البنٌة األساسٌة لطفل المستمبل .

آلٌةةةةةات تهةةةةةدف إلةةةةةى تحةةةةةدٌث وتعزٌةةةةةز

فالرعاٌة والتكفةل السةلٌم بهةذه الفئةة الهشةة

الموانٌن وتطبٌك الممارسات التً تحمً

مةةن المجتمةةع هةةً التةةً تحمةةً األطفةةال مةةن

األطفال من العنف واالستغالل واإلٌذاء.

مقدمــــــــة INTRODUCTION

RESUME

01

0
المرحلةةة العمرٌةةة ٌحتةةاج
اإلنسةةان ففةةً هةةذه 1

و كةةةةةذا الحكومةةةةةات والمنظمةةةةةات غٌةةةةةر

02

إن مرحلةةةة الطفولةةةة مةةةن أهةةةم مراحةةةل حٌةةةاة

المخةةةةاطر المحٌطةةةةة بهةةةةمك فةةةةالمجتمع بكةةةةل
أطٌافه الناشطة فً هذا المجال.

المواثٌك و االتفالٌات الدولٌة حول حموق الطفل
 -المصادلة على اتفالٌة حموق الطفل التً وافمت علٌها الجمعٌةة

03

دراسة مٌدانٌة لمراكز المتعددة الخدمات لولاٌة الشبٌبة
مركز ورللة

•مشكلة الدراسة :
أعطت الجزائر عناٌة خاصة لحماٌة ورعاٌة األطفال وسخرت مجموعة من البرامج والوسائل
واإلمكانٌات المادٌة والبشرٌة تهدف إلى التكفل بهذه الفئة الهشة من المجتمع .
من خالل ما تمدم ٌمكن أن تحدد إشكالٌة الدراسة فً اإلجابة على التساؤل الرئٌسً التالً :
 ما مدى فاعلٌة برامج إدماج وإعادة إدماج عٌنة من ذوي الخطر المعنوي.•تساؤالت الدراسة :
هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً إدماج و إعادة إدماج عٌنة من ذوي الخطر المعنويتعزى لمتغٌر السن ؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً إدماج و إعادة إدماج عٌنة من ذوي الخطر المعنويتعزى لمتغٌر المستوى الدراسً ؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً إدماج و إعادة إدماج عٌنة من ذوي الخطر المعنويتعزى لمتغٌر المستوى التعلٌمً للوالدٌن؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً إدماج و إعادة إدماج عٌنة من ذوي الخطر المعنويتعزى لمتغٌر مكان االلامة خارج المركز؟
•أهمٌة الدراسة :
ٌسهم هذا البحث فً تغطٌة جانب من النمص الموجود فً الدراسات المحلٌة و خاصة
أن موضوع تمٌٌم فاعلٌة برامج إدماج و إعادة إدماج عٌنة من ذوي الخطر من المواضٌع
المابلة لتحدٌث والتطوٌر والتحسٌن .كما إنها ستفتح المجال لمزٌد من الدراسات المستمبلٌة
فً هذا لمجال .

العامةةةة ل مةةةم المتحةةةدة بتةةةارٌ  20نةةةوفمبر سةةةنة . 1989وفمةةةا
للمرسوم الرئاسً رلم  461-92مؤرخ فً  19دٌسمبر 1992
 المصةةادلة علةةى المٌثةةاق اإلفرٌمةةً لحمةةوق الطفةةل و رفاهٌةةة فةةًٌولٌةةو  .1990.وفمةةا للمرسةةوم الرئاسةةً رلةةم  242-03المةةؤرخ
فً ٌ 08ولٌو سنة .2003

OBJECTIVE

• أهداف الدراسة :
 دراسة تمٌٌم فاعلٌة برامج إدماج و إعادة إدماج عٌنة من ذوي الخطر المعنوي الكشف عن الفروق فً إدماج و إعادة إدماج عٌنة من ذوي الخطر المعنوي تعزىلمتغٌر السن و المستوى الدراسً و المستوى التعلٌمً للوالدٌن و مكان االلامة.
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تشعبت ياسمينة
ا,د عمروني حورية

مشكلة الدراسة:
ان مشكلة هذه الدراسة هي تسليط الضوء على اهم عوامل
الهدر في مراكز التكوين المهني ببعض واليات الجنوب
الشرقي بالجزائر و كان التساؤل الرئيسي كالتالي:
 ما هي اهم عوامل الهدر في مراكز التكوين المهنيببعض واليات الجنوب الشرقي بالجزائر؟
اهداف الدراسة:
 الكشف على حجم الهدر في التكوين المهني في بعض واليات الجنوبالشرقي الجزائري .
 التعرف على اهم عوامل الهدر ابمؤسسات التكوين المهني من وجهة نظرالطاقم البيداغوجي.
التعرف على اهم عوامل الهدر بمؤسسات التكوين المهني من وجهة نظرالمتربصين.
كما ان لهذه الدراسة اهداف بعيدة المدى و يكون هذا بالتقليل من اإلنحراف فيفئة المراهقين ،و تحسين مستوى الصحة النفسية و ذلك من خالل معرفة اهم
العوامل المسبب للتسرب و التسرب ،و العمل على التقليل من هذه الظاهرة.
 ترك المجال للمراهق المتربص ان يحقق داته من خالل تحصله على شهادةمهنية تحسسه بقيمته ،و تؤهله للدخول الى عالم الشغل.
خطوات بناء االستمارة:
 االطالع على التراث العلمي و جمع بعض الدراساتعلى موضوع الهدر التربوي و التكوين المهني
القيام بمقابالت نصف موجهة بمراكز التكوين المهني معالمتربصين و الطاقم التربوي
 اجراء مقابالت نصف موجهة في مديرية التكوين المهنيمع مدير التكوين المهني بوالية غرداية و مستشار التوجيه
بالمديرية
 و قد اسفرت هذه الخطوات على بناء استمارة البحث،حيث قمنا بتلخيصها في الشكل الموالي.

العالقات اإلنسانية بالمراكز النفسية الطبية البيداغوجية المتخصصة وعالقتها بالدافعية لالنجاز المهني
لدى الفريق النفسي والتربوي

مشكلة الدراسة:
لقد بذلت الجزائر مجهودات جبارة لقطاع التضمان الوطني واألسرة بفتح مراكز النفسية الطبية البيداغوجية المتخصصة من أجل االهتمام بفئة المعاقين ذهنيا  ،ووظفت فيها العديد من الهياكل وفرق عمل لمتابعة
هذه الفئات من اجل أحسن تكفل و رعاية وهذه الفرق النفسية التربوية المتكونة من عدد من األخصائيين ولكل أخصائي دوره ومهامه التي يقوم بها ويطمح من خالل مهنته إلى إشباع رغباته واثبات شخصيته
واعتالء مكانته اجتماعية المشرفة ،واذا ما شعر بالتهميش وعدم العناية فإن ذلك يجعله يعيش صراعات نفسية يترتب عنها عدم الرضا عن الوظيفة التي يمارسها وبهذا قد تنعكس عن دافعتيهم لالنجاز المهني
حيث أثبتت الدراسات الميدانية في مجال العالقات اإلنسانية إلى أهمية النواحي السلوكية والنفسية في تحديد كفاءة العنصر البشري بمعنى أنه هناك ارتباط قوي بين مستوى أداء العامل والعوامل النفسية ومن ثم
االهتمام بالنواحي النفسية ودراسة الدوافع واالتجاهات لدى الفرد وتوفر مناخ العمل له أثر قوي في رفع مستوى الكفاءة اإلنتاجية لدى العاملين ( النجار ،1985،ص)4
ومن خالل مالحظتنا للميدان لوجود عدم الرضا والمشكالت والصراعات القائمة من حين إلى أخر قد تؤثر في درجة دافعية وذلك قد يكون نتيجة إلهمال العالقات اإلنسانية فيما بينهم ولهذا تبادرت في ذهننا
الدراسة الحالية لمعرفة العالقة بين العالقات اإلنسانية في انخفاض وزيادة دافعية لالنجاز المهني وامكانية استثمار مبادئ وأسس العالقات اإلنسانية في زيادة دافعية لالنجاز المهني ويمكن تلخيص المشكلة في
التساؤالت

فرضيات

التساؤالت
هل توجد عالقة دالة إحصائية بين مستوى العالقات اإلنسانية ودرجة دافعية
لالنجاز المهني لدى الفريق النفسي والتربوي بالمراكز النفسية البيداغوجية لألطفال
معاقين ذهنيا؟

توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين مستوى العالقات اإلنسانية و درجة الدافعية لالنجاز لدى
الفريق النفسي والتربوي
•توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى العالقات اإلنسانية لدى أفراد الفريق النفسي التربوي تعزى
لمتغير (التخصص  ،سنوات الخبرة  ،والتأهيل العلمي)
•توجود فروق دالة إحصائيا في درجة الدافعية لالنجاز المهني لدى أفراد الفريق النفسي التربوي

هل توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى العالقات اإلنسانية لدى أفراد الفريق النفسي
التربوي وفقا لمتغير (التخصص ،سنوات الخبرة  ،والتأهيل العلمي )؟

ذوي العالقات اإلنسانية المرتفعة والمنخفضة
•توجد فروق دالة إحصائيا في درجة الدافعية لالنجاز المهني تعزى لمتغير (سنوات الخبرة ،الراتب
الشهري،المردودية )

هل توجد فروق دالة إحصائيا في درجة الدافعية لالنجاز المهني لدى أفراد الفريق
النفسي التربوي ذوي العالقات اإلنسانية المرتفعة والمنخفضة ؟

هل توجد فروق دالة إحصائيا في درجة الدافعية لالنجاز المهني لدى أفراد الفريق
النفسي التربوي وفقا لمتغير (سنوات الخبرة والراتب الشهري و المردودية )؟

أهداف الدراسة

اهمية الدراسة
ترجع أهمية هذه الدراسة إلى أنها تحاول توضيح مفهوم العالقات اإلنسانية ودورها في تطوير التفاعل بين
أفراد الفريق النفسي التربوي بالمراكز الطبية النفسية البيداغوجية المتخصصة وذلك من خالل عدة سمات
في شخصية الفرد من تعاون ومثابرة من أجل تكوين روح الفريق وبهدف إيجاد جو عمل يحفز على األداء و
كذلك ترجع أهمية هذه الدراسة من أهمية الفئة التي تتعامل مع فئة خاصة آال وهي فئة المعاقين ذهنيا
الموجدين بالمراكز الطبية البيداغوجية للمعاقين ذهنيا وما يعانون من مشاكل نفسية .
األهمية التطبيقية :
تكمن أهمية التطبيقية لهذه الدراسة في أنها ستلقي الضوء على مستوى العالقات اإلنسانية ودافعية لالنجاز
المهني وتوضيح طبيعة العالقة بينهما لدى الفريق النفسي التربوي وكيفية تأثير هذه العالقة اإلنسانية في رفع
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اإلشكالية
ان االهتمام وااللتفات الى ظاهرة العنف فً المدارس وذلن الزدٌاد انتشارها فً اآلونة األخٌرة وكثرة العنف فً المجتمعات العالمٌة بما فً ذلن المجتمعات العربٌة
بحٌث أصبحت هذه الظاهرة كلما تعمدت المجتمعات تحول العنف الى وسٌلة لتحمٌك أهداف معٌنة من لبل االفراد وتنوعت هذه االهداف بتنوع الموالف التً ٌتفاعل
معها الفرد واصبحت تشكل عبئا ثمٌال على كاهل العاملٌن فٌها لتعاملهم الٌومً مع هه السلوكٌات فالعنف مشكلة رئٌسة إلدارة المدرسة والمعلمٌن والمرشدٌن
التربوٌٌن واالباء.......الخ.
والعنف بٌن الطالب فً المدرسة لد ٌؤدي الى جعل البٌئة المدرسٌة غٌر مالئمة لتحمٌك األهداف التربوٌة ,كما تعد مرحلة المراهمة من أكثر مراحل النمو اثارة لدى
الباحثٌن فً العلوم النفسٌة لما لها من طبٌعة خاصة للتغٌرات الجسمٌة والنفسٌة واالجتماعٌة واالنفعالٌة أي أن هنان تغٌرات هامة تحدث فً هذه المرحلة وأهم ما
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اإلشكالية

Abstract

That our study dealing with one of the most important subjects prevailing in Arab societies in general and Algerian
society for longer Algerian family one of the social areas harmed by the transformations the transition from social
pattern extended traditional which features social cohesion and common values within the Algerian family to modern
style leading to changes in the family, where the study dealt with the issue of production of prisoners, which is the focus
of the study of the mainstay of the search .has been tackled the concept of marriage of sociological terms which led to
influence the identity of Algerian women.
Key words: production of prisoners, social interaction, the social sphere, individual identity, the collective identity

درس مفهوم الزواج من عدة منظورات و علوم خمتلفة
من جانب ديين ومن جانب سيكولوجي ...؛وإن الدراسات اليت
متت حول الزواج يف اجلزارئر كانت احصائية دميوغرافية
وجاءت لتعاجل مشاكل الزواج ونسب الزواج ،فاذا كان متثل
الفرد للزواج بيولوجي سينحصر الزواج يف اجلانب البيولوجي
فقط  .وإن كانت متثالت الفرد للزواج انجتة عن حاجاته
وعاطفته كما جاء به ماسلو فهذا اجلانب قد تنتج عنه مشاكل
اجتماعية  .وإذا جتاوزان اجلانبني ابلضرورة سنسلط الضوء على
مفهوم الزواج من الناحية السوسيولوجية وابلتايل نتكلم عن
اإلنتاج األسري هنا متثل الفرد يرتبط ليس ابلبيولوجية أو
العاطفة بل ابلنموذج الثقايف وأبطراف التفاعل مبعىن أن الفرد
هنا يفكر يف نوع األسرة اليت سينتجها أسرة تقليدية ذات
منوذج ثقايف تقليدي أو أسرة حديثة ذات منوذج مناقض
للنموذج األصلي ومن هذا املنطلق مت طرح التساؤل التايل :
ماهو منوذج الثقايف الذي يبين به الفرد أسرته ومع من يتفاعل أو
األطراف الذين يتفاعل معهم من اجل إنتاج هذا النموذج
الثقايف؟

أمهية الدراسة

 التطرق ملفهوم اإلنتاج األسري كونه مفهوم سوسيولوجي حديث . العمل على إبراز اجلوانب اخلفية يف املوضوع . -ترجع أمهية الدراسة يف مفهوم هوية املرأة االجتماعية

اجلانب امليداين للدراسة

جمتمع الدراسة  :متمثل يف العائلة اجلزائرية ونستهدف املرأة بصفة عامة.
العينة  :حيث مت اختيار النساء املتزوجات كعينة للدراسة .
املنهج  :اعتمدان على املنهج الوصفي واملقارن والكيفي كوهنم من املناهج مالئمة
لطبيعة الدراسة .
األدوات  :اعتمدان على األدوات امليدانية التالية املالحظة واملقابلة

أسباب الدراسة
التطرق ملفهوم الزواج من الناحية السوسيولوجية .
 التعرف على هوية املرأة اجلزائرية والتغيريات اليت
حدثت .
تعد األسرة من املواضيع اهلامة يف الدراسات احلديثة.
معرفة ما إذا كان اإلنتاج األسري له أتثري على أفعال
وتفاعالت املرأة .

أهداف الدراسة

 هتدف الدراسة إىل معرفة هوية املرأة يفاألسرة اجلزائرية .
 معرفة التغريات اليت حدثت يف اجملتمعاجلزائري واليت تؤثر على املرأة .
 االنتقال من النمط التقليدي إىل معرفةخصائص وميزات النمط احلديث

