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وجىميت مهاراث التعلم  املنهي متطلباث اضتخدام الاجصال كأداة فعالت لتطويز ألاداء

باملؤضطاث التربويت الجشائزيتلدى الطلبت   
The requirements for using communication as an effective tool for 

developing performance and developing learning skills for 

students in Algerian educational institutions 
 الرقم  
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لخقُُم ـملُت ( TA)حظخسدم هره الدزاطت مقازبت الخدلُل الخبادلي     

م. وبىاء ـلى خفلم ودوزها في جدظين حىدة الخفلواإلا )اإلافلم( الاجصاى  بين ألاطخاذ

ق مقُاض خاالث أها الخدلُل الخبادلي   ذلو جم حمق البُاهاث ـً ظٍس

Transactional Analysis Ego States Scale  

تي  صىالج  ـُىت جخهىن  البدث مً أـضاء هُئت الخدَزع وظالب زاهٍى

وقد  ظالب زاهىي. 385أطخاذ و  07قدز ـددهم بـ  ًودهامىت صالح الرًالظفُد 

لحاالث ألاها  دوز لبير في جدظين حىدة الخفلُم في  أن دزاطتالهره  بُيذ  هخابج 

لخفلُمُت؛ وقد هىقشذ هره الىخابج ضمً إظاز الظُاق الثقافي بىصفه البِئاث ا

 الظلىك. طُاقا ًخددد فُه 

  .خبادليالخدلُل ال ؛اإلاخفلم ؛اإلافلم ؛الخفلم  ؛الاجصاى املفتاحيت:الكلماث 
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 مقدمت 

ب اإلاخفلمين ـلى خل اإلاشهلت التهدف البرامج الخفلُمُت  إلى جد ، الخفنير تصفٍُز

واإلاخفلم ًدـم  فلمًجابي بين اإلاواجساذ القسازاث الالشمت، ما ًجفل الاجصاى الا  بداييالا 

ت لبىاء  ،ماثُطيروزة بىاء الخفل ىفس له الفسصت لبىاء الفالقاث الشخصُت الضسوٍز ٍو

 شخصِخه  وجىفير مهازاث اطدثماز اإلاندظباث. .

بين  باالجصاى الشخص ي م تهخمللنً، وباإلاقابل هجد أن الدزاطاث الحدًثت  

بشهل لبير، وهرا بالسغم مً أهه ًسقى إلى مظخىي الاجصاى الخبادلي  واإلاخفلم علمامل

 اإلاباشس اإلاسجبغ ازجباظا وزُقا بالظُاق الاحخمايي والثقافي لؤلفساد.

واإلاخفلم اـخمادا  فلمجدلُل الاجصاى بين اإلا  في هره الدزاطت تداوى الباخثج

   ERIC BERNE   لـ Transactional Analysis  دلُل الخبادليـلى همىذج الخ

This study uses the Transactional Analysis Approach (TA) 

to evaluate the communication process between teacher and 

learner and its role in improving the quality of education. The data 

were then collected by the Transactional Analysis Ego States 

Scale 

The research community consists of faculty members, 

students Suwani Sulaj Al-Saeed and Dhamna Saleh, estimated at 

70 professors and 583 secondary students. 

The results of the research showed that ego situations played a 

major role in improving the quality of education in educational 

environments; these findings were discussed within the cultural 

context as a context in which behavior was determined 

 

Keywords: education; communication ; transactional analysis 
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في  طُاقها الاحخمايي والثقافي. ولخدقُق هرا،  بهدف فهم وجفظير طيروزة هره الفملُت

 جم جىؽُم البدث ماآلحي :

بخقــــدًم إظــــاز الخدلُــــل واإلاخمثــــل فــــي مقازبــــت الخدلُــــل الخبــــادلي التــــي  تالباخثــــ ذامــــق

ـه بهـرا اإلافهـىم ومىاقشـت أهمُخـه  جىدزج فيها خاالث ألاها، وجبفا لهرا مان مـً اإلاهـم الخفٍس

إلـــى  الجىاهـــب  ذبـــين أظـــساف الاجصـــاى. ومـــً زـــم جعسقـــفـــي فهـــم طـــيروزة الخبـــادالث القابمـــت 

ُـــت للبدــــث ل ُـــت جالبــــم خاإلاىهج صـــل إلــــى ــــسب هخــــابج البدـــث وجدلُلهــــا اخصـــابُا وفــــق مىهج

ـــهالُخه، وأزحظــــا ال  ـــــاة مىا إلــــىث را ـمــــديــــث البدــــث وإشـ ـــيرها مــــق مسا ـــابج وجفظـ قشــــت الىخـ

 الظُاق الثقافي والاحخمايي الري أحسي فُه البدث.

 مقاربت التحليل التبادلي  .1

ت الخدلُل الخبادلي إلى أوازس الخمظُيُاث وبداًت حفىد  وشأة هؽٍس

 ERIC (,BEDARD, 1980 ) ( 0707-0707)الظخِىُاث مً زالى أـماى 

BERNE    . ظّىز BERNE   خه اـخمادا ـلى أـماى اإلادزطت الظلىلُت اإلافسفُت هؽٍس

التي حفخبر مً  FREUDوجُاز اإلارهب الاوظاوي ، وزاصت مدزطت الخدلُل الىفس ي لـ 

اث التي مان لها دوز لبير في مظاـدة   خه  BERNEأبسش الىؽٍس في  ـلى صُاغت هؽٍس

 &  COPELAND.&BORMAN, 1976, STEWART L)الخدلُل الخبادلي

JOINES  , 2000) 

ال ًىدصس  Transactional Analysis (TA)الخدلُل الخبادلي 

قت اوظاهُت جعبق في اطخسدامه في ـلم الىفع فقغ، بل مسخله اإلاجاالث   هى ظٍس

) الخىؽُمُت والخفلُمُت والاحخماـُت(، في الاجصاى، الخىمُت، ؤلادازة، الخفلُم، وختى في 

 ؤلازشاد والخىحُه
(KEÇECI  A & TASOCAK,0229 , pp. 746–752; PLATIS  M. 

BABAN, 2011; SHIRAI, 2006, pp. 179-184, AKKOYUN, 2001) وذلو ألن هره .

 ً ت جسلص ـلى أطباب اضعساب ـالقت الفسد باآلزٍس  Interpersonal الىؽٍس

Disturbances  ألثر مً جسليزها ـلى الاضعساباث الدازلُت للفسد أو اضعساب ـالقت

 براجه الفسد 
(LISTER-FORD, 2002; COPELAND,P.&BORMAN, 1976; STEINER 

C.&NOVELLINO, 2005, pp.25-45) 
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ت مً ألاطالُب         ىؽس إلى الخدلُل الخبادلي ـلى أهه مجمـى ًُ لى هرا ألاطاض  ـو

واإلاخفلم ، ٌظدىد هرا الخفٍسه  فلمشخصُت اإلامنً مً زاللها جدلُل والخقىُاث التي ً

 أن اإلاقُاض ألالثر أهمُت هى خالت ألاها. لى مقاًِع جدلُلُت خُثا

 حاالث ألاها1.1

خالت ألاها بأنها مشاـس مدظقت مق أهماط الخفنير اإلاسجبعت بالىمىذج  BERNEٌفسف      

 . (  BERNE, 1964, p.28) الظلىمي

ًخم ازخباز خاالث ألاها بىمىذحين مىفصلين، الىمىذج البيُىي الري ًمثل           

الري ًسلص ـلى الجاهب  والىمىذج الىؼُفي  ىي مً شخصُت الفسد،الجاهب الخىم

 الظلىمي.

أها زبِظُت  خاالث زالر سد جىقظم إلىوفقا للخدلُل البيُىي فئن مل شخصُت ف

1, (BERNE, 1961 p.75  ):  الىالدParent الساشد ،Adult    و العفلChild   

جمازض جأزيرا لبيرا ـلى لُه ٌشفس إلى أن خاالث ألاها هره  BERNE (. ًرهب PAC)همىذج 

خصسفىن في الفالقاث الشخصُت  .الىاض ٍو

لى والد هاقد إ Parent (P) وفقا للخدلُل الىؼُفي، جىقظم خالت ألاها الىالد

Critical Parent    (CP)  زاييو والد  Parent nurturing  (NP)،  وخالت ألاها العفل 

Child (C)  إلى العفل الحسFree Child     (FC)  أو العفل العبُعي(NC) Natural 

Child والعفل اإلاخنُه Child  Adapted (AC)وجؽل خالت ألاها الساشد ، Adult (A) 

 ,AKBAG˘,  2000; AKKOYUN, 2001; DREGO, 2006; ENGLISH, 2005)ـلى خالها 

pp.78-88)  

  Critical Parent    (CP)حالت ألاها الوالد الىاقد . 1.1.1

ل مجمىؿ ألافهاز، اإلاشاـس ًصه ال
َ
شه ٌُ باخثىن مفهىم الىالد الىاقد بأهه  

واإلافخقداث التي ًخفلمها  الفسد مً الىالدًً أو الشخصُاث الىالدًت ، ججفله ًفسب 

فعي الخفلُماث  تقىاـد ومظؤولُاث، َو لُه . و ًصدز ألاوامس والفقىباث بصفت قظٍس ـو
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 دا واإلافاًيرللمبا Dictatفالىالد الىاقد ًمثل ؤلامالء 
(KEÇECI  & TASOCAK, 2009,  

pp. 746–752; SOLOMON, 2003, pp.15-22)  

  Parent Nurturing  (NP) . حالت ألاها الوالد الزاعي 2.1.1

اًت واإلاىدة  جمثل خالت ألاها الىالد السايي الحماًت والفىاًت، خُث جىفس الـس

ً ت إلى ألآلزٍس قص ى خد قد جصل إلى الحماًت ، لما جقدم الدـم والحماًت اإلادفـى

ً في ـبازاث مثل: "إن لىذ  اإلافسظت. ًؽهس هرا الجصء الحىىن اإلاخفاظه مق آلازٍس

 ,SOLOMON, 2003)أزعأث فمً ال ًسعئ"، "لقد ـملذ لثيرا الُىم لدظترح قلُال

pp.15-22)  

  Free Child     (FC)الطفل الحز . حالت  ألاها  3.1.1

حفخني بالحاحاث الجظدًت  ن خالت ألاها العفل الحس ٌفخقد ـدد مً الباخثين أ

ا ، ًففل ما ٌشفس به،  للشخص، و ًؤلد هؤالء أن الشخص في هره الحالت  ًهىن ـفٍى

قت مباشسة و فىزٍت، غير أهه ًمثل  الجاهب غير اإلاخفلم  وشُغ ومبدؿ، ًىاحه الفالم بعٍس

 . (AKKOYUN, 2001, p.19)مً الشخصُت

 Child  Adapted (AC) لطفل املتكيفحالت ألاها ا. 4.1.1

ت  العفل اإلاخنُه هى الجصء مً الشخصُت الري جعىز مً السطابل ألابٍى

فهى خالت ألاها التي ًخفسف فيها الفسد ـلى قدزاجه الخاصت  ،التي ًخفلمها  الفسد خين ًنبر

 ً ِمه بقبىى جأزير آلازٍس
ْ
ل ـِ داوى جنملت  لُه فالعفل اإلاخنُه هى الجصء الا  ،ٍو حخمايي ـو

ً  . ( BERNE, 1964, p.92)لحالت ألاها العفل، الري حفلم الخفاٌش مق آلازٍس

 التبادالث:.2.1

جخأله ـملُت الاجصاى مً الخبادالث  (TA)وفقا إلاقازبت الخدلُل الخبادلي 

Transactions  مدفصالتي جدخىي ـلى Stimulus  واطخجابتResponse  بين خاالث ألاها

ت  الخبادالث: خددًد هىاك زالزت أهىاؿ مً الخبادالثـلى وحه ال، الفسدًت  Parallelاإلاىاٍش

Transactions   الخبادالث اإلاخقاظفت ،Crossed Transactions والخبادالث اإلاسفُت ،
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Hidden Transactions خم جددًد هره ألاهىاؿ مً الخبادالث وفقا لحاالث ألاها التي ، ٍو

 . (BOHOLST  , 2002)جهىن ؼاهسة في ـملُت الاجصاى
   Parallel Transactionsالتبادالث املواسيت  2.1.1

ًددر الخبادى اإلاىاشي ـىدما ًسطل الفسد زطالت مً أي خالت أها إلى 

ظخجُب هرا الشخص آلازس مً خالت ألاها اإلاظتهدفت وبالخالي ًدصل ، شخص آزس ، َو

باخثىن أن الخبادالث وفي هرا الظُاق ًؤلد ال الفسد في هرا الىىؿ ـلى ما هى مخىقق،

اى، قد ٌظخمس إلى أحل غير  ذ، وففَّ اء، مٍس ئ اجصاى بىَّ يص ِ
ُ
ت ًمنً أن ج اإلاىاٍش

إلى أن هره الخفاـالث جدقق  BERNE مً حهخه ٌشير . (AKKOYUN, 2001, p.94)مظمى

لُه فهي صحُت ومشبفت لنال العسفين، وملما شادث  الخىاشن والاطخقساز في الاجصاى، ـو

 ,BERNE)ين في الحفاػ ـلى جفاـالث مخهاملت اطخمس الاجصاى إلادة أظىى مهازة العسف

1964, p.92 )  

  Crossed Transactions   التبادالث املتقاطعت   2.1.2

ًددر الخبادى اإلاخقاظق ـىدما ًسطل الشخص زطالت مً أي خالت أها  إلى 

ها شخص آزس، لنً ٌظخجُب الشخص آلازس مً خالت أها أزسي غير خالت ألا 

بل ًدصل ـلى ، و مخلقي الخبادى ـلى ما هى مخىققأخُث ال ًدصل اإلابادز ، اإلاظتهدفت

هرا الىىؿ مً الخبادالث ًجفل العسفين غير مسجاخين، مما قد . مسغىبت غير اطخجابت 

ًؤدي إلى ؼهىز زدود أففاى طلبُت ومشامل في الاجصاى جسلق صساـاث وزصىماث قد 

 .(  BERNE, 1961 p.38)جؤدي إلى انهُاز الاجصاى
أهه ـلى السغم مً أن ظسفي الاجصاى  SOLOMON وفي هرا الظُاق جؤلد 

ذ، لما في  في هرا الىىؿ مً الخبادالث لِظا ـلى اجفاق، إال أن الاجصاى واضح وصٍس

لى ـنع الخبادالث اإلاسفُت التي ًهىن فيها الاجصاى مسفُ ت. ـو ا ومظختر  االخبادالث اإلاىاٍش

(SOLOMON, 2003, pp.15-22) 
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  Hidden Transactionsالتبادالث املخفيت   2.1.3

لالهما ًخسر  في الخبادى الخفي، واخد فقغ مً الشخصين اإلاخصلين، أو

سَطل زطالخين مسخلفخين في وقذ واخد )ـلى 
ُ
إحساءاث مً خالتي أها مسخلفخين، وبدوزه ج

ين الىفس ي والاحخمايي( ا الىىؿ مً الخبادالث بدُث جدمل السطابل في هر. لال اإلاظخٍى

الىىؿ ًدمل ألثر أن هرا إلى ـىدما أشاز  BERNEزطابل أزسي ضمىُت، وهرا ما ًؤلده  

، زطالت مباشسة )احخماـُت( وأزسي زفُت )هفظُت(، لرلو هفظه الىقذمً زطالت في 

ت بين خاالث أها أظساف  ـىد جدلُل هره الخبادالث هجد أن الاججاهاث جهىن مخىاٍش

 . ( BERNE, 1964, p.32) أن السطابل الضمىُت جخقاظق مفهاالاجصاى، إال 
 الدراضت أضئلت  .2

تهدف هره الدزاطت إلى جقُُم ـملُت الاجصاى بين ألاطاجرة واإلاخفلمين ولشه 

لُه  دوزها في  جدظين حىدة الخفلُم. ـو
ُ
جخىافق مق إشهالُت البدث  أطئلت ذ ـدةسخظ

 وهدفه جمذ صُاغتها ماآلحي:

ين، ماهي خالت ألاها التي ٌظخسدمها ألاطخاذة غالبا في اجصالهم مق وفقا للمخفلم .1

 اإلاخفلمين؟

وفقا لؤلطاجرة، ماهي خالت ألاها التي ٌظخسدمها اإلاخفلمىن غالبا في اجصالهم مق  .0

 ألاطاجرة؟

 ك فسق بين آزاء ألاطاجرة واإلاخفلمين خىى خاالث أها ألاطاجرة؟اهل هى .3

  فزوض الدراضت:

لُهبأنها إحابت مؤقخت ـً ألاطئلت البدثُت ،  حفسف الفسوب      صُغذ  ـو

  ي:ـلى الىدى الخالالفسوب الخالُت خظب اإلاخغيراث الخاصت بمشهلت الدزاطت  

التي ٌظخسدمها ألاطخاذة غالبا في ، خالت ألاها الساشد هي إلاخفلمينا خظب .0

 .اجصالهم مق اإلاخفلمين

ها اإلاخفلمىن غالبا في التي ٌظخسدم العفل هي طاجرة، خالت ألاهاألا  خظب .2

 .اجصالهم مق ألاطاجرة
 .ك فسق بين آزاء ألاطاجرة واإلاخفلمين خىى خاالث أها ألاطاجرةاهى .5
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 :الدراضتأدواث .3  

  مقياص حاالث أها التحليل التبادلياـخمدها في ـملُت حمق البُاهاث ـلى  

Transactional Analysis Ego States Scale   الري ظىزهWilliams(1978) ، 

خهىن مً   7صفت شخصُت، لهل صفت في اإلاقُاض زمظت قُم مسخلفت جتراوح مً  73ٍو

( A( النباز)CP( الىالد الىاقد )NP: الىالد السايي)الخمعلهل خالت أها مً الحاالث  4إلى 

. جدصل مل خالت أها ـلى دزحاث ملما شادث  (AC( العفل اإلاخنُه)FCالعفل الحس )

لى .(80)خصلىا في هرا البدث ـلى مفامل زباث قدز بـ وقد الصفاث التي جيشعها. ، ـو

 .(82.(و )00)مفامالث زباث باليظبت للفىامل الخمظت جساوخذ ما بين 

 دراضت:العيىت  .4

 
ُ
خين، وقد وقق ازخُاز الباخثخين لهاجين اإلاؤطظخين لمُدان أ حسي البدث في زاهٍى

خفلق ب ت، إلحساء البدث لظببين، الظبب ألاوى مىضىيي، ٍو هىن اإلاؤطظاث التربٍى

س شخصُت اإلاخفلم؛ والظبب  وبالخالي ألاطاجرة فيها ًفترب أن ًهىهىا أداة فّفالت في جعٍى

سجبغ بخىفس ؼسوف امهاهُت جعبُق مقُاض البدث ـلى هؤالء الفاملين  الثاوي ذاحي، ٍو

  هم.ببفض الباخث الشخصُت التي جسبغدنم الفالقاث ب

 
ُ
)الرًً هم في الخدمت  اء هُئت الخدَزعأـضـُىت مً البدث ـلى  حسي أ

تي  صىالج الظفُد ودهامىت صالح  واإلاخقاـدًً خدًثا( )اإلاخمدزطين وظالب زاهٍى

جين(  ظالب زاهىي.  385أطخاذ و 07الري قدز ـددهم بـوالخٍس

% مخفلم. لما بلغ 40% مخفلمت و 37ماهذ وظبت جمثُل اإلاخفلمين خظب الىىؿ:  

 . أما باليظبت لخصابصهم، فقد ماهذ ماآلحي:طىت ,0153مخىطغ طً أفساد الفُىت 

 (: جوسيع املتعلمين حطب متغير الىوع1الجدول )

اليظبت 

% 

  الخنساز

 مخفلم 247 40

 مخفلمت 545 37
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% أطخاذة  30542أما باليظبت لؤلطاجرة فقد ماهذ وظبت جمثُلهم خظب الىىؿ:  

. أما باليظبت طىت ,50% أطخاذ. لما بلغ مخىطغ طً أفساد الفُىت 48538و

 لخصابصهم، فقد ماهذ ماآلحي:

 

(: جوسيع ألاضاجذة حطب متغير الىوع2الجدول )  

  الخنساز اليظبت %

 أطخاذ 54 48538

 أطخاذة 51 30542

 

(: جوسيع ألاضاجذة حطب الخبرة3الجدول )  

  الخنساز اليظبت %

 أقل من ضىت 4 3500

ضىواث 5من ضىت إلى  21 50504  

ضىت 11ضىواث إلى 6من  05 08530  

ضىت فأكثر 22 20 58530  

 

 ألاضاجذة حطب الحالت الاحتماعيت (: جوسيع4) الجدول 

  الخنساز اليظبت %

 أعشب/عشباء 08 23500

 متزوج/ة 32 04528
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 الىتائج  ومىاقشتعزض .5

وفقا للمخفلمين،  ٌظخسدم ألاطاجرة في مفؽم ألاخُان خالت ألاها الساشد، وفي 

 ألاها العفل الحس والىالد الىاقد. تخُان ٌظخسدمىن خالأقل ألا 

 

 (: حاالث أها  التي يطتخدمها ألاضاجذة حطب رأي املتعلمين5الجدول )

(pالداللت) حاالث ألاها  

 7.024 والد هاقد

 7.205 والد زايي

 7.281 زاشد

 7.024 ظفل خس

 7.075 ظفل مخنُه

 

الساشد والىالد خسدمىن  غالبا خالت ألاها وفي اإلاقابل، ٌفخقد ألاطاجرة أنهم ٌظ

 العفل الحس في بفض ألاخُان. دمىن خالت ألاها الىالد الىاقد ولسايي بِىما ٌظخس

(: حاالث أها التي يطتخدمها ألاضاجذة حطب رأيهم 6الجدول )  

(pالداللت) حاالث ألاها  

 7.050 والد هاقد

 7.207 والد زايي

 7.201 زاشد

 7.017 ظفل خس

فل مخنُهظ  7.053 
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لما أزبدذ هخابج البدث أهه ال جىحد هخابج ذاث داللت اخصابُت ألي مً خاالث 

 (.p> 7.73ألاها بين آزاء ألاطاجرة واإلاخفلمين خىى خاالث أها ألاطاجرة )

لُه، ووفقا  ، ًمنً القىى بأن الخبادالث (TAإلاقازبت الخدلُل الخبادلي )ـو

تن هي الظابدة بين ألاطاجرة واإلاخفلمي خُث جؤلد الىخابج أهه ـىدما ،   جبادالث مىاٍش

إلى ألاطخاذ أو  (NP ،CP،A،AC) ًسطل اإلاخفلم زطالت مً إخدي خاالث ألاها ألازبفت 

وبالخالي ًدصل العسفان ـلى  الفنع، ٌظخجُب العسف آلازس مً خالت ألاها اإلاظتهدفت

اى بين وهرا ما قد ًفظس وحىد ما هى مخىقق.  ذ، وففَّ اء، مٍس  ألاطاجرة واإلاخفلميناجصاى بىَّ

ادة الثقت اإلاخبادلت و جدقُق الخىاشن ممقد ٌظخمس إلى أحل غير مظمى  ا ٌظاهم في ٍش

ت وبالخالي اإلاظاهم  م.ت بشهل ففاى في جدظين حىدة الخفلوالاطخقساز في اإلاؤطظاث التربٍى

ىد ازخالف بين ألاطاجرة وح تالحالُدزاطت هخابج الأؼهسث لنً وباإلاقابل، 

 ˘Akbagواإلاخفلمين في خاالث ألاها ألازسي. وهره الىخابج هي ممازلت  لخلو التي جىصل إليها 

& Deniz  خُث وحدا أن اإلاخفلمين ًفضلىن اطخسدام ألاطاجرة لحالت ألاها الساشد في

 أغلب ألاوقاث وخالت ألاها الىاقد في بفض ألاخُان فقغ.

طاجرة  ٌظخسدمىن خالت ألاها العفل الحس  لنظس السوجين أزبدذ الىخابج أن ألا 

ت في ألاقظام ـىدما ًالخؽىن أن  اإلاخفلمىن ٌشفسون باإلالل . ومق ذلو،   وبث الحٍُى

 وخظب اإلاخفلمين، ٌظخسدم ألاطاجرة خالت ألاها هره أقل مً الحاالث ألازسي .

ت القاب تالحالُ دزاطتالأشازث هخابج  مت بين ألاطاجرة أن الخبادالث اإلاىاٍش

ظفل مخنُه، وزاشد  -ظفل مخنُه ، والد زايي -واإلاخفلمين هي جبادالث والد هاقد

هرا الىىؿ مً الخبادالث ًجفل  زاشد . وفي هرا الظُاق  ووفقا للخدلُل الخبادلي فئن

اجصاى فّفاى بُنهم  ًهىن له جأزير اًجابي في  زلقالعسفين مسجاخين، مما قد ًؤدي إلى 

تزلق مىار  . زاصت  ـمل ٌظهل جدقُق ألاهداف اإلاظعسة  في هره اإلاؤطظاث التربٍى

الفسد في هرا الىىؿ  الخبادالث غالبا ما ٌشفس بالحماض، الخفا ى والثقت بالىفع، وأن 

هىن حسيء في ـالقاجه، باإلضافت إلى خبه ألزر اإلابادزة في مل ش يء  ,CIUCUR, 2013)ٍو

pp.  581 – 585)  الخفلُم الخفلم و ًجابا ـلى جدظين حىدة واهخاحُت ما طِىفنع ا. وهرا

ت.   في اإلاؤطظاث التربٍى
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أن اإلاخفلمين في بفض الخبادالث  دزاطتهخابج الأزبدذ مً حاهب آزس،  

-مالىالد الىاقد مق العفل اإلاخنُه ال ًهىهىن مسجاخين ، خُث ًبدأ الاجصاى لـ زاشد

لد الىاقد ًجفل اإلاخفلمين ًيخقلىن إلى زاشد لنً ـىدما ٌظخسدم ألاطاجرة خالت ألاها الىا

العفل اإلاخنُه ما ًسلق ما ٌظمى بالخبادالث اإلاخقاظفت التي قد حظبب صساـاث ، 

لُه فقد أزبدذ الىخابج أهه ـىدما ٌظخسدم ألاطاجرة خالت ألاها الىالد الىاقد في  ـو

خالت ألاها  العسف آلازس ٌظخجُب مً خالت أها أزسي غير جبادالتهم مق اإلاخفلمين ، فئن 

و مخلقي الخبادى ـلى ما أخُث ال ًدصل اإلابادز ، (خالت ألاها العفل اإلاخنُهاإلاظتهدفت)

وهرا ما قد ًفظس ؼهىز بفض  . مسغىبت غير بل ًدصل ـلى اطخجابت ، هى مخىقق

لدي ألاطاجرة واإلاخفلمين في بفض  Crossed Transactions    الخبادالث اإلاخقاظفت

 م لحالت ألاها هره. وفي هرا الظُاق  حشير بفض الدزاطاث إلى أنألاخُان ـىد اطخسدامه

هرا الىىؿ مً الخبادالث ًجفل العسفين غير مسجاخين، مما قد ًؤدي إلى ؼهىز زدود 

أففاى طلبُت ومشامل في الاجصاى جسلق صساـاث وزصىماث قد جؤدي إلى انهُاز 

وبالففل جؽهس هره  . (BERNE, 1961;1964, SOLOMON, 2003, pp.15-22)الاجصاى

ـىد اطخسدامهم في اإلاؤطظاث الخفلُمُت واإلاخفلمين  فلمينلدي اإلاوالصساـاث اإلاشامل 

ظيروزة الخفلُمُت الخفلمُت، وبالخالي ـلى اللحالت ألاها الىالد الىاقد وهى ما ًؤزس طلبا ـلى 

  .وأهدافها في هره اإلاؤطظاثحىدة الخفلُم 

لى أ خابج أن اطخسدام خالت ألاها الساشد خاى، ًؽهس مً جدلُل الى تًـو

الخفلُم مً شأهه أن ًدقق أهداف  الخفلمُت والىالد السايي في البِئاث الخفلُمُت

دافؾ ـلى جىاصل مق اإلاخفلمين، وبالخالي  ججىب مل اإلاشامل والصساـاث التي  فلماإلا ٍو

ت واإلاظاهمت بشهل  ففاى في ًمنً أن جؤزس ـلى حىدة الخفلُم دازل اإلاؤطظاث التربٍى

 ة. يشىدجدقُق أهدافها اإلا

ومً هرا اإلاىعلق ًمنً القىى بأن جىؼُه ألاطاجرة لحالت ألاها الىالد الىاقد  

ادة الاخظاض بفد الساخت ما  مً شأهه أن ٌظاهم في جسفُض زقت اإلاخفلمين بأهفظهم و ٍش

مىار  اهدشاز الاجصاالث الخفُت وهرا ًهىن له جأزير طلبي في ـدم جىفيرقد ًؤدي إلى 

 .يشىدةـمل ًدقق ألاهداف اإلا
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ًمنً القىى أهه ومً أحل اإلادافؽت ـلى اجصاى فَفاى بين  ،مً حهت أزسي 

في اإلاؤطظاث الخفلُمُت ، البد لهم مً إدزاك خاالث ألاها الخاصت بهم  ألاطخاذ واإلاخفلم

وظق الاجصاى الشخص ي الظابد بُنهم. وذلو بهدف خصىلهم ـلى وفهم جأزيرها ـلى 

ُت الفمل فزاث اإلاها ي اإلاؤطظاث الاجصالُت  التي ًهىن لها دوز لبير في جدظين هـى

 .ةيشىدوجدقُق أهدافها اإلا

ت الغالبت ـلى  ، ًمنً القىى بأناهب آزسمً ح  فلماإلااجصاى الخبادالث اإلاىاٍش

ظس وجقلل في اإلاؤطظاث الخفلُمُت باإلاخفلم س السطابل بُنهم بظالطت َو  حظاـد ـلى جمٍس

ل، وبالخالي حظاهم في الخسفُه مً الضغىظ اث الىاججت ـً الصساـاث ـلى اإلادي العٍى

مً ؤلاحهاد وجأزيراجه الظلبُت ـلى العسفين. وحفخبر هره الىدُجت جألُدا إلاا جىصلذ إلُه 

-CAPLAN,1983, pp. 35-78; HOLMESα RAHE,1967, pp. 213)الفدًد مً الدزاطاث

218; PEARLIN  L.I., MENAGHAN E.G., LIEBERMAN  M.A. AND MULLAH  , 

1981, pp. 337-356; FRENCHα CAPLAN, AND HARRISON  , 1982; HOUSE  , 

MCMICHAEL, WELLS , KAPLAN, AND LANDERMAN,1979, pp. 139-160)  

 خاجمت:

خفلم ودوزها في واإلا فلمالاجصاى بين اإلاجقُُم ـملُت تهدف هره الدزاطت إلى 

أن  دزاطتوقد بُيذ  هخابج ال. ادا ـلى مقازبت الخدلُل الخبادليم اـخمجدظين حىدة الخفل

 في البِئاث الخفلُمُت؛ وقد هىقشذ هره ما  دوز لبير في جدظين حىدة الخفللحاالث ألاه

 الىخابج ضمً إظاز الظُاق الثقافي بىصفه طُاقا ًخددد فُه الظلىك.
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