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 تعىن اجمللة بنشر البحوث والدراسات ادلتعلقة مبواضيع ورلاالت علم والنفس وشؤون الرتبية يف
اجلزائر بصفة خاصة ،والوطن العريب بصفة عامة .باللغة العربية و اللغة االجنليزية وكذا الفرنسية.
 ادلسامهة يف تنمية العلوم النفسية والرتبوية وتطبيقاهتا ادلختلفة ،وذلك من خالل نشر البحوث
األساسية ،وكذا النظرية والتطبيقية منها يف رلال علم النفس والرتبية مبجاالهتا ادلختلفة ،مع التأكيد
على اجلودة العالية ذلذه البحوث وارتباطها بالواقع العريب حاضراً ومستقبالً.
 يراعى يف نشر األحباث والدراسات ادلوازنة بٌن الدراسات اليت تبحث الوضع الراىن ،والدراسات
اليت تبحث أفاق ادلستقبل يف مجيع رلاالت البحث والدراسة اخلاصة باجمللة.

 إتاح ة أكرب فرصة لذوي االختصاص يف علم النفس وعلوم الرتبية واألرطفونيا وطنياً ،ودولياً لنشر
حبوثهم ودراساهتم ذات احللول الواقعية دلختلف ادلشكالت.

 إجياد وعاء حبثي عادلي خلدمة الباحثٌن يف سلتلف رلاالت علم النفس وعلوم الرتبية واألرطفونيا.
 زيادة احلصيلة ادلعرفية والعلمية ادلتنوعة من خالل نشر األحباث األكادديية ادلتخصصة واحملكمة،
وتدعيم حركة البحث والنشر العلمي.

 نشر األحباث األصيلة وادلبتكرة مبا خيدم الواقع واجملتمع وحيافظ على القيم السامية.

شروط وقواعد النشر في المجلة

رللة اجلامع يف الدراسات النفسية والعلوم الرتبوية ،رللة علمية دورية زلكمة تعىن بنشر الدراسات واألحباث يف
رلاالت علم النفس وعلوم الرتبية واألرطفونيا فقط.
تنشر اجمللة البحوث ادلبتكرة يف أحد اجملاالت ادلذكورة أعاله باللغة العربية مع ملخص باللغة اإلنكليزية أو
الفرنسية ،كما ديكن للمجلة نشر األحباث باللغتٌن اإلنكليزية أو الفرنسية مع ملخص باللغة العربية ،على أن تتحقق
الشروط اآلتية:
نشر من قبل ،وجيب أالّ يكون مق ّدماً للنشر أليّة رللة أو مؤدتر
 -1جيب أن يكون البحث ادلق ّدم للنشر جديداً ،ومل يُ َ
يف الوقت نفسو .ومل يسبق أن ُرفض نشره يف أيّة رللة أو مؤدتر علمي.
 -2ديأل الباحث استمارة خاصة موقّعة منو على أن حيدد صاحب ادلقال رتبتو العلمية واذليئة اليت ينتمي إليها وعنوانو
الشخصي ،واذلاتف والربيد االلكرتوين باإلضافة إىل سلتصر عن السًنة الذاتية ،حيصل الباحثون على االستمارة
من مقر اجمللة ،أو من موقعها على االنرتنت التايلhttp://labs.univ-msila.dz/lls :
ترسل إىل اجمللة نسختٌن ورقيتٌن من البحث العلمي ،مع نسخة الكرتونية تكون على قرص مضغوط
 -3أن َ
( ،)CDمطبوعة بوساطة الكومبيوتر على ورق قياس  A4على وجو واحد ،حجم الورقة ( ،17/24اخلط
 ،Simplified Arabicقياس  14وتباعد األسطر  1.0واللون أسود قامت للعنوان الرئيسي والعناوين
درج األشكال واجلداول والصور إلكرتونياً يف مواقعها ضمن النص).
الفرعية .اذلوامش  3سم من كل طرف .وتُ َ
وجيب أالّ يزيد عدد صفحات البحث على  20صفحة ،وال يقل عن  15صفحة؛ مبا فيها األشكال والصور
واجلداول وادلراجع.
سري لتحديد مدى صالحيتها للنشر .وال تُعاد األحباث إىل أصحاهبا سواء قُبِلت
 -4ختضع البحوث لتحكيم ّ
للنشر ْأم ملْ تُقبل.
 -5يُرتّب البحث على النحو اآليت:
 يف الصفحة األوىل :عنوان البحث – اسم الباحث ومرتبتو العلمية وعنوانو -ملخص. -بالنسبة للدراسات ادليدانية -يتضمن ادلقال العناصر التالية :مقدمة :تتضمن التعريف بالدراسة ودوافع اختيار

ادلوضوع والتأسيس للطرح باحلجج العلمية .العرض :يتكون من ادلشكلة اليت تتضمن (ادلنطلقات العلمية للدراسة،
التساؤالت والفروض وادلفاىيم واألمهية واألىداف والدراسات السابقة )...وكذلك (ادلعلومات وادلعارف ...ادلتعلقة
بالدراسة ومتغًناهتا) واجلانب ادليداين أو التطبيقي الذي حيتوي (الدراسة االستطالعية؛ منهج الدراسة؛ رلتمع الدراسة؛
عينة الدراسة؛ أداة الدراسة وإجراءاهتا؛ األساليب اإلحصائية ادلستخدمة ،)...وعرض البيانات ومناقشتها على ضوء

الدراسات السابقة .خاتمة :وتتضمن االستنتاجات والتوصيات .وأخًناً ادلراجع وادلالحق.

 -أما بالنسبة للدراسات النظرية :فيجب أن حتتوي على :مقدمة :تتضمن طرح ادلشكلة ،عرض الدراسات

السابقة عن ادلوضوع إلعطاء صورة عن ادلوضوع ،العرض :وذلك من خالل مناقشة عناصر ادلوضوع واقرتاح حل

للمشكلة ادلطروحة ،خاتمة :حتتوي ملخصا لألفكار واستنتاجات ،وقد تكون اقرتاحات أو توصيات.

صو ٍ
 -6جيب أ ْن حيتوي البحث على ملخ ٍ
اف حبدود ( )150 -100كلمة على األكثر باللغة اليت كتب هبا
وملخص و ٍ
ٍ
اف أيضاً حبدود ( )150 -100كلمة على األكثر باللغة العربية
البحث (عربية ،إنكليزية ،فرنسية)،
إذا كان البحث مكتوباً باللغة اإلنكليزية ،أو الفرنسية .مع حتديد الكلمات ادلفتاحية (.(Key words
 -7يُذكر مرة واحدة يف البحث ادلصطلح العلمي باللغة العربية وجبانبو ادلصطلح باللغة اإلنكليزية ،أو الفرنسية عند
وروده أول مرة ،ويُكتفى بعد ذلك بكتابتو باللغة العربية.
وتوضع ِدالالهتا حتت
 -8جيب ترقيم األشكال والصور حسب ورودىا ضمن البحث بٌن قوسٌن صغًنين ( )َ ،
وتوضع ِدالالهتا فوق
الشكل (اخلط  .)Simplified Arabic 12كما تُرقّم اجلداول باألسلوب نفسوَ ،
اجلداول.
 -9بعد قبول البحث للنشر يف اجمللة ،يلتزم الباحث بالتصحيحات ادلطلوبة .مثّ حيصل الباحث على الوثيقة الرمسية
بقبول حبثو للنشر يف اجمللة.
أي مكان خخر حتت طائلة ادلسؤولية القانونية.
 -10يف حال قبول البحث للنشر يف رللة ادلخرب جيب عدم نشره يف ّ
 -11حيصل كل من الباحث وادلشاركٌن بالبحث على نسخة من عدد اجمللة الذي يُنشر فيو البحث.
 -12ادلراجع:
يتبع يف اذلوامش يف ادلنت على طريق اجلمعية النفسية األمريكية ( )APAمثال (زىران ،1977 ،ص .)146
وتُكتب ادلراجع يف هناية البحث أو الدراسة كما يلي:
 توثيق كتاب بالغة العربية أو األجنبية :يراعى يف ذلك الرتتيب اآليت:اسم الباحث :سنة النشر (بٌن قوسٌن) ،عنوان الكتاب ،ويوضع حتتو خط ،الطبعة ،الناشر ،مكان النشر .مثال:
أبو النيل ،زلمود السيد ،)2009( :علم النفس االجتماعي عربياً وعادلياً ،الطبعة األوىل ،مكتبة األجنلو
ادلصرية ،القاىرة ،مصر.
Jones, D; (1979), An outline of English phonetics, Cambridge
University Press, Cambridge, UK.
 -األبحاث المنشورة في المجلة تعبّر عن آراء كتابها ،وال تعبّر بالضرورة عن آراء هيئة التحرير.

االفتتاحية

تقرتح عليكم اجمللة يف عددىا الثاين رلموعة من ادلواضيع ادلهمة ،حيث نال موضوع االبتكار حيزا
كبًنا من االىتمام ،حبيث تناولت الدراسة األوىل :اإلبداع والتمكٌن اإلداري – نظرة يف واقع ثقافة اإلبداع
فعالة
بادلؤسسة اجلزائرية – والدراسة الثانية :اسرتاتيجيات تنمية التفكًن االبتكاري لدى العمال مناذج ّ
ومعيقات يف زليط العمل ،يف حٌن كانت الثالثة حول :دور ادلعلم يف تنمية مهارات التفكًن اإلبداعي
ادلستنبطة من القرخن الكرمي .كما كان دلواقع التواصل االجتماعي نصيب من خالل :دور مواقع التواصل
االجتماعي يف احلفاظ على اذلوية الثقافية يف ظل حتديات العودلة لدى طلبة اجلامعة .ويف علم النفس العمل
والتنظيم تقرتح اجمللة موضوع :مستوى الوالء التنظيمي لدى موظفي االدارة احمللية .ويف الرتبية يعترب موضوع
االصالح احللقة األقوى يف ىذه الفرتة لذلك مت تناولو من خالل :أسباب مقاومة اإلصالح الرتبوي من
وجهة نظر أساتذة التعليم االبتدائي .ويف رلال احلياة النفسية مت تناول موضوع :أساليب التعامل مع
الضغوط النفسية لدى عينة من تالميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي .والعنف لدى الشباب يف الوسط
احلضري -عواملو والنظريات ادلفسرة لو -ويف الدراسات األجنبية ىناك دراستٌن :األوىل حول موضوع يف
علم نفس الطفل  ،والثانية تتناول بيداغوجيا سلوك الطفل احلركي .وىي مواضيع متنوعة تعرب عن جهد
الباحثٌن يف التخصص وادلسار الذي تعمل من أجلو اجمللة.
د .مجاهدي الطاهر
رئيس التحرير

فهرس المحتويات
الرقم

الصفحة

عنوان المقال
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84-61
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110-85
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تمعب الموارد البشرية دو ار ميما في عممية اكتساب المنشاة ميزة تنافسية وذلؾ مف خالؿ

استثمارىا استثما ار بيدؼ رفع اإلنتاجية وتحسيف الجودة بحيث أكدت الدراسات التي تمت أو أنجزت

في مجاؿ الجودة الشاممة أف أكثر مف  %57مف العامميف في المؤسسات اليابانية العاممة في مجاؿ
إنتاج السيارات والحاسبات االلكترونية والمصارؼ يشاركوف بشكؿ مستمر في اجتماعات ليا عالقة
بتحسيف العمميات اإلنتاجية والجودة .ويرى أف عمـ اإلدارة الحديث قد اىتـ باألفراد العامميف في

المنظمة باعتبارىـ الدعامة الرئيسية داخؿ المنظمة وقدراتيا التنافسية وذلؾ مف خالؿ تطبيؽ أحدث

أساليب إدارة الموارد البشرية التي تعمؿ عمى رفع أداء العامميف ومف ىذه األساليب الحديثة أسموب
تمكيف العامميف فيو يقوـ عمى مشاركة العامميف في اتخاذ الق اررات ومنحيـ السمطة والنفوذ والقوة

وتحمؿ المسؤولية في الق اررات التي يتخذونيا أو يشاركوف في اتخاذىا مع اإلدارة العميا .إال أف

التمكيف ميـ إلثارة وادارة اإلبداع في المنظمات ،حيث أف الجيود اإلبداعية لمعامميف تستمر بالرغـ
مف انتشار العوائؽ البيئية والتنظيمية ،واف امتالؾ الحرية في اتخاذ القرار يحسف مف مستوى الطاقة

اإلبداعية لمعامميف وبالتالي يزيد مف جودة اإلنتاج ويرفع مف مستوى المؤسسة.

ومف خالؿ ىذه المداخمة سنتطرؽ إلى واقع ثقافة اإلبداع بالمؤسسة الجزائرية.
Abstract:

HR plays an important role in the acquisition of an entity competitive
advantage process through investment investment in order to boost
productivity and improve quality so that the studies that have been or
completed in the field of Total Quality confirmed that more than 75% of
workers in the Japanese institutions working in the field of cars, computers
and electronic banking production engaged constantly in meetings related
to the improvement of production processes and quality. He believes that
the modern science of management may be concerned with the individuals
working in the organization as the main pillar within the organization and
their competitiveness through the application of the latest Human
Resources, which is working to raise employee performance management
techniques and the modern methods of approach to enable workers is based
on the participation of workers in decision-making and give them power
the influence and power and responsibility in the decisions they make, or
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– اإلبداع والتمكين اإلداري – نظرة في واقع ثقافة اإلبداع بالمؤسسة الجزائرية

participate in the take with senior management, However, the
empowerment is important to raise and manage creativity in organizations,
as the creative efforts of employees will continue in spite of the
proliferation of environmental and regulatory barriers, and possession of
freedom in decision-making improves the creative energy level for workers
and thus increases
the quality of production and raise the corporate
level.
Through this presentation we will look at the reality of the Algerian
organization's culture of innovation.
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تمهيد:
تمعب الموارد البشرية دو ار ميما في عممية اكتساب المنشاة ميزة تنافسية وذلؾ مف خالؿ

استثمارىا استثما ار بيدؼ رفع اإلنتاجية وتحسيف الجودة بحيث أكدت الدراسات التي تمت أو أنجزت

في مجاؿ الجودة الشاممة أف أكثر مف  %57مف العامميف في المؤسسات اليابانية العاممة في مجاؿ
إنتاج السيارات والحاسبات االلكترونية والمصارؼ يشاركوف بشكؿ مستمر في اجتماعات ليا عالقة

بتحسيف العمميات اإلنتاجية والجودة .

ويرى الشمري ( )0222أف عمـ اإلدارة الحديث قد اىتـ باألفراد العامميف في المنظمة باعتبارىـ

الدعامة الرئيسية داخؿ المنظمة وقدراتيا التنافسية وذلؾ مف خالؿ تطبيؽ أحدث أساليب إدارة
الموارد البشرية التي تعمؿ عمى رفع أداء العامميف ومف ىذه األساليب الحديثة أسموب تمكيف
العامميف فيو يقوـ عمى مشاركة العامميف في اتخاذ الق اررات ومنحيـ السمطة والنفوذ والقوة وتحمؿ

المسؤولية في الق اررات التي يتخذونيا أو يشاركوف في اتخاذىا مع اإلدارة العميا (عفانة،0202،
.)20

 /01مفهوم اإلبداع:

لقد تعددت تعاريؼ اإلبداع و تنوعت إال أف اإلبداع ال ريب ىو العممية الفكرية التي تساعدنا

وتعيننا عمى توليد األفكار فقد عرفو البعض عمى أنو:

 العممية التي فييا خمؽ جديد لو قيمة ممحوظة لمفرد أو الجماعة أو منشأة صناعية أومجتمع ،لذلؾ فاإلبداع ىو ابتكار لو قيمة ذات معنى(ىينجر.)02 ،0220،

 اإلبداع في المغة ىو ابتداع الشيء صنعو ال عمى مثاؿ فيقاؿ فالف بدع في األخر أي أوؿمف فعمو و عند الخميؿ اإلبداع يعني إحداث شيء لـ يكف لو ما قبؿ خمؽ وال معرفة

فاإلبداع إنشاء صنعة بال احتذاء أو إقتداء(.)islamxial

 و يقوؿ" ماكينون ،" Makinonاإلبداع ظاىرة متعددة األوجو أكثر مف كونيا مفيومانظريا محدد التعريؼ (الشربيني ،الصادؽ.)02 ،0220،

 وبمعب السياؽ االجتماعي دو ار ىاما في عممية اإلبداع ذلؾ أف الفرد ال يعيش في فراغاجتماعي ،فعممية اإلبداع تتأثر بتفاعالت األشخاص مع اآلخريف كما تتأثر بالسياؽ
االجتماعي الذي يوجد فيو ىؤالء األشخاص والذي يتكوف مف الجماعات األساسية والفرعية

التي ينتمي إلييا الفرد والذي يتضمف كؿ منيا نظاما مف العقائد والقيـ الصريحة أو
الضمنية التي تستجيب لحاجاتو المتنوعة وما يكوف في كؿ منيا مركز معيف ودور محدد
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وقد يساعد السياؽ االجتماعي عمى ظيور االبتكار واإلبداع و يشجعو ويعمؿ عمى بقائو

كما قد يعوؽ ظيوره و يمنع استم ارره وال يشجع إال االتباعية .

 /02محددات أو مقومات اإلبداع بالنسبة لألفراد:

اإلبداع سموؾ إنساني خالؽ يكمف في داخؿ كؿ فرد ،يتفؽ في حاالت تحفيز المدارؾ واستثارة
األحاسيس ضمف وسائؿ عديدة ليوجد أفراد متميزيف لدييـ ممكة الحضور الدائـ والحيوي لمعقؿ

الباطف(الالوعي) وباستطاعتيـ الحصوؿ عمى انسب الحموؿ أو أفضميا مف مجموعة خيارات
مطروحة أو استنباط مجموعة رؤى وتصورات مبتكرة لمسألة اتفؽ أنيا مستعصية.

لذا اإلبداع يعد موىبة كامنة في كؿ إنساف كبقية المواىب المستثمرة تحتاج إلى إثارة وصقؿ

وممارسة نوعية دائبة كي تكوف ممكة حاضرة عند كؿ ميمة وانتاج جديد.

 -1الحساسية :وتعني القدرة عمى وعي مشكالت موقؼ معيف واإلحاطة بجميع أبعادىا والعوامؿ
المؤثرة فييا .

 -2الطالقة :وىي القدرة عمى إنتاج سيؿ كبير مف األفكار والتصورات اإلبداعية في برىة زمنية
محدودة وتقسـ الطالقة إلى:

 طالقة الكممات :أي سرعة إنتاج كممات أو وحدات وفقا لشروط معينة في بنائيا أوتركيبيا .

 -طالقة التداعي :أي سرعة إنتاج صور ذات خصائص محددة في المعنى .

 -طالقة األفكار :أي سرعة إيراد عدد كبير مف األفكار و الصور الفكرية في احد المواقؼ .

 طالقة التعبير :أي القدرة عمى التعبير عف األفكار وسيولة صياغتيا في كممات أو صورلمتعبير عف ىذه األفكار بطريقة تكوف فييا متصمة بغيرىا مالئمة ليا.

 -3المرونة :وىي قدرة العقؿ عمى التكيؼ مع المتغيرات والمواقؼ المستجدة واالنتقاؿ مف زاوية
جامدة الزوايا متحررة تقتضييا عممية المواجية.

 -4البصيرة :وىي تعني امتالؾ النظرة الثاقبة والقدرة عمى اختراؽ الحجب التقميدية وقراءة النتائج
قبؿ أوانيا واعطاء البدائؿ الالزمة لكافة االحتماالت المتوقعة (نصير ،العزاوي.)20 ،0200 ،
* ومن خصائص و سمات الشخصية المبدعة نذكر منها (الفياض:)25 ،0007،
 -0الذكاء .

 -0الثقة بالنفس عمى تحقيؽ أىدافو.
-2

 -0أف تكوف لديو درجة مف التأىيؿ والثقافة.
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 -7القدرة عمى تنفيذ األفكار اإلبداعية التي يحمميا الشخص المبدع.

 -2القدرة عمى استنباط األمور فال يرى الظواىر عمى عالقتيا بؿ يقوـ بتحميميا ويثير
التساؤالت والتشكيؾ بشكؿ مستمر.

 -5ليده عالقات اجتماعية واسعة ويتعامؿ مع اآلخريف ويستفيد مف خبراتيـ و أرائيـ.
 -8يركز عمى العمؿ الفردي إلظيار قدراتو وقابميتو فيناؾ درجة مف األنانية.

 -0غالبا ما يمر بمرحمة طفولة غير مستقرة ،مما يعزز االندفاع عمى إثبات الوجود واثبات
الذات ،فقد يكوف مف أسرة فقيرة أو مف األحياء الشعبية.

-02

الثبات عمى الرأي أو الجرأة اإلقداـ والمجازفة والمخاطرة فمرحمة االختبار تحتاج

إلى شجاعة عند تقديـ أفكار لـ يتـ طرحيا مف قبؿ.

 -02يفضؿ العمؿ دوف وجود قوانيف وأنظمة.

 -00يميؿ المبدعوف إلى الفضوؿ والبحث وعدـ الرضا عف الوضع الراىف.

 /03الشخص المبدعinnova teperson :

يمكف التعرؼ عمى األشخاص المبدعيف عف طريؽ دراسة المتغيرات الشخصية و الفروؽ

الفردية في المجاؿ المعرفي ومجاؿ الدافعية يتناوؿ وصؼ الشخص المبدع عادة ثالثة مجاالت
وىي :الخصائص المعرفية

وخصائص الشخصية (الدافعية) والخصائص التطورية مع زيادة القدرة عمى استخداـ الجانب

األيمف مف المخ لزيادة استخداـ الحدس والبديية إضافة إلى إطالؽ طاقاتو الكامنة لمخروج مف

القيود المعرفية لقدراتو اإلبداعية (نجـ.)070 ،0222،

* ومن بين خصائص الفرد المبدع و التي تكون عادة فطرية :
 -0المعرفة :حيث يبذؿ الفرد و قتا كبي ار إلتقاف عممو .
 -0التعميم :وىو يؤكد عمى أف المنطؽ يعيؽ اإلبداع .

 -2الذكاء :اإلنساف المبدع بالضرورة عالي الذكاء و لكنو يتمتع بالقدرات التفكيرية عمى تكويف
عالقات مرنة بيف األشياء .

 -0الشخصية :يحب الشخص المبدع روح المخاظرة ومستقؿ ومثابر وعالي الدافعية ومشكؾ
ومنفتح عمى اآلراء الجديدة وقادر عمى التعامؿ مع العزلة وعالي الفكاىة.

 -7الطفولة :اتسمت بالتنويع.

 -2العالقات االجتماعية :اإلنساف المبدع ليس منطويا عمى نفسو بؿ ىو يميؿ إلى التفاعؿ
وتبادؿ اآلراء مع اآلخريف (جادة ،عبودي.)07 ،0222،
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 /04تعريف التمكين اإلداري:

يعرفو "افندي عطية" عمى انو" إستراتيجية إدارية تقوـ عمى منح العامميف قوة التصرؼ واتخاذ

الق اررات والمشاركة الفعمية مف جانب العامميف في إدارة مؤسساتيـ ،والتفكير اإلداري والرقابة".

أما "المعاني واخو ارشيدة" ينظراف إلى التمكيف انو عبارة عف "إستراتيجية إدارية تيدؼ إلى منح

العامميف الحرية الواسعة داخؿ المؤسسة في اتخاذ الق اررات وحؿ المشكالت وذلؾ مف خالؿ توسيع
نطاؽ تفويض السمطة ،وتدريب العامميف وزيادة مشاركتيـ في إدارة مؤسستيـ وحفزىـ ،وتأكيد أىمية

العمؿ الجماعي وتوفير المواد الالزمة وبيئة العمؿ المناسبة لتحقيقو(رواف.)22، 0202 ،

وىو إعطاء الموظفيف صالحية وحرية اكبر في مجاؿ الوظيفة المحددة التي يقوـ بيا الموظؼ

حسب الوصؼ الخاص بتمؾ الوظيفة مف ناحية أخرى منحو حرية المشاركة وابداء الرأي في أمور

في سياؽ الوظيفة أي خارج إطار الوظيفة.

والتمكيف لدى البعض ينظر إليو عمى أنو تحرير اإلنساف مف القيود وتشجيع الفرد وتحفيزه ومكافأتو

في ممارسة روح المبادرة واإلبداع.

والتمكيف عند البعض ىو عدـ القياـ باألشياء عمى أساس القوانيف عمى أنيا وسائؿ مرنة لتحقيؽ

غايات المؤسسة وأىدافيا ،ولكف المدير البيروقراطي التقميدي ينظر إلى القوانيف عمى أنيا غاية

ووسيمة معا لذلؾ تفعؿ البيروقراطية فعميا في كبح جماح اإلبداع والتفكير المستقؿ ،ولكف التمكيف

يحرر الفرد مف الرقابة الصارمة والتعميمات الجامدة والسياسات المحددة ويعطيو الحرية في تحمؿ
المسؤولية عف التصرفات واألعماؿ التي يقوـ بيا وىذا بدوره يحرر إمكانيات الفرد ومواىبو الكامنة

التي حتما ستبقى غير مفعمة ومستغمة في ظؿ البيروقراطية واإلدا ارت المستبدة (نافمة ،فالؽ،
ب.س.)22،

التمكيف  empowermentالمفيوـ مشتؽ مف كممة ( )powerأي القوة ومعناىا المغوي

التمكيف ،وىذه القوة تتخذ عدة أشكاؿ عمى حسب التخصص الذي تطبيؽ فيو ،وىناؾ مجموعة مف
العناصر التي يمكف أف تعتبر جوانب قوة تمكف الموظؼ مف أداء عممو بشكؿ أفضؿ مثؿ

الصالحية المسؤولية ،المعرفة ،المظير ،التكنولوجيا ،العالقات ،الماؿ ،وسمة الشخصية.

 /05أهمية التمكين اإلداري:

يعتبر التمكيف اإلداري ممارسة حديثة تيتـ بتوسيع المسؤوليات لمعامميف وصالحيتيـ ومنحيـ

حرية التصرؼ واتخاذ الق اررات وىذا ما يعطي فائدة كبيرة لمعامميف ولممؤسسة ،وكذلؾ لمزبائف نذكر

منيا(رواف:)00،22، 0207،

 زيادة انخراط العامميف في اتخاذ الق اررات وىذا األخير يعتبر جوىر التمكيف اإلداري.
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة

 62العدد ( )20سبتمبر 0202

اإلبداع والتمكين اإلداري – نظرة في واقع ثقافة اإلبداع بالمؤسسة الجزائرية –

د .أسماء إبراهيمي /أ .سعاد ولد محي الدين

 يساىـ في رفع الروح المعنوية لمعامميف ،كما يعزز الوالء التنظيمي لدييـ..

 يحقؽ الرضا وااللتزاـ الوظيفييف لدى العامميف ،كمػا يسػاىـ فػي زيػادة الدافعيػة لػدييـ ،وزيػادة
درجة المسؤولية في تصرفاتيـ.

 يشعر العامميف بحس عاؿ بالممكية وزيادة تمسكيـ بالمؤسسة .
 يعد مفتاح أساسي لتنمية عامؿ اإلبداع داخؿ المؤسسة.

 يزيػػد مػػف المرونػػة والتكيػػؼ واالسػػتجابة فػػي التعامػػؿ مػػع العمػػالء دوف الحاجػػة إلػػى الرجػػوع
لممدير أو لإلدارة العامة.

 تحسػػيف جػػودة الخدمػػة مػػف خػػالؿ تمبيػػة احتياجػػات وخػػدمات العمػػالء حسػػب طمبػػاتيـ ،وقػػدرة
العامؿ المتمكف عمى تحديد ومراعاة االختالفات في رغباتيـ حسب طمباتيـ.

 يزي ػػد االنفت ػػاح المباش ػػر والثق ػػة ب ػػيف الع ػػامميف والعم ػػالء م ػػف خ ػػالؿ االس ػػتفادة م ػػف توجيي ػػات
العمالء وأرائيـ حوؿ مستوى جودة الخدمة.

 /06خصائص المنظمة الممكنة:

إف المنظمة يجب أف يتوافر فييا عدد مف الخصائص حيث يمكف الحكـ عمييا بأنيا ممكنة وىي

(الرشودي ،0220 ،ب.ص):

 -0وجود الدعـ والمساندة واإلدراؾ مف القيادة المفيوـ التمكيف.

 -0ترسيخ بيف اإلدارة والعامميف لمواجية التحديات التي يواجييا المنظمة.
 -2وجود ثقافة تنظيمية واعية تساعد عمى تطبيؽ التمكيف والق اررات عمؿ بو.

 -0تبني المنظمات لمعمـ والمعرفة والتدريب المستمر لمعامميف لتحسيف مستوياتيـ وقدراتيـ.
 -7وجود فرؽ العمؿ المتمكنة ومشاركة العامميف في اتخاذ الق اررات.

 -2توفير أبعاد التمكيف اإلداري األربعة (المعنى ،المقدرة ،حؽ االرادة ،الشخصية ،التأثير
بشكؿ مستمر وبدرجة عالية ).

فالمنظمة ىي تمؾ المؤسسة التي تتضمف نطاؽ إشراؼ واسع بمعنى أف نسبة الموظفيف

إلى المديريف نسبة عالية بالقياس إلى ىذه النسبة في المؤسسات التقميدية وتتضمف ايضا

منح صالحيات اكبر لممستويات اإلدارية الدنيا في المؤسسة و ىذا األسموب يركز بشكؿ
خاص عمى تفويض الصالحيات أو السمطات مف أعمى إلى أسفؿ(ممحـ.)02 ،0222 ،

في الدوؿ النامية يعتبر تمكيف العامميف وتوجيييـ معرفيا ونفسيا سيكوف عمى حساب

نفوذىا وسمطتيا ،إف التمكيف ىو احد األساليب اإلدارية التي تجسد اىتماـ المؤسسة

بالمورد البشري ألنو يعزز الثقة اإلدارية لمعماؿ مف خالؿ فتح مجاؿ أوسع لمنح السمطة
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وتحمؿ المسؤولية دوف الحد مف صالحية اإلدارة العميا ،وىو ما أكد عميو "مورال ومرديث

") )murrell and merdith ;2000باف التمكيف ىو العممية التي يتـ فييا تمكيف
شخص ـ hليتولى القياـ بمسؤوليات اكبر مف خالؿ التدريب والثقة والدعـ العاطفي

(.)K.L.Murrell, M.Meredith, 2000, 110

كما وصفو جيندو( )Ginnodo, 1997بأنو عندما يقوـ كؿ مف المديريف والموظفيف
بحؿ مشاكؿ كانت تقميديا مقصورة عمى المستويات العميا في المنظمة ( Ginnodo,

.)1997, 56

 /07دور التمكين اإلداري في اإلبداع:
في ظؿ زيادة مسػتويات العولمػة ،وتوقعػات الزبػائف العاليػة ،والتكنولوجيػا األكثػر تعقيػدا أصػبحت
ىرمية السمطة – اآلمرة التقميدية اقػؿ مالئمػة -وبػدال مػف ذلػؾ فالعػامموف ينبغػي أف يتعممػوا المبػادرة،
أف يكونوا مبدعيف ،ويتحمموا المسؤولية عف أعماليـ ،أنيـ يحتاجوف إلى التمكيف.

تشير اغمب الدراسات والبحوث المتوفرة في حدود االطالع إلى وجػود عالقػة ايجابيػة بػيف التمكػيف

واإلدارة وابداع العامميف ،ونستشيد بالنتائج التي وجدناىا.

وفي دراسات الحاالت التي أجرتيا عمى المنظمات الريادية باف التمكيف واإلبداع كانا مترابطيف

بشكؿ ال يمكف فصميما .إف السموكيات اإلبداعية تعكس خمؽ شيء جديد أو مختمؼ  ،وىو سموؾ
متجو نحو التغيير ولذلؾ فاف تمكيف العامميف يحفز الطاقات اإلبداعية لمعامميف ،إذ أف توفير
االستقاللية لمعامميف تجعميـ يشعروف بأنيـ اقؿ تقييدا مف اآلخريف فيما يخص الجوانب الفنية أو

التقيد بقواعد العمؿ ،وقد وجد () thomas and 1990 velthouse,عالقة بيف التمكيف
والمرونة لدى العامميف التي تسيـ بشكؿ فعاؿ في السموؾ اإلبداعي ،كما صرح knight,

) )turvey, 2006باف الحرية في اتخاذ القرار بصدد ما يجب عممو وكيؼ يؤدي العمؿ والحرية
مف القيود التنظيمية وقيود العمؿ تعزز مف الطاقة اإلبداعية لمعامميف ،وأشار في موضع أخر باف
العامميف األكثر إبداعا ىـ العامموف الذيف ينزعوف إلى أو يتوفر لدييـ ميؿ نحو حب االستطالع

والمتجييف نحو التعمـ ،ويتمتعوف بمرونة إدراكية عالية ،ويرغبوف في تحمؿ المخاطر وأكثر إص ار ار
عمى مواجية العقبات والتحديات.

و أشػػارت ()sproitzer,1995إلػػى وجػػود عالقػػة بػػيف التمكػػيف والمرونػػة التػػي يتمتػػع بيػػا العػػامموف
والتي بيا تسيـ في السموؾ اإلبداعي و يرى (جواد و حسين )2007 ،باف التمكيف يسمح لمعػامميف
باستغالؿ الفرص و تحمؿ المخاطر واتخاذ اإلجراءات التصحيحية دوف الحاجة إلى موافقة المستوى

األعمػػى وأكػػدت ( )sproitzer,1993بػػاف التمكػػيف عامػػؿ حاسػػـ لزيػػادة رغبػػة العػػامميف فػػي تحمػػؿ
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المخػػاطر مػػف خػػالؿ تقػػديـ أفكػػار جديػػدة وأشػػار ( )sproitzer,1999إلػػى أف التمكػػيف ميػػـ إلثػػارة
وادارة اإلبداع في المنظمات ،حيث أف الجيود اإلبداعية لمعامميف تستمر بػالرغـ مػف انتشػار العوائػؽ

البيئية والتنظيمية ،واف امتالؾ الحرية في اتخاذ القرار يحسف مف مستوى الطاقة اإلبداعية لمعامميف،

وبػػيف ( )kirkman etil , 2004إلػػى أف العػػامميف الممكنػػيف أكثػػر قػػدرة عمػػى تنقػػيح العمميػػات

الضرورية النجاز العمػؿ والبحػث عػف حمػوؿ إبداعيػة لمشػاكؿ العمػؿ وأشػار ( quinn sproitzer

 ),1997بػػاف العػػامميف الممكنػػيف أكثػػر رغبػػة فػػي تحمػػؿ المخػػاطر ،واختبػػار األفكػػار الجديػػدة واليػػاـ
زمػالء العمػػؿ لتقميػدىـ ،ويشػعروف بمسػػتوى عػػاؿ مػف اإلدراؾ لرؤيػػة المنظمػة واتجاىيػػا االسػػتراتيجي
مما يجعميـ أكثر قدرة عمى العمؿ باستقاللية ويوسع مف قدراتيـ اإلدراكية .

واسػػتنادا إلػػى مػػا تقػػدـ فػػاف التمكػػيف اإلداري يػرتبط بعالقػػة مػػع تحمػػؿ المخػػاطرة أو روح المجازفػػة

والمرونػػة والقػػدرة عمػػى اإلقنػػاع ،فضػػال عػػف اسػػتخداـ المنيجيػػة العمميػػة لمتفكيػػر ،وحػػؿ المشػػاكؿ التػػي

تمثؿ احد ابرز سموكيات اإلبداعية لدى العامميف (راضي.)25، 22، 0202،

كما يساىـ التمكيف اإلداري في تحقيؽ العامميف عف طريؽ تنمية روح المخاطرة و تنمية قدراتيـ
عمى التحسس بالمشكالت وحميا بفسح المجاالت ليـ في اتخاذ ق اررات ميمة وحاسمة بالمؤسسة

وفتح ليـ باب النقاش الذي يساعدىـ في طرح مشاكؿ عمميـ وتبسيطيا وايجاد حؿ ابتكاري وىذا ما
يؤكد وجود إبداع (رواف.) 07، 0207،

 /08واقع ثقافة اإلبداع في المؤسسة الجزائرية:
إف الحديث عف واقع ثقافة اإلبداع في المؤسسة الجزائرية يجرنا لمحديث عف جممة مف

المواضيع والتي تشكؿ عقبات ومشاكؿ تحوؿ دوف الوصوؿ بالمؤسسة الجزائرية باإلبداع بالمستوى
المرغوب نظرا:

 -0نقص أو انعداـ وجود برامج تدريب العامميف عمى اإلبداع مف اجؿ فيـ سمات اإلبداع
ومساعدة العامميف عمى التالؼ مع عممية اإلبداع وتدعيـ قدراتيـ وتوجيييا خدمة

ألىداؼ المؤسسة.

 -0نقص عممية التقدير واإلثابة بالنسبة لمعامميف الذيف يظيروف تميز في اآلداء.
 -2االفتقار إلى مفيوـ الثقافة التنظيمية اإلبداعية.
 -0اتساع الفجوة بيف اإلدارة والعماؿ.

 -7ظيور وتفشي مظاىر الغش والرشوة والمحسوبية في نيؿ المناصب اإلدارية الراقية في
المؤسسة.
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 -2معوقات الموؾ اإلبداعي بالنسبة لمعامميف وتشمؿ المعوقات اإلدراكية كعدـ إدراؾ
العامميف بجوانب المشكمة بالشكؿ الصحيح.

 -5انعداـ الثقة بالمبدع والمخترع الجزائري مف مجتمعو والمحيط بو وىو األمر الذي قد
يعزى إلى انعداـ الثقة بالنفس في المجتمع الجزائري والعربي بشكؿ عاـ وىي

المجتمعات التي تنظر لألخر كأنو بشر فوؽ العادة.

إال أف ىناؾ نماذج لشخصيات باحثيف جزائرييف تحدت كؿ العراقيؿ والصعوبات ليخرجوا

بأعماؿ إبداعية في مجاالت عديدة وىـ مفخرة لمعمـ ومعزة لموطف نذكر منيـ:

 -0الدكتور عمي محمودي مف والية بسكرة متخصص في الزراعة والحائز عمى جائزة الدوؿ
العربية سنة  0228لتميزه في البحث العممي في مجاؿ الزراعة وكذا بحثو حوؿ تحويؿ
نفايات مصنع االسمنت بالحجار حيث طبؽ برنامج ىذا األخير مما عاد بالنفع عمى البيئة

وعمى إنتاجية المصنع مف حيث الكمية والنوعية.

 -0الباحثة مزيو فتيحة والتي تناولت موضوع التقميؿ مف أضرار الرعود عمى المصانع و
صممت برنامجا تكفمت مصاريفو األولية  72مميوف سنتيـ دفعتيا الباحثة مف رصيدىا إال

أف مصاريؼ البرنامج التي سعت الباحثة لتطبيقو في المصانع لـ تستطع أف توافي حقو
الباحثة بمفردىا ،ونظ ار ألىمية ىذا البحث واستحواذه عمى مقاييس إبداعية عالمية تكفمت

بو الجمعية الممكية في بريطانيا.

 -2وكذلؾ الباحث والمخترع بن أم هاني عبد المطيف وىو رئيس المنظمة الوطنية لحماية
الثروة الفكرية والذي أكد أف ىيئتو باشرت بمباركة مف و ازرة الصناعة والمناجـ حممة وطنية
إلحصاء الباحثيف والمخترعيف بالجزائر مقد ار عددىـ باآلالؼ وقاؿ أنيـ يصطدموف
بحواجز مزيفة يشكميا المستوردوف الدرجة األولى ودعا بيذا الخصوص منتدى رؤساء

المؤسسات لمتقرب مف الجمعية لتفعيؿ برنامج مف شانو تحريؾ عجمة االقتصاد الوطني
وتقميص فاتورة االستيراد ،وأوضح الباحث عبد المطيف بن أم هاني خالؿ حواره معو أف
الجمعية الوطنية لحماية الثروة الفكرية تعمؿ عمى تشكيؿ قاعدة معطيات وبيانات لكؿ

االختراعات الجزائرية واألفكار البناءة لتضعيا تحت تصرؼ الدولة الجزائرية ورجاؿ

األعماؿ والمؤسسات مف اجؿ تجسيدىا ميدانيا تحت شعار " إسقاط القول بالفعل " مشي ار

إلى مفاوضات مع مؤسسة كوندور لتبني اختراعات ذات الطابع االلكتروني مف خالؿ
اتفاقية بيف المؤسسة والمخترع والمنظمة الوطنية لحماية الثروة الفكرية .
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وأكد الباحث أف المنظمة أقنعت عديدا مف الباحثيف والمخترعيف الجزائرييف بالبقاء داخؿ

الوطف وسجموا اختراعاتيـ عمى موقعيا االلكتروني  ،omapli.dzويبمغ عددىـ حوالي 22
باحث ابتكروا اختراعات مف شانيا تحريؾ عجمة االقتصاد الوطني كؿ في مجاؿ تخصصو.

و تجدر اإلشارة إلى أف المجمس االقتصادي واالجتماعي ذكر في تقرير لو أف الجزائر

فقدت ما بيف  0000و  0002العديد مف العمماء والباحثيف غادروا الوطف واستقبموا مف قبؿ

بمداف أخرى استثمرت مف مادتيـ الرمادية ما كمؼ الجزائر حوالي  02مميار دوالر وبقي النزيؼ

إلى وقتنا الحالي حيث تستقبؿ فرنسا حوالي  0أالؼ باحث وعدد ميـ مف األدمغة الجزائرية في
الواليات المتحدة األمريكية وكندا وكذا العديد الدوؿ الخميجية التي دخمت خط استنزاؼ الكفاءة

الجزائرية أخرىـ الباحث محمد دمييار المتواجد حاليا في قطر وبمقاسم حبة في الواليات
المتحدة األمريكية .

 الطالب الجزائري "مويات براء عبد االله" تخصص رياضيات واعالـ آلي بجامعة فرحاتعباس بوالية سطيؼ ،صاحب  00سنة وبمرافقة ودعـ ديواف مؤسسات الشباب بوالية
سطيؼ ،تمكف ىذا الشاب مف اختراع جياز يقوـ بتحسيف مرودية األلواح الشمسية

ويساعد عمى إنتاج الطاقة.

 -الطالب الجزائري "نوح بت دقيش " مف والية باتنة تمكف مف بإشراؼ كؿ مف مدير العاـ

لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ومدير مركز البحث العممي في التكنولوجيات

الصناعية مف صناعة طائرة بدوف طيار اإلصدار الثاني  ،522وتمت تجربة الطائرة

الجزائرية يوـ  08نوفمبر  0207عمى الساعة الثالثة والنصؼ عصرا ،ولحسف الحظ
حققت نجاحا مذىال يستحؽ الشكر واالحتراـ.

 الدكتور مراد بن محمد بن عصمان  :دكتور ومخترع وجوىرة جزائرية نادرة في ىذا الوقتشارؾ في برنامج نجوـ العموـ الذي يتـ دعمو مف مؤسسة قطر واستطاع أف يحقؽ مردودا

رائعا ال بؿ ممتاز فقد قدـ ابتكارات أذىمت لجنة الحكاـ لمبرنامج واحد ىذه االبتكارات

جياز (ديجي هارت) وىو جياز يمكف ارتداؤه لفحص مدى اإلجياد والطاقة التي استغمت
في الجسـ والحالة الصحية بصفة عامة لمتمييز بيف اإلجياد البدني و الذىني.

 يحي نصر الدين راسين ابن والية تيارت والحائز عمى الجائزة الوطنية لمذاكرة والمصنؼاألوؿ عربيا والخامس والعشروف عالميا.
 يعتبر داىية جزائرية في الرياضة العقمية والفكرية مماال يجعمو احد المبدعيف مستقبال كونوحطـ عدة أرقاـ قياسية ،نصر الديف صاحب  02سنة والطالب المجتيد في المدرسة العميا

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة

 112العدد ( )20سبتمبر 0202

اإلبداع والتمكين اإلداري – نظرة في واقع ثقافة اإلبداع بالمؤسسة الجزائرية –

د .أسماء إبراهيمي /أ .سعاد ولد محي الدين

لألساتذة بالجزائر احد نبوغ الجزائر واألمة العربية حطـ عدة أرقاـ قياسية أىميا :األرقاـ

العشوائية واألوراؽ العشوائية.

 بيدؼ القضاء عمى مشكمة ندرة العماؿ الميرة المتخصصيف في جني التمور اىتدىالباحث والمبتكر الجزائري احمد نوراني إلى اختراع آلة جني النمور مكنة مف الحصوؿ
عمى جائزة أحسف اختراع جزائري لعاـ  ،0200وىو مدينة بسكرة جنوبي الجزائر وىو
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استراتيجيات تنمية التفكير االبتكاري لدى العمال نماذج ف ّعالة ومعيقات في محيط العمل

د .حسين غريب

فعالة ومعيقات في محيط العمل
استراتيجيات تنمية التفكير االبتكاري لدى العمال نماذج ّ
د .حســين غــريب  -جامعة الجمفة  -الجزائر
ممخص:
بعد االطالع عمى أىـ الطرؽ واالستراتيجيات التي تساعد عمى تنمية التفكير االبتكاري
لدى األفراد في مختمؼ المياديف التربوية والمينية ،حاولنا في ىذا البحث عرض أىـ الطرؽ التي

تساعد عمى تنمية التفكير االبتكاري لدى العامؿ في محيط عممو أو في تكوينو الميني ،كما ذكرنا

أىـ ميمكات التفكير االبتكاري التي تتمخص في التيديد ،اإلجياد ،تعمـ العجز وختمنا البحث
بعرض أىـ العوامؿ المؤثرة في التفكير االبتكاري وىي الصفات الشخصية لمفرد والمحاكاة والرقابة

وأساليب التكويف .

Résumé:
Après avoir examiné les méthodes les plus importantes et les
stratégies qui facilitent le développement de la pensée créative chez les
individus dans les différents domaines éducatifs et professionnels, nous
avons essayé dans cette recherche d'exposé les stratégies les plus
importantes qui développent de la pensée créative chez le travailleur à
proximité de son travail ou dans la formation professionnelle, également
nous avons mentionné les obstacles qui diminuent la pensée créative:la
menace, le stress et fainéantise et en fin on a présenté les facteurs les plus
importants qui influent sur la pensée créative qui sont les caractères
personnelles de l'individu, la simulation, le contrôle et les méthodes de
formation.
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تمهيد:
كانت بدايات البحث في مفيوـ التفكير االبتكاري في مجاؿ التربية والتعميـ ،وقد ازدىر
البحث فيو لما لو أىمية بالغة في نجاح الطالب في دراستو مف خالؿ تطوير تفكيره في مساره

الدراسي ،وبما أف التفكير االبتكاري ىو أحد الميارات األساسية في حياة الفرد عامة وأحد الميارات
األساسية في نجاح العامؿ في وسطو الميني خاصة ،لذا أردنا أف نركز في ىذه المداخمة عمى أىـ

استراتيجيات تنمية التفكير االبتكاري لدى األفراد وكذا معيقات ىذا النوع مف التفكير والعوامؿ

المؤثرة فيو.

استراتيجيات تنمية التفكير اإلبداعي:
مف الضروري اقتراح استراتيجيات لتنمية التفكير االبتكاري لدى العماؿ في محيط عمميـ

قصد تطوير أداءاىـ الميني وتحقيؽ طموحات المؤسسة باالزدىار واالستم اررية في تقديـ األفضؿ

اء كانت المؤسسات خدمية أـ سمعية.
سو ً
وقد عرض الباحثوف مجموعة مف االستراتيجيات لتنمية التفكير االبتكاري لدى االفراد ومف
بينيـ الباحثة (عرفات ،فضيمة ،)2010 .وقد حاولنا انتقاء االستراتيجيات التي تتوافؽ مع محيط

العمؿ ونذكر أىميا:

-1أسموب الحل المبدع لممشكالت:
يعد أسموبا إجرائيا مماثال لخطوات حؿ المشكمة  ،مع التأكيد عمى الجانب اإلبداعي في

الحؿ ،ويقوـ عمى مجموعة مف األفكار الرئيسية أىميا ما يأتي :

أ-تتضمف عممية الحؿ المبدع ألي مشكمة عمى ثالثة عمميات متعاقبة ىي :

-1مالحظة المشكمة واإلحاطة بيا .

-2معالجة المشكمة  ،والتوصؿ الى الحؿ .
-3تقييـ األفكار التي تـ التوصؿ الييا .

ب-يعطي السموؾ المبدع ناتجا يتصؼ باألصالة  ،والقيمة العممية او الوظيفية .
جػ-توافر درجة عالية مف القدرة عمى استشفاؼ المشكالت المحيطة بالفرد .

د-تحديد مختمؼ جوانب المشكمة في مراحؿ متعاقبة تشمؿ :
-1جمع الحقائؽ المتصمة بالمشكمة .
-2تحديد المشكمة .

-3التفكير في الحموؿ المحتممة لممشكمة .
-4اختيار الحؿ المالئـ .
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-5اختبار فاعمية الحؿ .

 -2طريقة العصف الذهني ()Brain Storming
تستخدـ ىذه الطريقة عندما تفشؿ الطرؽ األخرى في حؿ مسألة او عندما ال يستطيع الفرد

التفكير بمشكمة أخرى مماثمة قاـ بحميا فيما مضى ،أو عندما يعجز عف التفكير باستراتيجية معينة
ليستخدميا في حؿ المشكمة ،وطريقة العصؼ الذىني تعني النظر الى المشكمة بطريقة جديدة

وخالقة ،فعندما يواجو االفراد مشكالت ال يستطيعوف حميا ،البد مف تشجيعيـ عمى االنفتاح لإللياـ
واإلبداع والمرونة في التفكير اف تأخذ مجراىا في الحؿ .

يعرؼ (كينث ىوفر) العصؼ الذىني بأنو مجموعة مف اإلجراءات تعني استخداـ العقؿ
 ّويعرفو
في دراسة مشكمة وتقديـ كؿ الحموؿ الممكنة حوليا ،بجمع كؿ األفكار حوؿ ىذه المشكمةّ .

(حسيف محمد حسنيف) في كتاب أساليب العصؼ الذىني ،بأنو استجابات وردود أفعاؿ لفظية ( مف
كممة أو عدة كممات ) ،أو غير لفظية ( كالرسـ ،أو الكتابة ،أو الحركة ) مف شخص واحد أو عدة

أشخاص ( طالب ،أو متدربيف ) لمثيرات مقدمة مف مصدر مثير ( معمـ ،أو مدرب ) لتحقيؽ
ىدؼ أو أكثر ( حؿ مشكمة ،أو تقديـ اقتراحات ،أو إعداد جدوؿ أعماؿ ).

ويرى جراشا ) )Grasha1993اف أسموب العصؼ الذىني يقوـ عمى االفتراض القائؿ انو

اذا أتيح لمذىف باف يطمؽ العناف لمتفكير في مسالة او قضية ما فاف األفكار تتدفؽ دونما كابح .
تقوـ طريقة العصؼ الذىني عمى مجموعة مف المبادئ منيا:

 -1تأجيؿ النقد ألية فكرة او رأي الى مرحمة ما بعد توليد األفكار .
 -2التأكيد عمى مبدأ كـ مف األفكار يرفع ويزيد كيفيا ويستند ىذا المبدأ عمى افتراض

مفاده اف االفكار والحموؿ اإلبداعية لمقضايا تأتي بعد عدد مف الحموؿ او األفكار
غير

الجيدة

 -3تشجيع الدوراف الحر بيف األفراد بخصوص طرح األفكار
 -4محاولة الربط والتطوير لألفكار المعطاة

 -3طريقة تالف األشتات ( ) Synectics

ويعد ىذا األسموب مف النماذج التعميمية المتبعة في تحسيف التفكير اإلبداعي لدى األفراد

قاـ بصياغتيا العالـ جوردف (  ، ) Gordonوتستخدـ بشكؿ فردي او جماعي .
وتتضمف نوعيف مف النشاط ىما - :

أ -إستراتيجية جعؿ الغريب مألوفا .

يحاوؿ الفرد الربط بيف فكرتيف معينتيف وتحديد اوجو الشبو بينيما
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ب -إستراتيجية جعؿ المألوؼ غريبا .
ويسير الفرد وفؽ سمسمة مف المتشابيات او المجاز دوف محددات منطقية كما اف

ىناؾ حرية لمخياؿ والتصور دوف تحديد اتجاه معيف ويستخدـ ىذا األسموب اذا كاف المدرس
يستيدؼ عممية اإليجاد واإلبداع الفكرتيف .

وتعتمد ىذه الطريقة عمى ربط العناصر المختمفة وغير المناسبة بعضيا مع بعض  .لذا

يكثر فييا استخداـ اشكاؿ االستعارة والمجاز والمشابية لموصوؿ الى الحؿ المبدع لممشكالت

المختمفة  ( .الشيخمي . )2001 ،

 -4طريقة التحميل المورفولوجي ( الشكمي ) Morphological Analysis
وىي طريقة تقوـ عمى أساس تحميؿ المشكمة الى أبعادىا األساسية ،ومف ثـ

تحديد الفئات المختمفة التي تنتمي الييا ىذه األبعاد ،ثـ يقوـ الفرد بربط ىذه الفئات
بالطرؽ المحتممة لمحؿ ومف خالؿ ذلؾ يحصؿ عمى طرؽ أخرى جديدة

-5طريقة تغيير الخواص ( ) Attribute Listing

ىي طريقة لتوليد االفكار تيدؼ الى تحسيف أو تطوير منتج ما ،وكذلؾ التعرؼ عمى

الخصائص األساسية المميزة ليذا المنتج ،وتقوـ ىذه الطريقة عمى حساب وحصر الخصائص
األساسية لشيء أو موضوع أو فكرة ،ثـ يتـ تغيير كؿ خاصية عمى حدا ،إلنتاج مجموعة مف

األفكار والتي يتـ تقويميا كؿ عمى حدا .

 -6استراتيجية االفتراضات والبحث عن التناقضات من األفكار:
حيث يتـ استخداـ جمؿ مف نوع ماذا اذا ماذا لو ونقوـ ىنا بمحاولة بناء ما يمكف تسميتو
االستيعاب لما ىو موجود أو الفيـ المجرد لمعالـ الطبيعي والنظاـ االجتماعي ويحدث اكتساب الفيـ

بمجرد طرح السؤاؿ ماذا لو اذا ....
 -7نموذج (سكامبير):

يستعمؿ ىذا النموذج في تفعيؿ التفكير باستخداـ اسئمة تطرح حوؿ موضوع معيف او

ظاىرة معينة ،وىذه األسئمة تمثؿ مدخالت النموذج التي يعتمد عمييا في إجراء عمميات االستدالؿ

واالستقراء واالستنباط والتصنيؼ والتنظيـ ،اما المخرجات فتتمثؿ بأداء األفراد ،والتي تستخمص منيا
األفكار التي تستخدـ في بناء منظومة معرفية متكاممة عف الموضوع المطروح وىي تمثؿ التفكير

اإلبداعي ( غانم . )2004 ،
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 البرامج العالمية لتعميم التفكير :ومف باب االىتماـ بتنمية وتطوير التفكير اإلبداعي فقد عقدتالعديد مف الندوات والمؤتمرات واستحدثت العديد مف البرامج عمى الصعيد العالمي والعربي
والمحمي.

فعمى المستوى العالمي صمـ برنامج بوردو ( The purdue creative Thinking

 ) programفي أمريكا عمى يد مجموعة مف الباحثيف في جامعة (بوردو)  ،وييدؼ ىذا البرنامج
الى تنمية قدرات التفكير اإلبداعي المتمثمة في ( الطالقة  ،المرونة  ،واألصالة ) في المرحمة

االبتدائية ،كما صممت برامج اخرى في أمريكا منيا برنامج بارنز (

Parnes creative

 ، ) Thinking programوكذلؾ برنامج الكورت (  ) Cort programوتصمح ىذه البرامج
لمتدرب عمى التفكير اإلبداعي في كافة المراحؿ الدراسية  ( .السرور . )1998 ،

وعمى المستوى العربي ففي العاصمة األردنية عماف عقد ( المؤتمر الثاني لمموىبة
واإلبداع) عاـ (  ، ) 2002ومف ابرز توصياتو إعادة النظر في المناىج الدراسية وأساليب التدريس
بحيث يكوف اإلبداع والمبدعيف مف احد أىدافيا  ( .عبد نور .) 2002 ،

أما في العراؽ فقد عقد ( المؤتمر الثاني لمعموـ النفسية ) في رحاب كمية التربية ابف

رشد جامعة بغداد لمفترة مف (  ) 14-13نيساف عاـ ( ، )2002حيث ألقيت في المؤتمر العديد
مف الدراسات والبحوث التي تناولت التفكير اإلبداعي  ،وخرجت بعدد مف التوصيات منيا:
 -1إعادة النظر بالمناىج الدراسية واغنائيا بميارات التفكير اإلبداعي .
 -2تبني طرائؽ تدريس حديثة تساعد في تنمية التفكير اإلبداعي .

 -3إجراء المزيد مف البحوث عمى اإلبداع  ،مف قبؿ أساتذة الجامعة وطمبة (الماجستير

والدكتوراه) ( .المؤتمر القطري الثاني لمعموـ النفسية) .

إف الغاية األساسية مف وراء برامج تعميـ التفكير ليس فقط اكتساب الطمبة المعرفة العممية

إنما لتساعدىـ عمى خمؽ إطار مرجعي وطريقة منفردة خاصة بيـ لمعرفة الواقع الذي يعيشوف

فيو )Brace, 1983&Goyc(.نقال عف (الحيزان ،ع .)2002.

لذا فقد تعددت برامج تعميـ التفكير وانتشرت في جميع أنحاء العالـ لتدريس ميارات مختمفة،
وقد أجرت (السرور )1998 ،حص ار ليذه البرامج فكاف قسـ منيا يستخدـ مع محتوى المنيج وقسـ

منيا مس تقال عنو ومف ىذه البرامج :برنامج المواىب غير المحددة ،وبرنامج بيرؿ لتنمية التفكير
اإلبداعي ،وبرنامج ماثيو لبماف ،ونظاـ تكتيكات التفكير ،وبرنامج التأكيد عمى تطوير عمميات

التفكير المجرد ،ومشروع التأكيد عمى التفكير التحميمي ،ونموذج التطور أثناء المسير ،ومشروع
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إمباكت لتعمـ التفكير في المدارس االبتدائية ،وبرنامج بارتز وبرنامج ارفيف لمتفكير ،وبرنامج التفكير

المنتج ،وبرنامج ألػ ، Think Tinksلدي بونو وبرنامج القبعات الست لمتفكير( .السرور)1998 ،
فيما ياتي نستعرض بعض مف البرامج العالمية لتعميـ التفكير:

 -1برنامج الكورت لتعميم التفكير اإلبداعي The Cort Thinking Programيعد ىذا
البرنامج مف البرامج الحديثة لتعميـ التفكير وقاـ الدكتور ديبونو Debono ،بتصميمو في بداية
السبعينات (،برنامج الكورت لمتفكير) الذي يستخدـ عمى نطاؽ واسع في العالـ في التعميـ ،ولقد

صمـ ىذا البرنامج الذي يتيح لمطمبة الخروج التاـ عف أنماط التفكير التقميدية لرؤية األشياء بشكؿ
أوسع وأوضح ولتطوير أكثر في حؿ المشكالت التي تواجييـ ،فقد عد ىذا البرنامج أحد البرامج

الحديثة التي غطت كؿ وجيات النظر وبخاصة المعرفية لكثير مف الخبراء والعامميف في المياديف

التربوية .)Debono, 1976, p.33( ،نقالعف(الحيزان،ع )2002.

ومف المعتقد أف (ديبونو) اعتمد في تصنيؼ برنامجو عمى نظرية (جمفورد) لمتكويف العقمي

إذ أنيا التي فسرت كؿ أنواع التفكير المتعارؼ عمييا وحددت قدراتو ومياراتو كالتفكير اإلبداعي
والتباعدي والتقاريبي والتقويمي أو الناقد.

يتكوف ىذا البرنامج مف ستة أجزاء كؿ جزء يحتوي عمى عشرة دروس يسمى بطاقة عمؿ

لمطالب إذ يتطمب كؿ درس مف دروس الكورت أسبوعا لتدريسو والحصة الواحدة تستغرؽ ()35

دقيقة تكمف قوة برنامج الكورت في أىمية تدريب الطمبة عمى:
 .1توسيع اإلدراؾ .Expanding Perception

 .2عممية تنظيـ المعمومات .Organizing Information
 .3حؿ المشكالت .Solving Problems
 .4تقديـ األسئمة .Asking Question

 .5تحسيف ميارة الكتابة .Improving Writing Skills
 .6الثقة بالنفس .Becoming Self Confident

 .7توظيؼ التفكير في اتخاذ الق اررات Appling Thinking to Decision

 -2برنامج هاميمتون

Program Hamition

طور ىاميمتوف منياجا مستقال لتعميـ ميارات التفكير العميا وبخاصة ميارات التفكير
االبداعي لمطمبة البالغيف والمعمميف وييدؼ الى تطوير عمميات عقمية ذات مستوى عاؿ عندىـ

واكسابيـ عمميات ذىنية مرنة وتخمية في عالـ أكثر تقنية ومبني عمى المعمومات( العتوم وآخرون

)2007،

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة

 41العدد ( )02سبتمبر 2016
2

استراتيجيات تنمية التفكير االبتكاري لدى العمال نماذج ف ّعالة ومعيقات في محيط العمل

-3

برنامج

يبردو

لتنمية

التفكير

اإلبداعي
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Creathve

Purdue

The

Thinking Program
صمـ ىذا البرنامج مجموعة مف الباحثيف في جامعة (بيردو) بوالية افديانا في الواليات

المتحدة األمريكية وييدؼ إلى تنمية القدرات اإلبداعية كالطالقة والمرونة واألصالة والتفاصيؿ
بنوعييا المفظية والشكمية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية .

ودعـ االتجاىات االيجابية لدييـ نحو اإلبداع والتفكير اإلبداعي ويضـ ىذا البرنامج ()28

درسا مسجمة عمى أشرطة كاسيت حيث يتعرض التالميذ خالؿ ىذه األشرطة إلى معمومات تخص
التفكير اإلبداعي

 -4برنامج تورانس لممهارات األربعTorrance Program
قاـ تورانس عاـ  1988بصياغة ىذا البرنامج التدريبي الذي يحتوي عمى الميارات األربع

في التفكير اإلبداعي الطالقة والمرونة واألصالة والتفاصيؿ بحيث يتـ تدريب الطمبة عمييا باستخداـ
األساليب اإلبداعية مثؿ األسئمة التشعيبية والمفتوحة والعصؼ الذىني كما يقدـ ىذا البرنامج فرصا
واسعة لمتصورات الخيالية حيث يوجو الطالب خيالو في البحث عف إيجاد حموؿ لألسئمة والمواقؼ

المطروحة  (.السرور ) 2002،

 -5برنامج المواهب غير المحدودةTalents Unlimited Program
قامت (كاروؿ شمختر) Carol Schlicterمع جماعتيا بصياغة ىذا البرنامج عاـ 1971

وييدؼ الى تعميـ التفكير الخالؽ ويرى واضعو ىذا البرنامج انو يجب تنمية ميارات الطفؿ في

مجاالت التفكير المنتج والتواصؿ والتنبؤ واتخاذ القرار

 -6برنامج حل المشكالت االبداعية (Problems ) CPS

Solving Program

قاـ بتطوير ىذا البرنامج (دونالد تريفنقر)Triffinger

Creative

وييدؼ ىذا البرنامج الى تعريؼ

المدربيف والتربوييف بالعديد مف الوسائؿ واألفكار المفيدة التي تسيؿ عممية حؿ المشكالت اإلبداعية

بحيث تصبح ىذه العممية أكثر فعالية ومتعة ويتألؼ ىذا البرنامج مف ثالثة عناصر رئيسة وىي :
• -فيـ المشكمة

• -خمؽ توليد األفكار

• -التخطيط لمعمؿ ويستخدـ ىذا البرنامج مع األفراد ومف مستويات عمرية مختمفة تمتد
مف الطفولة الى شباب
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 -7برنامج التفكير اإلبداعي والتكنولوجيا and

Technical
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Thinking

The Creative

يتكوف ىذا البرنامج مف جزأيف ويحتاج الجزء األوؿ إلى  15أسبوعا وىذه الفترة
مكرسة لتدريب الطمبة عمى ميارات التفكير اإلبداعي مف اوؿ برنامج مف برامج الكورت الستة

والتكيؼ مع بيئة التعمـ ويشتمؿ برنامج عمى أدوات بث متصمة بالحاسوب إما الجزء الثاني فعمؿ

الطمبة عمى مشاريعيـ األصمية وطبؽ ىذا البرنامج منذ عاـ  1994في مدرسة ثانوية باألراضي
الفمسطينية المحتمة بيدؼ تعزيز التعميـ التكنولوجي وتحسيف مستوى الطمبة متدني التحصيؿ .
 -8طريقة قبعات التفكير الستةThinking Hats Six :

ىذه الطريقة مفيدة لمتفوؽ والنجاح في المواقؼ العممية والشخصية وفي نطاؽ العمؿ او
المنزؿ وتقوـ ىذه الطريقة بتوجيو الشخص الى اف يفكر بطريقة معينة ثـ يطمب منو التحوؿ إلى

طريقة أخرى أي اف الشخص يمكف اف يمبس ايا مف القبعات الست الممونة التي تمثؿ كؿ قبعة منيا

لونا مف ألواف التفكير

وتعزى ىذه الطريقة إلى الدكتور ادوارد دو بونوEdward de Bonoالذي يعد مف الرواد

في عمـ التفكير والتفكير اإلبداعي واليكـ ممخصا ليذه الطريقة كما وردت في كتاب ادوارد
Thinking Hats Six

• -القبعة البيضاء ( التفكير المحايد)

وىي تفكير المعمومات والحقائؽ واألرقاـ واإلحصاء دوف إعطاء ذلؾ كمو صبغة معينة او

محاولة استغالليا لالنتصار لفكرة او دفع أخرى ويجب اف تكوف ىذه المعمومات متصمة تماما

بالموضوع .

يرمز الموف األبيض إلى النقاء والسالـ  ,ولذلؾ فإف ىذه القبعة ىي قبعة التفكير المحايد أو

قبعة الحقائؽ المجردة.

• -القبعة الحمراء (التفكير العاطفي)
يرم ز الموف األحمر إلى الح اررة والخطر ,ولذلؾ فإف ىذه القبعة ىي قبعة التفكير العاطفي,

أو قبعة المشاعر والعواطؼ وىي تعني التعبير عف االنفعاالت والمشاعر التي تصب في قالب
مشروع العمؿ المتآوؿ بالدراسة وال تتضمف مشاعر فردية شخصية
 -القبعة السوداء ( :التفكير السمبي)

يرمز الموف األسود إلى الميؿ والحزف والكآبة  ,ولذلؾ فإف ىذه القبعة ىي قبة التفكير السمبي

قدـ لما وراء
أو التشاؤمي و المنطؽ الرافض  ،تدؿ عمى الحكمة والحذر في التفكير والمضي ً
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الفكرة او المشروع  ،تطرح الحقائؽ العكسية لمموضوع  ..وجمب جميع األفكار السمبية وطرحيا عمى
طاولة المناقشة و رؤية مدى تأثيرىا عمى العمؿ ؛ والتفكير بيذه القبعة يمنعنا مف ارتكػاب

األخطػاء وتعد مف أكثر القبعة آماف

 -القبعة الصفراء التفكير اإليجابي يرمز الموف األصفر إلى الشمس والنور  ,ولذلؾ فإف

ىذه القبعة ىي قبعة التفاؤؿ والتفكير اإليجابي وىي رمز التفكير المشرؽ بالنظر الى ايجابيات
الموضوع ؛ و أطمؽ العناف لمفكرة لتسبح في خياؿ اآلماؿ والرجوع بمردود جيد  ،والتفكير بيذه

القبعة يتسـ بالنظرة الطموحة المستقبمية .

 -القبعة الخضراء  :التفكير اإلبداعي يرمز الموف األخضر إلى النبات والحياة الجديدة ,

ولذلؾ فإف ىذه القبعة ىي قبعة اإلبداعي ,

وىي تعني بدورىا االنبساط والخضر ؛ وتدؿ عمى نمط التفكير اإلبداعي االستكشافي

وطرح آراء و أفكار جديدة لـ تطرح مف قبؿ وىذا النوع مف التفكير أبدعي فيو النشاط والحيوية و

المقترحات المبتكرة

 -القبعة الزرقاء ( :التفكير الموجو) يرمز الموف األزرؽ إلى السماء والبحر ,ولذلؾ فيي

قبعة القوة والتفكير المنطقي المنظـ أو الموجو  ،،تدؿ عمى النقاء لونيا مستوحى مف السماء

ونقائيا وأيضا في ارتفاعيا؛ وىي تعد بمثابة الخاتمة لجميع القبعات في ىذه القبعة يتـ اختيار

جميع الق اررات التي ُنقشت في المراحؿ السابقة .
 -مهمكات التفكير االبتكاري:

ذكر (عمي الحمادي) في كتابو أطفالنا والتفكير االبتكاريالى إف ىناؾ ثالث ميمكات

لمتفكير االبتكاري وىي

 -1التهديد:
تعتبر الموزة

Amygdaleأكثر أجزاء الدماغ حساسية لمتيديد وىي المسؤولة عف تركيز

انتباىنا واف الباعثات العصبية الصادرة عف الموزة الدماغية توقظ الجياز العاطفي مما يزيد مف

إفراز الكيمياويات مثؿ (االدرناليف والكورتيسوؿ والفاسوبريسيف ) في الدـ وىذا يؤدي إلى تغير
طريقة تفكيرنا وتصرفنا واحساسنا.

وقد أشارت (روزانسكى) عمى اف التعميقات الجارحة والسخرية تؤدي الى اضطرابات في

القمب عند األشخاص الذيف يتعرضوف ليا كما بيئة التيديد يمكف اف تسببو في عدـ اتزاف

كيمياويات الدـ أيضا

 -2اإلجهاد:
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يؤدي اإلجياد ومواجية األخطار الى إفراز مادة الكورتيسوؿ وتسبب ىذه المادة سمسمة مف
التفاعالت في الجسـ ومف ضمنيا ضعؼ نظاـ مناعة وتوتر في العضالت الكبيرة وارتفاع في
ضغط الدـ وتكرار ارتفاع نسبة الكورتيسوؿ يؤدي الى موت خاليا الدماغ في المنطقة المسماة قريف

اموف ((hippocampusوىي منطقة ضرورية لمذاكرة
 -3تعمم العجز:

بمعنى عدـ الثقة بالنفس والفتور والالمباالة ،ومف العوامؿ المسببة لمشعور بالعجز ىي

الموـ المستمر والنقد اليداـ او وضع الطفؿ فيما يفوؽ إمكانياتو وبالطبع التعميقات السمبية صدقت

منتسوري عندما قالت اف ما يعاني منو الطفؿ مف سمبيات نابع مف خطا في تنشئتنا الف الطفؿ

بطبيعتو قوي اإلرادة ولديو عزيمة ولكننا بإحباطنا المستمر لمحاوالتو نعممو العجز وضعؼ الحيمة
،ومعالجة حالة العجز تحتاج الى عشرات المحاوالت االيجابية حتى يعيد الدماغ االرتباطات

الداخمية ويوسعيا ويعمقيا وينسقيا لتتحوؿ إلى حالة التفاؤؿ والثقة بالنفس ( عميوات )2007 ،
 -العوامل المؤثرة في التفكير االبتكاري:

•-1

الصفات الشخصية لمفرد :مثؿ المرونة المبادرة والحساسية والدافعية والمزاجية

واالستقاللية وتأكيد الذات ..............

• -2المحاكاة  :وىو عامؿ سمبي الف تقميد اآلخريف تحد مف قدرة الفرد عمى اإلبداع

بينما االستقاللية عف اآلخريف وعدـ االكتراث بآرائيـ يسيـ في تطوير السموؾ اإلبداعي

• -3الرقابة  :اف طرؽ التنشئة االجتماعية القاسية تحد مف قدرات األفراد عمى التفكير

اإلبداعي حيث النقد والسخرية والتسمط والقمع يحد مف قدرتيـ عمى التعبير عف أفكارىـ بعكس

غيرىـ ممف لدييـ الفرص الف يعيشوا في أسرة تشجع االستقاللية والمرونة

ليـ الدؼء والدعـ المعنوي والعاطفي .

وحرية التعبير وتقدـ

• -4أساليب التربية والتعميم  :اف أساليب التعميـ التي تعتمد عمى التمقيف وحشو أدمغة

الطمبة بالمعمومات ال تفسح أماـ الطمبة الف يقدموا زناد فكرىـ وتسخيرىا لمتفكير اإلبداعي المنتج

بينما األساليب التربوية غير المقيدة تفسح المجاؿ فرصة التفكير الحر( عبد العزيز )2009،
خالصة:

لقد حاولنا في ىذا البحث عرض أىـ الطرؽ التي تساعد عمى تنمية التفكير االبتكاري لدى

العامؿ في محيط عممو أو في تكوينو الميني ،ومف أىـ تمؾ الطرؽ نجد( :أسموب الحؿ المبدع
لممشكالت ،طريقة تالؼ األشتات ،طريقة التحميؿ المورفولوجي ،طريقة تغيير الخواص ،استراتيجية

االفتراضات والبحث عف التناقضات مف األفكار ،نموذج (سكامبير)،برنامج الكورت لتعميـ التفكير
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استراتيجيات تنمية التفكير االبتكاري لدى العمال نماذج ف ّعالة ومعيقات في محيط العمل

د .حسين غريب

اإلبداعي،برنامج (ىاميمتوف) برنامج (يبردو) لتنمية التفكير اإلبداعي ،برنامج (تورانس) لمميارات
األربع ،برنامج المواىب غير المحدودة

برنامج حؿ المشكالت االبداعية ،برنامج التفكير اإلبداعي والتكنولوجيا ،طريقة قبعات التفكير

الستة )...كما ذكرنا أىـ ميمكات التفكير االبتكاري التي تتمخص في التيديد ،اإلجياد ،تعمـ العجز
وختمنا البحث بعرض أىـ العوامؿ المؤثرة في التفكير االبتكاري وىي الصفات الشخصية لمفرد

والمحاكاة والرقابة وأساليب التربية والتعميـ ،إال أننا الحظنا أف التفكير االبتكاري مازاؿ موضوعا

خصبا في مجاؿ العمؿ والتنظيـ وعميو نوجو الباحثيف لممزيد مف البحث المعمؽ والميداني قصد

تنمية التفكير االبتكاري لدى العماؿ قصد النيوض بمؤسساتنا لمواكبة قريناتيا في البمداف المتطورة

المراجع:

 -الحيزاف ،عبد اإللو إبراىيـ ( ، )2002لمحات عامة في التفكير االبداعي ،مجمة البياف ،ط1

جامعة الممؾ سعود ،الرياض ،السعودية)PDF(.

 السرور ،ناديا ىايؿ ( ، )1998تربية المتميزيف والموىوبيف ،ط ،1دار الفكر لمطباعة والنشروالتوزيع ،عماف ،األردف )DOC).

 الشيخمي ،عبدالقادر ( ،)2001تنمية التفكير اإلبداعي  ،و ازرة الشباب ،ط 1عماف ،األردف)(DOC

 -عبدالعزيز ،سعيد ( ،)2009تعميـ التفكير ومياراتو  ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،ط 1ط2

األردف ،عماف()DOC

 -عبد نور ،كاظـ ( ، )2002اإلبداع والمبدعوف  ..بيف الحاجة الماسة ليـ والحرب األىمية

عمييـ ،مؤسسة الممؾ حسيف مركز التمييز التربوي ،مف أوراؽ عمؿ " المؤتمر األردني الثاني
لمموىبة واإلبداع  ،المنعقد لمفترة مف (( ،)2002/4/4-2ص ، )27-1عماف ،األردف(.)PDF

 عميوات ،محمد عدناف ،)2007( ،الذكاء وتنميتو لدى أطفالنا ،دار اليازوري العممية لمنشروالتوزيع عماف ،األردف

 -غانـ ،محمود محمد ( ،)2004التفكير عند األطفاؿ ،ط ، 1دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عماف،

األردف.
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دور المعلم في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي المستنبطة من القرآن الكريم

أ .يمينة بوبعاية /أ .خولة معتوق

دور المعمم في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي المستنبطة من القرآن الكريم
أ .يمينة بوبعاية – جامعة محمد بوضياف – الجزائر
أ .خولة معتوق – جامعة محمد بوضياف – الجزائر
ممخص  :إن القرآن الكريم دعا إلى النظر العقمي والتدبير والتأمل والفحص والتقميب في األمر
لتدرك حقيقتو دعوة مباشرة وصريحة تمزم اإلنسان تحمل المسؤولية  ،حيث أن العقل ىو شرط

التكميف في اإلسالم.

لقد ورد ذلك في عدد كبير من اآليات تبين فييا مشتقات العقل ووظائفو  ،واستخداماتو ،حتى

نتوصل إلى أىمية التفكير في حياة اإلنسان  .إن التفكير كخاصية إنسانية ذات أىمية عظيمة
تعتبر الضوء الساطع الذي ينير لإلنسان منافذ النجاح ،لذلك اىتمت التربية الجادة والمقصودة

بتدريس عمميات التفكير وبصقل ميارتو ليصبح المتعمم قاد ار عمى توظيف المعمومات والميارات

المكتسبة لتحقيق النجاح ،فتعميم التفكير أصبح ضرورة يفرضيا العصر لمجابية تحديات فرضتيا

العولمة .إن تنمية ميارات التفكير مرىونة بعدة عوامل أىميا المعمم ألن النتائج التي قد تحقق من
تطبيق أي برنامج تتوقف بدرجة كبيرة عمى نوعية التعميم داخل الغرفة الصفية من ىذا المنطمق

نطرح التساؤالت التالية :

 ما طبيعة ومكانة التفكير في القرآن الكريم ؟
 ما ىي ميارات التفكير اإلبداعي ؟

 ما مفيوم االستنباط من القرآن الكريم وماىية الميارات التفكيرية المتعمقة بذلك؟

 ما دور المعمم في تنمية ميارات التفكير االبداعي المستنبطة من القرآن الكريم ؟

الكممات المفتاحية  :ميارات التفكير االبداعي  ،االستنباط من القرآن الكريم ،أساليب تنمية التفكير
االبداعي
Abstract: The Koran called a directly and explicitly invitation for mental
consideration and meditation, examination and flipping to realize it,
commit human responsibility, since the mind is the commissioning
requirement in Islam. It stated in many verses of Koran which show the
mind’s derivatives and its functions, its uses, until we reach the importance
of thinking in human life. The thinking as a humanity property has great
importance that is considered the bright light that illuminates the human
success outlets, so the focused and serious education intended to teach
thought processes and refining its skills to make the learner able to employ
the knowledge and skills acquired to succeed, Educating thinking has
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 خولة معتوق. أ/ يمينة بوبعاية.أ

دور المعلم في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي المستنبطة من القرآن الكريم

become a necessity imposed by time to meet the challenges imposed by
globalization. The development of thinking skills depends on several
factors, the most important is the teacher because the results that have been
achieved from the application of any program depends largely on the
quality of education within the classroom. from this standpoint we ask the
following questions:
• What is the nature and status of thinking in the Koran?
• What is the creative thinking skills?
• What is the concept of elicitation from the Koran and what the thinking
skills related to that?
• What is the role of the teacher in the development of creative thinking
skills elicited from the Koran?
Key words: creative thinking skills, elicitation of the Koran, the
development of creative thinking,
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 المسيلة-مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف

دور المعلم في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي المستنبطة من القرآن الكريم

أ .يمينة بوبعاية /أ .خولة معتوق

تمييد :
إن القرآن الكريم دعا إلى النظر العقمي والتدبير والتأمل والفحص والتقميب في األمر لتدرك حقيقتو

دعوة مباشرة وصريحة تمزم اإلنسان تحمل المسؤولية  ،حيث أن العقل ىو شرط التكميف في
اإلسالم.

لقد ورد ذلك في عدد كبير من اآليات تبين فييا مشتقات العقل ووظائفو ،واستخداماتو ،حتى

نتوصل إلى أىمية التفكير في حياة اإلنسان .و التفكير كخاصية إنسانية ذات أىمية عظيمة تعتبر
الضوء الساطع الذي ينير لإلنسان منافذ النجاح ،لذلك اىتمت التربية الجادة والمقصودة بتدريس
عمميات التفكير وبصقل ميارتو ليصبح المتعمم قاد ار عمى توظيف المعمومات والميارات المكتسبة

لتحقيق النجاح ،فتعميم التفكير أصبح ضرورة يفرضيا العصر لمجابية تحديات فرضتيا العولمة

.إن تنمية ميارات التفكير مرىون ة بعدة عوامل أىميا المعمم ألن النتائج التي قد تحقق من تطبيق
أي برنامج تتوقف بدرجة كبيرة عمى نوعية التعميم داخل المدرسة.

أوال :طبيعة ومكانة التفكير في القرآن الكريم :

يعد التفكير إحدى عمميات النشاط العقمي التي يقوم بيا اإلنسان بيدف إيجاد حمول مؤقتة أو دائمة

لمشكمة ما ،إذ أن معظم اإلنجازات البشرية مبنية عمى عممية التفكير  ،لذلك نمت فكرة تعمم التفكير

.فمن بين التعريفات التي تناولت التفكير ما يمي
 -1مفيوم التفكير :

 التفكير لغة :

جاء في المغة العربية في لسان العرب ما يمي  « :فكر  ،الفكر والفكر بكسر الفاء  :إعمال الخاطر

ﹻكرة :أي كثير الفكر »(ابن
ﹽفكر اسم التفكير  ،ويعني التأمل  ،وقال الرجل ف
في الشيء ،والت
منظور )77 ،0222،

 التفكير اصطالحا :
من بين التعارف التي وردت حول التفكير ما يمي :

 عرف بأنو  :كل ما حدث داخل نظام معرفي وستدل عميو من خالل سموك معين  ،فالتفكير
شمل مجموعة من عمميات المعرفة ضمن النظام المعرفي  ،وىو موجو نحو حل مشكمة (خميل

.)02 ،0222،

 عرف بأنو  :عممية ذىنية تطور فييا المتعمم من خالل عمميات التفاعل الذىني بين الفرد وما
اك تسبو من خبرات بيدف تطور األبنية المعرفية والوصول إلى افتراضات وتوقعات جديدة
(العتوم .) 097 ، 0222،
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دور المعلم في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي المستنبطة من القرآن الكريم

أ .يمينة بوبعاية /أ .خولة معتوق

 وعرف بأنو  :القدرة عمى استخدام العمميات العقمية الراقية مثل  ،التحميل والتركيب  ،الحكم
والمحاكمة  ،التجريد والتعميم  ،الفرز  ،التصنيف ،والتجميع والتبويب  ،استخداما ناجحا في

موقف محدد إزاء مشكمة تتطمب الحل (األحمد .)021 ،0220 ،

وعميو فالتفكير وظيفة عقمية و عممية معرفية في أرفع المستويات العقمية  ،ينتج عنو معرفة مترابطة

ومنسقة  ،تستخدم فيو قوى االستدالل والذاكرة والتخيل والتصور وما يميز التفكير عن غيره من

العمميات العقمة العميا  ،انو ال يتقيد بقوى المكان والزمان (مجدي )2 ،0222 ،
 -2مكانة التفكير في القرآن الكريم :

إن القرآن الكريم منيج حياة ،فقد وجو اإلنسان نحو التفكير في الدارين  ،والتأمل في النفس و
اآلفاق  ،ألنو من أحد أسباب نزولو  ،ولممكانة التي تبوأىا  ،خاصة منو العقل  ،الذي ىو مناط
التفكير  ،و بو نال األفضمية عن سائر المخموقات  ،وألن التفكير وسيمة فيم التكاليف السماوية

،فيو أصل العمل  ،فبرزت أىميتو  ،فجعل القرآن الكريم التفكير من أفضل العبادات  ،وحذر من
تغييبو وتعطيمو ،بإتباع اليوى  ،واالنقياد األعمى دون تفكير .ويمكن إبراز أىمية التفكير ومكانتو

في القرآن الكريم في النقاط التالية :

أ -القرآن الكريم يحث عمى التفكير بأساليب صريحة ومقصودة :ومن ذلك قولو ﴿ ُق ْل إِ َّن َما
ادى ثُ َّم تَتَفَ َّكروا ما ِبص ِ
ِ ٍ
ِ
اح ِب ُكم من ِجنَّ ٍة إِ ْن ُىو إِالَّ
وموا لِمَّ ِو َمثْ َنى َوفَُر َ
َ
ُ َ َ
أَعظُ ُكم ِب َواح َدة أَن تَقُ ُ
ش ِد ٍ
ِ
ي َع َذ ٍ
يد﴾سورة سبأ ،اآلية  ،27وفي ذلك موعظة النبي صمى ا﵀
اب َ
ير لَّ ُكم َب ْي َن َي َد ْ
َنذ ٌ
عمية وسمم لقومو بالتفكير .يقول الزمخشري ( ، )0222إنما أعظمكم بوحدة ا﵀ إن
فعمتموىا أصبتم الحق وىي  :أن تقوموا لوجو ا﵀ خالصا ،متفرقين اثنين أثنين  ،وواحد

واحدا ﴿ ثُ َّم تَتَفَ َّك ُروا﴾ في أم محمد صمى ا﵀ عميو وسمم وما جاء بو  ،أما االثنان :
فيتفكرون ويعرض كل واحد منيما محصول فكره عمى صاحبو  ،وينظران فيو متناصفين ،
وكذلك يفكر الفرد في نفسو بعدل من غير أن يكابرىا ويعرض فكره عمى عقمو وذىنو .

ون
ب -يدعو القرآن لمتفكير بأساليب غير مباشرة  :ومن ذلك قول ا﵀ تعالى  ﴿:أَفَالَ َيتَ َدب َُّر َ
ِ
يو ْ ِ
ند َغ ْي ِر المَّ ِو لَوج ُدواْ ِف ِ
ان ِم ْن ِع ِ
يرا﴾ سورة النساء  ،اآلية ،10
آن َولَ ْو َك َ
ا ْلقُ ْر َ
ََ
اختالفًا َكث ً
يقول األشقر (")0992أي ال يتفيمونو وال يتأممون معانيو و إنيم لو تدبر حق التدبر
لوجدوه مؤتمفا غير مختمف (.األشقر  ،)272 ، 0992 ،وىذا التدبر والتذكر الذي نطالب
بو آنا بعد آنا كما ىي سنة القرآن (رضا .) 022 ، 0992 ،

ت -وفرة اآليات القرآنية في مجال التفكير :لقد ورد ذلك بصيغ مختمفة ،لقد رصد معمار
اآليات القرآنية التي تدعو لمتفكير والميارات ذات العالقة بو عمى النحو التالي :
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جدول يوضح اآليات القرآنية التي تدعو إلى التفكير والميارات ذات العالقة بالصيغ العقمية :
الصيغة

تكرار الكممة

عدد اآليات

عدد السور

التفكير

18

17

12

التعقل

49

55

35

التذكر

292

279

81

االعتبار

9

9

8

مخاطبة أولي األلباب

16

16

15

المجموع

721

655

------

تمثل ىذه اآليات % 02.2

(معمار)0222،07،

من القرآن الكريم  ،وىو المنيج الذي احتوى

الحياة بأكمميا

د -التفكير بصيغة متعددة عبادة شرعية حث عمييا ا﵀ القرآن الكريم :فالتفكير والتأمل والتدبر
في ممكوت ا﵀ عبادة حث عمييا ا﵀ تعالى ويتضح ذلك من خمل قولوُ ﴿:ق ِل انظُُرواْ َما َذا ِفي
ِ
السماو ِ
ات َو ُّ
ات َواأل َْر ِ
ون﴾ سورة يونس  ،اآلية ،020يقول
اآلي ُ
الن ُذ ُر َعن قَ ْوٍم الَّ ُي ْؤ ِم ُن َ
ض َو َما تُ ْغني َ
َّ َ َ
السعدي ( ": ) 0222يدعو تعالى عباده إلى النظر لما في السموات واألرض و المراد بذلك نظر

الفكر واالعتبار والتأمل لما فييا و ما تحتوي عميو  ،واالستبصار  ،فإنو في ذلك آلية لقوم يؤمنون

وعبر لقوم يوقنون ،تدل عمى أن ا﵀ وحده المعبود المحمود ذو الجالل و اإلكرام و األسماء

والصفات العظام (.السعدي .)209 ، 0222 ،

ه -إن التفكير أحد أسباب نزول الذكر و الكتاب الحكيم  :وفي ذلك يقول ا﵀ تعالى :
َنزْل َنا إِلَ ْي َك الذ ْك َر لِتَُبي َن لِ َّمنا ِ
﴿باليبنات َو ُّ
ون﴾سورة النحل ،
الزُب ِر َوأ َ
س َما نُز َل إِلَ ْي ِي ْم َولَ َعمَّ ُي ْم َيتَفَ َّك ُر َ
اآلية  ، 44وفي بيان ذلك يقول العمر (" )0202فالحض عمى التفكر أمر متكرر في القرآن الكريم
،تتنوع سور عرضو وتنوع ألفاضو  ،لكنيا كميا بيذا المعنى  ،و تكاد الغاية أن تكون واحدة وىي

أن ييتدي اإل نسان بتفكره وتأممو و النظر في حجج ا﵀ الباىرة إلى اليقين القرآن من أفضل األعمال
إلى ا﵀ (العمر .)122-209 ،0202،

و -امتدح ا﵀ العمماء والمفكرين والعقالء و أعمى منزلتيم :يقول ابن القيم الجوزية":مدح ا﵀
سبحانو وتعالى العقل وأىمو في كتابو في مواضع كثيرة وذم من ال عقل لو و أخير أنيم أىل النار
الذين ال سمع ليم والعقل  ،فيو آلة كل عمم وميزانو الذي بو يعرف صحيحة من سيقيمو  ،وراجحو

من مرجوحو ،وقد قبل العقل ممك والبدن روحو وحواسو وحركاتو كميا رعية لو  ،فإذا ضعف عمى
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القيام عمييا وتعيدىا وصل الخمل إلييا كميا (.ابن القيم الجوزية  ،دت  ،ج .)007 ، 0وما يدل
ض ِرُب َيا لِ َّمن ِ
ون﴾
عمى ذلك في القرآن الكريم قولو تعالى َ ﴿:وِت ْم َك األ َْمثَا ُل َن ْ
اس َو َما َي ْع ِقمُ َيا إِالَّ ا ْل َعالِ ُم َ
سورة العنكبوت  ،اآلية ، 43ويبين السعدي ( )2555أن أىل العمم الحقيقي  ،الذين وصل العمم
إلى قموبيم  ،وىذا مدح لألمثال التي يضربيا ،وحث عمى تدبرىا وتعقميا ،و أنو عنوان عمى أنو من
أىل العمم (السعدي .)122 ،0222،

و -العمم أساس التفكير والتفكير أصل العمل  :لقد أثنى ا﵀ تعمى في القرآن الكريم عمى صاحب
اآلخرةَ ويرجو ر ْحمةَ رب ِ
اج ًدا وقَائِما ي ْح َذر ِ
اء المَّْي ِل َس ِ
ِّو
التفكير والعمم بقولو تعالى  ﴿:أ َّ
َم ْن ُى َو قَانِ ٌ
ت َآن َ
َ َ َْ ُ َ َ َ
َ ً َ ُ
َِّ
َِّ
ون إَِّنما َيتَ َذ َّكر أُولُوا األَْل َب ِ
اب﴾ الزمر  ،اآلية  ،9وقولو
ون َوالذ َ
ين َي ْعمَ ُم َ
ُق ْل َى ْل َي ْستَِوي الذ َ
ُ ْ
ين ال َي ْعمَ ُم َ َ
اس و َّ
الن ِ
تعالى َ ﴿:و ِم َن َّ
الد َو ِّ
ف أَْل َو ُانوُ َك َذلِ َك إَِّن َما َي ْخ َشى المَّوَ ِم ْن ِع َب ِاد ِه اْل ُعمَ َماء إِ َّن
اب َواأل َْن َع ِام ُم ْختَمِ ٌ
َ
َّ
ور﴾ فاطر  ،اآلية ،01ويعد العمم منطمق و أساسو التفكير ،إذ يفول ا﵀ تعالى ﴿:
الموَ َع ِز ٌيز َغفُ ٌ
َّ
الذ ْك ِر إِن ُكنتُم الَ تَعمَمون( ،)22بِاْلبي َِّن ِ
ِ
ِ
ِ
َى َل ِّ
ات
اسأَلُوْا أ ْ
َ
ْ ُ َ
َو َما أ َْر َسْم َنا من قَْبم َك إِال ِر َجاالً ُّنوحي إِلَْي ِي ْم فَ ْ
ْ
ِّ ِ
َّ
ِّن لِ َّمن ِ
و ُّ
ون( ﴾)22النحل ،لقد ذكر جالل
الزُب ِر َوأ َ
اس َما ُنِّز َل إِلَ ْي ِي ْم َولَ َعميُ ْم َيتَفَ َّك ُر َ
َنزْل َنا إِلَْي َك الذ ْك َر لتَُبي َ
َ
وعالء إن في اآليتين حكمتين في حكم إنزال القرآن الكريم  ،عمى النبي محمد صمى ا﵀ عميو
وسمم ،إحداىما أن يبين لمناس ما انزل عميو من أوامر ونواىي ،والحكمة الثانية ىي التفكير في

آيات ا﵀ لالتعاظ.

 -3أنوع التفكير في القرآن الكريم :

يعد التفكير أحد الفنون الذي لقيت اىتماما كبي ار لذا تعددت مصطمحاتو وتصنيفاتو ومستوياتو ،
يرى الحارثي ( )0229بأنو قد شيد حقل التعميم التفكير مصطمحات متعددة مثل  (:تنمية التفكير،
تحسين التفكير ،تعميم التفكير وميارتو وتصنيفاتو )( الحارثي.)0229،22،

لقد ميز الباحثون في مجاالت التفكير بين نوعين من التفكير ىما :

 التفكير األساسي :

ىو الذي يبنى عميو غيره ويمكن تسميتو بالتفكير أو المرتبة الدنيا  ،والمتأمل في الخطاب القرآني

يجده وجيو لمرقي بالتفكير متدرجا وفق حالة المخاطب ومستوى تفكيره  ،كالتدرج في األحكام من
المرحمة المكية إلى المدنية  ،من المستوى األساسي إلى المستوى المركب (األشوح ، 0201 ،

 ،)97إن العقل الذي يخاطب العقل اإلسالم عقل مدرك لمحقائق ،مميز بين األشياء وىذا الخطاب
يعمل عمى تنمية التفكير بأنواعو ومستوياتو ليكون منيج شامل وعميق (العقاد . )0222،012،
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ومن ميارات التفكير األساسية ما يمي :

أ -التفكير الناقد  :اعتقد الكثير من الباحثين أن ىذا النوع من التفكير نشأ عن طريق
التربية الحديثة ،لكن المتأمل في القرآن الكريم يجد العدد من اآليات تدل عمى ذلك ،
َنز َل المَّ ُو قَالُواْ َب ْل َنتَِّبعُ َما أَْلفَ ْي َنا َعمَ ْي ِو
نجد منيا ما يمي َ ﴿:وِا َذا ِق َ
يل لَ ُي ُم اتَِّب ُعوا َما أ َ
ش ْي ًئا َوالَ َي ْيتَ ُدون﴾.البقرة  ، 175يقول الزحيمي
ون َ
آب ُ
اؤ ُى ْم الَ َي ْع ِقمُ َ
اء َنا أ ََولَ ْو َك َ
ان َ
َ
آب َ

(" )1418أيتبعون ما ألفوا عميو آبائيم في تقاليدىم وعادتيم ولو كان أبائيم ال

يعقمون شيئا من الحق في أمور العقائد و العبادات (الزجمي -74 ، 1418 ،

.)75دعوة القرآن لمتفكير الناقد من خالل التبصر في األمور وعدم التسرع في نقل

األخبار وقبوليا في قول ا﵀ تعالى :
ِ
ين﴾النور  ، 00وقولو
ات بِأَنفُ ِس ِي ْم َخ ْي ًار َوقَالُوا َى َذا إِ ْف ٌ
ك ُّمبِ ٌ
ون َواْل ُم ْؤ ِم َن ُ
﴿ لَ ْوال إِ ْذ َسم ْعتُ ُموهُ ظَ َّن اْل ُم ْؤ ِمُن َ
ونو ىيًِّنا وىو ِع َ َّ ِ ِ
ِِ ِ
﴿إِ ْذ تَمَقَّوَنو بِأَْل ِس َنتِ ُكم وتَقُولُ ِ ِ
يم﴾النور
ْ ُ
َ
ند المو َعظ ٌ
ون بأَ ْف َواى ُكم َّما لَ ْي َس لَ ُكم بو عْم ٌم َوتَ ْح َسُب َ ُ َ َ ُ َ
ْ َ
،02يقول القرني (": )0221لماذا ال يضن المؤمنون الخير ببعضيم  ،مع أن األصل في المؤمن

البراءة والواجب (القرني .)458 ،2558،
ب -التفكير اإلبداعي :

يعرف التفكير اإلبداعي عمى أنو عممية ينتج عنيا عمل جديد يرضي جماعة ما أو تقبمو عمى انو

عمل مفيد (فتح ا﵀ .)12 ، 0221،والمتأمل في القرآن الكريم يجد الكثير من المواقف والقصص

التي تحكي ممارسة أصحابيا لمتفكير اإلبداعي  ،كأفكار جديدة وأصيمة  ،من تمك المواقف مايمي :

 الحل اإلبداعي الذي توصل إليو ذو القرنين في بناء السد إذ لم يسبقو أحد في ذلكِ
ون ِفي األ َْر ِ
ض فَيَ ْل َن ْج َع ُل
ْجو َج َو َمأ ُ
ويقول تعالى ﴿:قَالُوا َيا َذا اْلقَ ْرَن ْي ِن إِ َّن َيأ ُ
ْجو َج ُم ْفس ُد َ
يو ربِّي َخ ْير فَأ ِ
َّ ِ ِ
َع ُينونِي بِقُ َّوٍة
لَ َك َخ ْرًجا َعمَى أَن تَ ْج َع َل َب ْي َن َنا َوَب ْي َنيُ ْم َس ِّدا92قَ َ
ٌ
ال َما َمكِّني ف َ
ال انفُ ُخوا
َّدفَ ْي ِن قَ َ
َج َع ْل َب ْي َن ُك ْم َوَب ْي َنيُ ْم َرْد ًما92آتُونِي ُزَب َر اْل َحِد ِيد َحتَّى إِ َذا َس َاوى َب ْي َن الص َ
أْ
اعوا
َحتَّى إِ َذا َج َعمَوُ َن ًا
اعوا أَن َي ْ
غ َعمَ ْي ِو ِق ْ
ال آتُونِي أُ ْف ِر ْ
ار قَ َ
استَطَ ُ
اسطَ ُ
ظيَُروهُ َو َما ْ
ط ًار92فَ َما ْ
لَوُ َن ْقًبا ﴾97الكيف .

د -التفكير فوق المعرفي  :يعرف بأنو القدرة عمى الفيم  ،ومراقبة األفكار الخاصة بالفرد
والفرضيات  ،والمضامين التي تتضمن النشاطات (العتوم وآخرون .)021 ،0200 ،

ولقد ورد في القرآن الكريم بعض التطبيقات عمى ىذا النوع من التفكير وذلك في قولو تعالى ﴿
َِّ
وبيم و ِجمَةٌ أََّنيم إِلَى رِّب ِيم ر ِ
ون﴾ المؤمنون . 22
اج ُع َ
ين ُي ْؤتُ َ
َوالذ َ
َ ْ َ
ُْ
ون َما آتَوا َّوُقمُ ُ ُ ْ َ
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ثانيا :ميارات التفكير :

 -1مفيوم ميارات التفكير :

تعتبر ميارات التفكير عممية معرفية إدراكية ،فيي بمثابة المبنة األساسية في بناء التفكير  ،فيي
مفيوم افتراضيا

 ،ال يمكن رؤيتيا بالعين المجردة و ال يمكن التحقق منيا إال عن طريق

نتائجيا(فتح ا﵀ .)020 ، 0221 ،

ميارات التفكير لغة :

جاء في المعجم الوسيط في مادة (مير) "مير الشيء ميارةَّ :ميارة أحكمو وصار بو حاذقا ،فيو
ماىر ويقال مير العمم والصناعة وغيرىما  ،وجمعيا ميارات .الميارة ىي القدرة عمى الفعالية التي

تمكن من أداء العمل بدرجة متقنة وفي وقت قصير وبجيد قميل (مصطفى وآخرون ،0222 ،

.)119

ميارات التفكير اصطالحا :
من بين التعارف التي تناولت ميارات التفكير مايمي :
 عرفت بأنيا :عممية عقمية نقوم بيا من أجل جمع المعمومات وحفظيا أو تخزينيا  ،وذلك من
خالل إجراءات التحميل والتخطيط والتقييم و الوصول إلى استنتاجات وصنع .

 وعرفت بأنيا  :العمميات المحددة التي يمارسيا الفرد عن قصد في معالجة المعمومات  ،مثل
اتخاذ القرار والمقارنة والتحميل والتصنيف (القاسم و آخرون )00 ، 0227 ،

 -2خصائص ميارات التفكير :

 -0إنيا عمميات عقمية محددة ومقصودة  ،تمارس بفعالية لموصول الستنتاجات أو
ق اررات أو معرفة من خالل معالجة المعمومات .

 -0إنيا سمسمة من اإلجراءات المباشرة والغير مباشرة بيدف أداء ميمة ما.
 -2إنيا قابمة لمتوظيف في مواقف مختمفة وجديدة  ،ويمكن تنميتيا ونقميا عن طريق
الممارسة .

 -2إنيا مستويات وتصنيفات وفق فئات مستيدفة لمستويات التفكير.

 -3ميارات التفكير االبداعي المستنبطة من القرآن الكريم :
 -1-3مفيوم االستنباط من القرآن الكريم :

إن عمم االستنباط من العموم الجميمة التي اختص بيا ا﵀ تعالى  ،أولي العمم والفضل  ،القترانيا
بكالم ا﵀  ،وقد ترك ا﵀ فيو مساحة إلعمال العقل البشري السميم لتعمق في معاني آيات القرآن

الكريم و استخراج اآللي الحسان والدرر الجمان من الحكم والمعاني (الطيار ) 029 ، 0201 ،
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.االستنباط ىو استخراج المعاني من النصوص القرآنية  ،بفرط الذىن وقوة القريحة(الجرجاني

 ، )00، 0229،ويعرف أيضا بأنو ربط كالم لو معنى بمدلول اآلية ،أي نوع من أنواع الربط .
-2-3ميارات التفكير اإلبداعي المستنبطة من القرآن الكريم :
 -1-2-3ميارة الطالقة :

لقد أورد القرآن الكريم الطالقة في عدة مواضع منيا ما جاء عمى لسان األنبياء والمرسمين  ،قال
الصالِح ِ
ِ
ير (َ )11فمَ َعمَّ َك تَ ِ
ار ٌك
ا﵀ تعالى  ﴿:إَِّال الَِّذ َ
ات أُولَ ِئ َك لَ ُي ْم َم ْغ ِف َرةٌ َوأ ْ
ص َب ُروا َو َعممُوا َّ َ
ين َ
َجٌر َك ِب ٌ
ِ
ض ِائ ٌ ِ
ت
ص ْد ُر َك أ ْ
اء َم َع ُو َممَ ٌك إِ َّن َما أَ ْن َ
َب ْع َ
وحى إِلَ ْي َك َو َ
ض َما ُي َ
َن َيقُولُوا لَ ْوَال أُْن ِز َل َعمَ ْيو َك ْنٌز أ َْو َج َ
ق ِبو َ
ش ِر سو ٍر ِم ْثمِ ِو م ْفتَري ٍ
ِ
ات َو ْاد ُعوا
ير َوالمَّ ُو َعمَى ُكل َ
ش ْي ٍء َو ِكي ٌل ( )12أ َْم َيقُولُ َ
ُ ََ
ون افْتََراهُ ُق ْل فَأْتُوا ِب َع ْ ُ َ
َنذ ٌ
طعتُم ِم ْن ُد ِ ِ
اعمَ ُموا أ ََّن َما أُْن ِز َل ِب ِع ْمِم
ص ِاد ِق َ
يبوا لَ ُك ْم فَ ْ
ستَ ِج ُ
ين ( )13فَِإ ْن لَ ْم َي ْ
َم ِن ْ
ون المَّو إِ ْن ُك ْنتُ ْم َ
استَ َ ْ ْ
يد ا ْل َح َياةَ ُّ
الد ْن َيا َو ِزي َنتَ َيا ُن َوف إِلَ ْي ِي ْم
المَّ ِو َوأ ْ
ان ُي ِر ُ
ون (َ )14م ْن َك َ
سمِ ُم َ
َن َال إِلَ َو إَِّال ُى َو فَ َي ْل أَ ْنتُ ْم ُم ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخرِة إَِّال َّ
الن ُار َو َح ِبطَ َما
ون ( )15أُولَ ِئ َك الَِّذ َ
س َ
أْ
ييا َو ُى ْم ف َ
َع َمالَ ُي ْم ف َ
ين لَ ْي َ
ييا َال ُي ْب َخ ُ
س لَ ُي ْم في ْاآل َ
ص َنعوا ِفييا وب ِ
ون (﴾ )16إبراىيم  ، 02-00تبين اآلية الكريمة إجابة الرسول
اط ٌل َما َكا ُنوا َي ْع َممُ َ
َ ََ
َ ُ
ألقواميم باسترسال في الحاجة و عدد كبير من المبررات و في ذلك داللة عل الطالقة والتعبيرية

 ،و في قصة موسى عميو السالم و إيجاده عدد من األعذار طالقة تعبيرية حيث يقول ا﵀ تعالى:
وسى أ ِ
ال َرب إِني
ون ( )11قَ َ
ادى َرب َ
﴿ َوِا ْذ َن َ
ين ( )15قَ ْوَم ِف ْر َع ْو َن أََال َيتَّقُ َ
َن ا ْئ ِت ا ْلقَ ْوَم الظَّالِ ِم َ
ُّك ُم َ
يق ص ْد ِري وَال ي ْنطَمِ ُ ِ
ِ
َن ُي َكذ ُب ِ
ون (َ )13ولَ ُي ْم َعمَ َّي
أَ
َخ ُ
اف أ ْ
س ِاني فَأ َْر ِس ْل إِلَى َى ُار َ
َ َ
قلَ
ون (َ )12وَيض ُ َ
َن َي ْقتُمُ ِ
ون ( ﴾ )14الشعراء .02-02كما جاءت الطالقة عمى لسان مؤمن آلى
ب فَأ َ
َخ ُ
اف أ ْ
َذ ْن ٌ
ين
فرعون و دعوتو لقومو باتباع الرجل وذلك في قول ا﵀ تعالى ﴿:قَا َل فَ َع ْمتُ َيا إِ ًذا َوأََنا ِم َن الضَّال َ
ِ ِ
ت ِم ْن ُكم لَ َّما ِخ ْفتُ ُكم فَو َى ِ
ين (َ )21وِت ْم َك ِن ْع َم ٌة تَ ُمنُّ َيا
( )25فَفََرْر ُ
سمِ َ
ْ َ َ
ب لي َربي ُح ْك ًما َو َج َعمَني م َن ا ْل ُم ْر َ
ْ
السماو ِ
َن عب َّْد َ ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض
ال َر ُّ
س َرِائي َل ( )22قَا َل ِف ْر َع ْو ُن َو َما َر ُّ
ين ( )23قَ َ
ب ا ْل َعالَ ِم َ
َعمَ َّي أ ْ َ
ت َبني إِ ْ
ب َّ َ َ
ين ( )24قَ َ ِ
ون ( ﴾ )25يس .02-02
ستَ ِم ُع َ
َو َما َب ْي َن ُي َما إِ ْن ُك ْنتُ ْم ُموِق ِن َ
ال ل َم ْن َح ْولَ ُو أََال تَ ْ
 -2-2-3ميارة المرونة :
أورد القرآن الكريم التنقل بين األفكار التعجبية عمى لسان كفار قريش بعد ما جاءتيم الرسالة
ون
المحمدية  ،قال ا﵀ تعالى َ ﴿ :وقَ َ
َعا َن ُو َعمَ ْي ِو قَ ْوٌم َآ َخ ُر َ
ال الَِّذ َ
ين َكفَُروا إِ ْن َى َذا إَِّال إِ ْف ٌك افْتََراهُ َوأ َ
ين ا ْكتَتَبيا فَ ِيي تُممَى عمَ ْي ِو ب ْكرةً وأ ِ
ور ( )4وقَالُوا أ ِ
يال (ُ )5ق ْل
اءوا ظُ ْم ًما َوُز ًا
َص ً
ير ْاأل ََّولِ َ
ََ
َ َُ َ
َ
َ
فَقَ ْد َج ُ
َ ْ
َساط ُ
السماو ِ
ِ
ِ
س ِ
ور ر ِحيما (َ )6وقَالُوا م ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ول
ال َى َذا َّ
ض إِنَّ ُو َك َ
الر ُ
أَ ْن َزلَ ُو الَّذي َي ْعمَ ُم الس َّر في َّ َ َ
َ
ان َغفُ ًا َ ً
ِ ِ
َّ
َس َوا ِ
ير (﴾ )7الفرقان .7-2و في
ون َم َع ُو َن ِذ ًا
ق لَ ْوَال أُْن ِز َل إِلَ ْي ِو َممَ ٌك فَ َي ُك َ
ام َوَي ْمشي في ْاأل ْ
َيأْ ُك ُل الط َع َ
اآلية الكريمة بيان ما قابل بيو المشركون دعوة التوحيد ليصدو عن سبيل ا﵀ (الجزائري 1424 ،
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دور المعلم في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي المستنبطة من القرآن الكريم

أ .يمينة بوبعاية /أ .خولة معتوق

.)24 ،و أقحم القرآن الكريم ببيانو و بالغتو و ذىبوا يتممسون معجزات أخرى و ذلك بالتفنن
في تنوع وطالقة المطالب يقول ا﵀ تعالى َ ﴿ :وقَالُوا لَ ْن ُن ْؤ ِم َن لَ َك َحتَّى تَ ْف ُج َر لَ َنا ِم َن ْاأل َْر ِ
ض
ون لَ َك َج َّن ٌة ِم ْن َن ِخ ٍ
يل َو ِع َن ٍب فَتُفَج َر ْاألَ ْن َي َار ِخ َال لَ َيا تَ ْف ِج ًا
س ِقطَ
وعا ( )95أ َْو تَ ُك َ
َي ْن ُب ً
ير ( )91أ َْو تُ ْ
ت ِم ْن ُز ْخر ٍ
ِ
ف
َّ
سفًا أ َْو تَأ ِْت َي ِبالمَّ ِو َوا ْل َم َال ِئ َك ِة قَِب ً
ون لَ َك َب ْي ٌ
اء َك َما َز َع ْم َ
يال ( )92أ َْو َي ُك َ
ت َعمَ ْي َنا ك َ
الس َم َ
ُ
ِ
ِ
أَو تَرقَى ِفي َّ ِ
ت إَِّال
ان َربي َى ْل ُك ْن ُ
س ْب َح َ
الس َماء َولَ ْن ُن ْؤ ِم َن ل ُرِقي َك َحتَّى تَُنز َل َعمَ ْي َنا كتَ ًابا َن ْق َر ُؤهُ ُق ْل ُ
ْ ْ
سوًال ( ﴾)93االسراء .92-92أي كالم ا﵀ فيو نوع من المواعظ و األمثال و فيو معاني
َب َ
ش ًار َر ُ
التي يضطر إلييا العباد لكي يتذكروا ويتقوا (السعدي .)349 ، 1424 ،
 - 4 -2-3ميارة األصالة:

لقد أورد القرآن الكريم ميارة األصالة في عدة مواضع في القرآن الكريم منيا قول ا﵀ تعالى ﴿ :قَا َل
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َّاب ﴾ ص اآلية  ،35لقد تفرد
َح ٍد ِم ْن َب ْع ِدي إِ َّن َك أَ ْن َ
ت ا ْل َوى ُ
َرب ا ْغف ْر لي َو َى ْب لي ُم ْم ًكا َال َي ْن َبغي أل َ
نبي ا﵀ سميمان عميو السالم بدعوتو و طمبو من ا﵀ تعالى بأن يكون ممك لم يسبقو بو أحد ،
كما تفرد بالممك الذي وىب ا﵀ إياه و لن يأتي ألحد من بعده  ،حيث منح سيدنا سميمان خير
الدنيا واآلخرة  ،وجمع ا﵀ لو بين الممك والنبوة كأبيو داود عميو السالم  ،وسخر ا﵀ لو ممكا

عظيما و سمطنة شاممة عمى األنس والجن و الشياطين  ،وىذا لم يؤتى ألحد قبمو (الزجيمي ،
ال ِلب ِن ِ
يو َما
.)255 ، 1418و قال ا﵀ تعالى  ﴿ :أ َْم ُك ْنتُ ْم ُ
وب ا ْل َم ْو ُ
اء إِ ْذ َح َ
ت إِ ْذ قَ َ َ
ض َر َي ْعقُ َ
ش َي َد َ
اق إِلَيا و ِ
اىيم وِاسم ِ
ِ ِ ِ
ِ
تَعب ُد َ ِ
ِ
اح ًدا َوَن ْح ُن لَ ُو
اع َ
ُْ
يل َوِا ْ
س َح َ ً َ
ون م ْن َب ْعدي قَالُوا َن ْع ُب ُد إلَ َي َك َوِالَ َو آ ََبائ َك إ ْب َر َ َ ْ َ
ون ( ﴾ )133البقرة .022يتبين من اآلية أن الوصية ىنا كانت لتثبيت و تعزيز العقيدة و
سمِ ُم َ
ُم ْ
التمسك بيا خالف العادة  ،تكون الوصية عند الموت عمى التركة و الميراث  ،أي أن مقدمات
الموت وأسبابو  ،فقال لبنيو عمى وجو االختبار و لتقر عينو في حياتو بأمثاليم ما وصآىم بيم ،

فأجابوه مما قرت بو عينو  ،وىو التوحيد و من المعموم أن الييود لم يحضروا يعقوب  ،ألنيم لم

يوجدوا بعد ،فأخبر ا﵀ عنو أنو وصي بنية بالحنفية ال الييودية(السعدي . )62 ،1425 ،ومن

ب
َو َ
ض َر َ
ِف ْر َع ْو َن

ذلك طمب زوجة آسيا بنت مزاحم الذي لم يسبقيا بو أحد في العالمين قال ا﵀ تعالى ﴿ :
ِ َِّ
َّ
َمنُوا ِا ْم َأرَةَ ِف ْر َع ْو َن إِ ْذ قَالَ ْت َرب ْاب ِن لِي ِع ْن َد َك َب ْيتًا ِفي ا ْل َج َّن ِة َوَنج ِني ِم ْن
الم ُو َمثًَال لمذي َن آ َ
ين ( ﴾ )11التحريم اآلية .00حيث رفعت بصرىا إلى السماء فرأت
َو َع َممِ ِو َوَنج ِني ِم َن ا ْلقَ ْوِم الظَّالِ ِم َ
بيتيا في الجنة ففاضت روحيا شوقا إلى ا﵀ و إلى بيتيا في الجنة(الجزائري.)395 ،1424 ،

 ميارة التوسع و التفاصيل في القرآن الكريم :

لقد بين القرآن الكريم أن من يتأمل في بديع صنع ا﵀ تعالى يدرك دقة التفاصيل في مخموقاتو ،

فيعد أن أثنى القرآن الكريم عمى ا﵀ تعالى و أن بيده الممك و عمى كل شيء قدير  ،شرع في
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دور المعلم في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي المستنبطة من القرآن الكريم

تفصيل بعض أحكام الممك و آثار القدرة وبيان ابتنائيما عمى قوانين الحكم و استتباعيما لغايات
يز
س ُن َع َم ًال َو ُى َو ا ْل َع ِز ُ
ق ا ْل َم ْو َ
جالليو ،فقال ا﵀ تعالى  ﴿ :الَِّذي َخمَ َ
ت َوا ْل َح َياةَ لِ َي ْبمُ َو ُك ْم أ َُّي ُك ْم أ ْ
َح َ
ٍ
ِ
ق س ْبع سماو ٍ
ِ
ات ِط َباقًا َما تََرى ِفي َخ ْم ِ
ص َر َى ْل
ق َّ
الر ْح َم ِن م ْن تَفَ ُاوت فَ ْار ِج ِع ا ْل َب َ
ور ( )2الَّذي َخمَ َ َ َ َ َ َ
ا ْل َغفُ ُ
ِ
ِ
ِ
تََرى ِم ْن فُطُ ٍ
ير (َ )4ولَقَ ْد َزي ََّّنا
ص َر َك َّرتَ ْي ِن َي ْن َقم ْب إِلَ ْي َك ا ْل َب َ
ور ( )3ثُ َّم ْار ِج ِع ا ْل َب َ
ص ُر َخاس ًئا َو ُى َو َحس ٌ
مشي ِ
اىا رج ِ
الس ِع ِ
اط ِ
اء ُّ
ير ( ﴾ )5الممك -0
اب َّ
َّ
ين َوأ ْ
َعتَ ْد َنا لَ ُي ْم َع َذ َ
وما ل َّ َ
صا ِب َ
الد ْن َيا ِب َم َ
الس َم َ
يح َو َج َع ْم َن َ ُ ُ ً
.2أ ي أنو تعالى الذي أوجد و أبدع السموات السبع المتطابقة بعضيا فوق بعض  ،كل سماء
منفصمة عن األخرى كما جاء في حديث األسراء وغيرة  ،يجمع بينيا نظام الجاذبية .و يا أييا

الناظر المتأمل في مخموقات الرحمان من تناقض و تباين .وغيرىا من األدلة في قولو تعالى ﴿ :
ِ
ْب
َيا أ َُّي َيا الَِّذ َ
ب ِبا ْل َع ْد ِل َوَال َيأ َ
س ِّمى فَا ْكتُُبوهُ َوْل َي ْكتُ ْب َب ْي َن ُك ْم َكات ٌ
َم ُنوا إِ َذا تَ َد َاي ْنتُ ْم ِب َد ْي ٍن إِلَى أ َ
َج ٍل ُم َ
ين آ َ
ِ
ق َوْل َيتَّ ِ
ب َك َما َعمَّ َم ُو المَّ ُو َف ْم َي ْكتُ ْب َوْل ُي ْممِ ِل الَِّذي َعمَ ْي ِو ا ْل َح ُّ
س ِم ْن ُو
ب أْ
ق المَّ َو َرب ُ
َن َي ْكتُ َ
َكات ٌ
َّو َوَال َي ْب َخ ْ
ق س ِفييا أَو َ ِ
ِ
ش ْي ًئا فَِإ ْن َك َ ِ
ُّو ِبا ْل َع ْد ِل
َ
ستَ ِطيعُ أ ْ
َن ُي ِم َّل ُى َو َف ْم ُي ْممِ ْل َوِلي ُ
ضعيفًا أ َْو َال َي ْ
ان الَّذي َعمَ ْيو ا ْل َح ُّ َ ً ْ

الشي َد ِ
ِ
ِ
ش ِي َ ِ
ام َأرَتَ ِ
َن
استَ ْ
ش ِي ُدوا َ
اء أ ْ
ان ِم َّم ْن تَْر َ
َو ْ
ض ْو َن م َن ُّ َ
يد ْي ِن م ْن ِر َجال ُك ْم فَِإ ْن لَ ْم َي ُكوَنا َر ُجمَ ْي ِن فَ َر ُج ٌل َو ْ
تَ ِ
ْب ُّ
ير
ص ِغ ًا
اى َما ْاأل ْ
َموا أ ْ
اى َما فَتُ َذك َر إِ ْح َد ُ
ض َّل إِ ْح َد ُ
ُخ َرى َوَال َيأ َ
اء إِ َذا َما ُد ُعوا َوَال تَ ْ
َن تَ ْكتُُبوهُ َ
الش َي َد ُ
سأ ُ
ون ِتجارةً ح ِ
ير إِلَى أ ِ ِ ِ
ْسطُ ِع ْن َد المَّ ِو َوأَق َْوُم لِ َّ
أ َْو َك ِب ًا
اض َرةً
اد ِة َوأ َْد َنى أََّال تَْرتَ ُابوا إَِّال أ ْ
مش َي َ
َن تَ ُك َ َ َ َ
َ
َجمو َذل ُك ْم أَق َ
ِ
ِ
يد َوِا ْن
وىا َوأَ ْ
ب َوَال َ
اح أََّال تَ ْكتُُب َ
ش ِي ٌ
ش ِي ُدوا إِ َذا تََب َاي ْعتُ ْم َوَال ُي َ
ض َّار َكات ٌ
س َعمَ ْي ُك ْم ُج َن ٌ
يروَن َيا َب ْي َن ُك ْم َفمَ ْي َ
تُد ُ
وق ِب ُكم واتَّقُوا المَّ َو ويعمم ُكم المَّ ُو والمَّ ُو ِب ُكل َ ٍ ِ
يم (﴾ )282ففي اآلية الكريمة
َ
س ٌ ْ َ
تَ ْف َعمُوا فَِإ َّن ُو فُ ُ
ش ْيء َعم ٌ
َ َُ ُ ُ
دقة في سرد التفاصيل وااللمام بجزئيات وعناصر كتابة سند الدين  ،لقد اشتممت ىذه األحكام
الحسنة التي أرشد ا﵀ عباده إلييا عمى حكم عظيم عميمو دلت عمى أن الخمق لو اىتدوا بإرشاد ا﵀

لتصمح دنياىم بالعدل و المصمحة و حفظ الحقوق.

ثانيا :دور المعمم في تنمية ميارات التفكير المستنبطة من القرآن الكريم :
يحتل المعمم أىمية ومكانة في التراث اإلسالمي  ،ويستمد أصولو وثورتو من الكتاب والسنة ،

ومصادر التشريع األخرى  ،التي تزخر بالنصوص والشواىد الكثيرة التي تؤكد بوضوح ،أىمية
العمماء ورفع شأنيم ومكانتيم ،ومن أدوارىم حمل رسالة الدين وفيميا وبيانيا لمناس بالحكمة

والموعظة الحسنة ،فيم ورثة األنبياء  ،ويقوم المعمم برسالة سامية توازي الجياد في سبيل ا﵀  ،ألنو

يرفع الجيل عن األمة ويبصر

التمميذ ويعزز معتقداتو  ،إن المعمم ىو الذي يتولى عممية أناس آخرين .
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دور المعلم في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي المستنبطة من القرآن الكريم

أ .يمينة بوبعاية /أ .خولة معتوق

 -1مفيوم دور المعمم :
الدور ىو المستويات و الواجبات التي يجب أن يقوم بيا المعمم سوء داخل القسم أو خارجة  ،والتي

تؤدي تحسين مستوى أدائو و االرتقاء بمستوى العممية التعميمية ككل (.عبد السالم ،0222 ،
 ،)092وىو مجموعة من النشاطات المترابطة أو السموكيات التي يتوقع المعمم أن يقوم بيا نحو
المتعممين  ،بغض النظر عن األداء المتوقع منو.
 -2أدوار المعمم الحديثة :

تتمثل األدوار الحديثة لممعمم في عدة أدوار منيا :
 ناقل لممعرفة ألن األىداف التربوية تسعى إلى النمو الشامل لمتمميذ.

 كخبير في مينتو ومساي ار لمتطورات ومستحدثات التكنولوجيا في مجال التعميم .

 القيادة في حفظ النظام والضبط و ذلك من خالل توفير الجو الديمقراطي اليادف لتربية التمميذ.
 تنمية قدرات التمميذ وتطوير إمكانياتو و إكسابيم ميارات شتى يمارسونيا في حياتيم ،
ويتفاعمون بيا مع متغيرات العصر ومستحدثاتو والتغمب عمى مشكالتيم .

 يعتبر عضو فعال في المجتمع المحمي وذلك من خالل المشاركات الدينية واالجتماعية
والتربوية

لتطبيق ىذه األدوار يجب تطبيق ما يمي:
 -0تطوير األطر المعرفية و الميارة لممتعمم .

 -0توظيف المخزون المعرفي و المياري لممتعمم في عممية التفكير .
 -2استخدام مختمف استراتيجيات و طرق وأساليب التعميم .

من بين أىم ميارات التي لممعمم دور في تنميتيا مايمي :

 -3دور المعمم في تنمية ميارات التفكير االبداعي :

يتمثل ذلك في توفير البيئة الصفية المواتية لإلبداع  ،واستخدام طرق تدريس مرنة باإلضافة إلى
مجموعة من التطبيقات التعميمية لتنمية ميارات ( الطالقة  ،المرونة  ،األصالة  ،التوسع و

التفاصيل ) نذكر مننيا ما يمي :

 تنمية ميارة الطالقة :

تكمن أىمية ممارسة التمميذ لميارة الطالقة  ،فإنيا تساعده عمى االنتقال السيل من الذاكرة طويمة
المدى إلى األفكار ذات العالقة بالمواضيع الدراسية أو مناقشتيا بيسر  ،وبتمي يساعد ذلك عمى
تسييل حل المشكالت و طرح الدالئل التخاذ القرار ،والتفكير بطريقة إبداعية و التعامل مع مختمف

المواقف الحياتية بشكل إجابي (سعادة .)0200،072 ،
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أ .يمينة بوبعاية /أ .خولة معتوق

دور المعلم في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي المستنبطة من القرآن الكريم

يتمخص دور تطبيق ميارة الطالقة من طرف المعمم في ما يمي :
 -0اختيار الموضع المناسب .

 -0طرح أسئمة مفتوحة ليا عدة إجابات .

 -2تشجيع التمميذ عمى ذكر أكثر عدد ممكن من األفكار .

 -2حث التمميذ عمى سرعة طرح األفكار أو خصائص الموضوع .
 -2تقبل جميع األفكار و البناء عمييا
 -2تقييم تطبيق الميارة .

ومن األساليب واالستراتيجيات المناسبة لتنمية ىذه الميارة  :التفاكر  ،العصف الذىني  ،و أسموب

القصة .

 تنمية ميارة المرونة :
تكمن أىمية ممارسة التمميذ لميارة المرونة في التنقل بين األفكار بسيولة و تساعدىم عمى زيادة
الخيارات عن طريق التحرك إلى ما ىو أبعد من األساليب التقميدية المعتاد عمييا  ،و دفعيم

لالطالع عمى وجية نظر اآلخرين .مما يساىم في ممارستيم لمتفكير اإلبداعي  ،وتسمح ىذه
الميارة بزيادة عدد أنماط االستجابة المطروحة لموضوع النقاش .و تعتمد ميارة المرونة عمى

الكيف و تنوع األفكار و البدائل( سعادة.)0200،097 ،

يتمخص دور تطبيق ميارة الطالقة من طرف المعمم في ما يمي :
 -0تنبيو المتعممين عمى توجيو تفكيرىم ألكثر من اتجاه.

 -0إثارة فكر المتعمم إلنتاج أكثر عدد ممكن من األفكار .
 -2تشجيع المتعمم لطرح أثر عدد من البدائل المتنوعة .

ومن األساليب واالستراتيجيات المناسبة لتنمية ىذه الميارة  :التفاكر  ،العصف الذىني  ،و أسموب

القصة .

 تنمية ميارة األصالة :
تكمن أىمية ممارسة المتعمم لميارة األصمة و الجدة في مساعدتو عمى أن يكون ناد ار ،أي يفكر

بطريقة مختمفة تماما عمى المأ لوف و تساعده عمى توليد أفكار جديدة  ،وال يتم ذلك إال إذا كان

قاد ار عمى الفيم و االستيعاب األمور بعمق و أصالة (سعادة .)0200،222 ،
يتمخص دور تطبيق ميارة الطالقة من طرف المعمم في ما يمي :

 -0تحديد المفيوم أو المشكمة أو الموقف  ،ثم اإلشارة إليو بالتوضيح و التفصيل.
 -0تدريب المتعمم عمى عدم االكتفاء باألفكار والحمول العادية و التقميدية .

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة

 02العدد ( )20سبتمبر 0202
2

دور المعلم في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي المستنبطة من القرآن الكريم

أ .يمينة بوبعاية /أ .خولة معتوق

 -2التدريب عمى رؤية العالقات بطريقة مختمفة .
 -2التركيز عمى جدة األفكار وأصالة التأليف .

 -2تقيم تطبيق الميارة باالعتماد عمى مجموعة من األسئمة .

أسموب حل المشكالت،

 -2ومن األساليب واالستراتيجيات المناسبة لتنمية ىذه الميارة :
العصف الذىني  ،و أسموب القصة .

 تنمية ميارة التوسع والتفاصيل :

تكمن أىمية ممارسة المتعمم لميارة التوسع والتفاصيل في تحسين وتطوير أفكاره من خالل اضافة

المزيد من المعمومات و التفصيالت  ،ليكون فكره أكثر تشعبا  ،وتنمي ىذه الميارة قدرتو عمى
التوضيح و تفصيل االستجابات بطرق أكثر إبداعا .

يتمخص دور تطبيق ميارة التوسع و التفاصيل من طرف المعمم في ما يمي :
 -0تحديد عناصر الفكرة المطروحة .

 -0تحفيز المتعمم عمى النظر إلى الفكرة من زوايا مختمفة .
 -2العمل عمى مد الفكرة إلى مجاالت أكثر تفصيال.

 -2تحفيز المتعمم عمى التفكير بأكثر عدد ممكن من اإلضافات التي تكون أكثر فائدة لمفكرة
المطروحة .

 -2ومن األساليب واالستراتيجيات المناسبة لتنمية ىذه الميارة  :التفاكر  ،العصف الذىني ،
و أسموب القصة الحوار  ،المناقشة  ،التطبيق العممي ،الوقائع و األحداث .

توصيات واقتراحات :

من خمل ما سبق تحميمو نظريا نقترح التوصيات التالية :

 -0توعية المعممين بأىمية تنمية ميارات التفكير لدى التمميذ عن طريق أيام تكوينية .
 -0تأكيد أىمية استنباط ميارات التفكير من القرآن الكريم باعتباره منيج شامل لمحياة.

 -2ضرورة تفعيل أىمية ىذه الميارات من طرف الجيات المختصة في بناء المناىج .
 -2ضرورة االىتمام بأساليب وطرق تطوير مستوى أداء المعممين لمساعدتيم عمى تنمية ىذه
الميارات لدى المتعمم

 -2توسيع البحث في مجال ميارات التفكير المستنبطة من كتاب ا﵀ وسنتو.
 -2إقامة ممتقيات وندوات عممية حول تنمية ميارات التفكير لدى المتعمم .
 -7االىتمام الجدي بالدراسات القرآنية المتعمقة بمجال التعمم والتعميم .

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة
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دور المعلم في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي المستنبطة من القرآن الكريم

أ .يمينة بوبعاية /أ .خولة معتوق

خالصة :
التفكير ذو أىمية عالية في الحياة ،فيو الضوء الساطع الذي ينير لإلنسان مشارب النجاح  ،فكمما
كان قاد ار عمى ذلك ،كان نجاحو أعظم ،لذلك يقع عمى عاتق التربية الجادة تدريب عمميات التفكير

وصقل ميارتو و ال يتأتى ذلك إال بتكثيف جيود كل أطراف العممية التعميمية ،من أىميا المعمم

صاحب الكفاءة  ،المتشبع بأصول التربية اإلسالمية و أصوليا و أحكاميا و مصادرىا الشرعية من

الكتاب والسنة .

قائمة المصادر والمراجع :
 -0القرآن الكريم.

 -0ابن منظور أبو الفضل(، )0992لسان العرب ،دار الكتب العممية  ،بيروت .

 -2أبو جادو صالح محمد ونوفل محمد (،)0221تعميم التفكير النظرية والتطبيق  ،جيينة
لمنشر ،األردن.

 -2ابن القيم الجوزية  ،محمد بن عبد ا﵀ (،)0202أحكام القرآن راجع أصولو وخرج أحاديثو
،دار ميسرة ،عمان .

 -2األحمد أمل (،)0220بحوث ودراسات في عمم النفس  ،مؤسسة الرسالة ،ط، 0بيروت .
 -2حسين ثائر و آخرون ( ، )0222دليل ميارات التفكير ،جيينة لمنشر ،األردن.

 -7الجزائري جابر( ، )0222أيسر التفاسير لكالم العمي الكبير ،مكتبة العموم واألحكام  ،ط2
،المدينة المنورة .

 -1خميل كمال ( ،)0222سيكولوجية الفكر ،برامج تدريبية واستراتجيات  ،دار المناىج ،ط، 0
عمان .

 -9العتوم عدنان وآخرون ( ، )0200تنمية ميارات التفكير  ،دار الميسرة ،ط ، 2عمان .
-02
-00

سعادة جودة ( ، )0200تدريس ميارات التفكير ،دار الشروق  ،األردن.

الزمخشري محمود ( ،)0221الكاشف عن حقائق غوامض التنزيل ،دار الكتاب

العربي  ،ط ، 2بيروت.

-00

الزىراني غرم ا﵀ ( ، )0200التربية العقمية لمطفل في اإلسالم وتطبيقاتيا التربوية

-02

السعدي عبد الرحمان (، )0222تيسير الكريم الرحمان في تفسير القرآن الكريم ،

في المرحمة االبتدائية  ،رسالة ماجستير ،أم القرى ،مكة المكرمة.

دار ابن جوزي  ،الرياض .
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دور مواقع التواصل االجتماعي في الحفاظ عمى اليوية الثقافية في ظل تحديات العولمة لدى طمبة الجامعة أ .حمزة بركات أ .حنان فنيش

دور مواقع التواصل االجتماعي في الحفاظ عمى اليوية الثقافية في ظل تحديات العولمة لدى

طمبة الجامعة (مقاربة نفسية اجتماعية متمحورة حول األبعاد االجتماعية التربوية والثقافية)
أ .حمزة بركات  -مركز البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية -الجزائر

أ .حنان فنيش  -جامعة باتنة -الجزائر

الممخص:

لقد طرحت قضية العالقة بين مفيوم اليوية والعولمة عمى أكثر من صعيد ،وال تزال تطرح

لكونيا من أىم القضايا وأكثرىا صعوبة وتعقيدا وأقربيا حضو ار في عمق الجدل الدائر ليس لدى
النخبة الثقافية والسياسية فحسب بل حتى لدى العديد من الناس العاديين ،ذلك أن انعكاساتيا

الفكرية والمعنوية ونتاجاتيا المادية اقتحمت كل مجاالت الحياة.

وان من أخطر تحديات العولمة محاولة خمط ثقافات واحالل مفاىيم الحضارة الغربية مكان

مفاىيم الثقافة والحضارة العربية اإلسالمية ،ومحاولة إيجاد ثقافة واحدة سائدة ومسيطرة عمى العالم
وىذا ببحث ما ىو مشترك بين الثقافات المختمفة ،يصبح فييا اإلنتاج الغربي ممثال وحيدا لثقافات

مختمفة ،وىذا ما يتطمب مواجية التحديات الثقافية باعتماد برامج تحقق ىذه الغايات كتنمية قيم

الجميورية الجزائرية والديمقراطية وقيم اليوية الوطنية وتثمين اإلرث الحضاري والقيم االجتماعية،
من خالل الحفاظ عمى الذاكرة الجماعية ،وىذا ال يعني االنغالق عمى العالم الذي يتطور من

حولنا ،وانما مواكبة التطور العممي والتفتح عمى الثقافات األخرى مع الحفاظ عمى خصوصياتنا

الثقافية.

ولقد أصبحت مواقع التواصل االجتماعي اليوم من المؤسسات الميمة التي تقوم بدور ميم في

تربية النشء واكسابيم عادات صحيحة ،وأداة ميمة من أدوات التغيير االجتماعي ساىمت كثي ار في
صياغة األحداث وتغيير الواقع ،واعطاء اآلخر أبعادا تواصمية قد تحدث فارقا في الحياة الثقافية

الجزائرية.
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 حنان فنيش. حمزة بركات أ.دور مواقع التواصل االجتماعي في الحفاظ عمى اليوية الثقافية في ظل تحديات العولمة لدى طمبة الجامعة أ

Résumé:
Je l'ai mis en avant le concept de la relation entre l'identité et la
mondialisation sur plus d'une question de niveau.
Et il continue de poser d'être l'une des questions les plus importantes et les
plus difficiles et complexes et la présence la plus proche dans la profondeur
du débat est non seulement l'élite culturelle et politique, Même parmi
beaucoup de gens ordinaires, de sorte que les répercussions de
conséquences intellectuelles, morales et physiques ont pris d'assaut tous les
domaines de la vie.
Un des défis les plus graves de la mondialisation sont: essayer de
mélanger les cultures et de traduire les concepts de la civilisation
occidentale Placez les concepts de culture et de la civilisation araboislamique, Et essayer de trouver une culture dominante et le contrôle du
monde et la recherche de ce qui est commun entre les différentes cultures,
la production devient l'Occident comme le seul représentant des différentes
cultures.
Cela nécessite l'adoption de la face aux défis de programmes culturels
atteindre ces objectifs, tels que le développement de la République de
l'Algérie et les valeurs de la démocratie, et les valeurs de l'identité
nationale, et de valoriser le patrimoine culturel et les valeurs sociales et la
préservation de la mémoire collective. Cela ne signifie pas l'isolement sur
le monde qui évolue autour de nous, mais aussi garder avec le
développement scientifique et l'ouverture à d'autres cultures tout en
préservant les spécificités culturelles.
Les sites de réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui l'un des
établissements importants qui jouent un rôle important dans l'éducation des
jeunes à acquérir les bonnes habitudes, un instrument important d'outils de
changement social a beaucoup contribué à façonner les événements et
changer la réalité, et l'autre donnant les dimensions de la communication
peut faire une différence dans la vie culturelle algérienne.
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 المسيلة-مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف

دور مواقع التواصل االجتماعي في الحفاظ عمى اليوية الثقافية في ظل تحديات العولمة لدى طمبة الجامعة أ .حمزة بركات أ .حنان فنيش

• المقدمة:
يشيد العالم في اآلونة األخيرة تحوالت كبرى ومفرطة التسارع ،لم يسبق ليا مثيل في التاريخ

وىذا تحت تأثير ثورة المعمومات وتكنولوجيا االتصال التي حولت العالم إلى قرية صغيرة تتحرك

فييا األفكار والمعمومات واإلنسان والثروة والتكنولوجيا بكل حرية ودون قيد .إن ىذه الظاىرة التي

اصطمح عمى تسميتيا" بالعولمة "لم تقتصر عمى تحرير حركة رؤوس األموال واالقتصاد فقط بل
تعدت إلى كل جوانب الحياة االقتصادية ،واالجتماعية والثقافية بما في ذلك مجال التربية بيدف

عولمة األنظمة التربوية من خالل تعميم استعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال كاالنترنت بصفة
عامة ومواقع التواصل االجتماعي بصفة خاصة التي تعمل عمى مضاعفة التقارب والتبادل بين

الطمبة واألساتذة والباحثين عبر العالم ،وتعمل عمى المدى البعيد عمى توجيو الممارسات والنماذج

التربوية نحو رؤية موحدة.

وان من أخطر تحديات العولمة محاولة خمط الثقافات واحالل مفاىيم الثقافة الغربية مكان

مفاىيم الثقافة والحضارة العربية اإلسالمية ،ومحاولة إيجاد ثقافة واحدة سائدة ومسيطرة عمى العالم
وىذا ببحث ما ىو مشترك بين الثقافات المختمفة ،يصبح فييا اإلنتاج الثقافي ممثال وحيد لثقافات

مختمفة األمر الذي يدعو إلى محاولة الحفاظ والتمسك باليوية الثقافية الوطنية لتكون قادرة عمى

مواجية التحديات الثقافية من خالل تحقيق القيم المتعمقة باالختيارات الوطنية التي تترجم فمسفة

المجتمع الجزائري وقيمو الحضارية والثقافية من أجل الحفاظ عمى الذاكرة الجماعية وىذا ال يعني
االنغالق عمى العالم الذي يتطور من حولنا وانما مواكبة التطور العممي والتفتح عمى الثقافات

األخرى مع الحفاظ عمى خصوصياتنا الثقافية (أبو سيف وآخرون ، 2003،ص ص.)166

لقد اكتسى موضوع اليوية وصورة الذات اىتماما متزايدا في العقود األخيرة ،إن ىذين المفيومين
الذين استحدثيما عمم النفس االجتماعي أصبحا أكثر شيوعا في ميادين التاريخ واالجتماع واإلعالم،

إذ يقول" "Erikson":اكتسب موضوع اليوية في الوقت الراىن أىمية إستراتيجية ،وبإمكانيا أن

تكون محورية ،كما كانت دراسة الجنس في عصر (Malewska, 1991, p 30) Freudكما
أن السنوات األخيرة عرفت اىتماما متجددا بالقيم الفردية واالجتماعية باعتبارىا عنص ار ميما في
اليوية .وىذا نظ ار لمتغيرات العالمية المعاصرة ،التي يالحظ فييا تراجع دور اليوية االجتماعية في

المجتمعات التقميدية والنامية ،تمك العممية التي كانت األكثر تأثي ار في تطور وادارة ىذه المجتمعات
بسبب االختراق الكاسح لمعمميات االقتصادية ،واإلعالمية ،والثقافية ،فمقد بات واضحا أن االختراق

الثقافي خاصة في ظل العولمة بآلياتيا المعاصرة يعمل عمى تيديد منظومة القيم األصيمة ،ويشكل
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نوعا من االزدواجية الثقافية التي تجتمع فييا تناقضات األصالة والمعاصرة ،مما يؤدي إلى تيميش

أتغيير مالمح الثقافة الوطنية ،ومن مالمح ذلك ،حالة الصراع بين التيارات الثقافية في الجزائر

المعاصرة إلى حالة حرب تناحرية بين مرجعيات وذىنيات ثقافية صورية تتجمد الحركة في مواقع

فتتعمق اليوة ،ويتكرس التمزق واليروب إلى الوراء واألمام ،مما يسيل عممية بروز التعصب الثقافي

واإليديولوجي ،وىذا عمى حساب الثقافة الوطنية ومستقبميا (عبد الوايد أمين ، 2007،ص ص،

.)118- 120

وسنحاول في ىذه الدراسة استكشاف دور مواقع التواصل االجتماعي من حيث التأثير النفسي

االجتماعي لمممارسة في الحفاظ عمى اليوية الثقافية الجزائرية في ظل تحديات العولمة.
• إشكالية الدراسة:

إننا اليوم وفي الوقت الذي تمح فيو الضرورة عمى أجندة قضايا مجتمعاتنا العربية أولوية
اإلصرار عمى تعزيز أسباب وسبل حضور مجتمعاتنا عمى المعترك الحياتي الذي يعيشو العالم،

معترك الصراع الذي يتحول عمى المستوى العالمي باطراد إلى جبية الصراع بين الثقافات ،فوجودنا

كمجتمعات عربية في التاريخ والجغرافيا مرىون بالمقام األول بوجودنا الثقافي ،في الوقت الذي

أصبحت المجتمعات الغربية تروج لثقافاتيا وقيميا وأنماطيا السموكية المتناقضة مع ثقافاتنا المحمية
والتي باتت تيدد الخصوصيات الثقافية والحضارية لبمداننا وأوطاننا التي أصبحت تعيش حالة تبعية

ثقافية من خالل ما أفرزتو العولمة ،والتكنولوجيا ،فالعالم العربي واجو تحديات كبيرة تتطمب منو

اتخاذ التدابير واإلجراءات الصارمة والفعالة لمواجية ىذه الوضعية التي اخترقت المجال الثقافي ليا
والتي تيدد بتيديد خصوصيتيا الثقافية وكسر انتماءاتيا والتي أدت إلى مشكمة الوعي المستند إلى

اليوية وكيف يمكن الحفاظ عمميا وتأكيدىا (عدنان السيد ،0220 ،ص.)122

إن الحديث عمى وجودنا التاريخي والجغرافي واقرانو بالوجود الثقافي إنما ىو في الحقيقة

الوجود الذي يحدد خصوصيتنا الثقافية ويشكل ىويتنا وانتماءنا أمام اآلخر في ظل ما يسمى

"بالثقافات المعمولة "التي روجتيا وسائل اإلعالم المختمفة ووسائل التكنولوجيا وغيرىا التي غدت

العقول خاصة ىذا النشء الصاعد من الشباب ثروة مجتمعاتنا والذي أصبح يرى في ثقافة مجتمعة
ثقافة مختمفة تمكنو عن إثبات نفسو أمام األخر ،وبما أن ثقافة اآلخر ثقافة استيالكية فإن شباب

مجتمعاتنا أصبح يتمقاىا ويعمل عمى تجسيد مقوماتيا دون أن يكترث بحقيقة ما يجب أن يتحول
وما يجب أن يبقى ثابت حتى يتمكن من تأكيد ىويتو إذن فيناك العديد من تحديات أمام الدول

العربية لممحافظة عمى ىويتنا الثقافية وأين يقف فييا الثابت عن المتحول .والحتواء ىذه األفكار
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تناولنا موضوع نحاول من خاللو معرفة وضعية اليوية الثقافية وتحديات خصوصيتنا الثقافية في

تأكيد المتحول من الثابت أمام الييمنة الثقافية الغربية عمى مجتمعاتنا وكيفية تأكيد اليوية واعطاء
الصورة لثقافتنا وانتماءاتنا مع المتغيرات العالمية وذلك من خالل اإلجابة عمى التساؤل التالي :

• ما درجة حفاظ مواقع التواصل االجتماعي عمى اليوية الثقافية الجزائرية في ظل
تحديات العولمة لدى طمبة الجامعة؟

• فرضية الدراسة:

تحافظ مواقع التواصل االجتماعي بدرجة كبيرة عمى اليوية الثقافية الجزائرية في ظل تحديات

العولمة لدى طمبة الجامعة.
• أىمية الدراسة :

تتجمى أىمية الدراسة التي تصب في الدراسات النفسية االجتماعية ،في حساسية الموضوع

المتناول وأىميتو ،إذ عمى الرغم من قدم الدراسات التي تناولتو ،إال أن موضوع اليوية عاد مجددا
ليفرض نفسو في دوائر النقاش ،في عالم متغير ،كما تبرز أىميتو في:

• محاولة تناول اليوية الثقافية عند الطمبة الممارسين لمواقع التواصل االجتماعي ،من خالل
التمثالت التي يحممونيا عن ىويتيم الثقافية.

• محاولة إعطاء صورة واضحة لتأثير العولمة الثقافية عمى القيم الثقافية الوطنية.
• حدود الدراسة:

• الحدود الموضوعية :
اقتصرت الدراسة عمى معرفة دور مواقع التواصل االجتماعي في الحفاظ عمى اليوية الثقافية
الجزائرية في ظل تحديات العولمة لدى طمبة الجامعة.
• الحدود المكانية :

تناولت الدراسة دور مواقع التواصل االجتماعي في الحفاظ عمى اليوية الثقافية الجزائرية في

ظل تحديات العولمة لدى طمبة جامعة المسيمة.
• الحدود الزمانية :

تم إجراء الدراسة الميدانية خال السنة الدراسية  2015- 2016م

• التعريفات اإلجرائية لمصطمحات الدراسة:
• مواقع التواصل االجتماعي:
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ىي مصطمح يطمق عمى مجموعة من المواقع عمى شبكة االنترنت ،وقد ظيرت ىذه المواقع

مع الجيل الثاني لمويب ،لتساعد األفراد عمى التواصل والتفاعل في بيئة مجتمع افتراضي يجمعيم
حسب مجموعات اىتمام أو انتماء أو مشاركة في قضية بعينيا.
• اليوية:

ىي السمات المشتركة التي تتميز بيا جماعة معينة نفسيا وتعتز بيا ،وىي تتألف من
منظومة متماسكة من السمات المشتركة بين أعضاء الجماعة.
• اليوية الثقافية:

ىي مجموعة المبادئ واألفكار والمعتقدات ،وااللتزامات المذىبية التي تتشكل من خالليا ذىنية

اإلنسان ،وتحدد بذلك مشاعره ووجدانو ،وسموكو ،مشكمة رؤية كمية إلى العالم الذي حولو ،ورؤية

عالمو الخاص ،وىي الدرجة الكمية التي يحصل عمييا طمبة الجامعة عمى مقياس االتجاىات نحو

اليوية الثقافية الجزائرية.
• العولمة:

نظام عالمي جديد يقوم عمى العقل اإللكتروني والثروة المعموماتية القائمة عمى المعمومات

واإلبداع التقني غير المحدود ،دون أدنى اعتبارات لمحضارات والقيم والثقافات والحدود الجغرافية

والسياسية لمدول.

• العولمة الثقافية:
يقصد بيا تنميط العالم وجعمو واحدا في السموك والذوق والعادات من دون اعتبار أو تقدير

لثقافة الشعوب وخصوصياتيا.
• الدراسات السابقة:

• الدراسات المتعمقة بمواقع التواصل االجتماعي:

• دراسة" تركي بن عبد العزيز السيدري" (2013):

• موضوعيا" :مدى توظيف شبكات التواصل االجتماعي في التوعية األمنية ضد خطر
الشائعات"

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى درجة توظيف شبكات التواصل االجتماعي في التوعية األمنية
ضد خطر الشائعات ،وقد تكون مجتمع الدراسة من العاممين في إدارة العالقات العامة بقطاع و ازرة

الداخمية ،وقد فام الباحث بحصر جميع أفراد مجتمع البحث وقد كان العدد النيائي ) (129فردا.
• وقد أسفرت الدراسة عمى النتائج التالية:
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• إن الوقائع التي تشير إلى توظيف شبكات التواصل االجتماعي في التوعية األمنية ضد
خطر الشائعات بدرجة مرتفعة جدا ىي :رفع مستويات فيم أفراد المجتمع السعودي بما
يحيط بيا من مخاطر وتيديدات داخمية وخارجية ،والرد عمى الشائعات التي تصف

السعوديين باإلرىاب والتطرف واغالق المواقع اإللكترونية المشبوىة تبث الشائعات.

• إن اإليجابيات الميمة جدا لتوظيف شبكات التواصل االجتماعي في التوعية األمنية ضد

خطر الشائعات ىي :الوقوف بحزم ضد كل تيارات الفساد الديني واالجتماعي والفكري التي
يتعرض ليا أفراد المجتمع السعودي ،والمحافظة عمى عقيدة المجتمع السعودي.

• دراسة" محسن بن جابر بن عوض الزىراني" (2013):

• موضوعيا" :دور مواقع التواصل االجتماعي في حل المشكالت التي تواجو طالب التربية
العممية واتجاىاتيم نحوىا -من خالل موقع الفيس بوك-

ىدفت الدراسة التعرف عمى دور مواقع التواصل االجتماعي في حل المشكالت التي تواجو

طالب التربية العممية واتجاىاتيم نحوىا -من خالل موقع الفيس بوك -وقد اعتمد الباحث في

دراستو عمى المنيج الوصفي المسحي ،موظفا أداتي استمارة تحميل المحتوى واستبانو ،في حين

أجريت الدراسة عمى عينة من طالب التربية العممية بكمية التربية جامعة أم القرى والبالغ عددىم
(173).

• وقد أسفرت الدراسة عمى النتائج التالية:
• ساىم موقع الفيس بوك بدرجة كبيرة في حل المشكالت التي تواجو الطمبة في فترة التربية
العممية.

• ىناك اتجاىات إيجابية بدرجة موافق نحو استخدام الفيس بوك في حل المشكالت التي
واجيت طالب التربية العممية.

• وجود معوقات تحد استخدام الفيس بوك بدرجة متوسطة.
• دراسة" مصعب حسام الدين قتموني" (2012):

• موضوعيا" :دور مواقع التواصل االجتماعي" الفيس بوك "في عممية التغيير السياسي -
مصر نموذجا"-

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور مواقع التواصل االجتماعي وخاصة" الفيس بوك "في
إطالقو ش اررة الثورات بشكل عام؟ وثورة  25يناير بشكل خاص؟ وقد اعتمد الباحث عمى المنيج

التحميمي في شرحو وتفسيره لمضمون عينة من المقاالت والشعارات والمعمومات التي تداوليا نشطا
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الفيس بوك في مصر ،كما قام الباحث بتحميل أكبر قدر من المعمومات سواء الواردة في المواقع

اإللكترونية عمى شبكة االنترنت أو من خالل المقابالت التي أجراىا ذوي االختصاص ،ىذا ولجا

الباحث إلى المنيج المقارن من أجل مقارنة أساليب الشعوب وأدواتيم في ثوراتيم لتحقيق غاياتيم
ومطالبيم.

• وقد أسفرت الدراسة عمى النتائج التالية:

• مواقع التواصل االجتماعي لعبت دو ار بار از قبل انطالق ش اررة الثورات العربية ،إال أن ذلك

لم يحظى بكثير من االىتمام والكتابات التي ظمت محدودة نوعا ما ،ومن أبرز األمثمة عمى

ذلك استخداميا في دعاية االنتخابات الرئاسية األمريكية عام 2008.

• مواقع التواصل االجتماعي بشكل عام كان ليا دور بارز خالل الثورات الشعبية التي بدأت
ش اررتيا في تونس أواخر  2010ثم امتدت إلى الكثير من دول العالم عام  2011.ومن

أبرز ايجابياتيا في ىذا السياق أنيا استطاعت حشد أعداد كبيرة لممشاركة في المظاىرات
وكسرت حاجز الخوف لدى المتظاىرين وأوجدت تفاعال ممي از ين الشعوب الثائرة.

• دراسة" مبارك زودة" (2012):

• موضوعيا" :دور اإلعالم االجتماعي في صناعة الرأي العام -الثورة التونسية نوذجا "-
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور اإلعالم االجتماعي في صناعة الرأي العام -الثورة

التونسية نوذجا-وقد اعتمد الباحث في دراستو عمى منيج المسح بالعينة وتحديدا منيج مسح الرأي
العام من خالل استمارة استىبيان.

• وقد أسفرت الدراسة عمى النتائج التالية:

• يعد موقع الفيس بوك األكثر استخداما لدى التونسيين.
• أكثر ثمثي المبحوثين يعتبرون لمواقع التواصل االجتماعي تعبر عن الواقع بصدق.

• أقل من ثمثي المبحوثين عبروا عن رأييم أيام الثورة التونسية من خالل نشر مضامين
مساندة لمثورة.

• ساىمت مواقع التواصل االجتماعي في صناعة الرأي العام التونسي وتوجييو صوب خدمة
مصالح الثورة التونسية ،لكنيا لم تصنع الثورة وانما ساىمت بشكل فعال ومباشر في

إنجاحيا.

• الدراسات المتعمقة باليوية الثقافية:
• دراسة" فاطمة خميفة" (2014):
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• موضوعيا " :االتجاه نحو العولمة وعالقتو بارتباك اليوية الثقافية واالكتئاب لدى طالب "
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى اتجاه طالب الجامعة نحو العولمة وعالقتو بارتباك اليوية الثقافية
واالكتئاب ،وقد بمغت عينة الدراسة ) (350طالبا من طالب جامعة الممك عبد العزيز ،تم اختيارىم

من كميات مختمفة أدبية وعممية .قد تم استخدام مقياس االتجاه نحو العولمة ،مقياس ارتباك اليوية

الثقافية ،ومقياس االكتئاب .

• وقد أسفرت الدراسة عمى النتائج التالية:

• وجود ارتباط دال بين االتجاه نحو العولمة وارتباك اليوية الثقافية ،وكذلك االتجاه نحو
العولمة واالكتئاب .

تبين
• وجود ارتباط دال بين ارتباك اليوية الثقافية واالكتئاب لدى طالب الجامعة في حين ّ

أن الذكور أعمى من اإلناث في االتجاه نحو العولمة وارتباك اليوية الثقافية ،بينما لم توجد

فروق بينيما في االكتئاب .

• الطالب مرتفعي ارتباك اليوية الثقافية أعمى من الطالب منخفضي ارتباك اليوية الثقافية
في االكتئاب ،مما يعني أن الذين يعانون من ارتباك في اليوية الثقافية يعانون أيضا من
االكتئاب .

• دراسة" ورام العيد" (2014):

• موضوعيا " :البعد الثقافي لمعولمة وأثره عمى اليوية الثقافية لمشباب العربي  /الشباب
الجامعي الجزائري – نموذجاً-

ىدفت الدراسة إلى وصف البعد الثقافي لمعولمة ،وتبيان آثارىا الثقافية عمى اليوية الثقافية

لمشباب وسبل التعامل معيا لمحد من تأثيراتيا السمبية ،ولتحقيق ىذه األىداف استخدم الباحثان
المنيج الوصفي التحميمي في معالجة موضوعات البحث ،وقد بمغت عينة الدراسة  200طالبا

وطالبة ،وكانت جامعة البشير اإلبراىيمي – ببرج بوعريريج -اإلطار المكاني الذي أجريت فيو

الدراسة الميدانية ،وقد استخدم الباحثان الوسائل اإلحصائية (التك اررات والنسب المئوية).
• وقد أسفرت الدراسة عمى النتائج التالية:

• العولمة الثقافية تؤثر سمبا ومن ىذه التأثيرات :التأثير في اليوية اإلسالمية لمشباب ،كغياب
االلتزام بتعاليم الدين ،وتشويو المغة العربية ،وتم التركيز في ىذا البحث عمى تعيين مجال

العولمة ىل ىي تنحصر في أنيا ظاىرة اقتصادية أو سياسية أو تقنية فحسب أم ىي
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باإلضافة إلى ذلك تمثل تحديا فكريا وثقافيا ولغويا ،وسموكيا خصوصا عمى الشباب كما

حاولنا تحديد مخاطرىا عمى الجوانب الثقافية.

• دراسة" عبد الصادق حسن عبد الصادق(2012):

• موضوعيا" :اتجاه الشباب الجامعي العربي نحو العالقة بين التعرض لموقع “ الفيس
بوك “ واليوية الثقافية

".

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى اتجاه الشباب الجامعي العربي نحو العالقة بين التعرض

لموقع“ الفيس بوك “واليوية الثقافية لدى طالب جامعة القاىرة بجميورية مصر العربية“ جامعة
حكومية“ ،والجامعة األىمية بمممكة البحرين“ جامعة خاصة“ ،وىدفت أيضا إلى تعرف دوافع

استخدام الشباب الجامعي لموقع“ الفيس بوك“ ،وايجابياتو وسمبياتو ،ومدى االستفادة التي يحققيا

من استخدامو ،والتأثيرات المعرفية والوجدانية والسموكية المترتبة عمى ىذا التعرض وذلك بالتطبيق
عمى عينة من الشباب الجامعي ،واعتمد الباحث لوصف نتائج الدراسة عمى أداة االستبيان

لمحصول عمى المعمومات وعمى البرنامج اإلحصائي (spss).

وقد أوصت الدراسة بأىمية توعية الشباب الجامعي بأىمية اختيار المجموعات التي تالئمو
ثقافيا بما يتناسب مع القيم واألخالق في المجتمع ،والحرص عمى االستفادة من ىذا الموقع

بالحصول عمى األخبار والمعمومات المفيدة.

• دراسة" محمد مفضي السميحات" (2011):

• موضوعيا" :درجة وعي أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية لظاىرة العولمة
وتصوراتيم النعكاساتيا عمى اليوية الثقافية".

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن درجة وعي درجة أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات

األردنية لظاىرة العولمة وتصوراتيم النعكاساتيا عمى اليوية الثقافية ،وأثر متغيرات الرتبة األكاديمية
ونوع الكمية وبمد التخرج في تحديد درجة ىذا الوعي وتحديد انعكاسات العولمة عمى اليوية الثقافية .
ولتحقيق ىذا الغرض فقد أعدت استبانو مكونة من ) (44فقرة موزعة عمى مجالين ،بحيث تقيس

فقرات المجال األول درجة الوعي ،في حين تقيس فقرات المجال الثاني انعكاسات العولمة عمى

اليوية الثقافية ،وقد تحقق لألداة صدق وثبات مقبوالن .تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء

ىيئة التدريس في الجامعات األردنية ،واختيرت العينة بالطريقة العشوائية ،وقد تكونت من )(600
عضو ىيئة تدريس.

• وقد أسفرت الدراسة عمى النتائج التالية:
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• إن درجة وعي أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية لظاىرة العولمة قد جاءت
متوسطة ،ووجود فروق دالة إحصائيا في درجة الوعي تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية،
ونوع الكمية ،وبمد التخرج ،حيث كانت الفروق عمى التوالي لصالح رتبة أستاذ ،ولصالح

الكميات اﻹنسانية ،ولصالح خريجي الجامعات العربية .أما تصوراتيم النعكاسات

العولمة عمى اليوية الثقافية فقد جاءت إيجابية؛ أي أنيم يرون أن لمعولمة تأثي ار واضحا
عمى اليوية الثقافية.

• ىناك فروق دالة إحصائيا في تصوراتيم النعكاسات العولمة عمى اليوية الثقافية تعزى
لمتغير الرتبة األكاديمية ،ونوع الكمية ،وبمد التخرج ،حيث كانت الفروق عمى التوالي

لصالح رتبة أستاذ ،ولصالح الكميات اﻹنسانية ،ولصالح خريجي الجامعات العربية.

• اإلطار النظري لمدراسة:

• التعريف االصطالحي لمصطمحات الدراسة:
• مواقع التواصل اإلجتماعي:
"

تعددت تعاريف مواقع التواصل االجتماعي واختمفت من باحث آلخر ومنيا :

ىي مواقع االنترنت التي يمكن لممستخدمين المشاركة والمساىمة في إنشاء أو إضافة

صفحاتيا وبسيولة (المقدادي ، 2013،ص.)24

وتعرف عمى أنيا" :مواقع فييا يجتمع األفراد ذوو االىتمامات المشتركة تبادل األفكار
والمعمومات ،ويتصمن مع بعضيم يدردشون وينشرون األخبار التي تيم مجتمعاتيم ،وقد يكون

المجتمع طائفيا أو دينيا أو حتى عممي (صادق ،2008 ،ص.)100

وتعرف أيضا بأنيا" :منظومة من الشبكات اإللكترونية التي تسمح لممشترك فييا بإنشاء موقع
خاص بو ،ومن ثم ربطو من خالل نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لدييم االىتمامات

واليوايات نفسيا أو جمعو مع أصدقائو وتصنف إلى :االتصاالت وايجاد تبادل المعمومات مثل :

المدونات :المدونات الجزئية ،خدمات تحديد المواقع الجغرافي ،مواقع الترابط الشبكي االتصالي
مواقع التعاون وبناء فرق العمل ،مواقع التواصل المتعددة (زاىر ، 2003،ص.)23
• اليوية:

إذا كانت المفاىيم التجريدية مثل الثقافة والشخصية موضوع خالف بين الفالسفة والعمماء

المنظرين قديما وحديثا ،فإن مفيوم اليوية يبدو مستعصيا باعتبارىا مفيوم متحرك وفي حالة بناء

دائم من خالل الوضعيات التي يكون فييا األفراد والجماعات ونوعية العالقات الموجودة بينيا وفي
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كل تمك الوضعيات وما يحدث داخميا من عالقات ،يقوم شعور االنتماء بوظيفة ىامة في تأكيد

اليوية ورسم حدودىا.

إن اليوية جسر يعبر من خاللو الفرد إلى بيئتو االجتماعية والثقافية ،فيي إحساس باالنتماء

والتعمق بمجموعة ،وعميو فالقدرة عمى إثبات اليوية مرتبطة بالوضعية التي تحتميا الجماعة في

المنظومة االجتماعية ونسق العالقات فييا (خميفة ، 2003،ص.)29
• األبعاد النفسية االجتماعية لميوية:

سنحاول في ىذا العنصر إبراز نظرية اليوية االجتماعية ،لمعرفة كيف تؤثر بعض الوضعيات

االجتماعية عمى فعل اليوية ،وىذا باالعتماد عمى أبحاث مختمفة في عمم النفس االجتماعي

التجريبي ،الذي تيتم تجاربو طريقة عمل اليوية أثناء الوعي بالذات ) (Meadووجود صراعات
المنفعة ،أو الشعور بوجود جماعة أخرى تتسبب في وجود تصنيف اجتماعي أو مقارنة الجماعات
والتي غالبا ما تنتيي إلى التقييم الذاتي االيجابي لمذات(Mead, 1963, p 120 ).
• نظرية اليوية االجتماعية:

تأسست أغمب األبحاث في العموم االجتماعية التي تتناول بالدراسة والتحميل موضوع اليوية

وتشكل الذات عمى نظرية " "Meadكإطار مرجعي ،إذ يطرح تصور لمذات كمفيوم غير قابل

لمفصل اجتماعيا ويتناول ىذا اإلطار النظري السموك االجتماعي لمفرد كمصدر لموعي الفردي،

ويعتبر أن الذات عبارة عن مركب اجتماعي" األنا" ،ما ىو إال عمميات داخمية( استبطان )لألدوار

االجتماعية ومركب أكثر شخصية" األنا الشخصي".

فاليوية ىي مركب لممعايير االجتماعية المستنبطة والخبرة الشخصية التي اكتسبيا ىؤالء
األفراد فيي ليست جوىرا ،ولكنيا سيرورة ،وسيرورة االتصال االجتماعي ىي التي تشكل الذات

(Cerclè, 2002, p 148).
• البعد الجماعي لميوية:

تتجو األبحاث حاليا إلى الفصل بين اليوية النفسية االجتماعية واليوية الجماعية ،وتتميز
المقاربات التي تتناول اليوية بتنوعيا وبانتسابيا إلى تخصصات متعددة.

فبالنسبة لعمم النفس االجتماعي ،تشكل اليوية الجماعية جزء تتضمنو اليوية النفسية

االجتماعية ،كما يتجمى في أعمال " "Zavalloniو " ،"Tajfalوفضال عن ذلك فإن عمم النفس
االجتماعي تناول موضوع اليوية االجتماعية من خالل االىتمام بدراسة الفرد وتأثره بالتغيرات
االجتماعية الثقافية السريعة التي يشيدىا عصرنا المعاصر ،أين أصبح المصطمح الرئيسي ىو
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التثاقف ،وتتجو األبحاث في ىذا السياق إلى دراسة مختمف أنماط تكييف وادماج مصطمحات
تفسيرية جديدة األبحاث(Joul, 2003, p 66).
• تعريف اليوية الثقافية:

"

اليوية الثقافية مجموعة من أشخاص ينتمون إلى مجموعة لدييم صفات مشتركة كالدين

والمغة (خميفة ، 2014،ص.)12

وتعرف أيضا بأنيا" :القدر الثابت والجوىري والمشترك من السمات والقسمات العامة التي

تميز حضارة ىذه األمة عن غيرىا من الحضارات ،والتي تجعل لمشخصية الوطنية أو القومية

طابعا يتميز بو عن الشخصيات الوطنية والقيمية األخرى (الجابري ، 1998،ص .)14
• تعريف العولمة:

يرى" أحمد درويش "أن العولمة عمى وزن" فوعمة "ترجمة لممصطمح اإلنجميزي

""Globalisationباإلنجميزية ىو ""Globeوتعني كرة ،أو كرة أرضية ،أو كرة جغرافية ،أو أي
جسم بشكل كروي ،وىي مشتقة من الالتينية " "Globusمن كممة وميما كانت دقة المفظ الذي
يقابمو " "Globبمعنى كرة أرضية أو المفظ الذي يقابمو ""Mondبمعنى عالم ،فقد اختيرت صيغة
"فوعمة "والتي تعني" الفوقية "وأحادية االتجاه ،ولم يتم اختيار صيغة تفاعل "والتي تعني بالحوارية

وثنائية االتجاه (ىندي وجبر ،دت ،ص .)10ويرى" أحمد صدقي الدباني "أن العولمة ىي واحدة

من ثالث كممات عربية والمتمثمة في" الكوكبة "و"الكونية "باإلضافة إلى" العولمة "حيث تالحظ عمى

داللة ىذه الصيغة بأنو تفيد وجود" فاعل "وىذا نالحظو عمى صيغة " "Zationفي اإلنجميزية عمى
خالف صيغة " "ismفي " "Globalismالتي تعني العالمية (ىندي وجبر ،دت ،ص.)10
• تعريف العولمة الثقافية:

إن العولمة عمى المستوى الثقافي يقصد بيا تنميط العالم وجعمو واحدا في السموك والذوق

والعادات من دون اعتبار أو تقدير لثقافة الشعوب وخصوصياتيا ،وباالعتماد عمى الثقافة يتم

التسويق لمعولمة .ومن ىنا يتبين أنو يوجد اتصال ثقافي بين الشعوب والمجتمعات ومفيوم االتصال

الثقافي ال يعكس فقط العمميات االتصالية التي تتم داخل البيئة الثقافية أو المجتمع الواحد ،عندما
تكون االختالفات الثقافية بين فئات حادة ،بحيث تقوم في النياية بالمحافظة عمى التماسك

االجتماعي بين أفراد ميما اختمفت العادات والتقاليد أو الميجات ،بل أصبح أيضا يعكس عمى

العمميات التي من شأنيا أن تيسر التفاعل مع الشعوب األخرى لتحقيق
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سائر الثقافات األخرى ،حيث يصبح ما يسمى بحوار الحضارات أو حوار الثقافات (المقدادي،

 ،2002ص.) 53

• عوامل تأثير العولمة عمى الخصوصية الثقافية الجزائرية (الجزائر نموذجا):
إن االختراق الثقافي يعتبر سببا جوىريا في فشل تأسيس ثقافة أصيمة متفتحة إيجابيا عمى

اآلخر ،ومتفاعمة معو ولألسف نحن نساعد عمى تعزيز تغمل نفوذ ىذا االختراق إلى البنيان الفكري
واإلدراك والوعي ،ونظام الحياة السائد ،حيث أن ىذا االختراق يتشكل مع تكريس نوع معين من

االستيالك ،لنوع معين من المعارف ،والسمع والبضائع ،وىذا بواسطة عممية تعطيل فاعمية العقل،
وتكييف المنطق والنقدية ،والبحث العممي والتضامن االجتماعي والحوار ،والعممانية الحقيقية،

وغيرىا من القيم ،فإنيا تفتح مجاال لتفتح الفرد عمى جميع المستويات ،مما يتيح لمجميع االندماج

في المتحد القومي والوطني الذي يتسع لمجميع بكل تطوع ،فيل تعتبر ىذه الثقافة ىي التي يتبناىا
أنصار ثقافة العولمة ،ويتصدى الرافضون ليا .رغم ىذا التعصب الثقافي والتناحر الداخمي المتواجد

في المجتمع الجزائري ،إال أنو يعتبر عامل وحيد مؤدي إلى اختراق العولمة الثقافية لمبنيان
االجتماعي ،ألنو ال توجد عوامل أخرى مساعدة عمى ذلك متمثمة في:

اتساع رقعة األمية الثقافية بين المواطنين .

• عدم تطابق برامج التعميم مع حاجات المجتمع وتطور العصر.
• ضعف الصناعة الثقافية الذي يؤثر عمى مستوى اإلنتاج الثقافي كما وكيفا.
• ىيمنة اإلعالم الترفييي السطحي.

• وجود العوائق التشريعية والمتمثمة في القوانين التي تتحكم في العالم الثقافي.

• وجود العوائق اإلدارية والمالية والمتمثمة في التدابير التي تحول بين التدفق الثقافي في
الجزائر والدول العربية.

• وجود العوائق السياسية والمتمثمة في إخضاع الثقافة الجزائرية في األضواء السياسية.
• عدم االىتمام بالوجو الدعائي لمثقافة

• القيم وتوجيو الخيال وتنميط الذوق وقولبة السموك بيدف إنشاء مجتمع استيالكي تسود فيو
القيم المادية واالستيالكية ،والذي يحل محل المجتمع اإلنتاجي ،بحيث أدت سمبيات

العولمة الثقافية إلى:

• تمزيق الوحدة الثقافية االجتماعية لممجتمع الجزائري.
• تفتيت الرابطة الوطنية.

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة

 442العدد ( )20سبتمبر 0206

دور مواقع التواصل االجتماعي في الحفاظ عمى اليوية الثقافية في ظل تحديات العولمة لدى طمبة الجامعة أ .حمزة بركات أ .حنان فنيش

• تدمير التماسك االجتماعي.

وىذا ما أدى إلى الشعور باإلحباط والضياع ،وتحطيم القيم اإلنسانية ،حيث تعد الجزائر

نموذجا من الدول العربية التي أثرت فييا العولمة الثقافية بسمبياتيا التي أدت إلى نشوء خطر ىدد

اليوية الثقافية الجزائرية خاصة ،والعالم اإلسالمي والعربي عامة .حيث أدت حالة الصراع بين
التيارات الثقافية الجزائرية خاصة في الجزائر المعاصرة إلى حالة حرب تناحرية بين مرجعيات

وذىنيات ثقافية صورية تجمد الحركة في مواقع فتتعمق اليوة ،ويتكرس التمزق واليروب لموراء

األمام ،مما يسيل عممية بروز التعصب الثقافي واإليديولوجي ،وىذا عمى حساب الثقافة الوطنية
ومستقبميا (عبد الوايد أمين  ، 2007،ص ص.)118- 120
• اإلطار التطبيقي لمدراسة:
• الدراسة االستطالعية :

تيدف الدراسة االستطالعية إلى التأكد من صالحية أدوات القياس ومعرفة إمكانية تطبيقيا

عمى عينة الدراسة الحالية ،وقد تكونت عينة الدراسة االستطالعية من ) (80طالبا وطالبة من
طالب الجامعة الممارسين لمواقع التواصل االجتماعي.
• أدوات الدراسة:

استخدمنا مقياس" االتجاىات نحو اليوية الثقافية "الذي أعده الباحث" أحمد تركي "والمطبق

في البيئة الجزائرية ،وقد تم بناؤه وفق تدريجات سمم" ليفين ليكرت "بثالث بدائل :أقبل -نوعا ما -
ال أقبل.

• الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة:

من أجل التأكد من الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة تم تطبيقيا عمى أفراد العينة
االستطالعية ،وبعد تفريغ النتائج تم حساب الصدق بطريقتي المقارنة الطرفية واالتساق الداخمي في

حين استخدم معامل ألفا كرومباخ والتجزئة النصفية لحساب الثبات ،وقد توصل الباحثان إلى ما
يمي:

• ثبات مقياس االتجاىات نحو اليوية الثقافية :من أجل قياس ثبات المقياس تم االعتماد
عمى معامل ألفا كرومباخ ،ومعامل االرتباط بين نصفي االختبار.

• معامل ألفا كرومباخ :تم حساب معامل الثبات ألفا كرومباخ ،فأظيرت النتائج أن معامل
الثبات تقدر قيمتو بـ  0.7وىو معامل ثبات مرتفع.
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• التجزئة النصفية :تم تقسيم مقياس االتجاىات نحو اليوية الثقافية الجزائرية إلى نصفين،
النصف األول يضم البنود الزوجية والنصف الثاني يضم البنود الفردية ،وقد قُدر معامل
الثبات بـ ، 0.7وبعد تصحيحو من أثر التجزئة أصبحت قيمتو تقدر ب ـ  0.8وىو معامل
ثبات مرتفع.

• الدراسة األساسية:
• العينة :

تم تطبيقيا األداة عمى عينة من طمبة الجامعة وعددىم ) (80طالبا وطالبة تم اختيارىم

بطريقة عشوائية من جامعة المسيمة.
• المنيج المستخدم :

تم االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي باعتباره المنيج المناسب لمثل ىذه الدراسة.

• عرض نتائج الدراسة:
• الفرضية:

نصت الفرضية عمى" :تحافظ مواقع التواصل االجتماعي بدرجة كبيرة عمى اليوية الثقافية
الجزائرية من وجية نظر أفراد عينة الدراسة" ،وبعد المعالجة اإلحصائية تم التوصل إلى النتيجة

التالية:

جدول يمثل :الفرق بين المتوسط الحسابي ألفراد العينة والمتوسط الفرضي لمقياس االتجاىات نحو اليوية
الثقافية الجزائرية.

حجم

المتوسط

المتوسط

الفرق بين

العينة

النظري

الحسابي

المتوسطات

ثورة اإلعالم

80

8

9.56

1.562

8.45

العولمة

80

8

9.73

1.737

9.32

79

80

8

9.77

1.775

10.95

79

0.000

اإلنتماء العائمي

80

6

7.60

1.600

12.40

79

0.000

الدين

80

6

7.06

1.062

6.02

79

0.000

الدرجة الكمية

مواقع التواصل
اإلجتماعي

t
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مستوى

الحرية

الداللة

79

0.000
0.000

القرار
دال عند
0.01
عند دال
0.01

عند دال
0.01
عند دال
0.01
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الموقف من
العممانية

الدرجة الكمية

80

4

4.27

0.275

1.88

79

0.063

80

40

48.01

8.012

11.67

79

0.000

غير دال
عند دال
0.01

من خالل النتائج المبين بالجدول أعاله نالحظ وبناءا عمى الفرق بين المتوسط الحسابي ألفراد

عينة الدراسة والمتوسط النظري لممقياس عمى أبعاد مقياس" االتجاىات نحو اليوية الثقافية

الجزائرية" ،والتي جاءت أغمبيا دالة إحصائيا عند ألفا) ، (0.01وتمثمت في بعد ثورة اإلعالم الذي
بمغت قمة" ت) ،" (8.45وبعد العولمة الذي بمغت قيمة" ت) ،" (9.32وبعد مواقع التواصل

االجتماعي الذي بمغت فيو قيمة" ت) ،" (10.95في حين بمغت قيمة" ت "في بعد االنتماء العائمي

) ، (12.40أما بعد الدين فقد بمغت فيو قيمة" ت) ،" (6.20أما بعد الموقف من العممانية والذي

بمغت فيو قيمة" ت )" (1.88فقد كانت غير دالة إحصائيا ،وعموما وبالنظر إلى قيمة اختبار الفرق

"ت "بالنسبة لالختبار ككل( الدرجة الكمية )فقد بمغت) ، (11.67وبناءا عمى ىذا فإن مواقع

التواصل االجتماعي تحافظ بدرجة كبيرة عمى اليوية الثقافية الجزائرية من وجية نظر أفراد عينة

الدراسة ونسبة التأكد ىو  99%مع احتمال الوقوع في الخطأ بنسبة1%.
• مناقشة نتائج الدراسة:

أظيرت نتائج الدراسة أن مواقع التواصل االجتماعي تحافظ بدرجة كبيرة عمى اليوية الثقافية

الجزائرية وىذا ما يتفق مع دراسة كل من" تركي بن عبد العزيز السيدري )" (2013التي توصمت

إلى توظيف شبكات التواصل االجتماعي في التوعية األمنية ضد خطر الشائعات ،ودراسة" مصعب

حسام الدين قتموني )" (2012التي توصمت إلى أن مواقع التواصل االجتماعي بشكل عام كان

ليا دور بارز خالل الثورات الشعبية ،ودراسة" محسن بن جابر بن عوض الزىراني )" (2013التي
أوردت أن موقع الفيس بوك ساىم بدرجة كبيرة في حل المشكالت التي تواجو الطمبة في فترة التربية

العممية ،ودراسة" فاطمة خميفة )" (2014التي توصمت ىي األخرى إلى وجود ارتباط دال بين
االتجاه نحو العولمة وارتباك اليوية الثقافية ،وكذلك االتجاه نحو العولمة واالكتئاب.
ويمكن تفسير نتائج الدراسة المتوصل إلييا في ضوء ما يمي:

تعتبر التغيرات السريعة والمتالحقة في ىذا العالم ىي التي أوجدت وضعا استثنائيا ييدد ىويتنا

الثقافية في بنائيا وفي وجودىا وحتى بقائيا ،فمم يعد الذىول واالستغراب والخوف مما يجري أسموب
تعاطينا مع ىذه المتغيرات ،بل وحتى التفكير والمراجعة وابتكار آليات فاعمة ىي اإلجراءات التي

تييئ لنا استمرار وجودنا ،والحفاظ عمى ىويثنا الثقافية الوطنية .كما أن الشباب اليوم أصبحوا
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يدركون أن قنوات التواصل االجتماعي تشكل فرصا لمطمبة وليس تيديدا ليم خصوصا أن وسائل

اإلعالم التقميدية ال تتمتع بدرجة كافية من حرية التعبير في العالم ،وبالتالي أوجدت فرصة لمعرفة
ما يدور بين الناس ،كما أن مواقع التواصل االجتماعي ىي عبارة عن تكنولوجيا من خالليا نحافظ
عمى أفكار معينة ونصحح أفكار خاطئة وناىيك عن نقل ثقافة بيئات مختمفة ،ولذلك فإن تحديد

األطر التي تستخدم فييا ىذه الوسائل ىي التي تحدد التوجو العام ،وأتاحت كذلك استخدام ىذه

الوسائل ألنو لم يكن ىناك بديل ،وبالتالي فإن ىذه الوسائل التي تمنح المستخدم ىامشا من الحرية
البد أنيا ستستغل في البداية بطريق تحمل السمبي واإليجابي إلى أن يتشكل الوعي العام عند

المجتمع الستخداميا كما تستخدم وسائل اإلعالم األخرى التي اعتاد عمييا الناس .فمواجية العولمة
وما تحممو من قيم بعيدة عن ىويتنا وال تعمل عمى تأصيميا ال يكون باألساس عن طريق تأكيد

اليوية وترسيخيا والتشبث بيا ،فيذا األمر قد يكون لو آثار جانبية أشد خط ار .والحفاظ عمى اليوية
أيضا ال يتأتى عن طريق االنغالق ،ألن ىذا دليل عمى ضعفيا .وفي الحقيقة أن ما نحتاجو اليوم

لموصول إلى مصاف الدول المتطورة بالحفاظ عمى ىويتنا الجزائرية بثقافتيا العربية اإلسالمية ليس
فقط بنقدنا لمعولمة بمنظور واقع مجتمعنا ،وانما يكون أيضا وأساسا بنقد ما قبل العولمة التي نريد
الوصول بمجتمعنا إلييا وكل قيمو التي نسمييا أصيمة فيو وتحدد ىويتنا ،وفيم ما ىي قيمنا

األصيمة الموجودة في مجتمعنا؟ وىل ىي حقيقة قيم جاء بيا ديننا اإلسالمي؟ ذلك ألن بداية

التفكير في نقد أو قبول أو عدم قبول قيم العولمة ال يكون في األصل إال بعد فيم ذواتنا من الداخل
ومعرفة قيمنا وماذا نريد منيا ومن خالليا وىل نستطيع بيا تحقيق ما نطمح إليو ،أي نقد ما نسميو

قيما أصيمة ونرفض منيا ما ال يقبمو العقل البشري الطامح لمتطور وفق منظومة وقيم ديننا

اإلسالمي .فالعولمة وبكل ما جاءت بو من قيم قد نوافق عمى بعضيا ونرفض بعضيا اآلخر وال
يمكن الحديث عن االبتعاد عنيا وتحاشييا وخصوصا لدى طمبة الجامعة -وبحكم نضجيم وسنيم -

ال يمكن أن يذوبوا في ثقافات غيرىم ،وانما البد ليم بعد فيم ذواتيم وقيميم أن يعمموا عمى تصفية
قيم العولمة ليأخذوا منيا ما يريدوا في تطورىم ويخرجيم من دائرة التخمف .وبالتالي معرفة ىل ىم

فعال بحاجة ما إلى ما يسمى بالثقافة الغربية بكل ما جاءت بو من قيم.

فإذا ما عدنا إلى العولمة في مفيوميا التقني وفي تطورىا التكنولوجي فنحن ال يمكن لنا أن

نغمق األبواب عمى أنفسنا ونبتعد عن كل ما أفرزتو ىذه الحداثة من تطور وتقدم لمبشرية ،أما أن

نتبع العولمة فيما تنادي بو من قيم تحرر تدعوا إلى اإلباحية وتتبنى كل ما جاءت بو في أنظمتيا

السياسية واالقتصادية وحتى التربوية دون أن تراعي في ذلك قيمنا األصيمة ،بعد تصفيتيا والتفكير
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مميا في ىويتنا الثقافية وأصميا وقيمنا بعد مراجعتيا وحذف الدخيل منيا ليكون لنا الوعي الكافي

لمتعامل مع قيم الحداثة الغربية تماشيا مع قولو صمى اهلل عميو وسمم (( :الحكمة ضالة المؤمن أنى
وجدىا فيو أحق بيا)) ،وبالتالي عمينا أن نفيم أن الحداثة من خالل كل ما تقدمو ىي في النياية

منيج فكري لو ميزاتو الخاصة التي تميزه ،منيج ىذا الفكر يسعى لتغيير واقع الحياة التي يتفق مع
ما يطرحو الفكر المحدث من مفاىيم وأساليب لمحياة ومن نظريات خاصة لصياغة الحياة
االجتماعية لإلنسان وفق معطيات ذلك الفكر.

وبالتالي التعرف عمى ما جاءت بو العولمة أمر ضروري والبد منو واألخذ بقيميا أو تركيا

يبقى اختياري لدينا كمجتمع عربي مسمم بعد أن نضع أنفسنا في مكان يحق لنا فيو االختيار وتكون

لنا القدرة الواعية لتطبيق ذلك وفقا لما تقتضيو ىويتنا الثقافية وقيمنا اإلسالمية ،ومنيا نؤسس
لحداثة إسالمية وفقا لمفاىيمنا وتشريعنا دون أن نيمل الحداثة الغربية في إطار االستفادة من

تجربتيا اقتداء وقياسا عمى ما فعل الرسول عميو الصالة والسالم ،الذي يبدأ من الصفر في بناء

أمتو وانما حافظ عمى األخالق الكريمة الموجودة في عصر الجاىمية ونفى السيئ منيا وبنا عمى

الصالح منيا فيو القائل عميو الصالة والسالم (إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق) ،كل ذلك لموصول
في النياية لنيضة عربية إسالمية ليس فقط لمجتمعنا وانما لمبشرية كافة.
• التوصيات:

• إيجاد مسافات جامعية خاصة بالعولمة وطرحيا عمى أساس حيادي بسمبياتيا وايجابياتيا
لكي تمارس فييا الديمقراطية والتنمية البشرية بطريقة سميمة وصحيحة ليتقبميا الطمبة

ويتفاعمون معيا ويتجنبون إف ارزاتيا السمبية دون الدخول في أنفاق المصمحة والوصاية

والتبعية المفرطة التي كانت سائدة قبل ظيور العولمة.

• كما توصي الدراسة المسئولين بعمل برامج توعية لتييئة طمبة الجامعة لمتعامل مع مع

التغيرات المتسارعة التي حممتيا العولمة في طياتيا كانتشار استخدام االنترنت والقنوات

الفضائية ،بل واالستفادة منيا لتنير الدرب القادم ،وتدفعو برؤية مستقبمية إلى أفاق التطور
والحداثة دون المساس بالقيم الثقافية وىدم بنية األسرة والمجتمع وربما ىدم نظرية الدولة
والوطن والقومية.

• إجراء دراسات مماثمة عمى مجتمعات مختمفة ،وفحص مدى تأثير مواقع التواصل
االجتماعي في تنمية المسؤولية المجتمعية.
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• نشر الوعي لدى فئة طمبة الجامعة حول دور مواقع التواصل االجتماعي وأثره في تنمية
شخصياتيم وارشادىم الستخدام األمثل لمواقع التواصل االجتماعي.

• ضرورة عقد دورات تدريبية لفئة الشباب الجامعي تستيدف تطوير ميارتيم في توظيف
مواقع التواصل االجتماعي في خدمة قضاياىم وقضية أمتيم.

• خاتمة:

تعتبر العولمة الثقافية من التحديات الكبرى التي تيدد خصوصيتيا الثقافية فاإلحساس الذي ال

زال متنامي لدى المجتمعات بالخطر عمى الوجود الذاتي ألفرادىا بوصفيم ينتمون إلى األمة كونية

لحضارات متعددة ىذا الوعي أخذ يولي مسألة الثقافة اىتماما يتعاظم تدريجيا فالثقافة تعتبر المكون
األساسي لوجدان أي مجتمع وتعبر عن العمق التاريخي والمتراكم في المجتمع ،فالثقافة تعبر عن

اليوية واالنتماء الوطني وبالتالي فالضرورة ممحة عمى التواصل الثقافي ،والعولمة الثقافية تعتبر
تيديدا لميوية القومية من خالل محاولة تحويل نمط الحياة إلى نمط حياة غربي ،وألن وجودنا

الثقافي في المعترك الحياتي سيكون بمثابة الحصن الذي يحفظ خصوصيتنا ،وىويتنا من خالل
التفاعل مع المناخ الحضاري العالمي واثبات اليوية.
• قائمة المراجع:

• المراجع بالمغة العربية:
 -0أحمد تركي) ،: (2009اليوية الثقافية الجزائرية في ظل تحديات العولمة -مقاربة نفسية
اجتماعية ثقافية -رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة سيدي بمعباس.

 -0إيناس أبو يوسف :وآخرون) ، (2003اإلعالم والثقافة واليوية في الوطن العربي  ،مركز
البحوث العربية لمدراسات العربية واإلفريقية  ،دار األمين ،القاىرة.

 -3حسن خميفة) ،: (2003اإليديولوجيا واليوية الثقافية -الحداثة وظيور العالم الثالث -ط،1
مكتبة مديولي ،القاىرة.

 -4حسين عدنان السيد) ،: (2003متطمبات األمن الثقافي العربي ،مركز دراسات الوحدة ،بيروت.
 -5خالد المقدادي) ،: (2013ثورة الشبكات االجتماعية ،ط ،1دار النفائس ،عمان .

 -6راضي زاىر) ،: (2003استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربي ،مجمة التربية،
العدد ، 15جامعة عمان ،األردن.

 -7رضا عبد الوايد أمين : (2007):اإلعالم والعولمة ،ط ،1القاىرة ،دار الفجر.
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دور مواقع التواصل االجتماعي في الحفاظ عمى اليوية الثقافية في ظل تحديات العولمة لدى طمبة الجامعة أ .حمزة بركات أ .حنان فنيش

 -8عباس صادق) ،: (2008اإلعالم الجديد -المفاىيم الوسائل والتطبيقات -دط ،دار الشروق،
عمان.

 -9عثمان ىندي ،نادية جبر( :دت) ،العولمة وسيادة الدولة الوطنية ،دار اليدى.

 -02فاطمة خميفة) ،: (2014االتجاه نحو العولمة وعالقتو بارتباك اليوية الثقافية واالكتئاب لدى
طالب ،مجمة العموم التربوية ،العدد ، 04ج 2.مصر.

 -00محمد الجابري) ،: (1998العولمة واليوية الثقافية ،مجمة المستقبل العربي ،العدد، 22
بيروت .

 -00محمد المقدادي) ،: (2002العولمة رقاب كثيرة وسيف واحد ،ط ،2دار الفارس ،األردن.

• المراجع بالمغة األجنبية:
13- Joule, Rv: (2003), la somission liberment consentie, le changement des
attitudes des comportement socioux, in psychologie sosial des relations a
autrui, soue dir.moscovici, s, paris.
14- Cerclè, A, somat, A: (2002), psychologie sosial,paris, Dunod, paris.
15- Med, G.H: (1963), Lèsprit, le soi et la sosiètè, trad,Cazeneeuve, J.et al.
Paris.
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مستوى الوالء التنظيمي لدى موظفي االدارة المحلية

مستوى الوالء التنظيمي لدى موظفي االدارة المحمية
-  دراسة ميدانية بوالية المسيمة-

 الجزائر- جامعة محمد بوضياف – المسيمة-  وليد شالبي.أ

 الجزائر-  جامعة محمد بوضياف – المسيمة-  نوال حمريط.أ

6ممخص

ىدفت ىذه الدراسة إلى استكشاف مستوى الوالء التنظيمي لدى موظفى االدارة المحمية بوالية

) المستوى التعميمي،  االقدمية المينية، وعالقة ذلك ببعض المتغيرات الديمغرافية ( الجنس،مسيمة

 و باالطالع عمى األدبيات،سعيا لتحقيق أىداف الدراسة تم إستخدم المنيج الوصفي التحميمي
ً و
النظرية لمموضوع تم تصميم إستبيان لقياس الوالء التنظيمي و تمثل مجتمع الدراسة في موظفي

 وقد،) فردا816(  الوالية ) وبمغ حجم العينة،  الدائرة، اإلدارة المحمية بوالية المسيمة (البمدية

توصمت الدراسة إلى وجود مستوى مرتفع من الوالء التنظيمي لدى موظفي اإلدارة المحمية بوالية
 وانو، تبعا لمجنس
ً  وانو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متغير الوالء التنظيمي، المسيمة
تبعا لكل من المستوى التعميمي و
ً توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الوالء التنظيمي

.األقدمية المينية

Abstract: This study aimed to explore the organizational loyalty level of
the employees of the local administration tear., And its relationship with
some demographic variables (gender, professional seniority, level of
education) and the pursuit of the objectives of the study were used the
descriptive and analytical approach, and access to the literature theory of
the subject was a questionnaire to measure design Organizational
Commitment and represent the study population in the local administration
state employees tear (the municipality, the Chamber, the state) and total
sample size of 218 people, the study found the presence of a high level of
organizational loyalty among local administration liquefied state officials,
and there were no significant differences statistically in the organizational
loyalty variable depending on the race, and said there were statistically
significant differences in organizational loyalty depending on the level of
seniority of each of the professional and educational level differences
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مقدمة:

تسعى المؤسسات الحديثة في الوقت الراىن إلى الحفاظ قدر اإلمكان عمى كفاءاتيا  ,من التسرب

أو االستقطاب التي تمارسو المنافسة الشرسة البينية بين ىذه المؤسسات ,وسواء كانت ىذه

المؤسسات ذات طبيعة خدمية أو اقتصادية فكالىما تحتاج إلى طاقم بشري يحقق أىدافيا ويحفظ

نجاحيا و استم ارريتيا.

وبناء عمى ىذا الطرح فإنو يتعين عمى القيادات اإلدارية أو المسيرين أو المشرفين بصفة عامة عمى
ىذه المؤسسات ,أن يظيروا ذلك االىتمام المتزايد بالمورد البشرى ,وان يترجموا ىذه القناعة عمى

ارض الواقع ,سعيا منيم لكسب والء عماليا ومستخدمييا وان ال يبخموا عمى اإلنفاق في سبيل ذلك.

الوالء كظاىرة إنسانية ,يعد من المواضيع النفسية واالجتماعية قديمة النشأة ,حديثة الطرح واالىتمام,
ومع تنامي تعقيدات العالقات اإلنسانية في مجاالت العمل والتنظيم  ,حظي ىذا المفيوم باىتمام

المنظرين والمختصين في مجال اإلدارة .حيث سمطوا الضوء حول حقيقة ىذا السموك محاولين
إيجاد مجال مفاىيمي لموالء التنظيمي واضح المعالم ,متناولين بالدراسة والتحميل العوامل التي

تساعد في تكوينو وتعزيزه .

وقد اختمف الباحثون في المصطمح الذي أطمقوه عمى ىذا السموك ,فمنيم من يورد ىذا المفيوم

تحت مصطمح االلت زام التنظيمي ,ومنيم من يطمق عميو الوالء المنظمي أو التنظيمي أو الميني
وىى جميعيا تمثل ذلك السموك الذي يظيره العامل أو الموظف من حب لمينتو واخالص ليا.

كما بينت العديد من الدراسات التي تناولت موضوع الوالء أن األفراد الذين يظيرون والئيم

لمؤسساتيم ىم الذين تقل نسب غيابيم عن العمل ,حيث تقل نسب معدالت دوران العمل لدييم
مقارنة بالذين ال يتمتعون بسموك الوالء .كما أن رضاىم الوظيفي في ازدياد مستمر ,ومحصمة لذلك

تقل حركة االضطرابات في العمل وتقل درجات الصراعات .

إن االستقرار الذي يسود المؤسسة يدفع بيا إلى تحقيق أىدافيا بأقل مجيود ممكن ,وتصبح البيئة
المينية بيئة خصبة لإلبداع واالنجاز  ,وىو أقصى أمنيات المؤسسة من خالل توفير مناخ تنظيمي

ليذا المستوى المنشود  ,ومنو كان وال يزال موضوع الوالء يرتبط عمى الدوام بموضوعات مثل الرضا

والمناخ التنظيمي والثقافة التنظيمية والدوافع والحوافز والروح المعنوية.

مشكمة الدراسة :

تتمثل مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى االسئمة التالية 6
 -1ما مستوى الوالء التنظيمي لدى موظفي االدارة المحمية بوالية مسيمة ؟
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 -2ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متغير الوالء التنظيمي لدى أفراد عينة الدارسة
تبعا لمتغير الجنس ؟

 -3ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متغير الوالء التنظيمي لدى أفراد عينة الدارسة
تبعا لمتغير المستوى التعميمي ؟

 -4ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متغير الوالء التنظيمي لدى أفراد عينة الدارسة
تبعا لممتغيرات االقدمية المينية ؟

فرضيات الدراسة :

 -6نتوقع مستوى والء تنظيمي متوسط لدى موظفي اإلدارة المحمية بوالية المسيمة .

 -2نتوقع وجود فروق ذات داللة إحصاائية فاي متغيار الاوالء التنظيماي لادى أفاراد عيناة الد ارساة
تبعا لمتغير الجنس .

 -6نتوقع وجود فروق ذات داللة إحصائية في متغير الوالء التنظيمي لدى أفراد عينة الدراسة
تبعا لمتغير المستوى التعميمي .

 -4نتوقع وجود فروق ذات داللة إحصائية في متغير الوالء التنظيمي لدى أفراد عينة الدراسة
تبعا لمتغير االقدمية المينية .

اهداف الدراسة :

تيدف الدراسة إلى التعرف عمى مستوى الوالء التنظيمي لدى موظفي اإلدارة المحمية بوالية المسيمة

.و الاى اى حااد يمكاان ليااذه المسااتويات ان تختمااف باااختالف العمتغيارات الشخصااية والمينيااة الممثمااة

فى( الجنس  ،المستوى التعميمي  ،االقدمية المينية ).

اهمية الدراسة :

إن موضااوع الاوالء التنظيمااي ماان المواضاايع الميمااة فااي د ارسااات التنظيمااات  ،ألن فياام األساااليب

واالساتراتجيات التساييرية التاي تسايم فاي زياادة درجااة الاوالء التنظيماي  ،يسايم فاي اساتقرار المنظمااة
كما يعطي لممادراء والمشارفين أمثال الط ارئاق القيادياة التاي تضامن والء الماوظفين  .كماا ان د ارساة
موضوع الوالء التنظيمي دراسة سيكوتنظيمية من شاانو ان يبصار الميتماين بكيفياات تحقياق الفعالياة

التنظيمية .

كماا تساميط ىاذه الد ارساة الضاوء عماى الجاناب القيماي داخال المنظماة الجزائرياة  ،والادور الاذي تمعبااو
في تحديد السموك اإلنساني عموما والسموك التنظيمي خصوصا ،وانعكاس ىذا السموك عمى كفاءتاو

في العمل وجميع أنشطتو اإلدارية األخرى.
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الجانب النظري لمدراسة :

.1نشأة وتطور الوالء التنظيمي في الفكر اإلداري:

اقترن مفيوم الوالء منذ القدم بالسموك اإلنساني االجتماعي (اإلنسان اجتماعي بطبعو) ,فتكوين

العالقات والميل إلى االجتماع اإلنساني ,مرده في األساس الحاجة إلى الحب واالنتماء واالحتواء,
وىذه المشاعر ىي مقدمة لتكوين الوالء  ,إذ ارتبط مفيوم الوالء في القدم بالسمطة والحرب  ,أما

حديثا فارتبط بالبيئة والقيم األخالقية.

ومع التطور الحاصل في العالقات اخذ مفيوم الوالء أشكاال غير التي كانت سائدة ,فأصبح

يقترن بمفيوم التماسك والوحدة وظيرت أنواع عديدة لموالء مثل الوالء لألسرة والجماعة  ,والوالء

لممؤسسة المينية  ,والوالء لموطن .

وبالرجوع إلى البدايات الفعمية لبحث موضوع الوالء التنظيمي نجد أن مدرسة العالقات

اإلنسانية تناولت الموضوع من زوايا محددة ,ثم كان لكل من المدرسة السموكية ,والثقافة التنظيمية ,

ومدرسة إدارة الجودة الشاممة إسيامات بالغة األىمية في نشأة وتطور مفيوم الوالء التنظيمي
سنتناوليا كما يمي 6

 1.1مدرسة العالقات اإلنسانية :

عانت المؤسسات الصناعية المسيرة وفق المبادئ التايمورية في الواليات المتحدة األمريكية وغيرىا ،
من عدة مشاكل تنظيمية وسموكية كالعجز عن رفع اإلنتاج وتحسينو وعدم ضمان والء العمال وغير

ذلك من المشاكل كاإلضرابات والغيابات ( .مراد نعموني  ، 4112.ص )83

واىتم رواد التايمورية باآلالت وكيفية تطويرىا دون االىتمام بالعامل ,فأكد " روبرت اوين" وبعده "

اندرو اور " عمى أىمية عنصر العالقات اإلنسانية لمعاممين ,كتقديم بعض الخدمات مثل  6الرعاية
الصحية وغيرىا وبفضل جيود " ألتون مايو " وأفكاره التي دونيا في كتابو  " 6المشكالت

اإلنسانية لمحضارة " واىم ما جاء فيو من أفكار ما يمي 6
 العمل اإلنساني نشاط جمعي في جوىره.

 إن شكاوى العاممين المتعمقة أساسا بالظروف الفيزيقية واألجر ىي مؤشر عن اضطراب
في مكانة الفرد و قصور في إشباع الحاجات اإلنسانية لديو .

 البد من وضع خطط وبرامج تحكم تماسك الجماعات داخل المؤسسة .
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 تمارس الجماعات غير الرسمية ضبطا اجتماعيا قويا عمى عادات وتقاليد الفرد فيما
يخص انتمائو لممنظمة وفى تحديد معدل اإلنتاجية .

 يتوقف تحسن اإلنتاج عمى االىتمام بالفرد العامل وبحاجاتو النفسية كالرغبة في الشيرة

والمكانة وتحقيق الذات والحاجة إلى األمن واإلحساس بالوالء إلى جانب الظروف

الفيزيقية.

ولعل من أىم أفكار الكتاب أن" التون مايو" ركز عمى أىمية والء العامل لممنظمة التي يعمل بيا,
الن معدل اإلنتاج يرتبط ارتباطا وثيقا بدرجة ىذا الوالء( .أبو النصر ،بتصرف ،4112،ص )11

 2.1المدرسة السموكية في اإلدارة :

ظيرت ىذه المدرسة منذ بدايات أربعينيات القرن العشرين ,وقد أولت اىتماميا حول الشخصية
اإلنسانية ودورىا الفاعل في حياة الجماعات والعالقات التفاعمية بين أفرادىا ,ىذا وقد اىتمت

بطرائق بناء الوالء التنظيمي لمعاممين و مدى تأثير ذلك عمى نجاح المؤسسة ,وقد رأت أن أىم دافع

لتحريك السموك ىو الحاجة إلى إشباع الحاجات و أن طمب العمل ىو احد ىذه السموكيات
اإلنسانية بل و أىميا  ,لذلك البد من تسميط الضوء عمى ىذا السموك ودراستو دراسة شاممة(.أبو
النصر ،بتصرف ،4112،ص)44

 3.1نموذج ثقافة المنظمة :

اثبتت الدراسات انو كما ان لمفرد ثقافة ولمجماعة والمجتمع ثقافة ،فان لممنظمة ثقافة ايضا ويقصد
بيا نمط التفكير والسموك والقيم والعادات والتقاليد والمشاعر( .رويم ، 4118 ،ص )114

تمعب ثقافة المنظمة دو اًر ميما في إكساب المنظمة ليويتيا التي تميزىا عن باقي المنظمات

األخرى من خالل القيم التي تتبناىا ،و الفمسفة التي تحكم سياساتيا اتجاه موظفييا وعمالئيا  ,بحيث
ت ًكون الطريقة التي يتم بيا إنجاز األعمال  ,والتي يتم تعميميا لألعضاء الجدد .

إن مفيوم ثقافة المنظمة في نظريات التنظيم واإلدارة ىو مفيوم مستعار من عمم اإلنسان ولذا

فإن التعريفات المختمفة التي قدميا ال ُكتاب ال تخرج عن إطار تعريف الثقافة االجتماعية (.جاسم
،4114،ص)448

ويعرفيا ( ) Schein 199::111بأنيا نموذج من االفتراضات األساسية التي ابتكرت وطورت

بواسطة مجموعة معينة لمتعامل مع مشاكل التكيف الخارجي والتكامل الداخمي والتي أثبتت
صالحيتيا لمعمل ,وكذلك تمقينيا لألعضاء الجدد كطريقة صحيحة لإلدراك والتفكير والشعور فيما

يخص تمك المشاكل.
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ويعرفيا كذلك ( ) McShane & Glinow ،2::7:253بأنيا نمط أساسي من االفتراضات

المشتركة والقيم والمعتقدات ،التي تعبر عن اتجاه وطريقة تفكير المنظمة حول المشاكل والفرص التي
تواجييا.

ومنو يقصد بثقافة المنظمة نمط التفكير والسموك والقيم والمعتقدات والمشاعر السائدة بين العاممين

في المنظمة والتي تؤثر عمى اتجاىاتيم وسموكياتيم و أدائيم ألدوارىم  ,وىو يضم الجانب المعنوي
من تكوين العاممين كالوالء واالنتماء والمعتقد والمشاعر( .أبو النصر ، 4112 ،ص )42

وتحدد وظائف ثقافة المنظمة حسب "سميرش" ) ( Smircichفي ما يمي 6
 منح األعضاء المشكمين لنسيج المنظمة اليوية التنظيمية
." identity

"

Organizational

 تسييل تكوين االتجاىات الجماعية .
 تحفيز استقرار النظام االجتماعي .

 تشكيل السموك من خالل مساعدة األعضاء عمى اإلحساس بالبيئة المحيطة بيم .
االىتمام بالتنظيم الرسمي وغير الرسمي عمى حد سواء ومحاولة التوفيق بينيما.

 2.1مدرسة الجودة الشاممة :

ظيرت إدارة الجودة الشاممة كمدخل إداري يركز عمى الجودة التي تعتمد عمى مساىمة جميع

أفراد المنظمة ،لتحقيق النجاح طويل المدى من خمل تحقيق رضا العامل أو الزبون وتحقيق المنافع
لجميع أفرادىا ولممجتمع)Dale,1997:24( .

يعرفيا " ويميام ادوارد ديمنج  " w.Edwards Demingإحصائي ومحاضر أمريكي

مؤسس إدارة الجودة الشاممة ,إذ يعرف الجودة بأنيا " تحقيق احتياجات وتوقعات المستفيد حاض ار
ومستقبال "
ويراىا آخرون أنيا تطوير مجموعة من القيم والمعتقدات التي تجعل كل موظف يعمم أن الجودة

ىي اليدف األساسي لممنظمة .

(رضوان  ، 4114،ص )12

وماان أىاام مرتكازات إدارة الجااودة الشاااممة ىااي عنايتيااا الفائقااة بالعاااممين ,ماان اجاال كسااب ودىاام و

والئياام وق ااد رس ااخت مب ااادئ إدارة الجااودة الش اااممة ق اايم ل اام يألفي ااا العاااممون م اان ذي قب اال ,مث اال كس اار
الرسمية ,والعمل وفاق فارق عمال يختارىاا العااممين دون تادخل الوصااية ,وتشاجيع االتصاال الصااعد

مان القاعادة إلااى القماة بتقاديم االقت ارحااات والمالحظاات (المشااركة فااي القياادة ) و كال ىااذا خماق جااو
عمل إنساني دعم سموك الوالء التنظيمي وعززه ( .أبو النصر، 4112،ص .)43

 .2مفهوم الوالء التنظيمي 6

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة

 112العدد ( )20سبتمبر 0202

مستوى الوالء التنظيمي لدى موظفي االدارة المحلية

أ .وليد شالبي /أ .نوال حمريط

نتج عن اىتمام الباحثين والدارسين حول موضوع الوالء التنظيمي  ،العديد من الدراسات التي

تناولت جزئياتو ,بالبحث والتدقيق من حيث ماىيتو ومراحل نشأتو ,وكذا المكونات  ,و العوامل
المؤثرة فيو ,و كثير من جوانب ىذا السموك المرغوب في حياة المنظمة وطاقميا.

وبالرغم من ىذا االىتمام إال انو لم يتم التوصل إلى تعريف موحد أو مشترك بين الميتمين بدراسة

الوالء ليذا المفيوم ,ألنو يرتبط ارتباطا وثيقا بعوامل وجدانية مثل الدافعية والرضا والروح
المعنوية...الخ ,حتى وان كان ىناك شبو إجماع بأنو نوع من القيم واالتجاىات االيجابية المرغوبة
نحو المنظمة التي ينتسب ليا العاممون  ,وانو يتأسس عمى ذلك الرابط المعنوي بين الفرد ومنظمتو.

وعميو وجب الوقوف عمى معناه لغويا واصطالحيا .

 .1.4التعريف المغوي :

جاء في لسان العرب أن الوالء بمعنى المواالة أي الحب والنصرة.

والمولى :اسم يقع عمى جماعة كثيرة ،فيو 6الرب ،والمالك ،والسيد  ,والمنعم ،والناصر ،والمحب،

والتابع،

والحميف ،والمنعم عميو .ويالحظ في ىذه المعاني أنيا تقوم عمى النصرة والمحبة.

(ابن منظور ، 1112 ،ص )214

وىو اسم مصدر من والى يوالى مواالة و والء ,ويقال والى فالن فالنا بمعنى نصره وأحبو  ( .رويم

.4111.ص  .)111ولموالء مدلوالت كثيرة فيو يأتي بمعنى " العيد ,القرب  ,النصرة  ,المحبة ,
االلتازام " (ألموزي ، 4111 ،ص .)113

وقد وردت كممة الوالء في العديد من اآليات القرآنية الكريمة ومن أمثمة ذلك 6
ِ
ِ
ِِ
اء ِم ْن ُد ِ
ين او ام ْن اي ْف اع ْل اذلِ اك افما ْي اس ِم ان
ون اْل ُم ْؤ ِمن ا
ون اْل اكاف ِر ا
قول ا﵀ تعالى  ﴿ 6اال ايتَّخذ اْل ُم ْؤ ِمُن ا
ين أ ْاولِ اي ا
ِ
َّ ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
َّ
ِّ
ير ﴾ (سورة أل عمران.)43.
المَّو في اش ْيء إِ َّال أ ْ
ان تاتَّقُوا م ْنيُ ْم تُقااةً اوُي احذ ُرُك ُم الموُ ان ْف اسوُ اوِالاى المو اْل امص ُ

إذ ال يجوز أن يتخذ المؤمن من الكافر ناص ار وأخا وحميفا من دون المؤمنين .
َِّ
ضيُ ْم أ ْاوِل ايا ُء اب ْع ٍ
ود او َّ
ض﴾
امُنوا اال تاتَّ ِخ ُذوا اْل اييُ ا
اء اب ْع ُ
وقال ا﵀ تعالى  ﴿ 6ايا أايُّياا الذ ا
ص اارى أ ْاولِاي ا
الن ا
ين آ ا

(سورة المائدة )21.

و وردت بمعنى عدم جواز نصرة الييود والنصارى ومواالتيم .
ِ
َِّ
اء ﴾ (سورة الممتحنة. )1.
قال ا﵀ تعالى  ﴿ 6ايا أايُّياا الذ ا
امُنوا اال تاتَّخ ُذوا اع ُد ِّوي او اع ُد َّو ُك ْم أ ْاولِاي ا
ين آ ا
ومنو يمكن القول أن الوالء ىو االنتماء واالنتساب واإلخالص ,كما انو ينطوي عمى االرتباط
والجذب تجاه اآلخرين ( .جواد  ، 4111 ،ص .) 74

.1.8التعريف االصطالحي :
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تعددت التعاريف بين الدارسين والميتمين بموضوع الوالء ,فكان لكل منيم نظرتو في إيراد

تعريفو ,و فيما يمي عرض ألىم ىذه التعاريف 6

 يعرف بورتر وزمالئه (  )Porter et al 1974بأنو قوة تطابق الفرد مع مؤسستو,
وارتباطو بيا ,وان مظاىر الوالء لدى األفراد تتجمى فيما يمي 6

 -اعتقاد قوى بقول قيم وأىداف المؤسسة .

 -استعداد لبذل أقصى جيد ممكن لخدمة المؤسسة.

(أبو العال ،4111،ص)87

 -أن يظير تمسك واضح باستم اررية عممو وبعضويتو بالمؤسسة.

() Gosslin. 4111011

 يعرفو ستيرز (  )Steers 1977بأنو قوة انتماء الفرد لمؤسستو ومساىمتو الفعالة بيا .

 أما أوريمي و كاردويل (  )Oreilly et Caldwell 1974فقد عرفا الوالء التنظيمي بأنو
ارتباط الفرد النفسي بالمؤسسة ما يدفعو إلى االندماج في العمل وتبنى قيم المؤسسة.
(السعود وسمطان،4111،ص )418

 وعرفو وينر ( )winnerبأنو شعور داخمي يضغط عمى الفرد لمعمل بالطريقة التي
يمكن من خالليا تحقيق مصالح المؤسسة .

(حنونة ،4113،.ص .)44

وعرفو بيشنان ( )buchanan1142بأنو انجذاب وارتباط الفرد القوى والفعال بأىداف المؤسسة
التي ينتسب إلييا ,وقيميا بغض النظر عن القيم المادية) MILK .2002: P78( .

 أما رونالد ريجيو ( )Ronald riggioفقد اعتبره تمك المشاعر التي يحمميا الفرد اتجاه
المؤسسة التي يزاول بيا عممو ,وكل االتجاىات التي يحمميا نحوىا وترتبط بقبولو الكامل

ألىدافيا وقيميا مع استعداده التام لبذل المجيودات لتحقيق كل ذلك (.ريجيو

،1111،ص)447

وعرفو (الفارس،4111،ص )43بأنو التزام الفرد ودعمو لممنظمة خارج نطاق توقعات الوظيفية

والمكافئات ,وكذلك االلتزام باستمرار الدعم والتأييد لممنظمة بغض النظر عن التحوالت والتغييرات
التي تحصل في المشاعر والظروف .

 ويعرف الوالء التنظيمي عمى انو الشعور االيجابي ,المتولد عند الموظف تجاه منظمتو
اإلدارية ,واإلخالص ألىدافيا واالرتباط معيا ,ثم الحرص المستمر عمى البقاء فييا,من

خالل

بذل

الجيد

واالفتخار

بمآثرىا,وخمق

التوافق

بين

قيميا

وقيمو.

(الحوامدة،4112،ص) 71

فالوالء الت نظيمي ىو مفيوم متعدد األبعاد يعكس انتماء الفرد لمنظمتو ,ورغبتو لالستمرار بياومن ثم
فالعمال الذين يظيرون مستوى مرتفع من الوالء التنظيمي يندمجون في منظمتيم اندماجا كامال
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ويشعرون

بأىمية

االنتساب

ليذه
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المنظمة

وأىمية

قيميا

وأىدافيا

( .) Reilly. Chtman. 1986:493يتضمن الوالء ثالث أنماط من الوالء وىى 6

ومياميا

.

 -1تطابق أىداف الفرد مع أىداف المؤسسة بحيث يترجم ذلك االتفاق في ارتفاع مستوى
األداء واالنسجام في بيئة العمل .

 -2قناعة الفرد باستم اررية عضويتو إلى أبعد مدى ممكن  ,وعدم التنازل عنيا ميما حدث.
 -3استظيار مستوى عالي من أداء األدوار ,حتى وان لم يتناسب ىذا األداء مع مستوى
المكافئات المادية( .عويضة،4113،ص )81

والوالء التنظيمي ال يمثل واقعا ممموسا يمكن تمييزه ماديا ,بل ىو مفيوم مطمق ال يمكن االستدالل

عميو إال ببعض المظاىر واآلثار المترتبة عنو .وبالتالي ال يمكن فرضو أو إرغام العاممين عمى
تبنيو باإلكراه أو العقاب  ,كما ال يمكن الحصول عميو جاى از كنمط ميني يحمل صورة القوالب

الجاىزة.
ومن الصعوبة فرضو عمى العاممين كما تفرض اإلجراءات التنظيمية أو القانونية التي توضع
أساسا ليدف التنظيم  ,و تحسين سير المؤسسة ,ألنو ببساطة سموك يولد وينمو في ظل تفاعل
العديد من العوامل الشخصية و ىو حصيمة اإلدارة السموكية الجيدة التي تعمل وسط بيئة تنظيمية

محكمة .

وان الشائع عند دراسة الوالء التنظيمي ىو التقسيم الذي اورده كل من أالن ومايو (199:العاطفي

،المستمر ،المعياري ) (.المغربي ،4113،ص ) 444

 .8أبعاد الوالء التنظيمي 8
تشاير األدبياات والد ارساات األكاديمياة فاي حقال العماوم الساموكية والتنظيمياة  ،إلاى أن ىنااك أبعاااد

مختمفااة لم اوالء التنظيمااي  ،ورغاام مااا يؤكااده ويتفااق عميااو معظاام الدارسااين لم اوالء التنظيمااي أن لااو

أبعااادا متعااددة  ،إال أنياام مختمفااون فااي تحديااد ىااذه األبعاااد حيااث ميااز كاال ماان " ماااير " و "آلاان " و

"سميث " بين ثالثة أنماط لموالء التنظيمي وىي 6
 .1. 2الوالء العاطفي :

ويشير إلى درجة ارتباط العامل عاطفيا بالمنظمة التي يعمل بيا ،وىو يتأثر بإدراكو لمخصائص
المميزة لعممو من حيث درجة االستقاللية  ،وقرب المشرفين وتوجيييم لو  ،وكذلك الميارات
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ررات الخاصة بو وبأمور العمل والتنظيم  ( .حمدان
المطموبة باإلضافة لممشاركة في اتخاذ الق ا
، 4113،ص )82-82

 . 4.2الوالء المعياري(األخالقي) :

ويعني إحساس العامل بالتعيد وااللتزام بمتطمبات العمل واالستمرار فيو والحرص عمى
مصمحة المنظمة وأىدافيا ،ويعزز ىذا اإلحساس بالدعم الجيد الذي تبديو المنظمة لعماليا واشراكيم
في اتخاذ الق اررات و األخذ باقتراحاتيم في وضع األىداف ،ورسم السياسات العامة إلى جانب كيفية

إجراء التخطيط وتنفيذ العمل .

 . 4.2الوالء المستمر:

تتحكم القيم االستثمارية في تحديد درجة الوالء التنظيمي والتي تجعل العامل يسعى إلى جني

المنفعة وتحقيق مصالحو من خالل ىذه المنظمة وفقدان ذلك حين التفكير في التخمي عنيا
واالنضمام إلى منظمة أخرى .

حي ااث أش ااار العدي ااد م اان الب اااحثين و األك اااديميين أن الم ااوظفين ذوي الا اوالء الع اااطفي المرتف ااع

يظمااون فااي عممياام ألنياام يرياادون ذلااك العماال  ،وأمااا أصااحاب ال اوالء المعياااري القااوي يظمااون فااي
عمميم ألنيم يشاعرون أن عماييم الت ازماا باذلك العمال  ،أماا ذوي الاوالء المساتمر العاالي يظماون فاي

عمميم ألنيم يحتاجون إلى ذلك العمل ( .بن حفيظ  .4104.ص . )01
 .6خصائص الوالء التنظيمي :

 يشير الوالء التنظيمي إلى الرغبة التي يبدييا الفرد لمتفاعل االجتماعي من اجل تزويد
المنظمة بالحيوية والنشاط .

 إن الوالء التنظيمي حصيمة تفاعل العديد من العوامل اإلنسانية والتنظيمية وعدة ظواىر
أخرى داخل التنظيم .

 يعتبر مستوى الوالء التنظيمي لدى الفرد الموظف ثابت نسبيا ألنو قابل لمتغيير حسب
درجة تأثير العوامل األخرى فيو .

 يستغرق الوالء التنظيمي في تحقيقو وقتا طويال ،ألنو يجسد حالة قناعة تامة لمفرد كما
يصعب تنحيتو إال بتأثير استراتيجيات ضاغطة ،كما انو يتجسد في سموكيات العامل

داخل المنظمة كمواظبة الحضور وااللتزام بالميام والحماس ،والدافعية في العمل

واإلخالص والتميز في األداء والرغبة في البقاء بالمنظمة وعدم تركيا ( .حنونة ،2006،ص

)14-13

 الوالء التنظيمي يصنع ويكتسب وليس فطرة في الفرد العامل داخل التنظيم .
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 الوالء التنظيمي حالة غير ممموسة ،ولكن يستدل عميو من خالل سموك العاممين
وتصرفاتيم في المنظمة والتي تجسد مدى والئيم .

معيقات الوالء التنظيمي6

-7

 ضعف الراتب وقمة الحوافز المادية والمعنوية وعدم إشباع حاجات العمال الفردية
والشخصية واالجتماعية ( .جواد  ،بتصرف  ،2000،ص )278

 الشعور بالتذمر من طرف العمال وعدم رضائيم عن ظروف العمل خاصة في حالة
التيميش والالمباالة وعدم وجود مناخ تنظيمي يشجع عمى االنجاز (.الوزان  ،بتصرف
 ،2006،ص)42

 عدم وجود وحدة عمل طبية تسير عمى رعاية العمال ومتابعتيم صحيا ونفسيا .
 عدم االستقرار الوظيفي وعدم األمان داخل التنظيم  ،فالعامل ميدد في أي لحظة من
لحظات عممو بالعزل والتوقيف دون أي تعويض أو سابق إنذار .

 تكوين فريق عمل غير متناسب مع بعضو البعض لعدة اعتبارات كاختالف القيم ،العادات
،المستوى التعميمي  ،نمط الشخصية االفتقاد لروح التعاون والتشارك في انجاز األعمال.


-8

وجود الصراع التنظيمي بصفة دائمة من شانو أن يؤثر عمى درجة والء العامل لممنظمة

التي ينتسب إليو.

االجراءات الميدانية لمدراسة :

المنهج المستخدم  :انطالقا من طبيعة وأىداف ىذه الدراسة ,فقد تم تبنى المنيج الوصفي
التحميمي ,باعتباره المنيج الذي يسعى إلى جمع المعمومات من بيئتيا مباشرة ,ومن واقعيا المدروس
 ,ثم تنظيميا وتحميميا لمخروج بوصف لمظاىرة وتفسيرىا ,وكشف أسبابيا لموصول إلى نتائج تفيد

في فيم حقيقتيا.

مجتمع الدراسة وعينته  :تمثل مجتمع الدراسة فى جميع موظفى االدارات المحمية التى تتبع اقميميا

والية مسيمة حيث تكونت عينة مجتمع الدراسة األساسية من ( )847موظف وموظفة من فئة

اإلداريين ,حسب جداول تعداد المستخدمين الدائمين,يزاولون عمميم بصورة منتظمة بمؤسسات

اإلدارة المحمية بوالية مسيمة  .وقد تم استيداف ( )86مؤسسات منيا ،بين بمدية و دائرة و بعض
المديريات الفرعية التابعة لمقر الوالية ثم اختيارىم بطريقة عشوائية بسيطة  .اداة الدراسة  :تم

تصميم استبيان لقياس الوالء التنظيمى مكون من  01بندا موزعة عمى ثالثة ابعاد ىى ( العاطفى .

المعيارى  .المستمر ).

صدق االداة :
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تم حساب صدق االداة بطريقة الصدق الظاىرى  ،عرض عمى  25خبراء لمتحكيم وابداء الراى.

كما تم حسابو ايضا بطريقة االتساق الداخمى وكانت النتئج كالتالى 6
البعد

معامل االرتباط

مستوى الداللة

الوالء العاطفي

**:.944

:.:1

الوالء المعياري

**:.838

:.:1

الوالء المستمر

**:.858

:.:1

جدول رقم ( :) 11ارتباط درجات األبعاد الوالء التنظيمي مع الدرجة الكمية لالداة.

ثبات االداة :

تم حساب الثبات بطريقة الفا كرونباخ وكانت النتائج كالتالى 6
أبعاد الدراسة

عدد العبارات

معامل الثبات

الوالء العاطفي

5

:.778

الوالء المعياري

5

:.539

الوالء المستمر

4

:.7:2

المجموع

12

1.374

الجدول رقم ( :)88معامل ثبات ألفا الستبيان الوالء التنظيمي

األساليب االحصائية المعتمدة :

 المتوسط الحسابي :بيدف حساب متوسطات درجات أفراد العينة.

 المتوسط النظري  :بيدف اكتشاف مستوى الوالء التنظيمي والمواطنة التنظيمية بين الضعف
والقوة .

 االنحراف المعياري :لمعرفة مدى تمركز أو تشتت اإلجابات.

 اختبار (ت) لمعينات المستقمة  :Indépendant samples T-testلبحث الفروق بين
متوسطات فئتين أي لممتغيرات التي يساوي عددىا ( )20وىذه المتغيرات ىي الجنس.

 معامل ارتباط بيرسون :لبحث صدق االتساق الداخمي لالستبيان.
 معادلة ألفا كرونباخ :لبحث ثبات فقرات االستبيان.

 إختبار شفيه البعدي  : Scheffeلمكشف عن اتجاه الفروق بين المجموعات الناتجة عن
نتائج تحميل التباين.
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 اختبار تحميل التباين  :(F test) ONE-WAY ANOVAلبحث الفروق بين عدة فئات
أي في المتغيرات الديموغرافية التي يزيد عددىا عن ( )20وىذه المتغيرات ىي األقدمية و

المستوى التعميمي.

عرض النتائج :

 .1.النتائج المتعمقة بالفرضية األول:

 نتوقع مستوى والء تنظيمي متوسط لدى موظفي اإلدارة المحمية بوالية المسيمة .لإلجابااة عاان ىااذا الساؤال واختبااار الفرضااية المنبثقااة عنااو ،تاام حساااب المتوسااط الحسااابي واالنح اراف

المعيا اااري والمتوسا ااط النظا ااري و اختبااااار (ت) لمجموعا ااة واحا اادة  ,لألبعا اااد الثالثا ااة السا ااتبيان ال ا اوالء
التنظيمي .ومن اجل تفسير النتائج اعتمدنا عمى األساليب اإلحصائية التالية 6

 تم حساب متوسط وانحراف كل بعد من األبعاد الثالثة وكذلك مجموع األبعاد ككل
 تم استخدام (ت) لعينة واحدة لمعرفة داللة األبعاد وكذلك مجموع األبعاد.

 مقارنة قيمة المتوسط الحسابي مع قيمة المتوسط النظري والذي يتم حسابو كما يمي 6

المتوسط النظري = (اكبر قيمة +أدنى قيمة ) * 8/عدد البنود  ،وقد تم اعتماد التقديرات التالية 6
 المتوسط الحسابي اقل من المتوسط النظري  6يعنى متوسط والء منخفض.
 المتوسط الحسابي أكبر من المتوسط النظري 6يعنى مستوى والء مرتفع.

 المتوسط الحسابي مساو لممتوسط النظري  6يعنى مستوى والء متوسط .
ويوضح الجدول التالي ما يمي6
الا ا اار
قم

قيم ا ااة (ت)
البعا ااد

1

ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اوالء

0

ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اوالء

العاطفي

المعياري
.

ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اوالء
المستمر

الدرجااة الكميااة لم اوالء
التنظيمي

مسا ا ا ا ااتوى مسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااتوى

المتوس ااط المتوس ااط لمجموعا ا ا ااة االنحا ا ا اراف الداللة
الحسابي النظري
15.80
11.21

18
18

واحدة

11.51

المعياري
1..5

1.15

1.04

11.11

10

11.85

10

2.28
2.28

الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اوالء
التنظيمي

مرتفع
مرتفع

15.21

0.14

2.28

متوسط

5.11

1.11

2.28

مرتفع
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الجدول رقم( :)80مستوى الوالء التنظيمي لدى موظفي اإلدارة المحمية

تحميل نتيجة الفرضية االولاى  :نساتنتج مان الجادول رقام( )80أن الدرجاة الكمياة لماوالء التنظيماي

جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي يقدر با ( )45.76وىى قيماة اكبار مان قيماة المتوساط النظاري الاذي

يقاادر باااا ( ,)48وانح اراف معياااري يقاادر با ا ( )7.57وباسااتخدام اختبااار (ت) لعيناااة واحااادة لمقارنااة
المتوسط الحسابي بالمتوسط النظري اتضح داللة الدرجة الكمية لموالء التنظيمي عند مستوى الداللاة

( )8.87بقيمااة ( )6.41وىااذا يعنااى أن مسااتوى ال اوالء يتجااو نحااو االرتفاااع ,ممااا يؤكااد أن مااوظفي
اإلدارة المحمية بوالية المسيمة يحظون بمستويات مرتفعة من الوالء التنظيمي .

وباالطالع عمى متوسطات أبعاد الوالء التنظيمي الثالثة نجاد أن بعاد الاوالء العااطفي حال فاي

المرتبة األولى من ناحية االرتفاع ,ليشكل مستوى مرتفع مقارنة ببقية األبعااد وذلاك بمتوساط حساابي

قاادرب ( )16.78مقارنااة بالمتوسااط النظااري الااذي جاااءت قيمتااو ( )17وانحاراف معياااري قاادر ب (
 )4.06وكاناات قيمااة ت المحساااوبة ( )11.64دالااة عنااد مسااتوى الداللااة (.)8.87ممااا يعنااى أن
مستوى الوالء في ىذا البعد جاء اكبر من المتوسط النظري وىو ما يعنى انو مرتفع.
يميااو بعااد ال اوالء المعياااري وذلااك بمتوسااط حسااابي قاادرب ( )15.85مقارنااة بالمتوسااط النظااري الااذي

جاءت قيمتو ( )17وانحراف معياري قدر با (  )4.84وكانت قيمة ت المحسوبة ( )5.16دالة عند

مستوى الداللة ( ،)8.87مما يعنى أن مستوى الوالء التنظيمي في ىذا البعد جاء اكبر من المتوسط
النظااري نحااو االرتفاااع ،وحاال بعااد ال اوالء المسااتمر ثالثااا فااي الترتيااب وذلااك بمتوسااط حسااابي قاادرب

( )11.77مقارنااة بالمتوسااط النظااري الااذي جاااءت قيمتااو ( )18وانح اراف معياااري قاادر ب( )8.44
وكاناات قيمااة ت المحسااوبة ( )16.81-دالااة عنااد مسااتوى ( )8.87وىااى قيمااة تكاااد تكااون متساااوية
.مما يعنى أن مستوى الوالء في ىذا البعد جاء متوسط.

وبناء عمى ىذه النتائج فيمكن القاول أن االفتاراض القائال بتوقاع مساتوى مرتفاع لماوالء التنظيماي

لدى موظفي اإلدارة المحمية بوالية مسيمة ،ىو افتراض مقبول كما اتفقت د ارساتنا الحالياة ماع د ارساة

(محمد نجيب عناصري  ، ) 8818و دراسة (فايزة رويم .)8818
 .8النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية :

 -نتوقع وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية فاي متغيار الاوالء التنظيماي لادى أفاراد عيناة الد ارساة تبعاا

لمتغير الجنس .
األبعاد

متغياااااااااااار عدد أفاراد المتوساااااط االنحااااراف قيمااااااااة ت قيمااااااااااااااااة

الجنس

العينة

الحسابي

المعياري

المحسوبة االحتماااااال مسااااااااتوى
المعنوية
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الداللة

الااااااااااااااوالء ذكر
العاطفي

أنثى

الااااااااااااااوالء ذكر
المعياري

أنثى

الااااااااااااااوالء ذكر
المستمر

أنثى

الدرجاااااااااااة ذكر

141

18.38

4.14

77

18.78

4.81

141

16.99

4.35

77

17.22

4.12

141

11.91

2.57

77

12.14

2.26

141

47.28

9.77

- 0.64

0.51

-0.37
-0.67

0.50
0.53

0.62

العامااااااااااااة

لمااااااااااااااوالء
التنظيمي

أنثى

77

48.14

0.70

0.05

9.85

الجدول رقم ( :)84يوضح داللة الفروق في مستوى الوالء التنظيمي تبعا لمتغير الجنس
تشااير النتااائج المسااجمة فااي الجاادول ( )84عنااد تطبيااق اختبااار (ت) لمعينااات المسااتقمة ،أن قيمااة

الداللة لكل األبعاد وكذلك الدرجة الكمية لموالء التنظيمي أكبر من مستوى الداللاة ( )8.87ومناو ال
توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية لاادى عينااة الد ارسااة حااول مسااتوى الاوالء التنظيمااي مااوظفي اإلدارة
المحمية بوالية المسيمة تعزى لمتغير الجانس ،وعمياو نارى أن الجانس عماى مساتوى اإلدارة المحمياة
بوالية المسيمة عامل غير مؤثر في الرفع من مستوى الوالء التنظيمي .

وقااد اتفقاات الد ارسااة الحاليااة مااع د ارسااة (هريااو دزاياار  )8887إذ أساافرت النتااائج عمااى عاادم وجااود

فروقااات ذات داللااة إحصااائية بااين المااوظفين فااي متغياار الجاانس واتفقاات أيضااا مااع د ارسااة (كرمااي

كريمااااة  8887عنابااااة) و د ارس ااة (روياااام فااااايزة  .)8818واتفق اات م ااع د ارس ااة (شااااافية حفاااايظ

)8818

ويرجااع الباحااث عاادم وجااود فااروق جوىريااة فااي مسااتوى ال اوالء التنظيمااي تعاازى لمتغياار الجاانس ،
بساابب أن ىااذا المتغياار لاام يعااد مطروحااا باانفس الحاادة التااي ساااد بيااا فااي الحقااب الماضااية  ،فخااروج
الم ارأة لمعماال  ،وحصااوليا عمااى فاارص التعماايم النااوعي  ،وتقماادىا مناصااب رياديااة نوعيااة  ،وتكااافؤ
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مستوى الوالء التنظيمي لدى موظفي االدارة المحلية

الفرص بينيا وبين الرجل ،كل ذلك أزال المقارنات السمبية ،والتصورات الخاطئة التاى عمارت لوقات

طويل في المجال الميني.

 .0النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة :
نتوقااع وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي متغياار ال اوالء التنظيم اي لاادى أف اراد عينااة الد ارسااة تبعااا

لمتغير المستوى التعميمي .

لمتحقااق ماان الفرضااية واختبارىااا قااام الباحااث باسااتخدام تحمياال التباااين األحااادي والجاادول رقاام ()41
يوضح مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجة الحرية وقيمة ( )fومستوى الداللة الساتجابات أفاراد

عينة الدراسة حول مستوى الوالء التنظيمي تبعا لمتغير المستوى التعميمي ( متوساط فماا اقال ،

ثانوي ،جامعي ).
اإلبعاد

مصدر التباين

الوالء

بين المجموعات
داخا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال

العاطفي

المجموعات

الوالء

بين المجموعات
داخا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال

المعياري

المجموعات

الوالء

بين المجموعات
داخا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال

مجمااااااااااااااااااااوع متوساااااااااااااااط درجاااااااة قيماااااااااااااة

المربعات

المربعات

الحرية

275.04

137.52

2

3901.38

18.14

215

175.22

87.61

2

3769.60

17.53

215

66.19

33.09

2

1253.78

5.83

215

720.09

2

90.04

215

المستمر

المجموعات

الوالء

بين المجموعات 1440.19

التنظيمي

داخااااااااااااااااااااااااااااااااال

المجموعات

19358.81

(ف)

7.57

4.99

5.67

7.99

القيماااااااااااااة

االحتماليااة الداللة
Sig
0.001

0.008

0.05

0.004

0.000

0.05

جادول رقام ( : )87تحميال التبااين البسايط لممقارناة باين المجموعاات) (F testلحسااب الفاروق
بااين متوساااطات إجاباااات عيناااة الدراساااة عماااى اسااتبيان الاااوالء التنظيماااي تبعاااا لمتغيااار المساااتوى

التعميمي
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مستوى الوالء التنظيمي لدى موظفي االدارة المحلية

نالحااظ ماان خ ااالل الجاادول أن نتااائج تحمي اال التباااين األح ااادي قااد أظياارت وج ااود فااروق ذات دالل ااة

إحصائية عند مستوى الداللة ( )1.12فاي الدرجاة الكمياة لماوالء التنظيماي وأبعااده الاوالء العااطفي ،

ال اوالء المعياااري  ،ال اوالء المسااتمر  ،تبااع لمتغياار المسااتوى التعميمااي ( متوسااط او اقاال  ،ثااانوي ،

جامعي )

كمااا قااد أظياارت النتااائج وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي أبعاااد ال اوالء التنظيمااي عنااد مسااتوى

الداللة ( )2.28من وجية نظر أفراد عينة الدراسة .

واستكشافا عن مصدر الفروق في مستوى الوالء التنظيمي من وجية نظار أفاراد العيناة تبعاا لمتغيار
المستوى التعميمي في أبعاد الوالء التنظيمي (الوالء المعياري ،الوالء العاطفي ،الوالء المستمر )

فقد استخدمنا اختبار شيفيو لداللة الفروق والجدول التالي يوضح اختبار شيفيو لبعد الوالء
العاطفي
المستوى التعميمى

المجموعات

متوسط أو اقل

ثانوى

ثانوى
جامعى

فرق الخطأ المعياري

قيمة االحتمال

المعنوية

المتوسطات
-0.13

1.19

0.99

جامعى

2.13

1.16

0.19

متوسط او اقل

0.13

1.19

0.99

جامعى

2.27

0.60

0.001

متوسط او اقل

-2.13

1.16

0.19

ثانوى

-2.27

0.60

0.001

الجادول رقام ( :)84نتاائج إختباار  Scheffeلمفااروق باين المجموعاات لممقارناة وتحدياد لصااالح
ماان ترجااع الفااروق بااين متوسااطات إجابااات عينااة الدراسااة عمااى مقياااس الاوالء التنظيمااي لمتغياار

المستوى التعميمي.

ويتضح من خالل القراءة اإلحصائية لمجدول المبين أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية في بعد
الوالء العاطفي حسب استجابات أفراد عينة الدارسة تبعا لمتغير المستوى التعميماي باين (الثاانوي

)و(الجامعي ) لصالح أفراد العينة ذوي المستوى الثانوي .
المستوى التعميمى

المجموعات

فرق

الخطأ المعياري قيم ا ا ااة االحتما ا ا ااال
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متوسط او اقل
ثانوى
جامعى

أ .وليد شالبي /أ .نوال حمريط

المتوسطات
0.04

1.17

0.99

جامعى

1.83

1.14

0.28

متوسط او اقل

-0.04

1.17

0.99

جامعى

1.79

0.59

0.01

متوسط او اقل

-1.83

1.14

0.28

ثانوى

-1.79

0.59

0.01

ثانوى

الجدول رقم ( :)85نتائج االختبار البعدي شايفيه  Scheffeلمفاروق فاي إساتجابات أفاراد العيناة
حول مستوى الوالء التنظيمي المتعمق ببعد الوالء المعياري لمتغير المستوى التعميمي

ويتضااح ماان خااالل القاراءة اإلحصااائية لمجاادول المبااين أعاااله وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي
بعااد الاوالء المعياااري حسااب اسااتجابات أفاراد عينااة الدارسااة تبعااا لمتغياار المسااتوى التعميمااي بااين

(الثانوي )و(الجامعي ) لصالح ذوي المستوى الثانوي.
المستوى التعميمى

المجموعات

متوسط او اقل

ثانوى

ثانوى
جامعى

فرق

الخطأ المعياري قيم ا ا ااة االحتما ا ا ااال

المتوسطات
0.02

0.67

المعنوية
0.99

جامعى

1.12

0.66

0.23

متوسط او اقل

-0.02

0.67

0.99

جامعى

1.10

0.34

0.006

متوسط او اقل

-1.12

0.66

0.23

ثانوى

-1.10

0.34

0.006

جدول رقم ( :) 86نتائج االختبار البعادي شايفيه  Scheffeلمفاروق فاي إساتجابات أفاراد العيناة
حول مستوى الوالء التنظيمي المتعمق ببعد الوالء المستمر لمتغير المستوى التعميمي.

ويتضح من خالل القراءة اإلحصائية لمجدول المبين أعاله 6

وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي بعااد ال اوالء المسااتمر حسااب اسااتجابات أف اراد عينااة الدارسااة

تبعا لمتغير المستوى التعميمي بين (الثانوي )و(الجامعي ) لصالح ذوي المستوى الثانوي .

ويفسر الباحث وجود فروق ذات داللة إحصائية في متغير الوالء التنظيمي بأبعاده الاثالث  ،أن
متغياار المسااتوى التعميمااي يااؤثر فااي مسااتوى ال اوالء التنظيمااي نظياار دور المؤىاال العممااي فااي
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مستوى الوالء التنظيمي لدى موظفي االدارة المحلية

سااموكيات الفاارد كمااا ان الموظااف صاااحب المؤىاال العممااي يتمثاال ويااتقمص الاادور الااوظيفي ،حفاظااا
عمى نجاح وسمعة المؤسسة ونجاحيا من نجاح موظفييا  ،كما ان المؤىل العممي يساىم في تاديت

الميام واألدوار وفق أسس عممية  ،تتراجع معيا الممارسات العشوائية والفوضوية .

وتتفااق ىااذه النتيجااة التااي توصاامنا إلييااا مااع د ارسااة كاال ماان (هريااو دزاياار  )8887و(دراسااة االحمااد

 8884كما اختمفت دراستنا مع دراسة كل من (فاايزة رويام ، 8818كرماي كريماة  8887شاافية
حفيظ  )8818إذ أن ىذه الد ارساات توصاموا اناو ال توجاد فاروق فردياة فاي مساتوى الاوالء التنظيماي
تعزى لمتغير المستوى التعميمي .

 .0النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة :
لإلجابة عمى ىذا السؤال واختبار الفرضية المنبثقة عنو قام الطالب الباحث باستخدام تحميل التباين
األحااادي والجاادول رقاام ( )26يوضااح مصاادر التباااين ومجمااوع المربعااات ودرجااة الحريااة وقيمااة ()f
ومستوى

الداللة الستجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى الوالء التنظيمي تبعا لمتغير االقدمية المينية (

أقل من  5سنوات  ،من  1:-5سنوات ،أكثر  1:سنوات ).
مجمااااااااااااااااااااوع متوساااااااااااااااط درجاااااااة قيماااااااااااااة

اإلبعاد

مصدر التباين

المربعات

المربعات

الحرية

الوالء

بين المجموعات 121.95

60.97

2

18.85

215

53.35

2

17.85

215

7.30

2

6.07

215
2
215

داخااااااااااااااااااااااااااااااااال

4054.47

العاطفي

المجموعات

الوالء

بين المجموعات 106.70
داخااااااااااااااااااااااااااااااااال

3838.11

المعياري

المجموعات

الوالء

بين المجموعات 14.61
داخااااااااااااااااااااااااااااااااال

1305.37

المستمر

المجموعات

الوالء

بين المجموعات 576.36

288.18

داخااااااااااااااااااااااااااااااااال 20222.6
4
المجموعات

94.05

التنظيمي
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(ف)

3.32

2.98

1.20

3,06

القيماااااااااااااة

االحتماليااة الداللة
Sig
0.04

0.05

0.05

0.30

0.04

0.05
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الجدول رقم ( : )87تحميل التبااين البسايط لممقارناة باين المجموعاات) (F testلحسااب الفاروق
بين متوسطات إجابات عينة الدراسة عمى استبيان الوالء التنظيمي تبعا لمتغير االقدمية المهنية.

نالحااظ ماان خااالل الجاادول ان نتااائج تحمياال التباااين األحااادي قااد أظياارت وجااود فااروق ذات داللااة

إحصائية عند مستوى الداللة ( )1.12في الدرجة الكمياة لماوالء التنظيماي وبعاد الاوالء العااطفي تبعاا

لمتغير االقدمية المينية ( أقل من  2سنوات  ،من  11-2سنوات ،أكثر  11سنوات ).

كما قد أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في بعادي الاوالء المعيااري والاوالء

المستمر عند مستوى الداللة ( )8.87من وجية نظر أفراد عينة الدراسة .

وبحثااا عاان مصاادر الفااروق فااي مسااتوى ال اوالء التنظيمااي ماان وجيااة نظاار أف اراد العينااة تبعااا

لمتغي اار االقدمي ااة الميني ااة ف ااي بع ااد الا اوالء الع اااطفي  ،فق ااد اس ااتخدمنا اختب ااار شااايفيه لدالل ااة الف ااروق
والجدول التالي يوضح ذلك .
المرحمة

المرحمة

أقل من  8سنوات

فرق

الخطأ المعياري قيم ا ا ااة االحتما ا ا ااال
المعنوية

المتوسطات
من  8إلى 12سنوات

-2..2

2.11

2.1.

أكثر من  12سنوات

2-1.4

2.44

2.28

2..2

2.11

2.1.

-1..0
21.4

2.11

2.08

2.44

2.28

2.11

2.08

ما ا ا ا ا ا ا اان  8إلا ا ا ا ا ا ا ااى  12أقل من  8سنوات
سنوات

أكثر من  12سنوات

أكثر من  12سنوات

أقل من  8سنوات

م ا ا ا ا ا ا ا اان  8إل ا ا ا ا ا ا ا ااى 1..0 12
سنوات

الجدول رقم ( :) 18نتائج االختبار البعدي شيفيه  Scheffeلمفروق في إستجابات أفراد العينة

حول مستوى الوالء التنظيمي المتعمق ببعد الوالء العاطفي لمتغير االقدمية المهنية عند مستوى

الداللة 8.87

ويتضح من خالل القراءة اإلحصائية لمجدول المبين أعاله 6
 وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي بعااد الاوالء العاااطفي حسااب اسااتجابات أفاراد عينااة
الدارسة تبعا لمتغير االقدمية المينية بين (أقل من  8سانوات )و(أكثار مان  12سانوات

) لصالح أكثر من  18سنوات .

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة

 672العدد ( )20سبتمبر 0202

مستوى الوالء التنظيمي لدى موظفي االدارة المحلية
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أظيرت النتائج المرصودة في الجدول رقم ( )18أن قيمة االحتمال المعنوية ( )sigفي الدرجة
الكمية لموالء التنظيمي وبعد الوالء العاطفي كانت اقال مان مساتوى الداللاة ( )2.28مماا يادل أن
ىناك فروق ذات داللة إحصائية فاي الدرجاة الكمياة لمساتوى الاوالء التنظيماي ،وبعاد الاوالء العااطفي

لاادى حسااب اسااتجابات أفاراد عينااة الد ارسااة عمااى اسااتبيان الاوالء التنظيمااي المطبااق ماان قباال الطالااب

الباحث .

ويمك اان تفس ااير ذل ااك أن الم ااوظفين ال ااذين تزي ااد ع اادد س اانوات عممي اام ع اان  18س اانوات ف ااأكثر ،

يكونااون فااي الغالااب قااد قضااو ماادة زمنيااة طويمااة نساابيا فااي مينااتيم  ،األماار الااذي يااؤىميم قانونااا

لالرتقاااء فااي مسااارىم المينااي  ،ماان مثاال الترقيااات الداخميااة والمينيااة ممااا يبااوئيم المناصااب القياديااة
واإلشرافية كأن يكونو رؤساء مصالح او مكاتب  ....الخ  ،ىذا األمر يادفعيم إلاى إظياار ساموكيات
وممارسة مينية تصب في مجمميا في خانة الوالء لمتنظيم مما تكسبيم احترام اآلخارين  ،كاي يقتادي

بيم الموظفون الجدد التابعون  ،الذين ىم تحت قيادتيم ومسؤوليتيم وتكسبيم ( نمذجة السموك) .

واتفقت نتائج دراستنا الحالياة ماع كال مان د ارساة كال مان (فاايزة رويام  ، )8818كماا اتفقات

د ارساتنا مااع د ارساة (حصااة محمااد الصااادق  )8888و د ارساة ( )allen and mayer 1991
،د ارسااة (شاااافية حفااايظ  )8818وكااان ماان نتائجيااا انااو ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية فااي
مستوى الوالء تعزى لالقدمية المينية .
وان إدراك العامل وشعوره باىتمام المنظمة  ،ينمي فيو روح الوالء الميني والنتماء إلى

ىذه المنظمة الذي يعتبر نفسو جزء منيا  ،وىذا يسيم في االستقرار الميني لمعامل مما ينعكس

عمى مردوديتو في األداء واإلنتاج داخل التنظيم  ،وليذا كان موضوع الوالء التنظيمي اىتمام العديد
من الباحثين والدارسين في مجال السموك التنظيمي داخل اإلدارة

،وألىميتو بالنسبة لمعامل

والمنظمة حيث انو من شانو أن يسيم في فعاليتيا و تنافسيتيا في السوق ويضمن بقاءىا و

استم ارريتيا .

قائمة المراجع :

أوال :القرآن الكريم

 -سورة ال عمران  ,اآلية  -/28سورة المائدة ،اآلية  -/ 51سورة الممتحنة ،اآلية . 01

ثانيا :الكتب:

أ /بالمغة العربية:
 -1ابن منظور 6)0551(،لسان العرب ,ا المجمد  ,01دار صابر ،بيروت

 -2جواد شوقي ناجي ( " 6)0222السموك التنظيمي" ،دار الحامد ،عمان ،االردن .
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أ .وليد شالبي /أ .نوال حمريط

 -3مدحت محمد أبو النصر (6 )0221بناء وتدعيم الوالء المؤسساتي داخل المنظمة ،ط،0إتراك
لمنشر والتوزيع ،مصر .

 -4محمود عبد الفتاح رضوان (6)0200إدارة الجودة الشاممة,ط.0المجموعة العربية لمتدريب
والنشر.القاىرة.

 -5مراد نعمونى ،)0201( ،مدخل الى عمم نفس العمل والتنظيم,ط,0جسور لمنشر والتوزيع ,
الجزائر.

 -6موسى ألموزي ،)0202( ،التطور التنظيمي أساسيات ومفاىيم حديثة,ط,1دار وائل لمنشر
والتوزيع ،االردن

 -7عبد الحميد عبد الفتاح المغربي ( ،)0224الميارات السموكية والتنظيمية لتنمية الموارد البشرية
،المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع  ،مصر .

 -8رونالد ريجيو ،)0555( ،ترجمة فارس حممي ،المدخل الى عمم النفس الصناعي
والتنظيمي.ط,0دار الشرق لمنشر والتوزيع ،عمان االردن.

ثالثا :الرسائل واالطروحات:

 -1إيياب أحمد عويضة ،)0224( ،أثر الرضا الوظيفي عمى الوالء التنظيمي لدى العاممين في
المنظمات األىمية محافظات غزة  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،مودعة لدى الجامعة
االسالمية غزة ،فمسطين.

 -2بن حفيظ ،شافية)0202( ،عالقة النمط القيادي حسب نظرية ،ىيرسي وبالنشارد "بالوالء
التنظيمي لدى عينة من معممي المدارس االبتدائية بمدينة ورقمة ،دراسة مكممة لنيل شيادة

الماجستير في عمم النفس العمل والتنظيم  ،ورقمة الجزائر .

 -3دانا  ،لطفي حمدان ( )0224العالقة بين الحرية األكاديمية والوالء التنظيمي لدى أعضاء ىيئة
التدريس في الجامعات الفمسطينية ،مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستير في االدارة التربوية
،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس  ،فمسطين .

 -4ىريو دزاير ،)0221( ،النمط القيادي وعالقتو بالوالء التنظيمي لدى الموظفين دراسة ميدانية
بالمؤسسة الناقمة لمكيرباء سونمغاز عنابة ،مذكرة ماجستير غير منشورة ،كمية اآلداب والعموم
االجتماعية ،قسم عمم النفس  ،جامعة باجي مختار ،عنابة

 -5حنونة سامي ابراىيم )0222( ،قياس مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاممين بالجامعات
الفمسطينية في قطاع غزة  ،رسالة الماجستير غير منشورة  ،الجامعة االسالمية ،غزة  ،فمسطين
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 -6محمد صالح الدين أبو العال ،)0225( ،ضغوط العمل وأثرىا عمى الوالء التنظيمي ،دراسة

تطبيقية عمى المدراء العاممين في و ازرة الداخمية في قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،جامعة نايف،

السعودية .

 -7محمد نجيب عناصري)0200( ،عالقة الوالء التنظيمي بالضغط الميني ومراكز التحكم والدور
االجتماعي لدى أساتذة التعميم العالي بجامعة الجزائر ،أطروحة دكتوراه ،جامعة الجزائر .20

 -8سامى ابراىيم حماد حنونة6)0224( ،قياس مستوى االلتزام لدى العاممين بالجامعات الفمسطينية
بقطاع غزة ,رسالة ماجستير الجامعة االسالمية ,غزة.

 -9صحراوي  ،وافية ()0202الثقافة التنظيمية وعالقتيا بالضغط الميني والوالء التنظيمي وفعالية
الذات لدى إطارات الجامعة الجزائرية ،أطروحة الدكتوراه عموم في عمم النفس العمل والتنظيم

،الجزائر.

 -10خالد الوزان محمد أحمد ( )0222المناخ التنظيمي وعالقتو بااللتزام التنظيمي  ،رسالة
ماجستير غير منشورة  ،جامعة نايف العربية  ،الرياض .

 -11فايزة رويم ( )0202فاعمية االتصال االداري في المؤسسات العامة وعالقتو بالرضا
الوظيفي والوالء التنظيمي لمموظفين  ،اطروحة دكتوراه غير منشورة  ،جامعة ورقمة  ،الجزائر .

رابعا :المجالت والدوريات :

 -1نضال صالح الحوامدة()0221العالقة بين مستوى ادراك فاعمية نظام تقويم االداء وكل من

االداء الوظيفي والرضا الوظيفي والوالء الوظيفي والثقة التنظيمية في الو ازرات الخدمية االردنية،

مجمة جامعة الممك سعود لمعموم اإلدارية ,المجمد ,02العدد0

 -2سميمان الفارس (6)0200اثر سياسات التحفيز في الوالء التنظيمي بالمؤسسات العامة ,مجمة
جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية ,المجمة , 03العدد األول.

 -3فايز رويم ( 6 )0202واقع الوالء التنظيمي فى المؤسسات المينية-دراسة ميدانية بمدينة ورقمة
,-مجمة دراسات نفسية وتربوية مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية,عدد.1

ب/بالمغة األجنبية:
1-  Dale, Barrie, Cary, Cooper, &Adrian Wilkinson, (1997). Operation
Management quality & Human Resources. A Guide to Continuous
Improvement (London: Black well).
2Gosslin , Eric ( 2009 ) Influence des préoccupations de
carrieresur la fluctuation des attitudes au travail , Université du
Québecen Outaouais , Revue multidisciplinaire sur l’emploi ,
lesyndicalisme et le travail , vol N°171 , Canada.
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3- McShane, Steven L., & Glinow, Mary Ann Von, (2007),
Organizational Behavior, McGraw-Hill, Irwin.
4- Miks Mutassim ( 2002 ) Commitment to organization versus
commitment to profession , conflict or compatibility ,
jurnalPengurusam.
5- O.Reilly, C. and Chtman, J.,"Organizational commitment and
psycological attachment : the effects of compliance, identification
and internalization on prosocial behavior", Jornal of Applied
psycology, vol 71, n 1, 1986, p493.
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أسباب مقاومة اإلصالح التربوي من وجهة نظر أساتذة التعليم االبتدائي

أ .جمال ياحي /أ .عمار سويسي

أسباب مقاومة اإلصالح التربوي من وجهة نظر أساتذة التعميم االبتدائي
 -دراسة ميدانية بالمقاطعة الثانية والثالثة ببمدية المسيمة-

أ .جمال ياحي – جامعة محمد بوضياف – المسيمة  -الجزائر
ممخص:

أ .عمار سويسي – عبد الحميد مهري – قسنطينة  -الجزائر

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى وجية نظر أساتذة التعميـ االبتدائي بالمقاطعة الثانية ببمدية المسيمة

نحو مقاومة االصطبلح التربوي ،وعبلقة وجية نظرىـ بعدد مف المتغيرات الشخصية والوظيفية ،كما

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى أىـ المصطمحات المصاحبة لئلصبلح التربوي  .واستخدـ الباحثاف
استبياف أنجز مف طرفيما و لمتعرؼ عمى وجية نظر األساتذة نحو أسباب مقاومة االصطبلح التربوي
وطرؽ التقميؿ منيا .وتوصمت الدراسة إلى أف أىـ أسباب مقاومة األساتذة لمتغيير ىي :عدـ وجود

تكويف مسبؽ فعاؿ  ،فقداف اإلحساس بالمشاركة في التغيير ،وشعور األساتذة أف التغيير فرض عمييـ
بالقوة ،وفرضتو جيات خارجية ،وأف التغيير يزيد مف عبء العمؿ عمييـ ،ونقص الثقة بينيـ وبيف

صناع السياسات التربوية .وكشفت الدراسة عف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ أسباب
مقاومة االصطبلح التربوي تبعاً لمتغير الجنس ،ووجود فروؽ تعزى لمتغيرات المؤىؿ العممي ،وسنوات
الخبرة ،والدورات التكوينية .وأوصت الدراسة بضرورة إشراؾ األساتذة في عممية التغيير ،ومد جسور

وصناع السياسات التربوية المسؤوليف عف التغيير واالبتعاد عف األساليب
الثقة والتعاوف بيف األساتذة
ّ
التسمطية في تنفيذ برامج التغيير ،وعقد دورات تكوينية حوؿ التغيير وأىميتو وأىدافو وكيفية تنفيذه،
واستخداـ نظاـ الحوافز لؤلساتذة المطبقيف لبرامج التغيير.
الكممات المفتاحية  :المقاومة  -االصطبلح

التربوي ،التغيير التربوي  ،التجديد التربوي

السياسات التربوية.
Résumé:
L'étude visait à identifier le point de vue des enseignants de
l'enseignement primaire second municipal provincial liquéfiés Résistance à
la terminologie de l'éducation, et la relation de leur point de vue avec un
certain nombre de variables personnelles et fonctionnelles, comme cette
étude visait à identifier les termes les plus importants associés à la réforme
de l'éducation. Les chercheurs ont utilisé un questionnaire rempli Pour leur
part, et d'apprendre à connaître le point de vue des enseignants sur les
causes de la résistance à la terminologie et les moyens de les réduire au
minimum l'éducation. L'étude a révélé que les raisons les plus importantes
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pour résister à des professeurs de changer sont: le manque de formation
préalable efficace, la perte d'un sens de la participation dans le changement,
et un sens de professeurs que le changement est imposé par la force et
imposée par des tiers, et que le changement augmente la charge de travail
sur eux, et le manque de confiance entre eux et les responsables des
politiques éducatives . L'étude a révélé qu'il n'y avait pas de différences
statistiquement significatives sur les raisons de résister à la terminologie de
l'éducation selon le sexe, et la présence de différences dues aux variables de
qualification, années d'expérience, et séminaires. L'étude a recommandé la
nécessité d'impliquer les enseignants dans le processus de changement, et
de construire des ponts de confiance et de coopération entre les enseignants
et les responsables des politiques éducatives sont responsables du
changement et de se déplacer loin de méthodes autoritaires dans la mise en
œuvre des programmes de changement, et des sessions de formation
organisées au sujet du changement et de son importance et de ses objectifs
et la façon de la mettre en œuvre, et l'utilisation d'incitations pour les
professeurs
appliquant les programmes pour changer le système.
Mots clés: Résistance - terminologie de l'éducation, le changement de
l'éducation, l'innovation éducative et les politiques éducatives.
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أ .جمال ياحي /أ .عمار سويسي

مقدمة:
نحف نعيش في عالـ يتميز بتطور مطرد ومتسارع في تدفؽ المعموماتية  ،واالنفجار المعرفي والتقني،

و تحديات واصبلحات في جميع المجاالت  :السياسية ،الثقافية ،االجتماعية ،التربوية واالقتصادية
والعسكرية ،وكؿ ىذه المجاالت تنشط وتتحرؾ ضمف مؤسسات .

وىذه المؤسسات تعمؿ في ظؿ بيػئة متغيرة باستمرار وليست بعيدة عف ىذه التغييرات السريعة

المتبلحقة والتطورات المتعاقبة باعتبارىا جزء ال يتج أز مف ىذا الكوف  ،فاإلصبلح إذف يحيػط بيا
مف كؿ جانب ،ومف كؿ جية ىػذا ما يجعػميا أماـ تحديات لـ تشيػدىا مف قبػؿ ،وىػو ما يفػرض ويحتػـ

عميػيا إحداث االصبلحات المناسبة لتحقيؽ التوازف والتوافؽ مع المتغيرات السريعة والمتجددة ،و ذلؾ

مف أجؿ مواكبة مقتضيات ىذا العصر و ضماف بقائيا واستم ارريتيا.

عممية اصبلح داخؿ المنظومة التربوية ىي مغامرة تستوجب التخطيط
أف إجراء أي
ال ش ّ
ّ
ؾ ّ
ألف نجاح ىذه الميمة يرتبط بشكؿ مباشر
ميما كاف حدود ىذا االصبلح ّ
أوال ثـ الحيطة و الحذر ْ
لم ْوجة
بمدى تجاوب األفراد داخؿ المنظومة مع ىذا الحدث الجديد ،و األرجح أف ّ
تتعرض المنظومة َ
ِ
تتعدد أسبابيا.
الرفض ّ
عارمة مف ّ
ومف ىنا كاف لزاما عمى المنظومة التربوية اصبلح و تطوير مناىجيا وتحديث وسائميا  ،لبلىتماـ

بالفرد وتنميتو في مختمؼ الجوانب و في شتى المياديف  ،حتى يتأقمـ مع ما يحدث في المحيط الذي
يعيش فيو ويضمف استم ارره المادي واستق ارره النفسي  ،إذ لـ يعد مفيوـ التربية الحديثة قاص ار عمى

العممية ا لتعميمية فقط والتي مف أىـ أىدافيا نقؿ المعارؼ دوف ما تحديد آلثارىا أو ألىميتيا بالنسبة
لممتعمميف  ،وفؽ ما كاف معروفا مف قبؿ  ،بؿ تعدى مفيوـ التربية الحديثة في المدارس والمعاىد

التربوية ودور العمـ في وقتنا المعاصر إلى إعداد الدارس لمحياة  ،وتقديـ كؿ ما يتصؿ ببنائو الديني
والعقمي والمعرفي والخمقي واالجتماعي  ،وما يتناسب مع استعداداتو وطاقاتو ومياراتو وما يتوافؽ مع

نمائو العمري في مختمؼ مراحؿ التعميـ.

أكدت العديد مف الدراسات عمى أف عممية تطبيؽ اإلصبلح التربوي عممية صعبة ومعقدة وغير
ولقد ّ
معروفة النتائج وفي محاوالتيا لمعرفة لماذا ىي كذلؾ ،فكاف مف أىـ األسباب التي توصؿ إلييا
الباحثوف ،والتي تؤدي لفشؿ اإلصبلح ىو األستاذ ومقاومتو لئلصبلح التربوي؛ ذلؾ ألف األستاذ ىو
أداة التغيير في المجتمع وىو المسؤوؿ األوؿ عف نجاح اإلصبلح أو فشمو ،وىو العنصر األساسي في

عممية التغيير في المؤسسات التربوية (غنيمة 1996:؛ شتا .) 1999 ،وأف األساتذة قد يقاوموف
اإلصبلح المراد إحداثو ،سواء مف حيث نوعو أو حجمو أو توقيتو أو طريقة تطبيقو ،وقد تكوف مقاومتيـ
لمتغيير صريحة عمنية مباشرة وذلؾ بإببلغ اإلدارة بذلؾ وفي تشكيؿ مجموعات معارضة (نقابات
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الت ربية) ،أو في االمتناع عف العمؿ (االضرابات )  ،وقد تكوف غير مباشرة أو غير ظاىرة تتمثؿ في
كثرة التغيب أو التأخر عف العمؿ وخمؽ األعذار لتبرير التقاعس عف أداء العمؿ وارتكاب األخطاء .وقد

تكوف مقاومتيـ لمتغيير ناجمة عف أسباب عديدة منيا :التناقض بيف الحديث والقديـ ،وبيف النزعات

العصرية التحررية والثقافة التقميدية ،وغيرىا مف األسباب األخرى (أيوب،1997:ص)125

وبناء عمى ما سبؽ ،يرى الكثير مف التربوييف أف مقاومة االصبلح ظاىرة ال يمكف إىماليا والسكوت
ً
عمييا ،بؿ يجب التقميؿ منيا واعتبار ذلؾ جزء مف أي برنامج تغيير ،وأف االستاذ ال يزاؿ يؤدي دو اًر

ميماً في العممية التربوية بالرغـ مف التطورات التكنولوجية اليائمة في العممية التربوية؛ فنوعية التعميـ
ومخرجاتو

تعتمد

أساساً

عمى

المعمـ

وكفاياتو،

وأنو

مفتاح

التغيير

في

أي

نظاـ

تربوي )Mathibe:2007(.والمقصود بمقاومة االصبلح في ىذه الدراسة ىو السموؾ الذي يحاوؿ مف

خبللو األستاذ في التعميـ االبتدائي جاىداً المحافظة عمى الوضع الراىف وعدـ تغييره في الوقت الذي
يحاوؿ فيو النظاـ التربوي تغيير ىذا الوضع.

 -1مشكمة الدراسة وتساؤالتها:

إف عممية اإلصبلح التربوي ضرورة فرضتيا بالدرجة األولى األوضاع التعميمية السابقة وااللتحاؽ بركب

الدوؿ المتطورة بالدرجة الثانية ىذا مف جية ،والوصوؿ إلى تحقيؽ األىداؼ السامية و الفعالية القصوى

مف العممية التربوية مف جية أخرى  ،و عمى ىذا تمح الحاجة في ببلدنا اليوـ عمى إحداث تغييرات في
المنظومة التربوية قصد تطويرىا و تحسينيا حتى تواكب التحوالت الداخمية وتساير التقدـ الحاصؿ في

التربية و التعميـ  ،وىذا ما استدعى إحداث إصبلح تربوي غايتو بناء منظومة تربوية موحدة ومنسجمة

في أىدافيا ومضامينيا وآليات تسييرىا ،خاصة في المناىج الدراسية مف التعميـ التحضيري إلى التعميـ

العالي.

أمر حتمي وجزٌء ال يتج أز مف مفردات حياتنا اليومية؛ فاإلنساف يسعى دائماً إلى التطور
فاإلصبلح ٌ
والتغيير والتحسيف وطمب ما ىو أفضؿ كؿ شأف مف شؤوف حياتو ليعيش زمانو ،ويحقؽ حياة طيبة في
مجتمعو ،وكذا المجتمعات تعيش في تطورات اجتماعية واقتصادية وسياسية مستمرة .وعميو ،فإف
االصبلح وطمب األفضؿ ليو أحؽ وأولى في العممية التي تعمؿ عمى صقؿ شخصية اإلنساف وتكويف

اتجاىاتو نحو العالـ والحياة فيو ،ونعني بيذه العممية– التربية – وىي التي بيا تصاغ شخصية

الفرد وتتشكؿ فييا فمسفة وجوده ،وىي التي تحافظ عمى بقاءه واستم ارريتو ،ومف ثـ االبقاء عمى ىويتو

والنيوض بحضارتو .ومف خبلؿ القراءات والمراجعات التي أجراىا الباحثاف حوؿ موضوع اإلصبلح
ٍ
بشكؿ  ،يعتقداف أف تناوؿ ىذا الموضوع لجدير بالبحث والدراسة ،والنظاـ التربوي في
والتغيير التربوي
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة

 55العدد ( )02سبتمبر 2016
2

أسباب مقاومة اإلصالح التربوي من وجهة نظر أساتذة التعليم االبتدائي

أ .جمال ياحي /أ .عمار سويسي

الجزائر مر بتغيرات عميقة منذ االستقبلؿ ؛ حيث تمت إعادة النظر في مكونات النظاـ التربوي
الجزائري مف مناىج ومعمميف ووسائؿ تكنولوجية ،كانت كميا تيدؼ إلى تحسيف العممية التعميمية

التعممية،

غير أنو ،ومف خبلؿ متابعة واقع المعمميف في الجزائر ،وظيور أشكاؿ متنوعة لمتظاىر تتمثؿ في

االحتجاجات المتكررة واالمتناع عف التدريس وتنفيذ االعتصامات وتنظيـ ضد و ازرة التربية

في اآلونة األخيرة ،يبدو جميا أنيـ غير راضييف عف اإلصبلح التربوي ويقاوموف التغيير .وانطبلقاً مف
أىمية األستاذ ودوره في العممية التربوية التعميمية ونجاحيا ،وفي عممية اإلصبلح التربوي وتحقيؽ

األىداؼ المرجوة منو ،ومف أف القياـ بعممية اإلصبلح تتأثر بعوامؿ كثيرة منيا اتجاىاتو وردود أفعالو

حوؿ ىذه العممية ،تأتي ىذه الدراسة إللقاء الضوء عمى أسباب مقاومة االساتذة لئلصبلح وطرؽ

التغمب عمييا مف وجية نظرىـ ومف ىذا المنطمؽ طرح الباحثاف التساؤالت التالية :

 -1ما أسباب مقاومة أساتذة التعميـ االبتدائي لئلصبلح التربوي مف وجية نظرىـ؟

 -2ىؿ توجد فروؽ بيف استجابات األساتذة حوؿ أسباب مقاومتيـ لئلصبلح مف وجية نظرىـ تعزى
لمتغير الجنس ؟

 -3ىؿ توجد فروؽ بيف استجابات األساتذة حوؿ أسباب مقاومتيـ لئلصبلح مف وجية نظرىـ تعزى
لمتغير المؤىؿ العممي؟

 -4ىؿ توجد فروؽ بيف استجابات األساتذة حوؿ أسباب مقاومتيـ لئلصبلح مف وجية نظرىـ تعزى
لمتغير األقدمية في العمؿ؟

 -5ىؿ توجد فروؽ بيف استجابات األساتذة حوؿ أسباب مقاومتيـ لئلصبلح مف وجية نظرىـ تعزى
لمتغير التكويف ؟

 -2فرضيات الدراسة :
 -1توجد أسباب مقاومة أساتذة التعميـ االبتدائي لئلصبلح التربوي مف وجية نظرىـ كقمة التكويف ،
عدـ لمشاركة في اإلصبلح ،الخوؼ مف الفشؿ ،اإلصبلح يتجاىؿ قيـ األفراد.

 -2توجد فروؽ بيف استجابات األساتذة حوؿ أسباب مقاومتيـ لئلصبلح مف وجية نظرىـ تعزى
لمتغير الجنس

 -3توجد فروؽ بيف استجابات األساتذة حوؿ أسباب مقاومتيـ لئلصبلح مف وجية نظرىـ تعزى
لمتغير المؤىؿ العممي

 -4توجد فروؽ بيف استجابات األساتذة حوؿ أسباب مقاومتيـ لئلصبلح مف وجية نظرىـ تعزى
لمتغير األقدمية في العمؿ
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 -5توجد فروؽ بيف استجابات األساتذة حوؿ أسباب مقاومتيـ لئلصبلح مف وجية نظرىـ تعزى
لمتغير التكويف

 -3أهداف الدراسة :
ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء آراء أساتذة التعميـ االبتدائي لممقاطعة الثانية والثالثة ببمدية المسيمة

حوؿ أسباب مقاومة اإلصبلح وطرؽ التغمب عمييا ،ومعرفة الفروؽ بيف استجاباتيـ وفقاً لمتغيرات:

الجنس ،والمؤىؿ العممي ،و األقدمية في العمؿ  ،والتكويف.
 -4أهمية الدراسة:

تتمخص أىمية الدراسة الحالية في النقاط اآلتية:

 تناوليا إلحدى الموضوعات البحثية اليامة؛ إذ أف الوقوؼ عمى أسباب مقاومة األساتذة لمتغييروعمى طرؽ التغمب عمييا ودراستيا بطريقة عممية وميدانية قد يؤدي إلى تطوير العممية التعميمية
واالرتقاء بيا ،وبخبلؼ ذلؾ فإف اإلخفاؽ في تحديد ىذه األسباب ومواجيتيا قد يكوف أحد العوامؿ التي

تعيؽ سير عمميا.

 تركيزىا عمى أساتذة التعميـ االبتدائي كونيـ أىـ العناصر األساسية المستيدفة لئلصبلح (الجيؿاألوؿ ثـ الجيؿ الثاني ) ،ومف أىـ الدعامات األساسية لئلصبلح التربوي.

 بالرغـ مف وجود عدد ال بأس بو مف الدراسات الميدانية في الدوؿ الغربية حوؿ مقاومة اإلصبلح والتغيير ،إال أف ىذا الموضوع لـ يحظ باىتماـ الباحثيف في الدوؿ العربية في حدود عمـ الباحثيف

وجاءت ىذه الدراسة لتسميط الضوء عمى أىـ أسباب مقاومة األساتذة لئلصبلح التربوي في الجزائر .

 -5مصطمحات الدراسة :

 -1-5مفهوم المقاومة :يمكف تعريفيا أنيا :كافة ردود الفعؿ السمبية لؤلفراد تجاه التغييرات التي
قد تحصؿ أو التي حصمت بالفعؿ في المنظمة(المؤسسة) العتقادىـ بتأثيرىا السمبي عمييـ.

(خضير كاظم محمود وخميل محمد حسن الشماع ،2222:ص )385

وقد تكوف مقاومة األفراد عمنية؛ فيبادر الرافض بمختمؼ أشكاؿ المقاومة حسب درجة تأثير التغيير

أو قدرتو أو طريقتو لممقاومة(كاالحتجاج  ،التباطؤ ،اإلضراب ،طمب النقؿ أو اإلستقالة.)...

وقد تكوف المقاومة مستترة إذا أدرؾ الرافض أو المقاوـ أف التغيير ييدد مصالحو الخاصة فقط ولف
يسبب مشاكؿ لآلخريف ،أو ال توجد لو نقاط قوة تساعده عمى إعبلف رفضو (كاالنسحاب ،التغيب،

التمارض.)...

تعني مقاومة التغيير امتناع األفراد عف التغيير أو عدـ االمتثاؿ لو بالدرجة المناسبة

والركوف إلى المحافظة عمى الوضع القائـ ،وفي ىذا السياؽ يقوؿ األعرجي ( )1990أف المقاومة
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قد تأخذ شكبل آخر و ذلؾ باف يقوـ األفراد بإجراءات مناقضة أو مناىضة لعمميات التغيير ،وىذه

المقاومة قد ال تكوف سمبية في أغمب األحواؿ بؿ ايجابية وتتمثؿ إيجابية المقاومة عندما يكوف
التغيير المقترح سمبيا بمعنى أف الفوائد المتحققة منو أقؿ التكاليؼ المدفوعة و عدـ االمتثاؿ لو
يصب في مصمحة اإلدارة .

أما سمبية المقاومة فأنيا تتـ عندما تكوف نتائج التغيير إيجابية و مردودىا عمى الموظؼ

والمنظمة كبي ار مقارنة بتكاليفيا  ،ولمقاومة التغيير ىناؾ أيضا أبعاد أخرى ،فقد تأخذ الصفة الفردية

أو الجماعية و قد تكوف بشكؿ سري أو ظاىري( .سيد منير عبودي،2227:ص)41

 -2-5مفهوم اإلصالح:

بأنو النظر في النظاـ التربوي القائـ بما في ذلؾ النظاـ التعميمي
يعرفو أحمد حسيف المقاني ّ :
ومناىجو ،مف خبلؿ إجراءات الدراسات التقويمية ،ثـ البدء في عممية التطوير وفؽ مقتضيات
الرؤى المستقبمية لمنظاـ التربوي ،وفي ىذه الحالة تكوف االتجاىات العالمية
المرحمة الراىنة و ّ
ومظاىر التجديد التربوي مف أىـ األمور التي توضع في االعتبار  (.أحمد حسين

المقاني،1999:ص)32

ويعرفو سيمونز :حيث يرى أف اإلصبلحات التربوية ما ىي إال تمؾ التغيرات التي تحدث في
السياسة التعميمية ،التي مف شأنيا أف تحدث زيادة كبيرة سواء في الميزانية التعميمية أو في المنحنى
اليرمي لمممتحقيف بالمدرسة ،أو في األثر الذي تحدثو االستثمارات التعميمية عمى البشر ،وفي التنمية

االجتماعية  (.روبرت ماكييج، 1999:ص)42

أما حسف البيببلوي فيعرفو  :بأنو تمؾ التعديبلت الشاممة األساسية ،في السياسة التعميمية التي
أي منيـ في نظاـ
تؤدي إلى تغيرات في المحتوى و الفرصة التعميمية و البنية االجتماعية ،أو في ً
التعميـ القومي في بمد ما(.حسن حسين البيبالوي،1998:ص)12
لذلؾ فإف مفيوـ اإلصبلح التربوي ىو التعديؿ المدخؿ عمى النظاـ التربوي و الذي يخص
مكامف الخمؿ والنقص فيو ،وىو أيضا إعادة النظر في النظاـ التربوي والتجديد فيو ،بما يتماشى

ومتطمبات المدرسة وحسب التطورات الحاصمة التي تتعمؽ بالمجاؿ التربوي .

 -3-5مصطمحات مصاحبة لمفهوم اإلصالح :

لئلصبلح التربوي عدة مفاىيـ يستخدميا التربويوف استخدامات مختمفة مف أىـ ىذه المفاىيـ نذكر
التجديد  ،التطوير  ،التحديث  ،االختراع واالبتكار والتغيير ،ويتضح لنا ىذا االختبلؼ مف خبلؿ
التعاريؼ االتية :
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-1-3-5التجديد واإلصالح :يعرؼ " ماتيو مايمز "  Mathew mielsالتجديد بأنو  :تغير محدد،
مقصود وجديد يعتقد انو اكثر فعالية في تحقيؽ أىداؼ النظاـ.

ويقوؿ أيضا أف التغيير مصطمح بدائي غير محدد تقريبا وىو عادة عمى انو حدث تعديؿ أو

اختبلؼ ممحوظ بالنسبة لشيء ما بيف الزمف ( أ ) والزمف ( ب ) ،وفي شرحو لمعنى اإلصبلح يقوؿ

:انو مصطمح غامض غير محدد واإلنساف عادة ينظر إلى اإلصبلح عمى انو يتضمف تغيي ار عمى

نطاؽ واسع  .ىنا نبلحظ أف العامؿ المشترؾ في تعريؼ " مايمز " لممصطمحات الثبلثة ىو تكرار
كممة ( تغيير) التي يعتبرىا مصطمحا بدائيا غير محدد  ،وىذا بالطبع ال يقمؿ مف تعريفات مايمز

وانما يشير إلى عدـ الدقة المستخدمة لمتمييز بيف المصطمحات والمفاىيـ.

( محمد منير مرسي،1996:ص)4

يشير آدمر) ) Adamrإلى أف التفريؽ بيف التجديد واإلصبلح يتوقؼ عمى الدرجات المختمفة

لعممية تغمغؿ التجديد في النظاـ مف نقطة ما ،ومدى حجـ التجديد المتضمف حيث أف التجديد ،ال

يكوف في مراحمو األولى إصبلحا  ،ولكف يعتبر التجديد الذي يحقؽ درجة تغمغؿ كبيرة في أجزاء

النظاـ فيما بعد إصبلحا  ،ويخمص إلى أف أي تجديد صغير في حجمو  ،يمكف أف يصبح إصبلحا

بزيادة حجمو  ،وزيادة تأثيره حيث يشمؿ أجزاء كثيرة في النظاـ .

ويشير ىيمومانتيوف "  " Hemomantonإلى أف اإلصبلح كعنصر مف عناصر التجديد يعني

أف التغير ينبغي أف يؤدي إلى ما ىو أحسف  ،والوصوؿ إلى ما ىو أفضؿ عف طريؽ اإلضافة،

والحذؼ والتعديؿ في البنى القائمة عمى أساس أنيا بنى غير سميمة ( .عابد أحمد الخوالدة:

،2227ص)26

-2-3-5التجديد والتحول والتطور  :يشير تقرير ىيئة اليونسكو إلى أف التغيير ىو التحوؿ (shift
) والتطور ( )developmentفالتحوؿ نوع مف التغيير المستمر في حركتو يتخذ اتجاىا واحدا مف
اتجاىات أربعة ىي :إلى األماـ أو إلى الوراء أو إلى األعمى أو إلى األسفؿ .والتطور نوع آخر يأخذ

صورة النمو مف شكؿ بسيط إلى شكؿ أكثر تعقيدا.

-3-3-5التجديد والتغيير :تتمثؿ في أف التجديد(  ) Innovationوالتغيير (  ) Changeىناؾ
عبلقة كبيرة بينيما وال بد لمتجديد أف يتضمف بالضرورة تغيي ار بصورة أو بأخرى  ،ويستوفي ىذا
الشرط حيف يتضمف التجديد تعديبل  ،أو تحويبل  ،أو تنويعا  ،وقد يكوف تدريجيا أو جذريا  ،وإلحداث

التغييرات ال بد لممجدد مف أف يغير  ،أو يبدؿ أو يحوؿ  ،أو يعيد التركيب  ،ويخرج بشيء جديد .

(غاستون ،مياال ريه،1999:ص)12
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-4-3-5التجديد والتقادم  :يساء كثي ار فيـ كممة جديد  ،كصفة التجديد  ،وتفسر عمى أنيا تعني
كؿ جديد ال بد مف أف يكوف جديدا لكؿ الناس  ،وكؿ البمداف وفي الحقيقة أف الجدة تعني فقط أف
الذيف سيأخذوف بيذا التجديد سيخدموف فكرة  ،أو طريقة  ،أو ممارسة معينة لممرة األولى في شكميا

الجديد ،فالتجديد ىو عكس القديـ  ،ومع ذلؾ فإف التجديد نفسو قد يكوف ممارسة قديمة  ،ومعروفة

لآلخريف.

(مجيدي الطيب،2212 :ص)51

-5-3-5التجديد واالختراع :قد ترتبط كممة التجديد أحيانا بعبلقتو بكممة االختراع ( ) Invention
 ،وربما يكوف ذلؾ لما بيف الكممتيف مف التشابو  ،ولكنيما ليس مف أصؿ واحد ولو أف اشتقاقيما
جاء مف الكممة البلتينية (  ) in-venireوتعني يعثر أو يجد أو يكتشؼ  ،واستخدمت كممة اختراع

(  ،) Inventionقبؿ أف تظير كممة تجديد (  ) innovationبفترة طويمة  ،ومع ذلؾ فإف ىنالؾ

عبلقة وظيفية ما بيف االختراع والتجديد مع أف التجديد ال يقتضي االختراع  ،فالممارسات التربوية

الجديدة ال يعني بالضرورة اختراعيا ( .مجيدي الطيب  :المرجع السابق ،ص)51

-6-3-5التجديد والتقميد  :يعني التقميد (  ) Imitationنقؿ التجديد مف مكاف إلى آخر  ،وال
يتضمف بالضرورة إنشائو وتكوينو ،ولقد اعتبر فولف (  )1982 fullanذلؾ معضمة مف معضبلت
تنفيذ التجديد في النظاـ التربوي ،وأشار إلى وجيتي النظر التي تحمؿ أحدىما مفيوـ التقميد وىو

منيج اإلخبلص ،والدقة في تنفيذ التجديد  ،والذي يفترض أف التجديد مطور مف قبؿ  ،وما عمى
األفراد إال تنفيذه كما ىو وكما صمـ مف قبؿ واضعو  ،ومنيج التطوير ،والتكييؼ الناجح والذي يرى

التجديد نتيجة التعديبلت والتطويرات أثناء االستخداـ .
سابق،ص)29

( عايدة أحمد الخوالدة  :مرجع

-7-3-5التجديد والتحديث  :قد يعني التحديث ()Renewalطرؽ حديثة ،بدال مف الطرؽ القديمة،
بينما التجديد يعاصر غيره مف الموجودات واألفكار ،والعمميات ،ويحؿ محميا إذا اثبت فعاليتو في
المجتمع ،كما أف التحديث قد يتضمف إدخاؿ تجديدات كثيرة وىذا يكوف معناه اعـ مف التجديد.
(النوري عبد الغني ،1987:ص)73

ويمكف تعريؼ اإلصبلح التربوي  :بأنو أية محاولة فكرية أو عممية إلدخاؿ تحسينات عمى الوضع

الراىف لمنظاـ التعميمي سواء كاف ذلؾ متعمقا بالبنية المدرسية أو التنظيـ واإلدارة أو البرنامج التعميمي
وطرائؽ التدريس أو الكتب الدراسية وغيرىا .

نستنتج مف التعاريؼ السابقة الذكر أف اإلصبلح التربوي يتضمف التغيير والتطوير والتحديث

والتجديد كوف ىذه المفاىيـ متداخمة و ال يمكف الفصؿ بينيا الرتباطيا وتشابكيا مع بعضيا .
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فالقائـ عمى اإلصبلح يمكف أف يكوف مجددا ومخترعا ويسعى إلى التغيير والتطوير والتحسيف

والتجديد.

 -5الدراسات السابقة :

 -1-5دراسة أجراها اورج ( :) Oreg, 2006وجد أف أىـ أسباب مقاومة المعمميف لمتغيير

يمكف أف تقع نتيجةً ألحد األسباب التالية :خشية فقداف الوظيفة ،خشية تدني الدخؿ ،عدـ الشعور
باألمف الوظيفي مع وجود ىذا التغيير ،وجود خبره سابقة سيئة لعممية تغيير فاشمة ،عدـ الثقة

بالجيات التي بادرت لمتغيير ،وعدـ تأثير المعمميف في عممية صنع القرار المتعمؽ بالتغيير.

 -2-5دراسة كانتر(  :) Kanter, 2006أجرتيا عمى عينة تكونت مف (  ) 487معمـ ومعممة في
مدينة ديترويت االمريكية ( )Detroitبيدؼ معرفة أسباب مقاومة المعمميف لمتغيير ،مستخدمةً

استبانة تكونت مف(  ) 57فقرة موزعة عمى عدة مجاالت شخصية وتنظيمية ،توصمت إلى أف أكثر

األسباب ذك اًر لمقاومة التغيير ىي :أف التغيير يأتي دوف سابؽ إنذار أو تخطيط ،وأف المعمميف ليست

لدييـ المعرفة الكافية حوؿ التغيير ،وال يعرفوف مسبقاً إلى أيف يمكف أف يقودىـ ىذا التغيير ،وأف
المعمميف يخشوف مف فقداف الروتيف الذي تعودوا عميو ،وأف التغيير يمكف أف يؤثر عمى حياة المعمميف

العائمية ،وأنو سيجمب مزيد مف العمؿ لممعمميف الذيف ىـ أصبلً يعانوف مف العبء الزائد وتكثيؼ
العمؿ ،وأف المعمميف يخافوف أنيـ أذا طبقوا التغيير فإف ذلؾ

يعني ليـ أف ما كانوا يفعمونو في السابؽ كاف خطأً وأف ىناؾ ميارات جديدة مطموب منيـ تعمميا،
باإلضافة إلى الغموض الذي يكتنؼ برامج التغيير .واقترحت الدراسة عمؿ ما أسمتو الباحثة خارطة

اإلصبلح ( ) Map of changeوذلؾ لمحد مف األسباب المذكورة ،وتقميؿ مقاومة المعمميف لمتغيير.
 -3-5دراسة

ريشاردز(  :) Richards, 2002ىدفت إلى التعرؼ إلى أسباب مقاومة

المعمميف لمتغيير مف وجية نظرىـ ،عمى عينة تكونت مف (  ) 375معمماً ومعممة في

المرحمة األساسية

والثانوية بوالية كاليفورنيا األمريكية ،تراوحت خبراتيـ التدريسية مف سنتيف إلى عشريف سنة .وكاف مف
أبرز ما توصمت إليو الدراسة أف المعمميف يقاوموف التغيير لؤلسباب التالية :الشؾ في أف ىذا التغيير

سيحدث الفرؽ المطموب؛ إذ أف لدييـ خبرات فاشمة كثيرة مع التغيير ،وزيادة العبء في العمؿ؛ إذ أف
ُ
أي تغيير بالنسبة ليـ يعني زيادة في األعباء التي يتحممونيا ،فبل وقت وال طاقة ليـ لتنفيذ ىذا التغيير،
وعدـ شعور المعمميف بممكيتيـ (  )Ownershipحيث أف التغيير ُيفرض مف خارج المؤسسة التربوية،
وكذلؾ يخشى المعمموف الفوضى ،فيـ يخافوف أف يفقدوا السيطرة عمى عمميـ ،باإلضافة إلى نقص
الدعـ المتوفر لمقياـ بالتغيير؛ فبرامج التدريب نظرية وغير كافية وال تمبي االحتياجات الواقعية لممدرسة،
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وعدـ وجود نظاـ لممتابعة ،وعدـ االقتناع بالمنافع التي يجمبيا التغيير ليـ أو لطبلبيـ .وكذلؾ تحدث

المعمموف عف نقص في الترويج لمشروع التغيير؛ فبل مقدمات مسبوقة وال ترويج لفكرة التغيير.
واقترحت الدراسة عدة إجراءات لمتقميؿ مف مقاومة المعمميف لمتغيير منيا :تقديـ برامج تدريب مستمرة

وليست برامج لمرة واحدة فقط (  ،() one shotومشاركة المعمميف في صنع القرار المتعمؽ بالتغيير،

وأخذ البيئة المدرسية والمناخ التنظيمي في المدرسة باالعتبار عند وضع أي خطة تغيير ،وأخي اًر احتراـ

وتقدير المعمميف وخبرتيـ.

 -4-5دراسة لي (  :) Lee, 2001وقد أجرى دراسة عف أسباب مقاومة المعمميف لمتغيير ،وكاف مف أبرز
نتائج ىذه الدراسة أف المعمميف يقاوموف التغيير المفروض عمييـ مف الخارج؛ لذا فأف ىذا التغيير
يفشؿ في تمبية الحاجات المينية والشخصية لممعمميف .كما توصمت الدراسة إلى أف أحد أىـ أسباب

نجاح التغيير ىو شعور المعمميف بممكيتيـ ليذا التغيير وأنيـ مسؤولوف عنو.

 -6-5دراسة كل من دتويمر ومتشمر( : )Mutchler, &Duttweiler1990قامتا بدراسة لتقصي أسباب
مقاومة المعمميف في منطقة مانياتف بوالية نيويورؾ عمى عينة تكونت مف (  ) 216معمماً ومعممة.
وقد استخدمت الباحثتاف أسموب المقابمة في دراستيما ،وتوصمتا إلى أف أىـ أسباب مقاومة المعمميف

لمتغيير ىي :خشية المعمميف مف قبوؿ المخاطر التي يجمبيا التغيير ،والخوؼ مف فقداف السمطة،

ونقص الثقة لدى المعمميف ،ونقص الوضوح والتعريؼ ببرنامج التغيير بيدؼ التعرؼ إلى أسباب
مقاومة المعمميف لمتغيير ولئلجابة عمى أسئمة الدراسة فمقد تـ تطوير استبانة تكونت مف (  ) 65فقرة

موزعة عمى عدة مجاالت وزعت عمى عينة تكونت مف ( ) 615معمماً ومعممة في مناطؽ تعميمية
مختمفة تقع في الواليات الجنوبية مف الواليات المتحدة األمريكية .وكاف مف أىـ نتائج الدراسة أف

المعمميف يقاوموف التغيير لؤلسباب التالية :فقداف األمف الوظيفي ،فقداف السمطة التي يتمتعوف بيا

داخؿ الغرفة الصفية والمدرسة ،فقداف منافع اكتسبيا المعمموف مع مرور الوقت مف خبلؿ خدمتيـ،
فقداف العبلقات االجتماعية الجيدة ،فقداف اإلحساس باالتجاه فبل يعد المعمموف يعرفوف إلى أف يسير
بيـ ىذا التغيير وفقداف النفوذ الذي يتمتع بو المعمموف مف خبلؿ اتحادىـ أو نقابتيـ المينية.

 -6-5دراسة هيبرمان (  :) Huberman, 1988كاف مف أىـ نتائجيا أف المعمميف كبار السف
أصحاب الخبرة الطويمة في التعميـ يقاوموف التغيير ،وأف لدييـ مناعة ضد التغيير ،ولدييـ أساليب
مختمفة إلفشاؿ التغيير نتيجة تراكـ خبرتيـ في التعامؿ مع عدة برامج سابقة لمتغيير التربوي .وأكد أف

يطوروف عادات مينية ال يريدوف بأي حاؿ مف األحواؿ التخمي عنيا أو
المعمميف مع مرور الوقت ِّ
تغييرىا وىذاما أسماه بدكتاتورية العادة .
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 -7-5دراسة قام بها دويل وبوندر( :)Doyle & Ponder, 1977ىدفت إلى التعرؼ إلى أسباب
مقاومة المعمميف لمتغير في الواليات المتحدة األمريكية وكأف مف أىـ ما توصمت إليو الدراسة أف

المعمميف يقاوموف التغيير ألف التغيير يتطمب منيـ جيداً إضافياً ،ووقتا طويبلً لمتكيؼ معو ،كما أف ىذا
التغيير ال يتفؽ مع فمسفة المعمميف التربوية.

 -8-5دراسة قام بها جروس ،جايكونتا وبيرنشتين(1971

:)Bernstien

& Gross, Giacquinta

ىدفت إلى التعرؼ إلى الحواجز التي تعيؽ التغيير مف وجية نظر المعمميف في مدرسة كامبير

التجريبية؛ حيث تـ استخداـ أسموب دراسة الحالة ،وكأف مف أبرز ما توصمت إليو الدراسة أف المعمميف

يعتبروف عدـ الوضوح في األدوار المتوقع منيـ القياـ بيا ،وعدـ وضوح ماىية التغيير ،والفوائد

المرجوة منو ،وعدـ وجود الميارات الكافية لتنفيذ اإلصبلح لدى المعمميف نتيجة عدـ تمقييـ التدريب
البلزـ لذلؾ ،وعدـ وجود الموارد البشرية والمادية المطموبة لئلصبلح ،وعدـ وجود االلتزاـ والرغبة في

استثمار الوقت والجيد المطموبيف لمتغيير ،وعدـ وجود تناغـ بيف التنظيـ اإلداري لممؤسسة التربوية

وحاجات تطبيؽ التغيير.

الجانب الميداني:

 -1الحدود الزمانية والمكانية والبشرية :
 -أجريت ىذه الدراسة خبلؿ الفصؿ الدراسي الثالث مف العاـ الدراسي.2016/2015

 -طبِّقت عمى عينة مف أساتذة التعميـ االبتدائي لممقاطعة الثانية والثالثة ببمدية المسيمة قواميا 130

أستاذ

 -2منهجية الدراسة:
يتـ وفؽ المنيج الوصفي المسحي التحميمي جمع البيانات مف جميع أفراد مجتمع الدراسة أو عينة منو
ّ
تـ
ثـ تحميميا وتفسيرىا ً
بناء عمى ما ّ
بيدؼ وصؼ الظاىرة المدروسة مف حيث طبيعتيا ودرجة وجودىاّ ،

(العساف،عبيدات وآخرون 1997 :ص ) 147وعميو ،فقد استخدـ الباحثاف ىذا
جمعو مف بيانات ّ
المنيج لمناسبتو لطبيعة ىذه الدراسة وأىدافيا؛ فقاـ بتوزيع أداة الدراسة عمى عينتيا لجمع البيانات

ثـ تفريغيا في الحاسب اآللي ومعالجتيا إحصائياً بواسطة البرنامج اإلحصائي( )20 SPSS
المطموبةّ ،
ثـ تفسيرىا.
ّ
-3عينة الدراسة

تـ اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة الطبقية العشوائية مف مختمؼ المدارس االبتدائية لبمدية المسيمة
ّ
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تـ توزيع  130استبياف ،أستبعد منو (  ) 18استبياف لـ يجب عمى كامؿ بنودىا ليصبح العدد الفعمي
ّ
لمعينة ىو112استبياف .
 -4أداة الدراسة

بعد تحديد مشكمة الدراسة ،وأىدافيا ،وأسئمتيا ،قاـ الباحثاف ببناء استبياف كأداة لجمع البيانات عف
موضوع الدراسة مف أفراد العينة ،وذلؾ بالرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة التي تناولت

موضوع اإلصبلح التربوي والتغيير والتي تـ التطرؽ عمى بعضيا سابقا  .وتكونت األداة مف جزأيف

اشتمؿ األوؿ منيا عمى المعمومات األولية البلزمة عف المستجيب وىي :الجنس ،والمؤىؿ العممي،

وسنوات الخبرة ،والتكويف  ،واشتمؿ الجزء الثاني عمى (  ) 30بندا تمثؿ أسباب لمقاومة األساتذة
لئلصبلح وعمى ضوء طريقة ليكيرت وضع الباحث أماـ كؿ عبارة مف عبارات المقياس سمـ ثبلثي

متدرج كبدائؿ لئلجابة ،و ذلؾ عمى النحو اآلتي( :دائما – أحيانا – أبدا) ويطمب مف المفحوص وضع

عبلمة ( )Хعمى أحد البدائؿ الثبلثة التي تتفؽ مع وجية نظره ،و ذلؾ أماـ كؿ عبارة مف عبارات
المقياس( .نعـ –أحيانا –أبدا)

-5صدق أداة الدراسة:

قاـ الباحثاف بحساب صدؽ االتساؽ الداخمي ،وذلؾ بتطبيقيا عمى عينة تكونت مف ( )25أستاذ مف
خارج عينة الدراسة ،وحساب معامؿ ارتباط بيرسوف لقياس ارتباط كؿ بند مف بنود االستبياف مع

المحور المنتمية إليو أسباب مقاومة اإلصبلح ،وأساليب التقميؿ منيا( وقد تراوحت قيـ معامؿ االرتباط

بيف(  ) 0.826 – 0.784وجميعيا دالة إحصائياً عند مستوى الداللة (  )α = 0.05وىذا يدؿ عمى
االتساؽ الداخمي لبنود االستبياف ،ويشير إلى صدقيا الداخمي.
 -6ثبات أداة الدراسة- :الثبات:

يمثؿ الثبات مدى قياس االختبار لممقدار الحقيقي لمسمة التي ييدؼ لقياسيا في الظروؼ المتباينة

فالثبات بيذا المعنى يعني االتساؽ أو الدقة في القياس .

ومف ىذا المنطمؽ تـ حساب ثبات ىذا االستبياف عف طريؽ التناسؽ الداخمي باستخداـ معادلة ألفا

كرونباخ القائمة عمى أساس حساب معدؿ االرتباطات بيف عبارات االستبياف ككؿ حيث بمغ 0882
وىي قيمة غير متضخمة ومنو نستطيع القوؿ بأف ىذا المقياس ثابت ،كما ىو مبيف بالجدوؿ

التالي

الجدوؿ رقـ ( ) 16يوضح ثبات مقياس الدراسة عف طريؽ ألفا كرونباخ
ألفا كونباخ

ألفا كرونباخ عمى أساس العناصر القياسية

عدد العبارات

0,828

0,833

30
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 -7المعالجة اإلحصائية
تـ تحديد عينة الدراسة ،والتحقؽ مف دالالت صدؽ وثبات أداتيا ،قاـ الباحثاف بطباعة النسخة
بعد أف ّ
َّ
تـ اختيارىـ عشوائياً ،وتمت االستعانة .وقد أُعيدت جميع
النيائية
المعدلة وتسميميا لؤلساتذة المذيف ّ
االستبانات لمباحثيف بعد أسبوع مف تسميميا إلييـ يد بيد .

تـ إدخاؿ البيانات في الحاسب اآللي وذلؾ بواسطة
لتحميؿ بيانات ىذه الدراسة والوصوؿ إلى النتائج ّ
البرنامج اإلحصائي 20 SPSSومف ثـ تـ استخداـ المعالجات اإلحصائية اآلتية :
استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف وذلؾ لقياس صدؽ االتساؽ الداخمي لؤلداة .

-

حساب مقياس الثبات باستخداـ معادلة كرونباخ ألفا.

-

 -إيجاد المتوسطات الحسابية لبنود االستبياف ،وحساب االنحرافات المعيارية لمتعرؼ عمى مدى تشتت

إجابات عينة الدراسة.

 اختبار(ت) لمتعرؼ عمى مدى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المتوسطات في الحاالت التيكاف فييا عدد مستويات المتغير مستوييف اثنيف.

 تحميؿ التبايف األحادي وذلؾ لمكشؼ عف مدى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المتوسطات فيالحاالت التي كاف فييا عدد مستويات المتغير أكثر مف مستوييف.

 -8عرض ومناقشة نتائج الدراسة:

 -1-8النتائج المتعمقة بالفرضية األولى:
تنص الفرضية األولى في ىذه الدراسة عمى :توجد أسباب مقاومة أساتذة التعميـ االبتدائي لئلصبلح
التربوي مف وجية نظرىـ كقمة التكويف  ،عدـ لمشاركة في اإلصبلح ،الخوؼ مف المجيوؿ ،اإلصبلح

يتجاىؿ قيـ األفراد.

الجدول (  :)3يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة

حول أسباب مقاومة اإلصالح
الرقم
1

المتوسط االنحراف

البند

الحسابي المعياري
اإلصبلح يضر باالستقرار الوظيفي لؤلساتذة

مستوى

السبب

3.32

1.02

متوسط

2

اإلصبلح ال يمبي حاجات األساتذة لمتنمية المينية.

3.71

1.07

متوسط

3

عدـ واقعية اإلصبلح مف وجية نظر األساتذة .

3.94

1.14

مرتفع

4

عدـ وضوح أىداؼ برامج اإلصبلح بالنسبة لؤلساتذة

3.67

1.05

متوسط
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5

خشية األساتذة مف فقداف الروتيف الذي تعودوا عميو.

4.29

0.88

مرتفع

6

نقص الثقة بيف صناع الق اررات التربوية و األساتذة.

4.02

1.06

مرتفع

7

خشية األساتذة مف فقداف مكانتيـ التربوية.

3.22

1.01

متوسط

8

عدـ رغبة األساتذة في تعمـ ميارات ومعارؼ جديدة.

3.39

1.16

متوسط

9

تجاىؿ اإلصبلح لمجوانب اإلنسانية في تعاممو مع األساتذة.

3.52

1.10

متوسط

12

اإلصبلح يولد مشاكؿ ال يستطيع األساتذة التعامؿ معيا.

3.78

1.09

مرتفع

11

مرور األساتذة بتجارب اصبلحية فاشمة كثيرة في السابؽ.

3.91

1.05

مرتفع

12

عدـ وجود برامج تكوينية كافية لمتعامؿ مع اإلصبلح.

3.71

1.13

مرتفع

13

خوؼ األساتذة مف المجيوؿ والى أيف يقودىـ ىذا اإلصبلح.

3.88

1.01

مرتفع

14

القصور الذاتي لؤلساتذة أنفسيـ.

3.51

1.10

متوسط

15

عدـ إدراؾ األساتذة أىمية اإلصبلح.

3.61

1.09

متوسط

16

متطمبات اإلصبلح تفوؽ قدرات وميارات األساتذة.

3.34

1.14

متوسط

17

اإلصبلح يؤثر عمى عبلقات األساتذة االجتماعية

3.55

1.03

متوسط

18

والحياة العمؿ متطمبات بيف بالتوازف اإلخبلؿ إلى يقود اإلصبلح 3.57

1.02

متوسط

19

خوؼ األساتذة مف الفشؿ.

3.87

1.03

مرتفع

22

اإلصبلح يزيد مف عبء العمؿ عمى األساتذة.

4.18

0.95

مرتفع

21

اإلصبلح ال يعطي فرصة لؤلستاذ لتوكيد ذاتو

3.69

1.12

مرتفع

22

خوؼ األساتذة مف فقداف المكانة االجتماعية.

3.74

1.05

مرتفع

23

اإلصبلح يفقد األساتذة القدرة عمى السيطرة داخؿ الغرفة الصفية3.73 .

1.05

مرتفع

24

عدـ قناعة األساتذة باإلصبلح.

3.99

1.28

مرتفع

25

اعتقاد األساتذة أف اإلصبلح فرضتو جيات خارجية.

4.31

0.94

مرتفع

26

تعارض اإلصبلح مع قيـ األساتذة ومبادئيـ.

2.95

1.06

متوسط

27

جراء اإلصبلح.
خوؼ األساتذة مف زيادة الحجـ الساعي لمعمؿ ّ
شعور األساتذة أف اإلصبلح فرض عمييـ بالقوة.

3.83

1.01

مرتفع

4.41

0.83

مرتفع

29

عدـ المشاركة في عممية اإلصبلح.

4.52

0.78

مرتفع

32

الخوؼ مف فقداف بعض الصبلحيات.

3.85

1.06

مرتفع

28

الشخصية لؤلساتذة
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يبيف الجدوؿ (  )3أف درجة شعور األساتذة حوؿ أسباب مقاومة اإلصبلح كانت كبيرة عمى معظـ

األسباب الواردة في استبياف الدراسة ومتوسطة عمى بقية األسباب ،وىذا يدؿ عمى مقاومتيـ لئلصبلح

وقناعتيـ األكيدة بوجود أسباب لذلؾ.

ويبلحظ مف الجدوؿ (  )3أف المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة قد تراوحت ما بيف (
 2.95و )4.52وأف أعمى المتوسطات حصمت عمييا ٌّ
كؿ مف البنود:
البند(  ) 29والذي ينص عمى :عدـ المشاركة في عممية اإلصبلح بمتوسط حسابي بمغ ( .) 4.52

االبند (  ) 28والذي ينص عمى :شعور األساتذة أف اإلصبلح فرض عمييـ بالقوة بمتوسط حسابي بمغ (
 .) 4.41والبند (  ) 25والذي ينص عمى :اعتقاد األساتذة أف اإلصبلح فرضتو جيات خارجية بمتوسط

حسابي

بمغ ( .) 4.31
والبند (  )5والذي ينص عمى :خشية األساتذة مف فقداف الروتيف الذي تعودوا عميو بمتوسط حسابي

بمغ

( .) 4.29

والبند (  ) 20والذي ينص عمى :اإلصبلح يزيد مف عبء العمؿ لؤلساتذة بمتوسط حسابي بمغ

(  .) 4.18والبند (  )6والذي ينص عمى :نقص الثقة بيف صناع السياسات التربوية واألساتذة
بمتوسط حسابي بمغ ( .) 4.02

ويمكف تفسير النتيجة المتعمقة باألسباب الثبلثة األولى التي تجعؿ األساتذة يقاوموف اإلصبلح وال
يقبموف عميو ،في أف األساتذة لـ يشاركوا في اإلصبلح فيـ ال يستشاروف وال يشاركوف في وضع خطط

وبرامج اإلصبلح  ،وأف اإلصبلح مفروض عمييـ بالقوة مف خارج المنظومة التربوية ،بالرغـ مف

شعورىـ بأف برامج اإلصبلح يجب أف تكوف منيـ والييـ ،وأنيـ المتأثريف باإلصبلح والمسؤوليف عف
طوروا مع الزمف
نجاحو أو فشمو .وفيما يتعمؽ بالسبب الرابع ،فيمكف تفسيره في أف األساتذة قد ّ
ممارسات مينية اعتادوا عمييا وأصبحت جزءاً أصيبلً مف ذواتيـ المينية ،وألف اإلصبلح يستمزـ تغيير

ىذه العادات المينية

وترؾ الروتيف الذي اعتادوا عميو ،فإنيـ يقاوموف ىذا اإلصبلح ويروف عدـ الحاجة إليو .وفيما يتعمؽ

بالسبب الخامس فيمكف تفسيره في أف اإلصبلح يستمزـ مزيد مف العمؿ والتكويف وتعمـ ميارات جديدة،

وىذا ما ال يرغب بو الكثير مف األساتذة  ،ولذلؾ فإنيـ يقاوموف ىذا اإلصبلح ويرفضونو .وفيما يتعمؽ

بالسبب
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السادس والذي يشير إلى نقص الثقة بيف صناع السياسات التربوية واألساتذة ،فيمكف تفسيره في أف

وصناع السياسات التربوية مف جية أخرى؛
ىناؾ تاريخ طويؿ مف عدـ الثقة بيف األساتذة مف جية
ّ
حيث يشؾ األساتذة أف السياسييف ال ِّ
يقدموا برامج اإلصبلح لمصمحة األساتذة والتبلميذ وىذا جعميـ
يتصوروف أف سمبيات اإلصبلح ستكوف أكبر بكثير مف إيجابيات ىذا اإلصبلح.

إف ىذه األسباب وغيرىا جعمت األساتذة غير مقتنعيف بجدوى اإلصبلح وال بواقعيتو أما البند (،)3

وبخاصة لوجود خبرات سابقة سيئة ليـ مع برامج اإلصبلح حصدت نتائج مخيبة لآلماؿ البند ( ، ) 11
يضاؼ إلى ىذه األسباب خوؼ األساتذة مف اإلصبلح  ،سواء أكاف الخوؼ ألسباب نفسية أو أسباب
حقيقية .ومف األسباب النفسية خوؼ األساتذة مف المجيوؿ وعدـ معرفتيـ إلى أيف سيقودىـ اإلصبلح

البند(،)13وخوفيـ مف فشؿ اإلصبلح البند ( ، ) 19ومف فقداف بعض الصبلحيات ،البند(  ،) 27ومف أف

اإلصبلح سيولد مشاكؿ ال يستطيع األساتذة التعامؿ معيا ،البند(  ،) 10ومف فقداف المكانة االجتماعية

البند(  ،) 22ويمكف تفسير ذلؾ في أف األساتذة كغيرىـ مف البشر يميموف إلى االستقرار واألماف والبعد
عما يقمقيـ في وظائفيـ وأرزاقيـ وعبلقاتيـ ،ولذلؾ

فإنيـ يرتاحوف لما ىو مألوؼ ويخشوف مف المجيوؿ وما يمكف أف يأتي بو مف مفاجآت ،ويخشوف

كذلؾ مف أف يفشموا في التكيؼ مع ما سيأتي بو اإلصبلح .يضاؼ إلى ذلؾ التشكيؾ في تحقيؽ

النجاح والخوؼ مف الفشؿ وتوقع الخسارة الناجمة عف حصوؿ اإلصبلح كفقداف بعض االمتيازات أو

المكاسب ،وخوؼ األساتذة مف فقداف االعتبار والمكانة االجتماعية التي يتمتعوف بيا .ومف بيف
األسباب األخرى المؤدية لمقاومة اإلصبلح وأظيرت نتائج الدراسة مستوى وجودىا بشكؿ مرتفع كما

يبلحظ مف الجدوؿ(  )3خوؼ األساتذة مف فقداف القدرة عمى السيطرة داخؿ القسـ البند(  ،) 23ويمكف
تفسير ىذه النتيجة في أف برامج اإلصبلح بما تحتوي عميو مف أنشطة وميارات يقوـ بيا التبلميذ وما

تتطمبيا مف استراتيجيات تعميمية جديدة قد تحوؿ دوف قدرة األساتذة عمى الضبط والسيطرة عمى األمور
التي تحدث داخؿ القسـ والذي ينظروف مف خبللو ألنفسيـ أف دورىـ في العممية التعميمية ىو نقؿ
المعرفة لطمبتيـ الذيف يتمثؿ دورىـ في االنتباه واالستماع.

ومنيا أيضاً أف اإلصبلح ال يمبي حاجات األساتذة لمتنمية المينية البند(  ، )2وعدـ وجود برامج
تكوينية كافية لمتعامؿ مع اإلصبلح البند(  ،) 12ويمكف سبب وجود مثؿ ىذه األسباب إلى أف برامج

اإلصبلح المطروحة بما في ذلؾ البرامج التكوينية قبؿ وأثناء الخدمة ال تعمؿ عمى تطوير وتحديث
كفايات األستاذ العممية والتربوية وقدراتو األدائية بشكؿ يواكب اإلصبلح  ،كما أف ىذه البرامج ال

تعطي فرصة لؤلستاذ إلثبات وجوده البند(  ،) 21ويمكف تفسير ذلؾ في تحييد األساتذة ،المذيف ُّ
يعدوف
بحؽ أداة اإلصبلح والتطوير والتجديد ،عف المشاركة الفاعمة في ا اإلصبلح وعدـ استشارتيـ في
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أ .جمال ياحي /أ .عمار سويسي

برامجو ،وىذا مف شأنو أف يؤدي إلى شعورىـ بعدـ جدارتيـ بالقياـ باإلصبلح وبالتالي بعدـ القدرة عمى

توكيد ذواتيـ ،مما يجعميـ يرفضوف اإلصبلح ويتحفظوف عميو.

كما يتضح مف الجدوؿ (  )3وجود عدد ال بأس بو مف األسباب المؤدية إلى مقاومة األساتذة
لئلصبلح بمستوى متوسط ،ومف ذلؾ عدـ وضوح أىداؼ برامج اإلصبلح بالنسبة لؤلساتذة البند(.)4

ويمكف تفسير وجود ىذا السبب في أف مفتاح أي اإلصبلح ىو وضوح اليدؼ منو؛ ألف البرامج غير

خطى واضحة وبالتالي
الواضحة رسالتيا وأىدافيا ال تعطي فرصة لمفئة المستيدفة منيا أف تسير عمى
ً
تفتقد الدافع لبلنخراط فييا بجدية وىمة وربما تقاوميا .ونتيجة لعدـ وضوح أىداؼ اإلصبلح بالنسبة
لؤلساتذة ،فإنيـ ال يدركوف أىميتو البند (  ) 15فبل يقبموف عميو ،بؿ يقاومونو .ومف أسباب مقاومة
األساتذة لئلصبلح خوفيـ مف أنو سوؼ يؤدي إلى اإلخبلؿ بالتوازف بيف متطمبات العمؿ والحياة

الشخصية ليـ البند(  ،) 18وربما يعود السبب في ذلؾ إلى شعور األساتذة أف اإلصبلح يستمزـ أعباء
عمؿ ال ت جعميـ يوازنوف بينيا مف جية وبيف التزاماتيـ الشخصية والعائمية مف جية ثانية ،ويؤثر عمى
عبلقاتيـ وارتباطاتيـ االجتماعية

مف جية أخرى البند(  .) 17واإلخبلؿ بتحقيؽ التوازف بيف حياة العمؿ والحياة الشخصية لؤلساتذة
سيؤدي إلى عدـ تحقيؽ الراحة ليـ ،ونتيجة لذلؾ فإنيـ يميموف إلى رفض ا اإلصبلح ومقاومتو .ومف

األسباب أيضاً اعتقاد األساتذة أف اإلصبلح يتجاىؿ الجوانب اإلنسانية في تعاممو مع األساتذة البند
(  ،)9وربما يعود السبب في ذلؾ إلى أف الجوانب اإلنسانية في برامج اإلصبلح ال تحظى ٍ
بحظ وافر؛
ذلؾ أف ج ّؿ اىتماـ ىذه البرامج
منصب عمى زيادة كفاءة وانتاجية األساتذة ال عمى الجوانب اإلنسانية المادية منيا والمعنوية أيضاً،
ٌ
كشعورىـ بالتقدير واحتراـ ميوليـ ورغباتيـ والعمؿ عمى تمبيتيا.
كما يبلحظ مف الجدوؿ (  )3وجود أسباب لمقاومة األساتذة لئلصبلح تتعمؽ بالمعمميف أنفسيـ ،ومف

ذلؾ القصور الذاتي لؤلساتذة أنفسيـ البند (  ،) 14وعدـ رغبة األساتذة في تعمـ ميارات ومعارؼ
جديدة البند (  ، )8ويعود ذلؾ إلى أف األساتذة غير مقتنعيف بجدوى اإلصبلح وىـ ال يسعوف إليو
ألنيـ يفضموف البقاء عمى ما اعتادوا عميو ،وعدـ إلقاء المزيد مف األعباء عمى كاىميـ ،وليذا فإنيـ

يتصوروف أف متطمبات اإلصبلح تفوؽ قدراتيـ ومياراتيـ البند(  ،) 16وأنو قد ييدد مستقبميـ ويؤثر

يدعوف
سمباً عمى استقرارىـ الوظيفي البند( ،)1أو قد يؤدي إلى فقدانيـ مكانتيـ التربوية البند (  ،)7أو ّ

أف اإلصبلح يتعارض مع قيميـ ومبادئيـ البند( .) 26

وعميو ،ف إنو ليس مف المستغرب أف يقاوـ األساتذة اإلصبلح ؛ كوف األفكار التي يحممونيا عف برامجو
وعف األفكار الجديدة التي تقدميا تتعارض مع قناعاتيـ الشخصية.
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة
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أسباب مقاومة اإلصالح التربوي من وجهة نظر أساتذة التعليم االبتدائي

-2-8النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية :
تنص الفرضية الثانية في ىذه الدراسة عمى :توجد فروؽ بيف استجابات األساتذة حوؿ أسباب

مقاومتيـ لئلصبلح مف وجية نظرىـ تعزى لمتغير الجنس.

الجدوؿ رقـ ( )4يبيف الفرؽ بيف توجد فروؽ بيف استجابات األساتذة حوؿ أسباب مقاومتيـ
لئلصبلح مف وجية نظرىـ تعزى لمتغير الجنس.

اإلصبلح

أسباب
مقاومة

الجنس

العينة

المتوسط

االنحراؽ

درجة

T

الحسابي

المعياري

الحركة

المحسوبة الداللة

7.52

ذكور

60

66.47

8.34

إناث

52

63.27

83

مستوى

1.79

0.076

مف خبلؿ الجدوؿ رقـ ( )4نبلحظ أف المتوسط الحسابي لمذكور أكبر مف المتوسط

الحسابي لئلناث وىذا بقسمة 63.27 - 66.47عمى الترتيب مما يدؿ عمى أف ىناؾ فروؽ بيف
ىذيف المتوسطيف ونجد أيضا أف االنحراؼ المعياري لمذكور أقؿ منو عند االناث وىذا بقيمة 7.52

–  8.34عمى الترتيب وىو أكثر تجانسا عند الذكور.

ومف خبلؿ الجدوؿ أيضا نبلحظ أف مستوى الداللة ىو 0.076وىي قيمة غير دالة عند  0.05أي

أف ىذه الفروؽ ليست ذات داللة إحصائية  .وىذا يعني أنو تـ قبوؿ الفرضية الصفرية التي تنفي
وجود الفروؽ ،وبالتالي نتوصؿ إلى رفض فرضية البحث القائمة بػ " توجد فروؽ بيف استجابات
األساتذة حوؿ أسباب مقاومتيـ لئلصبلح مف وجية نظرىـ تعزى لمتغير الجنس ).ونسبة التأكد

مف ىذه النتيجة ىو  %95مع احتماؿ الوقوع في الخطأ بنسبة .%5

-3-8النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية :

تنص الفرضية الثانية في ىذه الدراسة عمى :توجد فروؽ بيف استجابات األساتذة حوؿ أسباب

مقاومتيـ لئلصبلح مف وجية نظرىـ تعزى لمتغير المؤىؿ العممي .

الجدول رقم ( )5يبين الفرق بين توجد فروق بين استجابات األساتذة حول أسباب مقاومتهم
لإلصالح من وجهة نظرهم تعزى لمتغير المؤهل العممي .
مجموع

درجة

متوسط

المؤىؿ العممي

المربعات

الحرية

المربعات

بيف المجموعات

138.30

2

126.86

داخؿ المجموعات

5418.70

392

0.823

المجموع

5556.00

341
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F
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أسباب مقاومة اإلصالح التربوي من وجهة نظر أساتذة التعليم االبتدائي

وقيـ (ؼ) لمعرفة إذا ما كاف ىناؾ فروؽ بيف المتوسطات تبعاً لمتغيرات المؤىؿ العممي والذي قُسِّـ

إلى (توظيؼ مباشر –خريج المعيد التكنولوجي –شيادة ليسانس )

يتبيف مف الجدوؿ (  )5وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(  )α = 0.05بيف
متوسطات استجابات أساتذة التعميـ االبتدائي حوؿ أسباب مقاومة اإلصبلح يعزى لمتغير المؤىؿ

العممي .ومنو قبوؿ وبالتالي تـ قبوؿ فرضية الدراسة القائمة بػ " توجد فروؽ بيف استجابات األساتذة

حوؿ أسباب مقاومتيـ لئلصبلح مف وجية نظرىـ تعزى لمتغير المؤىؿ العممي ونسبة التأكد مف ىذه
النتيجة المتوصؿ إلييا ىو  %95مع احتماؿ الوقوع في الخطأ بنسبة .%5

-4-8النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية :

تنص الفرضية الثانية في ىذه الدراسة عمى :توجد فروؽ بيف استجابات األساتذة حوؿ أسباب

مقاومتيـ لئلصبلح مف وجية نظرىـ تعزى لمتغير األقدمية في العمؿ .

جدوؿ رقـ( ) 6يبيف الفرؽ بيف مستويات األقدمية في العمؿ فيما يخص في استجابات أفراد عينة

الدراسة حوؿ أسباب مقاومة اإلصبلح
العينة

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

الخبرة بالسنوات

19

65.33

5.59

مف6الى 10سنوات

33

66.33

14.81

11سنة فأكثر

60

64.38

8.36

 5سنوات

الجدول (  )7نتائج تحميل التباين األحادي لالختالف في استجابات أفراد عينة الدراسة حول أسباب

مقاومة اإلصالح تبعاً لمتغير األقدمية في العمل
مجموع

درجة

متوسط

األقدمية في العمؿ

المربعات

الحرية

المربعات

بيف المجموعات

45.02

2

22.51

داخؿ المجموعات

5511.98

82

67.21

المجموع

5556.00

84
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أسباب مقاومة اإلصالح التربوي من وجهة نظر أساتذة التعليم االبتدائي

مف خبلؿ الجدوؿ( )6نبلحظ أف المتوسط الحسابي لمخبرة لفئة  11سنة فأكثر أقؿ منو عف

فئة  5سنوات فأقؿ وىذه االخيرة أقؿ مف المتوسط الحسابي لفئة مف  6الى  10سنوات بقيـ
 66.33 – 65.33 – 64.38عمى الترتيب مما يدؿ عمى وجود فروؽ بيف المتوسطات لصالح

فئة مف  6الى  10سنوات .ونجد أيضا أف االنحراؼ المعياري بالنسبة لمفئات 5 :سنوات فأقؿ -

 11سنة فأكثر  -مف  6الى  10بقيـ  14.81 – 8.36 – 5.59عمى التوالي وىو أكثر تجانسا
مف فئة  5سنوات فأقؿ.

ومف خبلؿ الجدوؿ ( )8نبلحظ أف قيمة مستوى الداللة ىو  0.716وىي قيمة غير دالة عند

 0.05أي أف ىذه الفروؽ ليست ليا داللة إحصائية  .وىذا يعني أنو تـ قبوؿ الفرضية الصفرية
التي تنفي وجود الفروؽ ،وبالتالي نتوصؿ إلى رفض فرضية البحث القائمة بػ " توجد فروؽ بيف

استجابات األساتذة حوؿ أسباب مقاومتيـ لئلصبلح مف وجية نظرىـ تعزى لمتغير األقدمية في

العمؿ ونسبة التأكد مف ىذه النتيجة ىو  %95مع احتماؿ الوقوع في الخطأ بنسبة .%5

الجدوؿ (  )9نتائج تحميؿ التبايف األحادي لبلختبلؼ في استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ أسباب
مقاومة اإلصبلح تبعاً لمتغير التكويف
لمتوسط

االنحراف

مصدر

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

الداللة

الدورات

العدد

الحسابي

المعياري

التباين

المربعات

الحرية

المربعات

)ف(

اإلحصائي

11

4.65

2.11

بين

257.63

3

85.88

105.86

دورتان

23

4.73

2.23

داخل

274.19

338

0.811

3دورات

32

432

2.88

أكثر من

48

2.59

1.11

التكوينية

ة
دورة

واحدة

المجموعات

0.000

المجموعات
المجموع

531.82

341

الكمي
 4دورات
المجموع

112

3.75

1.25

الكمي

يتبيف مف الجدوؿ ( )8وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(  )α = 0.05بيف
متوسطات استجابات أساتذة التعميـ االبتدائي حوؿ أسباب مقاومة اإلصبلح تبعاً لمتغير التكويف .
ومنو قبوؿ وبالتالي تـ قبوؿ فرضية الدراسة القائمة بػ " توجد فروؽ بيف استجابات األساتذة حوؿ

أسباب مقاومتيـ لئلصبلح مف وجية نظرىـ تعزى لمتغير التكويف ونسبة التأكد مف ىذه النتيجة
المتوصؿ إلييا ىو  %95مع احتماؿ الوقوع في الخطأ بنسبة .%5
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أ .جمال ياحي /أ .عمار سويسي

استنتاج العام
ويمكف تفسير ىذه النتيجة في أف نسبة عالية مف أفراد عينة الدراسة ترى أف برامج اإلصبلح يجب أف

يتصؼ بالقابمية الكافية لمتغيير والتعديؿ كي تحقؽ أىدافيا في ضوء المتغي ارت الناجمة عف التطوير
والتحديث في النظاـ التربوي .كما أنو يجب استطبلع آراء المقاوميف لئلصبلح لموقوؼ عمى أسباب

مقاومتيـ لو والتعامؿ معيا بروية وتدرج؛ ألف محاولة تغيير الروتيف الذي اعتاد عميو المعمموف فجأةً
ودفعةً واحدة قد يؤدي إلى استيائيـ مف اإلصبلح ويزيد مف مقاومتيـ لو .ولمحد مف مقاومة األساتذة
لمتغيير ،يرى الكثير مف أفراد عينة الدراسة أنو مف المفيد االستعانة بأفراد ومؤسسات مف المجتمع تمتمؾ
القدرة عمى إقناع األساتذة بفوائد اإلصبلح و أىميتو وجدواه .كما أف نسبة عالية مف أفراد عينة الدراسة

ترى أف برامج اإلصبل ح يجب أف تخضع لعممية تقويـ شامؿ ومستمر ،وقد يعود ذلؾ لقناعة األساتذة

أف اإلصبلح يتطمب توفر معمومات حوؿ طبيعة ىذا اإلصبلح وأىدافو إلصدار حكـ بدقة وموضوعية

عمى مدى تحقيقيا عمى النحو الذي تحددت بو تمؾ االىداؼ ،والى مراجعة برامج اإلصبلح بصورة
دورية لمتأكد مف ارتباطيا بالمستجدات التي

تط أر عمى النظاـ االجتماعي والتربوي ،والوقوؼ عمى محاسف وعيوب ىذه البرامج تمييداً التخاذ ق اررات
مناسبة إلصبلح ما قد يتـ الكشؼ عنو مف مواطف الضعؼ أو القصور ومعالجتيا والحفاظ عمى نقاط

القوة وتدعيميا.

وخمص الباحثاف ىناؾ عدة اعتبارات رئيسية يجب مراعاتيا عند القياـ باإلصبلح التربوي التي بينيا

الدكتور "منير مرسي" في احدى دراساتو بأنيا ىامة في توفير ضمانات النجاح وىي:

 -أف يكوف ىناؾ تفيما كامبل لئلصبلح المطموب تطبيقو مف جانب القائميف بو.

 -أف تكوف اإلجراءات والترتيبات داخؿ المنظمة متماشية مع اإلصبلح وال تتعارض معو.

 -أف يكوف القائموف بالتنفيذ عمى استعداد لبذؿ الجيد وتحمؿ الوقت الزائد الذي يتطمبو اإلصبلح.

 أف تتـ تييئة أذىاف الناس في المجتمع بما في ذلؾ اآلباء لمتغيير الذي يحدثو اإلصبلح ومحاولةكسب تأييدىـ ومساندتيـ وعمؿ لقاءات بيف الميتميف باإلصبلح والمتأثريف بو.

 -أف يتوفر نظاـ جيد لبلتصاؿ والتواصؿ بيف القائميف باإلصبلح مف ناحية وبيف المسؤوليف وأجيزة

اإلعبلـ مف ناحية أخرى( .محمد منير مرسي  :المرجع السابق ،ص)52
-اقتراحات و توصيات:

مف خبلؿ الدراسة الميدانية التي تمحورت أ ساسا حوؿ اإلصبلحات التربوية األخيرة التي
باشارتيا و ازرة التربية و التعميـ في الجزائر حوؿ المناىج الدراسية ،و مف خبلؿ المبلحظات
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الميدانية و المقاءات التي جمعتنا مع األساتذة

أ .جمال ياحي /أ .عمار سويسي

و مدراء المؤسسات التعميمية ،و كذا النتائج

المتوصؿ إلييا يمكف الخروج باالقتراحات و التوصيات التالية:

 – 1تبادؿ اآلراء و األفكار بيف األساتذة حوؿ األمور التربوية التي تيـ المدارس بشكؿ عاـ و

المدرسة االبتدائية بشكؿ خاص.

-2مف األحسف تبادؿ الزيارات و الخبرات بيف المختصيف و الييئات التدريسية سواء في المدرسة
نفسيا أو بيف مدارس المنطقة ،و ذلؾ لبلطبلع عمى خبرات و ميارات التبلميذ و حتى األساتذة في

مجاؿ التربية و التعميـ .

 -3يجب أف تكوف المادة التعميمية تتماشى وتتبلءـ مع ميوؿ التبلميذ وقدراتيـ العقمية.

 -4مف األفضؿ تكويف األساتذة و تأىيميـ لمعمؿ عمى تطبيؽ اإلصبلحات التربوية الجديدة عمى
أكمؿ وجو مف أجؿ االستمرار في التعميـ و تطويره.

 -5يجب إعداد الطمبة في الجامعات إعدادا جيدا في جميع التخصصات ،لكي يستطيع كؿ واحد
منيـ تحقيؽ المطموب في العممية التعميمية.

 -6إقامة دورات تكوينية لتكويف المؤطريف و شرح األىداؼ المتوخاة مف عمميات اإلصبلح
و اآلفاؽ المستقبمية.

 -7التكثيؼ مف الزيارات الميدانية لممفتشيف ،و فتح حوار مع األساتذة و مدراء المدار و تسجيؿ
المبلحظات و االقتراحات.

 -8إشراؾ األساتذة في اإلعداد والتخطيط لعممية اإلصبلح واعطائيـ الفرصة إلبداء آرائيـ وطرح
مقترحاتيـ ومناقشتيا.

وصناع السياسات التربوية المسؤوليف عف التغيير
 -9مد جسور الثقة والتعاوف بيف األساتذة
ّ
واالبتعاد عف األساليب التسمطية في تنفيذ برامج اإلصبلح .
 -10إشراؾ األساتذة في اإلعداد والتخطيط لعممية اإلصبلح واعطائيـ الفرصة إلبداء آرائيـ
وطرح مقترحاتيـ ومناقشتيا.

 -11مد جسور الثقة والتعاوف بيف األساتذة وصنّاع السياسات التربوية المسؤوليف عف التغيير
واالبتعاد عف األساليب التسمطية في تنفيذ برامج اإلصبلح .

 -12عقد دورات تكوينية مستمرة ( التكويف أثناء الخدمة ) لؤلساتذة حوالإلصبلح وأىميتو وأىدافو
وكيفية تنفيذه.

 -13استخداـ نظاـ الحوافز سواء المادية كزيادة الرواتب وتقديـ المكافآت المالية ،أو المعنوية
كمنح شيادات التقدير والترقية والنقؿ إلى أماكف أفضؿ وغيرىا مف الحوافز لؤلساتذة
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة
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أ .جمال ياحي /أ .عمار سويسي

المطبقيف لبرامج اإلصبلح .

 -14توفير المعمومات الكاممة والصحيحة عف اإلصبلح مف حيث طريقة تطبيقو ،وأىدافو،
واإلجابة عف كافة أسئمة األساتذة واستفساراتيـ مف خبلؿ االجتماعات والمناقشات اليادفة.

 -توفير الموارد والدعـ البلزميف لمقياـ باإلصبلح ونجاحو.

 -15يمكف إضافة بعض العوامؿ لخصنا بعضا منيا في بياف أقرتو منظمة اليونسكو حيث جاء
فيو « :لنجاح أي إصبلح تربوي ال بد مف أف نضمف ما يمي:

أ-أف تكوف مرتبات المعمميف متناسبة تناسبا جيدا مع مستوى المعيشة في المجتمعات التي يعمموف
فييا ،ألف ذلؾ مف شأنو أف يفرغ المعمـ لمينتو النبيمة فيؤدييا عمى وجو سميـ.

يدرب المعمموف تدريبا كافيا وأف ينتقي لمينة التعميـ أحسف المتقدميف و لتحقيؽ ىذا الشرط
ب-أف ّ
فإنو يتحتـ و ضع مخطط لمتكويف ،ييدؼ إلى تكويف المعمميف الذيف التحقوا بالتعميـ في ظروؼ
كانت الدولة مضطرة لتوظيفيـ (ال يتوفروف عمى شيادات).

ج -البد مف عقد الندوات التي تحدد معمومات المعمميف و نشاطيـ بانتظاـ  ،و أف يؤطر ىذه
الندوات كفاءات تمقت تكوينا حديثا و فعاال حتى تؤدي ىذه الندوات أغراضيا و تحقؽ أىدافيا.

د -أف يعاد النظر في تفتيش المدرسيف وذلؾ بتطوير أساليب المراقبة و التفتيش  ،ومنح تكويف

جيد لممفتشيف بعقد دورات في الداخؿ والخارج ،وتجديد طرؽ التفتيش ،و تزويد المفتشيف بالوسائؿ

المادية و المعنوية التي تضمف تأدية عمميـ عمى الوجو المطموب  ،ومنحيـ الصبلحيات الكاممة

وفؽ مقاييس مدروسة.

ىػ -أف تكوف أبنية المدارس و أثاثيا ووسائميا التعميمية مبلئمة وصالحة لبلستعماؿ  ،ال تنكرىا
تقاليد المحمية و ال طراز حياة الناس في منازليـ.

و -أف تكوف المناىج الدراسية مبلئمة لحاجات المتعمميف ،و مصمحة المجتمع و أف ال تكوف
جدا و ال نظرية و ال فوؽ طاقة المتعمميف( .العيد صالح،2002 :ص)11
عامة ّ
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 -شتا ،السيد عمي ( :) 1999المدرس في مجتمع المستقبؿ ،الطبعة الثانية .القاىرة ،اإلشعاع
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العممي :مفيومو ،أدواتو ،أساليبو .الرياض :دار أسامة لمنشر والتوزيع.

 مجيدي الطيب( :) 2010دراسة تقييمية لواقع تطبيؽ منيجية التدريس بالمقاربة بالكفاءات مفوجية نظر أساتذة التعميـ الثانوي .رسالة لنيؿ شيادة الماجستير في عموـ التربية .الجزائر  :جامعة

الجزائر .2

 روبرت ،ماكييج و آخروف( :)1999اليونسكو :مجمة مستقبؿ التربية  .العدد 01-

خالد،
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 -النوري ،عبد الغني (:)1987اتجاىات جديدة في التخطيط التربوي في الببلد العربية .ط1
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 المسيلة-مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف

 عبد الغاني براخمية.د

أساليب التعامل مع الضغوط النفسية لدى عينة من تالميذ السنة الثالثة من التعميم الثانوي

أساليب التعامل مع الضغوط النفسية لدى عينة من تالميذ السنة الثالثة من التعميم الثانوي
 جامعة ابن خمدون ـ تيارت – الجزائر-  عبد الغني براخمية.د

: ممخص
ىدفت الدراسة الحالية إلى معرفة أكثر أساليب التعامل مع الضغوط النفسية شيوعا لدى

 باإلضافة إلى المقارنة بين،عينة من تالميذ السنة الثالثة ثانوي في بعض ثانويات والية المسيمة
 ولتحقيق ىذا الغرض قام الباحث باالعتماد عمى مقياس،الجنسين في استعماليم ليذه األساليب

 تمميذ وتمميذة يزاولون دراستيم بشكل204  وتطبيقو عمى عينة مكونة من،استراتيجيات المواجية
: وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية،نظامي في المرحمة النياية من التعميم الثانوي

 شيوع عدة أساليب لمتعامل مع الضغوط النفسية مثل التخطيط وضبط الذات واعادة التقدير.اإليجابي

. وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في أسموب التصدي لصالح الذكور-

. عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في باقي أساليب التعامل مع الضغوطRésumé:
- La présente étude visait à découvrir plusieurs méthodes de traitement
des pressions psychologiques communes parmi un échantillon d'élèves
de la troisième année du secondaire dans certaines écoles secondaires
M'sila, en plus de la comparaison entre les sexes dans leur utilisation de
ces méthodes, et pour atteindre cet objectif, le chercheur se fondant sur
l'adaptation échelle des stratégies, et appliquée à un échantillon de 204
élèves masculins et féminins engagés dans leurs études en tant que
régulier dans le cycle de l'enseignement secondaire de fin, le chercheur
a abouti aux conclusions suivantes:
- -La prévalence de plusieurs méthodes pour faire face aux pressions
psychologiques telles que la planification et le contrôle de soi et de réappréciation positive.
- -La présence de différences statistiquement significatives entre les
hommes et les femmes en faveur des mâles méthode d'adressage.
- -L'absence de différences statistiquement significatives entre les
hommes et les femmes dans le reste des méthodes de gestion du stress.
- Mots-clés: stress psychologique, les méthodes de traitement des
pressions psychologiques.
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أساليب التعامل مع الضغوط النفسية لدى عينة من تالميذ السنة الثالثة من التعميم الثانوي

د .عبد الغاني براخمية

 -1تحديد اإلشكالية:
مما الشك فيو أن األفراد في جميع مراحل حياتيم يتعرضون إلى مواقف ضاغطة،

ومؤثرات شديدة من مصادر عديدة  ،كالبيت والمدرسة والعمل والمجتمع  ...حتى أطمق البعض
عمى ىذا العصر عصر القمق والضغوط النفسية واالجتماعية ،ويعود ذلك إلى تعقيد أساليب

المعيشة ،باإلضافة إلى الصراعات والتناقضات والمشكالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية ...
وتسارع التغيرات التكنولوجية والثقافية والقيمية التي يزخر بيا عصرنا ،وىذا ما أنتج مواقف ضاغطة

شديدة ،ومصادر لمقمق والتوتر وعوامل لمخطر والتيديد .

ومما الشك فيو أن األبناء في جميع مراحل حياتيم يتعرضون إلى مواقف ضاغطة ،ومؤثرات شديدة
من مصادر عديدة ،كالبيت والمدرسة والعمل والمجتمع ...حتى أطمق البعض عمى ىذا العصر
عصر القمق والضغوط النفسية واالجتماعية ،ويعود ذلك إلى تعقيد أساليب المعيشة ،باإلضافة إلى

الصراعات والت ناقضات والمشكالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية  ...وتسارع التغيرات
التكنولوجية والثقافية والقيمية التي يزخر بيا عصرنا ،وىذا ما أنتج مواقف ضاغطة شديدة،

ومصادر لمقمق والتوتر وعوامل لمخطر والتيديد.

وتالميذ المرحمة الثانوية ليسوا في منأى عن ىذه الظروف والمواقف والصراعات المختمفة،

فيم يتعرضون إلى تغيرات نمائية نفسية واجتماعية وفسيولوجية ،ينتج عنيا مطالب وحاجات
تستدعي إشباعا ،وطموحات وأىداف تستدعي تحقيقا ،ورغبة ممحة لتحقيق االستقاللية والتفرد

والبحث عن الذات ككيان مستقل ومتميز ( حسين الزيود.) 1999 ،

وتالميذ المرحمة الثانوية الشك يعانون من مواقف وأزمات عديدة تتمثل في مواجية
االمتحانات والعالقات مع الزمالء واألساتذة والمنافسة من أجل النجاح ،والمشكالت العاطفية،
والتعامل مع مقتضيات البيئة التربوية وأنظمتيا وقوانينيا ،وما تفرضو من قيود عمى حركتيم

وحريتيم  ،باإلضافة إلى عوامل الصراع مع اآلباء  ،والصراع بين ما ىو أصيل وما ىو وافد،

والتخطيط لممستقبل ،ومحاولة تأكيد الذات وتحقيقيا ،وال شك في أن ىذه الضغوط التي يواجييا

التمميذ في ىذه المرحمة سواء في أسرتو أو مدرستو أو مجتمعو تمثل مؤثرات ال يمكن تجاىميا أو
إنكارىا ،وان لم يستطع مواجيتيا والتكيف معيا كانت بداية لكثير من االضطرابات النفسية كالقمق
واإلكتئاب ( رئيفة عوض ،)2000 ،ومن جية أخرى فإن المرحمة الثانوية بجوانبيا المختمفة سواء

كانت أكاديمية أو اجتماعية أو أسرية أو نفسية أو سموكية تمثل مصد ار ىاما لمضغوط التي

يتعرض ليا التالميذ ،فقد أشار الباحثون والمختصون في عمم النفس إلى أن لكل مرحمة عمرية
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أساليب التعامل مع الضغوط النفسية لدى عينة من تالميذ السنة الثالثة من التعميم الثانوي

د .عبد الغاني براخمية

خصائص مميزة ،ومواقف ضاغطة ،ىذه األخيرة التي عادة ما يكون مصدرىا البيت أو المدرسة أو

المجتمع بصفة عامة ،ويكون ليا آثا ار سمبية حسب باترسون وماك كوبن (Patterson )1987
 & Mc cubbinتؤدي إلى خمل في مفيوم الفرد عن ذاتو ،وتحدث تشوييا معرفيا عن تقويمو لذاتو
واآلخرين.

ولما كانت أحداث الحياة وضغوطيا السمبية تشير إلى تغيرات داخمية كاإلصابة بالمرض

والقمق والتغيرات اليرمونية الدورية ( إبراىيم عبد الستار  ،) 1998 ،وتغيرات خارجية بما فييا من

ظروف البيت ( الخالفات األسرية ،أساليب المعاممة  ، ) ...والمدرسة والعمل  ،فإنيا تحتاج إلى
أساليب واستراتيجيات لمواجيتيا ،وتحقيق قدر كاف من التوافق النفسي واالجتماعي والرضا عن

الحياة.

وقد اىتم الباحثون والمختصون في عمم النفس بدراسة ىذه األساليب واالستراتيجيات في

بيئات متعددة ،وعالقتيا ببعض المتغيرات الشخصية ،فقد بينت دراسة العويضة ( )2003أن أكثر

أساليب التعامل مع الضغوط عند الطمبة الجامعيين المغتربين عن ديارىم ىو التدبر النشط
والتخطيط والمجوء إلى الدين واعادة التقييم اإليجابي ولوم الذات ،وأقميا شيوعا ىو المجوء إلى

العقاقير واالنكار ( عبدالرحمان الطريري ،) 1994 ،وبينت دراسة حنون ( )2000أن أكثر
االستراتيجيات شيوعا لدى أسر الشيداء ىي المجوء إلى اهلل ،ثم الدعم االجتماعي ( رجب شعبان،

 ،) 1992وفي دراسة الزاروس وفولكمان ( Lazarus & Folkmen )1988تبين أن أكثر
استراتيجيات التعامل مع الظروف الضاغطة ىي البحث عن الدعم االجتماعي والتحول عن

الموضوع وضبط الذات والتخطيط لحل المشكالت ( إبراىيم عبدالستار ،) 1998 ،كما توصل

( Romano )1984إلى أن التدريب عمى االسترخاء العضمي والتنفس العميق والتدريب عمى
تأكيد الذات كانت أىم االستراتيجيات التي استخدميا عينة من طمبة مراكز االرشاد في الجامعات

األمريكية لمتعامل مع الضغوط التي يتعرضون ليا .

كما أن استخدام بعض االستراتيجيات أو األساليب دون غيرىا محكوم بعدد من المتغيرات

اليامة ،فقد اتضح من بعض الدراسات أن لمجنس ( ذكر/أنثى ) أث ار كبي ار في استخدام بعض

االستراتيجيات دون غيرىا  ،حيث بينت دراسة ( Kumar & Ramamourt )1990أن اإلناث
أكثر استخداما الستراتيجيات طمب النصيحة والحصول عمى المعمومات  ،وأن الذكور أكثر من

اإلناث استخداما الستراتيجية إعادة التقييم المنطقي والتحميل المنطقي.
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كما أوضح ( Bandura )1982أن تنظيم الشخصية الذي يتضمن الفاعمية الذاتية ،والثقة

بالنفس،والتحكم المدرك ،واالنضباط الذاتي ،عوامل ميمة في تحديد أساليب التعامل مع الضغوط

المختمفة ،كما أن لطبيعة المشكمة المسببة لمضغط دور في تحديد األسموب أو االستراتيجية

المناسبة لمتعامل معيا ،ففي الضغوط الصحية مثال يتم االعتماد أكثر عمى استراتيجية البحث عن
المعمومات وطمب النصيحة  ،في حين يستعمل مع الضغوط الشخصية التحميل المنطقي والتحميل

المعرفي أكثر من أي أساليب أخرى  ،كما أن أسموب حل المشكالت أكثر استخداما مع الضغوط

المالية (.)Kuma & Ramamourt, 1990

انطالقا من العرض السابق إلشكالية الدراسة نطرح التساؤالت التالية:

 .1ما ىو األسموب السائد في التعامل مع الضغوط النفسية لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي؟
 .2ىل يوجد فرق دال إحصائيا بين أفراد العينة في أساليب التعامل مع الضغوط النفسية يعزى
لمتغير الجنس؟

 -2أهداف الدراسة:

تيدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يمي:
 -معرفة األسموب السائد في التعامل مع الضغوط النفسية لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي.

 الكشف عن الفروق الموجودة بين أفراد العينة في أساليب التعامل مع الضغوط النفسية حسبمتغير الجنس.

 -3تحديد مفاهيم الدراسة إجرائيا:
 -1-3أساليب التعامل مع المواقف الضاغطة :
ىي مجموعة من األساليب أو الطرق والنشاطات الدينامكية والسموكية والمعرفية  ،التي

يستخدميا الفرد في مواجية الموقف الضاغط لحل المشكمة ،وتخفيف التوتر االنفعالي المترتب
عمييا (حسين محمود ،نادر الزيود.)1999 ،
إجرائيا :ىي مجموع الدرجات التي يحصل عمييا التمميذ في كل إستراتيجية أو أسموب يتضمنو

مقياس أساليب التعامل مع المواقف الضاغطة  ،وتعبر الدرجة المرتفعة في كل إستراتيجية عمى
شيوع استعمال التمميذ ليا.
وىناك تصنيفين أساسين ألساليب التعامل مع الضغوط النفسية حسب (Lazarus & )1988
 olkmanىما:
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 أساليب المواجية التي ترتكز عمى المشكل :وتتمثل في استجابة الفرد بأفعال ظاىرة توجو نحوالموقف الضاغط مباشرة ،ويطمق عمييا البعض أساليب التوافق الفعال ألنو يتوجو نحو تغيير
الموقف لتقميل أو إزالة الضغط ،وفيو نوعان من األساليب ىما أسموب التصدي وأسموب

التخطيط لحل المشكل.

 أساليب المواجية التي تركز عمى اإلنفعال :والمقصود بيا ىو أن الفرد ينشغل بحالتو النفسيةفي تعاممو مع الضغط الذي تعرض لو دون تعاممو مع مصدر الضغط مباشرة (جمعة يوسف،

 ،) 2007وفيو مجموعة من األساليب ىي أسموب اتخاذ المسافة ،واليروب والتجنب ،واعادة
التقدير اإليجابي و ضبط الذات ،والبحث عن سند.

 -2-3تالميذ السنة الثالثة ثانوي:

ىم مجموع التالميذ الذين يزاولون دراستيم في بعض ثانويات المسيمة في السنة الثالثة من
التعميم الثانوي بشكل نظامي في جميع التخصصات الموجودة فييا.
 -4منهج الدراسة:
اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي الذي يعرف بأنو " :طريقة من طرق التحميل
والتفسير بشكل عممي منظم من اجل الوصول إلى أغرض محددة لوضعية اجتماعية أو مشكمة

اجتماعية أو سكان معنيين " ( بوحوش.) 139 :1999 ،

وقد اختير ىذا المنيج لتالؤمو مع طبيعة الد ارسة النظرية والميدانية وتساؤالتيا ،حيث تم

وصف وتصنيف وتحميل المعمومات والبيانات لموصول إلى إجابات عمى تساؤالت اإلشكالية.

 -5عينة الدراسة:

تم تطبيق أدوات الدراسة الحالية عمى عينة من تالميذ السنة الثالثة ثانوي في الموسم الدراسي

 ،2015/2014والجداول التالية توضح توزيع أفراد العينة حسب بعض الخصائص.
جدول رقم ( :)11يبين توزيع أفراد العينة األساسية حسب الجنس.
الجنس

العدد

النسبة المئوية

ذكر

72

35.3

أنثى

132

64.7

المجموع

204

100
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أساليب التعامل مع الضغوط النفسية لدى عينة من تالميذ السنة الثالثة من التعميم الثانوي

نالحظ من الجدول أعاله أن نسبة اإلناث في العينة األساسية أيضا تفوق نسبة الذكور حيث

تقدر بـ  % 35.3وىي أكبر من نسبة الذكور المقدرة بـ  ،%64.7وىذا راجع إلى ما الحظناه في
األقسام حيث كانت عدد اإلناث في األقسام أكبر من الذكور.

جدول رقم ( :)12يبين توزيع أفراد العينة األساسية حسب التخصص.
التخصص

العدد

النسبة المئوية

عموم تجريبية

101

%49.50

أداب ولغات

79

%38.72

تقني رياضي

07

%3.44

تسيير واقتصاد

17

%8.34

المجموع

204

%100

نالحظ من الجدول أن نسبة التالميذ في تخصص العموم التجريبية تعد األكبر بمقدار 49.5

 ،%ثم نسبة التالميذ في تخصص آداب وفمسفة ولغات بمقدار  ،% 38.72وذلك بعد دمج

تخصص آداب وفمسفة مع تخصص آداب ولغات ،ويرجع ىذا االختالف في النسب إلى التوجو

السياسي لمبالد من حيث أنيا تدعم التخصصات الطبيعية عمى حساب التخصصات األدبية،
باإلضافة إلى التوجو الموجود لدى المجتمع الجزائري نحو التخصصات العممية بالمقارنة باألدبية.
جدول رقم ( :)13يبين توزيع أفراد العينة األساسية حسب الثانوية.

التخصص

العدد

النسبة المئوية

ثانوية صالح الدين

59

% 28.92

ثانوية دحماني صالح

19

% 9.32

ثانوية التميمي

43

% 21.07

ثانوية المدخل الغربي

60

% 29.42

ثانوية المعاضيد

23

% 11.27

المجموع

204

% 100

نالحظ من خالل الجدول أن غالبية أفراد العينة ينتمون إلى ثانوية المدخل الغربي وثانوية صالح

الدين وثانوية التميمي عمى التوالي ،نظ ار ألن ىذه الثانويات تقع في المدن الكبرى لوالية المسيمة.
 -6أدوات الدراسة:
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بعد اإلطالع عمى بعض مقاييس استراتيجيات المواجية وأساليب التعامل مع الضغوط

النفسية المستخدمة في الدراسات السابقة ،اعتمد الباحث عمى مقياس استراتيجيات مواجية الضغوط
النفسية الذي استعمل في أطروحة الدكتوراه لمباحثة حكيمة آيت حمودة ( )2006وبوكنوس عائشة

في مذكرة ماجستير ( ،)2004وتم عرضو عمى مجموعة من المحكمين من أجل تحكيم وضوح
العبارات ومدى مالئمتيا ألفراد عينة الدراسة الحالية.

 -1-6صدق مقياس أساليب التعامل مع الضغوط:
تم االعتماد عمى طريقتين في حساب صدق مقياس أساليب التعامل مع الضغوط النفسية نعرض

ليما فيما يمي:

 -1-1-6الصدق الظاهري ( صدق المحكمين ):
تم عرض المقياس عمى  10محكمين ( انظر المالحق ) من قسم عمم النفس وعموم التربية

جامعة الجزائر  ،3وجامعة فرحات عباس ـ سطيف ،وجامعة المسيمة ،ووفق آرائيم واقتراحاتيم تم

إعادة النظر في المقياس بتعديل واضافة بعض البنود ،حيث قام ىؤالء المحكمين بتحكيم العبارات

من حيث الصياغة المفظية ومدى مناسبتيا لمبعد أو المقياس الفرعي ،وكذا مدى مناسبتيا لقياس

أساليب التعامل مع الضغوط النفسية ،ليتكون المقياس في صورتو النيائية كما ذكرنا سابقا من 59
عبارة موزعة عمى  08مقاييس فرعية ىي :استراتيجية التصدي (  10عبارات ) ،استراتيجية

التخطيط (  06عبارات ) ،استراتيجية اتخاذ المسافة (  05عبارات ) ،ضبط الذات (  07عبارات)،
البحث عن سند (  06عبارات ) ،تحمل المسؤولية (  04عبارات ) ،اليروب والتجنب (  13عبارة

) ،إعادة التقدير اإليجابي (  07عبارات ).
 -2-1-6صدق ال تساق الداخمي:

وفق ىذه الطريقة تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل بند ودرجة البعد والدرجة الكمية
لممقياس ككل ،والجدول التالي يوضح نتائج ىذه العممية:

جدول رقم ( :)14يبين صدق التساق الداخمي لمقياس أساليب التعامل مع الضغوط.

رقم

ارتباطيا

ارتباطيا

رقم

العبا

بالبعد

بالدرجة

العبار بالبعد

1

0.41

*0.31

21

2

*0.48

*0.31

22

رة

**

الكمية
*

ة

ارتباطيا

رقم

ارتباطيا

ارتباطيا

ارتباطيا

بالدرجة

العبا

بالبعد

بالدرجة

41 **0.43 **0.67

*0.47

*0.17

42

*0.54

*0.39

الكمية

0.13 **0.24
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*

*

3

*0.12

0.04

23

4

*0.29

0.04

24

44 **0.49 **0.63

5

*0.50

*0.26

25

45 **0.38 **0.59

*0.46

6

*0.49

*0.30

26

46 **0.48 **0.69

*0.56

*0.34

7

*0.31

0.15

27

47 **0.38 **0.33

*0.68

*0.56

8

*0.63

0.07

28

48 **0.38 **0.78

*0.35

*0.45

9

*0.41

*0.31

29

49

*0.64

*0.46

*

*

*

*

*0.39

0.08

*0.38

*0.29

*

*

*0.43

*0.43

*

*

*0.39

*0.27

*

*

*0.50

*0.33

*

*

*0.33

*0.19

10

*
*
*
*
*
*

*
*

30

*

*

43 **0.28 **0.27

*0.45

*0.28

*0.52

*0.30
*0.43

*0.19 **0.45
0.10 **0.37

50

*
11

*0.11

0.01

31

*0.22

0.02

51

*
12
13
14
15

*0.43

*0.30

*

*

*0.54

*0.35

*

*

*0.36

*0.27

*

*

*0.45

*0.37

*

*

32
33
34

52 **0.43 **0.66
0.06 **0.55
0.09 **0.22

53
54

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
35

55 **0.41 **0.37
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16

*0.41

*0.20

36

56 **0.30 **0.69

د .عبد الغاني براخمية

*0.56

*0.51

*

*

17

*0.50

0.08

37

0.05 **0.25

57

*0.43

*0.39

18

*0.44

*0.27

38

58 **0.41 **0.74

*0.65

*0.30

19

*0.29

*0.21

39

59 **0.40 **0.59

*0.54

*0.34

20

0.16

0.03

40

-0.002 **0.56

*
*
*

*

*
*
*

*
*
*

نالحظ من خالل الجدول رقم (  ) 09أن الغالبية العظمى من عبارات المقياس ارتبطت

بدرجة البعد وبالدرجة الكمية لممقياس ارتباطا داال إحصائيا عند مستويي الداللة  0.01و،0.05

حيث تراوحت بين  0.78و  0.19بالنسبة الرتباط درجة البند بدرجة البعد الذي ينتمي إليو ،وبين
 0.51و  0.19بالنسبة الرتباط درجة البند بالدرجة الكمية لممقياس ،فيما عدا بعض البنود التي

كان ارتباطيا بالبعد أو بالدرجة الكمية غير دال إحصائيا ،وىي العبارات ،11 ،10 ،8 ،7 ،4 ،3

 .55 ،42 ،40 ،37 ،34 ،33 ،31 ،30 ،26 ،22 ،20 ،17وقد تم حذف العبارتين  42و
 26مع العبارات المذكورة ،ألنيما مع العبارتين  33و 40تكونان البعد الخاص باستراتيجية تحمل
المسؤولية ،حيث أن ىاتين األخيرتين لم يكن ارتباطيما بالدرجة الكمية داال إحصائيا ،وبالتالي
أصبح البعد يحتوي عمى عبارتين فقط مما قد يؤثر في نتائج الدراسة فيما بعد ،وبالتالي تم حذف

العبارتين الباقيتين ومنو حذف البعد كمية ،ليتكون المقياس من  07أبعاد فقط و  41عبارة .ويعتقد
الباحث أن بعد اليروب والتجنب يتضمن في جانب من جوانبو تحمل أو عدم تحمل المسؤولية

اتجاه الضغوط التي يتعرض ليا األفراد.

كما يمكن اإلشارة إلى أنو أيضا تم حساب معامل االرتباط بيرسون بين درجة كل بعد والدرجة

الكمية لممقياس ،وقد جاءت النتائج كما ىو مبين في الجدول التالي:

جدول رقم ( :)15يبين نتائج معامل الرتباط بيرسون بين درجة كل بعد والدرجة الكمية لمقياس

أساليب التعامل مع الضغوط.
البعد

معامل الرتباط مع الدرجة الكمية

مستوى الدللة

استراتيجية التصدي

0.73

0.01
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استراتيجية التخطيط

0.60

0.01

استراتيجية اتخاذ المسافة

0.68

0.01

استراتيجية ضبط الذات

0.60

0.01

استراتيجية البحث عن سند

0.65

0.01

استراتيجية الهروب والتجنب

0.62

0.01

استراتيجية إعادة التقدير

0.45

0.01

نالحظ من خالل ىذا الجدول أن ىناك ارتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة  0.01بين كل

أبعاد المقياس والدرجة الكمية ،وىذا يدعم القول بأن المقياس يتمتع بدرجة مقبولة من الصدق
بمجموع الطريقتين المستعممتين صدق المحكمين ،واالتساق الداخمي.

 -2-6ثبات مقياس أساليب التعامل مع الضغوط النفسية:

تم حساب الثبات باستعمال معامل ألفا كرونباخ ،والجدول التالي يبين نتائج حساب الثبات:

جدول رقم ( :)16يبين نتائج معامل ألفا كرونباخ لمقياس أساليب التعامل مع الضغوط.
البعد

معامل ألفا كرونباخ

استراتيجية التصدي

0.40

استراتيجية التخطيط

0.61

استراتيجية اتخاذ المسافة

0.40

استراتيجية ضبط الذات

0.09

استراتيجية البحث عن سند

0.76

استراتيجية الهروب والتجنب

0.47

استراتيجية إعادة التقدير

045

الدرجة الكمية

0.82

كما ىو مبين في الجدول تم التأكد من ثبات مقياس أساليب التعامل مع الضغوط النفسية

باستعمال معامل ألفا كرونباخ ،والمالحظ أن كل معامالت األبعاد مرتفعة فيما عدا بعد استراتيجية
ضبط الذات ،حيث كانت نتيجتو  ،0.09في حين كان معامل الثبات لممقياس ككل مرتفع جدا

حيث قدر بـ  ، 0.82مما يمكننا القول بأن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات ،وبالتالي يمكن
اإلعتماد عميو في الدراسة الحالية.

 -7األساليب اإلحصائية المستعممة في الدراسة:
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أساليب التعامل مع الضغوط النفسية لدى عينة من تالميذ السنة الثالثة من التعميم الثانوي

تم في ىذه الدراسة تحميل بيانات مقياسي الدراسة باستخدام عدد من األساليب اإلحصائية

باإلعتماد عمى برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم اإلجتماعية  ،spssوعموما تم استخدام األساليب
اإلحصائية التالية:

 النسبة المئوية لمعرفة توزيع خصائص العينة حسب بعض المتغيرات الشخصية ( الجنس،التخصص ،الثانوية ).

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري من أجل وصف إجابات أف ارد العينة عمى عباراتمقاييس الدراسة.

 -معامل اإلرتباط بيرسون من أجل حساب ارتباط درجة عبارة المقياس بالدرجة الكمية.

 اختبار " "tلمعرفة الفروق الموجودة بين أفراد العينة حسب الجنس في متغيرات الدراسة. اختبار تحميل التباين أحادي اإلتجاه " "Fلمعرفة الفروق الموجودة بين أفراد العينة حسبالتخصص والثانوية في متغيرات الدراسة.

 -8عرض وتحميل نتائج الدراسة:

 -1-8عرض نتائج التساؤل األول:
نص التساؤل :ما ىو األسموب السائد في التعامل مع الضغوط النفسية لدى عينة تالميذ الثالثة
ثانوي في والية المسيمة؟

ولإلجابة عمى ىذا التساؤل استعمل الباحث المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لكل

استراتيجية كاآلتي:

جدول رقم ( :)17يوضح المتوسط الحسابي والنحراف المعياري ألبعاد أساليب التعامل مع
الضغوط

الستراتيجية

المتوسط

الحسابي

المعياري

استراتيجية التصدي

11.92

3.65

% 49.66

استراتيجية التخطيط

10.30

2.91

% 68.66

اتخاذ 8.21

2.77

% 54.73

8.35

2.57

% 55.66

استراتيجية البحث عن 9.15

4.17

% 50.83

استراتيجية

المسافة

استراتيجية ضبط الذات

النحراف

الوزن

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة
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سند
استراتيجية
والتجنب

الهروب 12.72

استراتيجية إعادة التقدير 8.53

3.71

% 53

2.15

% 71.08

تبين من عرض النتائج في الجدول رقم ( )09أن ىناك عدة أساليب شائعة لدى أفراد العينة

نوضحيا كما يمي:

 أسموب التصدي بمتوسط حسابي  ،11.92وانحراف معياري  ،3.65وبوزن نسبي لممتوسطالحسابي بنسبة  % 49.66وىذا يعني أن األفراد يعتمدون وبدرجة متوسطة نوعا ما عمى

أسموب التصدي في تعامميم مع مختمف الضغوط التي تواجييم.

 أسموب التخطيط بمتوسط حسابي  ،10.30وانحراف معياري  ،2.91وبوزن نسبيلممتوسط الحسابي بنسبة  % 68.66وىذا يعني أن األفراد يعتمدون أسموب التخطيط في
تعامميم مع مختمف الضغوط التي تواجييم.

 أسموب اتخاذ المسافة بمتوسط حسابي  ،8.21وانحراف معياري  ،2.77وبوزن نسبيلممتوسط الحسابي بنسبة 54.73

 %وىذا يعني أن األفراد يعتمدون أسموب اتخاذ

المسافة في تعامميم مع مختمف الضغوط التي تواجييم.

 -أسموب ضبط الذات بمتوسط حسابي  ،8.35وانحراف معياري  ،2.75وبوزن نسبي

لممتوسط الحسابي بنسبة  % 55.66وىذا يعني أن األفراد يعتمدون أسموب ضبط الذات
في تعامميم مع مختمف الضغوط التي تواجييم.

 أسموب البحث عن سند بمتوسط حسابي  ،9.15وانحراف معياري  ،4.17وبوزن نسبيلممتوسط الحسابي بنسبة  % 50.83وىذا يعني أن األفراد يعتمدون أسموب البحث عن
سند بدرجة متوسطة في تعامميم مع مختمف الضغوط التي تواجييم.

 أسموب اليروب والتجنب بمتوسط حسابي  ،12.72وانحراف معياري  ،3.71وبوزن نسبيلممتوسط الحسابي بنسبة  % 53وىذا يعني أن األفراد يعتمدون أسموب اليروب والتجنب
بدرجة مرتفعة نوعا ما في تعامميم مع مختمف الضغوط التي تواجييم.

 أسموب إعادة التقدير اإليجابي بمتوسط حسابي  ،8.53وانحراف معياري  ،2.15وبوزننسبي لممتوسط الحسابي بنسبة

 % 71.08وىذا يعني أن األفراد يعتمدون أسموب إعادة

التقدير اإليجابي بدرجة كبيرة في تعامميم مع مختمف الضغوط التي تواجييم.
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نستنتج مما سبق ذكره أنو ال يوجد أسموب واحد شائعا لدى أفراد العينة في تعامميم مع

الضغوط النفسية ،فقد كانت ىناك عدة أساليب تتسم بنوع من اإليجابية ،مثل التخطيط لحل
المشاكل وضبط الذات واعادة التقدير اإليجابي واتخاذ المسافة ،وبالتالي يعتمد األفراد عمى أسموب
مركزة عمى المشكل أو الضغط في حد ذاتو ،وثالث أساليب مركزة عمى اإلنفعال.

وقد تشابيت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة آمال جودة 2004 ،حول أساليب مواجية

أحداث الحياة الضاغطة وعالقتيا بالصحة النفسية لدى طمبة جامعة األقصى ،عندما توصل إلى
أن الطمبة يستخدمون أساليب متعددة في مواجية أحداث الحياة الضاغطة ،تتمثل في إعادة التقييم

وتحمل المسؤولية ،وأسموب التحكم وأسموب التخطيط وأسموب االنتماء.

وتوصمت أشروف كبير سمية 2005 ،في دراستيا لالستجابة لضغط البطالة لدى المتخرج

الجامعي إلى أن أفراد العينة يفضمون ،المجوء إلى استراتيجيات التعامل المركزة عمى اإلنفعال.

ويفسر الباحث النتائج المتحصل عمييا في الدراسة الحالية إلى أن اعتماد األفراد عمى

األساليب التي تعتبر إيجابية إلى ما ذكرناه سابقا في عرض نتائج التساؤل األول المتعمقة بأن
اتجاىات اآلباء واألميات كما يدركيا التالميذ كانت إيجابية وتتسم بالديمقراطية والتشجيع والمساواة
واالتساق في المعاممة والتشجيع والتحفيز ،وىذا حسب رأي الباحث ما أدى إلى التنوع أيضا في

األساليب المستخدمة من طرف أفراد العينة بين المركزة عمى المشكل (أسموب التخطيط) ،والمركزة
عمى اإلنفعال (إعادة التقدير اإليجابي ،وضبط الذات ،اتخاذ المسافة).

والتنوع في استخدام األساليب يعني أن األفراد لدييم مرونة في التعامل مع الواقع الذي يتميز

أيضا بتنوع الضغوط التي تعترض حياتيم اليومية ،وىذا يفرض عمى األفراد استخدام كل األساليب

المتاحة والمناسبة لمنوع الضغط.

وفي ىذا الصدد يؤكد ماكري ( Mc Crae 1984 ،نقال عن آمال جودة ) 2004 ،أن

الناس قد يمجأون إلى استخدام خميط من أساليب المواجية في التعامل مع الكثير من الضغوط،
أحيانا تكون غمبة أساليب عمى أخرى.
و ً
 -2-8عرض نتائج التساؤل الثاني:

نص التساؤل :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة في أساليب التعامل مع

الضغوط النفسية تعزى لمتغير الجنس؟

ولإلجابة عمى ىذا التساؤل تم استعمال اختبار "ت"  tلمعرفة داللة الفروق بين عينتين

مستقمتين بين الذكور واإلناث في كل بعد من أبعاد مقياس أساليب التعامل مع الضغوط النفسية،

والجدول التالي يوضح النتائج:
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أساليب التعامل مع الضغوط النفسية لدى عينة من تالميذ السنة الثالثة من التعميم الثانوي

جدول رقم ( :)18يبين نتائج اختبار "ت"  tلمفروق بين الجنسين في أبعاد أساليب التعامل مع

الضغوط.

اإلحصائيات

الجنس

العينة

المتوسط

اإلنحراف

التصدي

ذكور

72

12.79

3.33

إناث

132

11.44

3.74

ذكور

72

10.62

2.87

إناث

132

10.12

2.93

72

8.54

2.83

إناث

132

8.03

2.72

ذكور

72

8.29

2.71

إناث

132

8.39

2.50

سند

72

9.30

4.21

إناث

132

9.06

4.16

اليروب

ذكور

72

12.13

3.96

والتجنب

إناث

132

13.04

3.54

إعادة التقدير

ذكور

72

8.70

2.15

إناث

132

8.44

2.15

األبعاد

n

x

المعياري S

اختبار

"ت"

مستوى

الداللة

t

التخطيط

اتخاذ المسافة ذكور
ضبط الذات
البحث

عن ذكور

2.54
1.16
1.26
-0.27
0.38
-1.67
0.82

0.05
غير دال
غير دال
غير دال
غير دال
غير دال
غير دال

نالحظ من الجدول أعاله ما يمي:

ـ أسموب التصدي والمواجية :توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في أسموب التصدي

والمواجية ،حيث قدرت نتيجة اختبار "ت"  tبـ  2.54وىي قيمة دالة إحصائيا  ،عند مستوى داللة

 ،0.05والمالحظ أن الفرق لصالح الذكور بمتوسط حسابي  ،12.79بانحراف معياري قدره ،3.33
وقدر متوسط اإلناث بـ  11,44بانحراف معياري قدره  ،3.74وىذا يعني أن الذكور أكثر استعماال

ألسموب التصدي والمواجية من اإلناث.

ـ أسموب التخطيط :ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في أسموب التخطيط ،حيث
قدرت نتيجة اختبار "ت"  tبـ  1.16وىي قيمة غير دالة إحصائيا.
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة
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ـ أسموب اتخاذ المسافة :ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في أسموب اتخاذ المسافة،

حيث قدرت نتيجة اختبار "ت"  tبـ  1.26وىي قيمة غير دالة إحصائيا.

ـ أسموب ضبط الذات :ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في أسموب ضبط الذات،

حيث قدرت نتيجة اختبار "ت"  tبـ  -0.27وىي قيمة غير دالة إحصائيا.

ـ أسموب البحث عند سند :ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في أسموب البحث عن

سند ،حيث قدرت نتيجة اختبار "ت"  tبـ  0.38وىي قيمة غير دالة إحصائيا.

ـ أسموب اليروب والتجنب :ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في أسموب اليروب

والتجنب ،حيث قدرت نتيجة اختبار "ت"  tبـ  -1.67وىي قيمة غير دالة إحصائيا.

ـ أسم وب إعادة التقدير :ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في أسموب التخطيط،
حيث قدرت نتيجة اختبار "ت"  tبـ  0.82وىي قيمة غير دالة إحصائيا.

توضح النتائج السابقة عدم اختالف الذكور واإلناث في أساليب التعامل مع الضغوط النفسية،

فيما عدا أسموب التصدي والمواجية ،الذي كان يختمف استعمالو بين الذكور واإلناث اختالفا داال
إحصائيا عند مستوى داللة  0.05لصالح الذكور ،وبالمقارنة بنتائج بعض الدراسات السابقة

توصمنا إلى ما يمي:

أ /توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في استعمال أسموب التصدي والمواجية في

الت عامل مع الضغوط النفسية لصالح الذكور ،أي أن الذكور أكثر اعتمادا عمى أسموب التصدي
والمواجية في التعامل مع مختمف أحداث الحياة الضاغطة أكثر من اإلناث.

وقد اتفقت النتائج الحالية مع ما توصمت إليو أشروف سميمة ( )2005في دراستيا لإلستجابة

لضغط البطالة لدى المتخرج الجامعي ،إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في استراتيجية
التصدي والمواجية لصالح الذكور.

ب /ال توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في باقي أساليب التعامل مع الضغوط

النفسية .

في حين اختمفت نتائجيا مع دراسة آمال جودة ( )2004حول أساليب مواجية أحداث الحياة

الضاغطة وعالقتيا بالصحة النفسية لدى عينة من طالب وطالبات جامعة األقصى في الضفة
الغربية ،توصمت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في أساليب مواجية أحداث الحياة الضاغطة

تعزى لمجنس.

وتوصمت أشروف ( )2005إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في استراتيجية

اليروب والتجنب لصالح اإلناث.
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ويرجع الباحث الفرق الدال إحصائيا بين الذكور واإلناث في استعمال أسموب التصدي

والمواجية في التعامل مع الضغوط ،إلى اختالف التنشئة اإلجتماعية بين األبناء الذكور واإلناث،

حيث تتربى البنت في مجتمعنا والمجتمعات العربية بصفة عامة عمى الحشمة والحياء ،والحماية
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بطرق غير مباشرة.

قائمة المراجع:

 .1إبراىيم عبدالستار ،االكتئاب " اضطراب العصر الحديث " فيمو وأساليب عالجو ،عالم
المعرفة ،العدد1998 ،239 ،

 .2إسماعيل أحمد السيد ،مشكالت الطفل السموكية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية،
.1995

 .3أشروف كبير سمية ،اإلستجابة لضغط البطالة لدى المتخرج الجامعي ،مذكرة ماجستير
غير منشورة ،جامعة الجزائر  ،2الجزائر.2005 ،

 .4أمال عبد القادر جودة ،أساليب مواجية أحداث الحياة الضاغطة وعالقتيا بالصحة النفسية
لدى طالب وطالبات جامعة األقصى ،بحث مقدم إلى المؤتمر التربوي األول " التربية في

فمسطين ومتغيرات العصر " جامعة األقصى ،فمسطين.2004 ،

 .5جمعة سيد يوسف ،إدارة الضغوط ،مشروع الطرق المؤدية إلى التعميم العالي ،مركز تطوير
الدراسات العميا والبحوث ،جامعة القاىرة ،مصر .2007

 .6حسين محمود ،الضغوط النفسية وآثارىا الفسيولوجية والنفسية والعقمية والسموكية  ،ورقة
عمل جامعة البترا ،عمان.2000 ،

 .7حسين محمود ،نادر الزيود ،مشكالت طمبة الجامعة ومستوى اإلكتئاب لدييم في ضوء
بعض المتغيرات  ،مجمة البصائر ،عدد ،03مجمد  ،02عمان. 1999 ،

 .8حكيمة آيت حمودة ،دور سمات الشخصية واستراتيجيات المواجية في تعديل العالقة بين
الضغوط النفسية والصحة الجسدية والنفسية " دراسة ميدانية بمدينة عنابة " ،أطروحة

دكتوراه ،جامعة الجزائر ،الجزائر.2006/2005 ،

 .9حمزة مختار ،أسس عمم النفس االجتماعي ،دار البيان ،ط ،2جدة.1982 ،
 .10رجب شعبان ،العالقة بين أساليب التعامـل ـ اإلقداميـة واإلحجاميـة ـ مع األزمات والتوافق

النفسي وبعض سمات الشخصية ،مجمة عمــم النفس ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،العدد

.1992 ،24

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة

 126العدد ( )02سبتمبر 2016
2

أساليب التعامل مع الضغوط النفسية لدى عينة من تالميذ السنة الثالثة من التعميم الثانوي

د .عبد الغاني براخمية

 .11رشيدة عبدالرؤوف رمضان ،أفاق معاصرة في الصحة النفسية لألبناء ،ج ،1دار الكتب
العممية لمنشر والتوزيع ،القاىرة. 1998 ،

 .12رئيفة عوض ،ضغوط المراىقين وميارات المواجية " التشخيص والعالج "  ،مكتبة
األنجمومصرية ،القاىرة . 2000 ،

 .13عبد الرحمان العيسوي ،مشكالت الطفولة والمراىقة ،دار العموم لمنشر والتوزيع ،بيروت،
.1993

 .14عبدالرحمان الطريري ،الضغط النفسي " مفيومو ـ تشخيصو ـ طرق عالجو ومقاومتو "،
بدون دار نشر.1994 ،

 .15عمار بوحوش ،مناىج البحث العممي وطرق إعداد البحوث ،ديـوان المطبوعات الجامعية،
الج ازئــر.1999 ،
16. Lazarus . R, Psychological stress and Emotion, annual reviews
psychology, 99 , 1993.
17.14- Patterson . J & Mc cubbin . H , Adolescent coping style and
behaviors, Journal of adolescence, vol 10 , pp , 1987.
18.15- Selye . H , The stress of life, Revised Edition, New York, 1976.
19.16- Romano, J. stress management and wellness, The personal and
guidance Journal, Vol. 62, No.4, (1984).

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة

 127العدد ( )02سبتمبر 2016
2

العنف لدى الشباب في الوسط الحضري -عواممو والنظريات المفسرة لو-

أ .محمد عايد  /أ .خير الدين بوزيان

العنف لدى الشباب في الوسط الحضري -عواممو والنظريات المفسرة لو-
أ .محمد عايد  -جامعة الشيخ العربي التبسي – تبسة -الجزائر
أ .خير الدين بوزيان -جامعة باجي مختار – عنابة  -الجزائر

ممخص:
العنؼ ظاىرة مركبة ليا جوانبيا السياسية واالقتصادية واالجتماعية والنفسية  ،تعرفيا كؿ
المجتمعات البشرية بدرجات متفاوتة  ،ويبقى فقط الفارؽ بينيا في أسباب ظيور العنؼ ومستواه.

كما اف لمعنؼ لدى الشباب في الوسط الحضري تداعيات خطيرة لمغاية وتؤدي إلى نتائج سمبية

عمى كؿ المجتمع ومف كؿ النواحي  ،وتتحمؿ مؤسسات الدولة والمواطنوف عامة تكمفة باىظة مف

جراء ىذا العنؼ .وتعيش كثير مف البمداف العربية ومنيا الجزائر ىذا الوضع خاصة أثناء العشرية
السوداء  ،وال زالت تتحمؿ تبعاتو عمى كؿ المستويات وىذا ما نحاوؿ تبياف أسبابو والنظريات
المفسرة لو وفؽ مقاربة نظرية في ىذه الورقة .

الكممات المفتاحية :العنؼ ،الشباب ،الوسط الحضري.
Résumé :

La violence est un phénomène complexe aux aspects politiques,

économiques, sociaux et psychologiques ; connu par toutes les sociétés
humaines à des degrés divers, reste seulement la différence entre elles
dans les raisons de la flambée de violence et son niveau.

La violence sociaux a de très graves répercussions, et entraîne des

conséquences négatives pour l’ensemble des aspects politiques, sociaux et
économiques de la société ; et les institutions publiques de l’État et les
citoyens assument le coût matériel et moral très coûteux de cette violence.

Situation en raison des révolutions du «printemps arabe». L’Algérie a aussi
a vécu la même situation pendant la décennie noire, et qui assume encore
les conséquences en raison de la corrélation chronique entre la violence

politique (officielle) et la contre-violence politique provenant des citoyens.
Mots clés : La violence, les jeunes, les zones urbaines.
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مقدمة8
يعتبر العنؼ مف أبرز المشكالت الكبرى التي تناولتيا النظريات النفسية والسوسيولوجية،

والتي يرجع تاريخيا إلى ظيور المجتمع المتناقض .ومنذ ذلؾ الحيف ال تزاؿ ظواىر العنؼ
ومظاىره المتعددة موضع التأمالت الفمسفية والبحوث السوسيولوجية والسياسية واألخالقية.

اعتبر ابف خمدوف العنؼ طبع مف طبائع العمراف ،وىو نتيجة طبيعتيف بشريتيف متناقضتيف،

أوالىا صمة الدـ التي ىي نزعة طبيعية في البشر منذ كانوا ،وثانييا يتمثؿ في الطبع العدواني الذي

يشكؿ أىـ مظير مف المظاىر الحيوانية عندىـ.

مف ىذا المنطمؽ يمكف تسميط الضوء عمى ىذه الظاىرة ومعرفة األبعاد والعوامؿ المؤدية إلى

انتشارىا والنظريات التي تناولتيا وىذا ما سيتـ التطرؽ إليو في ىذه المداخمة.

 -1مدخل مفاىيمي:
 1-1مفيوم العنف:

العنؼ كممة واسعة التداوؿ ويستخدـ تعبيرىا لمداللة عمى استخداـ القوة لتحقيؽ إرادة الفاعؿ

وغايتو في عالقتو مع اآلخريف ،وتوجيييـ نحو االستجابة المناسبة إلرادتو وغاياتو.

والعنؼ لغة معناه " 8بأنو الخرؽ باألمر وقمة الرفؽ بو ،وىو ضد الرفؽ ،وأُعنؼ الشيء 8أي أخذه

بشدة ،والتعنيؼ ىو التقريع والموـ)ابف منظور ،0775 8ص.( 03

العنؼ ىو نقيض اليدوء ،وىو كافة األعماؿ التي تتمثؿ في استعماؿ القوة والقير أو القسوة أو

اإلكراه بوجو عاـ )معمر داود ،0227 8ص .(07

كما يعرفو أدلر عمى أنو " استجابة تعويضية عمى اإلحساس بالنقص والضعؼ.

أما بيار فيو ينظر إلى العنؼ عمى أنو ضعؼ جسدي أو معنوي ذو طابع فردي أو جماعي ،ينزلو

اإلنساف باإلنساف)بمقاسـ سالطنية وسامية حميدى ،0226 8ص.(8

وفي ىذا السياؽ يرى فرج عبد القادر أف العنؼ ىو السموؾ المشوب بالقسوة والعدواف والقير،

واإلكراه وىو عادة بعيدة عف التحضر والتمدف ،تستثمر فيو الدوافع والطاقات المختمفة وتستخدـ

القوة إلكراه الخصـ وقيره ،ويرى فيو عبد المنعـ الحنفي انو المجوء إلى القوة مف أجؿ إخضاع أحد
مف الناس ضد إرادتو ،وىو ممارسة القوة ضد القانوف والحؽ )عبد العزيز األصفر المحاـ،0202 8

ص .(072

ويعرفو محمد عاطؼ غيث في قاموس عمـ االجتماع " بأنو تعبير صارـ عف القوة التي تُمارس
إلجبار فرد أو جماعة عمى القياـ بعمؿ أو أعماؿ محددة يريدىا فرد أو جماعة أخرى ،ويعبر

العنؼ عف القوة الظاىرة حيف تتخذ أسموبا فيزيقيا (الضرب ،أو الحبس ،أو اإلعداـ ) أو يأخذ
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صورة الضغط االجتماعي وتعتمد مشروعيتو عمى اعتراؼ المجتمع بو )محمد عاطؼ غيث8
 ،0223ص .(070

ويمكف تعريؼ فعؿ العنؼ بأنو أي فعؿ لو نتائج ضارة أو مؤذية أو مدمرة ،ويتخذ مظيريف بدني،

وسمبي ،فالعنؼ البدني يتمثؿ في اإليذاء البدني واالعتداء ،وقد يصؿ إلى القتؿ أما العنؼ السمبي
فيبدو في صور االستغالؿ والكبت واإلذالؿ ،وقد ينشا عنو العنؼ البدني.

ويرى بيرو في المعجـ العممي لمعموـ االجتماعية بأف العنؼ يحدث كمما لجأ شخص أو جماعة

ليـ قوتيـ إلى استخداـ الضغط إلرغاـ اآلخريف ماديا عمى اتخاذ مواقؼ ال يريدونيا أو سمب حقيـ
في الحياة وممارسة حريتيـ )شريؼ فاتف محمد ،0777 8ص .(021

ويندرج استخداـ مفيوـ العنؼ مف االتساع إلى الضيؽ ،فقد يشير مفيوـ العنؼ بمعناه الواسع

إلى ارتكاب بعض جرائـ العنؼ مثؿ القتؿ ،واالغتصاب والسرقة باإلكراه ،وقد يشير ىذا المفيوـ

بمعناه الضيؽ إلى مياجمة شخص معيف لشخص آخر بيدؼ إلحاؽ الضرر بو ،دوف أف يترتب
عمى ذلؾ القتؿ ،وذلؾ كما في حالة الصفع عمى الوجو ،أو الدفع بقوة ،أو الضرب بشي ما ،ونجد

أف مثؿ ىذه المظاىر لمعنؼ قد تحدث داخؿ األسرة كما في حالة ضرب الزوج لزوجتو أو إساءة

معاممة األطفاؿ)عمياء شكري وآخروف،0227 8ص ص .(034-033
 2-1مفيوم الشباب:

يمكف تحديد مفيوـ الشباب مف خالؿ عدة اتجاىات منيا) 8فيصؿ محمود غرايبة،0227 8

ص ،ص (02 -01

 – 0االتجاه البيولوجي 8الذي يؤكد عمى الحتمية البيولوجية في تحديد الشباب عمى اعتبار أنيا
مرحمة عمريو مف نمو اإلنساف ،والذي يكتمؿ نضجو العضوي وكذلؾ نضجو العقمي والنفسي.

 - 0االتجاه السيكولوجي 8حيث يرى ىذا االتجاه بأف الشباب حالو عمريو تخضع لنمو بيولوجي
مف جية ولثقافة المجتمع مف جية أخرى بدءاً مف سف البموغ وانتياءاً بدخوؿ الفرد إلى عالـ
الراشديف الكبار حيث تكوف قد اكتممت عممية التطبيع االجتماعي.

 – 1االتجاه السوسيولوجي 8وينظر إلى الشباب عمى اعتبار انو حقيقة اجتماعية وليس ظاىرة
بيولوجيو فقط أي أف ىناؾ مجموعو مف السمات والخصائص تميز ىذه الفئة وتتميز مرحمة الشباب

بخصائص جسميو وحركيو وعقميو واجتماعيو وانفعاليو تميزىا عف غيرىا مف مراحؿ النمو إال أف

النمو االجتماعي الذي يتسـ بتقدير الشباب لمقيـ األخالقية وىذا مرتبط إلى حد كبير بدور األسرة

الذي نقوـ بو مف حيث ترسيخ القيـ األخالقية.
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كما يمكف تعريؼ فئة الشباب بأنيا الفئة العمريو التي تمتد مف  12 –03عاماً وتتسـ ىذه

المرحمة بعدد مف الخصائص والقدرات البيولوجية والسموكية واالجتماعية ،وتتحدد بداية ىذه المرحمة
ونيايتيا عمى أساس طبيعة األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي يمر بيا

المجتمع)فيصؿ محمود غرايبة ،0227 8ص.( 03

مما سبؽ يمكف القوؿ أف الشباب مرحمة مف مراحؿ العمر تقع بيف الطفولة والشيخوخة تتميز

بيولوجيا باالكتماؿ العضوي ونضوج القوة ،وتتميز اجتماعيا بأنيا المرحمة التي يتحدد فييا مستقبؿ

االنساف الميني والعائمي.

 3-1مفيوم الوسط الحضري:
عندما نحاوؿ تعريؼ الوسط الحضري أو المدينة فاننا نواجو صعوبة متعارؼ عمييا بيف عمماء

االجتماع وليست ىذه الصعوبة خاصة باصطالح المدينة وحده ،ألف ىناؾ عددا قميال مف
المصطمحات السسيولوجية تحظى باتفاؽ خبراء التعاريؼ ،ومف المالحظ أف الكثيريف يدركوف ماذا

تعني كممة المدينة ولكف أحدا لـ يقدـ تعريفا مرضيا.

يمكف القوؿ أف المدينة بصفة عامة ىي وحدة اجتماعية تمتاز بوحداتيا االدارية ويعيش فييا

األفراد متكتميف متزاحميف في مساحة معينة رغبة في تبادؿ المنافع وتحقيؽ الغاية مف االجتماع

االنساني)غريب محمد سيد أحمد ،0224 8ص ، (50والمدينة مف الناحية السسيولوجية الفنية
البحتة عبارة عف فكرة مجردة ،ولكف العناصر التي تتكوف منيا مثؿ االقامة والبناءات الداخمية

ووسائؿ المواصالت عبارة عف موجودات مشخصة ليا طبائع مختمفة ،ولذلؾ فاف ما يجعؿ المدينة

شيئا محددا ىو ذلؾ التكامؿ الوظيفي لعناصرىا المختمفة عمى ىيئة وحدة كمية )محمد عاطؼ
غيث ،0773 8ص .(002

إف التعريؼ السسيولوجي لممدينة البد أف يسعى النتقاء عناصر الحضرية التي تمييزىا

كأسموب متميز لمحياة الجمعية لالنساف ،لذلؾ يمكف تعريؼ المدينة لألغراض السسيولوجية عمى

أنيا مكاف دائـ لإلقامة يتميز نسبيا بالكبر والكثافة يسكنو أفراد غير متجانسيف )محمد عاطؼ

غيث ،0773 8ص .(007

إف االنساف في الوسط الحضري والذي عادة ما نطمؽ عميو اإلنساف المتمدف أو المتحضر

يعيش وسط بيئة صنعيا ،وبالتالي يقؿ إحساسو بالطبيعة وفي مجاؿ عالقاتو اإلجتماعية ينتمي إلى
أكثر مف وحدة إجتماعية وال يشعر باإلنتماء الشديد أو الوالء ألي منيا ،ولذلؾ فسكاف الحضر غير

متجانسيف يعتمدوف عمى اإلنساف أكثر مف اعتمادىـ عمى الطبيعة )محمد عاطؼ غيث،0773 8

ص .(005
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 -2مرحمة الشباب وخصائصيا
تعد مرحمة الشباب مف أىـ المراحؿ العمرية التي يمر بيا اإلنساف إذ يتزايد فييا نموه بشكؿ

سريع وممحوظ ليتنقؿ بعدىا إلى مرحمة الرجولة والمشاركة االيجابية في بيئتو ومجتمعو وتتميز ىذه

المرحمة أيضا لما يجتمع لإلنساف فييا مف القوة والنشاط وما يتوفر لديو مف قدرة عمى التعمـ

والكسب ،وىي بداية مرحمة التكميؼ وتحمؿ المسؤولية.

 1-2أىمية الشباب في المجتمع

تتجمى أىمية الشباب مف خالؿ أدوارىـ في المجتمع عمى النحو اآلتي)8خالد الزواوي,0226 8

ص -ص ( 22 ،16

 - 0دور الشباب في أحداث التغيير - 8إف الشباب أكثر الفئات تقبالً لمتطور والتغيير ،إذ ربما ىذا
التطور يتفؽ مع طبيعتيا وخصائيا.

 - 0دور الشباب في اإلصالح االجتماعي 8أف الشباب يمثموف الطبقة الواعية والمتعممة في
المجتمع وىـ بذلؾ األقدر عمى التوعية واالقناع والتأطير االجتماعي.

 - 1دور الشباب في التنمية االقتصادية 8إف الشباب ىـ اقدر فئات المجتمع في دفع عممية التقدـ
االقتصادي والنمو واالزدىار.

 – 2الدور السياسي والعسكري 8الشباب المثقؼ الواعي ىو مف يمكنو القياـ باألدوار الرائدة التي

مف شأنيا خدمة المجتمع عمى المستوى السياسي والعسكري المذاف ىما ركيزة األنظمة المجتمعية

الحديثة.

مف ىنا فاف مرحمة الشباب وما تتسـ بو مف خصائص انمائية عمى المستوى الجسمي والعقمي

والنفسي واالجتماعي تدفع بالشاب أحياناً إلى االعتماد عمى القوة في تسيير أموره الخاصة ،خاصة
إذا توفرت وتييأت لو األسباب لذلؾ ،عدا عف التربية الخاطئة التي مارستيا األسرة والتي تجيؿ

بأصوؿ التربية الصحيحة حيث تدفع الشاب إلى استخداـ العنؼ كوسيمة إلثبات ىويتو وذاتو.

 2-2خصائص مرحمة الشباب

إف أىـ الخصائص التي تميز مرحمة الشباب ما يمي) 8خالد الزواوي ,0226 8ص -ص
( 45 ،43

 - 0خصائص جسمية 8مف حيث النمو السريع في الجسـ بينما ال يصاحبو بنفس الدرجة النمو

العقمي أو االنفعالي أو االجتماعي ويؤدي ىذا إلى عدـ انسجاـ أجيزة الجسـ في النمو مما يؤدي

الى مزيد مف القمؽ والخوؼ والصراع .
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 - 0خصائص عقمية 8حيث يصبح الشاب قاد اًر عمى إدراؾ األمور المعنوية واالستنتاج والحكـ
عمى األشياء وحؿ المشكالت ،كما أنو يميؿ إلى التحرر الفكري.

 – 1خصائص نفسية انفعالية 8حيث يندفع الشاب وراء انفعاالتو مما يجعمو شخصاً متيو اًر يقدـ

تارة ثـ يضعؼ ويتردد ،ولعؿ أىـ خصائص ىذه المرحمة ىي محاولتو التعرؼ عمى ذاتو والتعرؼ
عمى الجنس اآلخر واالىتماـ بالميوؿ المينية والرغبة في االستقالؿ عف الوالديف واالعتماد عمى

الذات.

 – 2خصائص اجتماعية 8مف حيث االىتماـ بمظيره الخارجي والوالء لجماعة األصدقاء واألقراف
وازدياد الوعي لديو بالمكانة االجتماعية والطبقة االجتماعية.

 -3تصنيفات العنف

كثيرة ىي تصنيفات العنؼ ومتعددة حسب الباحثيف واألخصائييف ،فمنيـ مف يصنفيا
حسب8

ػ الطبيعة إلى 8عنؼ مباشرة وآخر غير مباشر.

ػ المشروعية إلى 8عنؼ مشروع وعنؼ غير مشروع.

ػ الوسيمة إلى 8عنؼ بدني ،لفظي ،رمزي.

ػ المرتكب إلى 8عنؼ فردي ،عنؼ جماعي .
ػ اليدؼ إلى 8عنؼ سياسي ،اقتصادي( الممتمكات ) ،اجتماعي.

المكاف إلى 8عنؼ أسري ،عنؼ عمؿ .غير أف العنؼ ميما اختمفت تصنيفاتو ال يخرج عف ثالث

حاالت ىي8

 1-3العنف الجسدي(البدني):
ىو أقدـ أنواع العنؼ التي عرفيا االنساف منذ القدـ ،ككائف متميز لو فكر وارادة) فؤاد

العاجز ،0220 8ص  ،( 6وىو عبارة عف اشتراؾ الجسد في االعتداء عمى اآلخر أو ممتمكاتو
باستخداـ أداة أو دونيا ،بشكؿ متعمد أو غير متعمد ،مف أجؿ ايذائو أو الحاؽ الضرر بو ،وتكوف

عادة آثاره جسدية ظاىرة أو مخفية أو معاناة نفسية يصعب تجاىميا)خالد الصرايرة ،0227 8ص

 ،(022مف مظاىره الضرب ،العض ،الركؿ ،شد الشعر ،الخنؽ ،الجرح ،السرقة ،تدمير الممتمكات،
االعتداءات الجنسية والقتؿ.....

 2-3العنف المفظي:

في أغمب األحياف يكوف الخطوة األولى لمعنؼ الجسدي ،وىذا النوع مف العنؼ مرتكزه االيذاء

بالمفظ والكال ـ ،واليدؼ منو تمبية الحاجات وتحقيقيا بالتعدي عمى حقوؽ وخصوصيات اآلخريف
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بطريقة الكالـ واأللفاظ النابية )أمؿ بنت فيصؿ الفريخ ،0224 8ص  ،(01مف أمثمتو السب
والشتـ ،إطالؽ الصفات غير المناسبة ،التيديد بالضرب ،التيديد بالقتؿ ،...وتتصؼ بو اإلناث

أكثر مف الذكور في الغالب.
 3-3العنف الرمزي:

يدؿ العنؼ الرمزي عمى قمع العقوؿ والنفوس ال عمى قمع األجساد ،وىو عنؼ صامت يتوجو
الى تحطيـ المعنويات والنفسيات وقمع الرغبات وضبط الحاجات)عمي سموؾ .0224 8ص ،(23
ويكوف عادة باستخداـ الطرؽ الرمزية والتعبيرية التي تحدث آثا ار نفسية وعقمية واجتماعية عمى

اآلخر دونما الحاجة إلى احتكاكات أو ألفاظ )ىيفاء أبو غزالة ، 0226 8ص -ص  ،(0 -0مف

أشكالو إحتقار طرؼ لمطرؼ اآلخر أو عدـ النظر إليو أو الرد عميو ،العزلة ،المعاممة كمتيـ،

االمتناع عف الرد ،رفض الفرد وعدـ قبولو ،االستيزاء والسخرية بالحركات والنظرات.

 -4العوامل المؤدية لمعنف لدى الشباب في الوسط الحضري:

تعتبر العوامؿ المؤدية الى العنؼ كثيرة ومتعددة ومتباينة ,وىي تختمؼ باختالؼ البيئة التي ينشأ

فييا الشاب ويتعامؿ معيا ,فالممارسات واألفعاؿ االنسانية يتشربيا الشباب مف المجتمع ،وبذلؾ ىي

نتاج تفاعميـ مع البيئة المحيطة بيـ والتي يتفاعموف مع عناصرىا.
 1-4العوامل البيولوجية:

إف التعطش لمعنؼ غريزة فطرية لمطبيعة البشرية والمنبع األساس لكؿ المشكالت االجتماعية

في الحقبة المعاصرة ،ىذه ىي النظرة والمفيوـ المنتشر بشكؿ واسع بيف عمماء االجتماع في كؿ مف

أوربا وأمريكا ،حيث يذىبوف إلى أف "الرجاؿ يشنوف الحروب ويقودوف الكفاح ويقوموف بعصيانات
وانقالبات وثورات وأعماؿ عنؼ أخرى ،ألف غريزة العدواف الموروثة ىذه والتي ال تخمد ىي التي

تقودىـ إلى ذلؾ.

يرى عالـ األنثروبولوجيا الطبيعية ر .أردري "أف كؿ مظاىر العنؼ في الحياة االجتماعية بما

فييا الحروب مف أجؿ الدفاع عف الممكية وعف األرض أو مف أجؿ الحصوؿ عمييا ىي واضحة في
وراثة الطبيعة البيولوجية البشرية وأف االنساف مستعد وراثيا لمقياـ بأعماؿ عنيفة ،وىو عاجز أماـ

غرائز طبيعتو الخاصة ،وأنو ميما بمغت قوتو ال يستطيع ممارسة رقابة منطقية وفعالة عمى مظاىر
عدوانيتو .

إف بعض عمماء االجتماع يروف أف العدوانية تورثت مف األجداد القدامى بشكؿ ثابت تقريبا

وتنقمت بالوراثة مف جيؿ إلى جيؿ ،وبما أف االنساف آت مف عالـ الحيواف وأف أجداده األوليف مروا
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بمرحمة طويمة مف التطور ،فيو بذلؾ يممؾ حتما السمات والدالئؿ المتالزمة لمحيوانات بما فييا

القاعدة البيولوجية لدوافع سموكو العدواني.

وفي ىذا الصدد يضيؼ دافيد بيل "أف الخالؼ األساسي لموجود البشري والطبيعة المزدوجة

لإلنساف (العدوانية التمقائية والسعي لمنظاـ وغريزة التخريب والطموح إلى الترتيب ،)....ىذه كميا لـ

تختمؼ ولـ تتغير ،وىكذا فإف الطبيعة اإلنسانية ذاتيا ىي أساس كؿ األعماؿ البشرية المعادية
لممجتمع وكؿ مظاىر العنؼ في الحياة االجتماعية ,وفييا تستقر غريزة العدواف القاىرة التي يقاؿ

أنيا تمثؿ مظي ار طبيعيا لمفعالية الحيوية لكؿ فرد.

 2-4العوامل النفسية:

يجمع أغمب الباحثيف والمختصيف في عمـ النفس وعمـ النفس االجتماعي عمى أف العنؼ

غريزة إنسانية ،حيث يرى فرويد في تفسيره لمعنؼ أف "ىناؾ دوافع أولية تحرؾ السموؾ االنساني
وأف ىذه الدوافع عامة يشترؾ فييا أفراد النوع االنساني جميعا وليا غاية تصبوا إلى تحقيقيا ،كما

يؤكد عمى أف ىناؾ جانب خفي في العقؿ االنساني يؤثر عمى الحياة العقمية الظاىرة لمفرد دوف
شعوره أطمؽ عميو الالشعور .وقد بيف في كتابو خمؿ في الحضارة أف االنساف ليس قطعا ذاؾ

الكائف الطيب الذي يقاؿ عنو أنو يدافع عف نفسو عندما يياجـ ،بؿ ىو عمى العكس مف ذلؾ كائف

يتحتـ عميو أف يضع في حساب معطياتو الغريزية نصيبا مف العدوانية إلحدى تجميات الممارسة
العنيفة ،وعميو يمكف أف يتعدى عمى أقربائو مف أجؿ تحقيؽ حاجاتو كأف يذليـ أو ينزؿ بيـ اآلالـ

أو يضطيدىـ ،ويصؿ بو ذلؾ إلى درجة القتؿ )خالد الصرايرة ،0227 8ص  -ص .(022 -67
وىذا ما معناه أف العدوانية ليست أم ار عارضا بؿ ترجع في أحياف كثيرة إلى اضطرابات نفسية
كالشعور بالنقص وفقداف الثقة وكثرة التردد والخوؼ مف اإلقداـ وتحمؿ المسؤولية والوسواس
واألوىاـ ،ىذه الحاالت إذا وجدت كميا أو إحداىا في االنساف يمكف أف تستولي عميو وتوجو سموكو

وفعمو العنيؼ.

 3-4العوامل الثقافية:
مف السمات التي تميز المجتمع العربي الراىف منذ بدايات القرف العشريف حتى اآلف اتساع

عمميات التواصؿ الثقافي والحضاري مع المجتمعات الحديثة وخاصة المتطورة منيا والتأثر

بمعاييرىا االجتماعية والثقافية والتي أصبحت تؤثر عمى سموؾ األفراد وأنماط العالقات االجتماعية

بينيـ في الوقت الذي تتراجع فيو مجموعة واسعة مف القيـ التقميدية التي كانت سائدة.

تعتبر التحديات الثقافية عامؿ أساسي  ,وىي مف العوامؿ المؤثرة في انتشار مظاىر العنؼ في

المجتمع ،إذ تخضع حياة الفرد لتأثير مجموعة عف المؤثرات الثقافية والحضارية التي يزداد انتشارىا
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بقوة انتشار وسائؿ االتصاؿ الحديثة ،التي اصبحت تفرض نفسيا في المجتمع بوصفيا تحديات
تيدد بنية الثقافة ،ذلؾ أف المنتجات الثقافية الخارجية أوسع انتشا ار مما ىو محمي ،حتى أف المنتوج

الثقافي المحمي نفسو يحمؿ في مضمونو قد ار كبي ار مف ثقافة الغرب ،مما جعؿ المعاني االجتماعية
واالخالقية والفضائؿ لـ تعد تحظى بأية مكانة في معايير التفاضؿ بيف الناس،حتى اف قيمة العمـ

نفسو باتت محدودة بمقدار المردود المادي المتوقع منو.

إف التحديات الثقافية والحضارية أصبحت أكثر خطورة مف التحديات االقتصادية

والسياسية....كم ا أف مظاىر العنؼ التي تزداد انتشا ار في المجتمع،ال تنفصؿ عف طبيعة المنظومة
الثقافية السائدة في المجتمع ،وال عف المعايير األخالقية

إف غياب السيادة األخالقية في مختمؼ المؤسسات شجع تفاقـ التناقضات وقضى عمى التربية

والمدرسية ،فالطفؿ الذي يتمقى في المدرسة بعض القيـ االخالقية يمكف أف يتمقى خارجيا نقائضيا.

واذا تزود بنصائح الوالديف في األسرة وحاوؿ تطبيقيا خارجيا وجد نفسو مضحكة أقرانو  ,فيقع في
تناقض ويصبح عرضة لمخطر ويذىب ضحية الفساد سواد داخؿ المدرسة أو خارجو )سميمة

فياللي ،0223 8ص  -ص .(74-72
 4-4العوامل االجتماعية- :

ال يمكف إنكار دور الظروؼ االجتماعية في تحديد ممارسات األفراد ،إذ تعد البنى االجتماعية
مف أىـ العوامؿ التي تساىـ في ترسيخ االستقرار واألمف االجتماعي ,لما تتميز بو مف انتظاـ وتناسؽ

بيف مختمؼ عناصرىا ليذا فإف دور كايم يركز عمى اىمية تكامؿ وظائؼ ىذه البنى وانسجاميا حيث
يرى "اف نقص التنظيـ االجتماعي وعدـ االنسجاـ بيف الوظائؼ االجتماعية المرتبطة باألفراد

والجماعات تسبب انقطاعا مؤقتا في التضامف االجتماعي مما يعكس حالة مف الالنظامية والتي تميد
لظيور خخؿ اجتماعي يصيب جسـ المجتمع وينتقؿ تدرجيا الى اف يأخذ الطابع العنيؼ )فريدريؾ

معتوؽ  ،0776 8ص.(22

ومف خالؿ بعض الدراسات االجتماعية السابقة والمنجزات البحثية لوحظ اف المجتمع الذي ترتفع

فيو معدالت التفكؾ األسري واألمية والقير النفسي واإلحباط والحرماف االجتماعي ....تزداد فيو

معدالت العنؼ والجريمة ،كما أف عدـ احتراـ السمطة األبوية وضعؼ الوازع الديني ونقص الرقابة
الوالدية والمعاممة السيئة لمطفؿ  ,كؿ ىذه العوامؿ وغيرىا تجعؿ األفراد عرضة الضطرابات ذاتية
وبالتالي حدوث حالة عدـ التوافؽ الشخصي والنفسي واالجتماعي مع المحيط الخارجي ،وىذا ما

يعزز لدييـ عوامؿ التوتر ويكوف رد فعميـ عنيفا ضد اآلخريف في حاالت ومواقؼ مختمفة .
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كما يعتبر القير االجتماعي ىو اآلخر أحد آليات العنؼ  ,ليس لمفرد فقط وانما لممجتمع أيضا،

فمثال مسالة السخرية واالستيزاء بيف االطفاؿ أو حتى في األسرة الواحدة ،كفيميف بأف يكونا عامميف
مولديف لمعنؼ ،وتتعدى حدود القير االجتماعي الحالتيف السابقتي الذكر لتأخذ أشكاال أخرى كالنبذ

االجتماعي وعدـ العدالة االدارية والتربوية ....والتي مف شانيا اف تعزز حدوث حاالت عنيفة.

 5-4العوامل السياسية :يعد العامؿ السياسي مف أبرز العوامؿ وأىميا ،حيث أف التضارب بيف
المصالح السياسية والمبادئ العامة ،أو التصادـ االيديولوجي الذي يقوـ عمى مصالح متعاكسة ،كؿ

ذلؾ قد يساىـ في تشكيؿ الجذور األولى لمعنؼ،ويعمؿ ىذا الفرع مف التصادـ والتضارب السياسي

عمى احداث االنقسامات الفكرية والعقائدية مما يؤثر سمبا عمى تكامؿ البناء االجتماعي ،وتظير

العداءات الواضحة ،وقد تصؿ في كثير مف األحياف إلى استعماؿ السالح والقتؿ ويؤكد ابن خمدون

"اف العامؿ السياسي الذي وضع الوطف العربي في مقدمة الحضارات ىو العامؿ نفسو الذي أدى

إلى تقيقرىا ،ألنو بالفعؿ السياسي يتحقؽ التوطف واالستقرار،وبالتالي ازدياد العممية التراكمية
الحضارية ،كما اف الفعؿ السياسي متغير ىاـ يتحكـ في عممية التطور االجتماعي ،سواء في

اتجاىيا السمبي او االيجابي)سميمة فياللي ،0223 8ص .(002

ويساىـ العامؿ السياسي في تكويف عنؼ اجتماعي مف خالؿ بعض المظاىر مثؿ الصراع عمى

السمطة ،وكذا تجاىؿ حقوؽ المواطنة والتي تؤدي بالضرورة إلى إحداث اغتراب لممواطف عف النظاـ
السياسي الذي يخضع لو وعف مؤسساتو ،ثـ االستعماؿ التعسفي لمسمطة ومؤسسات الدولة وعدـ

السماح لألفراد بالمشاركة السياسية التي تعني التصويت في االنتخابات أو الترشح أو االنضماـ إلى
عضوية األحزاب السياسية ،ومف ثـ المساىمة في عممية اتخاذ كؿ أنواع الق اررات التي تمس
المواطف في الحياة اليومية ،األمر الذي يؤدي إلى إحداث فجوة بيف الحكاـ والمواطنيف وكؿ ذلؾ

يعمؿ عمى ظيور حاالت الرفض والتشكيؾ في قدرة النظاـ السياسي عمى قيادة المجتمع مف
ناحية،وعدـ رضا األخير عف أدائو مف ناحية أخرى ،مما يجعؿ أفراده يتحولوف إلى استعماؿ

أسموب معيف لمرفض مف خالؿ التمرد والعصياف والتدمير والعنؼ.

 6-4العوامل االقتصادية:

يذىب ابن خمدون في مقدمتو الى تأكيد " أىمية االكتفاء الذاتي لممجتمع مف حيث المعاش حتى
يستطيع اف ييتـ بتحصيؿ العموـ )فريدريؾ معتوؽ  ،0776 8ص(060

وتشير الدالئؿ

األنثروبولوجية لميشيل جورام "إف قمة المصادر وندرتيا لما تحتاجو البشرية ال تكفي النشاط
االقتصادي الذي يبدو واضحا في أغمب المجتمعات المتقدمة مما يؤدي إلى العنؼ ،كما أف
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استخداـ الضغط والسيطرة في يد القوة الظالمة (المنتجة ) يؤدي إلى ازدياد النشاط االقتصادي ليذه

الفئة مما يولد العنؼ في الفئات المحرومة اقتصاديا.

كما اف العالقات االقتصادية تقرر األشكاؿ والوسائؿ المختمفة لمعنؼ  ,وقد كتب أنجمز " ليس

العنؼ سوى الوسيمة ،بينما التقدـ االقتصادي ىو الغاية ،وبالقياس إلى كوف الغاية أساسية أكثر مف

الوسيمة المستخدمة وبموغيا ،ىكذا يعمؿ العنؼ كأداة في خدمة المتطمبات الطبقية،عف نظاـ
اقتصادي معيف )سميمة فياللي ،0223 8ص  (72وىذاف االتجاىاف ميماف في تفسير العنؼ مف
خالؿ العامؿ االقتصادي  ,حيث يؤكد أوليما عمى اف الفقر والبناء االقتصادي لممجتمع ليما دور

في ارساء قواعد العنؼ والجريمة في المجتمع أما ثانييما يرفض نظرية الفقر بناء عمى اف الذي
يولد العنؼ ليس الفقر ،ولكنيا الرغبة في تحقيؽ الثراء والتحديث ومف ثـ فإف سيرورة عممية التغير

التي تحدث عمى الجانب االقتصادي تؤثر مباشرة عمى عممية التغير االجتماعي،وكذا حالة
االستقرار والتوازف في البنية االجتماعية وبالتالي فاف االختالالت التي تحدث عمى ىذا العامؿ تيدد

االستقرار االجتماعي وتيدد بقاء االنساف في حد ذاتو،الف التوزيع غير العقالني وغير العادؿ لمثروة

يساىـ في ايجاد فئة محرومة ومييأة لالنفجار في أي لحظة،وتزداد خطورة الوضع كمما توسعت

دائرة ىذه الفئة.

 7-4العوامل التربوية:
تتمثؿ في كؿ الظروؼ المحيطة بالفرد مف األسرة والمدرسة والمجتمع المحمي ووسائؿ اإلعالـ

وجماعة الرفاؽ , ....ففي نطاؽ األسرة تتراوح معاممة اآلباء لألبناء بيف العنؼ الذي قد يصؿ إلى
حد اإلرىاب والتدليؿ الذي قد يبمغ حد التسيب ،وطبقا لمبدأ العنؼ يولد العنؼ فإف رواسب اإلحباط
والكبت والضيؽ والقمؽ تتراكـ داخؿ األبناء لتظير بعد ذلؾ في شكؿ قد يصعب التنبؤ بو ,فالعائمة

واألىؿ مسؤولوف عف عنؼ أبنائيـ داخؿ األسرة أو المدرسة أو خارجيما ،ويرى بعض الباحثيف انو

إذا كانت البيئة خارج المدرسة عنيفة فإف المدرسة ستكوف عنيفة .ألف الطالب خارج مدرستو يتأثر
بثالثة مركبات أساسية ىي األسرة والمجتمع واإلعالـ  ,أما داخميا فيتأثر بالسياسة التربوية وثقافة

المدرسة والمحيط المادي والرفاؽ في المدرسة ودور المعمـ أو المربي وعالقتو بالطالب وأسموب

الثواب والعقاب المنتيج واإلدارة المختمفة ،فالمدرسة مؤسسة أنشأىا المجتمع لخدمتو وىي نقطة
التقاء لعدد كبير مف العالقات االجتماعية المتداخمة والمعقدة ،وىذه العالقات ىي المسالؾ والقنوات
التي يتخذىا التفاعؿ االجتماعي عف طريؽ التأثير والتأثر كوسيمة لتحقيؽ آماؿ المجتمع وأىدافو ,

واذا كانت المدرسة امتداد لألسرة فإف القيـ التي تحكـ ىذه البد أف تحكـ تمؾ لوجودىما في البيئة
نفسيا)خالد الصرايرة ،0227 8ص  -ص  ، (022 -020فمثال العنؼ الذي يمارسو المربي عمى
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الطمبة ميما كاف نوعو لف يقؼ عند حدود إذعانيـ لو بالسمع والطاعة  ,بؿ يمكف أف يتعدى ذلؾ

إلى حدوث كراىية ورفض لكؿ ما يمثمو ىذا المربى.

 -5النظريات المفسرة لمعنف لدى الشباب في الوسط الحضري

 1-5النظرية البيولوجية:

أساسا،
أرجع أصحػاب ىذه النظرية العنؼ إلى سبب بيولوجي يدخؿ في تكويف الشخصيػة
ً

ويروف أف العنؼ جزء أساسي مف طبيعة اإلنساف وأنو التعبير الطبيعي لعدة غرائز مكبوتػة وأف أي

محاوالت لكبت عنؼ اإلنساف تنتيي بالفشؿ ألف كؿ العالقات اإلنسانية ونظـ المجتمع يحركيا مف
الداخؿ الشعور بالعدواف)ليث محمد عياش عبد العاني ،0202 8ص .(01

ورغـ االختالؼ بيف اتباع المدرسة البيولوجية لألسباب المفسرة لمسموؾ العنيؼ إال أنو

يمكف حصر مجموعة مف األسباب ) 8أمؿ بنت فيصؿ الفريخ ،2006 8ص (04

 .0الوراثة 8فاألطفاؿ كما يشبيوف أباءىـ مف الناحية الجسمية والعقمية فإنيـ يشبيونيـ مف الناحية
السموكية .ويرى أصحاب ىذا االتجاه أف األسباب الوراثية ىي ما تؤكد عمى وجود العنؼ واإلجراـ

في عائالت دوف غيرىا

ويمكف القوؿ أف جميع األطفاؿ يولدوف ولدييـ محددات بيولوجية لسموكيـ وأمزجتيـ ولكف البد

مف وجود عوامؿ أخرى منشطة لمموروثػات الجينية التي تحدث في فترة الحقػة مف حياة الفرد ،وأف

تمؾ السموكيات يمكف السيطرة عمييا وتغييرىا مف خالؿ عمميػات التنشئة في حيف بعضيػا قد يتطور

ويتحوؿ إلى اضط اربػات سموكية ال يمكف عالجيا.

 .0شذوذ الكروموزومات الوراثية (الصبغات) 8حيث الحظ الدارسوف أف شذوذ الكروموزومات يصاحبو

معدؿ الذكاء ضمف أضعؼ حدود السواء ومف يصاب بو ال
اضطراب في السموؾ ونقص في ّ
ينضجوف عاطفيا ويكونوف خجوليف قمقيف عديمي الثقة في النفس وبالتالي يتفاعموف بسموؾ العنؼ

ضد المجتمع.

 .1اضطراب وظيفة الدماغ 8فقد لوحظ الشذوذ في تخطيط الدماغ يتشابو مع تخطيط الدماغ لدى
األطفاؿ ،ويرجع ذلؾ إلى نقص نضج الجياز العصبي كعامؿ الضطراب السموؾ.

* عوامل بيولوجية أخري:

مثؿ تعرض مضطربي السموؾ إلى الكثير مف الحوادث واإلصابات التي تعكس إىماؿ األسرة
في حماية الطفؿ ،كذلؾ الوالدة المبكرة وعدـ اكتماؿ الحمؿ أو حدوث التسمـ أثناء الحمؿ ،أيضا

اإلصابة باألمراض التي قد تعيقو جسمانيا وتحد مف نشاطو األمر الذي يجعمو أكثر عنفًا أو نقص
الضبط الخارجي مف الوالديف نتيجة مرضو (إصابتو) يجعمو يمجأ لذلؾ السموؾ.
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ووفؽ ىذه النظرية ما العنؼ إال جزء أساسي مف طبيعة االنساف كما ىو سموؾ وراثي ،وىذا

القوؿ محؿ نظر ،ألنو لو صح ذلؾ فال ينبغي أف يحاسب االنساف عمى أفعالو ،وىذا مجافي لمعقؿ
والمنطؽ ،وفيو تعارض صارخ مع القوانيف االليية ،إذ لو كاف االنساف مدفوعا إلجرامو وعنفو إما
بعوامؿ موجودة في طبيعتو وتكوينو الجسدي أو بعوامؿ وراثية ،فمف يحاسب عمى األفعاؿ التي كاف

مجب ار عمى إتيانيا.

 2-5نظرية التحميل النفسي:
يرى عمماء ىذه النظرية أف اإلنساف الذي يمجأ إلى العنؼ في عالقاتو االجتماعية ىو إنساف

مريض نفسيا ولديو غرائز عدوانية مدمرة .ويركز أصحاب ىذه النظرية عمى فكرة قواميا أف خبرات

الطفولة األولى ليا تأثير سمبي كبير عمى سموؾ الراشد خاصة نحو اتجاىاتو العدوانية ) ليث محمد

عياش عبد العاني ،0202 8ص  ، (01ومثاؿ ذلؾ أف الحاجات المبكرة التي لـ تشبع في الصغر

كالحاجة إلى الحب والرعاية يمكف أف تؤدي إلى وجود ميؿ قيري يستمر مع صاحبو مدى الحياة
ويدفعو نحو تحقيؽ ما حرـ منو أو اكتساب ما افتقده في طفولتو .وأف اإلحباط المبكر لمحاجات

األساسية يمكف أف يؤدي إلى اتجاىات عدوانية نحو العالـ بأسره .فيناؾ عالقة طردية بيف اإلحباط
والعدواف فكمما ازدادت قوة اإلحباط وشدتو ،كمما أدى ذلؾ إلى شدة الدافع نحو العدواف )قدرة عبد

األمير الير ،0226 8ص (30 ،ويرى عمماء ىذه النظرية أنو كمما كانت الضوابط قوية بدرجة
كافية وقادرة عمى كبح التعبير عف العدواف لدى الفرد ،ماؿ الفرد إلى توجيو العدواف نحو الذات

(ضد صاحبو) فيحاوؿ االنتحار ،أما إذا ما وجيت إلى الخارج فإف الفرد سوؼ يسقط عدوانو عمى

شخص آخر)عباس أبوشامة عبد المحمود ،0221 8ص .(13

و يرى فرويد أف دوافع السموؾ تنبع مف طاقة بيولوجية عامة ،تنقسـ إلى نزعات بنائية ( دوافع

الحياة ) وأخرى ىدامة ( دوافع الموت ) وتعبر دوافع الموت عف نفسيا في صورة دوافع عدوانية
عنيفة ،وقد تأخذ ىذه الدوافع صورة القتؿ والحقد والتجني ومقر دوافع الموت أو غريزة التدمير ىو

الالشعور)أمؿ بنت فيصؿ الفريخ ،2006 8ص .(05

في حيف ترى الفرويدية الحديثة أف العنؼ يرجع إلي الصراعات الداخمية والمشاكؿ االنفعالية

والمشاعر غير الشعورية بالخوؼ وعدـ األماف وعدـ المواءمة والشعور بالنقص)عبد اهلل عبد الغني

غانـ ،0222 8ص .(70

وقد أثير حوؿ ىذه النظرية الكثير مف الجدؿ حيث ساندىا باحثوف وعارضيا آخروف ،إذ يروف

أنيا لـ تنجح في وضع نماذج تفسيرية صالحة ومقنعة ،فيي بعيدة عف الواقع وغير مناسبة في
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الزماف والمكاف ،كما أنيا ال تأخذ بعيف االعتبار أف االنساف منذ والدتو يتعمـ ويكتسب دوافع قادرة

عمى توجييو)عمي بف نوح عبد الرحماف ،0227 8ص .(04

 3-5نظرية اإلحباط والعدوان:

تقوـ مفاىيـ ومبادئ ىذه النظرية عمى رفض فكرة غريزة الموت التي نادى بيا فرويد وتعد أف
العدواف ىو دائماً نتيجة لإلحباط وأشير مف نادى بذلؾ جوف دوالرد و نيؿ ميمر حيث يرى ىذاف
المنظراف أف السموؾ العدواني بمختمؼ أشكالو المعروفة ينجـ عف شكؿ مف أشكاؿ اإلحباط

وتتناسب قوة التحريض عمى العدواف تناسبا طرديا مع مقدار اإلحباط ويتناسب أيضاً كبح أي عمؿ

عدواني تناسباً طردياً مع قوة العقاب المتوقع نتيجة التعبير عف ذلؾ العمؿ

)ليث محمد عياش

عبد العاني ،2010 8ص .(00

ثـ يحدد ىذاف المفكراف تمؾ العوامؿ المسببة لمتفاوت في كـ اإلحباط ومقداره وىي )قدرة عبد

األمير الير  ،2008 8ص 8.(32

 .0قوة التحريض عمى الرد المحبط.

 .0درجة اإلعاقة التي حالت دوف الرد المحبط.
 .1عدد سالسؿ الردود المحبطة.

وترى ىذه النظرية بشكؿ عاـ أنو إذا اعتبرنا قوة اإلحباط ثابتة فإنو بقدر ما يكوف توقع العقاب
عمى عمؿ عدواني بعينو أكبر فإف الميؿ لمقياـ بذلؾ العمؿ يتناقص ،أما إذا افترضنا أف توقع

العقاب ثابتا فإنو بقدر ما تشتد قوة اإلحباط تشتد امكانية حدوث العدواف.

يأخذ عمى ىذه النظرية إفراطيا في التركيز عمى عامؿ واحد وىو االحباط ،كعامؿ أساسي إلثارة

وتفسير العنؼ واىماليا باقي العوامؿ األخرى المتعددة والمتشابكة ،الظاىرة والكامنة ،المساعدة في

عممية التفسير.

 4-5النظرية التفاعمية الرمزية:

يرجع عمماء ىذه النظرية العنؼ إلى اختالؼ المعاني والرموز التي يؤمف بيا الفرد .فإذا ما

أردنا فيـ سموؾ فرد في مجتمع ما فيجب تحميؿ الثقافة العامة والثقافة الفرعية التي عاش فييا.
ويركز عمماء ىذه النظرية عمى نقطتيف ىامتيف ىما التنشئة االجتماعية والشخصية ،ويدعوف إلى

التركيز عمى المعاني وتعريفات المواقؼ والرموز والتفسيرات التي يصبغيا الفرد عمى المواقؼ

المختمفة .وترتكز النظرية التفاعمية الرمزية عمى ثالث مقدمات ىي8

 _0إف بني اإلنساف يتعامموف مع األشياء عمى أساس معانييا بالنسبة ليـ.
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف -المسيلة

 848العدد ( )20سبتمبر 0204
2

العنف لدى الشباب في الوسط الحضري -عواممو والنظريات المفسرة لو-

أ .محمد عايد  /أ .خير الدين بوزيان

 _0إف المعاني مشتقة أو ناشئة عف التفاعؿ االجتماعي الذي يمارسو الفرد مع زمالئو أو أفراد

أسرتو .ويمكف أف يفيـ الموقؼ الواحد بشكؿ أو بمعنى مختمؼ مف فرد إلى آخر حسب التنشئة

االجتماعية التي نشأ بيا.

 _ 1إف ىذه المعاني يمكف تعديميا مف خالؿ عممية تفسيرية يستخدميا الفرد في التعامؿ مع األشياء
التي يواجييا.

ويرى عمماء التفاعمية الرمزية أف اإلنساف في حياتو اليومية يدخؿ في العديد مف العالقات

الرمزية وغير الرمزية ،فإذا كانت اإلشارات أو الرموز ليا معاف مشتركة عند األفراد فسوؼ يفيموف
بعضيـ ،والعكس صحيح إذا لـ يفيـ األفراد معاني األشياء فإف ذلؾ سيؤدي إلى حدوث سوء فيـ

بينيـ ومف ثـ يؤدي سوء الفيـ إلى مشكالت تتحوؿ إلى عنؼ ) أمؿ بنت فيصؿ الفريخ،2006 8

ص ص .(12-07

 5-5نظرية التعمم االجتماعي:
مف أشير المنظريف ليذا االتجاه 8ألبرت بندو ار وريتشارد دولتز ،وتعتبر مف أكثر النظريات

شيوعا في تفسير العنؼ ،حيث تفترض أف األشخاص يتعمموف العنؼ بنفس الطريقة التي يتعمموف
بيا أنماط السموؾ األخرى ،وأف عممية التعمـ ىذه تبدأ باألسرة ،فبعض اآلباء يشجعوف أبناءىـ عمى

التصرؼ بعنؼ مع اآلخريف في بعض المواقؼ ،ويطالبونيـ بأف ال يكونوا ضحايا العنؼ .فمثال

عندما يجد الطفؿ أف الوسيمة الوحيدة التي يحؿ بيا والده مشاكمو مع الزوجة أو الجيراف ىي

العنؼ ،فإنو يمجأ إلى تقميد ذلؾ.

بمعنى أف العنؼ يتعمـ ويكتسب خالؿ عممية التنشئة االجتماعية ،كما يتشرب المرء مشاعر

التمييز العنصري أو الديني ،ويؤكد ذلؾ أف مظاىر العنؼ توجد بشكؿ واضح في بعض الثقافات
والثقافات الفرعية بينما تقؿ في ثقافات أخرى)عباس أبوشامة ،محمد األميف البشرى  ،0223 8ص

 ،( 00فبعض الثقافات الفرعية التي تمجد العنؼ تحتؿ نسبة الجريمة فييا معدالت عالية ،ىذا

باإلضافة إلى ما يسود المجتمع مف توجيات فكرية مؤيدة أو معارضة لمعنؼ متمثمة في األمثاؿ

والعرؼ والثقافة السائدة.

وعندما يذىب الطفؿ إلى المدرسة فإنو يشاىد أف المعمـ يميؿ إلى حؿ مشاكمو مع الطمبة

باستخداـ العنؼ،كما أف الطمبة الكبار يستخدموف العنؼ في حؿ مشكالتيـ فيقوـ بتقميد ىذا السموؾ
العنيؼ عندما تواجيو مشكمة.
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كما أف وسائؿ اإلعالـ تعرض في برامجيا العديد مف األلعاب والبرامج التي تحتوى عمي ألفاظ

وعبارات ومشاىد تساعد عمي تأسيس سموؾ العنؼ لدى األطفاؿ)عباس أبوشامة عبد المحمود8
 ،0221ص ص.( 12 -11

* الفرضيات األساسية لنظرية التعمم االجتماعي )8عباس أبوشامة ،محمد األميف البشرى 8

 ،0223ص (00
 -أف العنؼ يتـ تعممو داخؿ األسرة والمدرسة ومف وسائؿ اإلعالـ.

 أف العديد مف األفعاؿ األبوية أو التي يقوـ بيا المعمموف والتي تستخدـ العقاب بيدؼ التربيةوالتيذيب غالبا ما تعطى نتائج سمبية.

 -أف العالقة المتبادلة بيف اآلباء واألبناء والخبرات التي يمر بيا الطفؿ في مرحمة الطفولة

المبكرة ،تشكؿ شخصية الفرد عند البموغ ،لذلؾ فإف سموؾ العنؼ ينقؿ عبر األجياؿ.

 أف إساءة معاممة الطفؿ في المنزؿ يؤدي إلى سموؾ عدواني تبدأ بذوره في حياتو المبكرة ويستمرفي عالقتو مع أصدقائو واخوتو ،وبعد ذلؾ مع والديو ومدرسيو.
 6-5االتجاه البنائي الوظيفي:

استمدت النظريػة البنائيػة الوظيفيػة أصوليػا مف المسممات األساسية لالتجػاه العضوي الذي كاف
سائدا في النظريات االجتماعيػة األولى وىي فكرة تكامؿ األجزاء في كؿ واحد واالعتماد المتبادؿ

بيف العناصر المختمفة لممجتمع الواحد)المرجع نفسو ،ص.(06 ،

فتنظر ىذه النظرية إلى العنؼ عمى أنو داللة داخؿ السياؽ االجتماعي وترى النظرية

الوظيفية أف العنؼ يظير نتيجة لفقداف االرتباط واالنتماء لمجماعات االجتماعية التي تنظـ وتوجو

سموؾ أعضاءىا أو انو نتيجة لفقداف المعايير ونقص التوجيو والضبط االجتماعي)قدرة عبد األمير
الير  ،2008 8ص .(30

لذلؾ يرى الوظيفيوف أنو يمكف التخفيؼ مف حدة مشكمة العنؼ عف طريؽ العمؿ عمى زيادة

التكامؿ االجتماعي وزيادة ارتباط األفراد بالجماعات األولية مثؿ األسرة واشباع احتياجاتيـ النفسية
واالجتماعية وزرع القيـ الدينية وقيـ االنتماء بيف أعضاء األسرة.

 7-5نظرية الدور االجتماعي:

حيث ترى ىذه النظرية أف المشكمة الفردية تحدث عندما يفشؿ الفرد في أداء دور أو أكثر مف
األدوار االجتماعية أو إذا حدث تعارض بيف المتطمبات والوظائؼ المختمة ألدوار الفرد أو تعرض

لمعوقات معينة.
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ويرى زنانيكي أف الدور االجتماعي يعتبر نسقا اجتماعيا ديناميكيا يتضمف أربع مكونات لمتفاعؿ

وىي)أمؿ بنت فيصؿ الفريخ ،0224 8ص 8(12

وغالبا ما
 الدائرة االجتماعية 8وىي مجموعة األشخاص الذيف يتفاعموف مع القائـ بالدور ويقدرونوً
يكونوف الجماعة المرجعية لو.
 -ذات القائـ بالدور 8وتشمؿ الخصائص البدنية والسيكولوجية المتعمقة بالمركز الذي يشغمو.

 -المكانة االجتماعية لمقائـ بالدور وتعني المسموحات والممنوعات الموكمة إليو بشيء متضمف في

مركزه.

 -الوظائػؼ االجتماعيػة لمقػائـ بالدور وىي مساىمتػو نحو دائرتػو االجتماعية.

ويمكف تفسير العنؼ عند األطفاؿ في ضوء نظرية الدور مف حيث التفاعؿ المستمر مع

اآلخريف،فالطفؿ قد يستجيب لمعديد مف االستجابات أثناء عممية التفاعؿ ،وتختمؼ تمؾ االستجابات

تبعا إلدراكو لمموقؼ وتوقعات اآلخريف منو أثناء أدائو ألدواره المختمفة وفي بعض األحياف تتسـ
ً
استجاباتو وردود أفعالو بالعنؼ ،وذلؾ نتيجة عدـ وضوح الرؤيا في الموقؼ مف حيث المسموح
والممنوع والمسؤوليات المطموبة وما يتوقع اآلخريف منو فينشأ التعارض بينيما ،ويوجو لو العقاب

مما يدفعو إلى االستجابة العنيفة في كثير مف المواقؼ.

 8-5نظرية التبادل االجتماعي:

يرى عمماء ىذه النظرية أف التبادؿ ىو أساس العالقات االجتماعية داخؿ المجتمع .فاألفراد

يتبادلوف العواطؼ والخدمات واالتجاىات .وأىـ مبادئ ىذه النظرية ىي أف الفرد بطبعو يسعى إلى

تحقيؽ أىدافو بأقؿ تكاليؼ ممكنو ،فيو يحاوؿ تحقيؽ أكبر قدر مف العالقات االجتماعية ،بأقؿ
خسائر ،وأف الثواب والعقاب ،والربح والخسارة ،المكافآت والجزاءات ىي التي تتحكـ بعالقاتو .وقد

عرفت المكافآت أو الربح ىنا بأنيا المتعة والرضاء التي يحصؿ عمييا الفرد نتيجة لعمؿ ما،
والتكاليؼ أو الجزاءات بأنيا جميع األشياء التي ال يحبيا أو ال يرغب بيا الفر)أمؿ بنت فيصؿ

الفريخ ،0224 8ص ص .(30-30

واذا ما طبقنا ىذه النظرية عمى ظاىرة العنؼ نرى أف الفرد يمجأ إلى العنؼ لموصوؿ إلى أىداؼ

معينة ،وعندما ال يجد أف ىناؾ رادع لو فإنو يرى أف العنؼ ىو أسيؿ الطرؽ لتحقيؽ غاياتو ،ولكنو

إذا ما أدرؾ الفرد أف استخدامو لمعنؼ سيؤدي إلى عقابو أو سجنو وأف ذلؾ سيؤدي إلى خسارتو
لمكانتو أو أي شيء يخصو فإنو سيفكر عدة مرات قبؿ المجوء إليو)عباس أبوشامة ،محمد األميف

البشرى  ،2005 8ص .(11
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 9-5نظرية الصراع:
وتقوـ ىذه النظرية عمى الفكر الماركسي التي ترجع العنؼ في المجتمع إلى الصراع وخاصة

الصراع الطبقي ،والصراع أيضا يمتد ليشمؿ كافة الصراعات السياسية واالثنية والدينية ،وصراع
المصالح والصراع عمى السمطة ،والصراع يمثؿ التربة الخصبة لزيادة مظاىر العنؼ في الوقت

الراىف ،خصوصا في ظؿ عدـ توازف القوى ،فعادة ما يميؿ الطرؼ األقوى لفرض ىيمنتو عمي

األضعؼ لتستمر بعد ذلؾ دائرة العنؼ)عباس أبوشامة ،محمد األميف البشرى  ،2005 8ص .(01

خاتــــــــــــــمة:

مف خالؿ العرض السابؽ ألصناؼ العنؼ وعواممو والمداخؿ النظرية المفسرة لو ،يمكف

مالحظة أف ىناؾ اختالفا واضحا في وجية نظر كؿ مدخؿ في تفسيره لمعنؼ ،ويعود ذلؾ إلى
االختالفات النظرية والفمسفية التي يتبناىا كؿ مدخؿ والدالئؿ التي يستند عمييا في تفسيره ليذه

الظاىرة ،إضافة إلى اختالؼ ظروؼ الزماف والمكاف الذي وجد فيو.

وعميو وبعد استعراض المداخؿ النظرية السابقة ،يمكف القوؿ أنو ال ينبغي أف يتـ تفسير العنؼ

برؤية أحادية الجانب – أي األخذ بمدخؿ معيف وترؾ األخر – بؿ يفترض األخذ بتفاعؿ وتكامؿ

ىذه المداخؿ ،واجتماع أكثر مف عامؿ لتفسيره ،باعتبار العنؼ سموؾ يشبو أي سموؾ أخر متعدد

األبعاد ومتشارؾ المتغيرات ومتبايف العوامؿ ،فال عنؼ بدوف إحباط ،وال عنؼ دوف وجود حد أدنى
مف االستعداد لو ،وال عنؼ دوف مشاىدة النماذج العنيفة وتقميدىا ،وال عنؼ دوف تعزيز لمسموؾ

العنيؼ.

قائمة المراجع

 -20ابف منظور 8لساف العرب ،بيروت ،دار صادر لمطباعة والنشر،ج.0775 ،7

 -20أمؿ بنت فيصؿ الفريخ 8التدخؿ الميني باستخداـ المدخؿ المعرفي السموكي في خدمة الفرد
لتخفيض بعض مظاىر سموؾ العنؼ لدى األطفاؿ ،المممكة العربية السعودية ،أطروحة دكتوراه

كمية الخدمة االجتماعية ،جامعة األميرة نورة.0224 ،

 -21بمقاسـ سالطنية وسامية حميدى 8العنؼ والفقر في المجتمع الجزائري ،القاىرة ،دار الفجر
لمنشر والتوزيع.0226 ،

 -22خالد الصرايرة 8أسباب سموؾ العنؼ الطالبي الموجو ضد المعمميف واالدارييف في المدارس
الثانوية الحكومية في األردف مف جية نظر الطمبة والمعمميف واالدارييف ،المجمة األردنية في العموـ
التربوية ،مجمد  ،3عدد .0227 ،0
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 -23خالد الزواوي 8الشباب والفراغ ومستقبؿ البحث العممي ،اإلسكندرية ،مؤسسة حورس الدولية
لمنشر والتوزيع.0226 ,

 -24ليث محمد عياش عبد العاني 8أنماط العنؼ الموجو نحو المرأة العراقية بعد االحتالؿ
االمريكي لمعراؽ وفؽ تنميط منظمة الصحة العالمية لمعنؼ ،االردف ،كمية التربية ابف الييثـ ،دراسة

منشورة بمؤتمر كمية التربية الثامف ،جامعة اليرموؾ.0202 ،

 -25محمد عاطؼ غيث 8عمـ االجتماع الحضري –مدخؿ نظري ،دار المعرفة الجامعية.0773 ،
 -26محمد عاطؼ غيث 8قاموس عمـ االجتماع ،اإلسكندرية ،دار المعرفة الجامعية.0223 ،
 -27معمر داود 8مقاربة ثقافية لممجتمع الجزائري ،الجزائر ،دار طميطمة لمنشر.0227،

 -02سميمة فياللي 8عالقة األسرة والتنشئة االجتماعية بالعنؼ المدرسي ,إشراؼ أحمد بوذراع،
رسالة ماجستير غير منشورة ،باتنة ،قسـ عمـ االجتماع ،جامعة الحاج لخضر.0223 ،

 -00شريؼ فاتف محمد 8دراسات في األنتربولوجيا االجتماعية " أنتربولوجيا األسرة والقرابة "،
مطبعة االنتصار.0777 ،

 -00عباس أبوشامة عبد المحمود 8جرائـ العنؼ وأساليب مواجيتيا في الدوؿ العربية ،الرياض،
جامعة نايؼ لمعموـ األمنية.0221 ،

 -01عباس أبوشامة ،محمد األميف البشرى 8العنؼ األسري في ظؿ العولمة ،الرياض ،جامعة
نايؼ لمعموـ األمنية.0223،

 -02عبد اهلل عبد الغني غانـ 8جرائـ العنؼ وسبؿ المواجية ،الرياض ،جامعة نايؼ لمعموـ
األمنية.0222 ،

 -03عبد العزيز األصفر المحاـ 8مشكمة العنؼ األسري في المجتمع العربي الراىف ،السعودية،
المجمة العربية لمدراسات األمنية والتدريب ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية والتدريب ،العدد

.0202 ،30

 -04عمياء شكري وآخروف 8عمـ االجتماع العائمي ،األردف ،دار المسيرة.0227 ،
 -05عمي بف نوح عبد الرحماف 8العنؼ لدى طالب المرحمة المتوسطة في ضوء بعض المتغيرات

النفسية واالجتماعية في مدينة جدة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الرياض ،كمية التربية ،جامعة أـ
القرى بمكة.0227 ،

 -06عمي سموؾ 8إشكالية العنؼ في المجتمع الجزائري ػ مف أجؿ مقاربة سوسيولوجية ػ ,عنابة,
جامعة باجي مختار.0224 ,

 -07غريب محمد سيد أحمد 8عمـ االجتماع الحضري ،دار المعرفة الجامعية.0224 ،
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العنف لدى الشباب في الوسط الحضري -عواممو والنظريات المفسرة لو-

أ .محمد عايد  /أ .خير الدين بوزيان

 -02فؤاد العاجز 8العوامؿ المؤدية إلى تفشي العنؼ لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدارس

محافظات غزة ,فمسطيف ,مجمة الجامعة اإلسالمية ،كمية التربية ,المجمد العاشر ,العدد الثاني،

.0220

 -00فريدريؾ معتوؽ  8معجـ العموـ االجتماعية ،بيروت ،أكاديما أنتر ناسيوناؿ لمنشر والطباعة،
.0776

 -00فيصؿ محمود غرايبة 8العمؿ االجتماعي في مجاؿ رعاية الشباب ،عماف ،دار وائؿ لمنشر
والتوزيع.0227 ،

 -01قدرة عبد األمير الير 8العنؼ ضد الزوجة وعالقتو بالصحة النفسية لدى الزوجات العربيات

المعنفات في مدينة (مالمو) بالسويد رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية اآلداب والتربية في
ّ
األكاديمية العربية المفتوحة بالدنمارؾ.0226 ،

 -02ىيفاء أبو غزالة 8العنؼ ضد المرأة ،رؤية مشتركة إلحداث التغيير ،عماف ،نشرة دورية
صادرة عف المجمس األردني لشؤوف األسرة ،العدد.0226 ،0
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Dynamique d’une consultation de psychologie infantile - Approche
pour la compréhension du symptôme D. MAA ABASSI - Université Badji .Mokhtar - ANNABA - ALGERIE

Résumé
Dans notre pratique quotidienne de psychologie nous nous trouvons en
contact d’enfants présentant des symptômes divers. L’enfant est amené par
ses parents conscients de ses difficultés, les motifs de consultation varient,
ils correspondent généralement à des manifestations symptomatiques
quelques fois isolés, le plus souvent associés. Un symptôme ne motive une
demande de consultation que dans la mesure où il n’est plus toléré, l’enfant
est vu sur décision des parents souvent conseillés par un médecin ou un
enseignant.
€/ Quelle mesure prendre dans une consultation de psychologie
infantile ?
€/ Qu’en est-il du couple mère-enfant dans l’intersubjectivité ?
€/ Que signifie le symptôme dans le registre de l’agir ?
Mots clé : symptôme, consultation, intersubjectivité.
1/
مهخص
 سبب.نستقبل في المماسست العياديت مجموعت من التنارساث و االعشاض الخاصت بمشحلت الطفولت
 على العموم. لكن يعلن عنه حينما يتجاوص حذ التحمل من طشف االولياء،االستشاسة له عالقت بالنمو
. يوجه الطفل من طشف الطبيب او المذسست
 ما هي االجشاءاث التي تؤخز في المعاينت النفسيت طفل؟/  ما طبيعت العالقت ام ما هو معنى العشض فيسجل القيام بالفعل ؟.طفم/ انتبادل او، انمعاينة،  انعرض: انكهمات االساسية
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Préambule
La demande de consultation (du consultant) inaugure une situation dont on
ne sait pas encore comment elle va évoluer, l’école systémique à ce propos
parle de’’ la donne familiale’’, c’est une construction des repères
identificatoires en fonction des quels s’organisent les liens d’appartenances
commune aussi bien que les positions personnelles de chacun. Les
discordances de cette construction s’analysent dans la situation présente au
fur et à mesure qu’elles parviennent à s’exprimer. Les symptômes de
l’enfant pour lesquels les parents consultent seraient une réponse précise
produite par l’enfant à’’ la donne familiale’’ singulière qui est le sienne. A
travers sa réponse, l’enfant semble solliciter les positions de ses parents,
cherchant à s’en éloigner pour se construire, cherchant à les mobiliser afin
de pouvoir lui-même évoluer.
2/
C’est ce qu’on appelle la tension entre la place assignée et la place
occupée, c’est l’inscription de l’enfant dans l’inconscient maternel selon
Winnicott, 1983 (1).
Mais il est rare que dès le constat de la pathologie un examen
psychologique soit envisagé d’emblée par la famille ; celle-ci va d’abord
entreprendre son propre traitement pour régler elle-même le problème. Cet
ajustement permet à l’enfant de reprendre le cours normal de son
développement mais dans le cas où la thérapeutique familiale échoue, une
répercussion du conflit sur l’ensemble de la vie familiale va s’étendre par le
passage progressif d’un ‘’problème de l’enfant à l’enfant problème’’. Un
motif de consultation serait un extrait fait de la vie de l’enfant, un élément
gênant, indésirable que l’on voudrait voir supprimer. Pour la demande des
parents, il s’agit d’envisager une situation globale dans laquelle le motif
présenté est la partie d’un tout. Saisir la signification d’un trouble pour la
famille et l’enfant, analyser enfin quelle est la solution recherchée.
(D.WINNICOTT 1983, B.BETTELHEIM 1972)(2) insistent sur la fonction
du milieu ambiant et les expériences absolument nécessaires,
l’environnement suffisamment bon, le vrai self et le mode de la mutualité.
Ainsi l’environnement à une fonction de mise en sens, de repérage d’un
sens précis au malaise diffus d’une prise de conscience claire de soi afin de
relier à sa place ce qu’il ressent à son pourquoi. Il va apprendre à désirer
profondément de la permanence de l’image mentale qui assure la
permanence de l’objet. Mais cela ne se passe pas sans heurt, la mère doit
se laisser aller à une rêverie, elle va faire une réalité intrapsychique et
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cognitive, aussi l’enfant est-il suffisamment aimable ? Il va être aussi
miroir pour sa mère ; notre problématique se met en place.
Problématique
La problématique du symptôme chez l’enfant est difficile à cerner, pour
(S.LEBOVICI 1970)(3), Les symptômes ne sont en rien significatifs d’une
3/
organisation pathologique spécifique. En effet les manifestations
pathologiques sont si diverses et si variables chez un même enfant que l’on
peut difficilement prévoir leur avenir, elles peuvent persister ou disparaitre
et cette disparition si elle est parfois signe de guérison peut aussi être due à
un déplacement, une transformation du tableau clinique ou même à une
somatisation.
Par contre s’il n’est pas spécifique d’une structure, le symptôme à souvent
valeur de signal d’alarme. Il n’est que le support officiel de la demande de
consultation. Les parents nous emmènent leur enfant parce qu’il a des
problèmes, mais c’est pour nous parler très vite de leur angoisse propre et
de leurs problèmes personnels. Ils sont renvoyés à une image culpabilisante
d’eux même. Une absence de symptômes peut d’ailleurs être réelle ou être
le fait de la dénégation des parents, ces derniers ont souvent besoin d’un
symptôme pour donner un sens à leur demande. L’enfant à son niveau se
manifeste le plus fréquemment par divers symptômes, les parents refusent à
imaginer qu’ils sont concernés par ces évènements, ils n’admettent pas
qu’un trouble puisse être tout simplement la manifestation caractérielle de
ce qui ne va pas dans la famille.
M.BOUCEBCI
1985,(4)
rapporte
«…
d’autres
aspects
psychopathologiques pourtant relevés ailleurs apparaissent signifiants du
fonctionnement pathologique du couple au plan général. C’est
essentiellement le cas de l’enfant dit enfant symptôme. Le poids de
l’impact des parents sur le développement psychoaffectif normal et
pathologique de leur enfant est connu nettement depuis les travaux de
S.FREUD, A.RFEUD, D.WINNICOTT, M.KLEIN, M SOULE,
S.LEBOVICI. Comme le souligne aussi D.WIDLOCHER « …pour
l’analyste d’enfants tous les indices vont dans la direction et portent
témoignage de l’influence puissante du milieu… » Le jeu symbolique de
l’enfant au cours de la séance ne dévoile pas seulement ses fantasmes,
c’est en même temps sa manière de faire part des événements familiaux
courants des rapports sexuels, des querelles et des crises conjugales, des
comportements frustrants et anxiogènes de ses parents, de leurs expressions
anormales et pathologiques.
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4/
L’interprétation exclusive en termes de réalité psychique risque d’amener à
ignorer que le patient parle d’activités qui se déroulent dans certaines
circonstances liées au milieu, activités à ce moment tout aussi importantes.
(D WINNICOTT 1971)(5), Quand un symptôme est révélateur d’un
désordre familial, il est l’issue du conflit et principal instrument
d’abréaction. C’est pourquoi il est important d’entendre ce message au
niveau où il est effectivement posé et de se garder du danger de fermer une
possibilité de dialogue. D’ailleurs le risque majeur est la simplification
abusive amenant à écrire une équation d’équivalence :
Parent malade =enfant malade =enfant symptôme.
Donc vouloir réduire ces troubles par une tentative de rééducation ou de
réadaptation, c’est risquer de passer complètement à côté de véritables
problèmes qui se posent non pas tant au niveau de l’enfant qu’a l’ensemble
, au groupe social dont il est l’expression , le signe particulièrement
sensible et le porte-parole, car l’enfant est tantôt utilisé comme un objet
vulnérant, tantôt comme un point sensible dans la lutte que se livrent les
parents, un déterminant jouant un rôle extrêmement important le milieu.
On sait l’importance considérable pour le développement des liens qui se
nouent entre un enfant et son environnement, les entourages pathogènes
sont de nature très variée, mais leur unité réside dans le fait qu’ils ne
satisfont pas les besoins de l’enfant et qu’ils sont carentiels à la fois sur le
plan cognitif et affectif une sorte « d’arrêt sur image » semble empêcher
toute fantasmatisation d’un enfant grandissant vivant hors de la présence de
la mère, ou seul en présence de celle-ci selon D WINNICOTT. On peut
évoquer aussi les difficultés pour telle mère de servir de « contenant »
suffisant pour qu’un espace psychique se dessine sans risque chez l’enfant.
Pour (M.SOULE 1986),(6) le milieu joue un rôle déterminant en perturbant
les interactions mère/enfant dans ces trois dimensions : l’insuffisance, la
distorsion, la discontinuité.
5/
Certains désordres évolutifs peuvent devenir en soi pathogènes, soit par la
valeur attribuée par le milieu, soit par la blessure que l’enfant ressent par
son ‘’défaut’ ’comme ils peuvent se perdre et être abandonnés par la suite.
La richesse de la vie mentale détermine largement le fonctionnement
psychique, elle est source de créativité et d’adaptabilité même si l’enfant
souffre d’une affection psychique. La pauvreté psychique ne serait qu’un
état cicatriciel d’une maladie psychique et que la présence d’une vie
mentale est signe de santé. Ceci est vrai pour beaucoup d’enfants, mais ne
semble pas exprimer la complexité évolutive qui est le résultat des facteurs
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extérieurs et intérieurs. En effet, la trajectoire évolutive de l’enfant est
déterminée par des facteurs neurophysiologiques ‘’ équipement de base de
processus maturatifs’’ mais aussi par les influences directes du facteur
mésologique, les transactions entre l’enfant et son environnement et les
ressources pédagogiques et éducatives mises à sa disposition.
Pendant la poussée évolutive, l’enfant se trouve dans un état de
vulnérabilité particulière liée à la réorganisation de son fonctionnement
mental, nous observons alors à ce moment des régressions de différents
types (J LUTZ 1975).
De là découle l’hypothèse écologique qui avance que les difficultés dites
affectives ou psychopathologiques exprimées en symptômes sont le reflet
de conflits intrafamiliaux et elles ne peuvent se comprendre dans bien des
cas que par référence à des particularités de la vie sociale, économique et
culturelle des familles dont sont issus les enfants. L’individu malade n’est
pas considéré comme une entité autonome au sein de laquelle se développe
le processus morbide, il n’est pas non plus le résultat d’une probabilité
statistique, mais il est le produit d’interactions complexes et de nature
différente entre son milieu et sa structure psycho dynamique. Il faudrait
alors reconnaitre le symptôme, en évaluer le poids et la fonction
dynamique, tenter de situer sa place au sein de la structure, apprécier enfin
cette structure dans le cadre de l’évolution génétique et au sein de
l’environnement.
Quelle serait la valeur du symptôme, sa fonction et sa signification ?
6/
Pour cerner le problème nous questionnerons la notion de période
symbiotique normale, au sens habituel dans une historicité parcourue par le
couple mère-enfant.
Les modes relationnels
L’ossature ou l’accent est mis sur l’attachement, la sociabilité, et le
développement du psychisme dans la communication. Les références
théoriques développées sont : l’école de l’anthropologie culturelle
Américaine, Kardiner, Rohein et Devereux, Levistrauss. De l’universalité à
l’enfant et son éducation en milieu Algérois, notre population de recherche
N.Zerdoumi notre fil conducteur et M.Boucebci pour l’éclairage spécialisé.
On relève le modèle d’organisation familial marqué par une symbolique de
cercle marqué par la force des liens communautaires. La richesse du
langage communautaire dans lequel baigne l’enfant dépend de la mère, elle
contribue à entretenir la vie imaginative de l’enfant. Quant à la
communication établie par le langage avec la mère, elle s’épanouira
précisément dans le registre de l’imaginaire.
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La psychanalyse pour finir avec C.DeLauwe, qui pointe les relations
oppositionnelles entre l’enfant authentique et l’enfant modèle qui se classe
avec une image d’adulte qu’incarne les normes sociales, ensemble qui
signifie une opposition à l’authenticité. Les tableaux cliniques, psychose
infantile et autisme en particulier remontent à l’époque ou l’enfant pense
que sa vie est en danger. Souvent les enfants autistes tentent de mourir pour
être remis au monde.
La question alors posée est : quelle est la signification de cet enfant
particulier pour cette mère particulière ?
La question du symptôme
La mère le désir et le symptôme, symptomatologie et santé mentale ; le
référentiel est l’école Lacanienne, qui parle de place, de lieu, de signifiants,
d’ordre, de structure et du sens du symptôme.
7/
L’ordre symbolique qui détermine la place à occuper pour devenir sujet
mais de toute façon aliéné dans le désir de l’autre ; pour Lacan c’est la
structure d’un réseau de signifiants, l’ordre symbolique qui est premier, il y
‘a une antériorité du signifiant qui agit à l’insu du sujet. L’homme est
d’abord pris dans un ordre symbolique avant même de le penser, cet ordre
est pour le sujet constituant de son humanisation. Pour les Lacaniens, il n’y
a de maternel que le langage, lieu où l’enfant va prendre corps. C’est la
mère objet de tous les maux, la causation du symptôme. D’autres comme
S.Lebovici, M.Soulé, et R.Diatkine, ont montré que l’éventail d’une
population consultante pour des troubles psychologiques et psychiatriques
n’est pas représentative d’une population déterminée, pour signifier la
différence entre signe et symptôme, et par conséquent n’attirent pas
l’attention et il est difficile d’apporter des solutions thérapeutiques.
La théorie systémique et l’école de Palo Alto parle de chaines
d’interactions qui maintiennent les symptômes, et ces derniers sont
déterminants de la structure familiale, du mythe et du secret. Le désir de la
mère est sans doute son inconscient de reconstituer dans son propre corps
la scène primitive dont elle est issue. L’enfant désiré devient un fantasme et
il est l’objet le plus total de l’amour.
Et pour la symptomatologie et la santé mentale (R.Zazo et Coll cités dans
J.AJURIAGURRA , 1971) parlent de dysfonctionnement des symptômes
cliniques qui serait déterminé par le moment du trauma et par l’histoire de
développement plutôt que par l’étiologie ceci n’est pas sans influence pour
la compréhension de la psychose de l’enfant avant tout dans l’histoire en
référence à des moments cruciaux et aux vicissitudes d’une dynamique
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relationnelle ou joue le psychisme des parents en particulier l’inconscient
maternel .
Le cadre pratique, une lecture institutionnelle
Les recherches épidémiologiques psychiatriques sont encore rares et peu
connues, les barrières linguistiques et les écoles ont jusqu’à présent
empêché une communication fructueuse.
8/
Cependant les travaux faits reposent sur l’élaboration d’un diagnostic
fiable et comparable, une préoccupation de l’O.M.S aussi pour promouvoir
les études de santé mentale dans le monde (J.LUTZ 1975).
Les divergences et contradictions retrouvées dans la littérature se situent
entre le désir de trouver un système absolu égal à celui des classements des
éléments côtoie la volonté de rester à un simple dénombrement de
symptômes pour respecter l’individualité de chaque malade. Certains
auteurs restent très réservés vis-à-vis de tout essai de classification
nosographique, ce qui d’ailleurs donna naissance à différentes conceptions
concernant l’approche de la pathologie mentale entre autre le symptôme.
Pour cerner cette notion, chaque école envisageait la maladie mentale
comme la conséquence directe et univoque d’un trouble originel qu’il soit
d’ordre éthique, sociologique ou psycho dynamique. Mais ces modèles ou
la cause supposé est directement liée aux symptômes observés semblent
devoir être définitivement abandonnées au profit de modèles plus
complexes. Il est actuellement admis que la maladie mentale relève d’une
origine multifactorielle. Cependant d’après l’hypothèse écologique les
difficultés dites affectives ou psychopathologiques sont le reflet de conflits
intrafamiliaux, et elles ne peuvent se comprendre dans bien des cas que par
référence à des particularités de la vie sociale, économique et culturelles
des familles dont sont issus les enfants.
Les enquêtes menées à ce propos offrent un intérêt considérable sur le plan
épidémiologique mais du fait de l’optique dans laquelle elles ont été faites,
elles sont surtout destinées à éclairer les responsables de la mise en place
d’une politique d’hygiène mentale. Sur le plan clinique et thérapeutique
elles n’apportent qu’un éclairage beaucoup plus trop partiel et inopérant.
D’ailleurs la constitution de la folie comme maladie mentale à la fin du
dix-huit Ime siècle, dresse le constat d’un dialogue rompu donne la
séparation comme déjà acquise et enfonce dans l’oubli tous ces mots
imparfaits sans syntaxe, fixe un peu balbutiant dans lesquels se faisait
l’échange de la folie et de la raison. Le langage de la psychiatrie qu’est
monologue de la raison sur la folie n’a pu s’établir que sur un tel silence.
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C’est à l’évolution de ce statut du fou dans la société que s’est
particulièrement attaché (J.P.FOUCAULT 1964)(7).
9/
Cependant les études d’épidémiologie des troubles psychologiques et
psychiatriques effectués sur les populations tout venants mettent toujours
en évidence un nombre élevé de sujets présentant des perturbations plus ou
moins graves. L’accent été mis d’abord sur le syndrome de l’arriération
mentale élargie aux débilités mentales puis autour de la problématique de la
psychose. La comparaison entre les enquêtes effectués est difficile, le
contexte sociale varie, les conditions et les instruments différent, les
critères ne sont pas toujours uniformes.
1/ rapport de l’OMS sur la guidance infantiles à BRUXELLES (1960),
rapporte la nécessité de soins de 5,4 à 29% à une population d’enfant
(MAY, DAVIDSON).
2/ rapport préparé par la nationale commission of the mental health of
children aux états unis 1967 par Jean .C.Glidwel.
/ Inadaptation scolaire de 28% à 69,3%
/ Inadaptation clinique de 3% à 37%
/Psychose de 0,3% à 1,5%
3/ les études statistiques évaluant la survenue de nouveaux nés trisomiques
par rapport aux naissances vivantes totales donnant des chiffres variant
entre trois cas /mille (3 cas/1000) naissances (BEIDLEMANT) et cinq cas /
dix mille naissances (STEVENSON) et une moyenne de 1,5% naissance
vivante (M.BOUCEBCI 1979).
De la réflexion sur les études d’épidémiologie se dégage :
£L’approfondissement de l’état de santé mentale d’enfants reçus en
consultation de psychologie.
£L’évaluation qualitative de la cohorte d’enfants qui nécessitent une
intervention psychologique immédiate.
10/
Etat de la pratique institutionnelle
C’est à partir de quatre années de travail dans un centre de guidance
infanto-juvénile se situant à Alger que nous allons essayer de définir un
certain nombre d’élément qui vont pouvoir faire d’un établissement un lieu
de prise en charge institutionnelle et de l’institution un outil thérapeutique.
Nous y accueillons l’enfant et la mère dans cet espace’ ’contenant’’ ou va
s’élaborer des possibilités de symbolisation. C’est au travers d’un certain
nombre de paramètres qui nous apparaissent comme autant d’éléments de
structure mais aussi de dynamisme dans l’institution que nous allons tenter
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de cerner la problématique du couple mère-enfant et de l’effet de
l’institution que nous appellerons cliniquement ‘’effet thérapeutique’’.
Dès l’admission de l’enfant, nous situons avec les parents l’histoire de
l’enfant personnelle et familiale. Cet accueil va permettre de juger du seuil
de tolérance ou d’adaptation de l’institution que nous appellerons aussi
‘’unité de soins’’, une fois l’enfant intégré. La prise en charge vise à
travailler non pas seulement avec l’enfant en difficultés mais directement
sur la relation mère-enfant à la fois dans l’expérience même que chaque
partenaire peut en vivre le temps passé à ‘’l’unité de soins’’ mais aussi dans
les représentations que cette relation recouvre. Les effets positifs de ce
dispositif de soins nous ont permis de réfléchir dans l’après coup aux
mécanismes psychopathologiques en jeu dans certaines dysharmonies
précoces du développement. Cette expérience permet de penser à une
prévention possible de certains types de ‘’handicap mental’’, ceux qu’on
peut considérer comme l’aboutissement d’une évolution pathologique de
tableaux cliniques dont les premiers signes sont loin de fixer l’avenir. Ces
enfants sont adressés très tôt (avant trois ans) à notre consultation de
psychologie adressés par la consultation de pédopsychiatrie. Ils présentent
des retards ou des dysharmonies majeures dans leur développement avec
des signes de distorsions relationnelles importantes à savoir : trouble du
contact, désintérêt, agitation, troubles de l’alimentation ou du sommeil,
pour certains une participation cérébrale est évidente et pour d’autres on ne
peut mettre une étiologie en cause mais on remarque plutôt des éléments de
la série psychotique.
11/
Conclusion
Face à ces mères douloureuses, fragiles, rendues folles par un enfant
bizarre, appartenant à des milieux différents ou il s’est passé des
évènements très particuliers, il y’a beaucoup à dire. Des histoires fleuves
qui pourraient ne pas s’arrêter dans la mesure où la chronologie est
difficilement repérable. Notre choix, intérêt se sont portés ; le symptôme
lui-même pour nous n’est pas univoque et n’appartient pas à une
classification précise. Nous voulions surtout savoir le poids et l’ampleur, la
nature et l’origine d’une difficulté quelconque dans une relation mèreenfant, difficulté aussi vécu par la mère et l’enfant et qui rendrait tout un
climat relationnel impossible voire dramatique. Que s’est-il passé au niveau
du couple mère-enfant à un moment donné ? Pourquoi la mère a raté ou
qu’a-t-elle raté pour induire l’enfant dans une relation difficile et qui à son
tour induirait la mère dans une situation ou l’enfant lui échappe ? Elle aura
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l’illusion de le cerner sans jamais le faire ou elle ne le cernera pas et
trouvera de grandes difficultés jusqu’au rejet.
Qu’attendons-nous de ce travail ?
dans une de nos hypothèses de départ nous évoquions un certain type de
relation dans la dyade et qui pouvait se révéler inadéquat et entrainer un
dysfonctionnement, donc c’est avec ce vécu que la mère a eu à se colleter
dans sa relation avec lui, et c’est cette vérité-là qui a coloré, informé, soustendu le pourquoi de ses comportements et leur a donné sens dans ce
moment où la maternité la renvoyait à ce qu’elle avait expérimenté avec sa
propre mère. Aussi la problématique retrouvée est toujours centrée sur une
difficulté aussi grande à s’attacher qu’à se séparer et par rapport à ce noyau
conflictuel central se sont organisés des modes de défense communs de
niveau essentiellement comportemental et quelques fois somatique, un
refoulement massif ou les conflits sont difficilement parlés, il n’y a pas
d’attente possible.
Les mères de ces enfants différents des autres ont toutes un vécu commun ;
un vide maternel affectif qui a donné lieu à l’idéalisation de ce manque et à
la construction d’un moi idéal sur le modèle omnipotent maternel.
12 /
Or l’idéal maternel avait déjà un état particulier et ici se pose l’évidence
d’un enracinement de la maternité ou être mère n’est ni plus ni moins être
fille de sa mère …et ce sentiment qu’on a coutume d’appeler ‘amour
maternel’ sera le prototype de tout amour futur.
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Résumé :
Alors que l’hyperactivité des enfants très jeunes telle qu’elle est
habituellement perçue, est avant tout un trouble du comportement,
entraînant des perturbations principalement dans le milieu préscolaire où
évolue l’enfant, et accessoirement dans son milieu familial, les enfants très
jeunes souffrant de forme inattentive pure, n’ont aucune manifestation
comportementale : au contraire, ils restent souvent isolés et silencieux sur
leur banc de la crèche, et ont plutôt tendance à se faire oublier, de sorte
qu’ils ne sont pas diagnostiqués, ou avec retard.
Cet article met la lumière sur plusieurs points dont pour la plupart est
encore intrigantes ou par fois obscure.
Mots clés : hyperactivité, enfant moins de 6 ans, comportement.
:ملخص
 هى فً اىَقبً األوه،ثٍَْب فشغ اىحشمخ عْذ األغفبه قجو سِ اىَذسسخ ٌْظش إىٍهب عيى أّهب عبدح
 ٍَب ٌتسجت أسبسب فً اظطشاثبد فً ٍشحيخ ٍب قجو اىَذسسخ حٍث ٌتطىس،ًاظطشاة سيىم
ُ و األغفبه قجو سِ اىَذسسخ اىَصبثٍِ ثفشغ اىحشمخ ٌعبّى، وصذفخ فً اىجٍئخ األسشٌخ،اىطفو
 فإّهٌ غبىجب ٍب، عيى اىعنس ٍِ رىل:ً وىٍس ىهب ٍظهش سيىم،شنو ٍِ عذً االّتجبٓ اىَحط
ً وتٍَيىُ إىى أُ ٌنىّىا ف،ٌنىّىُ ٍعزوىٍِ وهبدئٍِ عيى ٍقبعذ سٌبض األغفبه أو اىتحعٍشي
. حتى ال ٌتٌ تشخٍصهٌ ٍجنشا،ُغً اىْسٍب
هزا اىَقبه ٌسيػ اىعىء عيى اىعذٌذ ٍِ اىْقبغ اىتً فً ٍعظٌ األوقبد ال تزاه ٍثٍشح ىالهتَبً أو
.غبٍعخ
. اىسيىك، سْىاد6 ٍِ  اىطفو أقو، فشغ اىحشمخ:الكلمات المفتاحية

0202 ) سبتمبر20(  العدد858
2

 المسيلة-مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية – جامعة محمد بوضياف

Pédagogie du comportement pour enfants instables de moins de 6 ans

SACI BOUCHERIT

1 – particularités de l’hyperactivité avant 6 ans :
L'hyperactivité du jeune enfant est déroutante :
Un schéma d’évolution typique : l’enfant a un comportement hyperactif
souvent dès la naissance.
Le comportement empire lentement mais sûrement. L’agressivité apparaît.
Elle devient hors de contrôle.
L’enfant est parfois exclu de son école maternelle ou successivement exclu
de plusieurs écoles maternelles. Personne n’accepte de le garder. Les
parents sont désemparés. Or il existe des solutions.
Repérer l'hyperactivité chez un enfant très jeune est en réalité une chance à
saisir. Plus on agit tôt, plus les chances de succès de la prise en charge sont
grandes.
Il appartient aux parents de construire eux-mêmes un plan d’action
individuel pour répondre aux besoins spécifiques de leur enfant. Beaucoup
d’idées utiles naîtront en consultant ce site ainsi que la littérature sur le
TDA/H.
La suite de ce texte concerne plus particulièrement le TDA/H, et non
d'autres causes éventuelles de l'hyperactivité. (Abramson J : 1998. P 78)
2 - Dix faits utiles à connaître
1• L’inattention et l’impulsivité-hyperactivité sont des caractéristiques
courantes chez les enfants de deux ou trois ans. L’hyperactivité n’est à cet
âge le plus souvent liée ni à une maladie, ni à un handicap. C’est une phase
normale du développement.
2• Une impulsivité-hyperactivité permanente et à un niveau cliniquement
anormal peut avoir des causes variées : problème sensoriel de la vision ou
de l’audition, allergies alimentaires, difficultés psychologiques,
traumatisme crânien, épilepsie, maladie bipolaire, TDA/H… Il faut
éliminer d’autres causes possibles avant de songer à un diagnostic de
TDA/H. Le TDA/H détectable très jeune est en général le sous-type
impulsif-hyperactif avec ou sans inattention.
3• Statistiquement, parmi ces causes possibles, les trois causes les plus
fréquentes d’hyperactivité anormale sont : le TDA/H, le trouble
d’opposition-provocation, les deux simultanément.
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Tous deux sont des traits génétiques handicapants. Ce ne sont ni des
maladies du développement (autisme, Asperger...), ni des maladies
mentales (trouble bipolaire, schizophrénie, anxiété, dépression…).
4• Il a été observé que statistiquement, les mères de nourrisson atteint de
TDA/H seraient plus « protectrices » que la moyenne.
Savoir si une éducation protectrice aggrave le TDA/H, ou si au contraire le
TDA/H peut inciter intuitivement une maman à une éducation protectrice, a
été étudié par le professeur Barkley.
Le résultat est formel : c’est le caractère TDA/H qui pousse
temporairement une mère à une protection excessive, sans que cela
n’aggrave le TDA/H.
5• Le cerveau d’un enfant continue à se former les premiers mois de la vie,
et ne se fige que peu à peu les premières années. Donc il est encore
possible de modifier partiellement les comportements et les schémas
cognitifs avant 6 ans. Ce sera beaucoup plus difficile plus tard, une fois le
cerveau « figé » et l’environnement devenu subitement terriblement
normalisant et réducteur à l’école primaire.
6• Les méthodes de rééducation du comportement sont d’autant plus
efficaces qu’elles sont commencées jeune. La rééducation et les traitements
alternatifs ont statistiquement davantage de chances de marcher chez des
enfants qui présentent les TDA/H les plus sévères avec trouble du
comportement comorbide avant l’âge de 6 ans. Pourquoi ? Non pas qu’un
cas très sévère soit plus facile à traiter. Mais probablement parce que les
cas sévères sont détectés très tôt. C’est un avantage : ils obligent à agir bien
avant l’âge de 6 ans.
7• Des signes révélateurs du TDA/H sont outre l’impulsivité : une grande
vivacité d’esprit associée à une altération de la mémoire de travail (oublis
fréquents, difficulté à planifier, concentration sur l’instant présent), de
l’intériorisation du langage (se parler constamment à voix haute), du
contrôle de soi (comportement impulsif) et de la reconstitution
psychomotrice (mauvaise coordination actes/pensées/sentiments).
8• Le trouble du sommeil serait fréquent chez les jeunes enfants atteints de
TDA/H. Mais il n’y aurait aucun lien de causalité. Les deux sont
indépendants, si ce n’est qu’un manque de sommeil excessif exacerbe les
symptômes du TDA/H.
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9• Il faut agir immédiatement. Il est inutile d’attendre un diagnostic officiel.
Obtenir un premier rendez-vous avec un spécialiste demande souvent
plusieurs mois. A ce rythme, une à trois années s’écoulent vite avant un
diagnostic définitif. Le diagnostic du TDA/H est d’autant plus délicat que
l’enfant est jeune.
Différents problèmes psychologiques, maladies psychiatriques, épilepsie,
handicaps ou lésions physiologiques répondent sans qu’il ne s’agisse du
TDA/H aux critères de diagnostic du manuel de psychiatrie DSM4. Ces
critères seraient en effet quelque peu dépassés. Quant aux tests
psychométriques ou « neuropsychologiques » qui servent au diagnostic, la
plupart ne sont valides qu’à partir de l’âge de quatre ans ou de six ans.
Aux USA, nombre d’enfants souffrant de maladie bipolaire auraient ces
dernières années été d’emblée diagnostiqués par erreur comme étant
atteints de TDA/H. Depuis, un livre publié en 1999 par le docteur Demitri
Papolos permet de distinguer très tôt TDA/H et maladie bipolaire.
10• L’action la plus immédiate à prendre est la rééducation du
comportement (Armstrong T : 2002, p146).
3 - Pédagogie, psychologie, psychiatrie, et neurologie :
Dans le management du TDA/H, il appartient à chacun d’utiliser les outils
qui lui conviennent. Il n’existe pas de solution toute faite. Il est donc
bienvenu de se construire ses propres outils en faisant jouer sa créativité, et
de considérer les outils disponibles, issus de diverses disciplines médicales
ou pédagogiques, comme de simples supports.
La neurologie et l’imagerie cérébrale sont utilisées pour confirmer ou
infirmer une hypothèse de lésion cérébrale ou d’épilepsie. Elles permettent
aussi de différencier statistiquement des populations TDA/H de populations
non-TDA/H. Mais à cause des fluctuations statistiques dans la population,
elles ne peuvent pas caractériser le TDA/H chez un individu pris isolément.
Elles ne fournissent pas non plus de méthode de traitement à l’exception
éventuelle du neurofeedback-EEG, utilisé de façon seulement anecdotique.
Deux outils utiles à la réduction du handicap sont fournis par la psychiatrie
(pharmacologies psychostimulantes après 6 ans) et par la pédagogie
psychomotrice (dont la théorie est l’une des quatre branches de la
psychologie). Les bénéfices des deux méthodes (psychostimulants et
rééducation psychomotrice) sont temporaires : les psychostimulants
n’agissent que quelques heures. Et l’éducation psychomotrice est un effort
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permanent dont les bénéfices, lentement acquis, disparaissent dès que l’on
relâche l’effort.
Depuis l’étude comparative des modes de traitement publiée par l’institut
américain NIMH en 1999, on sait qu’après 6 ans, les psychostimulants
utilisés à dosage optimal sont très efficaces, et qu’une psychothérapie
intensive de 14 mois ne laisse pratiquement aucun bénéfice résiduel une
fois la thérapie terminée. Pour être efficace, la rééducation doit donc rester
un effort continu au quotidien, et non pas une thérapie limitée dans le
temps. (Bourneville : 1990. P154).
A noter cependant concernant les divers modes de gestion du TDA/H :
• Psychostimulants (seulement pour mémoire car déconseillés avant 6 ans)
: Ils ne contrôlent pas le comportement. Ce ne sont pas des camisoles. Ils
ne font que corriger temporairement la déficience cérébrale en dopamine
pour filtrer des signaux parasites superflus. Ils autorisent ainsi, mais
seulement pendant quelques heures, un fonctionnement exécutif quasinormal. Une conséquence en est un meilleur contrôle de soi.
• Rééducation du comportement : C’est le plus important. La rééducation
par l’environnement et par les renforcements est indispensable et efficace
en partie pour maîtriser le TDA/H, et plus encore pour corriger ou prévenir
les complications fréquentes (principalement : le trouble du comportement
s’il y a déjà opposition défiance, ou encore des complications
psychologiques futures). Chacun peut la pratiquer. Dans l’étude du NIMH,
si les parents et les psychiatres ne relevaient pas d’amélioration par la
thérapie du comportement, en revanche les enseignants constataient une
amélioration. L’étude du NIMH ne conclut pas que la rééducation est
inefficace. Elle conclut simplement qu’elle doit être quotidienne, continue
et permanente pour rester efficace, car les bénéfices disparaissent dès qu’on
arrête.
• Techniques de relaxation / maîtrise du stress physiologique et
alimentation enrichie en acides gras oméga-3.
• Entraînement des fonctions exécutives : Il est possible d’ « entraîner » les
fonctions exécutives à mieux performer.
La gymnastique, les arts martiaux (surtout le Tae Kwon Do), certains jeux
éducatifs (logiciels ou jeux comme le Master Mind), la musique, différents
modes d’expression artistique le permettent. Ils ne sont praticables que
lorsque l’impulsivité est déjà en partie sous contrôle, via rééducation du
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comportement. L’enseignement du Tae Kwon Do commence vers 5 ans.
Mais l’instructeur n’acceptera un enfant que si son impulsivité est déjà en
partie sous contrôle. (Celestin-Westreich S. Celestin L.P : 2008. 343-349)
Il existe aussi des techniques de gymnastique sensorielle et exécutive : La
rééducation psychomotrice améliore la planification et l’exécution des
mouvements. Une des pratiques en sont la kinésiologie et le programme «
Brain-Gym » (Dr. Paul Dennison), consistant à relier gymnastique et
fonctions cérébrales exécutives : équilibre latéral (qui coordonne les
mouvements et l’apprentissage), focalisation cérébrale zoom avant-arrière
(qui coordonne la mémoire long-terme et les connaissances nouvelles),
équilibre vertical (qui balance émotions et pensées). Par contre, les
bénéfices pour le TDA/H de la rééducation sensorielle, gymnastique des
systèmes vestibulaire, proprioréceptif, et tactile développée par le Dr. Jean
Ayres, sont incertains.
Psychologie et psychiatrie sont des disciplines méconnues et mystérieuses
tant qu’on y a pas à faire. Dans le traitement des maladies mentales, les
deux se sont historiquement opposées. Des deux, la psychiatrie, qui corrige
les déséquilibres fonctionnels biochimiques, s’est vite établie comme la
discipline médicale. Déjà Hippocrate associait troubles mentaux et «
humeurs », qu’on appellerait aujourd’hui hormones. La psychologie est
devenue un outil complémentaire de diagnostic (par exemple examens
neuropsychologiques) et de conseil en accompagnement de traitements. La
psychologie a aussi trouvé de nombreux autres débouchés (en management,
en pédagogie, en techniques de rééducation, en criminologie, en art
militaire tactique, etc…). (Faucher L, Poirier P. Lachapelle J : 2006: 147182)
4 - Méthodes inspirées de la psychologie comportementale :
• Principes de psychologie :
Chacun peut appliquer une pédagogie inspirée par des principes simples de
psychologie. La psychologie est l’étude des comportements humains et des
processus mentaux.
Les fondements philosophiques remontent à l’antiquité grecque. La
psychologie a été établie comme telle en 1879 par l’école de Leipzig en
Allemagne (Wilhelm Wundt) et par l’école de Vienne en Autriche (Josef
Breuer). (Bertrand Samuel-Lajeunesse : 2008. 498-511)
La psychologie se divise aujourd’hui en deux disciplines :
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• Les études psychologiques, dont les applications vont de la conception
des jouets (jouets éducatifs, jouets d’éveil, jeux de société) à celle des chars
de combat (raison pour laquelle le canon de certains chars est décentré sur
sa tourelle), en passant par les normes de sécurité des bâtiments
(conception des issues de secours) et les théories du management (par
exemple les sept habitudes du manager efficace selon Stephen Covey).
• La psychothérapie est un conseil en personnalité. La personnalité est
définie comme un ensemble de « traits » de caractère. De 4000 traits
répertoriés par Gordon Allport en 1936, la classification a été réduite à 5
familles de traits (Robert Mc Crae,1992).
En coupant à la serpe, la psychothérapie comprend en gros quatre branches
:
• La psychanalyse, initiée par Freud et Carl Jung, qui motive la personnalité
par l’instinct. Elle recherche les expériences inconscientes, c’est-à-dire
survenues chez l’enfant à un âge où les circuits de sa mémoire n’étaient pas
encore bien fonctionnelles. Cette branche historique a vite été critiquée
pour son inefficacité. Des méthodes plus efficaces se sont développées.
Puis elles ont été rationalisées en des techniques simples, par exemple aux
USA durant la deuxième guerre mondiale puis durant la guerre du
Vietnam, pour prendre en charge les soldats à leur retour des conflits.
• La thérapie cognitive de Albert Ellis, Aaron Beck, Richard Lazarus,
s’intéresse aux schémas de pensée.
• La thérapie humaniste de Maslow et Carl Rogers motive la personnalité
par les besoins. Elle vise à réaligner pensées et actions sur les objectifs,
maximiser le potentiel individuel. Ce sont les principes du management
d’équipes et de la thérapie de groupe. • La thérapie comportementale de
John Watson, Ivan Pavlov puis B.F. Skinner (comment modifier les
comportements
en
conditionnant
l’environnement,
rééducation
psychomotrice,
méthodes
pédagogiques).
(Anne
Brun, René
Roussillon, Patricia Attigui : 2016. 348)
• Modification du comportement TDA/H :
Les théories du développement de la personnalité sont le fondement de la
pédagogie en général, et des méthodes employées pour le TDA/H. La
thérapie cognitive « pure » ne fonctionne jamais avec le TDA/H. Il est
impossible de convaincre un enfant TDA/H de la nécessité de modifier son
comportement. Par contre, la branche utile au TDA/H est la thérapie
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comportementale, notamment psychomotrice, technique de rééducation
différente de la psychothérapie traditionnelle.
Les comportements sont :
• innés, issus de la sélection naturelle (gènes), et
• acquis, issus
l’environnement).

de

la

sélection

adaptive

(renforcements

par

Les symptômes handicapants du TDA/H (attention à toute stimulation,
impulsivité- hyperactivité) sont des comportements résultant de structures
cérébrales et de fonctionnements cérébraux différents. Ils sont strictement
innés, issus de plusieurs réplications de gènes. Néanmoins, sans
évidemment agir sur le capital génétique, une façon. (Berger M : 1999.
168)
Théories du développement de la personnalité en cinq lignes :
• serait selon Freud une succession d'étapes de développement
psychosexuel
• serait selon Erik Erikson une succession de 8 phases de développement
psychosocial
• serait selon Jean Piaget une succession de 4 phases de développement
cognitif intellectuel du nourrisson à l’adolescent. Cette théorie a inspiré les
pédagogies européennes.
• serait selon Kohlberg et Hersh une série simultanée de 6 phases morales.
• se construit selon Albert Bandura principalement par imitation de
schémas sociaux et cognitifs. Le développement vu comme imitation de
schémas est à l’origine de toute la pédagogie américaine actuelle, et des
techniques de rééducation du comportement par renforcement et
conditionnement.
de modifier ces comportements est d’agir comme s’ils étaient acquis : en
structurant l’environnement par des renforcements. Ce constat est à la base
d’une multitude de méthodes de conditionnement du comportement et
d’une littérature prolifique sur le sujet. Certaines de ces méthodes ont été
spécialement adaptées au TDA/H. Ce sont toutes plus ou moins les mêmes
: Barkley, Flick, Voucher, etc.
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Russell Barkley en résume huit principes de base applicables aux enfants
atteints de TDA/H (d’après « The ADD Report », Guilford Publications
Inc., 1993) :
• Utiliser des conséquences plus immédiates qu’avec d’autres enfants.
• Utiliser des conséquences beaucoup plus fréquentes qu’avec d ‘autres
enfants. • Utiliser des conséquences beaucoup plus marquées qu’avec
d’autres enfants (récompenses et punitions).
• D’abord encourager le comportement approprié, ensuite réprimander le
comportement inapproprié.
• Assurer une cohérence absolue.
• Anticiper les situations à problème et les transitions. Par exemple en
quatre étapes : 1) s’arrêter pour se concentrer quelques secondes, 2) répéter
les règles à suivre, 3) rappeler quelle sera la récompense en cas de bon
comportement, 4) rappeler quelle sera la punition en cas de mauvais
comportement
• Se souvenir que les comportements inappropriés sont le résultat d’un
handicap • Pardonner les mauvais comportements à la fin de la journée.
En plus de ces huit principes généraux, le Dr. Lewis Mehl-Madrona
(médecine traditionnelle de la tribu des indiens coyotes) propose une
pratique plus élaborée : Adapter le conditionnement du comportement au
cas par cas, en se posant la question du pourquoi de chaque comportement
inadéquat, et en bâtissant une réponse ou un plan d’actions individualisé en
conséquence. (Gérard Azoulay : 2002. 332)
5 - Rééducation du comportement au quotidien :
Dans ce qui suit, les techniques de renforcement et la cohérence éducative
valent à la fois pour prendre en charge l’opposition-défiance, le trouble du
comportement, et le TDA/H.
Comprendre le mode de pensée d’un enfant atteint de TDA/H :
• Pour 97% des enfants, les méthodes usuelles de pédagogie permettent aux
parents de les éduquer et aux enseignants de leur enseigner. La pédagogie
usuelle est souvent en échec avec les enfants atteints de TDA/H. Il faut leur
appliquer des méthodes particulières.
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• Se souvenir que chez un enfant atteint de TDA/H, chaque seconde qui
passe dure une minute. Une minute d’attente dure en réalité une heure.
L’environnement est fait de gens inactifs qui restent assis des jours entiers
sur leur chaise, et qui ont besoin d’une heure pour prendre la moindre
décision. Vus par un enfant atteint de TDA/H, les gens sont incapables de
se concentrer sur ne serait-ce qu’une dizaine de choses à la fois.
L’environnement est frustrant.
• Lorsque l'on finit par céder après 15 minutes de résistante à un enfant
atteint de TDA/H a qui on refuse un caprice et qui s'est mis à crier, jeter des
affaires, frapper et tout casser… qu’apprend-il ?
1) Plus j’insiste, plus j’ai de chance d’obtenir ce que je veux.
2) La prochaine fois, si je n‘obtiens pas ce que je veux, je crierai plus fort,
plus longtemps et je frapperai plus fort pour être certain d’atteindre mon
objectif.
3) Dans une confrontation avec des adultes, je gagne toujours.
4) Les adultes sont lâches, ils ne vont pas au bout de leurs paroles ni de
leurs actes.
5) Je n’ai plus confiance dans les adultes car ils mentent. Ils disent non et
ensuite ils disent oui.
6) C’est bien de mentir, puisque les adultes montrent l’exemple.
Conclusion : pour un caprice très minime, mieux vaut ruser de diplomatie
pour arriver à faire accepter le « non » avec habileté en évitant
l’affrontement, ou à défaut dire « oui » immédiatement. Pour un caprice
inacceptable, mieux vaut adopter la devise « la fin justifie les moyens » et
rester inflexible sur le non qu’elle qu’en soit la conséquence.
• Ne pas oublier que le TDA/H n’est pas seulement un handicap, c’est
simultanément un don.( Parot F : 2004. 122-135)
Renforcements positifs du comportement :
• Economie de jetons et d’autocollants qui servent d’indicateur
quantifiable. Les règles du jeu et la récompense finale sont fixés de
commun accord par avance. La règle n’est plus jamais modifiée jusqu’à
obtention de la récompense. Curieusement, chez les enfants atteints de
TDA/H, c’est une méthode très simple qui marche souvent bien.
• Activités sociales (visite au zoo, sport…)
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• Encouragement permanent (beaucoup plus fréquent et avec beaucoup
plus d’insistance que pour un enfant non atteint de TDA/H).
• Utiliser l’humour et le rire pour éviter l’affrontement.
Conséquences négatives du comportement :
Une règle de base est que toute conséquence négative doit avoir lieu en
moins de 10 secondes après le comportement à réprimander. Punir un
enfant atteint de TDA/H 5 minutes après une mauvaise action n’a
strictement aucun effet. C‘est beaucoup trop tard.
Exemples d’actions possibles pour un enfant jeune en fonction de la gravité
du comportement :
• Ignorer un comportement à éliminer s’il est mineur.
Ignorer signifie trois choses : 1) aucun contact visuel (pas d’échange de
regard), 2) aucun contact physique , 3) aucune parole.
La méthode la plus simple est de s’en aller calmement.
• Assurer une maîtrise physique pour réprimander un comportement à
éliminer et faire valoir l’autorité. Typiquement : assis, enrouler les jambes,
immobiliser avec les mains les épaules et les bras. Se protéger des
mouvements brusques de la tête vers le côté (risque de morsure) ou en
arrière (risque de collision contre le crâne de l’adulte et de fracture du nez
ou des dents).
• Timeout pour comportement dangereux : Enfermer dans un endroit
ennuyeux mais sûr, par exemple toilettes s’il n’y a pas de produits
d’entretien ni de médicaments, éventuellement serrure sur couvercle des
WC. Utiliser une minuterie pour contrôler la durée. Les livres
recommandent une minute par année d’âge. Il faut souvent davantage.
(Odile Delignon : 2002. 146)
Organisation :
• Check-lists d’organisation de la vie quotidienne (listes, étiquettes,
indicateurs visuels et logos à coller un peu partout…)
Cohérence éducative :
• Cohérence entre toutes les personnes qui s’occupent de l’enfant.
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• Cohérence dans le temps. Il faut persévérer souvent des semaines, parfois
des mois avant d’atténuer un comportement.
• Cohérence entre les circonstances et les lieux : les règles qui valent à la
maison valent aussi à l’extérieur, même si le public se sent choqué.
• Adopter des règles écrites. Porter par écrit permet 1) de s’en souvenir, 2)
de ne pas les modifier ne serait-ce qu’involontairement par trou de
mémoire, 3) d’assurer une meilleure cohérence entre parents, et 4) de réagir
immédiatement et efficacement quel que soit le niveau de stress provoqué
par la situation.
• Donner des instructions claires et concises. De préférence formulées
comme un ordre en commençant par appeler le prénom, ou comme un
choix à faire entre deux alternatives simples. Donner la raison avant
l’ordre, jamais l’inverse. Ne jamais utiliser la forme très ambiguë de
l’interrogation négative (question qui comporte le mot « pas »). (Golse B :
2009. 184)
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