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كهذه ضرورية لبلورة   تضع أمام متخذي القرارات يف الرتبية معرفًة علمية حديثة ومفحوصة. معرفة المبادرة للبحث التطبيقي في التربية
 لتحسني إجنازات الرتبية يف إسرائيل.  -عقالنية للسياسة وللتخطيط األفضل للتدخل 

مرحلة التخطيط تدعم املعرفة الناجتة  الناجتة عن األحباث هي مركب أساسي لتخطيط سياسة عامة أو تدخل واسع. يف رؤيا املبادرة: املعرفة
عن البحث املفحوص بلورَة سياسة تكون احتماالت جناحها أكرب، وبعد ذلك تكون هي اليت متكِّن من إجراء نقاش عام موضوعي. لذلك  

 تطبق املبادرة هذه الرؤيا يف جمال الرتبية.

القرارات، وتتشاور مع مسؤولني كبار يف وزارة الرتبية والتعليم ومع معنيني  تتناول املبادرة املواضيع اليت يبحثها متخذوطرق عمل المبادرة: 
 آخرين. جلنة توجيه املبادرة اليت يعينها رئيس األكادميية الوطنية هي املسؤولة عن برنامج عمل املبادرة وعن طرق تقييم الناتج.

مشرتكة للباحثني وللمختصني ومتخذي القرارات، وتنشر ناتج  تعمل املبادرة بواسطة جلان من املختصني وبواسطة عقد لقاءات تعليمية
 عملها وتضعه يف متناول أيدي اجلمهور الواسع. وجيب التنويه إىل أن عمل أعضاء جلان اخلرباء هو بالتربع. 

علوم ووزارة الرتبية والتعليم كمشروع مشرتك بني األكادميية الوطنية اإلسرائيلية لل  – 3002أُنشئت املبادرة يف أواخر سنة تاريخ المبادرة: 
تعمل املبادرة كوحدة داخل  3000، وهو الذي أتى بالفكرة وموَّل معظم نفقاهتا يف السنوات األوىل؛ ومنذ أوائل سنة ڤوصندوق يد هنديـ

 األكادميية الوطنية اإلسرائيلية للعلوم.

إلسرائيلية للعلوم، ونّظمت طريقة التعاقد بني الوزارات أضافت الكنيست تعدياًل لقانون األكادميية الوطنية ا 3000يف صيف سنة 
حكومة احلكومية اليت تطلب استشارة وبني األكادميية. واملبادرة هي اليت تدير عمليات االستشارة اليت تقدمها االكادميية يف جمال الرتبية لل

 وللسلطات املختلفة.

 

  



 أعضاء طاقم الخبراء:

 إيالن )رئيس(-عمل االجتماعي، جامعة باربروفسور رامي بنبنستي، مدرسة ال
 بروفسور )متقاعدة( تسيبورة شاختمان، كلية التربية، الجامعة العبرية في القدس

 بروفسور يوئيل أليتسور، مدرسة التربية، الجامعة العبرية في القدس
 غوريون في النقب-ـــري دايمونــد، قسم علم النفس، جامعة بنچبروفسور 

 يسبورد، كلية الحقوق، الجامعة العبرية في القدس وكلية الحقوق، جامعة جورج ميسونڤيد ڤبروفسور ديـ
 يلي، مدرسة التربية، جامعة تل أبيبڤبروفسور موشيه يسرائيالشـ

 ُمركِّز الطاقم: عوديد بوشريان
 

 ُكتب التقرير الكامل باللغة العبرية، وفيما يلي ترجمة لبعض أجزائه.

 يقة الكامل بالعبرية من الموقع اآلتييمكن الحصول على نص الوث

http://education.academy.ac.il/Hebrew/PublicationDetails.aspx?PublicationID=34&Are

1&FromHomepage=True-=&QuestionID=aID 
 

 بعض أجزاء الوثيقة ترجمت للغة االنكليزية وتجدونها في الموقع اآلتي

demy.ac.il/English/PublicationDetails.aspx?PublicationID=34&AreaID=http://education.aca

1&FromHomepage=True-&QuestionID= 
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 مقدمة

 خلفية إنشاء طاقم الخبراء

الذين  العملية التعليمية. فالطالب قويةلت ن من التعلُّم والتعاون بني الطالب أنفسهم وبينهم وبني املعلمني ضروري  مكِّ ـاجلو الذي يُ 
عة منهم ويقومون بسلوك مشاكس ويعملون مشاكل سلوكية ُيضعفون عملية جيدون صعوبة يف احلفاظ على اأُلطر السلوكية املتوقَّ 

ياً. وغالباً ما يصل طالب كهؤالء يف املستقبل، إن مل تتم ويضعون أمام طاقم التدريس حتدِّ  ،م زمالئهممهم هم وتعلُّ تعلُّ  ياً جدِّ
معهم جزءاً كبرياً من موارد  يستهلك التعاملُ و بل وإىل سلوك منحرف.  ،ب، إىل حد التصادم مع املؤسسةمعاجلتهم كما جي

سلوك يف سن الدراسة، بالتعاون الوالبشرية. وهناك دالئل كثرية على أن املعاجلة املبكرة والصحيحة ملشاكل  املاليةاملديرين واملعلمني 
وترفع من مستوى حتصيل مجيع  ،سِّن إىل درجة كبرية نوعيَة حياة الطالب الذين يعانون منهابني الطاقم الرتبوي والعائلة، قد حتُ 

حديثة حول ظاهرة األوالد -الطالب. هذه الوثيقة هي تقرير عن عمل طاقم خرباء أُنشئ هبدف مجع معلومات معرفية علمية
تشكيل على و  ،باء  واملهنيني مع هذه الظاهرةاملشاكسني والتعامل معها وعرضها كي تساعد على دفع سريورات تعامل اآل

 السياسة املهنية هلذا املوضوع.

يف وزارة الرتبية والتعليم، شعبة أ يف اإلدارة الرتبوية،  (י"שפ)طاقم اخلرباء بناء على طلٍب من قسم اخلدمات النفسية االستشارية  أُنشئ
التعليم يف السلطات  املسؤولة عن تقدمي اخلدمات النفسية واخلدمات االستشارية الرتبوية ملؤسسات التعليم والطالب وأولياء أمورهم وألجهزة

. هم اجلمهور األساسي املستهدف هبذا التقرير י"שפم يف مقر والطاقم الذي يوجهه علماء النفس الرتبويون واملستشارون الرتبويون. احمللية
الدعم واملساعدة الفردية واجلماعية، وخدمات التشخيص والعالج واملشورة للطالب وأولياء  هؤالء املهنيون هم الذين يوفِّرون خدمات

لطواقم التعليم وإلدارات املدارس ورياض األطفال  اإلرشاد والتوجيه يف جماالت الصحة النفسية كما أهنم هم الذين يقدمون أيضاً . أمورهم
األكرب من عبء  اجلزءَ  تتحمَّل( י"שפ)وعليه فإن قيادة قسم اخلدمات النفسية االستشارية . السلطات احمللية ولقيادات أجهزة التعليم يف

تماعي للطالب واملساعدة على الوصول إىل التعامل مع املشكالت السلوكية على وجه اخلصوص، ومن تعزيز التعلُّم الفعال واألداء االج
 .مناخ يشجِّع النمو العلمي واالجتماعي يف املدرسة

ويدير العديَد من برامج ( י"שפ)ر قسم اخلدمات النفسية االستشارية وفق هذه املقاربة يطوِّ  العائلة، الصف، املدرسة والبيئة اجملتمعية(.) 
تعزيز الرفاهية حسب أعضاء قسم اخلدمات النفسية االستشارية، مسرتشداً مبقاربة اجلهاز اليت ترى أن الطالب هو جزء من نُُظم اجتماعية 

 خطرة. سلوكياتمواقف حياتية و من لعالج يف األعمار املتتالية اللوقاية و وبرامج خمتلفة نفسياً يف الطالب )مثل "مهارات احلياة"(، 
 وتعزيز الشعور باالنتماء ،التسبب باألذىالعربدة و احلد من العنف، ومنع حاالت  يهدف باألساس إىلوبتوجيهه جيري تفعيل برنامج شامل 

  واملناخ األمثل والعالقة الطيبة بني املعلمني والطالب.
تراجع  ومن ضمنهايرى العاملون يف مركز اخلدمات النفسية االستشارية أن موجات اهلجرة، والتغريات االجتماعية اليت حدثت يف إسرائيل، 

، وزيادة يف العنف، مبا يف ذلك تسبُّب ضرٍر لألوالد وضرر يسببه األوالد، والتعرض لسلوكيات اإلطار العائلييف تأمني العمل ويف استقرار 
العالج. هذا التقييم هو الذي دفع إدارة مركز  تضع أمام القسم حتديات آخذة يف االزدياد سواء يف جماالت الوقاية أو –وغريها  خطرة

 لطلب املعرفة اخلدمات النفسية االستشارية أن تتوجه بواسطة العامل الرئيسي لوزارة الرتبية والتعليم، إىل األكادميية الوطنية االسرائيلية للعلوم 
  اليت مُتكِّن من بلورة سياسة عقالنية حديثة يف موضوع الطالب الذين يعانون من مشاكل واضطرابات سلوكية.

 



  الخبراء: طاقمإطار عمل 

والرفاه  جماالت علم النفس، وعلم اجلرمية، وزارة الرتبية والتعليم مجعت مبادرة البحث التطبيقي يف الرتبية طاقم خرباء من ردا على توجه
ومشاكل السلوك يف  كان هدف هذا الطاقم استعراض املعارف املوجودة عن خصائص ظاهرة السلوك املضطرب. االجتماعي والتعليم

مراجعاٍت علميًة وناقشها مث عقد  طلب هذا الطاقم. املدرسة، والتدخالت اليت تثبت األدلة التجريبية لديهم أهنا مفيدة للوقاية والعالج
الطاقُم بالتعاون مع أعضاء اخلدمات النفسية االستشارية وخرباء من  عِملَ . يوماً دراسياً، عرض فيه بعض نتائج عمله  -عليمياً اجتماعاً ت

ُكلف  ،المبادرةمن  وقد عمل مع طاقم اخلرباء هذا مركِّز  ." من احلقل" لقضايا تربز وحدات خمتلفة من وزارة الرتبية والتعليم، كما تطرَّقَ 
 .لوضعها يف متناول اجلمهور باملساعدة يف تنظيم عمل الطاقم، وتلخيص املعرفة املرتاكمة لديه

حسب هذه . خلطة عمل قصرية األمد اخلدمات النفسية االستشارية، مت بالتنسيق مع قسم من املهم أن نذكر أن إنشاء طاقم من اخلرباء
فيها املعلومات من أصحاب الشأن، ويطلب مراجعات علمية  يستقي( صف العام حوايل عام ون)لفرتة قصرية نسبياً  اخلطة يعمل الطاقم

 -وهم حماضرون ومعلِّقون من املختصني املعروفني يف إسرائيل والعامل  –يف هذا اليوم يعرض املتحاورون. يوم دراسي –للقاٍء تعليمي  وخيطط
، مع فحصها على ضوء األحباث املدعومة املوضوعتاحة للمهنيني يف الطاقم هو توسيع وتعميق املعارف امل هدف. خمتلفة للقضية جوانبَ 

وعلى عكس خمططات أخرى للمبادرة . مدى فاعلية التدخالت واالسرتاتيجيات املختلفة يف الوقاية والعالج فحص( ويف حالتنا)بالدالئل، 
زيادة وتعميق املعارف املتاحة للمهنيني  ة، فهدفه هواملهمّ اخلطة ال يتوصل إىل توصيات أو استنتاجات متفق عليها يف هناية  طاقم هذه فإن

موقف أو توصية تظهر يف هذه الوثيقة من أي عضو من أعضاء الطاقم تُعترب موقفاً أو توصية شخصية،  والعاملني يف املركز، لذا فإن أي
 .املهنية-وعلى أساس معرفته الشخصية على مسؤوليته الشخصية

 
 

 ظهرت في عمل الطاقم القضايا الرئيسية التي
 جملال دقيقٍ  الجتماع األول لطاقم اخلرباء اجتمع األعضاء مع املمثلني املعنيني من قسم اخلدمات النفسية االستشارية، هبدف حتديدٍ يف ا

وهو جمال )فقط ( (Externalizedتقرر أوال أن يتعامل الطاقم مع مشاكل السلوك الظاهرة  .توظيف املوظفني وفقا الحتياجات اجلهاز
. معها جهاز التعليم رغم أن هذه املشاكل تتطلب تعامل (,Internalized)الـُمنطوية وليس مع املشاكل ( حبد ذاته مبا فيه الكفاية واسع

، ولكن هذا التعريف ليس بالضرورة األنسب للمشاكل اليت تواجه "اضطراب السلوك"يف أدبيات علم النفس تعريف واضح جداً ملصطلح 
السلوك بأهنم كذلك،  مل يتم تشخيص العديد من األوالد الذين يعانون من مشاكل أو اضطرابات يف. املعلمني واملستشارين يف املدارس

 .يدوم طويال شاذاً مبا فيه الكفاية أو ألنه ال ليس سواء بسبب نقص املوارد الالزمة للتشخيص، أو ألن سلوكهم 
يعربِّ عن حقيقة أن الطاقم سيعطي رأيه أيضاً عن األوالد  يف السلوك، كي" مشاكل أو اضطراب" كز يفيرت  ه بأنهعملَ  وعليه، عرَّف الطاقم

  DSM يعانون من اضطراب يف السلوك حسب دليل التشخيص اإلحصائي على أهنم الذين مل يتم تشخيصهم

(Diagnostic Statistic Manual.) من  03٪ إىل  52 من( تقديرات خمتلفة حسب) من جمموع األوالد املشاكسني، الذي يساوي ٪
مل يصل إىل مستوى اخلطورة اليت هذا ظهرون السلوك املضطرب، ولكن سلوكهمعدد الطالب، تقرر أن يركِّز الطاقم على األوالد الذين يُ 

 1.تطبيق القانون تتطلب تدخل جهاز
املوضوع، أجرى أعضاء الطاقم حتليال أوليا للقضايا املركزية اليت املعارف حول هذا  اطالعهم على جمموع يف وقت الحق من اللقاء، ومع

 :يف هذا اجملال األدبيات تناقشها
؟ هذه " مشاكسون أوالد"املوجودة داخل اجملال العام  ما الذي يسبب تطور املشكالت واالضطرابات السلوكية و ما هي أنواع الصعوبات •

 .ياض األطفال إىل الصف الثاين عشراألسئلة تنطبق على كل الفئات العمرية من ر 
تعين هذه العالقة بالنسبة للتعامل مع  ، وماذا(ADHD مثل)األخرى  ما هي العالقة بني مشاكل السلوك واملشاكل النفسية أو التطورات• 

 ؟ هذه املشاكل

                                                           
1
 .والد هم من هذه الفئة، األصعبمن األ %2- %4ر أن يُقدَّ  



والَديه، مع الصف بأكمله، مع املعلم، أو رمبا هل جيب أن يكون مع الطفل املشاكس نفسه، مع  كي يكون التدخل فّعاالً : ركز العالجمَ • 
 أطراف خمتلفة؟ هل ينبغي أن يتم التدخل يف جمموعة، أو بشكل فردي، أو بدمج الطريقتني؟ بدمج

 
هل توجد توجُّهات نظرية تفيد أن العالج املستمد منها ناجع أو فعال إىل حد كبري باملقارنة مع عالجات أخرى : ه العالجيالتوجُّ • 

 دة من توجهات أخرى؟ هل توجد توجهات مالِئمة أكثر لعالج األوالد يف أعمار معينة ؟مستم
يف أي مرحلة نعاجل؟ هل يوجد فرق يف فعالية وفائدة توجهات تركِّز على الوقاية من املشاكل السلوكية، معاجلتها أو يف التعامل مع • 

 رابات سلوكية؟احلاالت الصعبة فقط ألوالد مت تشخيصهم أهنم يعانون من اضط
خالل عمل الطاقم ظهرت أيضاً أوجه القصور يف املعرفة املوجودة وعدم القدرة على التعامل مع قضايا مثل مالَءمة التدخُّالت جملموعات 

 .والتعليم اإلسرائيلي ثقافية خمتلفة يف جهاز الرتبية
 
 
 


