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يه جمةل علمية دورية حممكة تصدر عن خمرب املهارات احلياتية جبامعة محمد بوضياف  -املس يةل  -امجلهورية
اجلزائرية ،تأسست س نة .2016
تعىن اجملةل بنرش البحوث وادلراسات املتعلقة مبواضيع وجماالت عمل والنفس وشؤون الرتبية يف اجلزائر
بصفة خاصة ،والوطن العريب بصفة عامة .ابللغة العربية و اللغة الاجنلزيية وكذا الفرنس ية.
املسامهة يف تمنية العلوم النفس ية والرتبوية وتطبيقاهتا اخملتلفة ،وذكل من خالل نرش البحوث الساس ية،
وكذا النظرية والتطبيقية مهنا يف جمال عمل النفس والرتبية مبجاالهتا اخملتلفة ،مع التأكيد عىل اجلودة العالية
لهذه البحوث وارتباطها ابلواقع العريب حاض ًا ومس تقب ًال.
يراعى يف نرش الحباث وادلراسات املوازنة بني ادلراسات اليت تبحث الوضع الراهن ،وادلراسات اليت
تبحث أفاق املس تقبل يف مجيع جماالت البحث وادلراسة اخلاصة ابجملةل.
ااتحة أكرب فرصة ذلوي الاختصاص يف عمل النفس وعلوم الرتبية والرطفونيا وطني ًا ،ودولي ًا لنرش حبوهثم
ودراساهتم ذات احللول الواقعية خملتلف املشالكت.
اجياد وعاء حبيث عاملي خلدمة الباحثني يف خمتلف جماالت عمل النفس وعلوم الرتبية والرطفونيا.
زايدة احلصيةل املعرفية والعلمية املتنوعة من خالل نرش الحباث الاكدميية املتخصصة واحملمكة ،وتدعمي
حركة البحث والنرش العلمي.
نرش الحباث الصيةل واملبتكرة مبا خيدم الواقع واجملمتع وحيافظ عىل القمي السامية.

جمةل اجلامع يف ادلراسات النفس ية والعلوم الرتبوية ،جمةل علمية دورية حممكة تعىن بنرش ادلراسات والحباث
يف جماالت عمل النفس وعلوم الرتبية والرطفونيا فقط.
تنرش اجملةل البحوث املبتكرة يف أحد اجملاالت املذكورة أعاله ابللغة العربية مع ملخص ابللغة االنلكزيية أو
الفرنس ية ،كام ميكن للمجةل نرش الحباث ابللغتني االنلكزيية أو الفرنس ية مع ملخص ابللغة العربية ،عىل أن تتحقق
الرشوط الآتية:
 -1جب أن يكون البحث املقدّم للنرش جديد ًا ،ومل يُ رنرش من قبل ،وجيب أالّ يكون مقدّم ًا للنرش ليّة جمةل أو مؤمتر
يف الوقت نفسه .ومل يس بق أن ُرفض نرشه يف أيّة جمةل أو مؤمتر علمي.
ين
 -2ميل الباحث اس امترة خاصة موقّعة منه عىل أن حيدد صاحب املقال رتبته العلمية والهيئة اليت متي الهيا وعنوانه
الشخيص ،والهاتف والربيد الالكرتوين ابالضافة اىل خمترص عن السرية اذلاتية ،حيصل الباحثون عىل الاس امترة من
مقر اجملةل ،أو من موقعها عىل الانرتنت التايلhttp://labs.univ-msila.dz/lls :
ترسل اىل اجملةل نسختني ورقيتني من البحث العلمي ،مع نسخة الكرتونية تكون عىل قرص مضغوط (،)CD
 -3أن ر
مطبوعة بواسطة الكومبيوتر عىل ورق قياس  A4عىل وجه واحد ،جحم الورقة ( ،17/24اخلط Simplified
 ،Arabicقياس  14وتباعد السطر  1.0واللون أسود قامت للعنوان الرئييس والعناوين الفرعية .الهوامش  3مس من
لك طرف .وت رُدرج الشاكل واجلداول والصور الكرتوني ًا يف مواقعها مضن النص) .وجيب أالّ يزيد عدد صفحات
البحث عىل  20صفحة ،وال يقل عن  15صفحة؛ مبا فهيا الشاكل والصور واجلداول واملراجع.
رسي لتحديد مدى صالحيهتا للنرش .وال تُعاد الحباث اىل أحصاهبا سواء قُبِلت للنرش أ ْم
 -4ختضع البحوث لتحكمي ّ
ْمل تُقبل.
 -5يُرت ّب البحث عىل النحو الآيت:
 يف الصفحة الوىل :عنوان البحث – امس الباحث ومرتبته العلمية وعنوانه -ملخص. ابلنس بة لدلراسات امليدانية -يتضمن املقال العنارص التالية :مقدمة :تتضمن التعريف ابدلراسة ودوافع اختياراملوضوع والتأسيس للطرح ابحلجج العلمية .العرض :يتكون من املشلكة اليت تتضمن (املنطلقات العلمية لدلراسة،
التساؤالت والفروض واملفاهمي والمهية والهداف وادلراسات السابقة )...وكذكل (املعلومات واملعارف ...املتعلقة
ابدلراسة ومتغرياهتا) واجلانب امليداين أو التطبيقي اذلي حيتوي (ادلراسة الاس تطالعية؛ مهنج ادلراسة؛ جممتع
ادلراسة؛ عينة ادلراسة؛ أداة ادلراسة واجراءاهتا؛ الساليب االحصائية املس تخدمة ،)...وعرض البياانت ومناقش هتا
عىل ضوء ادلراسات السابقة .خامتة :وتتضمن الاس تنتاجات والتوصيات .وأخري ًا املراجع واملالحق.
 أما ابلنس بة لدلراسات النظرية :فيجب أن حتتوي عىل :مقدمة :تتضمن طرح املشلكة ،عرض ادلراسات السابقةعن املوضوع العطاء صورة عن املوضوع ،العرض :وذكل من خالل مناقشة عنارص املوضوع واقرتاح حل للمشلكة
املطروحة ،خامتة :حتتوي ملخصا للفاكر واس تنتاجات ،وقد تكون اقرتاحات أو توصيات.
 -6جيب أ ْن حيتوي البحث عىل ٍ
ملخص و ٍاف حبدود ( )150 -100لكمة عىل الكرث ابللغة اليت كتب هبا البحث
ٍ
وملخص و ٍاف أيض ًا حبدود ( )150 -100لكمة عىل الكرث ابللغة العربية اذا اكن البحث
(عربية ،انلكزيية ،فرنس ية)،
مكتو ًاب ابللغة االنلكزيية ،أو الفرنس ية .مع حتديد اللكامت املفتاحية (.(Key words
 -7يُذكر مرة واحدة يف البحث املصطلح العلمي ابللغة العربية وجبانبه املصطلح ابللغة االنلكزيية ،أو الفرنس ية عند
وروده أول مرة ،و ُيكتفى بعد ذكل بكتابته ابللغة العربية.

 -8جيب ترقمي الشاكل والصور حسب ورودها مضن البحث بني قوسني صغريين ( ) ،وتوضر ع ِدالالهتا حتت الشلك
(اخلط  .)Simplified Arabic 12كام تُرقّم اجلداول ابلسلوب نفسه ،وتوضر ع ِدالالهتا فوق اجلداول.
 -9بعد قبول البحث للنرش يف اجملةل ،يلزتم الباحث ابلتصحيحات املطلوبةّ .مث حيصل الباحث عىل الوثيقة الرمسية
بقبول حبثه للنرش يف اجملةل.
آ
 -10يف حال قبول البحث للنرش يف جمةل اخملرب جيب عدم نرشه يف أ ّي ماكن أخر حتت طائةل املسؤولية القانونية.
 -11املراجع:
النفس
يتبع يف الهوامش يف املنت عىل طريق امجلعية ية المريكية ( )APAمثال (زهران ،1977 ،ص .)146
وتُكتب املراجع يف هناية البحث أو ادلراسة كام ييل:
آ
 توثيق كتاب ابلغة العربية أو الجنبية :يراعى يف ذكل الرتتيب اليت:امس الباحث :س نة النرش (بني قوسني) ،عنوان الكتاب ،ويوضع حتته خط ،الطبعة ،النارش ،ماكن النرش .مثال:
أبو النيل ،محمود الس يد :)2009( ،عمل النفس الاجامتعي عربي ًا وعاملي ًا ،الطبعة الوىل ،مكتبة الجنلو املرصية،
القاهرة :مرص.
Jones, D; (1979), An outline of English phonetics, Cambridge University Press,
Cambridge, UK.
 حيصل لك من الباحث واملشاركني ابلبحث عىل نسخة من عدد اجملةل اذلي يُنرش فيه البحث.تعرب عن أآراء كتاهبا ،وال ّ
 الحباث املنشورة يف اجملةل ّتعرب ابلرضورة عن أآراء هيئة التحرير.
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االفتتاحية
تتواىل اجلهود البحثية للسادة الاساتذة الافاضل من لك ربوع الوطن العريب ،يف ش ىت جماالت و ميادين
عمل النفس وعلوم الرتبية يف التطور والازدهار ،وتضطلع جمةل اجلامع يف ادلراسات النفس ية والعلوم الرتبوية مبهمة
نرش وتوزيع تكل اجلهود عىل اكمل املهمتني من اساتذة وطلبة يف التخصص.
وذلكل تنوعت مقاالت السادة الاساتذة الفاضل بني حماور عمل النفس وعلوم الرتبية حيث تناول هذا
العدد لك من الضغوط النفس ية و العنف يف اجملمتع و اللكس يثمييا والالزتام التنظميي يف املؤسسات واساليب التقومي
والتفكري الابتاكري والتعايش واملواهجة يف الوسط املهين
واييت العدد الثالث هذا ليحمل يف طياته تنويعة من خرية البحوث املس تلمة من طرفنا واليت خضعت
لتحكمي دقيق من طرف هيئة علمية ذات كفاءة عالية من لك البدلان العربية ،واذ حنيي من عىل هذا املنرب العلمي
مجيع الباحثني اذلين ارسلوا لنا مثرة هجودمه ندعوا بقية الاساتذة يف مجيع ختصصات عمل املنفس وعلوم الرتبية اىل
الاس مترار يف سرب اغوار البحث العلمي دون لكلٍ او ملل
د .جماهدي الطاهر رئيس التحرير
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الضغوط النفسية وعالقتها باالحتراق النفسي

الضغوط النفس ية وعالقهتا ابالحرتاق النفيس
دلى مديرات ومرشفات املرحةل الثانوية مبدينة الرايض
د .أسامء حزام الزهراين
لكية الرتبية ابدلمل ،جامعة الامري سطام بن عبد العزيز

 امللخص:يعد موضوع الضغوط النفس ية والاحرتاق النفيس من القضااي احلديثة نسبي ًا اليت شغلت املهمتني
مبجال الرتبية وهتدف ادلراسة احلالية اىل الاجابة عىل التساؤالت التالية
ما مس توى الضغوط النفس ية اليت تعاين مهنا مديرات ومرشفات املرحةل الثانوية مبدينة الرايض؟ما مس توى الاحرتاق النفيس اذلي تعاين منه مديرات ومرشفات املرحةل الثانوية مبدينة الرايض؟ هل توجد عالقة ارتباطيه داةل احصائي ًا بني الضغوط النفس ية والاحرتاق النفيس دلى مديرات ومرشفاتاملرحةل الثانوية مبدينة الرايض؟
اس تخدمنا املهنج الوصفي وتكونت العينة من  200مديرة ومرشفة ومتثلت ادوات ادلراسة يف
مقياس الاحرتاق النفيس و مقياس الضغط النفيس
وتوصلت ادلراسة ايل أن الاحرتاق النفيس هو مرحةل متقدمة من الضغوط املس مترة  ،وأن عالقة
الضغط ابالحرتاق يه عالقة العام ابخلاص ،فالضغط يصيب العديد من االإفراد فهو أساس من أساس يات
احلياة وهو دافع لتحقيق حياة أفضل بيامن الاحرتاق يتعرض هل الفرد عندما تزداد عليه الضغوط وال ميكنه
التعامل معها ويتعرض هل اإفراد دون أخرين ،ولك فرد حمرتق نفس ي ًا يعاين من الضغوط وليس العكس.
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الضغوط النفسية وعالقتها باالحتراق النفسي

-Abstract:
The subject of Psychological stress and psychological burn is one of the
recent studies that have shown greater levels of interest among pedagogic
community. This study aims to answer the following questions:
- What is the Psychological stress level that the principals and supervisors of
girl's secondary schools at Riyadh are suffering from?
- What is the Psychological burn level that the principals and supervisors of
girls' secondary schools at Riyadh are suffering from?
- Is there any significant statistic correlation between Psychological stress and
Psychological burn that might be available with the principals and supervisors
of girls' secondary schools at Riyadh?
We followed the descriptive style in this research and we formed a
sample of 200 principals and supervisors. The tools were represented in
Psychological burn scale and Psychological stress scale. The study's conclusion
states that Psychological burn is an advanced phase of continuous and
persisting stress, whereas the correlation between stress and burn is like the
correlation between a private and a general concern. Stress affects many people
as it is considered one of our life basics: and it is then a motivation for a better
life. On the other hand, burn affects people when stress increases continuously
till they become unable to accommodate with such situation. This symptom is
not applicable on all people. Accordingly, each burnt individual suffers from
stress and not the opposite.
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الضغوط النفسية وعالقتها باالحتراق النفسي

د .أسماء حزام الزهراني

 مقدمة:خلق هللا س بحانه وتعاىل االإنسان وكرمه عىل مجيع خملوقاته مبنحه العقل والنطق والقدرة عىل التفكري
واالإبداع والاخرتاع والابتاكر ،ودل عىل ذكل يف قوهل تعاىل( :أال يعمل من خلق وهو اللطيف اخلبري)
[املكل ،]14 ،فاس تخدم لك ذكل يف التغلب عىل مجيع املصاعب والتحدايت اليت واهجته منذ بدء حياته
عىل هذا الكوكب ،واس تطاع أن يكون حضارة عظمية وخضمة ،وها حنن نشهد ذكل يف عرصان احلارض بلك
حتدايته ،حيث اإنه شهد تطور ًا يف ش ىت جماالت احلياة ،مما اس تدعى احلاجة اإىل تزايد املتطلبات الناش ئة عن
هذا التطور واليت أثرت عىل احلياة الاجامتعية واالإنسانية ،فأصبحنا نعيش حياة مليئة ابلضغوط الناجتة عن
هذا التغري الرسيع يف ش ىت جماالت احلياة.
تعل
ً
وابعتبار املدرسة مؤسسة تربوية و ميية هممة ،ونظاما متاكم ًال تضم مجموعة من العضاء تربطهم
عالقات محمية يؤثر لك مهنم يف الخر ويتأثر به ،ذلا فاإن تعرض أي فرد يف املؤسسة لظروف غري مناس بة،
أو لي اضطراب سوف ميثل مصدر ضغط لبقية أفراد املدرسة ،سواء بصورة مبارشة أو غري مبارشة ،ويعمتد
جناح العملية الرتبوية والتعلميية بشلك كبري عىل االإدارة املدرس ية الناحجة وا إالرشاف الرتبوي السلمي لهنام
يعمالن عىل رمس الطريق أمام العاملني من أجل حتقيق الهداف الرتبوية والتعلميية املشرتكة يف أقل هجد
ووقت ممكنني من خالل القرارات الفنية واالإدارية اليت تساعد العاملني عىل معرفة اختصاصاهتم
ومسؤولياهتم ،وطريقة مواهجة املشالكت اليت تعرتضهم.
وتمكن خطورة هذه الضغوط يف أاثرها السلبية اليت من أبرزها حاةل الاحرتاق النفيس
) (Burnoutاليت تمتثل يف حاالت التشاؤم والالمباالة وقهل ادلافعية ،وفقدان القدرة عىل الابتاكر ،والقيام
ابلواجبات بصورة ألية تفتقر اإىل الاندماج الوجداين اذلي يعترب أحد الراكئز الساس ية ملؤرشات التكيف
دلى الفراد ،ومن أمه مسببات الاحرتاق النفيس التعرض الشديد للضغط النفيس ،والضغط النفيس يبدأ
حباةل من االإحباط  Frustrationيصحهبا حاةل من القلق ،والاس تزناف النفيس  Exhaustionمنهتي ًا حباةل
الاحرتاق النفيس (عسكر.)1998،
 مشلكة ادلراسة:يعد موضوع الضغوط النفس ية والاحرتاق النفيس من القضااي احلديثة نسبي ًا اليت شغلت املهمتني
مبجال الرتبية ،حيث تناولها العديد من الباحثني يف جمال عمل النفس الاجامتعي وعمل النفس املهين ،و حظي
موضوع ضغوط العمل ابهامتم مزتايد من الباحثني خالل العقود الثالثة املاضية ،ويرجع هذا الاهامتم اإىل ما
ينجم عن ضغوط العمل من أاثر عىل سلوك العاملني وموقفهم جتاه معلهم ومؤسساهتم (السامدوين،1998 ،
ص .)115
المر اذلي جعل الكثري من الباحثني والرتبويني يطلقون عىل العاملني يف جمال التعلمي سواء يف
التدريس أو االإدارة وا إالرشاف الرتبوي بـ"همنة املتاعب" ،فقد أشار فريدمان  )1991( Freedmanاإىل أن
مفهوم الاحرتاق النفيس يرتبط مبهنة التعلمي أكرث من غريها من املهن  ،ولكام اكن العاملون هبذه املهنة سواء
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اكنوا معلمني أو مرشدين أو مديرين أو مرشفني تربويني أكرث وعي ًا لالحرتاق النفيس والوقاية منه والتقليل من
أاثره لكام أدى ذكل اإىل فعالية أفضل (عبد الرمحن ،1992،ص .)10
ً
ويف الس ياق نفسه يشري فريدمان  )1991( Freedmanأيضا اإىل أن الاحرتاق النفيس ذو منطني
أوهلام :يرتبط بريوفيل الشخصية ومدى اس تعداد الفرد لالحرتاق ،والخر يرتبط ابلنظام واملناخ املدريس
واملساندة الاجامتعية ،واملهنية داخل املدرسة ولك هذه املتغريات تؤثر يف معلية الاحرتاق ،فاملشالكت اليت
يصادفها املديرين واملرشفني يف مواجه مطالب احلياة تقوده ل إالحساس ابلضغط (عبد اجلواد،1994 ،
ص.)15
ه
وابس تقراء نتاجئ ادلراسات والبحوث اليت ا متت ببحث الضغوط النفس ية والاحرتاق النفيس
للمديرين واملرشفني الرتبويني العاملني يف جمال التعلمي ،تبني أن ظاهرة الاحرتاق النفيس مشلكة يتعرض لها
لك من يؤدي خدمة اإىل الفراد ويتعامل مع الخرين ،ومرجع ذكل طبيعة الدوار املتعددة اليت يقوم هبا لك
من املرشفني واملديرين فيرتتب علهيا شعورمه ابلضغط النفيس ،وبزايدة الضغط يتحول ابلفرد اإىل احرتاق
نفيس ،ومن المور اليت تسهم يف هذه املشالكت ،وفق ًا ملا أشارت اإليه نتاجئ ادلراسات والبحوث :قةل
املشاركة يف اختاذ القرارات ،وعدم اإعطاء صالحيات تساعد عىل تس يري أمور العمل ،وكرثة السجالت
والعامل الكتابية ،والانفعاالت الشديدة مثل الغضب خاصة عندما تواجه بعض املامرسات اخلاطئة من
الطالبات أو املعلامت ،أو عندما تعجز عن مواهجة أي موقف حمبط ،وابلتايل فاإن تكل العوامل تعد سبب ًا
مبارش ًا يف الشعور ابلتوتر مما يعكس أاثره عىل املديرين واملرشفني الرتبويني يف البيئة املدرس ية (يوسف،
1995؛ بدران 1997،؛ املهداوي 2002 ،؛ القحطاين 2004 ،؛  C ainion, 2008؛  Weng , 2004؛
 Marby,2005؛ (Bhanugopan, Fish, 2006
وعليه حددت الباحثة مشلكة دراس هتا يف التساؤالت التالية:
 .1ما مس توى الضغوط النفس ية اليت تعاين مهنا مديرات ومرشفات املرحةل الثانوية مبدينة الرايض؟
.2مامس توى الاحرتاق النفيس اذلي تعاين منه مديرات ومرشفات املرحةل الثانوية مبدينة الرايض؟
 .3هل توجد عالقة ارتباطيه داةل احصائي ًا بني الضغوط النفس ية والاحرتاق النفيس دلى مديرات
ومرشفات املرحةل الثانوية مبدينة الرايض؟
 املفاهمي الساس ية لدلراسة: -1الضغوط النفس ية" :عبارة عن حاةل من التوتر الناشئ عن املتطلبات أو املتغريات اليت تس تلزم نوعا من
اإعادة التوافق عند الفرد ،وما ينتج عن ذكل من أاثر جسمية ونفس ية" (عبيد،2008،ص.)21
وتعرف اإجرائي ًا بأهنا ادلرجة اليت حتصل علهيا مديرات ومرشفات املرحةل الثانوية عىل مقياس
الضغوط النفس ية.
 -2الاحرتاق النفيس" :حاةل من الاس تزناف الانفعايل والبدين ،بسب ما يتعرض هل الفرد من ضغوط ،أي
أنه يشري اإىل التغريات السلبية يف العالقات والاجتاهات من جانب الفرد حنو الخرين ،بسبب املتطلبات
الانفعالية والنفس ية الزائدة" (السامدوين ،1990،ص.)733
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يعرف اإجرائيا ادلرجة اليت حتصل علهيا مديرات ومرشفات املرحةل الثانوية عىل مقياس الاحرتاق النفيس.
 -3املرشف الرتبوي :هو "املس ئول املبارش عن تنفيذ املهنج وعن تعلمي الطالب وعن تطوير هذا التعمل
ومتابعته ،كام أنه يشارك يف اإعداد املناجه وتطويرها" (عبيدات ،وأبو السميد ،2007،ص.)315
 -4مدير املدرسة :هو "اذلي يقوم ابجناز االإعامل وحتقيق الهداف من خالل العاملني معه وذكل ابلكفاءة
يف اس تغالل املوارد املادية والبرشية يف حتقيق أهداف املنظمة" (أبو الكشك ،2006،ص.)27
 أهداف البحث :هيدف البحث احلايل اإىل التعرف عىل: -1معرفة طبيعة العالقة بني الضغوط النفس ية والاحرتاق النفيس دلى مرشفات ومديرات املرحةل الثانوية
مبدينة الرايض.
 -2التعرف عىل أنواع الضغوط الكرث انتشار ًا اليت تتعرض لها مرشفات ومديرات املرحةل الثانوية مبدينة
الرايض.
 -3الكشف عن الفروق بني مديرات ومرشفات املرحةل الثانوية مبدينة الرايض يف مس توى الضغوط
النفس ية.
 -4الكشف عن الفروق بني مديرات ومرشفات املرحةل الثانوية مبدينة الرايض يف مس توى الاحرتاق
النفيس.
 أمهيه البحث: -1المهية النظرية:
ترجع أمهية هذه ادلراسة ملا ييل:
 تعرضها جلانب همم من جوانب العملية الرتبوية وعنرص فاعل من عنارص هذه العملية وهو املدير واملرشف. تلقي الضوء عىل طبيعة العالقة بني ظاهرة الضغوط النفس ية والاحرتاق النفيس دلى مرشفات ومديراتاملرحةل الثانوية مبدينة الرايض.
 كام تمكن أمهية هذه ادلراسة كوهنا الوىل يف حدود عمل الباحثة اليت حتاول دراسة عالقة الضغوط النفس يةابالحرتاق النفيس دلى مرشفات ومديرات املرحةل الثانوية مبدينة الرايض خاصة ،وأن املرشفة واملديرة من أمه
املدخالت يف العملية الرتبوية ،فأداء املرشفة واملديرة ينعكس عىل أداء املعلامت ،واذلي ينعكس ابلتايل عىل
الطالبات وحتصيلهن ،ولك ذكل ينعكس عىل العملية التعلميية.
 -2المهية التطبيقية:
التخطيط لبناء اسرتاتيجيات وتقنيات تعلميية سلمية تمتثل يف التخفيف من مجةل الصعوابت اليت يعانهيااالإداريون واملرشفني.
 تعزيز ميدان ادلراسات والبحوث العربية عامة ،واململكة العربية السعودية خاصة بدراسة حديثة يف عالقةالضغوط النفس ية ابالحرتاق النفيس دلى مرشفات ومديرات املرحةل الثانوية.
 ادلراسات السابقة -1ادلراسات العربية:
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قام عبد امحليد ( )1996بدراسة عنواهنا "املساندة الاجامتعية وضغط العمل وعالقة لك مهنام برضا
املعمل عن معهل" :هدفت التعرف عىل العالقة بني املساندة الاجامتعية السائدة اليت يلقاها املعمل وضغوط همنة
التدريس برضائه عن معهل .وتكونت عينة ادلراسة من  187معمل ومعلمة ابملرحةل الابتدائية ( 97ذكور و90
اإانث) ،واس تخدم الباحث اس تبيان ضغوط العمل لهامل وبراكن ،ومقياس املساندة الاجامتعية والرضا عن
العمل ،وأوحضت نتاجئ ادلراسة أن املعلمني أكرث ضغوط ًا من املعلامت يف بعد اس تغالل املهارات ،يف حني مل
تشري نتاجئ ادلراسة اإىل فروق ًا بني اجلنسني يف ادلرجة اللكية لضغط العمل ،فقد وجدت ارتباط ًا سالب ًا بني
ضغوط العمل ورضا املعمل عن معهل دلى اجلنسني ،كام أظهرت النتاجئ أيض ًا اإىل أن املعلامت َّكن أكرث رضا عن
العمل من املعلمني ،وارتباط س نوات اخلربة ارتباط ًا اجيابي ًا برضا املعمل عن معهل ،أما املساندة الاجامتعية فال
ختفف من ضغط العمل اإال يف بُعدَ ْي :املساندة املالية ومساندة أرسة املعمل هل.
وقام الشافعي ( )1998بدراسة عنواهنا " ضغوط همنة التدريس مقارنة بضغوط بعض املهن الخرى
ويف عالقهتا ابملعتقدات الرتبوية للمعلمني "هدفت مقارنة ضغوط همنة التدريس كام يدركها املدرسون بضغوط
بعض املهن ،والكشف عن العالقة بني تقدير املعلمني للضغوط املهنية ،ومعتقداهتم الرتبوية ،وتكونت عينة
ادلراسة من أربع عينات فرعية ( 46معلامً ابملرحةل الابتدائية ،و  49ممرضة ،و  42موظف ًا ابلس نرتال ،و39
اإدار ًاي ابملدارس) ،وأشارت نتاجئ ادلراسة اإىل اختالف تقدير الضغوط املهنية ابختالف املهنة ،وأظهرت
النتاجئ أن همنة التدريس أعىل ضغط ًا من همنة مقسم الهواتف ،وأقل ضغط ًا من المتريض ،يف حني ال يوجد
اختالف يف ضغوط العمل يف همنة التدريس ،والعمل االإداري ابملدارس ،كام أظهرت نتاجئ ادلراسة أيض ًا
وجود عالقة ارتباط سالبة معنوية بني تقدير املعلمني للضغوط املهنية ومعتقداهتم الرتبوية.
وقام اخلادلي ( )2002بدارسة بعنوان" المنط االإداري املدرك وعالقته ابالحرتاق النفيس دلى
معلمي مدارس الكرك الثانوية احلكومية" وتكونت عينة ادلراسة من من()329معلامً ومعلمة من العاملني يف
مديرايت الرتبية والتعلمي يف حمافظة الكرك ،وأسفرت نتاجئ ادلراسة عن معاانة املعلمني من درجة مرتفعة من
الاحرتاق النفيس يف بعد االإهجاد الانفعايل ،ووجود درجة احرتاق متوسطة يف بعد نقص الشعور ابالجناز،
ودرجة احرتق متدنية يف بعد تبدل املشاعر ،كام أشارت النتاجئ لوجود فروق داةل اإحصائي ًا يف الاحرتاق
النفيس تعزى ملتغري اجلنس؛حيث اكنت درجات الاحرتاق النفيس للمعلمني اذلكور أعىل من درجة الاحرتاق
النفيس للمعلامت يف البعاد الثالثة.
 -2ادلراسات الجنبية
قام مسيث وبورك ( )smith,1992 & Bourkeبدراسة هدفت اإىل الكشف عن العالقة بني
ضغط العمل،وعبء العمل ،والرضا املهين  ،وتكونت عينة ادلراسة من ( )204معمل ومعلمة من املعلمني
واملعلامت ممن يعملون يف اسرتاليا ،وأشارت نتاجئ ادلراسة اإىل أن ظروف العمل وأعبائه تؤثر بشلك مبارش
يف اإحداث الضغط ،كام أظهرت نتاجئ ادلراسة أيض ًا أن متغريات :اجلنس ،وس نوات اخلربة ،واملركز الوظيفي،
والعبء التدرييس ،وتركيبة الصف ادلرايس ،واملدرسة  ،وموضوع التدريس لها تأثري سليب يف اإحداث
ضغوط العمل.
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وقامت "دايل سوزان"( )Dely,1993بدراسة بعنوان الاحرتاق النفيس للمديرين يف املدارس
احلكومية .وهدفت التعرف عىل طبيعة الضغوط اليت يعاين مهنا مديرو املدارس ( ابتدايئ ،اإعدادي،
متوسط ،اثنوي ) وتكونت عينة ادلراسة من ( )450مدير ًا يف مدراس اكليفورنيا احلكومية ،واس تخدم
مقياس تقيمي الاحرتاق (جونز وبرييل) ،ومقياس ماسالش لالحرتاق النفيس ،وأشارت نتاجئ ادلراسة اإىل
عدم وجود فروق ذات دالةل اإحصائية يف مس توايت الاحرتاق دلى املديرين بسبب نوع املدرسة(ابتدايئ،
اإعدادي ،اثنوي) ،فلك مهنم يعاين من الاحرتاق النفيس ،و  %26مهنم ال خيططون لبقاء يف الوظيفة
االإدارية حلني التقاعد.
 فروض ادلراسة:بنا ًء عىل ما مت اس تعراضه يف االإطار النظري لدلراسة ،وما توصلت اإليه نتاجئ ادلراسات والبحوث
السابقة ،ميكن للباحثة أن تقوم بصياغة فروض ادلراسة اكليت:
 -1تعاين مديرات ومرشفات املرحةل الثانوية مبدينة الرايض من ضغوط نفس ية متوسطة.
 -2تعاين مديرات ومرشفات املرحةل الثانوية مبدينة الرايض مس توى متوسط من الاحرتاق النفيس.
 -3توجد عالقة ارتباطيه داةل احصائي ًا بني الضغوط النفس ية والاحرتاق النفيس دلى مديرات ومرشفات
املرحةل الثانوية مبدينة الرايض.
 مهنج ادلراسة:روعي يف هذه ادلراسة اس تخدم املهنج الوصفي لنه مناسب لدلراسة
 عينة ادلراسة :يوحض اجلدول اليت خصائص عينة ادلراسة موضع التطبيق :جدول رمق ( )1يبني خصائص العينة
أكرث من 45
من 45 :35
أقل من 35
العمر الزمين
%
ع
%
ع
%
ع
%4705
95
%30
60
%22.5
45
دبلوم
باكلوريوس
ماجس تري
املؤهل
%
ع
%
ع
%
ع
%21
42
%50
100
%29
58
أكرث من  10س نوات
من  10 :5س نوات
أقل من  5س نوات
اخلربة الوظيفية
%
ع
%
ع
%
ع
%30
65
%60
120
%17.5
35
غري مزتوجة
منفصةل
مزتوجة
احلاةل الاجامتعية
%
ع
%
ع
%
ع
%0.025
5
%0.5
10
%92.5
185
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د .أسماء حزام الزهراني

تكرار االإهجاد الانفعايل

 أدوات يف ادلراسة:أ -مقياس الاحرتاق النفيس )(Maslach Burnout Inventory – MBI
طور من قبل ماسالك وجاكسون ) (Maslach & Jackson,1981ليقيس الاحرتاق النفيس
دلى العاملني يف جمال اخلدمات االإنسانية والاجامتعية ،ويتكون من ( )22موزعة عىل ثالث أبعاد يه:
 -1االإهجاد الانفعايل :ويقيس مس توى االإهجاد والتوتر الانفعايل اذلي يشعر به الشخص نتيجة العمل مع
فئة معينة  ،أو يف جمال معني ويتضمن الفقرات( .)1 ،2 ،3 ،6 ،8 ،13 ،14 ،16 ،20
 -2تبدل املشاعر :ويقيس قةل الاهامتم والالمباالة نتيجة العمل مع فئة معينة أو يف جمال معني ويتضمن
الفقرات( .)22 ،15 ،11 ،10 ،5
 -3نقص الشعور ابالإجناز :ويقيس طريقة تقيمي الفرد لنفسه ،ومس توى شعوره ابلكفاءة والرضا عن معهل،
ويتضمن الفقرات ( .)21 ،18،19 ،17 ،12 ،9 ،7 ،4
وقد قامت الباحثة بتقنني املقياس للتحقق من مدى مالمئته وصالحيته عيل عينة ادلراسة(املديرات
واملرشفات) ،وذكل من خالل:
 حساب صدق املقياس حيث: طريقة صدق احملك (التالزيم):اس تخدمت الباحثة طريقة صدق احملك (التالزيم) ملقياس الاحرتاق النفيس ،مع مقياس ماسالك
لالحرتاق النفيس ،وهو مكون من  20عبارة ،ويقيس عدة أبعاد لالحرتاق النفيس ،وبعد تطبيق الك
املقياسني عىل عينة من املديرات واملرشفات ،أشارت النتاجئ اإيل أن معامالت الارتباط املقياسني داةل عند
 ،0.01وهو ما يدل عيل متتع أبعاد الاختبار بدرجة مناس بة من الصدق.
اجلدول رمق ( )2يوحض ارتباط فقرات مقياس تكرار الاحرتاق النفيس مع املقياس وجماالته
معامل ارتباط
اجملال رمق اجتاه
الفقرة مع:
الفقرة الفقرة مضمون فقرات مقياس تكرار الاحرتاق النفيس وفق ًا جملاالته
اجملال املقياس
0.55 0.63
أشعر بأنين مس تزنف انفعاليا من ممارس يت للمهنة
1
0.29 0.44
أشعر أن طاقيت مستنفذة مع هناية اليوم ادلرايس
2
أشعر ابلقلق عندما استيقظ من نويم وأعرف أن عيل مواهجة معل 0.45 0.58
3
جديد
التعامل مع املعلامت عىل طول يوم العمل يسبب يل االإهجاد والتعب 0.47 0.57
6
0.53 0.68
أشعر ابالس تزناف النفيس من ممارس يت لهذه املهنة
8
0.51 0.61
أشعر ابالإرهاق بسبب هذه املهنة
13
0.23 0.45
أشعر بأنين أمعل ابإهجاد كبري
14
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تكرار تبدل املشاعر
تكرار نقص الشعور ابالإجناز

16
20
5
10
11
15
22
4
7
9
12
17
18
19
21

س
س
س
س
س
س
س
س

د .أسماء حزام الزهراني

اإن العمل بشلك مبارش مع الناس يسبب يل ضغوطا نفس ية شديدة 0.59
0.67
أشعر وكنين عىل حافة الهاوية من ممارس يت لهذه املهنة
0.59
أشعر أنين أتعامل مع بعض املعلامت وكهنن أش ياء ال برش
0.67
أصبحت أكرث قسوة مع الناس بعد التحايق هبذه املهنة
0.74
أحس ابالنزعاج والقلق لن هذه املهنة تزيد من قسوة عواطفي
0.58
ال أهمت مبا حيدث مشالكت للمعلامت
0.60
أشعر بأن املعلامت يلومونين عن بعض املشألك اليت تواهجهن
0.58
أس تطيع أن أفهم بسهوةل مشاعر املعلامت حنو الش ياء
0.58
أتعامل بفعالية عالية مع مشألك املعلامت
0.65
أشعر أنين أؤثر اإجيابي ًا يف الناس مبامرس يت لهذه املهنة
0.64
أشعر ابحليوية والنشاط
0.71
أس تطيع بلك سهوةل أن أخلق جوا نفس ي ًا مرحيا مع املعلامت
0.62
أشعر ابلسعادة والراحة بعد العمل مع املعلامت
0.65
لقد أجنزت أش ياء كثرية ذات قمية وأمهية يف هذه املهنة
أتعامل هبدوء مع املشألك الانفعالية والعاطفية للمعلامت أثناء ممارس يت 0.65
لهذه املهنة

0.58
0.69
0.56
0.50
0.61
0.45
0.32
0.32
0.38
0.45
0.42
0.54
0.57
0.54
0.42

ومن خالل حساب معامالت الارتباط بني لك عبارة وادلرجة اللكية للبعد اذلي تنمتي اإليه تكل
العبارة ،تبني أن مجيع معامالت الارتباط داةل اإحصائي ًا عند مس توى دالةل .0.01
ومت حساب ثبات املقياس من خالل الاتساق ادلاخيل
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البعد
الانفعايل
رمق العبارة

د .أسماء حزام الزهراني

اجلدول رمق ( )3يوحض الاتساق ادلاخيل ملقياس الاحرتاق النفيس
الول :االإهجاد البعد الثاين :التبدل االإحسايس البعد الثالث :االإجناز الشخيص
رمق العبارة

معامل
الارتباط
**0.47
**0.83
**0.53
**0.49
**0.60

معامل
الارتباط
15
10
**0.49
1
16
11
**0.52
2
17
12
**0.35
3
18
13
**0.64
4
19
14
**0.45
5
20
**0.41
6
21
**0.74
7
22
**0.58
8
**0.33
9
ومن خالل حساب معامالت الارتباط بني لك عبارة وادلرجة اللكية للبعد اذلي تنمتي اإليه تكل
العبارة ،تبني أن مجيع معامالت الارتباط داةل اإحصائي ًا عند مس توى دالةل .0.01
ب -مقياس الضغط النفيس اإعداد البدور(:)2006
مت بناء استبانة الضغوط النفس ية ابلرجوع اإىل عدد من الحباث وادلراسات ذات العالقة كدراسة
الزعيب ( ،)2003ودراسة رمضان ( ،)1991ودراسة الشديفات (1999م) ،ودراسة العدوان ( ،)1992وقد
تكونت الاستبانة يف صورهتا الولية من ( )64فقرة ،لقياس مس توى الضغوط النفس ية وبلغ عدد العبارات
يف الصورة الهنائية ( )49فقرة.
ويتخري املس تجيب عىل استبانة الضغوط النفس ية إازاء لك فقرة من فقرات الاستبانة مس توى
الضغوط عىل سمل اس تجابة مكون من مخس درجات ويه  ( :دامئ ًا – غالب ًا – أحيا ًان – اندر ًا – أبد ًا)،
حبيث تأخذ ادلرجات التية (  )1 - 2 - 3 - 4 - 5عىل التوايل ،وبناء عليه يمت حتديد درجة الضغوط
النفس ية للفرد من خالل حساب متوسط اس تجاابته عىل فقرات الاستبانة بشلك اكمل.
وقد قامت الباحثة بتقنني املقياس للتحقق من مدى مالمئته وصالحيته عيل عينة ادلراسة(املديرات
واملرشفات) ،وذكل من خالل:
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معامل
الارتباط
**0.33
**0.58
**0.35
**0.51
**0.48
**0.53
**0.54
**0.49
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د .أسماء حزام الزهراني

 حساب صدق املقياس:أ -الصدق الظاهري(احملمكني):
مت عرض املقياس عيل عدد من احملمكني من أساتذة  ،وذكل الإبداء الرأي واحلمك عيل مدي
صالحية املقياس ومدى انامتء لك عبارة اإىل البعد اذلي تنمتي اإليه ،ابالإضافة اإىل سالمة الصياغة ،ومت الخذ
بتوجهيات احملمكني اليت وصلت نس بة االتفاق فهيا اإىل .%90
ب -طريقة صدق احملك (التالزيم):
اس تخدمت الباحثة طريقة صدق احملك (التالزيم) ملقياس الضغوط اإعداد جناه البدور( ،)2006مع
مقياس الضغوط النفس ية اإعداد عبري الصبان2003م ،وهو مكون من  188عبارة ويقيس عدة أبعاد للضغوط
النفس ية ،وبعد تطبيق الك املقياسني عىل عينة من املديرات واملرشفات ،وبلغ معامل الارتباط بني املقياسني
 ،**0.76وهو معامل ارتباط دال عند مس توى  0.01،وهو ما يدل عيل متتع أبعاد الاختبار بدرجة مناس بة
من الصدق.
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د .أسماء حزام الزهراني

اجلدول رمق ( )4يوحض معامالت ارتباط فقرات مقياس الضغوط النفس ية
معامل ارتباط
مضمون فقرات
رمق
الفقرة مع املقياس
مقياس الضغوط النفس ية
الفقرة
0.48
 1أحدد لنفيس معايري عالية للداء املقبول
0.48
 2أعتقد أن أهدايف ال تتحقق كام أحب
0.57
 3تشلك الانتقادات املوهجة اإىل مصدر هتديد لوضعي الوظيفي
0.52
 4يصعب عيل التوفيق بني متطلبات العمل االإداري والاكدميي
0.34
 5يزجعين عدم تنظمي همايم االإدارية بصورة جيدة
0.61
 6أواجه متاعب ومشالكت مع االإدارة العليا
0.58
 7أعاين من ضعف التعاون واملشاركة من الزميالت يف املدرسة
0.52
 8حيتاج معيل لساعات طويةل
0.66
 9تتبىن االإدارة العليا س ياسة يف تقدمي املاكفأت
0.61
 10أشعر أن االإدارة العليا ال تراعي القواعد االإدارية اليت حتمك عالقيت هبا
0.40
 11أعتقد أن الروابط الشخصية بيين وبني االإدارة العليا ضعيفة
0.58
 12الصالحيات املناطة يب حمدودة
0.47
 13س ياسة االإدارة العليا يف تقيمي الداء غري عادةل
0.52
 14ينتابين رصاع شديد نتيجة كوين مديرة
0.49
 15يقلقين ضعف الروابط الشخصية بيين وبني بعض املعلامت
0.55
 16همام وظيفيت ال تتيح يل اجملال الاكيف للتفاعل مع اجملمتع احمليل
0.50
 17تزجعين املركزية املتطرفة اليت متارسها االإدارة العليا
0.53
 18أشعر أن فرص االإبداع حمدودة يف معيل االإداري
0.47
 19أحس بضغط شديد لن معيل يتطلب همارات وخربات عالية
0.55
 20وظيفيت تفرض عيل مسؤوليات كبرية
0.56
 21أنزجع عندما ال هيمت أعضاء الهيئة التدريس ية ابملشاركة يف اختاذ القرارات
0.44
 22أتوقع أن قرارايت لن يكتب لها النجاح
0.63
 23حيزنين عدم قدريت عىل التوفيق بني االإدارة العليا ومطالب املدرسات
0.51
 24أغضب من السلوب اذلي تس تخدمه االإدارة العليا يف مراقبة معيل
0.35
 25أشعر أن نظام االتصال االإداري يف املدرسة ضعيف
0.50
 26أشعر ابلىس عندما ييسء املعلامت تفسري ما يصلهم من معلومات
0.58
 27أعتقد أن معايري تقيمي أداء العاملني غري موضوعية
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية
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28
29
30
31
32
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د .أسماء حزام الزهراني

أفقد الس يطرة عىل نفيس يف كثري من املواقف
يرتفع ضغطي بسبب عدم توفر أهجزة اكفية للتكييف
شعوري ابلعزةل عن الخرين يسبب يل القلق
أشعر أن الوسائل امليرسة الإجناز العمل غري متوفرة يف املدرسة
حل مشألك الطالبات يس تغرق جزء ًا طوي ًال من وقيت
الوقت املتاح يل للقاء ابلطالبات ال يكفي
أحس بعدم املساواة يف احلقوق مع الناس الخرين
أعتقد أنين أابلغ يف ردود فعيل حنو املشالكت العادية يف املدرسة
أتوقع لك ما هو يسء همام اكنت المور بس يطة
أشعر أنين مزاجية ومن السهل عىل الخرين استثاريت
أحرص عىل اإجناز أكرب عدد من املهامت يف أقل وقت ممكن
أشعر أنين يف حاةل تنافس دامئ مع الخرين
أكبت كثري ًا من المور اليت تسبب القلق
الالزتام ابلنظمة والتعلاميت واالإجراءات حرفي ًا يسبب يل املتاعب
أشعر أن أعصايب مشدودة دون داع حقيقي ذلكل
أشعر ابلرتدد والترسع يف اختاذ قرارايت االإدارية
أشعر ابلضيق حيامن ال يلقى معيل اجليد تقديراً
أغضب بشدة حيامن أتعرض للنقد أمام الخرين
كرب جحم املدرسة وتعدد مرافقها يزيد من العباء امللقاة عىل عاتقي
احلرية املمنوحة يل حتد من تعاميل الصحيح مع املوقف
أضطر اإىل ممارسة أمور تتناقض مع مباديئ
تضغط املشالكت الرسية عىل حاليت النفس ية والانفعالية أثناء العمل

0.52
0.35
0.51
0.53
0.37
0.64
0.70
0.66
0.69
0.40
0.50
0.44
0.36
0.49
0.61
0.56
0.33
0.39
0.50
0.38
0.58
0.67

ومن خالل حساب معامالت الارتباط بني لك عبارة وادلرجة اللكية للبعد اذلي تنمتي اإليه تكل
العبارة ،تبني أن مجيع معامالت الارتباط داةل اإحصائي ًا عند مس توى دالةل  ،0.01حيث بلغ اقل معامل
ارتباط للفقرة رمق ( 0.48 )1واعىل معامل ارتباط للفقرة (. 0.67 )49
 حساب ثبات املقياس:أ -معادةل ألفا كرونباخ:
اس تخدمت الباحثة معادةل ألفا كرونباخ حلساب معامل الثبات بني املقياسني ،وبلغت  ،**068وهو ما
يشري اإىل أن معامل الثبات دال عند  ،0.01مما يشري اإيل صالحية اس تخدام املقياس والوثوق به.
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د .أسماء حزام الزهراني

ب-طريقة اإعادة الاختبار:
ً
وذكل حبساب الثبات من خالل اإعادة تطبيق الاختبار بفاصل زمين قدرة  14يوما عيل عينة
املديرات واملرشفات ،ومت اس تخراج معامالت الارتباط بني درجات أفراد عينة التقنني ابس تخدام معامل
ارتباط بريسون ،واكن معامل ا إالرتباط ،**0.74وهو دال عند  ،0.01مما يشري اإىل أن الاختبار يعطي نفس
النتاجئ تقريب ًا اإذا ما اس تخدم أكرث من مرة حتت ظروف مماثةل.
عرض وحتليل النتاجئ:
 -1النتاجئ املتعلقة ابلفرض الول وتفسريه
*تعاين مديرات ومرشفات املرحةل الثانوية مبدينة الرايض من ضغوط نفس ية متوسطة*
فقد مت حساب املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية اخلاصة ابلضغوط النفس ية دلى مديرات
ومرشفات املرحةل الثانوية مبدينة الرايض وفقراهتا ،مع مراعاة ترتيب فقرات الضغوط النفس ية ترتيب ًا تنازلي ًا وفق ًا
لوساطها احلسابية،

الرتبة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

اجلدول رمق ( )5يوحض
ً
ً
املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية ملقياس الضغوط النفس ية وفقراته مرتبة تنازليا وفقا لوساطها
احلسابية
املتوسط الاحنراف ادلرجة
مقياس
رمق
احلسايب املعياري
الضغوط النفس ية وفقراته
الفقرة
مرتفعة
0.85 4.359
أحدد لنفيس معايري عالية للداء املقبول
1
0.85 4.359
 41الالزتام ابلنظمة والتعلاميت واالإجراءات حرفي ًا يسبب يل املتاعب
0.97 3.974
 37أشعر أنين مزاجية ومن السهل عىل الخرين استثاريت
1.05 3.959
 19أحس بضغط شديد لن معيل يتطلب همارات وخربات عالية
1.01 3.718
 25أشعر أن نظام االتصال االإداري يف املدرسة ضعيف
 44أشعر ابلضيق حيامن ال يلقى معيل اجليد تقديراً
متوسطة
1.17 3.626
0.97 3.492
 20وظيفيت تفرض عيل مسؤوليات كبرية
1.29 3.478
 39أشعر أنين يف حاةل تنافس دامئ مع الخرين
0.98 3.451
حيتاج معيل لساعات طويةل
8
1.27 3.344
 46كرب جحم املدرسة وتعدد مرافقها يزيد من العباء امللقاة عىل عاتقي
1.16 3.313
 11أعتقد أن الروابط الشخصية بيين وبني االإدارة العليا ضعيفة
1.08 3.287
 30شعوري ابلعزةل عن الخرين يسبب يل القلق
1.31 3.277
 45أغضب بشدة حيامن أتعرض للنقد أمام الخرين
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

26
17
40
32
31
24
2
18
28
5
38
22
47
16
33
29
23
9
12
4
49
35
34
13
48
42
43
15
7
27

د .أسماء حزام الزهراني

أشعر ابلىس عندما ييسء املعلامت تفسري ما يصلهم من معلومات
تزجعين املركزية املتطرفة اليت متارسها االإدارة العليا
أكبت كثري ًا من المور اليت تسبب القلق
حل مشألك الطالبات يس تغرق جزء ًا طوي ًال من وقيت
أشعر أن الوسائل امليرسة الإجناز العمل غري متوفرة يف املدرسة
أغضب من السلوب اذلي تس تخدمه االإدارة العليا يف مراقبة معيل
أعتقد أن أهدايف ال تتحقق كام أحب
أشعر أن فرص االإبداع حمدودة يف معيل االإداري
أفقد الس يطرة عىل نفيس يف كثري من املواقف
يزجعين عدم تنظمي همايم االإدارية بصورة جيدة
أحرص عىل اإجناز أكرب عدد من املهامت يف أقل وقت ممكن
أتوقع أن قرارايت لن يكتب لها النجاح
احلرية املمنوحة يل حتد من تعاميل الصحيح مع املوقف
همام وظيفيت ال تتيح يل اجملال الاكيف للتفاعل مع اجملمتع احمليل
الوقت املتاح يل للقاء ابلطالبات ال يكفي
يرتفع ضغطي بسبب عدم توفر أهجزة اكفية للتكييف
حيزنين عدم قدريت عىل التوفيق بني االإدارة العليا ومطالب املدرسات
تتبىن االإدارة العليا س ياسة يف تقدمي املاكفأت
الصالحيات املناطة يب حمدودة
يصعب عيل التوفيق بني متطلبات العمل االإداري والاكدميي
تضغط املشالكت الرسية عىل حاليت النفس ية والانفعالية أثناء العمل
أعتقد أنين أابلغ يف ردود فعيل حنو املشالكت العادية يف املدرسة
أحس بعدم املساواة يف احلقوق مع الناس الخرين
س ياسة االإدارة العليا يف تقيمي الداء غري عادةل
أضطر اإىل ممارسة أمور تتناقض مع مباديئ
أشعر أن أعصايب مشدودة دون داع حقيقي ذلكل
أشعر ابلرتدد والترسع يف اختاذ قرارايت االإدارية
يقلقين ضعف الروابط الشخصية بيين وبني بعض املعلامت
أعاين من ضعف التعاون واملشاركة من الزميالت يف املدرسة
أعتقد أن معايري تقيمي أداء العاملني غري موضوعية
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3.262
3.15
3.159
3.179
3.128
3.118
3.108
3.108
3.103
3.103
3.010
2.995
2.964
2.887
2.821
2.805
2.774
2.713
2.677
2.656
2.626
2.605
2.574
2.538
2.523
2.421
2.421
2.400
2.385
2.379

1.11
1.25
1.20
0.95
0.98
1.15
0.90
1.27
1.26
1.13
1.23
1.18
1.25
1.34
1.16
1.24
1.23
1.10
1.19
1.09
1.23
1.30
1.39
1.17
1.46
1.16
1.05
1.13
1.08
1.12
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10
44
14
45
21
46
6
47
36
48
3
49
اللكي للمقياس

د .أسماء حزام الزهراني

أشعر أن االإدارة العليا ال تراعي القواعد االإدارية اليت حتمك عالقيت هبا
ينتابين رصاع شديد نتيجة كوين مديرة
أنزجع عندما ال هيمت أعضاء الهيئة التدريس ية ابملشاركة يف اختاذ القرارات
أواجه متاعب ومشالكت مع االإدارة العليا
أتوقع لك ما هو يسء همام اكنت المور بس يطة
تشلك الانتقادات املوهجة اإىل مصدر هتديد لوضعي الوظيفي

2.374
2.287
2.272
2.149
2.118
2.015
2.970

1.37
1.06
1.03
1.11
1.24
1.11
0.51

متدنية

متوسطة

وجدان أن الضغوط النفس ية دلى مديرات ومرشفات املرحةل الثانوية مبدينة الرايض كلك؛ قد
جاءت مضن مس توى ضغط نفيس (متوسط) بواقع متوسط حسايب مقداره ( .)2.970يف حني مت تصنيف
فقرات الضغوط النفس ية دلى مديرات ومرشفات املرحةل الثانوية مبدينة الرايض اإىل ثالثة مس توايت ضغوط
نفس ية ،وذكل عىل النحو اليت:
• مضن مس توى ضغوط نفس ية (مرتفعة) :للك من الفقرات ذوات الرتب ( )1-5بأوساط حسابية تراوحت
ما بني ( )3.718-4.359مرتبة تنازلي ًا.
• مضن مس توى ضغوط نفس ية (متوسطة) :للك من الفقرات ذوات الرتب ( )6-44بأوساط حسابية
تراوحت ما بني ( )2.374-3.626مرتبة تنازلي ًا.
• مضن مس توى ضغوط نفس ية (متدنية) :للك من الفقرات ذوات الرتب ( )45-49بأوساط حسابية
تراوحت ما بني ( )2.015-2.287مرتبة تنازلي ًا.
وتتفق نتيجة الفرض الول مع ما توصلت اإليه دراسة حسني ،1994 ،ودراسة عبد امحليد،
 ،1996ودراسة الشافعي ،1998 ،ودراسة محمد ،1999 ،ودراسة مسيث وبورك (& smith,1992
 )Bourkeمن معاانه املعلمني من الضغوط النفس ية املمتثةل يف عبء ادلور ،والروتني ،والشعور ابمللل يف
العمل ،فض ًال عن عدم وجود فروق بني املعلمني القامئني ابلتدريس والعاملني يف اجملال االإداري االإرشايف يف
الشعور ابلضغوط النفس ية.
وترى الباحثة أن نتيجة الفرض جاءت منطقية حيث جاءت الضغوط املرتفعة ممثةل يف الضغوط
املرتبطة ابدلافعية ل إالجناز وحتديد معايري عالية للداء الوظيفي ،وهو ما يرتبط دلى املديرات واملرشفات
ابتباع النظمة والتعلاميت اخلاصة ابلعمل بشلك دقيق ،خاصة يف تكل الاعامل اليت تتطلب الداء املهاري
ادلقيق ككتابة التقارير وجسالت املنجزات والاحصائيات املرتبطة ابلعمل االإداري.
ويف املقابل جاءت يف الرتتيب الخري من الضغوط التوقعات السلبية ،واخلوف من الهتديدات
الوظيفية كنتيجة منطقية للعبارات اليت جاءت مرتفعة،
 -2النتاجئ املتعلقة ابلفرض الثاين وتفسريه:
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*تعاين مديرات ومرشفات املرحةل الثانوية مبدينة الرايض مس توى متوسط من الاحرتاق النفيس*
فقد مت حساب املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية اخلاصة بتكرار الاحرتاق النفيس دلى
مديرات ومرشفات املرحةل الثانوية مبدينة الرايض وجماالته ،مع مراعاة ترتيب جماالت تكرار الاحرتاق النفيس
ترتيب ًا تنازلي ًا وفق ًا ملتوسطاهتا احلسابية ،وذكل كام يف اجلدول اليت.
اجلدول رمق ( )6يوحض
املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية ملقياس شدة الاحرتاق النفيس وجماالته
مرتبة تنازلي ًا وفق ًا ملتوسطاهتا احلسابية
املتوسط الاحنراف درجة
مقياس
رمق
الرتبة
احلسايب املعياري الشدة
شدة الاحرتاق النفيس
اجملال
وجماالته
متوسطة
1.11 3.832
شدة االإهجاد الانفعايل
1
1
1.33 3.050
شدة تبدل املشاعر
2
2
متدنية
شدة نقص الشعور ابالإجناز 0.93 2.786
3
3
متوسطة
0.86 3.274
اللكي للمقياس
لوحظ من اجلدول السابق ،أن شدة الاحرتاق النفيس دلى مديرات ومرشفات املرحةل الثانوية
مبدينة الرايض كلك؛ قد جاء مضن مس توى شدة (متوسط) بواقع متوسط حسايب مقداره ( .)3.274يف
حني جاءت جماالت شدة الاحرتاق النفيس دلى مديرات ومرشفات املرحةل الثانوية مبدينة الرايض وفق ًا
للرتتيب اليت:
أ -جمال شدة االإهجاد الانفعايل يف املرتبة الوىل مضن مس توى شدة (متوسط).
ب -جمال شدة تبدل املشاعر يف املرتبة الثانية مضن مس توى شدة (متوسط).
ج -جمال شدة نقص الشعور ابالإجناز يف الثالثة مضن مس توى شدة (متدين).
وتتفق نتاجئ الفرض الثاين مع ما توصلت اإليه دراسة لك من حيي وجنيب،)2001(،
(اخلادلي ،)2002،ودراسة "فرنش أن ) " ،)French an,"1992دايل سوزان"( ،)Dely,1993حيث
معاانه العاملني يف اجملال الرتبوي سواء أاكنوا معلمني أو مرشفني ومديرين من الاحرتاق النفيس ،بل اإن نس بة
كبرية من العاملني يف اجملال االإداري سواء أاكنوا مرشفني أو مديرين ال خيططون للبقاء يف العمل االإداري.
وتعزي الباحثة نتيجة هذا الفرض اإىل طبيعة ادلور اذلي تقوم به املديرات واملرشفات العامالت يف
اجملال الرتبوي حيث تتطلب همام العمل القيام بأدوار مضاعفة من اجملهود الإجناز العمل ،وهو ما يس تعدي
القيام مبهام العمل رمبا داخل املزنل كساعات اضافية ،وذكل دون مقابل مادى او معنوي ،ومن مث فاإن الباحثة
ترجع الاحرتاق النفيس دلى املرشفات واملديرات اإىل تفاعل اجلوانب التية:
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية
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 اجلوانب الشخصية :وىه اليت تمتثل يف توقعات املديرة او املرشفة جتاه طبيعة معلها ،ووضع معايري عاليةللداء الوظيفي وليس عند هذا احلد بل والالزتام به ،وابلتايل عند حدوث أي عقبات أو مشالكت تصبح
أكرث عرضه من غريها ،فض ًال عن اجلوانب الشخصية يف حياه املرشفة أو املديرة من مسؤوليات مزنلية أو
معاانه حصية أو اقتصادية.
جمل
ت
جمل
 اجلوانب الاجامتعية :وىه متثل يف نظرة ا متع واملؤسسات ا متعية لدلور الكبري اذلي تقوم به املديرة أواملرشفة ،ودورها يف اإحداث التغيري اجلوهري يف العملية التعلميية ،وحتقيق الهداف الرتبوية املنشودة.
 -3النتاجئ املتعلقة ابلفرض الثالث وتفسريه:
ً
*توجد عالقة ارتباطيه داةل احصائيا بني الضغوط النفس ية والاحرتاق النفيس دلى مديرات
ومرشفات املرحةل الثانوية مبدينة الرايض*
فقد مت حساب معامالت الارتباط اخلاصة ابلعالقة بني الضغوط النفس ية دلى مديرات ومرشفات
املرحةل الثانوية مبدينة الرايض من هجة وبني تكرار الاحرتاق النفيس دلهين وجماالته من هجة أخرى
ابس تخدام معامل الارتباط "بريسون" وجماالته ،وذكل كام يف اجلدول اليت.
اجلدول رمق ( )7يوحض
معامالت الارتباط اخلاصة ابلعالقة بني الضغوط النفس ية
دلى مديرات ومرشفات املرحةل الثانوية مبدينة الرايض وبني تكرار الاحرتاق النفيس دلهين وجماالته
تصنيف قوة العالقة
الضغوط النفس ية
العالقة الارتباطية
متوسطة
*0.53
تكرار االإهجاد الانفعايل
ضعيفة
*0.48
تكرار تبدل املشاعر
ضعيفة
*0.42
تكرار نقص الشعور ابالإجناز
متوسطة
*0.62
تكرار الاحرتاق النفيس
* دال اإحصائي ًا عند مس توى ادلالةل ()α=0.05
تبني من اجلدول السابق ،أن اكفة معامالت الارتباط اخلاصة ابلعالقة بني الضغوط النفس ية دلى
مديرات ومرشفات املرحةل الثانوية مبدينة الرايض من هجة وبني تكرار الاحرتاق النفيس دلهين وجماالته من
هجة أخرى؛ قد اكنت طردية (اإجيابية) الاجتاه بدالةل اإحصائية عند مس توى ادلالةل ( ،)α=0.05حيث
ُص ِّنفت العالقة بني تكرار الاحرتاق النفيس دلى مديرات ومرشفات املرحةل الثانوية مبدينة الرايض من هجة
وبني الضغوط النفس ية دلهين من هجة أخرى عىل أهنا (متوسطة) القوة وفق ًا ملعيار ( Hinkle, Wiersma
 )and Jurs; 1988الوارد ذكره يف الصفحة  118من نفس املرجع ،كام ُص ِّنفت العالقة بني جمال تكرار
االإهجاد الانفعايل وبني الضغوط النفس ية دلى مديرات ومرشفات املرحةل الثانوية مبدينة الرايض عىل أهنا
(متوسطة) القوة وفق ًا للمعيار السالف اذلكر ،وكذكل ُص ِّنفت العالقة بني جمايل (تكرار تبدل املشاعر ،تكرار
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نقص الشعور ابالإجناز) من هجة وبني الضغوط النفس ية دلى مديرات ومرشفات املرحةل الثانوية مبدينة
الرايض من هجة أخرى عىل أهنا (ضعيفة) القوة وفق ًا للمعيار السالف اذلكر.
كذكل؛ مت حساب معامالت الارتباط اخلاصة ابلعالقة بني الضغوط النفس ية دلى مديرات
ومرشفات املرحةل الثانوية مبدينة الرايض من هجة وبني شدة الاحرتاق النفيس دلهين وجماالته من هجة أخرى
ابس تخدام معامل الارتباط "بريسون" وجماالته ،وذكل كام يف اجلدول اليت.
اجلدول رمق ( )8يوحض
معامالت الارتباط اخلاصة ابلعالقة بني الضغوط النفس ية دلى مديرات
ومرشفات املرحةل الثانوية مبدينة الرايض وبني شدة الاحرتاق النفيس دلهين وجماالته
تصنيف قوة العالقة
الضغوط النفس ية
العالقة الارتباطية
متوسطة
*0.54
شدة االإهجاد الانفعايل
متوسطة
*0.53
شدة تبدل املشاعر
ضعيفة جد ًا
*0.28
شدة نقص الشعور ابالإجناز
متوسطة
*0.58
شدة الاحرتاق النفيس
* دال اإحصائي ًا عند مس توى ادلالةل ()α=0.05
تبني من اجلدول السابق ،أن اكفة معامالت الارتباط اخلاصة ابلعالقة بني الضغوط النفس ية دلى
مديرات ومرشفات املرحةل الثانوية مبدينة الرايض من هجة وبني شدة الاحرتاق النفيس دلهين وجماالته من
هجة أخرى؛ قد اكنت طردية (اإجيابية) الاجتاه بدالةل اإحصائية عند مس توى ادلالةل ( ،)α=0.05حيث
ُص ِّنفت العالقة بني شدة الاحرتاق النفيس دلى مديرات ومرشفات املرحةل الثانوية مبدينة الرايض من هجة
وبني الضغوط النفس ية دلهين من هجة أخرى عىل أهنا (متوسطة) القوة وفق ًا للمعيار السالف اذلكر ،كام
ُص ِّنفت العالقة بني جمايل (شدة االإهجاد االإنفعايل ،شدة تبدل املشاعر) من هجة وبني الضغوط النفس ية دلى
مديرات ومرشفات املرحةل الثانوية مبدينة الرايض من هجة أخرى عىل أهنا (متوسطة) القوة وفق ًا للمعيار
السالف اذلكر ،وكذكل ُص ِّنفت العالقة بني جمال شدة نقص الشعور ابالإجناز وبني الضغوط النفس ية دلى
مديرات ومرشفات املرحةل الثانوية مبدينة الرايض عىل أهنا (ضعيفة جد ًا) القوة وفق ًا للمعيار السالف اذلكر.
وتتفق نتيجة هذا الفرض مع ما توصلت اإليه ادلراسات والبحوث السابقة اليت تناولت الضغوط
النفس ية وعالقهتا ابالحرتاق النفيس دلى املديرات واملرشفات ومهنا دراسة لك من( :بدران1997،م)،
و(عودة1998 ،م) ،و (زىك ،وعبد الفضيل 1998م) ،و( القحطاين2004 ،م) ،فلني" )،)Fynn,2000
و"ابربر" ( )Barber,2001من وجود عالقة موجبة بني الضغوط النفس ية والاحرتاق النفيس ،فلكام تعرض
الفرد بصورة أكرب للضغوط النفس ية ،لكام اكن أكرث عرضة لالحرتاق النفيس.
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وترى الباحثة أن االإحرتاق النفيس يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا ابلضغوط النفس ية ،فلكام تعرضت املديرة أو
املرشفة لضغوط نفس ية لكام اكنت أكرث عرضة للمعاانة من االإحرتاق النفيس ،وهو ما يتفق مع ما توصل اإليه
نيوهاوس  Niehauseيف اليت:
 -1حيدث الاحرتاق النفيس من ضغوط العمل النفس ية نتيجة تضارب الدوار وازدايد جحم العمل.
 -2حيدث الاحرتاق لهؤالء اذلين عادة ما يتبنون رؤية مثالية لداء العامل والاضطالع ابملسؤوليات املهنية.
 -3يرتبط الاحرتاق عادة ابملهام اليت يتعذر عىل الشخص حتقيقها.
وهو ما جيعلنا نقول أن الاحرتاق النفيس هو احملصةل الهنائية أو الهناية املتطرفة للضغوط النفس ية
املرتبطة ابلعمل ،فلكام اكنت املديرة أو املرشفة أقل توافق ًا يف بيئة العمل اذلي تقوم به ،وبني طبيعهتا
الشخصية ،أدى ذكل اإىل حدوث تباين يصل يف درجاهتا املتطرفة اإىل رصاع بني بيئة العمل والبنية
الشخصية ،ومن مث زاد الاحرتاق النفيس اذلي تواجه املديرة أو املرشفة يف ماكن معلها.
وإاجامالً ميكن القول:
ملس
أن الاحرتاق النفيس هو مرحةل متقدمة من الضغوط ا مترة ،وأن عالقة الضغط ابالحرتاق يه
عالقة العام ابخلاص ،فالضغط يصيب العديد من االإفراد فهو أساس من أساس يات احلياة وهو دافع لتحقيق
حياة أفضل بيامن الاحرتاق يتعرض هل الفرد عندما تزداد عليه الضغوط وال ميكنه التعامل معها ويتعرض هل
اإفراد دون أخرين ،ولك فرد حمرتق نفس ي ًا يعاين من الضغوط وليس العكس.
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صعوبة التعرف على المشاعر (األلكسيثيميا).

صعوبة التعرف عىل املشاعر (الألكس يثمييا)
د .فارس زين العابدين
قسم العلوم الاجامتعية ،جامعة س يدي بلعباس.
 امللخص:من بني أأهداف عمل النفس املريض المكي قياس الصفات املرضية من أأجل اجياد مناذج نظرية
تفسريية ،ومن بني املتغريات املدروسة فيه ،جند ا أللكس يثمييا ،أأو التكمت اليت ُتعرف بغياب اللكامت لوصف
الانفعاالت ويه من بني أأمه املصطلحات اجلديدة يف الطب الس يكوسومايت ،صيغت لأول مرة يف س بعينات
القرن املايض من طرف العامل ا ألمرييك س يفنيوس ليقصد هبا من وهجة نظر معرفية أأهنا العجر العاطفي
واملعريف للتعبري الانفعايل لذلين يعانون من اضطراابت نفسجسدية ،س نقوم يف هذا املقال بتعريف هذا
املصطلح مربزين أأمه النظرايت املفرسة هل وبعض أأدوات قياسه.
 اللكامت املفتاحية :ا أللكس يثمييا -الاضطراابت الس يكوسوماتية -الانفعاالت -اللغة.-Résumé:
La psychopathologie quantitative a pour objet la mesure des traits
pathologiques dans le but de produire des modèles théoriques explicatifs
réfutables. Parmi les variables étudiées en psychosomatique c'est sans doute
l'Alex thymie, qui définit littéralement l'absence de mots pour décrire ses
émotion, est un néologisme inventé en 1972 par Sifnéos, fut créé pour désigner
un déficit affectif et cognitif dans la reconnaissance et l’expression émotionnelle
chez les sujets atteins de pathologies d’ordre psychosomatique dans cet article,
nous évoquerons successivement les définitions de l’alexithymie, les méthodes
de mesure, l’étiologie, la validité du concept.
-Mots clé: Alexithymie- troubles psychosomatiques- émotions-langue.
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 مقدمة:أ
النفس
ان ادلور الوظيفي لالنفعاالت يف حتقيق الصحة ية قد أصبح حمط اهامتم العديد من العلامء
والباحثني ،وذكل ألن ا ألسلوب اذلي يتبعه ا ألفراد يف التعامل مع خرباهتم الانفعالية لتأأكيد أأهنم يتوافقون
بشلك جيد مع املواقف اخملتلفة يؤثر بشلك كبري يف حصهتم النفس ية واجلسدية ،وتلعب الانفعاالت دور ًا همامً
يف تشكيل الفرد وسلوكياته ،حيث تتأألف الانفعاالت من جانبني أأحدهام شعوري ذايت ويمتثل يف الاس تجابة
الفزييولوجية ملوقف الانفعال ،والآخر خاريج ظاهري ويمتثل يف التعبريات واحلراكت اليت يبدهيا الفرد أأو
تبدو اس تجابة ملوقف الانفعال.
لكام ُأعيقت الطاقة الانفعالية من الانطالق يف شلك سلوك خاريج ،وزادت ترامكها واش تدت
وطأأهتا فأأهنا تؤدي اىل تضخم الاضطراابت والتوترات فيحدث الاضطراب الس يكوسومايت ،واذا دامت
ا ألس باب املثرية لالنفعال واضطر الفرد اىل مقعه وكبته س يؤدي اىل أأمراض جسمية خطرية ومزمنة ،كأمراض
القلب ،و أأمراض الرشاين التايج ،وضغط ادلم اجلوهري.
والاضطراابت الس يكوسوماتية يه اضطراابت عضوية ،يلعب فهيا العامل الانفعايل دور ًا همامً وقوايً
وأأساس ي ًا ،وعادة ما يكون ذكل من خالل اجلهاز العصيب الالارادي ،وذلا فان الاضطراابت الس يكوسوماتية
ليست اال التورط الانفعايل يف الأعضاء وا ألحشاء ،واليت تغذي اجلهاز العصيب مثل قرحة االثين عرش
والربو الشعيب ،ويعاين املريض عادة من القلق والاكتئاب ،بل أأحيا ًان ما هيدد القلق حياته.
ان التفسري العلمي احلديث للك هذه ا ألمراض الس يكوسوماتية هو عدم القدرة عىل التعبري عن
الانفعال ابللكمة ،وتسمى ا أللكس يثمييا  ،Alexithymiaومن مث يظهر الانفعال يف هيئة أأمراض جسدية،
وكأمنا الفرد بد ًال من الباكء بعينه ،فهو يبيك بأأحد أأعضاء جسمه ،مثل اجلدل ،القلب ،املعدة (عاكشة،
 ،1998ص.)645
 تعريف الألكس يثمييا: -1لغ ًة :لكمة التينية ا ألصل تتكون من مقاطع ثالثة:
 ،A : lackنقص أأو غياب
 ،Lexis : wordsاللكامت
 ،Thymos : emotionاملشاعر أأو الانفعاالت ()Tylor et al,1997, p 28
مما يعين أأن ا أللكس يثمييا نقص الالكم املعرب عن الانفعاالت.
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 -2اصطالح ًا:
حسب معجم مصطلحات الطب النفيس أأن ا أللكس يثمييا تعين جعز التعبري عدم القدرة أأو صعوبة
الوصف للعواطف والانفعاالت أأو عدم ادلراية ابملشاعر ادلاخلية (الرشبيين ،2003 ،ص.)7
عرفها تيلور ) (Tylorوزمالؤه أأن ا أللكس يثمييا حاةل تعكس مجموعة من أأوجه القصور يف القدرة
عىل التعامل مع الانفعاالت من الناحية املعرفية ،كام أأهنا تعكس صعوابت دلى الفرد يف تنظمي وجدانياته،
ومن مث فهيي تعترب أأحد العوامل املهيأأة لالصابة ابلأمراض اجلسمية والنفس ية (البنا ،2003 ،ص.)21
يعرف القاموس الطيب ا ألمرييك ( )1994ا أللكس يثمييا بأأهنا جعز ،نقص لكامت التعبري عن املشاعر
يه اضطراب يف الوظيفة الوجدانية واملعرفية شائع يف الاضطراابت النفسجسمية واضطراابت االدمان
واضطراابت الضغط النفسجسمي التايل للصدمة ،ومظاهرها الرئيس ية يه صعوبة يف وصف الانفعاالت
اخلاصة أأو اعادة تعريفها وحياة ختيلية حمدودة وشد عام يف احلياة الوجدانية (عرايق ،2006،ص.)198
تشري ا أللكس يثمييا اىل تكوين افرتايض يشمل جتمعا من السامت املعرفية والوجدانية:
 صعوبة يف حتديد ووصف ا ألحاسيس اذلاتية. صعوبة المتيزي بني ا ألحاسيس واالحساسات اجلسمية ذات ا ألصل الانفعايل. قدرات ختيل مقيدة. منط معريف متوجه للخارج (ادلواش ،2011 ،ص.)5يعرفها روبرت ز .فيش ( Fisch )1989ا أللكس يثمييا يه حاةل تقيد القدرة عىل المتيزي والتعبري عن
املشاعر واحلاالت العاطفية والوجدانية ،وتنخفض دلى املتكمت (ا أللكس يثميي) القدرة عىل التخيل وعىل احلمل
أأذ تمنو قابليته للتفكري بطريقة معلياتية ( )Opératoireوغري رمزية مما يؤدي اىل اخنفاض صلته ابلعوامل
احلقيقية املؤثرة يف هجازه النفيس ،وهو يعجز عن المتيزي بني حاالته الانفعالية وبني احساس يه اجلسدية ،وهو
بسبب تكمته يعرب عن ضيقه النفيس من خالل عوارضه اجلسدية.
 مكوانت ا أللكس يثمييا:يتكون مفهوم ا أللكس يثمييا من ثالث عوامل أأو مكوانت رئيس ية يه:
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 -1صعوبة حتديد الأحاسيسDifficulty Identifying Feelings :
يشري هذا املكون اىل نقص كفاءة الشخص يف حتديد أأحاسيسه والغالب عىل هذه ا ألحاسيس كوهنا
أأعارض جسمية يغيب عهنا يف الغالب قدرة معرفية تعطي معىن لهذا االحساس اذلي تمت خربته عرب اجلسد
 -2صعوبة وصف الأحاسيسDifficulty Describing Feelings :
يشري هذا املكون اىل نقص الكفاءة فامي يتعلق ابلتعبري اللغوي عن ا ألحاسيس ،ويعود ذكل اىل
همينة النشاط العصيب الفس يولويج عىل الاس تجاابت ابالنفصال عن النظام املعريف واذلي يشمل اخملططات
حيث يوجد بداخلها الرتمزي التخييل اليت تعطي الوصف واملسميات ل ألحاسيس.
 -3التفكري املتوجه حنو اخلارجExternally-Oriented Thinking :
يشري هذا املكون اىل نقص الكفاءة التأأملية دلى الشخص وابلتايل يتوجه تفكريه للخارج لنقص
كفاءته يف حتديد ووصف أأحاسيسه (ادلواش ،2011 ،ص.)6
 مشلكة ادلراسة:لكس
يث
أ
يشري الواقع البحيث يف جمال ال مييا اىل عدم وجود احصائية دولية موثقة تؤكد مدى انتشار
ا أللكس يثمييا عىل الصعيد العاملي ،حيث تشري بعض نتاجئ ادلراسات اىل مدى انتشار ا أللكس يثمييا يف اجملمتع
العام الفرنيس ( )1995ممثل من طالب جامعة (ن= )263و أأشخاص أأحصاء (ن= )183تراوح معدل
الانتشار ما بني .)Loas, et al, 1995, p355( 17.1%- %23
وقد وصل معدل انتشار ا أللكس يثمييا يف مجموعة من الراشدين (ن= )1285ميثلون عامة الساكن يف
فنلندا اىل  %17( % 13للرجال ،و  % 10للنساء) ،و أأظهر التحليل املتعدد أأن ا أللكس يثمييا ترتبط جبنس
اذلكور ،والسن املتقدم ،وضعف املس توى ادلرايس وضعف الوضعية الاجامتعية الاقتصادية ( Salminen
.)et al ,1999, p75
وقام كوكنان ( )Kokkonen,2001بدراسة هدفت قياس معدالت انتشار ا أللكس يثمييا يف شامل
فنلندا عىل عينة مكونة  5993من مواليد  ،1966وحددت ادلرجة الفاصةل أأو درجة القطع ( cutoff
 )scoringملقياس تورنتو ل أللكس يثمييا ( ،)TAS-20 score > 60حفصل الرجال  ،%9.4و %5.2
ابلنس بة للنساء ،وارتبطت ا أللكس يثمييا بضعف التعلمي ومس توى ادلخل املنخفض واكنت أأكرث ش يوع ًا بني
ا ألفراد الغري املزتوجني.
كام أأن هناك بعض ادلراسات اليت حبثت معدالت انتشاره ا أللكس يثمييا يف اجملمتع العام ا ألمرييك
يقدر بنحو  ،%17ويه حتدث بشلك أأكرث تكرار ًا دلى ا ألشخاص اذلين يعانون من اضطراابت نفس ية
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وس يكوسوماتية ،وان ما يقرب من  %25من ا ألشخاص اذلين يلجئون للعالج النفيس تنطبق علهيم أأعراض
ا أللكس يثمييا ) ،Hale (2012كام تبني أأهنا تنترش بنس بة ترتاوح بني  %12-9دلى عينات اذلكور الراشدين
وطلبة اجلامعة الكنديني ،وتقدر بنحو يرتاوح بني  %12-8دلى طالبات اجلامعة (شاهني ،2013 ،ص.)85
ومما س بق يتضح وجود ندرة من ادلراسات –يف حدود عمل الباحث -اليت حاولت تقدير مدى
انتشار ا أللكس يثمييا بني ا ألفراد يف اجملمتعات الغربية والعربية بوجه عام واجملمتع اجلزائري بوجه خاص .ويف ضوء
ما تقدم جاءت هذه ادلراسة هبدف توضيح مصطلح ا أللكس يثمييا كظاهرة مرضية مع ابراز أأمه النظرايت
املفرسة ولها وتبيان وسائل وطرق قياسها.
 النظرايت املفرسة ل أللكس يثمييا:هناك مجموعة من النظرايت اليت حاولت أأن تفرس السبب وراء حدوث ا أللكس يثمييا،
وسنس تعرض فامي ييل ألمه تكل النظرايت:
 -1النظرية التحليليةPsychoanalysis Theory :
يعترب التحليلني أأن ا أللكس يثمييا مسة تكشف عن تفكري اجرايئ «*»pensée opératoire
 factual thinkingأأو معليايت بسبب اخفاق يف ترمزي الرصاعات واس تحاةل تشكيل صورة هوامية
للجسد ،ويمتزي الاقتصاد الرنجيس دلى املتكمتني بنقص يف مفهوم اذلات ،وكبت للعدوانية والعواطف بشلك
عام مما يؤدي يف حاالت كثرية اىل اكتئاب أأسايس  Depression essentialال تظهر فيه أأعراض
الاكتئاب الانفعالية ويزيد اس تعداد املريض لالصابة اب ألمراض النفسجسدية ،أأما ا أللكس يثمييا كحاةل فسببه
اخلوف من االصابة مبرض عضوي خطري أأو بسبب عوامل اكربة ،ويعترب التكمت حيهنا أآلية دفاعية تركز عىل
الرفض واالناكر لتجنب الشخص اخلربة الانفعالية املؤملة يف مواقف الضعف (قرييش ،زعطوط،2008 ،
ص.)214
قدم ماريت ودي موزان يف ابريس مع بداية الس تينات ) (Marty , de M’Uzan,1963مفهوم
التفكري االجرايئ « »pensée opératoireلوصف التوظيف النفيس اخلاص ابملرىض الس يكوسوماتني
اذلين يعانون من ضعف يف القدرة عىل حتديد ووصف مشاعرمه واحساس هيم ،وبذكل اكن أأول تصور مبديئ
ملصطلح ا أللكس يثمييا.
 -2النظرية النوروبيولوجيةNeurobiology theory :
يرى س يفنيوس ( )Sifneosوجود انفصال بني  اجلهاز احلويف للمخ The limbic System
والقرشة اجلديدة ( )Neocortexوخاصة مراكزها اخلاصة ابلالكم واليت تتفق متاما مع ما نتعلمه حول "املخ
الانفعايل" فاملرىض اذلين أأصيبوا بنوابت مرضية حادة ،و أأجروا جراحات قطعت هذا االتصال بني اجلهاز
الطريف للمخ والقرشة اجلديدة ،هبدف ختفيف هذه ا ألعراض املرضية ،أأصبحوا كام الحظ س يفنيوس بعد
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اجلراحة مصابني بربود عاطفي مثلهم مثل حاالت مرىض العجز عن التعبري عن املشاعر ال يس تطيعون
التعبري عن مشاعرمه ابللكامت .وجفأأة جيدون أأنفسهم جمردين من دنيا اخليال ،عىل الرمغ من اس تجابة دوائر
املخ العصبية للمشاعر ،لكن قرشة املخ ال تس تطيع أأن تتعرف عىل هذه املشاعر ،و أأن تعرب عهنا لغوايً
(جوملان ،2000 ،ص.)81
 -3النظرية املعرفيةThe Cognitive Theory :
تؤكد النظرية املعرفية عىل وجود عالقة بني ما نفكر فيه وما نشعر به ،لكن ال أأحد ينكر أأن
انفعاالتنا تتأأثر بتفكريان ،كام أأن الانفعاالت واملشاعر تعمتد عىل عنرصين هام االاثرة اجلسمية والتصنيف
املعريف ملواقف اخلربة الانفعالية مبراكز املعاجلة املعرفية ابملخ ،ومن اجلدير ابذلكر أأن أأحصاب هذه النظرية
يركزون عىل بعض العمليات املعرفية اليت تتضمن مدراكت الفرد وتقيميه لعالقاته الاجامتعية ،حيث ذهب لك
من شاكرت وجريوم ( Schachter, Jerome )1962اىل أأن العنرص الرئييس يف شعوران ابالنفعال هو
تفسريان للموقف املثري لالنفعال ولالس تجاابت احلشوية والعضلية اليت حتدث يف أأجسامنا ،تبع ًا لتفسريان
للمواقف اخملتلفة اليت حتدث فهيا ،ومن مث فا أللكس يثمييا وفق هذه النظرية حاةل وجدانية تعكس جعز الفرد
عىل ادراك وتفسري املوقف املثري لالنفعال ،مما يؤدي اىل حدوث اس تجابة انفعالية مشوشة يعجز الفرد خاللها
عن التفرقة بني مشاعره والاس تجاابت الفس يولوجية املرافقة ملوقف الانفعال ،أأو موقف اخلربة الانفعالية
(اخلويل ،أأمحد ،عرايق،2013،ص.)138
 -4النظرية السلوكيةBehavioral Theory :
أ
أ
يؤكد زولتنيك وأآخرون ( Zoltnik et al )2001أن الفراد اذلين يتعرضون لبعض الصدمات
املؤملة وخاصة صدمات الطفوةل حيدث هلم حاةل من النكوص الوجداين ،ملواقف الصدمة وما يرتبط هبا
مشاعر وانفعاالت ،ويذكر أأيضا زولتنيك  Zoltnikأأنه بتكرار تكل املواقف الصادمة يكتسب الفرد
املتعرض لهذه املواقف حاةل من هجل املشاعر الناجتة عن مقع تكل اخلربات بصفة مس مترة جتنب ًا لالحساس
اب ألمل املصاحب لتذكر تكل املواقف ،كام توصل ديونس يوس وأآخرون ( Dionisiod et al )2009أأنه لكام
زادت مرات تعرض الفرد ملواقف الضاغطة ومواقف الاحرتاق النفيس يزداد احامتلية اصابة الفرد
اب أللكسيمثيا .ومن مث فان ا أللكس يثمييا يف ضوء هذه النظرية تنشأأ نتيجة مجموعة العادات اخلاطئة اليت يكتس هبا
الفرد نتيجة تعرضه لبعض أأساليب التنش ئة الاجامتعية اخلاطئة أأو نتيجة تعرضه لبعض الصدمات اليت تعرض
لها الفرد ويسعى اىل عدم تذكرها جتنب ًا ل ألمل والشعور بعدم الارتياح ،ذلا فان ا أللكس يثمييا ترتبط مبثري يؤدي
اىل هذه الاس تجابة وحدوث تدعمي لالرتباط بيهنام اكلتعرض للصدمات املؤملة كام يف حاالت اضطراابت
ضغوط ما بعد الصدمات ورغبة من تعرض للصدمة يف ازاةل لك مشاعر ا ألمل من حزي الشعور ،مما يؤدي اىل
شعوره بصعوبة يف القدرة عىل حتديد ووصف هذه املشاعر (شعبان ،2011 ،ص.)32
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 -5منوذج الضغطExposition de stress :
لكس
يث
أ
أ
اس
يرى مارتني وبيل ( Martin et Phil )1985أن ال مييا تشلك تجابة خاصة ترتبط
بوضعيات ضاغطة ،فالكف عن الاس تجاابت املتكيفة واملمتثةل يف (التعريف والتعبري عن احلاالت الانفعالية)،
ترتبط ابالس تجاابت الفزييولوجية شديدة تؤدي اىل القطيعة بني الاس تجاابت السوماتية والس يكولوجية،
النتيجة تكون الاحتفاظ ابلنشاط الانفعايل بدون قدرته عىل املعاجلة املعرفية للمعلومات الانفعالية .يف هذا
الاطار يضيف بيدنييل ( ،Pedinielli )1992ا أللكس يثمييا يه نتيجة للضغط  Stressحيث ابماكهنا أأن
تفيض اىل اضطراب جسدي مع عدم القدرة عىل التعريف ابملواقف الضاغطة واس تعامل الاسرتاتيجيات
املتكيفة دامئ ًا (.)Luminet, 2008 , p190
 -5نظرية الوعي الانفعايلEmotional Awareness Theory :
قدمت هذه النظرية بواسطة الن وسكوارتس) ،Lane & Schwarts (1987وقد اس تخدمت
منوذج التطور املعريف لـ"بياجيه" يف تفسري منو وتطور الوعي الانفعايل .ان منو الوعي الانفعايل يرتبط ابلمنو
املعريف ،ألن االنسان يس تخدم اللغة ،ليك حيدد مشاعره ويتعرف علهيا ويعرب عهنا ،وليك يعرب الفرد عن
احلاالت الانفعالية ينبغي أأن يكون دليه لكامت خمتلفة للتعبري عن املشاعر املتنوعة ،و أأن يصل الهيا بسهوةل،
وا ألفراد اذلين دلهيم أألكس يثمييا يعانون نقص يف القدرات املعرفية اليت تسمح برتمجة ا ألحاسيس العصبية
الفس يولوجية اىل لكامت ،وهؤالء ا ألفراد ميلكون لكامت قليةل لوصف انفعاالهتم ،ويأأخذون وقت ًا طوي ًال
للوصول اىل تكل اللكامت.
 -7نظرية التعمل الاجامتعيSocial Learning Theory :
ترى هذه النظرية أأن ا ألبوين اذلين دلهيام صعوابت يف تنظمي مشاعرهام وانفعاالهتام (مس توايت عالية
من ا أللكس يثمييا) ،يكون دلهيام صعوبة يف تفسري انفعاالت أأطفاهلام وال يقدران عىل تعلمي أأطفاهلام كيف
ينظمون انفعاالهتم (صابر ، 2012 ،ص.)274
 تشخيص ا أللكس يثمييا (صعوبة التعرف عىل املشاعر):تقاس ا أللكس يثمييا بعدة طرق أأمهها املقابةل الشخصية ،والطرق الاسقاطية ،وقوامئ الاختبار،
والاس تخبارات ،وتعد هذه ا ألخرية أأكرث هذه الطرق اس تخدام ًا ،وسنس تعرض يف الفقرة التالية أأمه هذه
الطرق.
لكس
يث
 -1مقياس تورونتو ل أل ميياToronto alexithymia Scale )TAS-20( :
يش
هذا املقياس من وضع ابجيب وزمالئه ( )Bagby,Parker,Taylor,1994و متل عىل عرشين
عبارة ( ،)20جياب عىل لك مهنا مبقياس خاميس ،يبد أأ من ال= ،1اىل كثري ًا جد ًا=  ،5وترتاوح ادلرجة يف هذا
املقياس بني  ،100-20وتشري ادلرجة املرتفعة اىل ا أللكس يثمييا ،مت ترمج مقياس تورونتو ل أللكس يثمييا
( Toronto alexithymia Scale )TAS-20اىل  20لغة مهنا العربية اس تعمل التحليل العاميل التوكيدي
يف هذه ادلراسات للتأأكد من حصة ا ألبعاد ا ألساس ية للمقياس ،وخلصت هذه ادلراسات اىل ثبات داخيل
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عايل للك الرتجامت ،وهبذا ميكن القول أأن مقياس "تورونتو ل أللكس يثمييا" يمتتع بصدق وثبات عايل يف لك
اجملمتعات يؤههل لتجاوز احلواجز الثقافية واللغوية يف لك بدلان العامل ( Taylor, Bagby ,Parker, 2003,
.)p277
لكس
يث
أ
أ
 -2مقياس لل مييا اختبار مينسوات املتعدد الوجه للشخصيةThe MMPI Alexithymia Scale :
يُعد من أأمه مقاييس التقدير اذلايت ،مت تطويره من طرف )،Kleiger, Kinsman (1980
ويش متل هذا املقياس عىل  22بند ًا ،هل خصائص س يكومرتية ضعيفة ال ميكن لهذا املقياس أأن يدمع صالحية
قياس ا أللكس يثمييا ،وال ميكن أأو يويص به ألغراض حبثية وألكينيكية ( Taylor ,Bagby, Perker,
)1997, p51
س
 -3مقياس شالنج يفنيوس للشخصيةThe Schalling-Sifneos Personality Scale :
ً
قام بتصممي هذا املقياس س يفنيوس ( ،Sifneos )1986حيث يتكون من  20من بندا ،مت
تصنيف البدائل عىل مقياس ليكرت ( أأربع نقاط) ،يمتتع املقياس بثبات مقبول عن طريق اعادة التطبيق بعد
أأس بوعني ،كام أأثبت بعض ادلراسات الصدق العاميل للمقياس حيث أأظهر أأربعة عوامل متباينة مع البناء
النظري ل أللكسيمثيا ،ومن اجلدير ابذلكر أأن هذه ادلراسات العاملية أأشارت اىل اس تخراج العامل ا ألسايس
ل أللكسيمثيا "صعوبة يف وصف املشاعر" .و يف وقت الحق قام س يفنيوس بتغريات عديدة يف بنود املقياس
واكن حتت امس مقايس شالنج املراجع  ،SSPS-Rومت حساب خصائصه الس يكومرتية يف دراسة عىل عينة
من النساء املصاابت مبرض الرشه العصيب أأو البولمييا ( )bulimia nervosaفمتزي بصدق تالزيم جيد من
مقياس تورنتو ل أللكس يثمييا ( ،)TAS-20وجسل مس توى دالةل لصاحل عينة مرىض البومليا مقارنة مع العينة
الضابطة (.)Taylor, Bagby ,Perker ,1997, p52
 -4مؤرشات رورشاخ الأكسيمثياThe Rorschach Alexithymia Indices :
اقرتح لك من أأالكين وبرانت ( Acklin and Bernat (1987مؤرشات نوعية للرورشاخ
بغرض قياس ا أللكس يثمييا ،تعمتد عىل قدرة الرورشاخ لقياس المنط املعريف االدراك احليس وقدرات اخليال،
والاس تجاابت العاطفية ،كام افرتض الباحثان منط الشخصية ا أللكس يثميية تمتثل يف :اخنفاض انتاج
الاس تجاابت ،وضعف احلركة الانسانية ،حبيث متثل هذه املؤرشات فقر يف القدرة عىل اخليال ،وحمدودية
الاس تجاابت العاطفية الانفعالية ،وهناك أأيض ًا عدم تكيف واخنفاض يف اس تعامل اللون .مك الحظ الباحثان
أأالكين وبرانت أأن مجموع هذه املؤرشات السابقة اذلكر ميكهنا أأن متزي املرىض الس يكوسوماتني ،واملكتئبني
(.)Taylor ,Bagby,Perker,1997,p54
تع
سامه لك بورسيل وميورة ( Porcelli, Mihura )2010يف تطوير أأداة متد عىل النظام الشامل
للرورشاخ ( ،)Rorschach Comprehensive Systemمسوها مبقياس الرورشاخ ل أللكسيمثيا The
) ،Rorschach Alexithymia Scale (RASتعمتد هذه الأداة عىل جتميع بعض متغريات الرورشاخ متثل
أأربعة جوانب أأساس ية يه :اخليال ،والعاطفة ،والادراك ،والعالقات البينشخصية .ويف دراسة هلم عىل عينة
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من املرىض قام الباحثان بورسيل وميورة ابجياد العالقة بني هذه املتغريات املذكورة و أأبعاد مقياس تورنتو
ل أللكسيمثيا (صعوبة حتديد املشاعر ،صعوبة وصف املشاعر ،التفكري متوجه حنو اخلارج) ،كام خلصت اىل
أأن هناك عالقة ارتباطية بني متغريات الرورشاخ ومقياس تورنتو ل أللكس يثمييا.
 خالصة:أ
الاس
يؤكد العلامء أن عدم القدرة عىل التعبري عن الانفعاالت تزيد من تعداد لالضطراابت
النفسجسدية ،كام أأن ا أللكس يثمييا اكتشفت يف س ياق مريض وتعد عىل أأهنا "تؤهل أأو وس يط أأو نتيجة
الضطراب" وخالل العقود الثالثة املاضية ،أأظهرت البحوث أأن صعوبة تعرف املشاعر ،متثل عام ًال جوهر ًاي
من عوامل اخلطورة ،لالصابة بكثري من املشالكت العقلية واجلسمية والصحية املتنوعة ،و أأبرزها :الاكتئاب،
وفقدان الشهية العصيب ،والرشه املريض ،واالدمان املتعدد ،والكحولية ،فض ًال عن خمتلف أأشاكل ا ألمراض
اجلسمية يف حني يعتقد بعض الباحثني ،أأن صعوبة تعرف املشاعر ،احدى عواقب االصابة اب ألمراض
اجلسمية أأو اجلسمية النفس ية وهو ما يسمى ابملرضية املشرتكة ( Comorbiditéعبد اخلالق،2014،
ص.)15
أ
كام أأظهرت بعض ادلراسات احلديثة أأن الفراد اذلين يعانون من عدم القدرة عىل التعبري عن
مشاعرمه (مصابو ا أللكس يثمييا) يش تكون من صعوابت ميكن أأن تؤثر عىل قدراهتم يف التعامل مع مواقف
احلياة الضاغطة وقدرهتم عىل التواصل الفعال ،فعدم التعبري عن املشاعر ،أأو كبهتا ،يرتبط ابلعديد من
املشالكت النفس ية وهل أآاثره املرضية عىل الصحة النفس ية واجلسمية (شعبان .)2011،وذلا ميكننا اعتبار
ا أللكس يثمييا أأحد العوامل املسامهة يف ظهور سلوكيات العنف والعدوانية كام بينته دراسات لك من رايرن
وأآخرين  Rayner et alوهويل وأآخرين ( Hoel et alالبنا ،2003 ،ص.)...
وتشري ادلراسات اىل أأن العديد من الأشخاص يف اجملمتع يعانون من اضطراابت س يكوسوماتية
وشاكوي طبية واضطراابت نفس ية ترتبط هبذه السمة ،ومنه نس تنتج أأن موضوع (ا أللكس يثمييا) هل أأمهية
كربى سواء من حيث معرفة سبب الاضطراابت النفس ية أأو كيفية التكفل والعالج.
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درجة اس تخدام أعضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية جامعة اب لساليب التقومي املس متر والتغذية الراجعة من وهجة نظر
 امجلهورية المينية، لكية الرتبية- جامعة اب
 محمد أمحد مرشد القواس.د
طالهبم
: اخمللصهدفت ادلراسة احلالية التعرف عىل درجة اس تخدام أعضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية جامعة اب لساليب
 والكشف عن الاختالف بني وهجة نظر الطلبة يف اس تخدام، والتغذية الراجعة من وهجة نظر طالهبم،التقومي املس متر
 وتكونت عينة، واجلنس، واملس توى ادلرايس، والتغذية الراجعة ابختالف التخصص،أساتذهتم أساليب التقومي املس متر
 ان درجة: وتوصلت ادلراسة احلالية لعدد من النتاجئ أمهها، طالب ًا وطالبة من لكية الرتبية جامعة اب258 ادلراسة من
، والتغذية الراجعة اكنت بدرجة ضعيفة،اس تخدام أعضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية جامعة اب لساليب التقومي املس متر
،ختتلف وهجة نظر الطلبة يف درجة اس تخدام أعضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية جامعة اب أساليب التقومي املس متر
 بيامن ال ختتلف وهجة نظر الطلبة، تربوي) لصاحل التخصص الرتبوي، علمي،والتغذية الراجعة تعزى ملتغري التخصص(انساين
يف درجة اس تخدام أعضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية جامعة اب أساليب التقومي املس متر والتغذية الراجعة تعزى ملتغري
 اعداد ادلورات التدريبية أثناء اخلدمة: وأويص الباحث بعدد من التوصيات مهنا، ومتغري اجلنس،املس توى ادلرايس
 وتزويدمه،لعضاء هيئة التدريس جبميع اللكيات من أجل تزويدمه ابلكفاايت واملهارات املهنية أثناء قياهمم بعملية التدريس
. والتغذية الراجعة،ابملهارات اليت متكهنم من اختيار واس تخدام أساليب التقومي املس متر
-Abstract:
The present study aimed at knowing what a range the teaching staff in the Faculty
of Education – Ibb University, use the methods of continuous evaluation and feedback
from their students ' point of view, and finding out the differences between the perspective
of the students toward their teachers' use of the different methods of continuous
assessment and feedback according to the different specializations, academic levels and
gender. For the study sample consisted of 258 students from the College of Education- Ibb
University. the current study findings were: That the use of the teaching staff -Faculty of
Education/ Ibb University of the methods of continuous assessment and feedback was too
weak, and the students' perspective in the of use of f those methods varies according to the
variable specializations methods (Human, scientific, educational) for the educational
specialization، while the viewpoint of the students for what a range of use of the teaching
staff/ Faculty of Education/ Ibb University of the continuous assessment methods and
feedback due to the variable of the study level and the variable of sex do not differ. the
Researcher has recommended some devices and directions, which are as the follows: the
preparation of in-service training course for the teaching staff in all the different faculties
to provide them with the skills and the qualifications that enable them to choose and use
the methods of continuous evaluation and feedback.
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 مقدمة:تؤدي اجلامعات وظائف وأدوار متعددة حيث تعد وظيفة التدريس اجلامعي من أمهها وأكرثها فاعلية يف اعداد
الطلبة للحياة املس تقبلية ،اذ تزودمه ابملعلومات واملعارف يف ختصصاهتم العلمية والاجتاهات الاجيابية والقمي ،واملهارات
العلمية والعملية الالزمة لتأهيلهم يك يصبحوا أعضاء فاعلني يف خدمة اجملمتع ،وهذا ما أكده (فروهوادل ،2003 ،ص)135
ان مقياس تفوق اجلامعة يعمتد عىل امتالكها أعضاء هيئة تدريس مؤهلني تأهي ًال عالي ًا متوفرة هلم مجيع الظروف واالماكانت
من جو أاكدميي مالمئ وخدمات خمتلفة تسامه يف جودة العملية التعلميية؛ يك تكون قادرة عىل تلبية حاجات التمنية الشامةل
ومتطلبات العرص املتسارعة.
ويعد التدريس اجلامعي معلية دينامكية متطورة ومتجددة ابس مترار تس تخدم فهيا مجيع املهارات والكفاايت
التدريس ية اليت من شأهنا جناح العملية التدريس ية وحتقيق الهداف ،فهناك أساليب واسرتاتيجيات وكفاايت تدريس ية
جيب عىل عضو هيئة التدريس امتالكها ويمتكن من اس تخداهما أثناء تدريس طالبه يف اجلامعة ،ومهنا اس تخدام أساليب
واسرتاتيجيات وطرق حديثة يف التدريس ،وكذكل أساليب وطرق وأدوات حديثة يف التقومي ،ان معلية التقومي تعترب من
أمه العمليات التعلميية يف الرتبية احلديثة ،فهيي ترافق معلية التدريس من بدايته حىت هنايهتا ،ويشري (عودة،2005 ،
ص )35اىل أن التقومي حيتل موقع ًا همامً يف العملية التدريس ية وجيرى بشلك دوري خالل الفرتة الزمنية اليت حددت
للتدريس ،وذكل من خالل التقومي املس متر اذلي يسري جنب ًا اىل جنب مع معلية التدريس ،فهو يزود املعمل والطالب
ابلتغذية الراجعة املتعلقة ابلنجاح والفشل ،فالطالب يشعر بنجاحه وحيدد أخطاءه ،واملعمل يعدل من أداءه التدرييس.
ويرى ابراهمي والبدوي ( ،2014ص )231ان معلية التدريس اجلامعي ال ميكن اثبات فاعليهتا من دون حفص
وتقومي الداء للطالب اجلامعي ،اذ تعد معلية تقومي أداء الطالب رضورة ملحة لتحقيق التطور املس متر للطالب اجلامعي،
وعضو هيئة التدريس ،واملهنج ،ولك الوسائل الخرى اليت تس تخدم لتحقيقي أهداف اجلامعة ورسالهتا.
ويرى  )2001( Mcmillanأن معلية التقومي جحر الزاوية الجراء أي تطوير هيدف اىل حتسني معلية لتعلمي ،فهو
ادلافع الرئيس اذلي يقود العاملني يف املؤسسة الرتبوية عىل اختالف مواقعهم اىل العمل عىل حتسني أداهئم وابلتايل حتسني
خمرجات التعلمي.
ويرى بدوي ( ،2003ص  )115-112أن الساليب احلديثة يف التقومي يه اس تخدام أساليب التقومي املس متر
واليت ترافق العملية التدريس ية من بدايهتا حىت هنايهتا ،وتمت عىل فرتات منظمة خالل العام ادلرايس وال مير درس أو جزء
من املهنج اال ويتخلهل التقومي ،ويتطلب تنوع أساليب التقومي مثل :الاختبارات ،واملقابالت ،دراسة احلاةل ،املالحظة،
املناقشة امجلاعية ،والاس تبياانت ،واس تخدام أساليب تقومي متنوعة ومتعددة لتقومي أداء الطالب ،وجيب أال تقترص معلية
التقومي عىل الامتحاانت التحصيلية فقط.
فزتويد الطالب ابلتغذية الراجعة أثناء التدريس تزيد من اجملهود اذلي يبذهل الطالب يف التعمل ويتحسن أداؤه،
فالتغذية الراجعة تشجع الطالب عىل التواصل ،ومتنحهم زخامً الس مترار هجودمه املبذوةل يف التعمل ،وابنقطاعها ينقطع ذكل
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الرافد ملواصةل تكل اجلهود ،وحيث أن التغذية الراجعة بتكل المهية ،ذلا جيب عىل املدرس دراسة فاعليهتا ليمتكن من
جعل ذكل الرافد قامئ ًا خلدمة العملية التعلميية ( السعدي ،2004 ،ص.)279
 مشلكة ادلراسة:املالحظ حالي ًا أن التعلمي السائد يف اجلامعات هو التعلمي التقليدي القامئ عىل احملارضة والتلقني للطالب ،وهذا
التعلمي يتبعه اس تخدام أساليب تقومي تقليدية واليت تمتثل ابالختبارات التحصيلية الهنائية فقط ،لن كثري من أعضاء هيئة
التدريس يربرون ذكل بضيق الوقت ،وكرثة عدد الطلبة داخل القاعات ادلراس ية ،وكرثة العامل املس ندة لعضو هيئة
التدريس ،مما جيعهل يكتفي ابالقتصار عىل بعض أساليب التقومي ترتكز أغلهبا يف الاختبارات التحصيلية النصفية والهنائية
فقط ،للتعرف عىل مس توى الطالب وحتصيهل ،مع أن الهدف من التقومي هو التحسني ،والتشخيص ،والعالج ،وليس
التعرف عىل مدى جناح الطالب أو رسوبه فقط ،فالتقومي املس متر تتبعه تغذية راجعة لتحسني وتصحيح نتاجئ التقومي ،الن
اعالم الطالب مبدى تقدمه وتصحيح أخطاءه ومدى جودة معهل يزيد من تعلمه ،ويتعرف من خالهل عىل نقاط الضعف دليه
ويعمل عىل تالفهيا وتصحيحها ،ونقاط القوة ويعززها ،ومن خالل معل الباحث كعضو هيئة تدريس جامعي ،الحظ أن
أساليب التقومي اليت يس تخدهما معظم أعضاء هيئة التدريس عبارة عن الاختبارات التحصيلية غالب ًا ما تكون يف هناية
الفصل ادلرايس ،وقد ينتقل الطالب من مس توى لخر بدون التعرف عىل مدى حصة اجاابته أو خطأه مما يرتامك الخطاء
املكتس بة دلى الطالب ،مع أن القرارات اليت يمت اختاذها يف ضوء هذه الساليب التقليدية للتقومي حتدد مس توى ومس تقبل
الطالب ومدى استيعابه يف سوق العمل بنا ًء عىل هذا التقومي ،وعليه فقد حتددت مشلكة ادلراسة ابلسؤال الرئيس الآيت:
* ما درجة اس تخدام أعضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية جامعة اب لساليب التقومي املس متر والتغذية الراجعة من وهجة
نظر طالهبم؟
ويتفرع من السؤال الرئيس الس ئةل الفرعية الآتية:
 -1ما درجة اس تخدام أعضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية جامعة اب لساليب التقومي املس متر من وهجة نظر طالهبم؟
 -2ما درجة اس تخدام أعضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية جامعة اب لساليب التغذية الراجعة من وهجة نظر طالهبم؟
 -3هل ختتلف وهجة نظر الطلبة يف درجة اس تخدام أعضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية جامعة اب أساليب التقومي
املس متر والتغذية الراجعة تعزى ملتغري التخصص(انساين ،علمي ،تربوي)؟
 -4هل ختتلف وهجة نظر الطلبة يف درجة اس تخدام أعضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية جامعة اب أساليب التقومي
املس متر والتغذية الراجعة تعزى ملتغري املس توى ادلرايس (الثاين ،الثالث ،الرابع) ؟
 -5هل ختتلف وهجة نظر الطلبة يف درجة اس تخدام أعضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية جامعة اب أساليب التقومي
املس متر والتغذية الراجعة تعزى ملتغري اجلنس (ذكور ،واانث)؟
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 أهداف ادلراسة:هتدف ادلراسة للتعرف عىل:
 -1درجة اس تخدام أعضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية جامعة اب لساليب التقومي املس متر والتغذية الراجعة من وهجة نظر
طالهبم؟
 -2دالةل الفروق بني وهجة نظر الطلبة يف اس تخدام أساتذهتم أساليب التقومي املس متر والتغذية الراجعة ابختالف ختصصهم
(انساين ،علمي ،تربوي) ،املس توى ادلرايس (الثاين ،الثالث ،الرابع) ،واجلنس (ذكور ،واانث).
 أمهية ادلراسة:تأيت أمهية ادلراسة احلالية يف اجلوانب الآتية:
 -1أساليب التقومي املس متر من الساليب احلديثة واليت تساعد عىل جناح العملية التعلميية وتؤثر عىل حتصيل الطالب يف
التعلمي اجلامعي.
 -2املرحةل اجلامعية من أمه مراحل حتديد مس تقبل الفرد ومدى قدرته عىل القيام ابلعمل بنا ًء عىل ما اكتس به يف فرتة
دراس ته مما يتوجب عىل الساتذة اس تخدام نظام حديث يف التقومي ممثل بأساليب التقومي املس متر والتغذية الراجعة حيسن
العملية التعلميية ويطور أداء الطلبة.
 -3قد تساعد نتاجئ هذه ادلراسة املس ئولني ومتخذي القرار وادارة التطوير واجلودة بواقع املامرسات التعلميية املتعلقة ابلتقومي
الطلبة مما ميكهنم من عقد دورات تدريبية لعضاء هيئة التدريس بطرق تقومي الطلبة.
 التعريفات الاجرائية ملصطلحات ادلراسة: -1أساليب التقومي املس متر :يه مجموعة من املامرسات والساليب والنشطة املتنوعة اليت ميارسها عضو هيئة التدريس لتقومي
طالبه قبل البدء يف ادلرس وأثناء معلية التدريس وهنايهتا ،ويقاس ابدلرجة اليت حيصل علهيا عضو هيئة التدريس
ابالس تبيان املعد ذلكل من وهجة نظر طالهبم.
 -2أساليب التغذية الراجعة :يه مجموعة من املامرسات والساليب اليت يس تخدهما عضو هيئة التدريس لزتويد الطلبة مبدى
تقدهمم وتصحيح أخطاهئم حول العامل اليت يتلكفون هبا واعالهمم بنتيجة أداهئم ،ويقاس ابدلرجة اليت حيصل علهيا عضو
هيئة التدريس ابالس تبيان املعد ذلكل من وهجة نظر طالهبم.
 حدود ادلراسة:متثلت حدود ادلراسة احلالية ابلآيت :عينة من طلبة لكية الرتبية جامعة اب امجلهورية المينية ،يف الفصل ادلرايس
الول من العام ادلرايس .2015/2014
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 االطار النظري لدلراسة: -1مفهوم التقومي :يعرف بأنه وس يةل ملعرفة مدى ما حتقق من الهداف املنشودة يف العملية الرتبوية ومساعد ًا يف حتديد
مواطن القوة والضعف وذكل بتشخيص املعوقات اليت حتول دون الوصول للهداف وتقدمي املقرتحات لتصحيح مسار
العملية الرتبوية وحتقيق أهدافها املرغوبة (دمعس ،2008 ،ص.)12
 -2أنواع التقومي:
هناك أنواع للتقومي الرتبوي حسب مراحل العملية التعلميية فهو يسري جنب ًا اىل جنب مع معلية التدريس حىت
هنايهتا وحيدد لك من اخلليفة ( ،)2007و زيتون ( ،)2005وعالم (( ،)2000المني )2004( ،أنواع التقومي ابلآيت:
 -1-2التقومي القبيل :ويطلق عليه التقومي المتهيدي (الابتدايئ) وهذا النوع من التقومي حيدث قبل البدء يف معلية التعمل
وقبل تدريس الطلبة حمتوى ادلرس ،وعادة يكون من خالل أس ئةل قصرية مكتوبة أو شفهية ،وهيدف هذا النوع من التقومي
حتديد مس توى الطلبة وقدراهتم هماراهتم السابقة قبل ادلخول يف معلية التدريس.
 -2-2التقومي البنايئ (املس متر) :ويطلق عليه معظم الكتاب بأسامء التقومي التكويين ،البنايئ ،املس متر وذكل الس متراره خالل
العملية التدريس ية ،وحيدث أثناء العملية التدريس ية من بدايهتا حىت هنايهتا ،وهيدف للكشف عن مدى حتقق الهداف
التعلميية ،ومدى تقدم الطالب حنو تكل الهداف ،وتزويد الطالب بتغذية راجعة حول أدائه ونتيجة تعلمه وجوانب القوة
والضعف.
 -3-2التقومي الهنايئ :يمت هذا النوع من التقومي يف هناية العملية الرتبوية بقصد احلمك الهنايئ عىل حتقق الهداف ،وهيدف اىل
التعرف عىل جناح الطالب من رسوبه ،وهل حتققت الهداف أم ال ،وليس الغرض منه التحسني والعالج كام يف التقومي
املس متر ،وامنا احلمك الهنايئ عىل مس توى الطالب والعملية التعلميية .
 -4-2التقومي املس متر :يطلق عىل التقومي املس متر عدد من املسميات مهنا التقومي البنايئ ،التقومي التكويين ،التقومي املرحيل،
وقد تعددت وتنوعت تعريفاته ومهنا:
يعرفه املطريي ( )2010أسلوب من أساليب التقومي الرتبوي احلديث وهو أسلوب تقوميي تدرييس يصاحب
ويتداخل مع معلية التعلمي والتعمل بشلك بنايئ مزتامن هيدف اىل اتقان املتعمل للمهارات املس هتدفة.
ويعرفه حشاته ( ،2004ص )59بأنه التقومي اذلي يمت يف بداية ادلرس وأثناء عرض ادلرس ويف هناية ادلرس ويف هناية لك
وحدة وهيدف اىل التحقق من المتكن من اتقان الكفاايت التعلميية (الساس ية والفرعية) ومعاجلة أوجه القصور أول بأول
ابس تخدام التغذية الراجعة.
 -3أساليب التقومي املس متر :من أساليب التقومي املس متر ما ييل( :سعادة وابراهمي ،2011،ص Marzano, ( ،)356-355
 ( ،)1992, p 171الغامدي:)2010 ،
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املالحظة لداء الطالب ،املقابةل الفردية وامجلاعية ،جسالت النشاط ،املناقشة الصفية امجلاعية ،جسالت احلوادث
والسجالت القصصية ،العامل الفنية ،عينات العمل (اكلواجبات املزنلية ،التقارير ،البحوث البس يطة) ،قوامئ التقدير
واملراجعة ،مقاييس التقدير ،القراءات اخلارجية ،الاس تبياانت ،والاختبارات املتنوعة اليت يضعها املعمل أو املقننة.
 -4أمهية التقومي املس متر:
التقومي املس متر يساعد عىل حتديد مدى تقدم الطلبة حنو الهداف التعلميية بغرض تصحيح العملية التدريس ية
وحتسني مسارها ،فهو يسري مع العملية التدريس ية وهيمت ابصالح الاعوجاج اذلي حيدث وعالج الصعوابت اليت تعيق
الطالب أثناء التدريس(صديق وأآخرون ،2005 ،ص.)409
ويرى الباحث أن أدوار ووظائف التقومي املس متر تمتثل ابلآيت:
تزويد لك من املعمل والطالب ابلتغذية الراجعة حول الداء فيوحض مدى النجاح والفشل ومدى حتقيق الهداف
املنشودة ،فالطالب يشعر بنجاحه وحيدد أخطاءه ،واملعمل يعدل من خططه عىل ضوء النتاجئ حتديد جوانب القوة والضعف
دلى التالميذ  ،لعالج جوانب الضعف وتالفهيا ،وتعزيز جوانب القوة.
 -5التغذية الراجعة:
يعرفها عبيدات وأبو السميد ( ،2013ص )293بأهنا ما يتلقاه الطالب من ردود فعل عىل ما قام به من سلوك
معني ،ويعرفها  ،2004( Kennyص )6بأهنا املعلومات اليت يتلقاها الطالب عن جودة أداهئم يف هممة معينة معطاة ومهنا
معرفة النتاجئ ،والتعليقات عن همارة أداهئم واملالحظات عىل واجب مكتوب ولكها أشاكل من التغذية الراجعة وغالب ًا ما
يس تخدهما املدرسون مع طالهبم.
 -6أنواع التغذية الراجعة:
يلخص ( القواس ،2007،ص )39أنواع التغذية الراجعة يف دراس ته ابلآيت:
 حسب املصدر (أما داخلية ،أو خارجية). حسب مكية املعلومات (مكية ،كيفية). حسب نوع االجابة (سلبية ،اجيابية). حسب املتلقي (فردية ،جامعية). حسب شلك املعلومات (مكتوبة ،شفوية). حسب الزمن (فورية ،مؤجةل). حسب الوظيفة(اعالمية ،تصحيحية ،تفسريية ،تعزيزية). -ادلراسات السابقة:
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توصلت دراسة حس نني ( )2014اىل ارتفاع درجة اس تخدام التقومي الهنايئ املعمتد عىل الاختبارات الهنائية مقارنة
ابلتقومي املس متر ،كام أظهرت النتاجئ أنه ال توجد فروق داةل احصائية يف متغري التخصص واجلنس .كذكل ال توجد عالقة
بني التحصيل وأسلوب التقومي املس تخدم ،وكشفت دراسة الزعيب ( )2013أن درجة املعرفة والاس تخدام السرتاتيجيات
التقومي البديل اكن متدن ،ومل تظهر نتاجئ ادلراسة فروق بني متغريات اجلنس ،واملؤهل ،واخلربة دلرجة معرفهتم
السرتاتيجيات التقومي البديل ،ودراسة املطريي ( )2010توصلت ادلراسة أن الكفاايت للتقومي املس متر يه :الكفاايت
املهنية لتنفيذ أهداف التقومي املس متر ،كفاية بناء أدوات التقومي املس متر ،كفاية التفاعالت الصفية والاختبارات والس ئةل،
وكفاية التغذية الراجعة ،وأظهرت دراسة ) Caliskan & Kasikci (2010اىل أن غالب املعلمني ميارسون أدوات التقومي
التقليدية وخاصة الاختبارات التحصيلية ،اكالختيار من متعدد ،والس ئةل املفتوحة ،واالجاابت القصرية ،يف حني اكن القليل
مهنم يلجأ اىل اس تخدام أدوات التقومي احلديث اكملرشوعات ،وأعامل الطلبة ،كام توصلت دراسة عيىس والناقة ( )2009أن
كفاايت املهنية لعضاء هيئة التدريس يف جمال تفعيل النشطة وأساليب التقومي مل يصل اىل احلد املسموح به وهو ،%70
وأظهرت دراسة أمبوسعيدي والراشدي ( )2009أن املعلمني يواهجون صعوابت عديدة وبدرجة مرتفعة عند تطبيق التقومي
املس متر ،كام أظهرت ادلراسة عدم وجود فروق يف الصعوابت اليت تواجه املعلمني تبع ًا ملتغري اجلنس ،واخلربة ،وهجة
التخرج ،وتوصلت نتاجئ دراسة حشاتة ( )2004فعالية التقومي املس متر يف رفع نس بة حتصيل كفاايت الطالب يف
الرايضيات ،وأظهرت نتاجئ ادلراسة وجود بعض املشالكت يف تطبيق التقومي املس متر من وهجة نظر املعلمني واملوهجني.
 االجراءات امليدانية لدلراسة: -1مهنج ادلراسةّ :مت اس تخدام املهنج الوصفي التحلييل اذلي يعترب النسب لهذه ادلراسة.
 -2جممتع وعينة ادلراسة:
تكون جممتع ادلراسة من مجيع الطلبة يف لكية الرتبية -جامعة اب ،امجلهورية المينية .يف حني تكونت عينة ادلراسة
من  258طالب ًا وطالبة من طلبة لكية الرتبية جامعة اب ،مت اختيارها بشلك عشوايئ طبقي.
 -3أداة ادلراسة وخطوات اعدادها:
مت تصممي اس تبيان مكونة من  43موزعة عىل حمورين (أساليب التقومي املس متر ،وأساليب التغذية الراجعة) ،مت
التأكد من صدقها بعرضها عىل مجموعة احملمكني ،ومت التأكد من ثبات الداة :حبساب معامل ألفا كرونباخ واذلي بلغ .0،85
 -4الوسائل االحصائية املس تخدمة:
املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري والوزن املئوي ،اختبار ت لعينتني مس تقلتني ،اختبار حتليل التباين
الحادي ،اختبار ش يفيه للمقارانت البعدية ،اس تخدام معامل كرونباخ ألفا لثبات الاس تبيان.
 -نتاجئ ادلراسة وتفسريها:
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 نتاجئ السؤال الول: ما درجة اس تخدام أعضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية جامعة اب لساليب التقومي املس متر من وهجة نظر طالهبم؟لالجابة عىل هذا السؤال مت اس تخدام املتوسط احلسايب ،والاحنراف املعياري ،والوزن املئوي للمتوسط ودرجة
الاس تخدام:
جدول ( )1يوحض درجة اس تخدام أساليب التقومي املس متر

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية

1.31
1.50
1.71
1.64
1.57
0.91
1.58
1.45

0.88
0.91
0.97
0.94
0.94
0.96
1.02
1.13

0.44
0.50
0.57
0.55
0.52
0.30
0.53
0.48

ضعيفة
ضعيفة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
ضعيفة
متوسطة
ضعيفة

14
12
8
9
11
19
10
13

0.82
0.84
1.03

0.91
0.94
0.97

0.27
0.28
0.34

ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة

21
20
18

2.13
1.86
2.07
2.00
1.84
1.29

0.99
0.85
0.87
0.98
1.00
1.09

0.71
0.62
0.69
0.67
0.61
0.43

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
ضعيفة

1
5
2
4
6
15

الاحنراف
املعياري
املتوسط
احلسايب

12
13
14
15
16
17

الوزن املئوي

9
10
11

درجة
الاس تخدام

1
2
3
4
5
6
7
8

يطرح أس ئةل يف بداية ادلرس اجلديد.
يطرح سؤال عند هناية رشح لك نقطة يف ادلرس.
يلكف الطلبة بأنشطة صفية حول ادلرس.
يطرح أس ئةل يف هناية ادلرس.
يطرح أس ئةل ملعظم الطلبة أثناء رشح ادلرس.
يلكف الطلبة بكتابة تقرير قصري حول ادلرس.
يضع واجب مزنيل يف هناية لك درس.
يلكف الطلبة بكتابة تقرير حول مواضيع املقرر ويسلمه هناية
الفصل.
خيصص درس خاص للمراجعة والنقاش هناية لك موضوع.
خيصص وقت لالختبار الشفهيي حول لك موضوع.
يضع اختبار يف هناية لك موضوع أو وحدة دراس ية أس بوعي أو
شهري.
يضع اختبار يف نصف الفصل ادلرايس فقط.
يس تخدم الس ئةل املوضوعية يف الاختبار.
يس تخدم الس ئةل املقالية يف الاختبار.
ينوع يف الس ئةل املقالية واملوضوعية.
يلكف الطلبة بأس ئةل حتتاج البحث والاطالع من املراجع.
يلكف الطلبة بنشاط معيل للمقرر.

الرتتيب اجلديد

م

اجملال الول
أساليب التقومي املس متر
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18
19
20
21

جيمع أعامل الطالب ويضعها يف ملف خاص ويضع لها تقدير.
يضع درجات للواجبات والتقارير.
يعمتد درجات الطلبة عىل الاختبار النصفي والهنايئ فقط.
يعمتد درجات الطلبة عىل الاختبار الهنايئ فقط.
اللكي

1.28
1.75
2.03
1.24
1.52

1.12
1.07
0.94
1.04
0.42
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0.43
0.58
0.68
0.41
0.51

ضعيفة
متوسطة
متوسطة
ضعيفة
متوسطة

16
7
3
17

يُالحظ من اجلدول أن متوسط اس تخدام أعضاء هيئة التدريس لساليب التقومي املس متر من وهجة نظر طالهبم
بلغ  1.52بوزن مئوي مقداره  0.51واكنت درجة الاس تخدام متوسطة بشلك عام مجليع الفقرات ،ابلنس بة ملتوسطات
الفقرات حصلت عىل متوسط حسايب حمصور بني  ،2.13 – 0.82أي أن فقرات املتعلقة ابس تخدام أساليب التقومي
املس متر مل تصل لدلرجة الكبرية واملرضية كساليب حديثة يف التقومي ،وأن معظم الفقرات والساليب حصلت عىل درجة
ضعيفة ،أن أكرث الساليب اس تخدام ًا يه (يضع اختبار يف نصف الفصل ادلرايس فقط) حيث حصلت عىل الرتتيب
الول ،والسلوب اذلي حصل عىل الرتتيب الثاين هو (يس تخدم الس ئةل املقالية يف الاختبار) ،أي أن الس تاذ يعمتد يف
تقوميه عىل الاختبارات التحصيلية ومن النوع املقايل بشلك أكرث من غريه ،وحصلت الفقرة (يعمتد درجات الطلبة عىل
الاختبار النصفي والهنايئ فقط) عىل الرتتيب الثالث أي أن تقدير الطلبة وتقوميهم ونتاجئهم اليت حتدد مس تقبلهم معمتدة عىل
الاختبارات فقط ،والسلوب اذلي حصل عىل درجة ضعيفة هو (خيصص درس خاص للمراجعة والنقاش هناية لك
موضوع) حيث حصل عىل الرتتيب الخري ،ان مراجعة ادلروس هناية لك موضوع يتعلمه الطالب مبثابة اجلرعة العالجية
حيث تساعد الطالب عىل معاجلة بعض الصعوابت اليت واهجها يف ادلرس ،وهذه النتيجة تعزى اىل نظام تقومي الطالب
دلى اجلامعة اذلي ال يعطي ثقل كبري للتقومي املس متر يف الربانمج ،وتقيد الس تاذ بدرجة اثبتة لعامل الفصل وادلرجة
الكربى عىل الاختبار الهنايئ مما يشعر الس تاذ والطلبة بضياع الوقت جبمع معلومات ومعل أساليب خمتلفة ليس لها درجة
كبرية ميكن احلصول علهيا من خالل الاختبار النصفي ،وتعزى أيض ًا للوقت اخملصص للمحارضة أو لتدريس املقرر ابلفصل
ادلرايس دلى عضو هيئة التدريس مما يس تدعي عقد اختبار واحد ويعمتد درجته كعامل فصل لن بقية أساليب التقومي
املس مترة حتتاج اىل وقت كبري ملراجعهتا وتصحيحها .وتتفق نتيجة هذه ادلراسة مع دراسة لك من عيىس والناقة (،)2009
ودراسة أمبوسعيدي والراشدي ( .)2009ودراسة حس نني ( ،)2014ودراسة الزعيب (.)2013
 نتاجئ السؤال الثاين: ما درجة اس تخدام أعضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية جامعة اب لساليب التغذية الراجعة من وهجة نظر طالهبم؟لالجابة عىل السؤال الثاين مت اس تخدام املتوسط احلسايب ،والاحنراف املعياري ،والوزن املئوي للمتوسط ،ودرجة
الاس تخدام:
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اللكي

0.60 1.07 1.80
يبني للطالب حصة أو خطأ اجابته للسؤال املطروح ويصحح اخلطأ.
0.53 0.99 1.59
يقف عىل الصعوابت والخطاء اليت يقع هبا معظم الطلبة يف ادلرس.
يعيد رشح ادلرس أو جزء منه عندما يالحظ معظم الطالب ال جييب عىل 0.54 0.99 1.63
الس ئةل املتعلقة ابدلرس.
0.24 0.94 0.71
يصحح الواجب املزنيل ويعيده اىل الطلبة يف ادلرس التايل.
0.21 0.80 0.64
حيل أس ئةل الواجب يف احملارضة التالية مجليع الطلبة.
0.32 1.02 0.97
يصحح التقارير ويرجعها للطلبة ويعلق علهيا.
يكتفي بوضع عالمة حص أم خطأ عىل االجابة لس ئةل الاختبار أو الواجب0.51 1.12 1.52 .
يصحح اخلطأ اذلي يقع فيه الطالب بكتابة االجابة الصحيحة بدال من اخلطأ0.36 1.03 1.09 .
0.41 1.06 1.24
يلكف الطلبة بتصحيح أخطاءمه بأنفسهم.
0.32 0.99 0.95
حيل أس ئةل الاختبار عىل مجيع الطلبة يف القاعة.
0.38 1.03 1.13
يصحح الاختبار ويعيده للطلبة مبارشة بعد الاختبار بفرتة قصرية.
0.27 0.97 0.81
يناقش التقارير لك طالب أمام الزمالء.
0.43 1.06 1.28
بناءا عىل اجاابت الطلبة يف الاختبار يعيد رشح ما اكن صعب ًا.
0.58 1.03 1.73
يؤخر نتاجئ الاختبار الشهرية والنصفية لفرتة طويةل.
0.60 0.98 1.79
يس تخدم لكامت املدح والثناء عند االجابة عىل الس ئةل يف ادلرس.
0.52 0.96 1.57
يس تخدم التشجيع واحلوافز للطلبة املمتزيين.
يس تخدم العقاب ولكامت التوبيخ عند عدم معرفة االجابة عىل الس ئةل يف 0.41 0.96 1.22
ادلرس.
0.48 1.00 1.44
يعدل من أداءه وأسلوبه التدرييس بناء عىل نتاجئ الاختبار.
0.43 1.00 1.29
يعيد الاختبار يف حاةل تعرث الكثري من الطلبة.
0.48 1.05 1.43
يلكف الطلبة املتعرثين بأنشطة اضافية لتحسني مس توامه.
0.61 1.01 1.83
يس تخدم الاختبارات من أجل ادلرجات فقط.
يس تخدم الاختبارات من أجل معرفة مس توى الطلبة وتصحيح الخطاء 0.58 1.07 1.75
والصعوابت اليت يواهجها الطلبة يف املادة.
0.45 0.49 1.34

متوسطة
متوسطة
متوسطة

2
7
6

منعدمة
منعدمة
ضعيفة
متوسطة
ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
ضعيفة

21
22
18
9
17
14
19
16
20
13
5
3
8
15

ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة
متوسطة
متوسطة

10
12
11
1
4

الاحنراف
املعياري
املتوسط
احلسايب

18
19
20
21
22

الوزن املئوي

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

درجة
الاس تخدام

1
2
3

جدول ( )2يوحض درجة اس تخدام أساليب التغذية الراجعة
اجملال الثاين
أساليب التغذية الراجعة
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يُالحظ من اجلدول ان متوسط اس تخدام أعضاء هيئة التدريس لساليب التغذية الراجعة من وهجة نظر طالهبم بلغ
 1.34بوزن مئوي مقداره  ،0.49واكنت درجة الاس تخدام ضعيفة بشلك عام الس تخدام أساليب التغذية الراجعة،
ابلنس بة ملتوسطات الفقرات الفرعية حصلت عىل متوسط حسايب حمصور بني  ،1.83 – 0.64أي أن فقرات املتعلقة
ابس تخدام أساليب التغذية الراجعة اكنت معظم درجة اس تخداهما ضعيف ،هذا يعين أن اس تخدام أعضاء هيئة التدريس
للتغذية الراجعة ضعيف ،وللتعرف عىل درجة اس تخدام الساليب التغذية الراجعة ابلتفصيل جند أن أكرث الساليب
اس تخدام ًا من هجة نظر الطلبة يه (يس تخدم الاختبارات من أجل ادلرجات فقط) حيث حصلت عىل أعىل متوسط
وحصلت عىل الرتتيب الول واكنت درجة اس تخدامه متوسطة ،وهذا يدل أن أعضاء هيئة التدريس ال يس تخدموا
الاختبارات من أجل التعرف عىل الصعوابت اليت يواهجها الطلبة عند دراسة املوضوع ومعاجلهتا وتالفهيا أو ًال بأول حىت ال
يكتسب الطالب معلومة خاطئة ،والسلوب اذلي حصل عىل الرتتيب الثاين هو (يبني للطالب حصة أو خطأ اجابته
للسؤال املطروح ويصحح اخلطأ) وقد اكنت درجة اس تخدامه متوسطة من وهجة نظر الطلبة ،وجند أن السلوب اذلي
حصل عىل اقل درجة وأدىن ترتيب من بني أساليب التغذية الراجعة هو (حيل أس ئةل الواجب يف احملارضة التالية مجليع
الطلبة) حصل عىل درجة منعدمة من وهجة نظر الطلبة ،مع أمهية مراجعة ادلرس السابق قبل الرشوع يف ادلرس اجلديد،
وتعزى هذه النتيجة اىل أن الوقت اذلي حيتاج ملناقشة التقارير وقت طويل وميكن تالفهيا من خالل ختصيص وقت أضايف
ملناقش هتا لمهية تكل املناقشة ،وكام تعزى النتيجة أيض ًا لضعف همارة الس تاذ يف مناقشة التقارير وابذلات للس تاذ املبتدئ،
وال يوجد تدريب لعضاء هيئة التدريس عىل كيفية مناقشة التقارير وحبوث الطلبة.
 نتاجئ السؤال الثالث: هل ختتلف وهجة نظر الطلبة يف درجة اس تخدام أعضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية جامعة اب أساليب التقومي املس متروالتغذية الراجعة تعزى ملتغري التخصص(انساين ،علمي ،تربوي)؟
لالجابة عىل السؤال الثالث مت حساب املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية الس تجاابت عينة البحث تبعا
ملتغري التخصص(انساين ،علمي ،تربوي) ،وكذكل مت اس تخدام حتليل التباين الحادي ملعرفة دالةل الفروق بني متوسطات
لك ختصص كام يأيت:
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جدول( )3يوحض حتليل التباين الحادي للتعرف عىل الفروق ملتغري التخصص
درجة احلرية مربع املتوسطات قمية ف مس توى
مجموع املربعات
مصدر التباين
ادلالةل
دال
0.00 22.04
3.382
2
6.764
بني اجملموعات
أساليب
5
التقومي
0.153
255
39.123
داخل اجملموعات
املس متر
/
257
45.887
اجملموع
دال
0.00 20.39
4.335
2
8.670
بني اجملموعات
أساليب
6
التغذية
0.213
255
54.199
داخل اجملموعات
الراجعة
/
257
62.869
اجملموع
دال
0.00 25.46
3.382
2
6.764
بني اجملموعات
اللكي
7
0.151
255
38.488
داخل اجملموعات
/
257
46.176
اجملموع
يُالحظ من اجلدول أن قمية ف داةل احصائي ًا عند مس توى دالةل  ،0،05وهذا يعين وجود فروق ذات دالةل احصائية يف
اس تجاابت أفراد العينة تعزى ملتغري التخصص يف جمايل الاس تبيان (أساليب التقومي املس متر ،وأساليب التغذية الراجعة)
وكذكل يف الاس تبيان كلك ،أي أن هناك اختالف يف متوسطات وهجة نظر الطلبة ابختالف التخصص ،أن وهجة نظر
الطلبة ختتلف من حيث درجة اس تخدام أعضاء هيئة التدريس أساليب التقومي املس متر والتغذية الراجعة ،وفقا للتخصص
فلك ختصص يرى طالبه رؤية خمتلفة دلرجة ممارسة واس تخدام أعضاء هيئة التدريس أساليب التقومي املس متر والتغذية
الراجعة ،وملعرفة اجتاه الفروق مت اس تخدام اختبار ش يفيه للمقارنة البعدية كام يف اجلدول الآيت:

ادلالةل
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جدول ( )4اختبار ش يفيه للمقارانت البعدية يف متغري التخصص
علمي
-

انساين
*-0.217
-

تربوي
*-0.43
*-0.213
*-0.487
*-0.245
*-0.459
*-0.229
-

ادلرجة العلمية املتوسط احلسايب
احملور
1.32
علمي
أساليب التقومي
املس متر
1.54
انساين
1.75
تربوي
*-0.243
1.12
علمي
أساليب التغذية
1.36
انساين
الراجعة
1.61
تربوي
*-0.230
1.22
علمي
اللكي
1.45
انساين
1.68
تربوي
*داةل عند مس توى معنوي 0.05
يالحظ من اجلدول أعاله أن نتاجئ اختبار ش يفيه للفروق بني متوسطات التخصصات الثالثة اكنت لصاحل
التخصص الرتبوي وتفوقه عىل التخصص االنساين وعىل التخصص العلمي ،ومن انحية أخرى جند تفوق التخصص االنساين
عىل التخصص العلمي ،وهذا يدل عىل أن أعضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية واذلين حيملون شهادات يف الرتبية يس تخدموا
أساليب التقومي املس متر والتغذية الراجعة عند تدريس طالهبم ،مقارنة بأعضاء هيئة التدريس اذلين حيملون شهادات يف
التخصصات االنسانية والعلمية ،وتعزى هذه النتيجة للخربات الرتبوية واالعداد الرتبوي يف مرحةل الباكلوريوس،
واملاجس تري ،وادلكتوراه محلةل الشهادات الرتبوية ،أو من خالل اخلربة اليت يكتس بوها من خالل التدريس اجلامعي يف املواد
الرتبوية ،بيامن محةل الشهادات االنسانية والعلمية يكون اعدادمه ابلتخصص ادلقيق ومل يتعرضوا للمواد الرتبوية ،وال يوجد
دورات تدريبية يف جمال املناجه وطرق التدريس واملواد الرتبوية عند التعيني يف التدريس اجلامعي ،وختتلف هذه ادلراسة مع
دراسة أمبوسعيدي والراشدي ( ،)2009ودراسة عيىس والناقة ( ،)2009ودراسة حس نني ( ،)2014ودراسة الزعيب
( ،)2013حيث توصلت اىل عدم وجود فروق لتقيمي الطلبة لعضو هيئة التدريس تبع ًا ملتغري التخصص.
 نتاجئ السؤال الرابع: هل ختتلف وهجة نظر الطلبة يف درجة اس تخدام أعضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية جامعة اب أساليب التقومي املس متروالتغذية الراجعة تعزى ملتغري املس توى ادلرايس (الثاين ،الثالث ،الرابع)؟
لالجابة عىل السؤال الرابع مت حساب املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية الس تجاابت عينة البحث تبع ًا
ملتغري املس توى ادلرايس (الثاين ،الثالث ،الرابع) ،وكذكل مت اس تخدام حتليل التباين الحادي ملعرفة دالةل الفروق بني
متوسطات لك مس توى كام يأيت:
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جدول( )5يوحض حتليل التباين الحادي يبني الفروق بني املتوسطات احلسابية ملتغري املس توى ادلرايس
ادلالةل
قمية ف مس توى
مربع
درجة
مجموع
مصدر التباين
ادلالةل
املتوسطات
احلرية
املربعات
غري دال
0.664 0.410
0.073
2
0.147
بني اجملموعات
أساليب
التقومي
0.179
255
45.740
داخل اجملموعات
املس متر
/
257
45.887
اجملموع
غري دال
0.797 0.227
0.056
2
0.112
بني اجملموعات
أساليب
التغذية
0.246
255
62.757
داخل اجملموعات
الراجعة
257
62.869
اجملموع
غري دال
0.707 0.348
0.063
2
0.126
بني اجملموعات
اللكي
.181
255
46.050
داخل اجملموعات
/
257
46.176
اجملموع
ق
يُالحظ من اجلدول أعاله أن مية ف غري داةل احصائي ًا عند مس توى دالةل  ،0،05وهذا يعين أنه ال توجد
فروق ذات دالةل احصائية يف اس تجاابت أفراد العينة تعزى ملتغري املس توى ادلرايس يف جمايل الاس تبيان ،وكذكل يف
الاس تبيان كلك ،أي أن وهجة نظر الطلبة ال ختتلف من حيث درجة اس تخدام أعضاء هيئة التدريس أساليب التقومي
املس متر والتغذية الراجعة وفقا الختالف املس توى ادلرايس الثاين أو الثالث أو الرابع  ،ويعزي الباحث هذه النتيجة أن
معظم أعضاء هيئة التدريس يقومون بتدريس نفس الطلبة مبختلف مس توايهتم لقةل عدد أعضاء هيئة التدريس يف اللكية،
فالس تاذ يقوم بتدريس لك املس توايت مواد التخصص ،فاميرس نفس الساليب مع مجيع الطلبة اذلين يقوم بتدريسهم.
وتتفق هذه ادلراسة مع دراسة عيىس والناقة ( ،)2009ودراسة حس نني ( ،)2014اليت توصلت اىل عدم وجود فروق
لتقيمي الطلبة لعضو هيئة التدريس تبع ًا ملتغري املس توى.
 نتاجئ السؤال اخلامس: هل ختتلف وهجة نظر الطلبة يف درجة اس تخدام أعضاء هيئة التدريس بلكية الرتبية جامعة اب أساليب التقومي املس متروالتغذية الراجعة تعزى ملتغري اجلنس (ذكور ،واانث)؟
لالجابة عىل السؤال اخلامس مت حساب املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية الس تجاابت عينة البحث
عينة البحث تبعا ملتغري نوع اجلنس (ذكور ،اانث) ،وكذكل مت اس تخدام اختبار ت لعينتني مس تقلتني ملعرفة دالةل الفروق
بني متوسطات لك درجة واجلدول الآيت يوحض ذكل:
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جدول ( )6يوحض نتاجئ اختبار  T-testدلالةل الفروق بني متوسطي اذلكور واالانث.
اجلنس العدد املتوسط احلسايب

اجملال
أساليب التقومي
املس متر
أساليب التغذية
الراجعة
اللكي

ذكور
اانث
ذكور
اانث
ذكور
اانث

89
169
89
169
89
169

1.553
1.498
1.350
1.330
1.452
1.414

الاحنراف درجات احلرية قمية
ت
املعياري
0.99
256
0.397
0.435
0.30
256
0.490
0.498
0.67
256
0.400
0.437

مس توى ادلالةل

ادلالةل

0.32

غري
دال
غري
دال
غري
دال

0.76
0.50

من اجلدول أعاله يُالحظ أن قمية (ت) غري داةل احصائي ًا عند مس توى دالةل  ،0،05مما يدل أنه ال يوجد
اختالف يف وهجة نظر الطلبة من حيث درجة اس تخدام أعضاء هيئة التدريس أساليب التقومي املس متر وأساليب التغذية
الراجعة ،وادلرجة اللكية لالس تبيان كلك تعزى ملتغري اجلنس ،وتعزى هذه النتيجة اىل أن عضو هيئة التدريس هو نفسه
اذلي يقوم بتدريس الطالب والطالبات وال يوجد فصل يف التعلمي داخل اللكية حيث والتعلمي خمتلط (ذكور ،واانث) بنفس
القاعة الواحدة ونفس الس تاذ مما يرتتب عليه أن يكون اس تخدام عضو هيئة التدريس للساليب هو نفسه للجميع .وتتفق
هذه ادلراسة مع دراسة أمبوسعيدي والراشدي ( ،)2009ودراسة عيىس والناقة ( ،)2009اليت توصلت اىل عدم وجود
فروق لتقيمي الطلبة لعضو هيئة التدريس تبع ًا ملتغري اجلنس.
يف ضوء النتاجئ اليت أسفرت عهنا ادلراسة يويص الباحث الآيت:
 -1الاهامتم ابعداد عضو هيئة التدريس يف لكيات الرتبية جبميع ختصصاهتا (الرتبوية ،االنسانية ،والتطبيقية) اعداد ًا متاكم ًال،
مبا يتفق مع الساليب احلديثة للتعلمي وحيقق فاعلية العملية التدريس ية.
 -2اعداد ادلورات التدريبية أثناء اخلدمة لعضاء هيئة التدريس جبميع اللكيات من أجل تزويدمه ابلكفاايت واملهارات
املهنية أثناء قياهمم بعملية التدريس ،وتزويدمه ابملهارات اليت متكهنم من اختيار واس تخدام أساليب التقومي احلديثة.
 -3انشاء مركز للتقومي والتدريب والتطوير الرتبوي يف لكية الرتبية جامعة اب من أجل تقومي أعضاء هيئة التدريس يف
املامرسات التعلميية ،والعمل عىل تدريهبم وتطوير كفايهتم التدريس ية.
 -4رضورة التقومي املس متر لداء أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة ،وتقومي كفاية المنو املهين دلهيم.

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية

العدد ( )03ديسمبر 2016

57

درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة إب ألساليب التقويم المستمر

د .محمد أحمد مرشد القواس

ويف ضوء نتاجئ ادلراسة احلالية يقرتح الباحث ادلراسات البحثية الآتية:
 اجراء دراسة مماثةل لهذه ادلراسة عىل مجيع لكيات اجلامعة.مل
س
 فاعلية برانمج تدرييب مقرتح لتمنية همارات اس تخدام أساليب التقومي ا متر والتغذية الراجعة دلى أعضاء هيئة التدريسجبامعة اب.
 تقومي المنو املهين لعضاء هيئة التدريس جبامعة اب من وهجة نظر طالهبم. -الكفاايت املهنية لعضاء هيئة التدريس جبامعة اب من وهجة نظر طالهبم وعالقهتا بتحصيلهم العلمي.
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من وهجة نظر عينة من معلمي العلوم بسلطنة عامن ،جمةل العلوم الرتبوية والنفس ية ،اجملدل  10العدد .166-147 ،2
 -4بدوي رمضان مسعد :)2003( ،اسرتاتيجيات يف تعلمي وتقومي تعمل الرايضيات ،عامن :دار الفكر.
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العنف المدرسي في الجزائر (أسبابه ،وسبل عالجه).

العنف املدريس يف اجلزائر (أس بابه و س بل عالجه)
د .حلمية رشيفي
قسم عمل النفس ،جامعة محمد بوضياف .املس يةل .اجلزائر.
 امللخص:ال يزال ملف العنف يف الوسط املدريس يشغل املهمتني بغرض البحث عن الس بل الكفيةل للحد من
الظاهرة ،حيث أمجع الرتبويون والخصائيون النفسانيون عىل أن العنف املدريس هل عدة تربيرات ابعتبار أن الشعور
ابلقلق احساس مير به لك خشص ،ولكن حىت ال يتحول اىل سلوك عدواين ينبغي التحمك فيه وتوجهيه.
ان العنف بصفة عامة ظاهرة موجودة يف لك دول العامل ،حيث أسفرت ادلراسة اليت قامت هبا منظمة
اليونسكو يف س نة  2004أن نس بة العنف ابدلول العربية بلغت  ،% 30فامي قدرت ابدلول الوروبية بـ ،% 35
وجسلت أكرب نس بة للعنف بدول أمرياك حيث بلغت ما معدهل .% 65
ب ّينت دراسات عديدة أخرى أن العنف املدريس هو ظاهرة اجامتعية تربوية معقدة تتواجد ابملدن بدرجة كبرية
مقارنة ابلرايف ،وبعد أن اكنت هذه الظاهرة ختص تالميذ الطوار الثانوية واملتوسطة بدرجات متفاوتة ،أحضت اليوم
تزحف حىت اىل الطوار الابتدائية وهو ما يس تدعي اختاذ االجراءات الوقائية الرسيعة للقضاء عىل الظاهرة ،ال س امي
وأن نتاجئها ابتت وخمية ترتاوح بني اجلرح والقتل.
كغريها من دول العامل ،اجلزائر أيضا تتواجد هبا هذه الظاهرة (العنف يف املدارس) ويف مجيع مس توايت
التعلمي الابتدايئ ،املتوسط والثانوي.
عىل هذا الساس جاءت هذه الورقة العلمية للكشف عن أس باب العنف املدريس يف اجلزائر وما التدابري
اليت اختذهتا الهيئات املعنية يف ادلوةل اجلزائرية للتقليل ان مل نقل احلد من هذه الظاهرة؟
اللكامت املفتاحية :العنف املدريس  -العوامل الاجامتعية  -العوامل الرتبوية  -العوامل النفس ية.
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.) وسبل عالجه،العنف المدرسي في الجزائر (أسبابه

-Résumé :
Le dossier de la violence au milieu scolaire prenne toujours l’intérêt des
spécialise pour chercher les meilleurs solutions du phénomène, les éducateurs et les
psychologues confirment que la violence scolaire a plusieurs explications surtout que
n’importe quel personne peut avoir la sensation d’angoisse, mais pour que cette
sensation ne se transforme pas en comportement violent, il faut savoir le maitriser et
l’orienter.
La violence d’une façon générale est un phénomène qui existe dans tous les
pays du monde. Une étude faite par l’organisation UNESCO en 2004 a trouvé que le
taux de violence scolaire dans les pays arabes est de 30%, tandis que dans les pays
européens est de 35%, mais le taux le plus élevé a été enregistré dans les pays
américains (65%).
Plusieurs d’autres études ont montré que la violence scolaire est un phénomène
socio- éducatif compliqué qui existe dans les villes plus que dans les paysans, et aussi
le phénomène a touché non seulement les cycles moyen et secondaire mais aussi a
touché le cycle primaire, tout cela nous mène à bien réfléchir pour les préventions
rapides qu’il faut, surtout que les conséquences du phénomène sont devenu
dangereuses qui se vari entre blesser et tuer.
Comme tous les pays du monde, l’Algérie est aussi touché par ce phénomène
(la violence dans les écoles) à tous les niveaux ; primaire, moyen et secondaire.
Pour cela on a préparé cet article pour dépister les causes de violence scolaire en
Algérie et quelles sont les solutions que les autorités ont pris pour diminuer au moins
de ce phénomène.
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د .شريفي حليمة

متهيد:يعترب مصطلح العنف من أمه املصطلحات املناقشة يف الوساط والبعاد اخملتلفة سواء اكنت سوس يولوجية
(اجامتعية) أو س يكولوجية (نفس ية) أو ثقافية أو حىت اقتصادية ،ابعتبار أنه ظاهرة سلبية تؤثر عىل الفراد وعىل اجملمتع
جبميع قطاعاته ،وقطاع االرتبية مل يسمل من مثل هذه الظاهرة ،اذ أصبحت املدارس اليوم تعاين من ظاهرة العنف سواء
عنف التالميذ اجتاه الآخرين (تالميذ ،مدرسني أو اداريني) أو عنف املدرسني اجتاه التالميذ ،لكن ما يس تلزم
الوقوف عنده هو املظهر الول أي عنف التلميذ اجتاه املدرس ،كيف يعقل لتلميذ أن يرفع يده أو صوته يف وجه
مدرسه وهو كام يقال عنه( :مق للمعمل و فيه التبجيل .....اكد املعمل أن يكون رسوال) .عىل هذا الساس جيب االحاطة
ابملوضوع اخملتار من اجلوانب املذكورة ضامنني تغطية شامةل للس باب أي ادلالئل والآاثر وكذا احللول املتوخاه أو
املس تخدمة للخروج مهنا ،وقد تزايد عدد حاالت العنف من س نة لخرى وتنوعت أشاكهل كام ازدادت حدته
وخطورته حىت أصبح خييٌل لي هممت ومتتبع للشأن الرتبوي أن املؤسسات الرتبوية قد احنرفت نوعا ما عن رسالهتا
وحتولت من فضاء لغرس القمي واملبادئ دلى النشء اىل فضاء للمبارزة والرصاعات اليومية ورفع ادلعاوي القضائية عىل
مس توى احملامك.
 مفهوم العنف:ميكن النظر اىل العنف كمنط من أمناط السلوك ،وميكن أيضا النظر اليه كظاهرة ،فهو عبارة عن فعل يتض ّمن
ايذاء الآخرين يكون مصحواب ابنفعاالت الانفجار والتوتر ،وكي فعل أآخر البدّ أن يكون هل هدف يمتث ّل يف حتقيق
مصلحة معنوية أو مادية (جبيل ،1998 ،ص.)39
تتكون من عدد من أفعال مجموعة من الفاعلني ،حتدث يف حميط
ميكن النظر اليه كذكل كظاهرة اجامتعية ّ
معني وتكون لها درجة الاس مترارية حبيث حتتل فرتة زمنية واحضة (جبيل ،1998 ،ص.)39
يشمل العنف اجملاالت العائلية ،املدرس ية ،مؤسسات العمل والقطاعات الرايضية ،ومنه فهو يشري اىل لك
سلوك غري طبيعي من شأنه التأثري عىل هذه الوحدات بشلك غري طبيعي مما يرتك بعض الآاثر اليت قد تزيد من الطبع
العام للزمة وعدم اماكنية التخلص مهنا (التري ،1998 ،ص.)15
يعترب العنف من وهجة النظر احلديثة ،مرضا اجامتعيا أكرث من كونه جرمية  ...فظاهرة العنف تعدّ عرضا مرضيا
أو صيحة انذار أو رساةل خطر عىل اجملمتع ان مل حتسن قراءهتا .ولفهم ظاهرة العنف جيب معرفة دوافعها الاكمنة يف
خشصية الفرد اذلي يلجأ اىل العنف أو التطرف ،وكذكل بواعهثا الاجامتعية (العيسوي ،د-ت ،ص.)154
من خالل هذه التعاريف نس تنتج أن العنف هو سلوك غري طبيعي ومرض اجامتعي ،وهو ظاهرة انسانية،
اجامتعية البدّ من تكثيف اجلهود لفهمها والبحث عن العوامل املؤدية لها وأخذ مجيع التدابري للتصدّي لها ،لهنا ّمتس
مجيع املؤسسات الاجامتعية ،سواء يف الرسة ،ماكن ادلراسة أو ماكن العمل.
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د .شريفي حليمة

من هنا نس تنتج أن املدرسة يه الخرى مل تسمل من العنف ،وهو ما نسميه ابلعنف املدريس أو العنف يف
الوسط املدريس .وعليه البدّ من االشارة اىل بعض التعريفات للعنف يف الوسط املدريس ،أمهها:
 -1تعريف حوييت من جامعة اجلزائر قسم عمل الاجامتع وادلميغرافيا يعرف هذا الخري ويقول " :هو تكل الترصفات
العنيفة من التالميذ اجتاه التالميذ أو من التالميذ اجتاه املعلمني أو من التالميذ اجتاه املدرسة ،مبعىن أآخر هو مجموع
السلوك غري املقبول اجامتعيا حبيث يؤثر عىل النظام العام للمدرسة ،ويؤدي اىل نتاجئ سلبية خبصوص التحصيل
ادلرايس ،وحندده يف العنف املادي مثل الرضب واملشاجرة والسطو عىل ممتلاكت املدرسة والتخريب داخل املدارس
والكتابة عىل اجلدران والاعتداء اجلنيس ومحل السالح البيض ،والعنف املعنوي اكلس باب والش مت والسخرية
والاس هتزاء والعصيان وااثرة الفوىض بأقسام ادلراسة" (حوييت ،2003 ،ص.)235
-2تعريف فؤاد زكراي" :هو سلوك هدام خارج عىل سلوك اجملمتع وتقاليده يقوم به التلميذ الحلاق الذى بزميل هل أو
خشص أآخر عن طريق اجلرح أو من خالل السخرية من هذا الشخص ،ويتّصف عن الرغبة يف ايذاء الآخرين وفرض
النفوذ علهيم ،وهل جانبان :مادي وأآخر معنوي" (الشايم ،2004 ،ص.)65
مما س بق نس تطيع أن نس تنتج تعريفا اجرائيا للعنف املدريس وهو :لك ما خيص السلوكيات غري طبيعية اليت متس
الوقائع الرتبوية اكلعدوان اذلي ميس الساتذة عىل التلميذ والعكس حصيح والتخريب والتكسري اذلي ميس الوسائل
والتجهزيات وكذا تعاطي اخملدرات ،التحرشات اجلنس ية وتعاطي الكحوليات وما اىل ذكل.
 واقع العنف املدريس يف اجلزائر:كشفت دراسة قامت هبا مصاحل وزارة الرتبية الوطنية حول انتشار ظاهرة العنف يف الوسط الرتبوي منذ
س نة  2000اىل غاية  ،2007احصاء أزيد من  300ألف حاةل عنف يف أوساط التالميذ ،أغلهبا يف الطور املتوسط،
فامي ّمت تسجيل أزيد من  8أآالف حاةل عنف للتالميذ اجتاه الساتذة وموظفي االدارة خالل املومس ادلرايس ،و 5أآالف
حاةل عنف للساتذة وموظفي االدارة اجتاه التالميذّ .مت احصاء  -حسب نفس ادلراسة – حاالت عنف مس ّجةل
حسب املومس ادلرايس ونوع العنفّ ،
فتبني أن هناك تزايد يف العنف النفيس واملعنوي بنسب مرتفعة ابلطور
املتوسط ،بلغت .)www. Djazairess.com/annasr/25295).%60
ّ
ميكن القول أن ظاهرة العنف يف الوسط املدريس يف املدارس اجلزائرية أخذت منحى خطري خالل الآونة
املتوسطة أكرث من أي مرحةل أخرى ،قد يعود السبب يف ذكل اىل
الخرية ،و ّتبني من هذه ادلراسة أهنا ّمتس املرحةل ّ
الانتقال املفاجئ للتلميذ من مرحةل التعلمي الابتدائية اىل مرحةل التعلمي املتوسط وكذا انتقاهل من مرحةل الطفوةل اىل
مرحةل املراهقة الوىل ،أين حيدث الصدام بينه وبني الطراف الخرى الراشدين اذلين ميثلون السلطة والنظام وكبح
احلرايت ،اضافة اىل ذكل أن ظاهرة العنف ال تقترص عىل التالميذ اجتاه زمالهئم أو الساتذة أو موظفي االدارة أو
اجتاه ممتلاكت املدرسة ،بل يه أيضا مظاهر عنف من قبل هؤالء عىل التالميذ ،مبعىن أن العنف يف املدرسة اجلزائرية
هو ما ميارس من قبل مجيع الطراف يف املدرسة اجتاه بعضهم البعض ،سواء بطريقة معنوية أو بطريقة مادية.
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يف دراسة ميدانية أخرى لواقع العنف املدريس بوالية سطيف خالل الس نة ادلراس ية  2003/2002قام هبا
خادل عبد السالم من جامعة سطيف ( )www.djazairess.com/sétif/1808من خالل حتليل حمتوى حمارض
جلان التأديب وحمتوى تقارير أولياء التالميذ ومديري املؤسسات الرتبوية تبني أن ظاهرة العنف املدريس يف تنايم
مس متر وبشلك خميف ،حيث اكنت نتاجئ ادلراسة اكلآيت:
عدد احلاالت املسجةل رمسيا عىل مس توى مديرية الرتبية يه  145يف لك من التعلميني االكاميل (املتوسط
حاليا) والثانوي  .وينترش العنف يف التعلمي االكاميل أكرث منه يف التعلمي الثانوي حيث جسلت  83حاةل بنس بة
 %57.24مقابل  62حاةل بنس بة  %42.76يف الثانوي.
املتوسط يه مرحةل حرجة ،نظرا لعدم تأقمل
هذا ّيبني أن بداية مرحةل املراهقة الوىل اليت تزتامن مع التعلمي ّ
التالميذ مع متطلباهتا ،وعدم تفهّم الساتذة خلصوصياهتا ،بيامن املرحةل الثانية من املراهقة ،فتتجه حنو الاس تقرار
والتوازن والهدوء أكرث ،واليت تزتامن مع التعلمي الثانوي.
كام ب ّينت ادلراسة أن العنف املدريس يكرث يف املناطق احلرضية أكرث منه يف املناطق الريفية ،حيث جسّلت
مدينيت سطيف والعلمة لوحدهام  102حاةل بنس بة  % 70.34مقابل  43حاةل بنس بة  % 29.65يف ابيق املناطق
نصف احلرضية والريفية.
ّ
يعرب هذا عىل مدى تأثري الظروف الاجامتعية والثقافية وطبيعة العالقات الاجامتعية الض ّيقة اليت يفرضها
ل
متركز الساكن ومنطق العمران وا متدّن عىل سلوك وقمي التالميذ وعالقهتم مع الآخرين.
توصلت ادلراسة اىل أن العنف ميارسه التالميذ اذلكور أكرث من االانث ( 126تلميذ بنس بة
من هجة أخرى ّ
 %86.89مقابل  19تلميذة بنس بة .%13.11
هذا يعكس الطبيعة النفس ية لذلكر يف جممتعاتنا واليت متتاز ابخلشونة وامليل اىل اس تعامل منطق القوة لفرض
الوجود عكس االانث الاليئ يعمتدن منطق التفوق ادلرايس كتعويض الثبات اذلات.
أما طبيعة العنف املامرس من قبل التالميذ حسب نتاجئ ادلراسة فقد جسلت السلواكت الآتية:
 السب والش مت والالكم البذيء 45 :بنس بة .%31.03 التشويش واالزعاج أثناء ادلرس 35 :بنس بة %24.13 الهتديد ابلرضب 22:بنس بة.%15.17 تكسري أاثث املدرسة (طاوالت ،كرايس ونوافذ) 17 :بنس بة .% 11.72 الاعتداء اجلسدي أو ابحلجارة 14 :بنس بة .% 09.65مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية
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 اس تعامل مادة نتنة داخل القسم (الاكفور والكريزيل) 06:بنس بة .% 4.13 تفجري مفرقعات 06 :بنس بة 4.13لك هذه الرقام تبني لنا أن العنف اللفظي حيتل الصدارة ،يليه التشويش واالزعاج ولفت الانتباه بسلواكت
حتدث الفوىض والاضطراب داخل القسم وبعدها مبارشة سلوك الهتديد ابلرضب والاعتداء مث تكسري الاثث
املدرس ية والاعتداءات اجلسدية أو ابحلجارة بنس بة الفتة لالنتباه  %11.72و%09.65
السب والش مت وتكسري
كام أن سلوك العنف اذلي ّميزي أكرث االانث عن اذلكور هو التشويش واالزعاج و ّ
الاثث .أما العنف اجلسدي جسّلته حاةل واحدة فقط ضدّ أس تاذهتا بعدما دفعهتا ابلقوة للخروج من القسم ونزعها لها
امخلار أمام زمالهئا عند تأخرها.
مورس العنف ض ّد الطراف التالية:
 الس تاذات 57 :بنس بة %39.31 الساتذة 34 :بنس بة %23.44 االدارة املدرس ية 16 :بنس بة %11.03 القسم كلك 14 :بنس بة %9.65 املساعدين الرتبويني ذكور 12 :بنس بة %08.27 املساعدين الرتبويني اانث 08 :بنس بة %5.51 مدير الثانوية 02 :بنس بة %1.37 املراقب العام 02 :بنس بة %1.37لك هذه الرقام تبني لنا أن الضحية الكرب للعنف املدريس مه الساتذة بصفة عامة والس تاذات بصفة خاصة
حبمك تعاملهم اليويم واحتاككهم املس متر مع التالميذ خالل احلصص ادلراس ية.
واالانث أكرث عرضة للعنف اجلسدي أو ابلرضب ابحلجارة سواء أس تاذات أو مساعدات الرتبية من الساتذة
واملساعدين الرتبويني اذلكور بسبب ضعفهن اجلسدي والنظرة ادلونية اليت حيملها التالميذ اذلكور عن الفتاة واملرأة بصفة
عامة من خالل الصورة المنطية اليت تكونت دلهيم من خالل عالقة الم ابلب والخت ابلخ داخل الرسة اجلزائرية.
أما مالبسات سلوك العنف املدريس ،فبعد حتليل حمتوى تقارير الولياء والساتذة ومديري املؤسسات
الرتبوية تبني أن سلوك العنف حدث نتيجة الظروف الآتية:
كرثة احلركة وعدم الانضباط أو التشويش (الالكم) داخل القسم  93بنس بة . %64.13مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية
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 التلبس مبحاوةل الغش أثناء الامتحاانت  15بنس بة . %10.34 طلب ارتداء املزئر 14بنس بة .% 09.65 الرضب والاعتداء من قبل الس تاذ للتلميذ جسداي  08بنس بة. % 05.51 جر التلميذ ابلقوة اىل االدارة بعد السب والش مت 07بنس بة. %04.82 حتريض التالميذ عىل العصيان والمترد  03بنس بة. % 2.68 اخلروج من املدرسة بدون اذن الس تاذ  3بنس بة %02.68 دفع قوي من قبل الس تاذ  02بنس بة .% 01,37منه ّ
يتبني أن التلميذ ان قام بسلواكت عدوانية أو عنيفة اجتاه طرف أآخر سواء اكن زميهل الس تاذ أو املساعد
الرتبوي فهو رد فعل عن سلوك قام به هذا الطرف اجتاهه.
هذه عينة فقط عن واحدة من املدن اجلزائرية ،اذ أن أغلب املدارس اجلزائرية ان مل نقل مجيعها ،تعاين من
مثل هذه الظاهرة ،اليت تؤثر عىل املردود الرتبوي ،اذ تنعكس بأآاثرها السلبية سواء عىل التالميذ ،الساتذة أو الطقم
االداري ،و هذا بدوره يؤثر عىل اجملمتع كلك جبميع قطاعاته ،خاصة وأن جناح قطاع الرتبية هو مفتاح جناح ابيق
القطاعات.
هذا واقع العنف املدريس يف اجلزائر ،وقد الحظنا أن ما تعاين منه املدرسة اجلزائرية هو ما ميارسه التالميذ
من ممارسات وسلواكت عنيفة وعدوانية اجتاه زمالهئم ،الساتذة ،االداريني أو ما حتويه املدرسة من وسائل وأاثث.
 العوامل والس باب املؤدية اىل ظاهرة العنف يف املدرسة:من املؤكد مباكن أن ظاهرة العنف حتدث نتيجة أس باب و عوامل عدّة ،و قد أثبتت دراسات عديدة أن
جملرد ممارس ته فقط ،بل أن ما يصدُ ر عهنم من سلواكت عنيفة ،انجت عن أس باب خمتلفة،
التالميذ ال ميارسون العنف ّ
نفس ية ،اجامتعية و تربوية .
-1الس باب النفس ية:
الس باب النفس ية متعددة ومتنوعة ونأخذ مهنا ما ييل :
.1.1االحباط:
هو حاةل داخلية وشعور ابالضطراب الانفعايل اذلي نواهجه عندما نعرتض عقبة أثناء اش باع حاجاتنا ،أو
حتول دون حتقيق هدف نصبوا اليه (عبد العظمي،2006،ص.)27
ويقع االحباط عندما تنشأ عقبة متنع الفرد من الوصول اىل هدفه أو حاجة دليه أو رغبة أو توقع أو معل
يشء .والعدوان هو أحد ردود الفعل الشائعة لالحباط (أبو حطب،1983،ص.)507
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كام يتفق معظم العاملني يف جمال الصحة النفس ية عىل أن االحباط يؤدي اىل سلوك عدايئ يف صور
ودرجات خمتلفة .وأن العدوان هو أسلوب عادي حملافظة الفرد عىل تقديره ذلاته ان أحبط فاذا ما أاثر طفل خسرية
بطفل أخر ،مفن الطبيعي أن يلجأ الخري اىل الاعتداء عىل من أاثر عليه السخرية ،فاذا ما أحيل دونه والاعتداء عىل
زميهل ،فقد جيد منفذا لهذا العدوان عندما يعود اىل مزنهل فيعتدي ،عىل أحد اخوته (عبد الغفار ،2007،ص.)94
وعليه نس تنتج أن العدوان مظهر من مظاهر العنف ،والسلوك العنيف اذلي يصدر عن التلميذ داخل
املدرسة ،سواء ضد أس تاذه ،زميهل أو االداري ،يكون نتيجة حاةل احباط قد تعرض لها ،سواء يف املدرسة من طرف
أحد هذه الطراف ،أو يف الرسة ،اذ مل يس تطع حتقيق حاجة دليه أو هدف سعى اليه ،وابلتايل حدث دليه شعور
خبيبة المل والفشل .ما اكن أمامه سوى الاعتداء عىل الآخرين.
.2.1احلرمان:
يعترب احلرمان من بني أحد الس باب املؤدية اىل السلوك العدواين ،لن هذا الخري ما هو اال تعبري ورد فعل
عن احلرمان من العطف واحلنان والرعاية واحلاجات الساس ية فاذا شعر املراهق هبذا احلرمان فيحاول التعويض عنه
من خالل ترصفات وسلواكت عدوانية ،قد تكون يف بعض الحيان ال شعورية قصد التعويض عن هذا النقص
واحلرمان اذلي يعاين منه.
للحرمان ثالث صور تسبب العدوان :الوىل عدوان اكس تجابة للتوتر الناشئ عن اس مترار حاجة عضوية
مش بعة ،والثانية عدوان يعقب احليلوةل بني الطفل وما يرغب فيه ،والثالثة حرمان مؤد لعدوان يكون نتيجة جهوم
مصدره خاريج ويسبب المل (الرشبيين،1994،ص.)89
وعليه نقول أن السلوك العدواين قد ينجم عن حرمان الفرد من عدة جوانب ،خاصة مهنا احلرمان العاطفي،
لنه حياول تعويض ذكل النقص يف جانب من اجلوانب جبانب أآخر اكالعتداء عىل الآخرين وممارسة سلواكت الشغب
أو الرضب.
 .3.1الغرية:
يه حاةل انفعالية يشعر هبا الفرد ولكن لها مظاهر خارجية تدل عىل ذكل الشعور ادلاخيل ،والغرية شعور
مؤمل يظهر يف حاالت كثرية مثل ميالد طفل جديد يف الرسة أو شعور الطفل خبيبة أمل يف احلصول عىل رغباته،
وجناح طفل أآخر أو خشص أآخر يف احلصول عىل تكل الرغبات ،أو الشعور ابلنقص الناجت عن االخفاق والفشل،
والواقع أن انفعال الغرية انفعال مركب جيمع بني حب المتكل والشعور ابلغضب ،وقد يالحق الشعور ابلغرية احساس
الشخص ابلغيظ من نفسه ومن أقرانه اذلين متكنوا من حتقيق مأآرهبم اليت مل يس تطع هو حتقيقها .وقد يصحب الغرية
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كثري من مظاهر أخرى اكلغضب والثورة أو السب والهجاء أو التشهري والنقد أو املضايقة أو التخريب والعناد
والعصيان واجلنوح ولك هذه الشاكل من مظاهر السلوك العدواين (عبد املؤمن ،1986،ص .)119
ومنه فان الشعور ابلغري من الآخر ميكن لها أن تكون سببا يف ممارسة العنف سواء عىل الشخص اذلي يُغار
منه أو خشص أآخر كتعويض عن النقص اذلي بداخهل .للغرية مظاهر عديدة ،كن يُفضّ ل طفل عىل طفل أآخر ،أو
االخفاق اذلي يصحبه الشعور ابلنقص والغرية اجتاه الشخاص الناحجني ،اذ يصاحب الشعور ابلغرية سلواكت عديدة
مثل الغضب ،التوتّر وأيضا الاعتداء عىل الآخرين.
.4.1الشعور ابلنقص:
متزي مشاعر ادلونية بشلك عام موقف االنسان املقهور من الوجود ،فهو يعيش حاةل جعز ازاء قوة الطبيعة،
وازاء السلطة عىل خمتلف أشاكلها ،يعيش حاةل هتديد دامئ لمنه وحصته وقوته وعياهل ،يفتقر اىل االحساس ابلقوة
والقدرة عىل اجملاهبة اذلي ميده ابالحرتام ،فاالنسان املقهور عاجز عن اجملاهبة.
من هنا فاملصابني هبذه العقدة خيشون اجملمتعات ،وهيابون الناس ،و يعجزون عن الالكم أو التعبري عن
أنفسهم أمام الغرابء ،ويشعرون بقصورمه وجعزمه وفشلهم يف احلياة (عبيد، 2008،ص .)155لهذا جند الشخاص
اذلين يشعرون ابلنقص يعربون عن ذكل النقص بسلواكت ،كثريا ما تكون عنيفة اجتاه الآخرين.
ابالضافة اىل الس باب السابقة اذلكر توجد عدة أس باب مهنا  :الصدمات ،والانفعاالت الشديدة ،والتعصب،
والسادية  ...وغريها من الس باب النفس ية اليت ختتلف من فرد لآخر ومن جممتع لآخر ومن عرص لآخر .لكها أس باب
تسامه يف خلق العنف داخل املدرسة ،اذ ميكن أن يكون مصدرها الرسة ،املدرسة أو حىت الشارع.
 -2الس باب الاجامتعية:
تعترب الس باب الاجامتعية من بني أحد الس باب اليت تسهم يف نشوء العنف دلى الفراد ،وذكل ابعتبار أن
الفرد اجامتعي بطبيعته اذ يتأثر مبن حوهل ويؤثر فهيم ،فلكام اكن التفاعل الاجامتعي بني الفراد اجيابيا ،لكام قل العنف،
ولكام اكن التفاعل الاجامتعي سلبيا لكام اكنت الفرص لظهوره ،ومن بني الس باب الاجامتعية ما ييل:
 .1.2الظروف الرسية:
كثريا ما د ّ
يودل املناخ الرسي اذلي يتسم ابلتفكك واخلالفات واملشاحنات املس مترة بني الزوجني وأفراد الرسة
والطالق وأساليب املعامةل الوادلية السيئة ،دلى الطفل السلوك العدواين و ابلتايل يكون عنيفا اجتاه الآخرين .ومن
العوامل الرسية الخرى اليت تسهم يف ظهور العنف دلى الطفال خربات االساءة واالهامل اليت يتعرض لها الطفل يف
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طفولته عىل أيدي أحد أعضاء الرسة وليكن الابء أو مشاهدة العنف ضد أهماهتم من خالل الآابء (عبد
العظمي، 2007،ص.)203-200
تتكون خشصيته ،وتغرس فيه املبادئ والقمي
خاصة وأن الرسة يه البيئة الوىل اليت حتتضن الفرد أين ّ
املرغوبة يف اجملمتع ،ومنه يتنشّ أ عىل ّ
لك ما هو اجيايب ومفيد هل وجملمتعه ،لكن اذا اكنت الرسة تعاين من مشالكت أو
خالفات بني أفرادها ،ككرثة املشاحنات ،الانفصال بني الوادلين سواء اكن جزئيا أو لكيا ،واذا سادت فهيا أساليب
التنش ئة الاجامتعية اخلاطئة ،اكلتسلّط وامحلاية املفرطة وانعدام احلوار بني الوادلين والبناء .لك هذه املظاهر لها أثر
عىل سلواكت الطفل ،أمهها اجتاهه حنو العدوان وممارسة العنف عىل الآخرين ،كوس يةل للتعبري عن خسطه عىل الوضاع
السائدة يف أرسته.
 .2.2املدرسة:
تتعدد املتغريات املدرس ية اليت تسهم يف ظهور السلوك العدواين للتالميذ مثل ازدحام الفصول وارتفاع
كثافهتم ،فلكام زاد عدد التالميذ ابلفصل لكام أدى ذكل اىل زايدة امليل والزنعة اىل العدوان دلهيم هذا اىل جانب سوء
البيئة املادية داخل املدرسة مثل سوء الهتوية واالضاءة ونقص الاثث داخل غرفة الفصل وعالوة عىل ذكل فان صعوبة
املناجه ادلراس ية وعدم مراعاهتا مببدأ الفروق الفردية بني الطالب وكذكل تلكيف الطالب بواجبات أاكدميية تفوق ما
دلهيم من قدرات واماكانت لك ذكل يثري غضب الطفل ويساعد عىل ظهور امليول العدوانية دلهيم (عبد العظمي،
 ،2006ص.)114
كام أن أساليب املعامةل السيئة من املعمل حنو بعض التالميذ وتفضيل بعضهم عىل حساب الخر وكذكل
الفشل واخنفاض املس توى التحصييل دلى بعض التالميذ والشعور ابلنبذ من القران لك ذكل يسهم يف ظهور السلوك
العدواين دلى التالميذ .وعليه نقول أن للمدرسة دور واحض يف تأثريها عىل سلواكت التلميذ وقد تكون سببا مبارشا يف
اجتاهه حنو العنف والعدوان كتعبري عن عدم قبوهل لتكل الوضاع اليت يعيشها يف املدرسة.
 .3.2املس توى الاقتصادي:
ان اخنفاض املس توى الاقتصادي للرسة يسهم يف ظهور العدوان دلى البناء وذكل ملا يرتتب عليه من
فشل يف اش باع احلاجات النفس ية للطفال ،مما قد يدفع هبم اىل البحث عند أساليب وطرق لترصيف ما يعانونه من
احباط واش باع رغباهتم وحاجاهتم بطرق ملتوية وغري مقبوةل اجامتعيا اكالخنراط يف جامعات اجرامية أو عدوانية تعمل
عىل اش باع دوافعهم وحاجاهتم.
يتّضح لنا مما س بق أن الظروف الاقتصادية الس ية أو املتدنية اليت يعيشها الفرد تؤث ّر عىل سلواكته ،وتشجعه
عىل ممارسة العنف أو الاعتداء كتعويض عن احلرمان املادي أو عن تكل الظروف اليت يعيشها.
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 .4.2وسائل االعالم:
وتمتثل يف دور وسائل االعالم املرئية واملسموعة وخاصة التلفزيون ،حيث تعد مسؤوةل اىل حد كبري يف
ش يوع العدوان والعنف بني الطفال ،وذكل ملا تعرضه من مواد عدوانية فرؤية الطفال ملشاهد عدوانية وعنيفة يؤثر
عىل سلوكهم وقد يدفع هبم اىل ممارسة السلوك العدواين مع الآخرين ،كام أن هناك عالقة بني العدوان ومشاهدة الفالم
العنيفة وأن الطفال يقدلون ما يشاهدونه عرب وسائل االعالم ،مفشاهدة أفالم العنف تزيد من العدوان دلى الطفال
(عبد العظمي،2007،ص.)221
مما س بق نس تنتج أن وسائل االعالم يه سالح ذو حدّ ين ،اذ ميكن أن تكون مصدرا اجيابيا لفراد اجملمتع كام
ميكن أن تكون مصدرا سلبيا هلم ،خاصة اذا ّمتزي ما تعرضه وسائل االعالم ابلعنف والعدوانية ،فيس ّجل الطفل تكل
السلواكت وحياول تكرارها عىل أهنا سلواكت طبيعية ميكن هل ممارس هتا.
يف تصنيف أآخر للس باب والعوامل اليت ميكن أن تؤدي بتالميذ املدارس اىل ممارسة العنف اس تطعنا ان
نس تنتج العوامل التالية:
 -1عوامل تتعلق ابلتالميذ :كطبيعة التنش ئة الاجامتعية ،أو الوقوع حتت تأثري اخملدرات ،أو االحساس ابلظمل ،أو
التعويض عن الفشل ،أو الاختالط برفاق السوء...اخل.
 -2عوامل بيداغوجية :اكس تعامل أساليب بيداغوجية غري متناس بة و اعامتد مناجه قدمية ال تامتىش و متطلبات العرص.
 -3عوامل تنظميية :كغياب اللجان التأديبية و الرقابية و التنس يقية بني الطراف و املعامل البيداغوجية مثال ذكل
مجعيات أولياء التالميذ و ادارة املدرسة...اخل.
 -4عوامل قانونية :تمتثل يف عدم وجود قوانني و لواحئ واحضة حتمك معل املؤسسات الرتبوية و الافتقار اىل أنظمة تعاجل
مسائل اخلالف بني أطراف املؤسسات الرتبوية (أساتذة ،التالميذ ،االدارة...اخل).
 -5عوامل أمنية :انعدام و جود رجال أمن ابملؤسسات الرتبوية أو نقص كفاءهتم أو عدم كفايهتم ان وجدوا مقارنة
ابحلجم املنوط ابملؤسسة والتالميذ.
ت
 -6عوامل تعود اىل الناحية البنائية للمؤسسة الرتبوية :متثل يف تصممي املؤسسة ،اكتظاظ الصفوف ،نقص املرافق
الرضورية وانعدام اخلدمات ،كذكل املدرسني ككرثة الغياب من الصفوف للحاديث الفارغة مما يزيد من كرثة المترد
والسلوكيات العنيفة اليت يصعب التحمك فهيا.
يضيف نفس الس تاذ أيضا" :أن احلياة املدرس ية اليت يس يطر علهيا روتني ادلراسة والتدريس بطريقة احلشو
املعريف واحلفظ الببغايئ لدلروس ويغيب فهيا النشاط الثقايف والراييض والعلمي يزيد املتعلمني ضيقا وقلقا ونفورا من
املدرسة بل كثريا ما ينتاهبم الشعور بأهنم يف جسن أكرث مما مه يف فضاء يتيح هلم فرص التفتح واالبداع وابراز املواهب
مبا أنه ال توجد فيه اال املمنوعات واحملظورات والتعامل ابلوامر والنوايه فقط".
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للتصدي لهذه الظاهرة اليت جيمع لك العلامء واخملتصني عىل أهنا خطرية و تنخر جسم املنظومة الرتبوية وتقف
يف وجه حتقيق الهداف الرتبوية ،الب ّد من وضع حدّ للعوامل اليت تسبهبا.
 بعض الساليب العالجية املقرتحة للتخفيف من العنف:من خالل عرض العوامل والس باب اليت تؤدي اىل انتشار ظاهرة العنف داخل املدرسة ،نويص ببعض
احللول املوضوعية اليت من شأهنا املسامهة الفعلية يف ختفيف مس توايت السلوكيات العنيفة يف الوساط الرتبوية ويه:
 اعادة النظر يف الربامج التكوينية للمربني واملدرسني سواء من الناحية البيداغوجية العلمية أو النفس ية أو الرتبوية. وضع نصوص قانونية جديرة بردع التالميذ اذلين يبدون سلواكت احنرافية  ،كذكل المر اىل املدرسني واملدراءوالطقم االداري.
 رضورة اجياد برامج توعوية ووقائية داخل املدارس وخارهجا. رضورة التوجيه االرشاد واملتابعة املس مترة للتالميذ داخل املدارس. توظيف أخصائيني اجامتعني ونفسني يف املدارس خبصوص املتابعة املس مترة وتدريب املدرسني عىل اكتشاف التالميذالعدوانيني ومعاجلهتم.
 رضورة رصد لك ظواهر الاحنراف يف املدارس مثل رشب ادلخان ورشب الكحول وتعاطي اخملدرات. تكيف النشطة العلمية احمللية داخل املؤسسات يف أسلوب ارشاك التالميذ يف احملاربة الفعلية لهذه الظواهر. تفعيل دور مجعيات أولياء التالميذ عىل املشاركة املامتثةل يف النظر بعني احلقيقة والاندماج احلقيقي يف فرق العملاملدافعة واملوهجة للتلميذ.
 اس تخدام وسائل اعالمية عىل شلك دورايت وقصاصات واذاعات حملية تسامه يه الخرى يف رفعاحلصار للمؤسسات الرتبوية وارشاكهم يف النشطة الفعلية للواقع الرتبوي.
 خامتة:هناية لهذا الطرح نس تطيع القول أن العنف مازال مس مترا ما دامت مل تكن هناكل اسرتاتيجية من طرف
السلطات املسؤوةل للتحرك قدما للمسامهة الفعلية يف ادلفع احلقيقي لالنهتاء من هذه السلوكيات املؤرقة واملتعبة
للطراف الرتبوية بداية من الرسة وصوال للشارع مرورا ابملدرسة واىل املؤسسات اخلاصة املتصةل ابلنشاط الرتبوي.
ميكننا القول كذكل أن املشلكة الرئيس ية اليت تواجه الساتذة يف املدرسة اجلزائرية يه كيفية التعامل مع
التالميذ املراهقني داخل القسم نتيجة ضعف تكويهنم يف فهم س يكولوجية املراهقة ويف فنيات وطرائق التدريس
وأساليب املعامةل الرتبوية لتوجيه خمتلف السلواكت .وغالبا ما يعمتدون عىل ثقافة (ادلبوس والعىص ملن عىص)
اكسرتاتيجية يتواصون هبا من جيل اىل جيل ،بل أكرث من ذكل هناك من يرصخ علنا خالل اجملالس الرتبوية أنه ال ينفع
ال عمل النفس وال التفلسف مع تالمذتنا .ذلكل يس تعملون أساليب الزجر و الاس تفزاز والسب أو الرضب واالهانة
للك خمطئ أمام زمالئه ويشهرون به .وهو ما جيعل التالميذ املراهقني ال حيمتلون أن تتشوه صورهتم ال أن تداس
كرامهتم من أي اكن حىت ولو من أولياهئم .فيتحينون الفرص املناس بة لالنتقام والرد عىل أساتذهتم الثبات وجودمه ورد
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الاعتبار ذلواهتم (اما ابلسب والش مت أو ابالعتداء أو ابالنتقام من لك ما يرمز للس تاذ واملدرسة ،كتكسري أاثث
املدرسة أو افساد وسائل بيداغوجية أو تشميع الس بورة أو متزيق الكتب والكراريس والسجالت املدرس ية).
يف الخري ندعو مجيع الطراف املعنية اىل الاعتناء ابلتلميذ عىل أنه أمانة بني أيدينا ال عدوا جيب حماربته أو
التصدي هل ،خاصة وقد علمنا أن ممارسة العنف ليست اال نتاجا لظروف (أرسية ،اقتصادي ،اجامتعية أو بيداغوجية)
فيتحرك شدها حماوال التصدي لها عن طريق ممارسة العنف اجتاه الشخاص خاصة مهنم أولئك
يعيشها هذا الخري ّ
اذلين يلتقهيم يوميا يف املدرسة.
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 املراجع:.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

أبو حطب ،فؤاد ( :)1983مدخل عمل النفس ،ط ،2السعودية :دار املرخي.
أمحد ،حوييت ( :)2003العنف املدريس ،ورقة معل مقدمة يف امللتقى ادلويل الول للعنف واجملمتع ،جامعة
محمد خيرض  ،بسكرة.
العيسوي ،عبد الرحامن (دون س نة) ،مبحث يف اجلرمية ،دراسة يف تفسري اجلرمية والوقاية مهنا ،دار
الهنضة العربية.
جبيل ،خالص ( :)1998س يلكوجية العنف واسرتاتيجية احلل السلمي ،ط ،1لبنان :دار الفكر املعارص.
حسني ،طه عبد العظمي ( :)2007اسرتاتيجيات ادارة الغضب والعدوان ،مرص :ط ،1دار الفكر.
احلسيين ،محمد عبد املؤمن :)1986( ،مشالكت الطفل النفس ية ،مرص :دار الفكر.
خادل ،عبد السالم :)2010( ،دراسة ميدانية حول العنف املدريس بوالية سطيف -اجلزائر -
 djazairess.com/sétif/1808يف .2010 .02 .08
سعيد ،انيج عبد العظمي ( :)2006تعديل السلوك العدواين ،ط ،1مرص :مكتبة زهراء الرشق.
الرشبيين ،زكراي ( :)1994املشالكت النفس ية عند الطفال ،ط ،1القاهرة :دار الفكر العريب،
طلحة ،هشام ( :)2004أعامل اليوم ادلرايس للعنف يف الوسط املدريس مبسامهة الكشافة االسالمية
اجلزائرية فرع بسكرة.
عبد الغفار ،عبد السالم :)2007( ،مقدمة يف الصحة النفس ية ،ط ،1الردن :دار الفكر.
عبيد ،ماجدة ( :)2008الضغط النفيس ،ط ،1عامن :دار صفاء.
معر التري ،مصطفى :)1998( ،العنف العائيل ،ط ،1أاكدميية انيف العربية للعلوم المنية ،الرايض ،مكتبة
املكل فهد.
 www.djazairess.com/annasr/2529يف .2011 .11 .25
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العوامل املؤدية اىل تفيش ظاهرة العنف دلى طلبة املرحةل الثانوية حملافظة اخلليل
من وهجة نظر الطلبة
 نضال غوادرة.د
 جامعة اخلليل- قسم الرتبية-  لكية الرتبية،أس تاذ مساعد قسم املناجه وطرق التدريس
:امللخصهدف البحث اىل معرفة العوامل املؤدية اىل تفيش ظاهرة العنف دلى طلبة املرحةل الثانوية مبحافظة اخلليل
 طالب ًا وطالبة من طلبة املدارس احلكومية التابعة ملديرية تربية349  تألفت عينة البحث من،من وهجة نظر الطلبة
. مت اعداد اس تبيان مجلع البياانت ومت التحقق من صدقه وثباته، اختريت ابلطريقة العشوائية الطبقية،وتعلمي اخلليل
 والتخصص) وتوجد،وأسفرت النتاجئ اىل عدم وجود فروق يف ظاهرة العنف تعزى للك من متغري (اجلنس
فروق بني طالب القرى وطالب املدينة لصاحل طالب املدينة وبني طلبة املدينة وطلبة اخملاميت لصاحل طلبة
 ويف، يف حني أنه ال توجد فروق يف ظاهرة العنف يف املدارس الثانوية تعزى ملتغري املس توى الاكدميي،اخملاميت
.ضوء ذكل مت طرح بعض التوصيات
. حمافظة اخلليل، املرحةل الثانوية، ظاهرة العنف:اللكامت املفتاحية-Abstract:
The study aims at investigating the factors leading to the spread of violence
phenomena among Palestinian secondary school student at Hebron region. The
random stratified sample consisted of 349 male and female students in the schools of
Hebron Directorate of Education. The questionnaire was based the researchers
assured its reliability and validity following the scientific procedures. Result showed
that there were no statisticlly significant differences in violence phenomena at
secondary schools attributed to gender and academic stream. there were statistically
significant differences between students from villages and those from city for the
favor of those from the city and between the city camp for the favor of students
from the camp .there were no statistically significant differences in violence
phenomena at secondary schools attributed to qualification. Recommendations were
ststed at the end of the study.
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د .نضال غوادرة

 مقدمة:خلق هللا االنسان وزوده بأنواع من ادلوافع والانفعاالت اليت اذا أحسن التعامل معها ،واستمثرها
الاستامثر المثل يف حدود ما أمر هللا وما هنى عنه ،فان اخلري والفائدة س تعودان عليه وعىل لك من حوهل،
ولكنه اذا ترك لنفسه (حترك أهوائه) مفن املؤكد أهنا س تقوده اىل الاحنراف بعيداً عن مساكل الفطرة البرشية
السلمية ،ومن مث اكن من رمحة هللا عز وجل أن أرسل رسهل مبرشين ومنذرين ،وأنزل الكتاب واملزيان
والرشائع ،وحد احلدود والقوانني ،ليكون يف ذكل ضامن الس تقامة سلوك االنسان ،واذا اكن اخلري موجوداً
اقتضت حمكة هللا أن يكون الرش موجود ًا لميتحن االنسان يف هذه ادلنيا ،ومن أمثةل الرش العنف اذلي يقوم
به االنسان ضد أخيه االنسان ،فقد عرف االنسان منذ القدم العنف ممتث ًال يف قتل قابيل لخيه هابيل.
واالنسان منذ عالقته ابلطبيعة وتعامهل مع البيئة الطبيعية عرف العنف كحد الساليب اليت يتعامل معها مع
الطبيعة سواء أاكن هدفه جراء هذا العنف هو الرغبة يف البقاء أم تدمري مصادر الطبيعة اليت هتدد وجود
كيانه وفرض س يطرته عىل الطبيعة (الشوري.)1992 ،
يعد العنف سلواكً احنرافي ًا مكتس ب ًا ،وظاهرة اجامتعية مثرية للقلق ،كام أن العنف من الظواهر
الاجامتعية اليت ال تعمتد عىل عامل واحد وليس وليدة عنرص وحيد بل هو وليد مجموعة من العوامل
والس باب لهنا ظاهرة فردية واجامتعية لن العنف يعرب يف حد ذاته عن طبيعة الضعف واخللل والتناقض
يف س ياق الشخصية االنسانية اليت تصطنع هذا السلوك متومهة أنه س يوفر لها املتطلبات واحلاجات أو ما
حيقق لها الهداف لكننا جند أن احلقيقة عكس ذكل فعندما نس تخدم القوة وأساليهبا والعنف يف العالقات
الاجامتعية حتت أي مربر اكن فان ذكل يعد خروج عن املألوف وانهتاك للمعايري الاجامتعية فلقد عُرف
العنف بأنه "أي سلوك يعرب عنه بأي رد فعل هيدف اىل ايقاع الذى أو المل ابذلات أو ابلآخرين أو ختريب
ممتلاكت اذلات أو ممتلاكت الآخرين" (حيىي.)2000 ،
متثل املؤسسات الرتبوية منارات تسع اىل تزويد طلبهتا ابلعم واملعرفة مضن بيئة تربوية وتعلميية
تش متل عىل احلرية الاكدميية واحلوار واحرتام الرأي اخملالف وابملقابل فان البيئة اليت يتخللها الغضب
واملشاجرات واملشاحنات والاعتداءات الطالبية يه بيئة خطرية ولن توفر الجواء الاجامتعية الصحيحة يف
املؤسسات التعلميية ،وعىل الرمغ أن اجملمتعات املعارصة والكرث تطوراً حظرت اس تخدام العنف بلك أشاكهل
وأعطت لدلوةل حق اس تخدام بعض العقوابت اكلسجن عىل سبيل املثال ،اال أنه مل يزل بعض الفراد يف
اكفة اجملمتعات ميارسون العنف ،وهناك مناداة عىل املس توى االقلميي والعاملي للحد من ظاهرة العنف وهذا ما
أشارت اليه دراسة ( ،)Kim, 2005واليت قام أحد الطلبة بقتل مخسة عرش طالب ًا يف أرس كوالرادو يف
الوالايت املتحدة المريكية ،كام أكدت ادلراسات تفيش ظاهرة العنف يف املؤسسات الرتبوية الفرنس ية ويف
بعض املؤسسات الوروبية الخرى (التواهية.)2006 ،
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ان مفهوم ظاهرة العنف قد يس تخدم بعدة معان مهنا :العدوان واذلي هيدف اىل احلاق الرضر
اجلسمي ابلآخرين أو مبمتلاكهتم أو املمتلاكت العامة (نرص ،)1996 ،وقد نشأ مصطلح العنف اابن الثورة
الفرنس ية عام 1973م وبدأت دراس ته كامدة مس تقةل يف مطلع القرن التاسع عرش (أبو زيد ،)2000 ،هناك
من يرى أن كرثة غياب الطالب عن دروسه والهروب من مؤسس ته التعلميية واس تغالهل للحرية املتاحة
وارتياده للمقايه وتناول اخملدرات ورضب زمالئه ومحل أدوات حادة تعترب من مظاهر العنف (عوديدات،
.)1997
 أشاكل العنف:يقسم العنف من حيث السلوب وطريقته اىل:
 -1العنف اجلسدي :يقصد ابلعنف اجلسدي السلوك العنيف املوجه حنو اذلات أو الآخرين حلداث المل أو
الذى أو املعاانة للشخص الخر (أآل رشود.)1999 ،
ومن أمثةل العنف البدين الرضب ،أو ادلفع والرلك ،وشد الشعر ،والعض ،وهذا النوع من العنف
يرافقه غالب ًا نوابت من الغضب الشديد ويكون موهج ًا ضد مصدر العنف والعدوان (حيىي.)2000 ،
كام أنه ينجم عن أشاكل العنف اجلسدي السابق ذكرها أآاثر حصية ضارة قد تصل ملرحةل اخلطر أو
املوت اذا ما تفامقت ذلا فان العنف اجلسدي من املمكن مالحقته واثباته قانوني ًا وجنائي ًا.
 -2العنف الرمزي :هو اذلي ميارس فيه سلوك يريم اىل حتقري الآخرين أو اس تفزازمه اكالمتناع عن رد
السالم أو جتاهل الفرد و االزعاج من خالل الاس هتزاء والسخرية من خالل احلراكت أو النظرات وغريها.
هذا النوع من العنف يسميه علامء النفس العنف التسلطي ،وذكل للقدرة اليت يمتتع هبا الفرد اذلي
هو مصدر هذا النوع من العنف ،واملمثةل يف اس تخدام طرق تعبريية أو رمزية حتدث نتاجئ نفس ية وعقلية
واجامتعية دلى املوجه اليه هذا النوع من العنف ،وهو يشمل التعبري بطرق غري لفظية وعىل سبيل املثال
"اكحتقار الآخرين أو توجيه الاهانة هلم اكالمتناع عن النظر اىل الشخص اذلي يكن هل العداء أو النظر اليه
بطريقة تدل عىل ازدرائه وحتقريه" (أآل رشود.)2000 ،
 -3العنف اللفظي :هو اذلي يقف عن حدود الالكم ومن أمثلته الش مت والهتديد و اطالق الصفات غري
املناس بة ،وقد يكزن العنف فرداي ،حبيث يسع الفرد اىل احلاق الذى بغريه من الفراد وامجلاعات أو
الش ياء ،وقد يكون جامعي ًا ،حبيث تسعة جامعة اىل احلاق الذى يغريها من الفراد وامجلاعات.
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كام يتضح من تسميته فان هذا النوع من العنف يكون ابللفظ ،فوس يةل العنف هنا يه الالكم
واكلعنف البدين هيدف هذا النوع من العنف اىل التعدي عىل حقوق الآخرين ابيذاهئم عن طريق الالكم
واللفاظ الغليظة النابية ،وعادة ما يس بق العنف اللفظي الفعيل أو اجلسدي (الطاهر.)1997 ،
 -4العنف املبارش :وهو العنف املوجه حنو املوضوع الصيل املثري لالس تجابة العدائية ،مثل :املدرس أو
االداريني أو الطالب أو أي خشص يكون مصدراً أصلي ًا يثري الاس تجابة العدوانية وهنا الشخص العدواين
يوجه عدوانه مبارشة اىل املوضوع الصيل املثري لالس تجابة العدوانية (الشهري.)2002 ،
 -5العنف الغري مبارش :هو العنف املوجه اىل أحد رموز املوضوع الصيل وليس اىل املوضوع الصيل املثري
لالس تجابة العدوانية ،مفث ًال عندما يثري املدرس طالب ًا يتسم ابلعنف ،وال يس تطيع هذا الطالب توجيه عنفه
اىل املدرس ذاته لي سبب من الس باب ،عندئذ قد يوجه عنفه اىل يشء خاص هبذا املدرس أو حىت اىل
املمتلاكت املدرس ية (شويق.)1994 ،
 العوامل املسؤوةل عن العنف: -1العوامل النفس ية والفس يولوجية :والعنف اكجتاه نفيس وانفعايل جيعل الفرد يؤمن حبمك مس بق دون
الاعامتد عىل معرفة اكفية أو حقيقة علمية أو دليل منطقي فريى من خالهل الفرد ما جيب أن يراه فقط وال
يرى ما ال جيب أن يراه فهو يصبح أمع وأمص وأن احلرمان أو الهتديد ابس تخدام القوة يعترب عنف ًا يساعد يف
اشعاهل ويف غياب املشاركة امجلاعية يشعل العنف المر اذلي يودل الرصاع يف غياب تقاليد املنافسة الرشيفة
وادارة الرصاع سلمي ًا (الكرس ين.)2004 ،
 -2وسائل االعالم :مما ال شك فيه أن وسائل االعالم واملمتثةل يف االذاعة والتلفاز والصحافة واملرسح تلعب
دور ًا همام يف معلية التنش ئة الاجامتعية جنبا اىل جنب مع الارسة و املدرسة وجممتع التراب ،والصل أن
تكون العالقة قوية بني هذه املؤسسات مع بعضها البعض من أجل بناء االنسان الصاحل .فاالذاعة تعترب من
أكرث وسائل التثقيف انتشار ًا ،وترجع أمهيهتا اىل أن اللكمة املنطوقة ذات أثر كبري؛ لهنا ال حتتاج اىل معرفة
ابلقراءة والكتابة .يف حني أن التلفاز ميتاز عن االذاعة يف أنه أشذ تأثري ًا و أكرث قوة عىل جذب الانتباه ومنع
التشتت ،ونظر ًا لمهية الصحافة أطلق البعض امس " السلطة الرابعة" ،وحىت حتقق الصحافة أهدافها ال بد
أن يكون هدفها منبثق ًا من أهداف اجملمتع وقميه و مبادئه ،وأن تعمل عىل توجيه الفكر لالرتقاء به .ويلعب
املرسح دور ًا رئيس ًا يف تبصري الناس مبشالكت جممتعهم ،ومواضع املعاانة فيه ابالضافة اىل غرس املثل العليا،
وتمنيهتا مثل البعد عن التفكري الاتاكيل والخذ ابلتفكري العلمي كساس دلراسة املشالكت وحلها
(.)Ivra,1998
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ان توجيه هذه الوسائل ملنفعة املواطنني أمر بدهيىي ،ولكن قد حيدث أحيا ًان بطريقة أو بأخرى مما
يؤدي بدوره اىل سلوك سليب دلى أفراد اجملمتع ،فعىل سبيل املثال ما تعرضه شاشات التلفاز من أفالم
عنف ،برامج اكراتيه ومصارعة قدد يبدو لول وهةل أهنا برامج تثقيف ال تؤثر سلب ًا عىل أفراد اجملمتع
(.)Somgo, 1983
فوسائل االعالم املرئية واملسموعة واملقروءة والش بكة العلمية للمعلومات ميكن اس تغاللها يف بث
الرساةل االعالمية اخلاصة مباكحفة جرامئ العنف (عبد امحلود وأآخرون.)2004 ،
 -3العوامل الاجامتعية :ان اجملمتعات الكرث عرضة النتشار العنف تتسم ببىن اجامتعية معينة وهذا يكون يف
اجملمتعات اليت تكون بيدها السلطة سواء أاكن ذكل يف العائةل أو يف املنظامت الاجامتعية والس ياس ية
والاقتصادية واجملمتعات اليت تسودها القبلية .فهذه اجملمتعات مشجعة النتشار العنف ،ان السلوك العنيف
يظهر ابلنس بة للطالب عندما خيرق أنظمة املدرسة والقمي السائدة فهيا ،والطالب اذلي يقدم عىل ارتاكب
سلوك عنيف ليس دليه احرتام لقوانني املدرسة والطالب اذلي دليه قمي ونظم اجامتعية ال يلجأ اىل خرق
قوانني املدرسة ابرتاكب السلوكيات العنيفة (البداينة.)2003 ،
فلك ما يتعلمه الطفل من سلوكيات من أبويه ومن زمالئه ومن بيئته الاجامتعية قد تؤدي اىل
وجود اس تعداد فطري عند الطفل حنو العدوان ومع هذا فان خربات التعمل الوىل يه اليت تطبعه اجامتعي ًا
حنو السلوك العدواين أو بعيد ًا عنه (عطية.)2001 ،
 -4املدرسة :يه مؤسسة تربوية اجامتعية خيطط لها اجملمتع بطريقة مقصودة لتقليل حاجة من حاجاته
الاساس ية ،ويه اعداد ش باب املس تقبل اعداداً متاكم ًال ،وتربيهتم وتنشئهتم من خالل اكساهبم منظومة
اجملمتع القميية ،وتزداد أمهية املدرسة مكؤسسة من مؤسسات التنش ئة الاجامتعية ابس مترار يف وقتنا احلارض .و
ترجع هذه المهية اىل :أن الرسة مل تعد املسؤوةل الوحيدة عن التنش ئة الاجامتعية ،فقد بدأت املدرسة
تشارك الرسة هذه الوظيفة بسبب التطور الصناعي والاقتصادي ،وغزارة الرتاث الثقايف وتعقده وترامكه
والانفجار املعريف والتطور العلمي والتقين ،واس تنباط اللغة املكتوبة وايداعها الرتاث الثقايف واملبتكرات
العاملية احلديثة ،وامضحالل أثر الوراثة يف حتديد املاكنة الاجامتعية اليت أصبحت تكتسب عن طريق التعمل
(لكمينص.)1986 ،
وعىل الرمغ من ذكل اال أن الكثري من اجملمتعات عانت من العنف املدريس ففي الوالايت املتحدة
يتغيب  %8من الطالب عن مدارسهم شهر ًاي بسبب اخلوف من تعرضهم من قبل الطلبة الآخرين ،كام
يتعرض للعنف أكرث من ربع مليون طالب شهر ًاي ويواجه  12500معمل هتديدات ابس تخدام العنف وأن
 %60من طلبة املرحةل الثانوية ميلكون أسلحة وقاموا ابطالق النار عىل بعض الشخاص (عويدات،
.)1997
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 مشلكة ادلراسة وأس ئلهتا:لقد ترسب العنف اىل داخل أسوار املدار اليت يه مبثابة أماكن للرتبية ،وغرس القمي واملبادئ
والخالق امحليدة ،حيث نالحظ أن ظاهرة العنف تفشت يف مدارس العامل سواء املتحرض ،أو النايم المر
اذلي دفع الباحثني دلراسة هذه الظاهرة يف مدارس فلسطني ،وخصوص ًا مدارس املرحةل الثانوية.
حيث ميكن حرص مشلكة ادلراسة يف التساؤل الرئيس التايل:
 ما العوامل املؤدية اىل تفيش ظاهرة العنف دلى تالميذ املرحةل الثانوية يف مدارس السلطة الوطنيةالفلسطينية مبحافظة اخلليل من وهجة نظر الطلبة؟
ومن خالل التساؤل الرئيس ميكن اش تقاق عدد من الس ئةل الفرعية وفق ًا ملتغريات موضوع ادلراسة:
 -1ما العوامل النفس ية املؤدية اىل تفيش ظاهرة العنف دلى طلبة املرحةل الثانوية يف مدارس السلطة
الوطنية الفلسطينية مبحافظة اخلليل؟
 -2ما العوامل الاجامتعية الرسية املؤدية اىل تفيش ظاهرة العنف دلى طلبة املرحةل الثانوية يف مدارس
السلطة الوطنية الفلسطينية مبحافظة اخلليل؟
 -3ما العوامل املدرس ية املؤدية اىل تفيش ظاهرة العنف دلى طلبة املرحةل الثانوية يف مدارس السلطة
الوطنية الفلسطينية مبحافظة اخلليل؟
 -4ما العوامل املتعلقة بوسائل االعالم املؤدية اىل تفيش ظاهرة العنف دلى طلبة املرحةل الثانوية يف مدارس
السلطة الوطنية الفلسطينية مبحافظة اخلليل؟
 -5ما العوامل املؤدية اىل تفيش ظاهرة العنف دلى طلبة املرحةل الثانوية يف مدارس السلطة الوطنية
الفلسطينية مبحافظة اخلليل اليت تعزى اىل متغريات ادلراسة (اجلنس ،التخصص ،ماكن السكن ،الرتتيب
امليالدي بني الخوة والخوات ،املس توى الاكدميي)؟
 أهداف ادلراسة: -1التعرف عىل العوامل النفس ية والاجامتعية (الرسية) واملدرس ية ووسائل االعالم املس ئوةل عن العنف كام
يدركها الطلبة.
 -2حتديد نس بة ش يوع مظاهر العنف دلى طلبة املرحةل الثانوية.
 -3الكشف عن درجة الاختالف يف تأثري هذه العوامل ابختالف (اجلنس ،التخصص ،ماكن السكن،
الرتتيب امليالدي بني الخوة والخوات ،املس توى الاكدميي).
 -أمهية ادلراسة:
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تمكن أمهية ادلراسة احلالية يف أمهية املوضوع اذلي تتصدى دلراس ته ،حيث تسع دلراسة ظاهرة
العنف والعوامل املؤدية اىل تفش هيا و انتشارها بني طلبة املرحةل الثانوية بشلك خاص ويف اجملمتع بشلك عام،
وتكتسب ادلراسة احلالية أمهيهتا من كوهنا:
 -1يفيد الرتبويني واملعلمني والعاملني يف جمال االرشاد الرتبوي يف معرفة أس باب ظهور العنف يف املدارس
ويفيد من هجة اثلثة الطالب اذلين مه ش باب املس تقبل.
 -2تنبع أمهية ادلراسة من أمهية الظاهرة اليت تتناولها وخباصة يف معرفة العوامل النفس ية والاجامتعية املؤدية
للعنف دلى طلبة املرحةل الثانوية يف مدراس حمافظة اخلليل.
 -3قد تفيد واضعي املناجه يف التخطيط للربامج الوقائية والعالجية للطلبة يف املرحةل الثانوية حلل بعض
مشالكهتم اليت قد اليت قد تقلل من ظاهرة العنف.
جمل
آ
 -4قد تثري الاهامتم احمليل مبوضوع العنف ملا هل من أاثر سلبية عىل ا متع
 حدود ادلراسة:تقترص ادلراسة احلالية عىل دراسة العوامل املؤدية اىل تفيش ظاهرة العنف دلى طلبة املرحةل
الثانوية من العام ادلرايس  .2014/2015كام اس تخدم الباحث استبانة من اعداداه.
 مصطلحات ادلراسة: -1العنف لغة:
لكمة عنف ( )Violenceمش تقة من اللكمة الالتينية ( )Violareتعين ينهتك أو يؤذي أو
يغتصب ،وهو اس تخدام الضغط أو القوة اس تخدام ًا غري مرشوع أو غري مطلق للقانون من شأنه التأثري عىل
ارادة فرد ما.
ٌ
عنف به وعليه – عنيف ًا ،وعنافه :أخذه بشدة وقسوة ،والمه "فهو عنيف( ،اعتنف) المر :أخذه
بعنف ومل يكن هل عمل و ..اليشء :كرهه ،يقال اعتنف الطعام و ..فال اجمللس :حتول عنه ،عنفوان اليشء:
يقال هو يف عنفوان ش بابه أي يف نشاطه وحدّ ته"( .املسكيين ،)1997 ،ويعرفه العتيق ( )1994بأنه القوة
اجلسدية اليت تس تخدم لاليذاء والرضر ،ويف حني يعرفه املبحوح ( )2000هو أي معل يرتكب ضد
االنسان وحيط من كرامته ،وهو يرتاوح بني االهانة ابللكمة واس تخدام الرضب ،ويعرفه بدوي ( )1987هو
اس تخدام الضغط أو القوة اس تخدام ًا غري مرشوع أو غري مطابق للقانون من شأنه التأثري عىل ارادة فرد ما،
ويعرفه شليب (" )1998بأنه لك سلوك قويل أو فعيل يتضمن اس تخدام القوة أو الهتديد ابس تخدام الحلاق
الذى ابذلات أو ابلآخرين أو اتالف املمتلاكت والبيئة لتحقيق أهداف معينة".
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ويشري الرشبيين (" )2001أي جهوم أو فعل مضاد موجه حنو خشص أو يشء ما ينطوي عىل رغبة
يف التفوق عىل الآخرين ويظهر اما يف االيذاء أو الاس تخفاف أو السخرية" ،ويعرفه حلمي ( )1999ممارسة
القوة البدنية النزال الذى ابلشخاص واملمتلاكت ،كام أنه الفعل أو املعامةل اليت حتدث رضر ًا جسمي ًا أو
التدخل يف احلرية الشخصية.
ومما س بق يتفق لك من (العتيق واملبحوح وبدوي وشليب والرشبيين وحلمي) عىل أنه السلوك اذلي
يؤدي اىل احلاق الذى الغري مرشوع ابلآخرين سوا ًء أذى ابلقول أو الفعل.
وعليه ميكن تعريف العنف بأنه السلوك اذلي يؤدي اىل احلاق الذى الشخيص ابلآخرين ،وهل
أشاكل متعددة منا االيذاء اجلسدي ،وااليذاء اللفظي ،والش مت وااليذاء النفيس ،واجرائي ًا يعرف بأنه مجموع
ادلرجات اليت حيصل علهيا الطالب وفق ًا للداة املس تخدمة يف مجع املعلومات.
 -2العنف املدريس :هو السلوك العنيف الغري مرغوب به اذلي يلحق أرضار نفس ية وجسمية داخل
املدرسة وخارهجا عىل غريمه من الشخاص .هو لك ترصف يصدر عن التلميذ اجتاه الآخرين أو اجتاه املعمل
وممتلاكت املدرسة أو يصدر من املعمل اجتاه التلميذ ويؤدي اىل احلاق الذى ابلآخرين وقد يكون الذى
ابلآخرين وقد يكون الذى جسمي ًا أو نفس ي ًا ،فالسخرية والاس هتزاء من الفرد وفرض الآراء ابلقوة واسامع
اللكامت البذيئة مجيعها أشاكل لنفس الظاهرة ،ويعرفه الفتالوي ( )2005أنه تكل الظاهرة اليت تشمل عىل
السلواكت العنيفة يف املدرسة سواء ان اكنت ضد الطالب أو املعلمني أو املدرسني أو حىت التخريب املادي
وتمتثل هذه السلواكت يف السخرية والاعتداءات والسب والش مت والرضب والتخريب والهتديد والرسقة
واتالف أدوات الغري والتنابز ابللقاب أو حىت التحرش اجلنيس.
 -3العوامل الاجامتعية :ميثل تفاعل البيئة والصدقاء واملدرسة واحلي واليت تسهم يف تكوين ادلافع والسلوك
االجرايم دلى أحد أفراد اجملمتع (جاكسون.)2001 ،
 -4العوامل النفس ية :متثل مدراكت الفرد الشعورية وجوانب الشخصية واحلاةل املزاجية ومدى تأثرها ابلبيئة
احمليطة.
 ادلراسات السابقة:هدفت دراسة حسني ( )2014اىل التعرف عىل أس باب العنف اجلامعي وأشاكهل من وهجة نظر
عينة من طلبة جامعة البرتا ،والكشف عن مدى اختالف هذه الس باب والشاكل ابختالف اجلنس،
واملس توايت ادلراس ية للطلبة .لقد تكونت عينة ادلراسة من  331من الطلبة اجلامعيني ،مت اختيارمه ممن
يدرسون مساقات اجبارية عىل طلبة اجلامعة ،بطريقة عشوائية بواقع شعبتني من لك مساق ،ومت تطبيق
ادايت البحث ،استبانة أس باب العنف ،واستبانة أشاكل العنف عىل هذه العينة .وأظهرت النتاجئ أن العنف
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جاء بدرجة متوسطة ،وأن هناك فروق ًا بني طلبة املس توى الول ولك من الثالث والرابع يف حتديد
الس باب ،وأن هناك اختالف ًا بني اذلكور واالانث يف حتديد الس باب .كام أظهرت النتاجئ أن العنف النفيس
أكرث ش يوع ًا وانتشارا بني الطلبة بدرجة انتشار " متوسط" يليه العنف اجلسدي مث عنف املمتلاكت.
هدفت دراسة محمد وأآخرون ( )2012اىل التعرف اجلوانب البيئية لظاهرة العنف لطلبة املدارس
الثانوية يف مركز مدينة احلةل وقد اس تخدم الباحث املهنج الوصفي ومت اختيار العينة ابلطريقة القصدية،
وأوحضت النتاجئ اليت مت التوصل ألهيا من خالل قرار الاس امترات الاس تبيانية اخلاصة بأن الهيئة التدريس ية
وأرابب الرسة أن التدريس يسلب من خشصية الطالب وأثبتت النتاجئ بأن  %80من الفرو قات الفردية
بني الطالب تسبب العنف وأوحضت النتاجئ أن الانطباعات والترصفات اخلطرة واملرعبة داخل الصف لها
تأثري عىل نفس ية الطالب وأن  %80من يؤكد عىل خطورة هذه الترصفات اليت حتدث داخل الصف
قامت شو ( )Cho. 2011بتحديد الس باب املؤدية اىل العنف ،وأسفرت نتاجئ ادلراسة أن
مشاهدة أفالم واطالق النار يف التلفاز سامه اىل درجة كبرية يف انتشار ظاهرة اطالق النار امجلاعي يف
املؤسسات التعلميية بأمريكيا ،وبينت أيض ًا أن اذلكور يزنعون اىل اس تخدام العنف حلل مشألكهم عىل عكس
االانث اللوايت اندراً ما يلجأن اىل العنف حلل الزناعات.
ويف دراسة جوزف ( )Jozef, 2011واليت هدفت اىل تقيص الس باب وراء عنف الطالب يف
املدارس ضد املعلمني ،وزع الباحث استبانة عىل  367معلامً ومعلمة يف س بع مقاطعات يف سلوفاكيا ،وبعد
حتليل النتاجئ تبني أن مشاهدة أفالم العنف واحباطات بعض الطالب سامهت يف انتشار العنف يف
املدارس.
وأجرت امبايب ( )2011دراسة هدفت اىل التعرف عىل مظاهر وأس باب العنف املدريس يف
املرحةل الثانوية وطرق عالجه ،لتحقيق هدف ادلراسة اس تخدم الباحث عدة استباانت وزعت عىل الطلبة
واملديرين واملعلمني واخلرباء والرتبويني يف اجلامعات ،وأظهرت النتاجئ أن من أبرز وأقوى الس باب اليت تقود
اىل العنف املدريس اكنت تعود للطالب وأرسته حيث جاءت بدرجة مرتفعة ،وأن االعالم من الس باب
الرئيس ية أيض ًا يف نرش وتعزيز العنف بني الطلبة.
ويف دراسة الشوحيات وعكروش ( )2010واليت هدفت اىل التعرف عىل أس باب العنف الطاليب
ودرجة أمهيهتا من وهجة نظر طلبة اجلامعات الردنية احلكومية واخلاصة حيث قام الباحثان بتطوير استبانة
وزعت عىل عينة قواهما  2100طالب وطالبة من طلبة اجلامعات الردنية واس تخدم الباحث العينة الطبقية
العنقودية وجاءت نتاجئ ادلراسة مرتبة تنازلي ًا لس باب ودرجة أمهيته كام ييل :املهارات الشخصية للطلبة تلهيا
اخللفية الرتبوية والاجامتعية للطالب ،مث اخللفية الثقافية للطالب وأخري ًا اجلوانب العلمية ذات الصةل ابدلراسة.
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ويف دراسة شوحيات ( )2009هدفت اىل معرفة درجة تقدير طلبة اجلامعات الردنية لمهية
مسببات العنف الطاليب ذات العالقة ببيئة اجلامعات الردنية وس ياس هتا وادارهتا ،ومت تطبيق هذه ادلراسة
عىل عينة عشوائية بلغت  2100طالب وطالبة ،من طلبة اجلامعات الردنية واس تخدم الباحث أداة من
اعداده لهذا الغرض ،وجاءت النتاجئ مرتبت ًا ترتيب تنازلي ًا من حيث الكرث المهية ملسببات العنف :عدم
املساواة يف تطبيق التعلاميت اجلامعية ،وقةل فرص الالتقاء بعمداء شؤون الطلبة وكذكل س ياس ية القبول اليت
جتعل الطلبة لاللتحاق بتخصصات ال يرغبون يف دراس هتا ،كام توصلت ادلراسة اىل وجود فروق داةل
احصائيا تبع ًا لنوع اجلامعة حكومية أو خاصة.
ويف دراسة الرصايرة ( )2009واليت هدفت اىل الكشف عن درجة وجود الس باب املؤدية بطلبة
املدارس الثانوية احلكومية اذلكور يف الردن ملامرسة سلوك العنف الطاليب يف املدارس ،أظهرت نتاجئ ادلراسة
أن درجة وجود الس باب املؤدية بطلبة املدارس الثانوية احلكومية اذلكور ملامرسة سلوك العنف الطاليب
املوجه ضد املعلمني واالداريني اكنت متوسطة ،جاء ترتيب هذه الس باب من وهجة نظر مجيع أفراد عينة
ادلراسة عىل النحو الآيت :الس باب اخلارجية والس ياس ية والاعالمية يف ادلرجة الوىل ،ومن مث الس باب
املدرس ية ،وتلهيا الس باب النفس ية اليت تعود للطلبة وأرسمه.
ويف دراسة عواد ( )2008مفن خالل املالحظة املس مترة للاثث املدريس يف الغرف الصفية ويف
املرافق الخرى يف املدرسة ،ومن خالل الشاكوى املس مترة للمعلامت حول قيام بعض الطالبات ابلعبث
ابلاثث املدريس وختريبه قامت املعلمة بعمل حبث اجرايئ عىل شلك استبانة حول أس باب قيام الطلبة
بتخريب الاثث املدريس ،تبني أن من أس باب التخريب دلى الطلبة :العالقات املتوترة والتغريات املفاجئة
داخل املدرسة واالحباط والكبت وعدم السامح للطالب ابلتعبري عن مشاعره ،فغالب ًا ما يقوم املعلمون ابذالل
الطالب واهانته اذا أظهر غضبه ،وكذكل الرتكزي عىل جوانب الضعف عند الطالب واالكثار من انتقاده
والسخرية منه ورفض مجموعة الرفاق والزمالء هل.
وقدم النريب ( )2008دراسة هدفت اىل التعرف عىل العوامل النفس ية والاجامتعية اليت تقف
وراء انتشار ظاهرة العنف يف املدارس االعدادية التابعة لواكةل الغوث وتشغيل الالجئني يف قطاع غزة
(بنني) ،اس تخدم الباحث يف هذا البحث املهنج الوصفي التحلييل ،كام اس تخدم الباحث استبانتني من
اعداده وبلغ عدد أفراد جممتع ادلراسة 10080تلميذ ًا وأما عينة ادلراسة فقد بلغت  480تلميذ ًا ،وعينة املعلمني
 110معلامً ،وأسفرت نتاجئ ادلراسة أن العوامل النفس ية والاجامتعية املسؤوةل عن العنف املدريس من وهجة
نظر املعلمني يف املرحةل االعدادية جاءت مرتبة كام ييل :العوامل الرسية أو ًال ومن مث العوامل االعالمية،
وبعدها العوامل الاجامتعية ،تلهيا العوامل اذلاتية وأخري ًا العوامل البيئة املدرس ية.
وحاول الرصايرة ( )2006التعرف عىل ظاهرة العنف وأشاكهل السائدة دلى طلبة اجلامعات
احلكومية ،وتكونت العينة من  1500طالب وطالبة من طلبة الباكلوريوس يف لك من اجلامعة الردنية،
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الريموك ،مؤتة ،وقد اس تخدم الباحث الاستبانة كداة لقياس وأسفرت نتاجئ ادلراسة عن وجود عالقة اجيابية
بني متغري النوع الاجامتعي والعوامل الاجامتعية والعوامل الاقتصادية ولك من العنف اجلسدي والتحرش
اجلنيس والعنف النفيس والتعدي عىل املمتلاكت وكذكل ابلنس بة للعالقة بني لك من النوع الاجامتعي
واللكية واملس توى الاجامتعي وأس باب العنف املامرس داخل اجلامعة.
ويف دراسة الزيود و احلباش نه ( )2006فقد هدفت اىل التعرف عىل الس باب الرئيس ية الاكمنة
وراء العنف يف املدارس الردنية ،وتكونت عينة ادلراسة من  16حاةل عنف مدريس أخذت من جسالت
املدارس ووزارة الرتبية والتعلمي ،وبعد امتام اجراءات ادلراسة من مقابالت وغريها ،أظهرت النتاجئ ان
اس تفزازات املعلمني للطلبة من الس باب الرئيسة وراء العنف املدريس ،كام أظهرت ادلراسة ان من
الس باب الخرى اهامل الطلبة والاس هتتار هبم اضافة اىل شةل السوء وضعف العالقة بني املدرسة والرسة.
ويف دراسة كمي ( )Kim,2005بعنوان الآليات ادلفاعية والعنف املبلغ عنه ذاتي ًا جتاه الغرابء عىل
عينة من طلبة جامعة (مونتوكوال اراكنزاز) يف الوالايت املتحدة المريكية وتكونت عينة ادلراسة من 30
طالب ًا قاموا بتعبئة بطاقات خاصة ابملالحظة ،واس تخدم فهيا مقياس الاضطراب النفيس ( )TATوقد
أسفرت النتاجئ أن السبب املبارش ملامرسة العنف دلى الطلبة هو عدم النضج الس تخدام أآليات ادلفاع وعدم
القدرة عىل ضبط النفس.
وقدم ( )Soyibo and Lee, 2003دراسة هدفت اىل التعرف عىل العنف الرسي واملدريس
بني طلبة املرحةل العليا يف (جاماياك) ،وقام الباحث بتوزيع استبانة عىل عينة ادلراسة والبالغة  3124طالب ًا
وطالبة من طلبة الصفني العارش واحلادي عرش ،والنتاجئ أشارت اىل أن  %78.5من الطلبة ّمروا حبوادث
عنف يف جممتعاهتم %66.8 ،من الطلبة تعرضوا للعنف داخل بيوهتم بيامن تعرض  %44.7مهنم للعنف داخل
املدرسة %29 ،من الطلبة تسببوا جبروح لزمالهئم يف حوادث عنف.

 التعقيب عىل ادلراسات السابقة:ومن خالل العرض السابق اس تفاد الباحث من هذه ادلراسات والبحوث سواء من حيث
االجراءات املهنجية أو من النتاجئ اليت أسفرت عهنا رمغ تعدد وتنوع الثقافات واختالف الدوات ،ولهذا ال
ادعي أن متغريات هذه ادلراسة مل ت َْط َرق عىل الصعيد االقلميي أو ادلاخيل ،ولكن معظم ادلراسات السابقة
اذلكر طبقت عىل الطالب مثل ) ،Jozef (2011و امبايب ( ،)2011و الشوحيات وعكروش ( )2010و
الرصايرة ( )2009والزيود واحلباش نه ( ،)2006و الرصايرة ( ،)2006و )، Soyibo and Lee (2003
ذلا لعل هذه ادلراسة تضفي شيئ ًا من المهية للموضوع لكوهنا طبقت عىل مديري املدراس الثانوية ،اضافة
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اىل ذكل كون هذه ادلراسة طبقت عىل الواقع الفلسطيين يف حني أن مجيع ادلراسات السابقة طبقت عىل
عينات خارج الوطن ،كام مت الاعامتد عىل اجلانب النظري ابالطالع عىل املصادر واملراجع وادلراسات
السابقة ذات الارتباط مبوضوع ادلراسة لبناء اخللفية النظرية ،وكذكل يف بناء الاس تبيان  ،كداة مجلع
البياانت اخلاصة هبذه ادلراسة.
 اجراءات ادلراسة -1مهنج ادلراسة:
اعمتد هذا البحث املهنج الوصفي ابعتباره املهنج والسلوب التطبيقي من خالل مجع البياانت من
عينة البحث ،وال يقف ذكل عند مجع ووصف البياانت ،وامنا تعدى ذكل بتحليل الظاهرة وتفسريها
والوصول اىل اس تنتاجات تسهم يف حتسن الواقع.
 -2جممتع ادلراسة وعينهتا:
تكون جممتع ادلراسة من مجيع طالب وطالبات املرحةل الثانوية يف حمافظة اخلليل ،حيث بلغ عددمه
 6980طالب ًا وطالبة ،ومت اختيار عينة عشوائية طبقية من جممتع ادلراسة قواهما  349طالب ًا وطالبة ،مت
اختيارها بنا ًء عىل متغري اجلنس ،ومتثل عينة ادلراسة ما نسبته  %5من جممتع ادلراسة.
جدول ( :)1يوحض خصائص العينة ادلميوغرافية
املتغري
اجلنس
التخصص
ماكن السكن
الرتتيب بني االخوة
والخوات

مس توايت املتغري
ذكر
أنىث
علمي
أديب
مدينة
قرية
خممي
الول
الثاين
الثالث
الرابع فأعىل
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167
182
133
216
163
177
2
68
56
70
148

النس بة
47.9
52.1
38.1
61.9
47.7
51.8
0.6
19.9
16.4
20.5
43.3

القمي الناقصة
7
7

العدد ( )03ديسمبر 2016

86

العوامل المؤدية إلى تفشي ظاهرة العنف لدى طلبة المرحلة الثانوية

املس توى الاكدميي

متوسط مفا دون
جيد
جيد جدا
ممتاز

28
109
140
67

د .نضال غوادرة

8.1
31.7
40.7
19.5

5

 -3أداة ادلراسة:
قام الباحث ابعداد استبانة لقياس العوامل املؤدية اىل تفيش ظاهرة العنف دلى طلبة املرحةل
الثانوية يف مدارس السلطة الوطنية الفلسطينية مبحافظة اخلليل من وهجة نظر الطلبة مع اجراء بعض
التعديالت وحذف البعض واضافة فقرات أخرى وفق ًا لآراء احملمكني.
 -1-3تصحيح الاستبانة :تكونت عبارات الاستبانة من ثالثة أوزان ،عالية وتعط  3درجات ،ومتوسطة
درجتان ،ومنخفضة ( درجة واحدة) ،وهذا يعين أن ادلرجة العليا لالستبانة  120وادلرجة ادلنيا  40درجة.
مفتاح التصحيح
املتوسط احلسايب
1.66-1
2.33-1.66
3-2.33
 -2-3صدق و ثبات الاستبانة:

ادلرجة
منخفضة
متوسطة
مرتفعة

للتأكد والتحقق من صدق وثبات الاستبانة املس تخدمة يف ادلراسة احلالية مت تطبيق أداة ادلراسة
عىل عينة اس تطالعية بلغ عددمه  83طالب ًا وطالبة خارج العينة الصلية ،ومت اس تخراج معامل ارتباط
بريسون لالتساق ادلاخيل من خالل ارتباط مجيع الفقرات مع ادلرجة اللكية لالستبانة ،حيث تراوحت
معامالت الارتباط بني  ،0.83-0.36ويشري ذكل اىل أن مجيع هذه الارتباطات داةل احصائي ًا ابس تثناء
الفقرة رمق  15اكنت غري داةل احصائي ًا ،ومت التأكد من الصدق أيض ًا من خالل عرضها عىل مجموعة من احملمكني
البداء الرأي كام ذكر سابق ًا ومت تعديل وحذف واضافة فقرات أخرى ،وفامي يتعلق حبساب الثبات فقد مت
حسابه عن طريق اس تخراج معامل ألفا كرونباخ ،حيث اكنت قمية ألفا .0.86
 متغريات ادلراسة: -1املتغريات املس تقةل :اجلنس ،التخصص ،ماكن السكن ،الرتتيب بني الخوة و الخوات ،املس توى
الاكدميي.
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية
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 -2املتغري التابع :ظاهرة العنف يف املدارس الثانوية يف حمافظة اخلليل.
 اجراءات تطبيق البحث:اكنت اجراءات تطبيق البحث عىل النحو الآيت:
 -1الرجوع اىل الدب الرتبوي العداد الاس تبيان اخلاص ابلعوامل املؤدية اىل تفيش العنف دلى طلبة املرحةل
الثانوية يف مدارس حمافظة اخلليل من وهجة نظر الطلبة ،ومت التحقق من خصائصه الس يكومرتية عىل عينة
اس تطالعية.
ً
 -2اختيار عينة البحث واليت بلغت  149طالبا وطالبة من طلبة املرحةل الثانوية يف مدراس حمافظة اخلليل
بصورة طبقية.
 -3احلديث مع الطلبة وطمأنهتم ،ورشح الهدف من الاستبانة وأمهيته واملقصود من ذكل ،ومن مث توزيع
الداة علهيم ومجعها.
 -4ادخال البياانت اىل احلاسوب لتحليل نتاجئ الفروض اخلاصة ابلبحث.
 -5اس تخالص النتاجئ وتفسريها ووضع بعض التوصيات يف ضوء تكل النتاجئ.
 املعاجلة االحصائية:لتحديد العوامل املؤدية اىل تفيش ظاهرة العنف دلى طلبة املرحةل الثانوية يف مدارس حمافظة
اخلليل من وهجة نظر الطلبة ،مت حساب املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية ،مث حساب "ت" (T-
 )Testواس تخدام حتليل التباين الحادي ( )One Way Anovaواختبار ش يفيه للمقارانت البعدية.
 حتليل نتاجئ ادلراسة: التساؤل الرئيس :العوامل املؤدية اىل تفيش ظاهرة العنف دلى طلبة املرحةل الثانوية يف مدارس السلطةالوطنية الفلسطينية مبحافظة اخلليل من وهجة نظر الطلبة؟
ومن خالل التساؤل الرئيس ميكن اش تقاق عدد من الس ئةل الفرعية وفق ًا ملتغريات موضوع ادلراسة:
*السؤال الول :ما العوامل النفس ية املؤدية اىل تفيش ظاهرة العنف دلى طلبة املرحةل الثانوية يف مدارس
السلطة الوطنية الفلسطينية مبحافظة اخلليل؟
لالجابة عن السؤال السابق مت اس تخراج املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية للعوامل
النفس ية اىل تفيش ظاهرة العنف دلى طلبة املرحةل الثانوية يف مدارس السلطة الوطنية الفلسطينية مبحافظة
اخلليل وذكل كام هو موحض يف اجلدول رمق (.)3
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جدول ( :)3املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية للعوامل النفس ية املؤدية اىل تفيش ظاهرة العنف
دلى طلبة املرحةل الثانوية يف مدارس السلطة الوطنية الفلسطينية مبحافظة اخلليل ،مرتبة حسب المهية
الفقرة

1

تأثري مرحةل املراهقة عىل سلوك التالميذ

2.23

0.82

مرتفعة

2
3
4
5
6
7
8
9
10

قةل وجود النشطة الرتوحيية
املناجه ادلراس ية ال تعاجل العنف
ينتابين شعور ابليأس واالحباط
اشعر بأنين متوتر دامئ ًا
عدم قدرة املعلمني يف حل مشألك التالميذ
قسوة املدرسة عىل التلميذ
أعاين من كرثة أوقات الفراغ
عدم ممارسة املرشد الرتبوي دلوره عىل النحو املطلوب
أشعر بعدم القدرة عىل التكيف مع زماليئ

2.12
2.00
1.85
1.84
1.82
1.72
1.54
1.49
1.42

0.89
0.86
0.85
0.85
0.84
0.82
0.77
0.72
0.71

مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

الرتتيب

املتوسط
احلسايب

الاحنراف
املعياري

ادلرجة

نالحظ من اجلدول السابق ومن خالل املعطيات الواردة يف اجلدول العوامل النفس ية املؤدية اىل
تفيش ظاهرة العنف دلى طلبة املرحةل الثانوية يف مدارس السلطة الوطنية الفلسطينية مبحافظة اخلليل يه
(تأثري مرحةل املراهقة عىل سلوك التالميذ) حيث بلغ املتوسط احلسايب  2.23مع احنراف معياري  0.82و
تالها الفقرة (قةل وجود النشطة الرتوحيية) مبتوسط حسايب  2.12مع احنراف معياري  0.89و تلهتا الفقرة
(املناجه ادلراس ية ال تعاجل العنف) مبتوسط حسايب  2.00مع احنراف معياري  ،0.86و اكن أقل الفقرات
أمهية يف ظاهرة العنف يف املدارس الثانوية يف حمافظة اخلليل (أشعر بعدم القدرة عىل التكيف مع زماليئ)
مبتوسط حسايب  1.54مع احنراف معياري  0.77وتالها الفقرة (عدم ممارسة املرشد الرتبوي دلوره عىل النحو
املطلوب) مبتوسط حسايب  1.49مع احنراف معياري  0.72وتالها الفقرة (أعاين من كرثة أوقات الفراغ)
مبتوسط حسايب  1.42مع احنراف معياري .0.71
 السؤال الثاين :ما العوامل الاجامتعية و الرسية املؤدية اىل تفيش ظاهرة العنف دلى طلبة املرحةل الثانويةيف مدارس السلطة الوطنية الفلسطينية مبحافظة اخلليل؟
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لالجابة عن السؤال السابق مت اس تخراج املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية للعوامل
الاجامتعية و الارسية املؤدية اىل تفيش ظاهرة العنف دلى طلبة املرحةل الثانوية يف مدارس السلطة الوطنية
الفلسطينية مبحافظة اخلليل وذكل كام هو موحض يف اجلدول رمق (.)4
جدول ( :)4املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية للعوامل الاجامتعية و الرسية املؤدية اىل تفيش
ظاهرة العنف دلى طلبة املرحةل الثانوية يف مدارس السلطة الوطنية الفلسطينية مبحافظة اخلليل ،مرتبة
حسب المهية
الرتتيب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الفقرة
امحلاية الزائدة للتلميذ
كرثة عدد البناء يف الرسة.
قةل جلوس البوين مع البناء لنصحهم وارشادمه.
كرثة املشألك العائلية.
افتقار الطالب ملشاعر احملبة داخل الرسة.
اهامل الرسة للطالب وعدم متابعته.
المتيزي يف املعامةل من قبل الوادلين
كرثة غياب الب عن املزنل.
احنراف أحد أفراد الرسة
انفصال الوادلين

املتوسط احلسايب
1.89
1.78
1.56
1.42
1.41
1.40
1.38
1.34
1.28
1.13

الاحنراف املعياري
0.78
0.85
0.79
0.70
0.70
0.69
0.66
0.63
0.59
0.41

ادلرجة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

نالحظ من اجلدول السابق ومن خالل املعطيات الواردة يف اجلدول أن العوامل الاجامتعية و الرسية
املؤدية اىل تفيش ظاهرة العنف دلى طلبة املرحةل الثانوية يف مدارس السلطة الوطنية الفلسطينية مبحافظة
اخلليل يه (امحلاية الزائدة للتلميذ) حيث بلغ املتوسط احلسايب  1.89مع احنراف معياري  0.78و تالها
الفقرة (كرثة عدد البناء يف الرسة) مبتوسط حسايب  1.78مع احنراف معياري  0.85و تالها الفقرة (قةل
جلوس البوين مع البناء لنصحهم وارشادمه ).مبتوسط حسايب  1.56مع احنراف معياري ( ،)0.79و اكن
أقل الفقرات أمهية يف ظاهرة العنف يف املدارس الثانوية يف حمافظة اخلليل (انفصال الوادلين) مبتوسط
حسايب  1.37مع احنراف معياري  0.63و تالها الفقرة (احنراف أحد أفراد الرسة) مبتوسط حسايب 1.28
مع احنراف معياري  1.59و تالها الفقرة (كرثة غياب الب عن املزنل) مبتوسط حسايب  1.34مع احنراف
معياري .0.63
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 السؤال الثالث :ما العوامل املدرس ية املؤدية اىل تفيش ظاهرة العنف دلى طلبة املرحةل الثانوية يف مدارسالسلطة الوطنية الفلسطينية مبحافظة اخلليل؟
لالجابة عن السؤال السابق مت اس تخراج املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية للعوامل
املدرس ية املؤدية اىل تفيش ظاهرة العنف دلى طلبة املرحةل الثانوية يف مدارس السلطة الوطنية الفلسطينية
مبحافظة اخلليل وذكل كام هو موحض يف اجلدول رمق (.)5
جدول ( :)5املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية للعوامل املدرس ية املؤدية اىل تفيش ظاهرة العنف
دلى طلبة املرحةل الثانوية يف مدارس السلطة الوطنية الفلسطينية مبحافظة اخلليل ،مرتبة حسب المهية
الفقرة
الرتتيب
 1كرثة عدد الطلبة داخل الغرفة ادلراس ية.
 2حتزي بعض املعلمني لبعض الطلبة.
 3قةل النشطة املدرس ية اليت يفرغ فهيا الطالب طاقته.
 4عدم تلبية املدرسة حلاجات وميول الطلبة.
 5عدم تفهم املعلمني ملشالكت الطلبة.
 6تكوين الشلل والعصاابت يف املدرسة.
 7ضعف االتصال واملتابعة بني الرسة واملدرسة.
 8سوء العالقة بني الطالب واملدرس.
 9ضيق املاكن اخملصص السرتاحة الطلبة.
 10ضعف الضوابط املدرس ية.

املتوسط احلسايب
2.30
2.21
2.10
2.01
1.95
1.89
1.71
1.69
1.62
1.55

الاحنراف املعياري
0.87
0.89
0.88
0.83
0.87
0.88
0.81
0.82
0.81
0.75

ادلرجة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

نالحظ من اجلدول السابق ومن خالل املعطيات الواردة يف اجلدول أن العوامل املدرس ية املؤدية
اىل تفيش ظاهرة العنف دلى طلبة املرحةل الثانوية يف مدارس السلطة الوطنية الفلسطينية مبحافظة اخلليل
يه (كرثة عدد الطلبة داخل الغرفة ادلراس ية) حيث بلغ املتوسط احلسايب  2.30مع احنراف معياري 0.87
و تالها الفقرة (حتزي بعض املعلمني لبعض الطلبة) مبتوسط حسايب  2.21مع احنراف معياري  0.89و تالها
الفقرة (قةل النشطة املدرس ية اليت يفرغ فهيا الطالب طاقته) مبتوسط حسايب  2.10مع احنراف معياري
.0.88
و اكن أقل الفقرات أمهية يف ظاهرة العنف يف املدارس الثانوية يف حمافظة اخلليل (ضعف الضوابط
املدرس ية ).مبتوسط حسايب  1.69مع احنراف معياري  0.82و تالها الفقرة (ضيق املاكن اخملصص السرتاحة
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية

العدد ( )03ديسمبر 2016

91

د .نضال غوادرة

العوامل المؤدية إلى تفشي ظاهرة العنف لدى طلبة المرحلة الثانوية

الطلبة ).مبتوسط حسايب  1.62مع احنراف معياري  0.81و تالها الفقرة (سوء العالقة بني الطالب
واملدرس ).مبتوسط حسايب  1.55مع احنراف معياري .0.75
 السؤال الرابع :ما العوامل املتعلقة بوسائل االعالم املؤدية اىل تفيش ظاهرة العنف دلى طلبة املرحةلالثانوية يف مدارس السلطة الوطنية الفلسطينية مبحافظة اخلليل؟
لالجابة عن السؤال السابق مت اس تخراج املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية للعوامل
املتعلقة بوسائل االعالم املؤدية اىل تفيش ظاهرة العنف دلى طلبة املرحةل الثانوية يف مدارس السلطة
الوطنية الفلسطينية مبحافظة اخلليل وذكل كام هو موحض يف اجلدول رمق (.)6
جدول ( :)6املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية للعوامل املتعلقة بوسائل االعالم املؤدية اىل تفيش
ظاهرة العنف دلى طلبة املرحةل الثانوية يف مدارس السلطة الوطنية الفلسطينية مبحافظة اخلليل ،مرتبة
حسب المهية
الرتتيب

الفقرة

املتوسط احلسايب

الاحنراف املعياري

ادلرجة

2.11
2.07
2.06
1.94
1.87

0.88
0.91
0.88
0.89
0.87

مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

1
2
3
4
5

مشاهدة املسلسالت الغرامية.
متابعة الطالب لربامج املصارعة والاكراتيه.
ابراز الصحف لخبار اجلرمية والعنف.
مشاهدة الطالب لفالم العنف.
عدم بث برامج للتوجيه واالرشاد.

6
7
8
9
10

0.88
1.81
التأثر ابلربامج الجنبية اليت يعرضها التلفاز.
0.83
1.80
اعطاء احلرية للطالب ملشاهدة ما يريده.
0.85
1.70
الاطالع عىل جمالت االاثرة.
0.84
1.69
مشاهدة بعض ادلعاايت املؤدية اىل العنف.
0.83
1.67
تقمص خشصيات البطال مبسلسالت العنف.
نالحظ من اجلدول السابق ومن خالل املعطيات الواردة يف اجلدول العوامل املتعلقة بوسائل
االعالم املؤدية اىل تفيش ظاهرة العنف دلى طلبة املرحةل الثانوية يف مدارس السلطة الوطنية الفلسطينية
مبحافظة اخلليل يه (مشاهدة املسلسالت الغرامية) حيث بلغ املتوسط احلسايب  2.11مع احنراف معياري
 0.88و تالها الفقرة (متابعة الطالب لربامج املصارعة والاكراتيه) مبتوسط حسايب  2.07مع احنراف معياري
 0.91و تالها الفقرة (ابراز الصحف لخبار اجلرمية والعنف) مبتوسط حسايب  2.06مع احنراف معياري
 ،0.88و اكن أقل الفقرات أمهية يه (تقمص خشصيات البطال مبسلسالت العنف ).مبتوسط حسايب 1.70
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مع احنراف معياري  0.85و تالها الفقرة (مشاهدة بعض ادلعاايت املؤدية اىل العنف) مبتوسط حسايب
 1.69مع احنراف معياري  0.84و تالها الفقرة (الاطالع عىل جمالت االاثرة) مبتوسط حسايب  1.67مع
احنراف معياري .0.83

 السؤال اخلامس :ما العوامل املؤدية اىل تفيش ظاهرة العنف دلى طلبة املرحةل الثانوية يف مدارس السلطةالوطنية الفلسطينية مبحافظة اخلليل اليت تعزى اىل متغريات ادلراسة (اجلنس ،التخصص ،ماكن السكن،
الرتتيب امليالدي بني الخوة والخوات ،املس توى الاكدميي)؟
لالجابة عن السؤال السابق فقد مت حفص واختبار الفرضيات التالية:
 الفرضية الوىل :ال توجد فروق ذات دالةل احصائية عند مس توى ادلالةل ( )0.05≤يف ظاهرة العنفيف املدارس الثانوية يف حمافظة اخلليل تعزى ملتغري اجلنس.
للتحقق من حصة الفرضية السابقة مت اس تخدام اختبار (ت) للفروق ظاهرة العنف يف املدارس
الثانوية يف حمافظة اخلليل تعزى ملتغري اجلنس ،وقد حصلت الباحث عىل النتاجئ كام يه موحضة يف جدول
رمق (.)7
جدول ( :)7نتاجئ اختبار ت للفروق يف ظاهرة العنف يف املدارس الثانوية يف حمافظة اخلليل تعزى ملتغري
اجلنس
اجلنس
ذكر
أنىث

درجات احلرية
347

قمية ت احملسوبة
-0.433

ادلاةل االحصائية
0.82

املتوسط احلسايب الاحنراف املعياري
العدد
0.37
1.75
167
0.27
1.76
182
تشري املعطيات الواردة يف اجلدول السابق أنه توجد فروق ذات دالةل احصائية عند املس توى
( )0.05≤يف ظاهرة العنف يف املدارس الثانوية يف حمافظة اخلليل تعزى ملتغري اجلنس ،وذكل لن قمية
ادلاةل االحصائية املتعلقة هبذا املتغري بلغت  0.00أي أن هذه القمية أقل من قمية ألفا  ،0.05وقد اكنت
اجاابت املبحوثني بدرجة متوسطة حيث بلغ املتوسط احلسايب لذلكور  1.75ولالانث  ،1.76وبذكل ترفض
الفرضية الصفرية.
 الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات دالةل احصائية عند مس توى ادلالةل ( )0.05≤يف ظاهرة العنفيف املدارس الثانوية يف حمافظة اخلليل تعزى ملتغري التخصص
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للتحقق من حصة الفرضية السابقة مت اس تخدام اختبار (ت) للفروق ظاهرة العنف يف املدارس
الثانوية يف حمافظة اخلليل تعزى ملتغري التخصص ،وقد حصلت الباحث عىل النتاجئ كام يه موحضة يف جدول
رمق ()8
جدول ( :)8نتاجئ اختبار ت للفروق يف ظاهرة العنف يف املدارس الثانوية يف حمافظة اخلليل تعزى ملتغري
التخصص
درجات
احلرية
347

قمية ت
احملسوبة
-0.201

ادلاةل
االحصائية
0.529

الاحنراف
التخصص العدد املتوسط
املعياري
احلسايب
0.33
1.82
علمي 133
0.31
1.83
216
أديب
تشري املعطيات الواردة يف اجلدول السابق أنه ال توجد فروق ذات دالةل احصائية عند املس توى
( )0.05≤يف ظاهرة العنف يف املدارس الثانوية يف حمافظة اخلليل تعزى ملتغري التخصص ،وذكل لن قمية
ادلاةل االحصائية املتعلقة هبذا املتغري بلغت  0.52أي أن هذه القمية أكرب من قمية ألفا  ،0.05وقد اكنت
اجاابت املفحوصني بدرجة متوسطة حيث بلغ املتوسط احلسايب لطالب العلمي  1.82و الديب ،183
وبذكل ترفض الفرضية الصفرية.
 الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات دالةل احصائية عند مس توى ادلالةل ( )0.05≤يف ظاهرة العنفيف املدارس الثانوية يف حمافظة اخلليل تعزى ملتغري ماكن السكن.
للتحقق من حصة الفرضية السابقة مت اس تخدام اختبار حتليل التباين الحادي للفروق يف ظاهرة
العنف يف املدارس الثانوية يف حمافظة اخلليل تعزى ملتغري ماكن السكن ،وقد توصلت الباحث اىل النتاجئ كام
هو موحض يف اجلدول رمق (.)9
جدول ( :)9نتاجئ اختبار حتليل التباين الحادي للفروق يف ظاهرة العنف يف املدارس الثانوية يف حمافظة
اخلليل تعزى ملتغري ماكن السكن
مصدر التباين

مجموع املربعات

بني اجملموعات
داخل
اجملموعات
اجملموع

1.850
34.594

درجات
احلرية
2
347

36.444

349

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية

متوسط
املربعات
0.925
0.102

قمية ف
احملسوبة
9.066

ادلالةل
االحصائية
0.000
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تشري املعطيات الواردة يف اجلدول السابق أنه توجد فروق ذات دالةل احصائية عند املس توى
( )0.05≤يف ظاهرة العنف يف املدارس الثانوية يف حمافظة اخلليل تعزى ملتغري ماكن السكن ،وذكل لن
قمية ادلاةل االحصائية املتعلقة هبذا املتغري بلغت  0.00أي أن هذه القمية أقل من قمية ألفا .0.05
والجياد مصدر الفروق فقد مت اس تخراج اختبار تويك للفروق يف ظاهرة العنف يف املدارس الثانوية
يف حمافظة اخلليل تعزى ملتغري ماكن السكن كام هو موحض يف اجلدول رمق ()10
جدول ( :)10نتاجئ اختبار تويك للفروق يف ظاهرة العنف يف املدارس الثانوية يف حمافظة اخلليل تعزى ملتغري
الرتتيب بني الخوة و الخوات
قرية

ماكن السكن
قرية
مدينة
قرية

مدينة
0.1407

خممي
-0.2190
-0.3597

تشري املعطيات الواردة يف اجلدول السابق أن الفروق اكنت بني طالب القرى و طالب املدينة
واكنت الفروق لصاحل طالب املدينة حيث اكنت ظاهرة العنف يف املدارس الثانوية يف حمافظة اخلليل تعزى
ملتغري ماكن السكن عندمه أعىل يشء مبتوسط حسايب  1.83مقابل متوسط حسايب  1.69من طلبة القرى،
وجاءت الفروق أيضا بني طلبة املدينة وبني الطلبة اخملاميت و اكنت الفروق لصاحل طلبة اخملاميت حيث اكنت
ظاهرة العنف يف املدارس الثانوية يف حمافظة اخلليل تعزى ملتغري ماكن السكن عندمه أعىل يشء مبتوسط
حسايب  2.05مقابل متوسط حسايب  1.83من طلبة املدينة ،و يتضح ذكل من خالل جدول رمق ( )11و
اذلي يوحض العداد و املتوسطات احلسابية و الاحنرافات املعيارية:
جدول ( :)11العداد ،املتوسطات احلسابية ،والاحنرافات املعيارية للفروق يف ظاهرة العنف يف املدارس
الثانوية يف حمافظة اخلليل تعزى ملتغري ماكن السكن
ماكن السكن
مدينة
قرية
خممي

العدد
119
142
88
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1.83
1.69
2.05

الاحنراف املعياري
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 الفرضية الرابعة :ال توجد فروق ذات دالةل احصائية عند مس توى ادلالةل ( )0.05≤يف ظاهرة العنفيف املدارس الثانوية يف حمافظة اخلليل تعزى ملتغري الرتتيب بني الخوة و الخوات.
للتحقق من حصة الفرضية السابقة مت اس تخدام اختبار حتليل التباين الحادي للفروق يف ظاهرة
العنف يف املدارس الثانوية يف حمافظة اخلليل تعزى ملتغري الرتتيب بني الخوة و الخوات ،وقد توصلت
الباحث اىل النتاجئ كام هو موحض يف اجلدول رمق (.)12
جدول ( :)12نتاجئ اختبار حتليل التباين الحادي للفروق يف ظاهرة العنف يف املدارس الثانوية يف حمافظة
اخلليل تعزى ملتغري الرتتيب بني الخوة و الخوات
مصدر التباين

مجموع املربعات

بني اجملموعات
داخل
اجملموعات
اجملموع

1.986
34.222

درجات
احلرية
3
338

36.208

341

متوسط
املربعات
0.662
0.101

قمية ف
احملسوبة
6.539

ادلالةل
االحصائية
0.000

تشري املعطيات الواردة يف اجلدول السابق أنه ال توجد فروق ذات دالةل احصائية عند املس توى
( )0.05≤يف ظاهرة العنف يف املدارس الثانوية يف حمافظة اخلليل تعزى ملتغري الرتتيب بني الخوة و
الخوات ،وذكل لن قمية ادلاةل االحصائية املتعلقة هبذا املتغري بلغت  0.00أي أن هذه القمية أقل من قمية
ألفا  ،0.00وبذكل ترفض الفرضية الصفرية.
و الجياد مصدر الفروق فقد مت اس تخراج اختبار تويك للفروق يف ظاهرة العنف يف املدارس
الثانوية يف حمافظة اخلليل تعزى ملتغري الرتتيب بني الخوة و الخوات كام هو موحض يف اجلدول رمق ()13
جدول ( :)13نتاجئ اختبار تويك للفروق يف ظاهرة العنف يف املدارس الثانوية يف حمافظة اخلليل تعزى ملتغري
الرتتيب بني الخوة و الخوات
الرتتيب بني الخوة و
الخوات
الول
الثاين

الول

الثاين

الثالث

الرابع فأكرث

0.2245

0.1449
-0.0796

0.0522
-0.1723
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-0.0927

تشري املعطيات الواردة يف اجلدول السابق أن الفروق اكنت بني ترتيب الخوة الول و الرتتيب
الثاين و اكنت الفروق لصاحل الرتتيب الول بني الخوة حيث اكنت ظاهرة العنف يف املدارس الثانوية يف
حمافظة اخلليل تعزى ملتغري الرتتيب بني الخوة و الخوات عندمه أعىل يشء مبتوسط حسايب  1.84مقابل
متوسط حسايب  1.62من الرتتيب الثاين ،وجاءت اكنت الفروق بني الرتتيب الثاين و الرتتيب الثالث لصاحل
الرتتيب الثالث بني الخوة حيث اكنت ظاهرة العنف يف املدارس الثانوية يف حمافظة اخلليل تعزى ملتغري
الرتتيب بني الخوة و الخوات عندمه أعىل يشء مبتوسط حسايب  1.70مقابل متوسط حسايب  1.62من
الرتتيب الثاين ،وجاءت اكنت الفروق بني الرتتيب الثالث و الرتتيب الرابع واكنت الفروق لصاحل الرتتيب
الرابع بني الخوة حيث اكنت ظاهرة العنف يف املدارس الثانوية يف حمافظة اخلليل تعزى ملتغري الرتتيب بني
الخوة و الخوات عندمه أعىل يشء مبتوسط حسايب  1.79مقابل متوسط حسايب  1.70من الرتتيب
الثاين ،و يتضح ذكل من خالل جدول رمق ( )14و اذلي يوحض العداد و املتوسطات احلسابية و
الاحنرافات املعيارية:
جدول ( :)14العداد ،املتوسطات احلسابية ،والاحنرافات املعيارية للفروق يف ظاهرة العنف يف املدارس
الثانوية يف حمافظة اخلليل تعزى ملتغري الرتتيب بني الخوة و الخوات
الرتتيب بني الخوة و
الخوات
الول

العدد

املتوسط احلسايب

الاحنراف املعياري

68

1.84

0.28

الثاين
الثالث
الرابع فأكرث

56
70
148

1.62
1.70
1.79

0.24
0.38
0.32

 الفرضية اخلامسة :ال توجد فروق ذات دالةل احصائية عند مس توى ادلالةل ( )0.05≤يف ظاهرة العنفيف املدارس الثانوية يف حمافظة اخلليل تعزى ملتغري املس توى الاكدميي.
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للتحقق من حصة الفرضية السابقة مت اس تخدام اختبار حتليل التباين الحادي للفروق يف ظاهرة
العنف يف املدارس الثانوية يف حمافظة اخلليل تعزى ملتغري املس توى الاكدميي ،وقد توصلت الباحث اىل
النتاجئ كام هو موحض يف اجلدول رمق (.)15
جدول ( :)15نتاجئ اختبار حتليل التباين الحادي للفروق يف ظاهرة العنف يف املدارس الثانوية يف حمافظة
اخلليل تعزى ملتغري املس توى الاكدميي
متوسط
املربعات
0.188
0.106

قمية ف
احملسوبة
1.776

ادلالةل االحصائية

مصدر التباين مجموع املربعات درجات
احلرية
0.152
3
0.563
بني اجملموعات
340
داخل اجملموعات 35.945
343
36.508
اجملموع
تشري املعطيات الواردة يف اجلدول السابق أنه ال توجد فروق ذات دالةل احصائية عند املس توى
( )0.05≤يف ظاهرة العنف يف املدارس الثانوية يف حمافظة اخلليل تعزى ملتغري املس توى الاكدميي ،وذكل
لن قمية ادلاةل االحصائية املتعلقة هبذا املتغري بلغت  0.15أي أن هذه القمية أكرب من قمية ألفا  ،0.05وبذكل
تتحقق الفرضية الصفرية.
جدول ( :)16العداد ،املتوسطات احلسابية ،والاحنرافات املعيارية للفروق يف ظاهرة العنف يف املدارس
الثانوية يف حمافظة اخلليل تعزى ملتغري املس توى الاكدميي
املس توى الاكدميي
متوسط مفا دون
جيد
جيد جدا
ممتاز
 -مناقشة نتاجئ ادلراسة:

العدد
28
109
140
67

املتوسط احلسايب
1.76
1.81
1.72
1.74

الاحنراف املعياري
0.25
0.34
0.31
0.33

أظهرت النتاجئ أن أمه العوامل النفس ية املؤدية اىل تفيش ظاهرة العنف يه تأثري مرحةل املراهقة
عىل سلوك الطلبة وعدم وجود أنشطة تروحيية ويعانون من كرثة وقت الفراغ ،وأما العوامل الاجامتعية
والرسية املؤدية اىل تفيش ظاهرة العنف اليت أشارت الهيا نتاجئ ادلراسة يه امحلاية الزائدة وكرثة عدد البناء
يف الرسة وقةل جلوس البوين مع البناء لنصحهم وارشادمه وانفصال الوادلين واحنراف أحد أفراد الرسة ومن
العوامل املدرس ية املؤدية اىل تفيش ظاهرة العنف كرثة عدد الطلبة داخل الغرفة ادلراس ية وحتزي بعض
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املعلمني لبعض الطلبة وقةل النشطة املدرس ية اليت يفرغ فهيا الطالب طاقته ،ومن العوامل املتعلقة بوسائل
االعالم املؤدية اىل تفيش ظاهرة العنف مشاهدة املسلسالت الغرامية ومتابعة الطالب لربامج املصارعة
والاكراتيه وابراز الصحف لخبار اجلرمية والعنف.
وأشارت النتاجئ اىل أنه ال توجد فروق يف ظاهرة العنف يف املدارس الثانوية تعزى للك من متغري
اجلنس والتخصص ،وتوجد فروق بني طالب القرى وطالب املدينة لصاحل طالب املدينة وبني طلبة املدينة
وطلبة اخملاميت لصاحل طلبة اخلاميت ،يف حني أنه ال توجد فروق يف ظاهرة العنف يف املدارس الثانوية تعزى
ملتغري املس توى الاكدميي ،وهذا رمبا يعود اىل السلوك االنساين اذلي هو نتاج تفاعل االنسان مع بيئته احمليطة
به اليت يعيش فهيا ويتفاعل مع أفرادها ،واىل الفروق الفردية بني الشخاص وهذا بدوره يؤدي اىل وجود
أس باب متعددة وخمتلفة تعمل عىل زايدة احامتل ظهور أشاكل العنف عند بعض دون غريه.
اثني ًا :التوصيات واملقرتحات:
أوالً :التوصيات:
ومن خالل النتاجئ اليت أسفرت عهنا ادلراسة يويص الباحث مبا ييل
 -1عقد دورات للرسة حول كيفية تربية أطفاهلم ونرش الوعي الرتبوي عند الرسة من خالل وسائل االعالم
املرئية واملسموعة واملقروءة.
سل
 -2التواصل بني الرسة واملدرسة واقامة الندوات وعقد املؤمترات حول تنش ئة الطفال تنش ئة مية.
آ
 -3نرش الوعي الرتبوي دلى الرسة عن طريق اعداد برامج تثقيفية واعالمية الهدف مهنا توعية الابء
والهمات بأساليب الرتبية الصحيحة وغرس القمي الخالقية احلس نة والسلوك اجليد دلى أبناهئم.
 -4توطيد العالقة بني الطالب واملدرس وادارة املدرسة من خالل الاحرتام غري املرشوط.
 -5متابعة صداقات الطالب وتوجهياته الوهجة الصحيحة فالرسول –صىل هللا عليه وسمل -يقول" :املرء عىل
دين خليهل فلينظر أحدمك من خيالل"
 -6حماوةل القضاء عىل أوقات الفراغ عند الطلبة وذكل بعقد برامج دراس ية مني قدرات التالميذ وتقلل من
ممارسة بعض المناط السلوكية.
 -7ابعاد الطفال عن مشاهدة أفالم الرعب والعنف والفالم اخليالية.
اثني ًا :املقرتحات (البحوث املقرتحة):
 -1اجراء دراسة تتناول ظاهرة العنف عىل عينات أكرب تشمل اكفة حمافظات فلسطني.
 -2اجراء دراسة مقارنة تتناول ظاهرة العنف بني طالب وطالبات املدارس الثانوية يف الضفة الغربية وقطاع
غزة.
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 -3اجراء دراسة عرب ثقافية تتناول دراسة ظاهرة العنف بني الطلبة الفلسطينيني وطلبة دول جماورة.
 املراجع: -1أآل رشود سعد محمد :)2000( ،اجتاهات طالب املرحةل الثانوية حنو العنف ،دراسة ميدانية عىل طالب
املرحةل الثانوية مبدينة الرايض رساةل ماجس تري ،أاكدميية انيف العربية للعلوم المنية ،الرايض ،السعودية.
 -2العتيق أمحد مصطف  ،عبد املنعم حلمت :)1994( ،البيئة والعنف ،دراسة ادلالالت البيئية الحامتل
السلوك العنيف دلى عينة من الش باب املرصي ،دار املعرفة اجلامعية ،القاهرة.
 -3املبحوح فليقة :)2000( ،العنف ضد الطفال يف خممي جباليا ،معهد كنعان لدلراسات ،غزة.
 -4املركز الوطين لتمنية املوارد البرشية :)1998( ،مدى انتشار العنف املدريس يف املدارس احلكومية،
أس بابه والعوامل املرثة فيه ،الردن.
 -5بدوي أمح زيك :)1978( ،معجم مصطلحات العلوم الاجامتعية ،بريوت  ،مكتبة لبنان.
 -6جاكسون ،بروك ( :)2001رضب الطفال يشوه أدمغهتم ،جمةل املعرفة ،العدد ( ،)64الرايض،
السعودية.
 -7حريز عبد النارص :)1996( ،الارهاب الس يايس دراسة حتليلية ،مكتبة الجنلو ،القاهرة ،مرص.
 -8حلمي اجالل :)1999( ،العنف الرسي ،دار القباء ،القاهرة ،مرص.
 -9حسني محمود :)2014( ،اس باب العنف اجلامعي واشاكهل من وهجة نظر عينة من الطلبة اجلامعيني  ،جمةل
جامعة الاقىص اجملدل ،الثامن عرش ،العدد الول ،ص .196 – 168
 -10الرشبيين زكراي ،)2001( ،املشالكت النفس ية عند الطفال ،دار الفكر العريب ،القاهرة.
 -11شليب فاطمة عبد الس تار :)1998( ،رؤية الش باب لظاهرة العنف يف اجملمتع املرصي التشخيص
والعالج ،القاهرة.
 -12الشهري عيل هش بول :)2002( ،توجيه املراهقني ،التوجيه واالرشاد ،الرايض.
http://www,ec18.net/sotor/sotor/sotor2.htm
-13الطاهر حسني محمد :)1997( ،الساليب الطالبية يف التعامل مع ظاهرة العنف الطاليب ،القاهرة،
مرص.
 -14عبد امحلود وأآخرون :)2004( ،جرامئ العنف وأساليب مواهجهتا يف ادلول العربية ،جامعة انيف العربية
للعلوم المنية ،الرايض.
 -15العريين محمد الصاحل :)2003( ،دور مدير املدرسة يف احلد من عنف الطالب يف املدارس ابململكة
العربية السعودية ،دراسة تطبيقية عىل مديري املدارس مبدينة الرايض ،رساةل دكتوراه (غري منشورة)،
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجية ،اخلرطوم ،السودان.
 -16عطية عز ادلين :)2001( ،التلفزيون والصحة النفس ية للطفل ،ط ،1القاهرة ،عامل الكتب.
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 -17عويدات عبد هللا وأآخرون :)1997( ،املشالكت السلوكية دلى طالب الصفوف الثامن والتاسع
والعارش اذلكور يف الردن من العوامل املرتبط هبا ،جمةل دراسات العلوم الرتبوية ،جمدل ( ،)24العدد (،)2
عامن.
-18لكمينص حشادة وأآخرون :)1986( ،الرتبية الصحية والاجامتعية ،عامن :دار الفرقان.
-19كوت جورج هوي :)1998( ،هل ودلان هكذا؟ ترمجة ترايج فتحي ،الثقافة العاملية ،عدد ( )91نومفرب.
 -20لطفي طلعت ابراهمي :)1993( ،التنش ئة الاجامتعية وسلوك العنف عند الطفال ،حبث منشور يف
املؤمتر السادس ،لكية اخلدمة الاجامتعية ،جامعة القاهرة ،فرع الفيوم.
 -21محمد وأآخرون ( :)2012دراسة اجلوانب البيئية لظاهرة العنف لطلبة املدارس الثانوية يف مركز مدينة
احلةل  ،جمةل لكية الرتبية الاساس ية ،جامعة اببل  ،العدد . 8
 -22املسكيين فتحي :)1997( ،ما هو االرهاب؟ حنو مساءةل فلسفية ،دراسات عربية ،العدد (،)1
القاهرة ،مرص.
 -23حيي خوةل أمحد :)2000( ،الاضطراابت السلوكية والانفعالية ،ط ،1عامن :دار الفكر للطباعة والنرش
والتوزيع.
 -24الزيود ماجد ،احلباش نة ،ميرس :)2006( ،العنف املدريس يف املدارس احلكومية :اشاكهل وأس بابه:
دراسة غري منشورة .ادارة البحث والتطوير الرتبوي ،وزارة الرتبية والتعلمي ،عامن.
-25الرصايرة خادل :)2009( ،أس باب سلوك العنف الطالب املوجه ضد املعلمني واالداريني يف املدراس
الثانوية احلكومية يف الردن من وهجة نظر الطلبة واملعلمني واالداريني ،اجملةل الردنية يف العلوم الرتبوية ،اجملدل
 ،5العدد .2الردن.
 -26عواد عفيفة :)2008( ،العنف املدريس من وهجة نظر خاصة ،مديرية تربية املزار اجلنويب،
الكرك.http://www.inteltao.gov.jo/forum/viewtopic.php.
 -27امبايب ،عال ( :)2011مظاهر وأس باب العنف املدريس دلى طالب الثانوية (العام والفين) وطرق
عالجه ومواهجته "دراسة مقارنة" ،رساةل ماجس تري غري منشورة ،معهد البحوث وادلراسات العربية ،جامعة
ادلول العربية ،القاهرة.
 -28الفتالوي سهيةل :)2005( ،تعديل السلوك يف التدريس ،ط ،1دار الرشوق للنرش والتوزيع ،الردن.
29-Ivra, J,V., (1998): Relevision and Child Development, London Lawrence
Endbrain Associates, Publisher.
30-SomgoSauzouk, (1983): a study Ifunolenceamorg in Juniorhfht school.
31-Soyibo K, lee MG, (2003): Domestic and school violence among high school
students in jamaica.
32-Jozef, Dsuka (2011): Students Violence against Teachers, Presov University,
Slovakia. European Psychologist, Vol. 12(4):P 253-260.
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واقع االلتزام التنظيمي بالمنظمة الجزائرية في ظل الشراكة األجنبية د .بومنقار مراد أ .عيساوي فلة

واقع الالزتام التنظميي ابملنظمة اجلزائرية يف ظل الرشاكة الأجنبية
(منظمة فرتيال ل ألمسدة اجلزائرية منوذج ًا)
د .بومنقار مراد

أأ .عيساوي فلـة

قسم عمل النفس ،جامعة ابيج خمتار  -عنابة  -اجلزائر.

 امللخص:ان منظامت اليوم تعيش تطورات عديدة جعلهتا تكثف هجودها لتحقيق أأهدافها و احلفاظ عىل
ماكنهتا وبقاهئا ،وهذا ما يتطلب وجود مورد برشي يسعى لتحقيق هذا البقاء ،و ابلتايل أأصبحت املنظامت
تويل أأفرادها عناية خاصة كتدريهبم و حتفزيمه يف مقابل طلب الزتاهمم لها ،و هذا ا ألخري هل أأمهية ابلغة يف
حتقيق الفعالية التنظميية.
و عىل هذا ا ألساس ،هدفت دراستنا اىل التعرف عىل واقع الالزتام التنظميي يف املنظمة اجلزائرية
وحتديدا مبنظمة فرتيال ل ألمسدة اجلزائرية دلى اطاراهتا الوسطى.
-Abstract :
Nowadays, organizations witness many challenges thus they intensify
their efforts to achieve their goals and maintain their status, and this requires
human ressources to seek their survival. These organizations attached special
attention as training personnals and motivate them with the condition of
commitment, this latter is essential for achieving organizational effectiveness.
Accordingly, the aim of our study was to identify the organizational
commitment in the Algerian organization and mainly the cadre’s Fertial
fertilizers.
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 مشلكة ادلراسة:يتطلب العنرص البرشي اهامتما خاصا و دراسة وافية تس هتدف تفسري سلوكه و معرفة حقيقة ميوهل
واجتاهاته ورغباته وحاجاته ،و لك ذكل رغبة يف اجياد أأكرب درجة من الرضا يف العمل دلى الفرد ،ما حيقق
للمنظمة انتاجية عالية.
ومن بني أأمه املوضوعات اليت اس تقطبت اهامتم الباحثني يف عمل النفس التنظميي موضوع الالزتام
التنظميي  ،organizational commitmentملا هل من تأأثري هام يف سلوكيات ا ألفراد العاملني و ملا هل من
انعاكسات عىل الفرد واملنظمة عىل حد سواء ،و هذا ما يدفعنا حنن كباحثني اىل توعية املسريين بأأمهيته كونه
عامل همم جدا لنجاح املنظامت ،فبتعزيزه تتحقق فعالية املنظمة ،و ابهامهل تربز السلواكت السلبية اليت تعيق
املنظمة عىل حتقيق أأهدافها خاصة يف ظل التطورات احلالية واملزية التنافس ية و الس باق املس متر اذلي ميزي
جو منظامت الأعامل.
و عىل هذا ا ألساس ،تأأيت دراستنا لتربز واقع الالزتام التنظميي يف منظمة فرتيال من وهجة نظر
اطاراهتا الوسطى ابعتبارمه حمور العملية الدارية لهذه املنظمة اليت تعد من أأقطاب املنظامت اجلزائرية ،و منه
تنطلق دراستنا من التساؤل التايل:
 ما هو واقع الالزتام التنظميي السائد مبنظمة فرتيال يف ظل الرشاكة الأجنبية؟ فرضيات ادلراسة:تنطلق دراستنا من الفرضية التالية:
 هناك مس توى عال من الالزتام التنظميي دلى هيئة الطارات الوسطى مبنظمة فرتيال-عنابة.و تندرج حتهتا الفرضيات اجلزئية الآتية:
 -1هناك مس توى عال من الالزتام الاس متراري دلى أأفراد العينة مبنظمة فرتيال.
 -2هناك مس توى عال من الالزتام العاطفي دلى أأفراد العينة مبنظمة فرتيال.
 -3هناك مس توى عال من الالزتام املعياري دلى أأفراد العينة مبنظمة فرتيال
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 أأمهية ادلراسة:ان دراسة موضوع الالزتام التنظميي ذلو أأمهية كبرية سواء ابلنس بة للعاملني أأو ابلنس بة للمنظمة،
وتمكن هذه ا ألمهية يف التعرف عىل توهجات الطارات الوسطى يف املنظمة اجلزائرية حنو واقع الالزتام
التنظميي السائد ،اضافة اىل كوهنا تساعد عىل اثراء املعرفة العلمية دلى املسؤولني ابختالف مس توايهتم ،كام
تساعد يف تفسري السلوك التنظميي لهيئة الطارات الوسطى يف ميدان ادلراسة من هجة ،و اماكنية التنبؤ به
مس تقبال من هجة أأخرى .و ميكن للمسؤولني أأن يس تفيدوا من نتاجئ هذه ادلراسة لتفادي العراقيل اليت تقف
أأمام حتقيق الالزتام و البحث عن احللول املناس بة لها ما يضمن جناح املنظمة واس مترارها.
 أأهداف ادلراسة:هتدف هذه ادلراسة اىل التعرف عىل واقع الالزتام التنظميي السائد مبنظمة فرتيال و ما يتسم به من
خصائص وذكل فامي خيص مس توايته أأل و يه :الاس متراري ،العاطفي ،و املعياري ،و ابلتايل التوصل لبعض
املقرتحات اليت ميكن أأن تؤدي اىل تعزيزه ابملنظمة مبا يزيد من فعاليهتا ،كام هتدف اىل التعرف عىل اجلوانب
السلبية من سلواكت هيئة الطارات الوسطى واجتاهاهتم وتوجهيها ملا خيدم الزتاهمم حنو املنظمة و حيسن منه.
 ادلراسات السابقة: دراسة العويف ( :)2005الثقافة التنظميية و عالقهتا ابللزتام التنظميي هيئة الرقابة والتحقيق مبنطقة الرايض.هدفت ادلراسة اىل التعرف عىل القمي السائدة املكونة للثقافة التنظميية ،ومس توى الالزتام التنظميي،
كذكل البحث عن عالقة الثقافة التنظميية ابللزتام التنظميي .و مت اس تخدام املهنج الوصفي التحلييل بأأسلوب
دراسة احلاةل ،عىل عينة قدرت بـ  ،240واس تعمل الاس تبيان كأداة مجلع البياانت ،و اكنت نتاجئ البحث كام
ييل:
لتنظ
 ان مجيع قمي الثقافة ا ميية تسود يف هيئة الرقابة و التحقيق بدرجة متوسطة.لتنظ
 وجود عالقة ارتباطية موجبة و قوية بني الثقافة التنظميية بشلك عام و الالزتام ا ميي. متيل عينة ادلراسة اىل املوافقة عىل أأن هناك الزتام تنظميي يف هيئة الرقابة والتحقيق. ان أأمه القمي املكونة للثقافة التنظميية اليت تؤثر عىل الالزتام التنظميي بشلك عام يه العدل و الكفاءة و فرقالعمل.
حيث خلصت ادلراسة اىل عدم وجود عالقة ذات دلةل احصائية بني اخلصائص الشخصية والثقافة
التنظميية وبني اخلصائص الشخصية و القمي املكونة للثقافة التنظميية .وكذا عدم وجود عالقة ذات دلةل
احصائية بني اخلصائص الشخصية و مس توى الالزتام التنظميي.
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 دراسة الوزان ( :)2006املناخ التنظميي و عالقته ابللزتام التنظميي ،دراسة مسحية مقارنة عىل الضباطالعاملني ابلدارة العامة للتدريب واحلراسات والدارة العامة للمناطق ا ألمنية بوزارة ادلاخلية ،البحرين.
هدفت ادلراسة اىل التعرف عىل طبيعة و ماهية املناخ التنظميي السائد بأأبعاده اخملتلفة وعالقته
ابللزتام التنظميي ابس تخدام املهنج الوصفي التحلييل ،حيث اكن جممتع ادلراسة مكون من مجيع الضباط من
رتبة مالزم أأول ،قدروا بـ  156ضابط ،اختريوا بطريقة املسح الشامل ،و مت توزيع اس امترة و اس تخدام
برانمج  ،SPSSو اكنت النتاجئ اكلتايل:
ل
تنظ
لتنظ
 وجود عالقة ارتباطية داةل احصائيا بني طبيعة املناخ ا ميي( أأهداف املنظمة ،الهيلك ا ميي ،اختاذالقرارات ،قواعد واجراءات العمل ،تقيمي ا ألداء ،الرتقية واملاكفأآت وا ألجور ،منط التصال ،التدريب ،ضوابط
املساءةل ،جامعة العمل ،حمتوى العمل بيئة العمل ،رصاع ادلور) و الالزتام التنظميي.
 مس توى الالزتام عال دلى الضباط اذلين يرون أأن املناخ التنظميي مالمئ. دراسة عوامةل ( :)1996الالزتام التنظميي دلى مدراء أأهجزة املؤسسات العامة يف هجاز اخلدمة املدنيةاب ألردن ،و قد خلصت ادلراسة اىل النتاجئ التالية:
 وجود مس توى عال من الالزتام التنظميي دلى مدراء مؤسسات اخلدمة العامة اب ألردن. وجود عالقة سلبية ضعيفة بني الالزتام و الك من اجلنس ،العمر ،التعلمي ،و مدة اخلدمة. وجود عالقة اجيابية ضعيفة بني الالزتام التنظميي و املس توى الوظيفي (.أأبو الروس ،حنونة،2011،ص)1267
لتنظ
 مفهوم الالزتام ا ميي:يعد الالزتام التنظميي ظاهرة سلوكية ترتمج العالقة بني الفرد العامل و منظمته ،حيث بد أأ الاهامتم
به يف النصف الثاين من القرن العرشين من خالل ادلراسات الغربية خاصة ،و لزال الباحثون حلد ال آن
يدرسون تأأثرياته عىل العامل وامجلاعة واملنظمة.
ومن التعريفات اليت وردت حول هذا املصطلح ،نس تعرض ما ييل:
عرفه موداي و بورترس تريز ( )1982بأأنه هو اميان قوي بأأهداف املنظمة وقمي العمل فهيا وقبول
هذه ا ألهداف وتكل القمي و الرغبة يف بذل هجد معقول ابلنيابة عن املنظمة والرغبة القوية للبقاء يف املنظمة
(محمد ،2000 ،ص .)42
يعرف ديفز ( )1989الالزتام التنظميي بأأنه درجة انغامس العامل يف معهل ،و مقدار اجلهد و الوقت
اذلي يكرسه لهذا الغرض ،و اىل أأي مدى يعد معهل جانبا رئيس يا يف حياته (حرمي ،1997 ،ص .)100
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يف حني يعرفه  Bruceبأأنه :املنارصة و التأأييد للجامعة من قبل الفرد العامل يف املنظمة ،و املودة،
و الصداقة املؤثرة يف اجتاه حتقيق أأهداف و قمي املنظمة ،و هو انجت عن تفاعل عنارص ثالثة يه:
أأ -التطابق :أأي تبين أأهداف املنظمة و قميها ابعتبارها أأهدافا و قمية للفرد العامل يف التنظمي.
ب -الاس تغراق :و املقصود به الاهنامك أأو الانغامس أأو الانغامر النفيس يف أأنشطة و دور الفرد يف العمل.
ج -الخالص و الوفاء :أأي الشعور ابلعاطفة و الارتباط القوي ازاء املنظمة ( Buchanan,BRUS,
.)1974, pp 533, 546
 أأمهية الالزتام التنظميي:يعد الالزتام التنظميي من املفاهمي و الظواهر السلوكية اليت سلطت علهيا ا ألضواء و انلت اهامتما
كبريا من قبل العديد من الكتاب و الباحثني ،نتيجة لدلور الكبري اذلي يلعبه يف جناح املنظمة و دميومة
اس مترارها .و يف عامل اليوم اذلي يسوده التنافس يف بيئة ا ألعامل ل توجد هناك منظمة قادرة عىل ا ألداء وفق
املس توى املطلوب مهنا ان مل يكن ا ألفراد مجيعهم ملزتمني بأأهداف املنظمة و يعملون كفريق واحد من أأجل
حتقيق تكل ا ألهداف ،و ان ا ألفراد اذلين تتوفر دلهيم درجات عالية من الالزتام التنظميي ميتازون اب ألداء
الوظيفي املمتزي ،اذلي يؤدي اىل ارتفاع انتاجيهتم و حهبم لعملهم ومنظامهتم ،و ا ألفراد اذلين يعملون مع
منظمهتم مدة طويةل من الزمن و يشعرون أأهنا تش بع حاجاهتم فهم الأكرث احامتلية يف امتالكهم روابط منظامتية
قوية و ليس هلم رغبة يف ترك أأعامهلم و سزيداد الزتاهمم جتاه املنظمة و يقل دوران العمل والغياب (فليح،
 ،2010ص.)178
 أأنواع الالزتام التنظميي:يفرق اخلرباء بني ثالثة أأنواع من الالزتام التنظميي:
أأ -الالزتام الاس متراري:
و يشري الالزتام الاس متراري اىل قوة رغبة الفرد ليبقى يف العمل مبنظمة معينة لعتقاده بأأن ترك
العمل فهيا يلكفه الكثري ،فلكام طالت مدة خدمة الفرد يف املنظمة ،فان تركه لها س يفقده الكثري مما استمثره
فهيا عىل مدار الوقت مثل خطط املعاشات والصداقة امحلميية لبعض ا ألفراد .و كقري من ا ألفراد ل يرغب يف
التضحية بتكل ا ألمور ،مثل هؤلء ا ألفراد يقال علهيم بأأن درجة ولهئم الاس متراري عالية (جرينربغ ،ابرون،
 ،2009ص.)217-216
ان درجة الزتام الفرد يف هذه احلاةل تقاس ابلقمية الاستامثرية و اليت من املمكن أأن حيققها الفرد لو
اس متر يف املنظمة مقابل ما س يفقده أأو قرر الالتحاق جبهات أأخرى ،حيث أأن تقيمي الفرد لأمهية البقاء مع
املنظمة يتأأثر مبجموعة من العوامل و مهنا التقدم يف السن ،و طول مدة اخلدمة و اليت تعترب مؤرشات
رئيس ية لوجود رغبة الفرد يف الاس مترار يف منظمته ،حيث أأن الفرد استمثر جزءا ل بأأس به من حياته يف
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املنظمة ،و ا ألفراد اذلين تقدم هبم السن قد يفضلون البقاء ابملنظمة نظرا لتضاؤل فرص العمل ابلنس بة هلم يف
أأماكن أأخرى (عبد الرمحن ،1994 ،ص .)492
ب -الالزتام العاطفي:
ق
س
و يعرب عن قوة رغبة الفرد يف الا مترار ابلعمل ألنه موافق عىل أأهدافها و ميها ،ويريد املشاركة يف
حتقيق تكل ا ألهداف و أأحياان متر بعض املنظامت بفرتات تغيري جوهرية قد تتغري فهيا بعض ا ألهداف و القمي،
وهنا يسأأل الفرد نفسه اذا اكن ابس تطاعته التكيف مع ا ألهداف و القمي اجلديدة ،فاذا اكنت الجابة نعم ،فانه
يس متر ابملنظمة ،أأما اذا وجد أأنه س يصعب عليه التكيف فس يرتك العمل ابملنظمة.
ج -الالزتام املعياري:
و هو يشري اىل شعور الفرد بأأنه ملزتم ابلبقاء يف املنظمة بسبب ضغوط من الآخرين ،فالشخص
اذلي يقوى دليه الالزتام املعياري يأأخذ يف حسابه اىل حد كبري ماذا ميكن أأن يقوهل الآخرون لو ترك العمل
ابملنظمة ،فهو ل يريد ان يسبب قلقا لرشكته أأو يرتك انطباعا سيئا دلى زمالئه بسبب تركه العمل ،اذن فهو
الزتام أأديب حىت و لو اكن عىل حساب نفسه (جرينربغ ،ابرون ،2009 ،ص .)217-216
ويرى تويس " أأن الالزتام املعياري ميثل "شعور الفرد ابلرغبة ابلبقاء يف املنظمة و ذكل بسبب
الضغوط اليت تقع عليه من قبل امجلاعة" (محمد ،2000 ،ص .)105
أأما ايزتيوين  Etzioniفيعرف الالزتام بأأنه عالقة الفرد مبحيطه املهين .و يقسمه اىل ثالثة أأقسام
يه:
أأ -الالزتام املعنوي:
و ميثل اجتاها اجيابيا و قواي حنو املنظمة ،يقوم عىل الارتباط بأأهداف التنظمي و قميه و قواعده
ادلاخلية .و ينتج هذا النوع من الالزتام عن شعور الفرد بأأن التنظمي يسعى لتحقيق أأهداف اجامتعية مفيدة،
و عادة ما تس تخدم املاكفأآت الرمزية دلمع الالزتام املعنوي ل ألفراد.
ب-الالزتام الرتامكي:
و ميثل عالقة أأقل قوة مع التنظمي ،و لكهنا عالقة تقوم عىل مبد أأ التبادل بني ا ألعضاء و التنظمي،
فا ألفراد يصبحون ملزتمني اذا وجدوا أأن هناك منافع سوف تعود علهيم من وراء هذا الالزتام.
ج -الالزتام الاضطراري:
و ميثل اجتاها سلبيا حنو املنظمة و ينشأأ من املواقف اليت يوصف فهيا السلوك الفردي دامئا
ابلضطرار أأو ابلكراه والتقيد ،و ما السجن "التنظمي" ال نتيجة لجراء اجامتعي فرض عىل نزلئه و مل يكن
انبعا من اختيارمه ،و عادة ما تس تخدم يف هذا النوع القوة دلمع الزتام ا ألفراد.
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و يالحظ من خالل ما جاء به اتزيوين أأنه أأعطى للسلطة أأمهية كبرية ،كام أأنه جعل ا ألبعاد الثالثة
السابقة يف نفس املس توى ،فال يوجد بعد أأعىل من بعد.
كام قام اكنرت Kanterبتطوير أأعامل لكامن  Kelmanحيث أأنه فرق بني ثالثة أأقسام من الالزتام
التنظميي يه:
أأ -الالزتام املس مترContinuance Commitment :
و يمتثل يف تكريس ا ألعضاء جلهودمه من أأجل بقاء املنظمة ،و هذا ما يتطلب من ا ألعضاء
تضحيات خشصية واستامثرات تتسم ابلصعوبة أأو ارتفاع التلكفة ،فعندما يقدم ا ألفراد تضحيات هامة من أأجل
الالتحاق ابملنظمة أأو البقاء فهيا ،تصبح دلهيم رغبة قوية للحفاظ عىل حياة هذه املنظمة .و من بني هذه
التضحيات عىل سبيل املثال فرتة التكوين الطويةل أأو العمل مدة طويةل داخل املنظمة.
ب -الالزتام القامئ عىل الامتسكCohesionCommitment :
يقوم هذا الالزتام عىل خلق عالقات اجامتعية متينة داخل املنظمة ،حبيث تتودل عالقة قوية بني
التنظمي و أأفراده ،فتغري أأشخاصا من خارج التنظمي ابلنضامم اليه ،و لهذا تعمد املنظامت اىل اس تخدام
العديد من الوسائل و ا ألنشطة اليت هتدف اىل الربط النفيس بني ا ألفراد و املنظمة.
ج -الالزتام الرقايبControl Commitment :
ميثل ارتباط الأعضاء بقمي التنظمي و قواعده ،و هذا ما يصوغ سلوكهم يف الشلك املرغوب فيه.
ويظهر الالزتام الرقايب عندما يرى العامل أأن قمي التنظمي و قواعده متثل مرشدا هاما للسلوك املرغوب فيه
و أأنه أأي السلوك ،يتأأثر ابلقواعد اليت حتمك الترصفات أأو ا ألعامل اليومية (مراد نعموين،1998 ،ص.)55
 اقرتاحات لتعزيز الالزتام التنظميي:مما ل شك فيه أأن الالزتام التنظميي ينطوي عىل قمي يؤمن هبا الفرد و مشاعر يكهنا للمنظمة اليت
يعمل هبا ،فاللزتام يؤلف جزء من ثقافة املنظمة ،و لكن هل الالزتام التنظميي متأأصل يف الفرد؟ و هل ميكن
للمنظمة بنائه؟ ان الجابة عىل مثل هذه التساؤلت ليست ابلبساطة املتوقعة ،فاللزتام مكنون داخيل غري
ملموس و ميكن الاس تدلل عليه من خالل بعض السلوكيات اليت يبدهيا الفرد ،فهو حيمل بعض جوانب
الالزتام قبل دخوهل املنظمة.
أأما فامي خيص بناء املنظمة لثقافة الالزتام التنظميي ،فهناك من يشري اىل اماكنية اجراء ذكل من خالل قيام
بعض املنظامت ابس تخدام عدد من املامرسات والجراءات التنظميية اليت تساعد يف بناء الالزتام دلى الفرد
داخل املنظمة .فقد أأشار) (Dessler, 2003اىل بعض هذه املامرسات و يه:
 -1وضع أأسس للقمي املبدئية ل ألفراد :أأن ا ألفراد أأغىل أأصول املنظمة اليت جيب الوثوق هبا ،و عىل مدراء
املنظامت أأن يعرفوا ذكل وحماوةل ارشاكها يف معلية اختاذ القرارات.
 -2ضامن معامةل طيبة و عادةل :أأي التعامل اجليد مع لك العاملني و يف لك املواضيع حمل اخلالف أأو
الشكوك من خالل وضع نظام ملعاجلة الشاكوي والتظلامت يف املنظمة.
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 -3وضع نظام قمي لس تخدام أأو اختيار العاملني :و يمت ذكل من خالل زايدة مدة العمل التجريبية للعاملني
اجلدد املرحشني للعمل يف املنظمة لقياس مدى الزتاهمم التنظميي ،فبناء الالزتام يبد أأ قبل و ليس بعد تشغيل
أأو تعيني الفرد.
 -4اشعار املوظف اب ألمان :ليك يشعر العاملون اب ألمان ،عىل املنظمة تبين نظام التوظيف مدى احلياة حيث
يضمن الفرد العامل الوظيفة و التطور املس متر من خالل العمل ابملنظمة أأو هجة العمل.
 -5وضع نظام للحوافز و املاكفأآت :ليك يشجع هذا النظام العاملني عىل السهام و املشاركة يف أأنشطة
املنظمة حبيث يعتربوهنا مكل هلم و ليسوا كعاملني فهيا.
 -6مساعدة العاملني يف اش باع حاجاهتم و حتقيق اذلات :و يمت ذكل من خالل ااتحة اجملال أأمام العاملني
لتوظيف هماراهتم وتلكيفهم مبهام تيرس دلهيم دوافع التحدي و اثراء وظائفهم ،فضال عن منحهم املزيد من
السلطات اليت متكهنم من ممارسة واجباهتم الوظيفية (.)Dessler, 2003, p 482-483
 املهنج املس تخدم:يتوقف اختيار نوع املهنج اذلي ميكن اس تخدامه يف معاجلة متغريات أأي حبث عىل طبيعة و أأهداف
املشلكة اليت يعاجلها ،وعىل الاماكانت املتاحة يف مجع املعلومات ،و عىل هذا الأساس اعمتدان عىل تطبيق
املهنج الوصفي من خالل التعرض اىل واقع الالزتام التنظميي السائد يف منظمة فرتيال -عنابة  -اجلزائر.
 جممتع وعينة ادلراسة:اكن جممتع حبثنا مجيع الطارات الوسطى العاملني مبنظمة فرتيال ،عنابة ،و نظرا لصغر جحمه ،مقنا
مبسح شامل للك أأفراد اجملمتع حيث قدرت مفردات العينة بـ  65اطار بعد استبعاد  10مفردات حلساب
ثبات أأداة البحث.
 أأدوات مجع البياانت:دلراسة ظاهرة ما ،نس تعمل تقنيات معينة مجلع البياانت اخلاصة هبا ،و مبا أأننا بصدد دراسة واقع
الالزتام التنظميي مبنظمة فرتيال ،و متاش يا مع طبيعة املوضوع فقد اعمتدان عىل أأداة الاس امترة مجلع املعلومات،
واليت تعترب ا ألنسب والأكرث ش يوعا يف احلصول عىل املعلومات.
وللوصول اىل قياس و معرفة نوع الالزتام التنظميي السائد مبيدان ادلراسة دلى هيئة الطارات
الوسطى ،مقنا ببناء أأداة القياس اعامتدا عىل عدد من الأدوات اليت اس تخدمت يف ادلراسات السابقة اليت
تطرقنا الهيا يف الفصل المتهيدي كدراسة محمد بن غالب العويف ( )2005ودراسة محمد أأمحد الوزان (،)2006
اضافة اىل مراجعة أأدبيات املوضوع ذات الصةل هبذا املتغري.
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و قد اش متلت الاس امترة عىل  22فقرة مقسمة اىل  3حماور متثل أأنواع الالزتام التنظميي اليت
اعمتدانها من بني أأنواع الالزتام املذكورة سابقا ،واكنت الجابة عىل البنود متدرجة وفق سمل ليكرت امخلايس
لقياس الاجتاهات (موافق بشدة ،موافق ،حمايد ،غري موافق ،غري موافق بشدة) ،و مت اعطاؤها ا ألوزان
التالية ( )2،1 ،3 ،4 ،5يف حاةل العبارات املوجبة ،أأما العبارات السالبة فتكون أأوزاهنا اكلتايل،3 ،2 ،1( :
 .)5 ،4و قد اكنت احملاور اكلآيت:
 احملور ا ألول :الالزتام الاس متراري ،و يتكون من  9فقرات. احملور الثاين :الالزتام العاطفي ،و يتكون من  8فقرات. احملور الثالث :الالزتام املعياري ،و يتكون من  5فقرات. عرض وحتليل النتاجئ: الفرضية الأوىل :هناك مس توى عال من الالزتام الاس متراري دلى أأفراد العينة مبنظمة فرتيال.لختبار هذه الفرضية واملتعلقة ابس تجاابت أأفراد العينة عةل حمور الالزتام الاس متراري مقنا حبساب
املتوسط احلسايب للك عبارة من عبارات هذا احملور ومقارنهتا ابملتوسط احلسايب العام اذلي يعادل ()3
وبناءا عىل هذه املقارنة مت التعرف عىل ما اذا اكنت الاس تجابة سلبية أأو اجيابية ،فاذا اكن املتوسط احلسايب
للعبارة أأكرب من 3فالس تجابة اجيابية والعكس حصيح وفامي ييل عرض لس تجاابت العينة عىل حمور الالزتام
الاس متراري:
جدول رمق ( )1يوحض اس تجابة مفردات العينة عىل حمور الالزتام الاس متراري:
الاس تجاابت

العبارات

موافق بشدة

موافق

حمايد

غري موافق

غري موافق
بشدة

الفرضية ا ألوىل

ل هتمين مسعة املنظمة اليت أأمعل
هبا.

اجتاه
متوسط

مس تعد للقيام بأأي هممة من أأجل
الاس مترار يف العمل ابملنظمة.

ت
5

%
10

ت
20

%
40

ت
14

 %ت %
18 9 28

ت
2

%
3.44 4

1

2

5

10

4

48 24

16

2.02 32
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أأشعر بأأن الوقت مير رسيعا يف
العمل بعد الرشاكة.
توفر يل الدارة احلالية من املزااي ما
مل توفره سابقهتا.
ل أأشعر ابرتباط قوي هبذه الدارة.
الدارة اليت أأمعل هبا حاليا تشجعين
عىل اظهار أأقىص ما دلي من
همارات.
سوف أأشعر بسعادة كبرية اذا ما
قضيت بقية حيايت املهنية هبذه
املنظمة.
ل تتعارض القمي اجلديدة (بعد
الرشاكة) مع القمي اليت اكنت سائدة
(قبل الرشاكة).
معيل يف هذه الدارة يعترب أأفضل
منه قبل الرشاكة.
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36

18

36
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ان أأمه ما ميكن مالحظته من خالل قراءتنا للجدول رمق ( )1أأن اجتاهات الطارات الوسطى حنو
البند رمق  4واملتعلق بتوفري الدارة احلالية من املزااي ما مل توفره سابقهتا قبل الرشاكة اجيابية ،بنس بة موافقة
بلغت  % 58ومتوسط حسايب يساوي  3.7كام جند نس بة موافقة بلغت  % 40من اس تجاابت العينة
مبنظمة فرتيال حنو البند رمق  1و املتعلق ابس تعدادمه للقيام بأأي هممة من اجل الاس مترار يف العمل ابملنظمة،
اليشء نفسه نالحظه عىل العبارة رمق  9واملتعلقة بتفضيل مفردات العينة للعمل يف املنظمة بعد الرشاكة
حيث جند نس بة موافقة بلغت  % 38كذكل جند نس بة متقاربة يف اس تجاابت العينة حنو البند رمق  3واليت
بلغت  %36يف ما يتعلق بشعورها مبرور الوقت برسعة يف العمل بعد الرشاكة.
أأما يف ما يتعلق ابلبندين  6و  7و الذلان يعربان عن تشجيع الدارة احلالية عىل اظهار أأقىص ما
دلى الطارات الوسطى من همارات ،وشعورمه ابلسعادة اذا ما قضوا بقية حياهتم املهنية هبذه املنظمة فقد
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اكنت نسب املوافقة ضعيفة مقارنة مبا اكنت عليه حيث قدرت بـ %28و  %34عىل التوايل ومبتوسطات
حسابية بلغت  3.12و  3.18عىل التوايل.
أأما يف ما خيص العبارات  ،8 ،5 ،2املتعلقة بأأمهية مسعة املنظمة فنس بة غري املوافقة فهيا بلغت 48
 ،%ومتوسط حسايب  ،2.02الشعور ابرتباط قوي ابلدارة نس بة غري موافقة فهيا بلغت  % 34و متوسط
حسايب يساوي  ، 2.88تعارض القمي اجلديدة بعد الرشاكة مع القمي اليت اكنت سائدة قبل الرشاكة فنس بة
غري موافقة بلغت  ،% 22ومتوسط حسايب  ،2.7ويه لكها متثل توهجات سلبية ملفردات العينة.
ومن خالل البياانت املعروضة يف اجلدول السابق يتضح لنا ما ييل:
 اس تعداد الطارات الوسطى مبنظمة فرتيال للقيام بأأي هممة من أأجل الاس مترار يف العمل يف ظل الرشاكة. أأمهية مسعة املنظمة اليت يعملون هبا بعد الرشاكة. شعور الطارات برسعة مرور الوقت يف العمل. توفري الدارة احلاةل من املزااي ما مل توفره سابقهتا. شعور الطارات ابرتباط قوي حنو منظمهتم. تشجيع الدارة احلالية اظهار أأقىص ما دلى العامل من همارات. شعور العامل بسعادة كبرية اذا ما قضوا بقية حياهتم املهنية مبنظمهتم املهنية. تعارض القمي اجلديدة بعد الرشاكة مع القمي اليت اكنت سائدة قبل الرشاكة. معلهم يف هذه الدارة يعترب أأفضل منه قبل الرشاكة. الفرضية الثانية :هناك مس توى عال من الالزتام العاطفي دلى أأفراد العينة مبنظمة فرتيال.لختبار هذه الفرضية واملتعلقة ابس تجاابت أأفراد العينة عةل حمور الالزتام العاطفي
اتبعنا نفس اخلطوات املعمتدة يف اختبار الفرضية املتعلقة ابللزتام العاطفي و مقنا حبساب املتوسط
احلسايب للك عبارة من عبارات هذا احملور ومقارنهتا ابملتوسط احلسايب العام اذلي يعادل ( )3وبناءا عىل
هذه املقارنة مت التعرف عىل ما اذا اكنت الاس تجابة سلبية أأو اجيابية  ،فاذا اكن املتوسط احلسايب للعبارة
أأكرب من 3فالس تجابة اجيابية والعكس حصيح وفامي ييل عرض لس تجاابت العينة عىل حمور الالزتام العاطفي:
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جدول رمق ( )2يوحض اس تجابة مفردات العينة عىل حمور الالزتام العاطفي.

متوسط

الفرضية الثانية

غري موافق غري
حمايد
موافق
موافق
العبارات
مواف
بشدة
ق
بشدة
ت  %ت  %ت  %ت  %ت %
ل أأشعر أأن أأهدايف تتطابق مع 2.86 4 2 40 20 28 14 22 11 6 3
أأهداف الدارة اليت أأمعل هبا
حاليا.
آ
أأشعر ابلفخر عندما أأخرب الخرين 3.4 4 2 8 4 40 20 40 20 8 4
أأنين أأمهل يف هذه املنظمة.
أأبذل هجدا أأكرث مما هو متوقع مين 3.92 2 1 10 5 6 3 58 29 24 1
عادة من أأجل اجناز مسؤوليايت 2
يف وقهتا.
ل أأتفق مع س ياسات الدارة جتاه 3.44 6 3 14 7 28 14 34 17 18 9
املوضوعات الهامة و اليت ترتبط
مبوظفهيا.
املنظمة اليت أأمعل هبا يف ظل 3.3 6 3 14 7 38 19 28 14 14 7
الرشاكة يه ا ألفضل من بني مجيع
املنظامت.
دلي شعور قوي ابنامتيئ للمنظمة 3 .4 8 4 10 5 30 15 36 18 16 8
2
اليت أأمعل هبا.
أأشعر بأأن هناك عقد نفيس 3.24 6 3 14 7 36 18 38 19 6 3
يربطين ابملنظمة.
أأشعر أأن أأفراد املنظمة عائةل 3.08 6 3 26 13 26 13 38 19 4 2
واحدة.
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+
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يوحض اجلدول رمق  2اس تجابة مفردات العينة حنو البعد اخلاص ابللزتام العاطفي يف منظمة فرتيال
بعد الرشاكة الس بانية ،و من خالهل جسلنا توهجا سلبيا لالطارات الوسطى حنو العبارة رمق  10بنس بة غري
موافقة بلغت  % 40ومتوسط حسايب يساوي  2.86فامي يتعلق بشعورمه بأأن أأهدافهم تنطبق مع أأهداف
الدارة ،يف حني توجد توهجات اجيابية حنو ابيق العبارات ،حيث جند أأعىل نس بة موافقة عىل البنود رمق -11
 17-16-15-12املتعلقة بشعور الطارات ابلفخر عندما خيربون الآخرين بأأهنم يعملون مبنظمة فرتيال ،بذهلم
هجودا أأكرب لجناز مسؤولياهتم يف وقهتا دلهيم شعور قوي ابنامتهئم ملنظمة معلهم ،شعورمه بوجود عقد نفيس
يربطهم مبنظمهتم و أأهنم عائةل واحدة ،يف املقابل تقل نسب املوافقة يف العبارات رمق  13و  14واملتعلقة بعدم
اتفاقهم مع س ياسات الدارة جتاه املواضيع املرتبطة مبوظفهيا ،و أأن املنظمة يه ا ألفضل من ابيق املنظامت.
و من خالل البياانت املعروضة يف اجلدول السابق ،نس تنتج ما ييل:
 يوجد شعور ابلفخر عند اخبار الآخرين ابلعمل يف منظمة فرتيال بعد الرشاكة الس بانية. وجود شعور قوي ابلنامتء ملنظمة فرتيال يف ظل الرشاكة الأجنبية. بذل هجود أأكرب لجناز املسؤوليات يف وقهتا. وجود عقد نفيس يربط العامل مبنظمهتم. شعور ا ألفراد بأأهنم عائةل واحدة. التفاق مع س ياسات الدارة املرتبطة مبوظفهيا. ل يوجد شعور بأأن أأهداف العامل تنطبق مع أأهداف الدارة. الفرضية الثالثة :هناك مس توى عال من الالزتام املعياري دلى أأفراد العينة مبنظمة فرتيال.لختبار هذه الفرضية سيمت حساب املتوسط احلساب للك عبارة من عبارات هذا احملور وبعدها
يمت مقارنته ابملتوسط العام وفامي ييل عرض لم اس تجاابت أأفراد العينة عىل حمول الالزتام املعياري
واملتوسطات احلسابية ونوعية الاجتاه:

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية

العدد ( )03ديسمبر 2016

115

واقع االلتزام التنظيمي بالمنظمة الجزائرية في ظل الشراكة األجنبية د .بومنقار مراد أ .عيساوي فلة

جدول رمق ( )3يوحض اس تجابة مفردات العينة عىل حمور الالزتام املعياري:

متوسط

الفرضية الثالثة

يوحض اجلدول أأعاله رمق  3اس تجابة مفردات العينة حنو البعد اخلاص ابللزتام املعياري يف منظمة
فرتيال ،ومن خالهل جسلنا توهجات سلبية لالطارات الوسطى حنو العبارات رمق  20-19-18و املتعلقة ابنهتاز
الفرصة للهترب من املسؤولية ،الندم عىل الاس مترار يف العمل بعد الرشاكة الأجنبية ،مغادرة العمل اذا
وجدوا معال أآخر بأأجر معادل ،حيث بلغت نسب غري املوافقة علهيا % 36-% 52-% 44 :و مبتوسطات
حسابية تساوي  2.52-2.04-2.18عىل الرتتيب .يف حني جسلنا توهجا اجيابيا حنو البند رمق  22املتعلق ببقاء
العامل يف منظمته بسبب احلاجة للعمل بنس بة موافقة بلغت  ،% 42أأما العبارة رمق  21املتعلقة ابماكنية
الارتباط مبنظمة أأخرى كام هو الارتباط حاليا فقد اكنت نس بة احملايدة فهيا تساوي  % 36وهذا ما يعكس
أأن العبارة افرتاضية و مل تتحقق بعد.
و من خالل قراءتنا للجدول السابق ،نس تنتج ما ييل:
 ل ينهتز العامل الفرصة للهترب من املسؤولية. مل يرتكب الطارات الوسطى خطأأ كبرياً حيامن قرروا الاس مترار يف العمل بعد الرشاكة.مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية
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اجتاه

الاس تجاابت
العبارات
حمايد غري موافق غري موافق
موافق
موافق
بشدة
بشدة
ت  %ت  %ت  %ت  %ت %
أأنهتز الفرصة للهترب من املسؤولية2.18 26 13 44 22 18 9 10 5 2 1 .
ارتكبت خطا كبريا حيامن قررت 2.04 28 14 52 26 12 6 4 2 4 2
الاس مترار ابلعمل بعد الرشاكة.
اذا عرض عيل معل أآخر بأأجر 2.52 20 10 36 18 22 11 16 8 6 3
معادل لأقرر فوراً ترك العمل.
أأعتقد أأنه من السهل الارتباط 3.18 6 3 18 9 36 18 32 16 8 4
مبنظمة أأخرى متاما كام أأان مرتبط
مبنظميت.
ان بقايئ يف معيل احلايل يعكس 3.6 4 2 14 7 20 10 42 21 20 10
حاجيت للعمل

+
+
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 ل يغادرون العمل اذا عرض علهيم معل أآخر بأأجر معادل. وجود حمايدة فامي خيص ارتباطها مس تقبال مبنظمة أأخرى كام مه مرتبطون حاليا. قاءمه يف املنظمة يعكس حاجهتم للعمل. ترتيب حماور الالزتام التنظميي :ملعرفة ترتيب أأنواع الالزتام التنظميي السائدة يف منظمة فرتيال حسباس تجاابت مفردات العينة سيمت حساب املتوسط احلسايب العام للك حمور ومقارنته ابملتوسط احلسايب
خملتلف حماور الالزتام التنظميي وفامي ييل عرض متوسطات لك حمور مرتبة تنازليا:
جدول رمق ( )4يوحض املتوسطات احلسابية حملاور الالزتام التنظميي مرتبة تنازليا:
املتوسط احلسايب
احملور
الرتبة
3.33
الالزتام العاطفي
1
3.16
الالزتام الاس متراري
2
2.70
الالزتام املعياري
3
3.06
الالزتام التنظميي كلك
من خالل اجلدول السابق يتبني لنا أأن املتوسط احلسايب لاللزتام التنظميي كلك قد قدر بـ  3.06و
هو يقع فوق احلد الفاصل بني الالزتام و عدم الالزتام حيث اعتربان أأن املتوسط احلسايب  3هو احلد الفاصل
و هذا يعكس اجتاها اجيابيا عاما دلى هيئة الطارات الوسطى حنو الالزتام التنظميي السائد يف منظمة فرتيال
يف ظل الرشاكة الأجنبية.
 مناقشة عامة للنتاجئ:ابلنس بة للزتام الطارات الوسطى حنو معلها مبنظمة فرتيالفي ظل الرشاكة الأجنبية فقد عربت عن الزتاهمامن خالل بعدي الالزتام الاس متراري و العاطفي وهذا ما يثبت الفرضيتني اجلزئيتني رمق  1و  2وهام عىل
الرتتيب اكلتايل:
 هناك مس توى عال من الالزتام الاس متراري دلى أأفراد العينة مبنظمة فرتيال. هناك مس توى عال من الالزتام العاطفي دلى أأفراد العينة مبنظمة فرتيال.أأما بعد الالزتام املعياري فقد أأبدت مفردات العينة توهجا سلبيا حنو هذا البعد اذلي بلغت قمية
متوسط حسابه  2.70و يه قمية أأقل من املتوسط الفاصل بني الالزتام وعدم الالزتام ما عدا هذا فقد اكن
املتوسط احلسايب لبايق ا ألبعاد أأكرب من  3و عليه ميكن القول بأأن هناك مس توى مرتفع نسبيا من الالزتام
التنظميي دلى هيئة الطارات الوسطى وهذا ما تطابق مع نتاجئ دراس يت خادل محمد أأمحد الوزان ( )2006و
عوامةل (.)1996
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 خامتة:ابلنس بة للزتام الطارات الوسطى حنو معلها مبنظمة فرتيال يف ظل الرشاكة الأجنبية فقد عربت
عن الزتاهما عن جل أأبعاد الالزتام التنظميي اليت تضمنهتا ادلراسة ما عدا بعد الالزتام املعياري حيث أأبدت
مفردات العينة عدم الزتاهما حنو هذا البعد اذلي بلغت قمية متوسط حسابه  2.70و يه قمية أأقل من
املتوسط الفاصل بني الالزتام وعدم الالزتام ما عدا هذا فقد اكن املتوسط احلسايب لبايق ا ألبعاد أأكرب من  3و
عليه ميكن القول بأأن هناك مس توى مرتفع نسبيا من الالزتام التنظميي دلى هيئة الطارات الوسطى ،وعىل
املنظمة أأن تس متر يف س ياس هتا قصد احملافظة عىل الالزتام أأو الرفع من مس تواه.
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 املراجع:أأ -املراجع ابللغة العربية:
 -1جريادل جرينربغ ،روبرت ابرون :)2009(،ترمجة لرفاعي محمد رفاعي ،اسامعيل عيل بس يوين :السلوك
التنظميي ،دار املرخي ،الرايض :اململكة العربية السعودية.
 -2حسن حرمي :)1997( ،سلوك ا ألفراد و امجلاعات يف منظامت ا ألعامل ،عامن ،ا ألردن :دار احلامد.
 -3حمكت محمد فليح :)2010(،حتليل العالقة بني الثقة التنظميية و الالزتام التنظميي ،دراسة اس تطالعية يف
دائريت التقاعد والرعاية الاجامتعية يف مدينة تكريت ،العراق ،جمةل الدارة و الاقتصاد :العدد الثالث
والامثنون ،المين.
 -4خادل محمد أأمحد الوزان :)2006(،املناخ التنظميي و عالقته ابللزتام التنظميي ،رساةل لنيل شهادة
املاجس تري ،ارشاف محمد محزاوي ،قسم العلوم الدارية ،جامعة انيف العربية للعلوم ا ألمنية ،الرايض ،اململكة
العربية السعودية.
لتنظ
 -5راين عادل راين محمد :)2000(،أأثر ادراك ا ألفراد لدلمع ا ميي مكتغري وس يط عىل العالقة بني الالزتام
التنظميي الوجداين و بعض املتغريات املوقفية ،دراسة ميدانية ،اجملةل العلمية للكة التجارة ،عدد  ،29جامعة
اس يوط ،مرص.
لتنظ
 -6زايد عادل محمد :)2000(،العالقة بني الانامتء ا ميي و الرضا الوظيفي ،دراسة تطبيقية ،جمةل العلوم
الدارية ،لكية التجارة ،جامعة القاهرة.
 -7سايم عيل أأبو الروس ،سايم ابراهمي حنونة :)2011(،تأأثري الميان ابملؤسسة عىل رغبة العاملني يف
اجلامعات الفلسطينية يف الاس مترار ابلعمل يف جامعاهتم ،جمةل اجلامعة السالمية ،اجملدل التاسع عرش ،العدد
ا ألول ،جانفي.
 -8مراد نعموين :)2006(،القمي و اتساقها و عالقهتا ابللزتام التنظميي يف مرحةل التغيري التنظميي ،أأطروحة
لنيل شهادة ادلكتوراه يف عمل النفس العمل والتنظمي ،ارشاف محمد براق ،جامعة اجلزائر ،لكية العلوم
الاقتصادية و الاجامتعية.
لتنظ
 -9محمد بن غالب العويف :)2005(،الثقافة ا ميية و عالقهتا ابللزتام التنظميي ،رساةل لنيل شهادة
املاجس تري ،ارشاف مازن فارس رش يد ،قسم العلوم الدارية ،جامعة انيف العربية للعلوم ا ألمنية ،الرايض،
اململكة العربية السعودية.،
-10يوسف درويش عبد الرمحن :)1994(،العالقة بني دافعية العمل ادلاخلية و الالزتام التنظميي و ا ألداء
الوظيفي واخلصائص الفردية ،دراسة ميدانية ،جمةل الدارة العامة ،اجملدل  ،39العدد  ،3الرايض ،السعودية.
ب-املراجع ابللغة الأجنبية:
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1-Buchanan, Bruce. (1974): Building organizational commitment : The
socialisation of managers in work organization. Administrative science.
Quartely vol.19, no 4.
2-Dessler, G (2003): Huma Ressource Management, 9th Ed,Prentice Hall, New
Jersey.
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التفكري الابتاكري يف املؤسسة
بني فلسفة املفهوم و آلية التطبيق
آ .د .لونيس عيل
قسم عمل النفس وعلوم الرتبية و الارطفونيا ،جامعة سطيف  ،2اجلزائر.
 امللخص:تعترب املنظمة الإطار املهين اذلي يعمل الفرد (العامل) من خالهل عىل القيام بعدد من النشطة و
السلواكت املتاكمةل لجل حتقيق الإش باع اخلاص مبجمل حاجاته و رغباته اليومية ،و من هذا املنطلق فانه
رضوري جدا آن يمت اعامتد مياكنزيمات تمنية هذا الفرد العامل اذلي يعترب كمه مورد يف العملية الإنتاجية
واخلدماتية من خالل تطوير تصوراته و همارته خصوصا يف خضم الثورة التكنولوجية احلاصةل و اليت تفرض
عىل املنظمة اكإطار شامل آن تامتىش مع خمتلف التطورات احلاصةل يف البيئة احلالية و العاملية ،و لعل من بني
آمه و آجنع الليات اليت جيب الاعامتد علهيا يف هذا الإطار جند التفكري الابتاكري اذلي احتل ادلور احملوري
يف ترقية و تطوير خمتلف املنظامت العاملية ،من خالل الرتكزي عىل الفرد مكورد برشي هام لتفعيل هذا
التطور وحتقيق اجلودة مبس توايهتا الشامةل و لكن :هل فعال هناك فهم واحض لفلسفة هذا التفكري الابتاكري
دلى املسؤولني والفراد يف املنظمة؟ وإاىل آي مدى ميكن تطبيق واعامتد هذا التفكري الابتاكري يف ظل
الواقع التنظميي املعاش يف املنظمة؟
 -اللكامت املفتاحية :التفكري الابتاكري -تمنية.
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-Résumé :
L’organisation c’est le cadre ou l’espace organisationnel ou l’employé
)travailleur) peut effectuer et exercer un certains nombres de ses activités et cela
dans le but de réaliser une telle satisfaction de ses différents besoins, Et autant
qu’il est considérer comme le variable le plus important dans l’organisation
(milieu de travail), il est très nécessaire d’adopter des mécanismes multiples
pour développer ses activités et ces compétences. Et parmi ces mécanismes on
trouve la pensée novatrice qui est un des supports du développement et la
réalisation des objectives organisationnels On mettant l’accent sur l’individus
comme une ressource humaines. Mais est-il réellement une vrais
compréhension claire de la philosophie de cette pensée novatrice chez les
responsables ou les dirigeants des organisations? Et a quel niveau on peut
adopter cette stratégie dans un climat organisationnel ?
-Mots clés: pense novatrice - organisation
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التفكير االبتكاري في المؤسسة بين فلسفة المفهوم و آلية التطبيق

أ .د .لونيس علي

 مـقدمة:تعترب املنظمة الإطار املهين اذلي يعمل الفرد ( العامل) من خالهل عىل القيام بعدد من النشطة
والسلواكت املتاكمةل لجل حتقيق الإش باع اخلاص مبجمل حاجاته و رغباته اليومية ،ومن هذا املنطلق فانه
رضوري جدا آن يمت اعامتد مياكنزيمات تمنية هذا الفرد العامل اذلي يعترب كمه مورد يف العملية الإنتاجية
وخلدماتية من خالل تطوير تصوراته وهمارته خصوصا يف خضم الثورة التكنولوجية احلاصةل واليت تفرض
عىل املنظمة اكإطار شامل آن تامتىش مع خمتلف التطورات احلاصةل يف البيئة احلالية و العاملية ،و لعل من بني
آمه و آجنع الليات اليت جيب الاعامتد علهيا يف هذا الإطار جند التفكري الابتاكري اذلي احتل ادلور احملوري
يف ترقية و تطوير خمتلف املنظامت العاملية ،من خالل الرتكزي عىل الفرد مكورد برشي هام لتفعيل هذا
التطور وحتقيق اجلودة مبس توايهتا الشامةل.
 مفهوم التفكري الابتاكري:يعترب التفكري الابتاكري معلية عقلية جد معقدة و مركبة ،تدفعها قوة كبرية للبحث عن حلول و نتاجئ
تضيف قمية اجيابية مل يكن الفرد يعرفها من قبل .وهو يعمل ابس مترار عىل تمنية خمتلف الفاكر اجلديدة دلى
الفرد واختيار آجنعها وآجودها ملواهجة خمتلف املواقف الطارئة واحلرجة سواء يف حياته اخلاصة آو املهنية
لتحقيق التكيف والمن والطمأنينة يف حياته.
هناك تعاريف عديدة للتفكري الابتاكري نذكر البعض مهنا فامي ييل:
عرف الس يد خري هللا ،التفكري الابتاكري بأنه قدرة الفرد عىل الإنتاج اإنتاج يمتزي بأكرب قدر ممكن
من الطالقة الفكرية واملرونة التلقائية و الصاةل و التداعيات البعيدة آو احلساس ية للمشالكت اكس تجابة
ملشلكة آو موقف مثري (الس يد ،1975 ،ص.)05
يف حني عرف محمود عبد احللمي منيس ،التفكري الابتاكري بأنه القدرة عىل اإنتاج آش ياء جديدة من
عنارص قدمية وهذه القدرة تمتزي ابلطالقة واملرونة والصاةل (منيس ،1993 ،ص.)29 ،
تعريف فروم ،التفكري الابتاكري هو" :اإنتاج يشء جديد يظهر يف صورة ملموسة وميكن آن يسمع
و يرى اكلتصوير والنحت واملوس يقى والشعر...اخل وهذا املعىن لالبتاكر مرشوط بعدد من العوامل مهنا:
املوهبة ،ادلراسة ،املامرسة وآيضا العوامل الاقتصادية والاجامتعية اليت تساعد الفرد عىل تمنية قدراته
(.)Vroom, 1959, p 44-45
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تعريف جزتيلس وجاكسون ،التفكري الابتاكري هو":القدرة عىل اإنتاج آمناط جديدة وربط
عنرصين اكن يظن آهنام غري متشاهبني واكتشاف معاين جديدة لها قمي اجامتعية Getzels, Jackson,
).( 1992, p 15-18
 مكوانت التفكري الابتاكري:ميكن حتديد و بشلك عام مكوانت التفكري الابتاكري واليت يه يف الساس مجموعة من القدرات
العقلية ذات المهية والفعالية و اليت ميكن ذكرها فامي ييل:
آ -املرونة :ميكن حتديد املرونة عىل آساس آهنا مقدرة الفرد عىل اإنتاج عدد من الفاكر املتنوعة ابلإضافة اإىل
حتويل مسار اجتاه تفكريه من مدخل اإىل آخر ابلس تعامل والاعامتد عىل مك متنوع من الليات
والاسرتاتيجيات واملياكنزيمات (الكناين ،2000 ،ص .)50
كام ميكن يف هذا الإطار حتديد شلكني آساسني من املرونة:
 املرونة ذات البعد التلقايئ :واليت تتجسد يف رسعة اإنتاج آكرب عدد ممكن من الفاكر املتنوعة املرتبطةمبوقف آو ظاهرة معينة دون ان يطلب منا ذكل ،مبعىن الفرد هنا تكون هل روح املبادرة واملبادآة يف طرح
هذه الفاكر وتقدميها (امحلادي ،2010 ،ص .)65
 املرونة ذات البعد التكيفي :و اليت تتجسد يف القدرة والاس تطاعة عىل اإجراء تغيريات وحتسينات حمددةيف موقف آو ظاهرة معينة مبعىن العمل عىل تقدمي حلول متعددة لعدد من املشألك املطروحة
ب -الصاةل :واليت تعين تكل القدرة عىل رسعة اإنتاج و تقدمي اكرب عدد ممكن من الاس تجاابت املمكنة
بشلك مبارش آو غري عادي والطريف يف الوقت نفسه ،كام انه ابلإماكن حتديدها عىل آهنا ذكل الإنتاج
التباعدي لتحويالت املعاين (بن معتوق ،2009 ،ص .)45
ج -الطالقة :و اليت نعين هبا تكل العملية املتضمنة للقدرة عىل اإنتاج مجموعة كبرية من الفاكر املناس بة حول
ظاهرة آو موضوع حمدد يف حزي زماين اثبت مقارنة بغريه ل إالشارة فان العامل وليامز ( )1972معد عىل اإضافة
مكوان آخر يعتربه همام جدا يف معلية التفكري الابتاكري و املمتثل يف اإعطاء تكل التفاصيل و املرتمجة يف
الاس تطاعة والقدرة عىل تقدمي اكرب عدد ممكن من املعلومات و ابإسهاب كبري آيضا ختص قضية آو موقف آو
اإنتاج ما (مس يحة و آخرون ،2000،ص.)13
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 النظرايت املفرسة للتفكري الابتاكري: -1النظرية السلوكية والارتباطية:
يعتقد علامء هذا النوع من النظرايت آن الفعل الإنساين هو عبارة عن عالقة قامئة ابلساس بني ما
يعرف ابملثري والاس تجابة ابخلصوص يف حال كون هذه الخرية تمتزي ابلإبداع و الابتاكر ،حبيث تعمل
وبشلك فعال عىل تركيب وبناء الاس تجاابت ذات الطابع الإبداعي والابتاكري دلى الفرد عند مواهجة
املشألك آو املواقف احلرجة.
ويف هذا الإطار يرى العامل واطسون آن التفكري الابتاكري هو تعبري عن معناه يمت عندما يكون
الفرد آمام موقف حرج وجديد المر اذلي حيمت عليه القيام بعديد احملاولت لجل تعلمه كيفية الوصول للحل
املناسب انطالقا من العمل عىل اإجياد تركيبا جديد (الكناين ،2005 ،ص )54
 -2النظرية املعرفية واجلش تالتية:
يرى آحصاب النظرية املعرفية ان معلية التفكري الابتاكري ل توجد عىل آساس آهنا مجموعة من
العالقات الرتابطية بقدر ما يه جتس يد لعديد الطرق املتنوعة لجل احلصول عىل آكرب عدد ممكن من
املعلومات والبياانت والعمل عىل حتليلها واستامثرها.
آيضا معلية التفكري الابتاكري يه تكل الطرق و املياكنزيمات املعمتدة يف معلية الإدماج بني خمتلف
هذه املعلومات والبياانت للوصول اإىل اإماكنية احلصول عىل حلول يف مس توى اجلودة و الفعالية خملتلف
املشألك.
ابلإضافة اإىل هذا فان هذا الاجتاه الفكري واملعريف يعمتد عىل معلية الإدراك ابعتباره الساس
القاعدي لعملية الابتاكر ،فالفرد عند اإدراكه لي موقف جيب اإن يكون ذو دلةل لكية تشمل مجيع املمزيات
واخلصائص ،وعىل هذا الساس فاإن بداية معلية التفكري دلى هذا الفرد تكون انطالقا من صياغة مشلكة
املوقف املعاش ومعلية احلل جيب آن متتد مجليع العنارص.
كام آن رواد الاجتاه اجلش تاليت يعتربون آن معلية التفكري الابتاكري ما يه يف احلقيقة اإل اإعادة بناء
للموقف املمتثل واذلي يعمل بوضوح عىل حتديد اجتاه معلية البناء هذه مبعىن هذا آن معلية الابتاكر تتجسد
يف ذاك التفاعل احملفز واحلاصل بني مس توى خيال الفرد وبني عديد العمليات العقلية الخرى (الانتباه،
الإدراك...اخل).
 -3نظرية العوامل املتعددة :
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تفرس هذه النظرية اليت يزتمعها العامل س بريمان العملية الابتاكرية اعامتدا عىل آسس هامة تمتثل يف
ما ييل:
 آن الفرد يعمل دوما عىل رضورة التعرف عىل مجموعة آحاسيسه و مشاعره وآهدافه املتعددة. آن الفرد ابإماكنه اإدراك العالقة آو العالقات بني فكرتني آو اجتاهني وهذا ما ميكن آن نسميه مبدآ اإدراكالعالقات.
 آن اإدراك الفرد لليشء آو املوقف وخمتلف عالقاته ،فان عقهل ابإماكنه الوصول اإىل مدرك آخر ذو عالقةودلةل ،وهذا ما ميكن تسميته مببدآ اإدراك املتعلقات (الكناين ،2005 ،ص .)56
 -4النظرايت الإنسانية:
اإن آحصاب هذا الاجتاه من النظرايت (روجرز ،فروم...اخل) يعتقدون آن لك الفراد ميتلكون
القدرة و املقدرة عىل الابتاكر و لكن هناك ظروف جيب آن تكون حارضة لجل حتقيق جناح اإحداث هذا
الابتاكر ابملعىن الاجيايب والفعال ،ولعل من بني تكل الظروف جند :الوسط الاجامتعي آو البيئة الاجامتعية
اليت يعيشون فهيا.
فبقدر ما اكنت هذه البيئة الاجامتعية خالية من خمتلف الضغوط ،الإرهاصات و التناقضات بقدر
ما اكن هؤلء الفراد دلهيم قوة دافعة لالبتاكر ،وابلتايل هذا ما س يعمل لحقا عىل حتقيق اذلات دلهيم
وامتالك السالمة والصحة النفس ية القادرة عىل حتقيق الشخصية الاجيابية البناءة مما يساعد من حتقيق
الإش باع الاكيف خملتلف احلاجات و الرغبات دلهيم
 -5نظرية احلل الابتاكري :TRIZ
يرتبط امس هذه النظرية ابلعامل الرويس املشهور هرني التشلر و اذلي يعتقد من خالل خمتلف
حتليالته و تفسرياته اإىل انه و لجل حل آية مشلكة تطرح آمام الفرد ،جيب عليه آن يعمل عىل اكتشاف
وحتديد خمتلف التناقضات املوجودة يف النظام التقين و لعل هذا ما س يعطي الفرد فرصة الوقوف عىل النقاط
السلبية آو مواطن اخللل ،ابلتايل يكون دليه قدرة عىل التخلص مهنا و القضاء علهيا (آبوجادو ،2004 ،ص
.)74
ومن منطلق آخر ،جند آن هذه النظرية يه بشلك واحض عبارة عن مهنج منظم ذو توجه اإنساين
يعمتد ابلساس عىل آسس معرفية هامة هتدف اإىل حتقيق هدف شامل يمتثل يف حل املشالكت بشلك يمتزي
ابلبتاكر والإبداع.
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هذا و جند آن هذه النظرية تعمتد يف آساسها عىل بىن حتتية معرفية موضوعية ذات طابع علمي ما
ميكن من ضامن اإجناح التحمك يف مسار اجتاه خمتلف معليات احلل الابتاكري عند مواهجة عديد املشالكت
آو املواقف الصعبة واحلرجة.
 -4رضورة فهم فلسفة التفكري الابتاكري و اإشاكلية التطبيق:
اإن معلية فهم الفلسفة اليت يقوم عىل آساسها التفكري الابتاكري آمر يف غاية المهية ،ذكل آن هذا
يعترب اجلزء الوفر قمية يف العملية كلك لن من خاللها ترتسم خمتلف اخلطوات و التوهجات املس تقبلية لهذا
التفكري الابتاكري يف القدرة عىل حل املشالكت اليت ميكن آن يعيشها الفرد يف بيئته املهنية.
ومن هذا املنطلق فان المر يرتكز عىل آن يكون فهم مضامني التفكري الابتاكري كسس قاعدية
تتوفر عىل معايري املوضوعية والتطبيق امليداين لتحقيق هدف حل املشالكت اليت تعرتض الفرد بشلك
خاص ومعلية حتقيق الهداف املسطرة بشلك عام.
وعليه فان فهم هذه الفلسفة يرتكز عليه اإماكنية التطبيق و املامرسة الفعلية يف معلية بناء العقل
الإنساين القادر عىل اإجياد املياكنزيمات الرضورية اليت تعمل عىل حل خمتلف املشالكت املعاشة ،هذه
الليات القامئة يف حد ذاهتا عىل عديد العمليات العقلية و الس يكولوجية اليت تعمل يف اإطار تفاعيل مس متر
ودينامييك.
إان فهم فلسفة اعامتد معلية تمنية همارات الفرد يعمل عىل إاجياد فرص عديدة لتحقيق التكيف
والانسجام و التعايش الاجيايب مع ما يوجد يف البيئة احمليطة اليت يعيش فهيا الفرد انطالقا من الإدراك
الواحض خملتلف مكوانت وآجزاء الصورة املرئية اليت تتضمن مجموعة املشالكت يف تاكمل و تعقد.
اإن فهم العملية الابتاكرية يعرب عن القدرة عىل حتديد اجملال املعريف والفلسفي خملتلف الطرق
املعمتدة واملتاحة لإجياد احللول الرضورية للمشالكت و يف وقهتا ،لن بناء تصور اذلهين للفرد هو يف حقيقة
المر تركيب منسجم خملتلف املعلومات والبياانت واملعارف املتعددة اإضافة اإىل خمتلف الشغال واملهام
والوظائف الواجب ممارس هتا من طرف الفرد مع رضورة اعامتد الفعالية واجلودة والمتزي.
وجند آن فهم فلسفة التفكري الابتاكري الصحيح و اجليد يمت من خاللها جتس يد اإماكنية التطبيق
امليداين و لكن هذا التطبيق مرتبط بعدد من العوامل والطر اليت تعرقهل  ،فغياب التواصل مع آفراد
الخرين املتواجدين يف املؤسسة ابلإضافة اإىل انعدام التطابق يف اس تخدام الليات التواصلية املشرتكة
(اللغة) يعمل عىل توس يع الفجوة بني الفراد و عدم نقل الثر الاجيايب جملموع الفاكر و الاجتاهات ووهجات
النظر ،و ابلتايل الاحتاكك الرضوري لإجياد احللول املناس بة خملتلف املشالكت ،هذا من هجة و من هجة
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آخرى فان الاس مترارية و التعود عىل اس تعامل معلية التفكري ابلصورة المنطية و اليت تعمل عىل الاعامتد عىل
شلك واحد ل آكرث من احللول ابلنس بة حلل املشالكت املصادفة ل حتفز عىل الاختيار المثل للتطبيق
الفعيل لعملية التفكري الابتاكري ما يس تدعي التدخل لإعادة اجتاه مسار هذا النوع المنطي من التفكري والعمل
عىل تفعيهل يف ظل املس تجدات.
آيضا جند آن معلية التطبيق و الاعامتد هذه لها عالقة وطيدة مبختلف المناط الاجامتعية و الثقافية
اليت يكتس هبا الفرد ومن خالل آيضا خمتلف مؤسسات التنش ئة الاجامتعية (الرسة ،املدرسة...اخل) ،و كذا
معليات التقليد واحملأاكة ووفقا ملا هو متفق عليه من طرف الفراد اذلين يعيش معهم و كذا ملا هو مشلك
وموجود اكإطار مرجعي جيب الرجوع اإليه يف لك معلية ختطيط آو بناء ،فاملناخ الرسي و العائيل
والاجامتعي يؤسس لبناء عقيل و فكري جيعل الفرد يعمتد دوما عىل التفكري الابتاكري كلية يف حتقيق
التكيف و الانسجام بناء عىل الاختيار المثل للطرق إلجياد حل للمشالكت املطروحة آمام هذا الفرد.
إان معلية الاعامتد او التطبيق للتفكري الابتاكري تعمتد آساسا يف درجة جناح تطبيقها اإىل ذكل
التناسق و التنامغ خملتف العنارص املشلكة لإطار معريف قادر عىل توليد خمرجات جديدة تمتزي بعدد من
املهارات تمتزي ابلصاةل و الطالقة و كذا املرونة.
 اخلامتة:اإن التفكري الابتاكري هو معلية ذات المهية القصوى واليت ينبغي رعايته والاستامثر فيه من خالل
تفعيل البعد املعريف للفرد والعمل عىل رضورة فهم فلسفته ابلإضافة اإىل حتديد خمتلف مساراهتا .لمتكني من
التطبيق امليداين واملامرسة الإجرائية لتقدمي حلول خملتلف املشالكت اليت يالقهيا الفرد يف حياته اليومية
وابخلصوص يف حياته املهنية و لعل هذا ما يعمل عىل تفعيل الداء الوظيفي دليه وجتويده يف ظل خمتلف
املتغريات والتأثريات احلاصةل يف بيئته التنظميية داخل ماكن العمل.
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 املراجع: -1آبو جادو صاحل محمد عيل :)2004(،تطبيقات معلية يف تمنية التفكري الإبداعي،ط ،1عامن ،الردن :دار
الرشوق للنرش و التوزيع.
 -2امحلادي حمارب عيل :)2010( ،احلل ا إلبداعي للمشالكت  :تطبيقات علمية يف تمنية التفكري الإبداعي
واملهارات فوق املعرفة ،ط ،1عامن ،الردن :دار قنديل للنرش والتوزيع.
 -3الس يد خري هللا :)1975( ،دليل اختبار القدرة عىل التفكري الابتاكري ،القاهرة :مرص ،مكتبة الاجنلو
املرصية.
 -4الكناين ممدوح عبد املنعم :)2005( ،س يكولوجية الإبداع و آساليب تمنيته ،الطبعة الوىل ،عامن،
الردن :دار املسرية للنرش والتوزيع و الطباعة.
 -5بن معتوق عبد الرحامن :)2009( ،تقنني اختبار تورانس للتفكري الابتاكري الشلك (ب) عىل الطالب
الصم و ضعاف السمع يف املرحةل املتوسطة مبنطقة مكة املكرمة رساةل دكتوراه غري منشورة ،جامعة آم
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املواهجة والتعايش مع الضغوط يف الوسط املهين مكهارة من همارات احلياة
د .واحض العمري أ .حشام عبد امحليد
قسم عمل النفس ،جامعة محمد بوضياف املس يةل ،اجلزائر.
 امللخص:هيدف هذا املقال اإىل التعريف بإحدى املهارات احلياتية اليت ينبغي عىل الفرد اكتساهبا واملمتثةل يف
همارة التعايش مع الضغوط يف الوسط املهين واليت جاءت (الضغوط) نتيجة للتحوالت التكنولوجية الرسيعة
واملتواصةل يف ميدان العمل.
اإن هذه التغريات يف الوسط املهين أفرزت العديد من الااثر عىل املس توى الفردي فضال عن
املس توى الاجامتعي ،ومن بني هذه الااثر الضغط النفيس اذلي اصبح يشلك مرض العرص ،وإاذا اكن من
الصعوبة مباكن القضاء عىل هذا املرض واستئصاهل هنائيا ،مفن الرضوري وضع اسرتاتيجيات وطرق ملواهجته
والتعايش معه والتقليل من ااثره.
اللكامت املفتاحية :الضغط املهين -املهارات احلياتية -التعايش مع الضغط
-Résumé:
Cet article a pour objectif de connaitre l’une des habilités de vie
nécessaire pour l’individu qui est représentée par l’habilité de coping dans le
milieu professionnel; ce stress est issu des changements technologiques rapides
et continus dans la sphère du travail.
Ces changements dans le milieu professionnel ont engendrés un
ensemble d’effets au niveau individuel et social, et parmi ces effets on cite le
stress qui est devenu le phénomène d’actualité. Et comme il est difficile
d’éradiquer complètement cette maladie, il est indispensable de mettre en œuvre
des méthodes et stratégies pour faire face à ce problème.
Mots –clés: stress professionnel , habilités de vie, coping
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 مقدمة:ا ّإن التغريات الرسيعة واملتالحقة يف مجيع منايح احلياة الاجامتعية ،الاقتصادية ،الس ياس ية ،الثقافية
والتكنولوجية أفرزت العديد من الآاثر واملظاهر سواء عىل مس توى القمي والتقاليد الاجامتعية أو عىل
مس توى بيئة العمل.
وإاذا اكن التغري هو الصل والساس يف تطور اجملمتع اإال أن ريمت ووترية هذا التغري الرسيع يف مجيع
منايح احلياة ،وعدم هتيؤ الفرد واجملمتع لهذا التغري أفرز العديد من املشالك واملواقف الضاغطة وقد انعكست
تكل املواقف عىل احلياة النفس ية واجلسدية ل إالنسان .فقد أصبحت هناك مجموعة كبرية من المراض النفس ية
اكلقلق والوسواس والاكتئاب ،وكذا العضوية مثل ارتفاع ضغط ادلم وداء السكري والربو يعتقد اإهنا نتاج
مبارش للضغط اذلي يعيشه االإنسان يف بيئته.
اإن هذه التحوالت التكنولوجية مل يكن امليدان املهين مبناى عهنا ،مفناصب العمل تعرف حاليا تغريا
رسيعا ومتواصال ،فمل تعد متطلبات منصب العمل اليوم يه نفسها متطلبات نفس منصب العمل بلمس،
ومن منطلق أن الضغوط أصبح واقعا ال مفر منه نتيجة التغريات اليت تلكمنا علهيا ،فاإن التعايش معها وحتملها
اصبح رضورة للعيش والتعايش بنجاح مع املواقف الضاغطة وذكل بختاذ اإجراءات خلفض مصادر ومس توى
الضغط عىل الفرد ،كام أن التعايش مع الضغوط يعد همارة من همارات احلياة الاساس ية اليت جيب اكتساهبا.
وقد جاء يف تقرير ملنظمة الصحة العاملية  OMSمعتربا التعايش مع الضغوط همارة أساس ية وهذا
من عرشة ( )10همارات أخرى اعتربها أمه همارات احلياة بلنس بة للفرد ويه :اختاذ القرار ،حل املشالكت،
التفكري الناقد ،االتصال الفعال ،العالقات بني خشصية ،الوعي بذلات ،التعاطف ،التعايش مع الانفعاالت،
وكذا التعايش مع الضغوط.
من خالل هذه الورقة هندف اإىل التعرف عىل أساليب وطرق التعامل إازاء الضغوط يف الوسط
املهين ملواهجهتا أو التغلب علهيا.
 مفهوم الضغط :stressيعد الضغط من املصطلحات اجلديدة الوافدة عىل عمل النفس من العلوم الطبيعية،وهو يعين تكل القوة اليت تؤثر عىل الفرد وتسبب هل بعض التغريات النفس ية مثل التوتر والضيق وبعض
التغريات الفزييولوجية والعضوية.
ت
يعرف ليفي ( )levi, 1984الضغط طبيا عىل أنه سريورة حتدث داخل اجلسم متثل يف اس تجابته
اللكية للعوامل اليت تتطلب تكيفا مع التاثريات والتغريات اليت تفرضها املواقف اخملتلفة.
ويف عمل النفس املريض يعرفه كريس يب ( )Crespy, 1984بانه التعبئة اللكية للجسم ،من أجل
الاس تجابة لالعتداءات الآتية من احمليط اخلاريج ،وما يالحظ أن مصطلح الضغط ( )Stressيصعب
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الوقوف عىل تعريف مناسب متفق عليه من قبل امجليع ،لن العلامء عرفوه من زوااي خمتلفة ،ويربر ذكل
الزاروس ( )Lazarousبكرثة امليادين واجملاالت اليت يس تعمل فهيا هذا املصطلح ،وولع الباحثني يف
اس تخدام مصطلح دون أخر يعرب عن جماالت ختصصهم ،ويف هذا الس ياق يشري وليامس ( )Williamsاإىل
أن مصطلح الضغوط يسوء اس تخدامه بكرثة من قبل الباحثني  ،حبيث غالبا ما يس تخدم للتعبري عن السبب
والنتيجة يف أآن واحد( .المحدي ،2002 ،ص.(31
ويف س نة ( )1920تلكم الفزييولويج المرييك "ولرت اكنون" « »walter cannanعن مفهوم
الاتزان احليوي « ،»Hemeostasisحيث تعامل مع الضغط يف س ياق الكمه عن "املس توايت احلرجة
للضغط" «، »Critical level of stressوالاس تعامل احلديث لهذا املفهوم اكن بفضل الطبيب وعامل الغدد
الكندي هانس س ييل « ،»Hans Selyeحيث كتب أول مقال هل يف هذا املوضوع س نة  1936يف جمةل
« ،»Natureمث يف س نة ( )1956أصدر كتاب بعنوان الضغط« »stresفعرفه يف البداية بانه الآاثر الناجتة
عن العوامل الضاغطة (كرشود ،1995 ،ص.)304
وبعد هذا الاكتشاف بدأ هذا املفهوم يف التبلور أكرث بداية من الس تينات ،حيث توسعت جماالت
اس تعامهل من الباثولوجيا اإىل الفزييولوجيا ،مث الس يكولوجيا ،والعلوم الاجامتعية أين انبثقت عهنا تفسريات
متعددة مهنا خاصة الرتكزي عىل العوامل الاجامتعية (.)Griffiths,1981, p336
أما فامي خيص تطور مفهوم الضغط املهين فقد ظهر من خالل الاهامتم الكبري به ،حيث يؤكد برلكي
« »Perkly,1977أن ما جيعل الضغط أكرث حدة يف املهن االإنسانية هو متطلباهتا ،ويف س نة ()1993
خالل املؤمتر العاملي للصحة املهنية بفرنسا بني الباحثون الس باب الساس ية للضغط املهين ،وأمهها مشلك
التنظمي يف احلياة املهنية.
ه
ويعترب هانس س يالي ( )Hans Selyeمن الوائل اذلين ا متوا مبوضوع الضغط النفيس ونتاجئه
السلبية واملرضية عىل الفرد من خالل جتاربه عىل احليوان ،حيث اثبت وجود أآاثرا عىل العمليات
الفزييولوجية ،وقدم منوذجا من ثالث خطوات تتضمهنا الاس تجابة للضغط النفيس أطلق علهيا امس متالزمة
التكيف العام ،وأظهر مدى تداخل الهجزة يف س ياق التكيف ودور الغدة النخامية يف التاثري عىل الغداتن
الكظرينت أثناء الاس تجابة للضغط وفق اخملطط التايل:
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مؤثرات
الغدة النخامية

الغداتن الكظريتان
كرايت دم بيضاء

غدة املقاومة

املعدة

الشلك ( )1املياكنزيم البيولويج للضغط (( )H،Selye،1977عيطور ،1997 ،ص.)82
حيث تنشط الهجزة الباطنية بفعل الهرموانت اليت تفرزها لك غدة أثناء ظهور الزمةل العامة
للتكيف ،واليت متثل تفاعل قوة املؤثرات ومواهجة اجلسم لها السرتجاع التوازن السايس للجسم ،والتكيف
مع الوقائع اجلديدة من خالل الاس تجابة اليت تمت يف ثالث مراحل ويه:
 -1مرحةل االإنذار ) :)période d'alarmeوفهيا تنشط العضوية ملواهجة الهتديد فتقوم بإفراز الهرموانت كام
ييل:
 اإفراز الاكتيوكوالمني (مزجي من الدرينالني والنور أدرينالني) يف ادلم ،مما يؤدي اإىل زايدة رضبت القلبوارتفاع ضغط ادلم من اجل اتمني الطاقة الرسيعة اليت حيتاهجا من اجل املواهجة ،أو الهروب ويالحظ أن
معدل الدرينالني يكون أعىل يف حاةل اخلوف وحاالت الاهنيار والقلق ،بيامن يرتفع معدل النور أدرينالني عند
الغضب واملواقف العدوانية (خيلف ،2001،ص.)48
 تفرز قرشة الكظر الهرمون السايس للضغط ،فرتتفع نس بة سكر الغلوكوز يف ادلم مؤمنة الطاقة الالزمةللعضالت مما يعد اجلسم للترصف.
 ينشط مسكن اجلسم الطبيعي (الندر وفني) واذلي يؤدي اإىل زايدة يف عدد كرايت ادلم امحلراء لنقلالكسجني  ،وزايدة يف اإنتاج عدد كرايت ادلم البيضاء حملاربة الالهتابت (مسعودي ،2003 ،ص.)12
وال ينفصل ذكل عىل اجلهاز العصيب حيث أنه يف وجود مواقف ضاغطة وإادراك الفرد للخطر
يرسل املخ رساةل عصبية الإاثرة الغدة النخامية لتفرز هرمون ( ACTHهرمون الدرينوكورتيكوتروبيك)
اذلي حيرض غدة الكظر لزتيد من اإفرازا لدرينالني؛ مما يؤدي اإىل تغريات يف النشاط الفزييولويج (بونيسك،
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ميشال ،2005 ،ص ،)3ويمتزي سلوك الفرد يف هذه املرحةل اإما بملواهجة أو الهروب ،وإاذا اس متر تعرض
الفرد للضغط فاإن العضوية تنتقل اإىل املرحةل املوالية.
 -2مرحةل املقاومة ( :)période de Résistanceيه امتداد للمرحةل السابقة مكرحةل دفاعية نتيجة معلية
اليض ،اذلي مبوجبه يزداد جحم قرشة الكظر ،كام يزداد نشاطها فتفرز الهرموانت القرشية
(( )Glucocorticoïdesالكورتزيون والكورتزيول) ،اليت تؤثر عىل متثيل السكر والربوتني وتعمل ضد
التفاعالت الالهتابية واحلساس ية( .س تورا ،1997،ص.)87.
وترفع الهرموانت القرشية السكرية ببطء وانتظام ،حبيث يبدأ الاحتفاظ بلعنارص احليوية مثل
الصوديوم واخنفاض معلية اليض وتزداد الحامض املعدية لجل زايدة السعرات احلرارية ،ويمت اإفراز ادلهون
العالية الطاقة وتوقف اإفراز الهرموانت اجلنس ية (مسعودي ،2003،ص.)13
وإاذا اكنت الاس تجابة ادلفاعية عن طريق املقاومة غري اكفية واس مترت ملدة طويةل ينتقل الفرد اإىل:
 -1مرحةل االإهناك والنضوب ( :)période d'épuisementحيث بس مترار تاثري الضواغط تزداد املقاومة
ضدها بفعل الهرموانت الكظرية حىت االإهناك يف حاةل الفشل يف التكيف ،ويف هذا الس ياق يؤكد الهنام
( )Lunhomعىل أن الضغط قد يبدأ حباةل من االإحباط  Frustrationتصاحهبا حاةل من القلق حفاةل من
الاس تزناف النفيس (حسن مصطفى عبد املعطي ،2003،ص.)152

مرحةل التعب
مقاومررة عاديررة
وسائل املقاومة غري فعاةل

مرحةل املقاومة
قرردرات املقاومررة مكتسر بة وجمنرردة

مررررررحةل االإنرررررذار
جتنيد الوسائل ادلفاعية
قدرات حتت املس توى

الشلك ( )2منوذج س ييل لزمةل التكيف العام (محمد الس يد ،1999،ص.)299
انطالقا من لك هذا فان الضغط النفيس تندرج حتته عدة مكوانت خمتلفة مهنا.
 مثري موضوعي أو مدرك يس بقه وحيدث اس تجابة للضغوط. عوامل معرفية اإدراكية تؤثر عىل اس تجابة الفرد ملثري معني. فروق فردية اثبتة نسبيا.مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية
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 اس تجابة فزييولوجية للضغوط. تغريات رصحية يف السلوك.املهارات احلياتية :تعترب املهارات احلياتية من أمه املهارات اليت تؤدي دورا فعاال يف حياة الفرد من حيث
توافقه وحل مشالكته اليومية اخملتلفة .واملهارات احلياتية مبفهوهما الواسع يه املهارات اليت يكتس هبا الفرد
للتعايش مع جممتعه والتاثري يف هذا اجملمتع اذلي يعيش فيه ،مبا يؤثر عىل تاكمل خشصيته ومنوه وتقديره ذلاته
وحصته النفس ية وما يصاحب ذكل من اكتساب لسامت خشصيته.
ويورد يوسف ( ،2015ص )24بعض التعاريف اليت أعطيت ملفهوم املهارات احلياتية مكفهوما
جديدا يف عمل النفس ومن بيهنا:
 تعريف جابر عبد امحليد ( :)1998املهارات احلياتية باهنا الكفاءات اليت ميتلكها الناس واليت متكهنم من أداهئابطريقة معينة فهيي ببساطة أمناط من السلوك معقدة ومنظمة تنظامي عاليا ومتاكمال.
 تعريف منظمة الصحة العاملية( )1993املهارات احلياتية عىل أهنا قدرات الفرد عىل السلوك الاجيايب واليتجتعهل يتعامل بفعالية مع متطلبات احلياة اليومية وحتدايهتا.
 تعريف اللقاين وحسن ( )2001أن املهارات احلياتية يه أي معل يقوم به االإنسان يف احلياة اليومية اليتيتفاعل فهيا مع أش ياء ومعدات وأشخاص ومؤسسات.
 تعريف خدجية بيت ( )2000أن املهارات احلياتية يه ما يقوم به الفرد من سلوك تكيفي موجب يساعدهعىل التعامل بفعالية مع مطالب احلياة وذكل عن طريق ترمجة املعلومات اليت يعرفها والاجتاهات والقمي اليت
يشعر هبا ويفكر ويعتقد فهيا وتوظيفها يف حتديد ما ينبغي معهل وكيفية معهل ملزاوةل حياته اليومية".
اإن املهارات احلياتية متعددة ومتنوعة وترتبط بلفراد يف مجيع مراحل منومه ويف مجيع جوانب حياهتم
مهنا عىل سبيل املثال :همارات التعرف عىل اذلات وكيف يدير الفرد حياته ،وهمارات االتصال اليت تساعد
الفرد عىل التفاعل مع الآخرين وعىل التحمك يف انفعاالته معهم ،وهمارات المنو وهمارات احملافظة عىل الصحة،
وهمارات التعامل مع البيئة املادية والاجامتعية احمليطة بلفرد.
ومن خالل ما س بق يتبني أن املهارات احلياتية يه معارف  ،savoirsمعارف معلية savoir-
 ،faireومعارف كينونة  savoirs-êtreميتلكها الفرد ومتكنه من القدرة عىل التفاعل والتكيف مع متغريات
البيئة اليت يعيش فهيا .ومن بني هذه املهارات جند همارة التعايش ومواهجة الضغوط.
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كيف يواجه /يتعايش الفرد مع الضغوط النفس ية؟
يعرف  lazarus et folkman 1984املواهجة أو التعايش copingعىل أهنا مجموعة اجلهود
املعرفية والسلوكية املتغرية بس مترار اليت يبذلها الفرد لتس يري املتطلبات اخلاصة ادلاخلية أو اخلارجية اليت يقميها
عىل أهنا مس هتلكة أو زائدة عىل مصادره .الهتميش؟
هذا التعريف يشدد عىل أن املواهجة يه معلية خاصة ومتغرية بس مترار ،و ال ميكن اعتبار
اسرتاتيجية املواهجة متكيفة أو غري متكيفة اإطالقا ،فقد تكون فعاةل يف البعض الآخر .و حسب al
 lazarus etأن املواهجة لها وظيفتني أساس يتني)(cottrraux 2001, p112
فهيي تسمح بتغري املشلك اذلي هو مصدر الضغط ،ما تسمح أيضا بضبط الاس تجابت الانفعالية
املرتبطة هبذا املشلك .وهذان النوعان يمتثالن يف:
-1املواهجة املركزة عىل املشلك  :coping centré sur le problèmeهذه الاسرتاتيجية تسعى لتقليص
متطلبات املوقف وزايدة املوارد اخلاصة من أجل مواهجة هذا املوقف ومكثال عىل ذكل التفاوض عىل موعد
من أجل تسديد الفواتري والغرامات أو البحث عن معل يكون أجره أفضل .وتش متل املواهجة املركزة عىل
املشلك عىل عاملني:
 حل املشلك :البحث عن املعلومات – وضع خمطط معل مواهجة املوقف :اجلهود والفعال املبارشة لتغيري املشلك -2املوهجة املركزة عىل الانفعاالت  :coping centré sur les émotionsهذه الاسرتاتيجية تسعى
لتس يري الاس تجابت الانفعالية الناجتة عن املوقف ،ويكون ضبط (تس يري) الانفعاالت بطرق خمتلفة
(انفعاليا ،فزييولوجيا ،معرفيا ،سلوكيا) .ومن المثةل عىل ذكل:
 اس هتالك مواد (كحول ،تدخني ،خمدرات) الاخنراط يف خمتلف النشاطات الرتفهيية (متارين رايضية ،املطالعة ،مشاهدة التلفاز...اخل) الشعور بملسؤولية التعبري عن الانفعاالت (الغضب ،القلق...اخل).وأضاف بحثون أآخرون الس ند الاجامتعي وهو البحث عن املساعدة عند القارب أو الشخاص
امللكفني مبساعدة الآخرين (أخصايئ نفساين ،أخصايئ اجامتعي...اخل) .أو اللجوء اإىل اجلانب ادليين (الصالة،
قراءة القرأآن...اخل).
وكخالصة ميكن اس تعامل يف نفس الوقت الاسرتاتيجيات الثالثة أمام نفس املوقف (احلدث) .كام
ميكن اإضافة الطرق التالية للتعايش وتس يري الضغط ويه:
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 الضغط والاسرتخاء :وترتكز هذه الطرقة عىل رشح الضغط ،أآلياته ،مظاهره وتاثرياته .مث بعد ذكلاس تعامل طرق الاسرتخاء املعرفة (طريقة جاكوبسون ،طريقة شولزت).
 الاسرتاتيجيات املعرفية ملواهجة الضغط :تنطلق من مبدأ أن املشاعر مثل القلق ،الاكتئاب ،الغضب،العدوانية تعترب مصدر عدم فعالية الشخص ،وتؤثر سلبا عىل قدرة الفرد عىل الرتكزي وأخذ القرارات ،وربط
عالقات اجيابية مع الآخرين .وأن أغلب الناس يضنون أن بعض املواقف حتدث مشاعر غري متكيفة
وسلواكت غري مرغوب فهيا لكن يف احلقيقة ليست الحداث يه اليت تؤدي اإىل هذه النتاجئ الغري مرغوب
فهيا سواء عىل املس توى الانفعايل أو السلويك بل تفسريان وإادراكنا لهذه الحداث .ويف هذا االإطار يقول
أحد الفالسفة االإغريق " :الحداث ال تزجع االإنسان بل النظرة اليت يتبناها اجتاه هذه الحداث".
فاإدراكنا للحداث يعمتد عىل نظام معتقداتنا ،ففي الغالب منيل اإىل التفكري أو االإدراك بطريقة غري عقالنية
حنو أنفس نا ،حنو الآخرين أو حنو الواقع
-3همارة تقنيات االتصال  :techniques de communication:اإن الهدف من تعمل همارات االتصال هو
تسهيل معلية التعبري املناس بة للمشاعر السلبية.
اإن عدم التعبري بلقدر الاكيف عن مشاعران قد يؤدي اإىل ظهور توترات بني خشصية و حاةل انزعاج
أو ضيق جسمي ونفيس ،ففي بعض الفرتات احلرجة يعرب الفرد عن املشاعر السلبية بطريقة غري مناس بة
ومبالغ فهيا ،وتوجه حنو الشخص الغري مناسب ،كذكل مغوض الرساةل تؤدي إاىل أخطاء يف التفسري مما ينتج
عنه توترات بني الشخاص .فتعمل همارة االتصال تساعد عىل مواهجة والتعايش والتخفيف من حدة املوقف.
ومكثال عىل ذكل اإذا طلب مدير من سكرترية كتابة بريد معني فورا لعرضه يف اجامتع همم ومل تقم هبذا العمل
يف الوقت املناسب ،فميكن أن نتصور ردود فعل املدير عىل ثالث مس توايت.
 يكون يف حاةل غضب وميكنه أن يقول أنت كسوةل وهممةل.س
 يكون ساخطا وميكن أن يقول لها أظن أننا ال نس تطيع الا مترار يف العمل معا.ففي املس توى الول رد فعل املدير مل هيمت بملشلك بل اكن جهوما عىل السكرترية ،أما يف املس توى
الثاين فمل هيمت أيضا بملشلك بل توجه حنو العالقة بينه وبني السكرترية.
أما االتصال اذلي يسعى لتحسني املوقف فقد يكون بلعبارة التالية :أان يف حاجة لكتابة بريد يف
احلال ،خذي هذه القامئة مع ترتيب أولوي.
اإن أغلب املوظفني املرشفني خيتارون السلوب الول والثاين مما يؤدي اإىل تدهور العالقات بني
الشخاص ،بيامن يف املس توى الثالث اذلي هيمت بملشلك فريتكز عىل صياغة الرساةل بعبارات اإجيابية.
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-4همارة حل املشلك :résolution du problèmeترتكز هذه الطريقة عىل منوذج دائري يشمل س تة 06
مراحل:
 حتديد املشلك :définir le problèmeرشح والتعمق فيه ،رؤية الس باب والنتاجئ ،صياغة املشلك يفلكامت حمددة.
تقي
 جرد احللول  :inventorier toutes les solutions possiblesوضع لك احللول املمكنة بدون ميها. تقيمي احللول  :évaluer les solutionsيقمي لك حل مع وضع االإجيابيات والسلبيات عىل املدى القصريواملتوسط والبعيد بلنس بة للشخص يف حد ذاته أو للآخرين وهذا تبعا للوقت واجلهد واملال.
 اختاذ القرار  :prendre une décisionبعد املقارنة بني احللول خنتار حل أو مجموعة حلول ،يف هذهاملرحةل نبحث عن تسوية أكرث من حل مثايل ،وجتنب التاجيل يف اختاذ القرار.
 تنفيذ القرار وحتديد املهام املرتبطة هبذا التنفيذ exécution de la décision تقيمي النتاجئ تبعا للهداف املسطرة واملشلك املطروح مس بقا  ،évaluer les résultatsويف هذه املرحةلعندما تكون النتاجئ احملصل علهيا غري مرضية تبدأ العملية من جديد.
 تعممي اإدارة الضغط عىل املواقف اليومية Généralisation de la gestion du stress au situation :quotidienneليك يصبح الفرد فعاال جيب عليه اس تعامل قدراته عىل مس توى التصور والواقع.
ففي املس توى الول يقوم الفرد بتخيل موقف شديد الضغط مبساعدة املعاجل مث اس تعامل التقنيات
املناس بة للتقليل من حدة الانفعاالت وإانتاج أفاكر اإجيابية .أما يف املس توى الثاين فيكون بتطبيق أو ممارسة
هذه القدرات مرة بعد مرة عندما يواجه مواقف ضاغطة يف حياته اليومية.
ويضيف عبد الس تار ( ،1998ص )212-204بعض الطرق الخرى للتعايش مع الضغوط والتغلب
عىل نتاجئها السلبية ومعاجلهتا وتمتثل يف:
 معاجلة الضغوط ومواهجهتا أوال باول (عدم ترك الضغوط ترتامك) لن الرتامك يؤدي اإىل تعقدها ورمبا تعذرحلها.
 جعل أهداف الفرد معقوةل ،فليس من الواقع أن تتخلص من لك الضغوط والعباء هنائيا يف حياتك. التقليل بقدر االإماكن من الانفعاالت واملشاعر السلبية اكلعدوانية والغرية وتعمل طرق جديدة للتغلب عىلالغضب والانفعال.
 حماوةل حل رصاعات العمل أو الرسة بان تفتح جماال للتفاوض واحلوار وتبادل وهجات النظر. حتسني احلوارات ادلاخلية مع النفس أي احلوار الاجيايب مع اذلات ،وجتنب تفسريك للمور بصورة اكرثيةمبالغا فهيا.
 تكوين دائرة من أصدقاء العمل واملعارف اذلين يمتزيون بلود ولطف املعارشة وجتنب اذلين مييلون اإىل النقدوالرصاع.
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 املوازنة بني الاحتياجات اخلاصة للصحة والراحة ووقت الفراغ والرتفيه وبني تلبيتك ملتطلبات الآخرينواحلاحاهتم.
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 خالصة:يعد الضغط املهين نوعا من أنواع الضغوط النفس ية ،اإذ أنه يرتبط ببيئة العمل مبا تتضمنه من
مصادر قادرة عىل اإحداث الضغط النفيس بلنس بة للفرد .وأن التعايش ومواهجة الضغوط يف الوسط املهين ال
تمت عشوائيا بل تعين أن نتعمل ونتقن بعض املهارات اليت من شاهنا أن تساعدان عىل احلد من هذه الضغوط أو
عىل القل التقليل من أاثرها السلبية ،فالعامل جيب عليه أن ال يبقى مكتوف اليدي إازاء أي ضغط يعرقل
مساره املهين ،كام أن من مصلحة أي منظمة أن تقمي دورات تكوينية لصاحل موظفهيا لزتويدمه مبهارات
مواهجة والتعايش مع الضغوط.
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Etat de la relation pédagogique enseignant-enseigné
Cas des étudiants de Master 2
Attik Mouna
Département de psychologie UBA
-Résumé:
Cette étude a pour objet d’établir un état des savoirs sur la relation
pédagogique entre les étudiants de Master 2 et les enseignants dans le
département de psychologie.
En choisissant l’approche descriptive, le focus group comme outil
pour la collecte de données, et l’analyse de contenu comme technique
inévitable, il ressort que:
-Cette relation s’organise selon différentes situations pédagogiques, cet
elle est déterminée par plusieurs facteurs intrinsèques et extrinsèques.
-La relation pédagogique est perçue comme ‘’un Contrat humain et un
rapport de respect, aussi elle se situe sur un double niveau :l’un cognitif,
l’autre affectif.
-Les qualités: intellectuelle, scientifique et humaine sont Condition sine
qua non pour maintenir une bonne relation pédagogique
enseignant/enseigné.
-L’incompétence intellectuelle et humaine de l’enseignant d’une part, et
le désengagement de l’étudiant dans son métier d’autre part produisent
une relation pédagogique de mauvaise qualité.
-Les pratiques d’enseignement(peu bonnes et/ ou assez mauvaises) ont
laissé leurs séquelles et impact dans la vie des interviewés qui n’ont pas
pu tranché quant à l’évaluation de la qualité de leur relation avec les
enseignants durant leur parcours universitaire.
Mots clés : étudiants ,Master2, enseignants, relation pédagogique,
qualité, contrat humain, rapport, respect, caractéristiques, pratiques
d’enseignement, cognitif, affectif
 بقسم عمل النفس2 وضع طلبة املاسرت، طالب-العالقة البيداغوجية أسـتاذ
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 امللخص:هتدف ادلراسة اىل تقيص وضع العالقة البيداغوجية أس تاذ/طالب بقسم عمل النفس .حيث مت اختيار املهنج الوصفي ،وابس تعامل
جامعة احلديث وابالس تعانة بتقنية حتليل احملتوي تبني ما ييل:
 طلبة املاسرت  2ارشاد وتوجيه يدركون معىن العالقة البيداغوجية واليت تتأسس من خالل وضعيات بيداغوجية وتتحدد من خالل عواملعدة داخلية وخارجية.
 يتصور الطلبة هذه العالقة كعقد انساين وعالقة احرتام وأهنا تتأرحج بني مس تويني :أحدهام معريف والثاين وجداين. الصفات الفكرية و العلمية واالنسانية جممتعة يه رشط ال بد منه لضامن عالقة بيداغوجية ذات جودة. عدم كفاءة الس تاذ الفكرية واالنسانية من هجة وعدم الزتام الطالب بعالقته ابدلراسة من هجة اثنية يؤسسان لعالقة بيداغوجية من النوعالرديء.
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- Introduction:
Afin d’ assurer l’éducation de sa descendance, l’homme s’est doté
au cours des âges de dispositifs d’enseignement de plus en plus élaborés,
améliorant sans cesse l’efficacité de son intervention éducative.
Cependant ces dispositifs doivent s’intégrer dans une société où
l’abondance et la rapidité des évolutions sont des problèmes à gérer. La
relation pédagogique sera le seul moyen pour un enseignant de faire sa
tache avec les apprenants. Mais parait- il que Cette relation n’implique
pas seulement des prises de décision plutôt elle doit faire appel à toutes
les ressources (cognitives et affectives) de celui auquel elle s’adresse.
Elle devrait donc s’appuyer périodiquement sur l’influence et
l’accompagnement, en fonction des besoins de l’apprenant peut importe
son âge.
Pour savoir plus sur la réalité de la relation pédagogique à
l’université Algérienne, on a donné la parole aux étudiants pour mieux
connaître ce qu’ils entendent par là, ce qu’ils en vivent et comment il le
jugent. Afin d’atteindre cet objectif, on a opté pour un focus group, où la
spontanéité et la liberté d’expression sont possibles et peuvent nous
éclairer sur la question de la relation pédagogique ,comment garantir
une bonne relation (relation de qualité), quand une relation enseignant–
enseigné échoue, et enfin comment évaluent ces étudiants (en fin de
cursus) la qualité de leurs relations pédagogiques .
Nous allons donc aborder le cadre conceptuel là où on explique
brièvement c’est quoi ’’ le mo
t: Relation, La relation pédagogique et l’acte pédagogique, Le
triangle pédagogique, les enjeux de la relation pédagogique pour
l’apprenant et pour l’enseignant, La relation enseignant étudiant ,ensuite
on expose l’étude sur terrain, ses détails et ses résultats, pour passer à la
fin de ce travail à la conclusion.
I-Cadre conceptuel:
1-Définition du mot ‘’relation’’
3
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Relation :c’est un mot féminin qui veut dire :Lien, rapport entre
des choses ou des personnes. En anglais ,on dit : Relationship.(1)
Aussi le définit le dictionnaire de français Larousse comme
:Ensemble des rapports et des liens existant entre personnes qui se
rencontrent, se fréquentent, communiquent entre elles : Relations de bon
voisinage.(2)
2-La relation pédagogique et l’acte pédagogique:
La relation pédagogique est un contexte relationnel bien spécifique
où la relation est construite au quotidien, entre des gens qui ne se sont
pas choisis, autour d'un objet central qui est la matière au programme.
L'enseignement couvre deux champs de pratiques; le premier celui
de la gestion de l'information, de la structuration du savoir par
l'enseignant et de leur appropriation par l'apprenant, ‘’domaine de la
Didactique‘’, et le second celui du traitement et de la transformation de
l'Information en Savoir par la pratique relationnelle et l'action de
l'enseignant en classe, par l'organisation de situations pédagogiques pour
l'apprenant, ’’c'est le domaine de la Pédagogie’’.(3)
1-L’acte pédagogique espace entre trois sommets:
Jean Houssay décrit tout acte pédagogique comme l’espace entre
trois crêtes d’un triangle :L’enseignant, l’étudiant ,le savoir.(4)
Derrière la savoir se cache le contenu de la formation: la discipline,
le programme à enseigner. L’enseignant est celui qui a quelques pats
d’avance sur celui qui apprend et qui transmet ou fait apprendre le savoir.
Quant à l’étudiant, il acquiert le savoir grâce à une situation
pédagogique, mais ce savoir peut être aussi du savoir faire, du savoir être,
du savoir agir, etc.
Les trois cotés du triangle forment les relations essentielles à cet
acte pédagogique.
4
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La relation didactique est le rapport qu’entretient l’enseignant avec
le savoir et qui permet d’enseigner. La relation pédagogique quant à elle
est le rapport qu’entretient l’enseignant avec l’étudiant et qui permet le
processus -former-, enfin la relation d’apprentissage est le rapport que
l’élève va construire avec le savoir dans sa démarche pour ’’apprendre’’.
Dans son modèle de compréhension pédagogique, ce chercheur
rappelle qu’en règle générale, toute situation pédagogique privilégie la
relation de deux éléments sur trois du triangle pédagogique. Alors, le
troisième fait le fou ou le mort.
Par exemple dans le cas de l’enseignement traditionnel, il
privilégie le savoir ou programme et le corps professoral avec ses
charges de travail à respecter, les élèves ne sont pas entendus et font alors
le bruit ou dorment. Pareillement, dans l’enseignement non-directif, la
relation pédagogique est primordiale et le savoir est soit utopique soit
réinventé. Cependant, dans les TICE, c’est la relation savoir-étudiant,
‘‘apprendre’’ qui est avantagée.
La relation enseignant -savoir est celle de l'analyse didactique là
où la transposition didactique fait son chemin. Le second, celui de la
relation pédagogique entre l’enseignant et l'élève, concerne les
techniques d'enseignement dans le sens professeur -élève. Le dernier
processus, entre élève et savoir les stratégies d'apprentissages peuvent se
poser en termes de rapport au savoir.
2- Axes de l’acte pédagogique:
Philipe Mérieu (2009) expose les trois axes pour l’acte pédagogique qui
sont (5):
-Mobiliser les élèves: il s’agit de leur permettre de s’engager dans un
apprentissage en stimulant leur intelligence et leur curiosité.
-Structurer les savoirs, c’est-à-dire organiser et formaliser ce qui a été
découvert.
5
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-Accompagner individuellement les parcours.
3-Les enjeux de la relation pédagogique pour l’apprenant et pour
l’enseignant:
Il y en a deux:
A-Enjeux pour l’apprenant:
Les politiques et la société demandent de plus en plus à l’Ecole, et
les difficultés du métier se concentrent sur l’exercice de la relation
pédagogique avec les apprenants. (6)
On envisage les enjeux de la relation pédagogique pour
l’Apprenant sur Quatre plans:
• Sur le plan de l’apprentissage des savoirs disciplinaires.
• Sur le plan de son comportement en classe et de l’apprentissage de la
citoyenneté.
• Sur le plan sociologique.
• Sur le plan psychologique.
1- Les enjeux de la relation pédagogique/ apprentissage des savoirs
disciplinaires
*pour l’apprenant, à court terme:
l’implication des élèves dans l’activité d’apprentissage (motivation)
la construction de sens
la compréhension/ obstacles
la réussite de la tâche (la performance)
*pour l’apprenant, à long terme:
6
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l’acquisition de savoirs et de savoir-faire «compétences transférables»
d’une culture personnelle émancipatrice.
Les démarches aidant un apprenant à donner du sens aux apprentissages
(7):
- Aider l’élève à mieux se connaître, sur le plan cognitif.
- L’amener à bien situer le savoir à maîtriser dans la discipline enseignée.
- Anticiper avec lui l’usage social, voire professionnel, des savoirs
étudiés.
- Susciter l’implication active de l’élève dans ses apprentissages.
- L’aider à prendre de la distance par rapport à ses apprentissages.
2- Les enjeux de la relation pédagogique sur le plan de son comportement
en classe et de l’apprentissage de la citoyenneté
*pour l’apprenant ,à court terme:
l’acceptation du «contrat didactique»
l’implication dans les activités, la vie de la classe et les apprentissages
L’incarnation de valeurs citoyennes (le respect)
*pour l’apprenant, à long terme:
acquérir le sens des responsabilités et de l’intérêt général
acquérir un esprit critique.
3-Les enjeux de la relation pédagogique sur le plan sociologique:
pour l’élève, à court terme:
«donner plus à celui qui a moins»: la réussite scolaire
7
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favoriser la conquête de l’autonomie
pour l’élève, à long terme:
«l’intégration sociale»
«l’ascenseur social»
«l’insertion professionnelle»
Favoriser l’égalité des chances
4-Enjeux de la relation pédagogique du point de vue psychologique
pour l’apprenant, à court terme:
entretenir un rapport d’intérêt et de motivation au savoir
entretenir un rapport de confiance et d’ouverture à l’enseignant
entretenir un rapport de plaisir et de sécurité à «L’apprendre»
entretenir un rapport de confiance et de plaisir à l’établissement scolaire
(école,lycée,..)
à long terme, chez l’apprenant:
construction ou restauration de l’estime de soi
épanouissement personnel
donner un sens à sa vie
B-Enjeux pour l’enseignant:
On distingue deux plans: professionnel et personnel
1-Sur le plan professionnel:
- Son efficacité didactique et pédagogique
8
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- Sa disponibilité aux élèves
2-Sur le plan personnel:
- son rapport à son métier
- son rapport aux apprenants

Par leur itinéraire social et leur réussite scolaire, les enseignants ne
sont ordinairement pas préparés à la difficulté scolaire et aux
comportements de certains élèves. Cette complexité fait de la pratique
pédagogique et de ses objectifs un défi quotidien face auquel un certain
nombre d’enseignants se sentent privés. Au point que de nombreux
maîtres ressentent une insécurité dans leurs gestes pédagogiques.
La tension ou le stress peut être considéré comme un troublant de
l’activité professionnelle.
Mais comme toutes les professions exposées à un haut degré
d’interactions sociales, les enseignants exerçant en collège, en école
primaire, au contact d’élèves agités, instables et au comportement
difficile à contrôler, figurent parmi les populations exposées à des
risques élevés de tension psychique. (8).On peut citer le syndrome
d’épuisement.
4-La relation enseignant étudiant:
Parmi les travaux de recherche en sociologie visant la relation entre
étudiants et enseignants à l’université, on peut repérer deux grandes
tendances. La première tente de montrer l’impossibilité d’abstraire la
relation éducative de l’ensemble de l’organisation du système éducatif,
de ses fonctions sociales, de ses liens avec la société globale. Ce qui veut
dire que la relation éducative est perçue comme une relation non
dialectique, illogique fondée sur la domination et une hiérarchie graduée
de positions.(9)La deuxième tendance, en refusant une relation
9
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mécanique et linéaire, tente d’examiner la relation entre partenaires
pédagogiques comme une réalité sociale à l’origine d’un ensemble
d’interactions, de transformations et de transactions entre des sujets
agissants. Son argument est le suivant:
L’université ne constitue pas uniquement un cadre de reproduction
des rapports sociaux qui existent en dehors de ses murs, elle est
également le lieu de développement des phénomènes sociaux et de la
subjectivation des partenaires pédagogiques. (10)
d’après Georges Felouzis, la forme pédagogique universitaire
propose un encadrement très relâché afin de privilégier «l’autonomie»
des étudiants.(11)
La relation de l’étudiant à l’enseignant n’est pas celle de l’élève au
pédagogue. Elle est d’abord celle de deux personnes qui, en l’absence de
normes et de modèle de relation, doivent négocier sans cesse un certain
niveau de communication, une ambiance. La personnalité de chacun est
en jeu.
L’enseignant doit s’adresser non à des élèves mais à des
personnalités, il doit séduire et convaincre, se faire accepter et légitimer
son action.
L’étudiant quant à lui agit de même: il doit lui aussi «séduire»
l’enseignant, se faire reconnaître et «justifier» son action. Tous deux
doivent se faire aimer, et tout échec ou toute difficulté sont à mettre au
compte de l’inadéquation de leurs personnalités» .(12)
Ci dessus, on expose le cadre pratique de cette étude.
I- Partie pratique :
1-Méthodologie de travail:
1-la méthode choisie:

10
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On est bien conscient que Les résultats d'une recherche descriptive
ne peuvent en aucun cas être utilisés comme réponse définitive ou pour
infirmer une hypothèse, on sait également que si les limites sont
comprises, elles peuvent former un outil utile dans de nombreux
domaines de la recherche scientifique.
On a donc utiliser cette méthode ,tout en évitant l’élaboration des
hypothèses.
2- Outil et technique:
On a choisi pour la collecte des données sur cette thématique un focus
group (groupe de discussion). Et pour atteindre nos objectifs d’une
manière pointue, on a préparé un guide d’entretien Qui contenait quatre
questions:
1- C’est quoi la relation pédagogique d’après vous?
2-D’après votre parcours universitaire, comment peut-on garantir une
bonne relation
pédagogique (relation de qualité)avec les
enseignants?
3-Quand d’après vous une relation pédagogique: enseignant-enseigné
échoue -t-elle ?
4-Comment évaluez-vous la qualité de vos relations pédagogiques avec
vos enseignants?
3-L’échantillon:
Les étudiants de Master 2 en sciences de l’éducation de l’année
2014-2015 ont constitué l’échantillon de cette étude avec l’absence de
deux étudiantes qui n’ont pas été passionnées ou éprises pour ce genre
de rencontre (focus group).
4-Période et lieu où l’étude s’est effectuée:

11
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Ce focus group s’est déroulé(a eu lieu) le 22 Février 2015 au
département de psychologie, dans une salle (B18)
L’entretien a été enregistré (en se servant d’un dictaphone)
2-Présentation des résultats:
L’axe Catégorie Elément d’analyse (verbatim) Fréquence Pourcentage
1-Signification de la relation pédagogique.
Question no1:
C’est quoi la relation pédagogique d’après vous?
1- La relation pédagogique:
Contrat humain et
Rapport de respect
La relation pédagogique est un lien entre enseignant –enseigné
5,98‰

20

La relation pédagogique est un contrat humain entre deux partenaires
(étudiant-enseignant) 20
5,98‰
La relation pédagogique est un chemin à parcourir et un combat à
conquérir entre deux personnes qui ont un même objectif :satisfaire
l’autre pédagogiquement . 13
3,89‰
La relation pédagogique est un rapport de respect mutuel entre deux
pivots importants l’un à l’autre et sans le premier le deuxième ne sera
plus.
Ces deux pivots sont L’enseignant et l’étudiant.
20
12

5,98‰
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Une catégorie
Quatre expressions(verbatim)

73

21,85‰

2-Conditions d’une bonne relation pédagogique :
Question no2 :D’après votre parcours universitaire ,comment peut –on
garantir une bonne relation pédagogique (relation de qualité)avec les
enseignants ?
1-caractéristiques humaines On garantit une bonne relation
pédagogique ,si on respecte le contrat didactique et le contrat humain
.chaque contrat influence sur l’autre.
15

4,49‰

Si on arrive facilement à comprendre que l’enseignant est un être humain
,pouvant se tromper et pouvant réussir que ce soit dans sa relation avec
l’étudiant ou avec l’ensemble d’étudiants .(L’autre) 20
5,98‰
2-caractéristiques intellectuelles et scientifiques Si l'enseignant dans
sa classe peut concevoir son rôle comme étant celui de stratège et de
modèle en ce qui concerne l'apprentissage, il contribue sans doute à une
relation de qualité avec ses étudiants.
20
5,98‰
Quand l’enseignant est
scientifiquement.
20
Deux catégories

calé et
5,98‰

peut

séduire

ses

Quatre expressions(verbatim)

75

étudiants
22,45

3-Indicateurs d’une mauvaise relation enseignant-enseigné
Question
no3 :Quand d’après vous une relation pédagogique
:enseignant-enseigné échoue –elle- ?
L’incompétence intellectuelle et humaine de l’enseignant Si
l’enseignant n’ utilise pas ses qualités d’animateur pour établir une

13
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relation individualisée avec ses étudiants et ne les guide guère dans la
résolution des difficultés qu’ils éprouvent dans leurs apprentissages.
20

5,98‰

Quand le feed back (entre enseignant –enseigné)est absent en classe
…même en dehors de la classe
20
5,98‰
Quand les étudiants assistent
rarement aux cours puisqu’ ils
ressentent une barrière entre eux et lui (l’enseignant)
20

5,98‰

Quand l’enseignant conçoit l’enseignement en situation de classe
comme(juste) une transmission d’information qu’il doit offrir, quoi qu’il
arrive. 20
5,98‰
Quand le respect n’existe pas entre l’enseignant et son étudiant
20

5,98‰

Quand l’enseignant est très orgueilleux (comme un paon) 20
5,98‰
Le désengagement de l’étudiant
Si l’étudiant s’ennui et s’en fuit,
sa relation avec l’enseignant s’affaiblie voire même s’aggraver 20
5,98‰
Quand l’étudiant n’arrive pas à convaincre l’enseignant par son
sérieux(assiduité, participation,..)

14

4,19‰

Deux catégories
14

Huit expressions (verbatim)
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46,10‰

Evaluation de la qualité de la relation pédagogique
Question no 4 : Comment évaluez vous la qualité de vos relations
pédagogiques avec vos enseignants .
Une relation humaine et sociale mais instable
Les enseignants sont
tout à fait différents, leurs personnalités différentes, ce n’est pas facile
de généraliser le type de relation qu’on a avec eux ,tantôt c’est le top,
tantôt c’est la catastrophe ! avec quelques uns c’est l’harmonie ,avec
d’autres c’est une corvée.
12
3,59‰
Même si les modules changent d’un semestre à l’autre ,ilya quelques
enseignants qui maintiennent la bonne relation pédagogique avec nous
.Ils sont très sympas ,les autres ne changeront jamais …jamais.. 12
3,59‰
J’ai toujours eu une bonne relation avec mes enseignants 8
2,39‰
Une catégorie Trois expressions(verbatim) 32

9,58‰

Quatre axes Six catégories Dix neuf expressions (verbatim)
100‰

334

Commentaire :
En analysant le discours recueilli, il ressort dans les quatre dimensions
(axes) qui résument les questions globales posées , six catégories et dix
neuf expressions (verbatim) signifiants .
Dans le premier axe ,on enregistre une seule catégorie et il en ressort
quatre expressions. Donc, La relation pédagogique est considérée
comme ‘’Contrat humain et rapport de respect’’. Ces étudiants se mettent
d’accord pour que le sens commun et partagé de l’expression :’’Relation
pédagogique’’ soit :( La relation pédagogique est un lien entre enseignant
15
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–enseigné, La relation pédagogique est un contrat humain entre deux
partenaires (étudiant-enseignant),
La relation pédagogique est un chemin à parcourir et un combat à
conquérir entre deux personnes qui ont un même objectif :satisfaire
l’autre pédagogiquement et scientifiquement ,La relation pédagogique
est un rapport de respect mutuel entre deux pivots importants l’un à
l’autre et sans le premier le deuxième ne sera plus. Ces deux pivots sont
L’enseignant et l’étudiant.)Tout en croyant aux deux pôles de la relation
pédagogique ,et en citant subtilement le troisième pôle qu’est le
savoir(science),les interviewés rassemblent dans leur pensée collective
trois éléments indisponibles( et qui sont déjà cités dans la littérature
éducative) dans la constitution d’une relation pédagogique.
Dans le deuxième axe(Conditions d’une bonne relation pédagogique),
,On mentionne deux catégories ‘’ caractéristiques humaines +
caractéristiques intellectuelles et scientifiques’’.contenant
quatre
expressions.
La première catégorie inscrit la bonne relation pédagogique dans un
registre ‘’humain ‘’ :(On garantit une bonne relation pédagogique ,si on
respecte le contrat didactique et le contrat humain .chaque contrat
influence sur l’autre.Si on arrive facilement à comprendre que
l’enseignant est un être humain ,pouvant se tromper et pouvant réussir
que ce soit dans sa relation avec l’étudiant ou avec l’ensemble
d’étudiants .(L’autre)).
La deuxième catégorie de ce même axe inscrit la bonne relation
pédagogique dans un registre ‘’intellectuel et scientifique’’ (Si
l'enseignant dans sa classe peut concevoir son rôle comme étant celui de
stratège et de modèle en ce qui concerne l'apprentissage, il contribue
sans doute à une relation de qualité avec ses étudiants ,Quand
l’enseignant est calé et peut séduire ses étudiants scientifiquement
).
Ces étudiants en sciences de l’éducation possèdent un bagage qui puisse
laisser leur réponse flexible d’une part et pointilleuse d’autre part.
16
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Dans le troisième axe (Indicateurs d’une mauvaise relation
enseignant-enseigné), on marque deux catégories (L’incompétence
intellectuelle et humaine de l’enseignant+ Le désengagement de
l’étudiant). Dans la première se sont dégagées
six expressions
signifiantes et dans la deuxième deux seulement .
D’amblée les catégories inscrivent ce discours dans un registre de
reproches et de critiques tantôt à l’égard de l’enseignant et tantôt à
l’égard de l’étudiant :autocritique .(Si l’enseignant n’ utilise pas ses
qualités d’animateur pour établir une relation individualisée avec ses
étudiants et ne les guide guère dans la résolution des difficultés qu’ils
éprouvent dans leurs apprentissages, Quand le feed back (entre
enseignant-enseigné)est absent en classe …même en dehors de la classe,
Quand les étudiants assistent rarement aux cours puisqu’ ils ressentent
une barrière entre eux et lui (l’enseignant), Quand l’enseignant conçoit
l’enseignement en situation de classe comme (juste) une transmission
d’information qu’il doit offrir, quoi qu’il arrive, Quand le respect
n’existe pas entre l’enseignant et son étudiant, Quand l’enseignant est
très orgueilleux (comme un paon
Si l’étudiant s’ennui et s’en fuit, sa relation avec l’enseignant s’affaiblie
voire même s’aggraver,
Quand l’étudiant n’arrive pas à convaincre l’enseignant par son
sérieux(assiduité, participation,…).
L’aspect scientifique et l’aspect humain règnent dans le discours des
étudiants et leur absence détermine l’état d’alarme quant à la mauvaise
relation pédagogique. Et deux pivots sont visés :l’enseignant par son
incompétence et l’étudiant par son désengagement.
Le quatrième axe contient une seule catégorie ‘’ Une relation
humaine et sociale mais instable’’ qui englobe trois expressions très
signifiantes mais ,en même temps, très différentes par leurs faibles
fréquences (8-8-12)par rapport aux autres verbatim; (Les enseignants
sont tout à fait différents, leurs personnalités différentes, ce n’est pas
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facile de généraliser le type de relation qu’on a avec eux, tantôt c’est le
top, tantôt c’est la catastrophe! avec quelques-uns c’est l’harmonie, avec
d’autres c’est une corvée, Même si les modules changent d’un semestre
à l’autre, il ya quelques enseignants qui maintiennent la bonne relation
pédagogique avec nous .Ils sont très sympas ,les autres ne changeront
jamais…jamais, J’ai toujours eu une bonne relation avec mes
enseignants).
Les étudiants ont manifesté leur malaise quand on a posé la
quatrième question sur l’évaluation de la relation pédagogique, ils se sont
tu un petit instant, après ils ont repris la parole avec beaucoup d’auto
contrôle.
Commentaire général:
Lors de ce focus group, les étudiants de Maser 2 se sont exprimés
librement sur la question de la relation pédagogique. En ayant beaucoup
de notions sur l’expression‘’ relation pédagogique ‘ILS ont pu donner un
sens commun. Donc, cette relation qui lie l’étudiant à l’enseignant est
considérée pour eux comme ‘’un Contrat humain et un rapport de
respect’’. Un contrat dans lequel chaque pôle ‘’enseignant ou
enseigné’’ veut satisfaire l’autre. Ce qui donne l’impression que cette
relation se situe sur un double niveau ;l’un cognitif puisque l'objectif
premier est de réussir les apprentissages au programme, l’autre affectif,
puisque l'apprentissage est immergé d'affectivité.(13)
Ainsi ,les étudiants continuent d’ énoncer leurs avis sur la bonne
relation pédagogique, et pour que cette dernière soit bonne ou super
bonne, il faut qu’il y ait un facteur favorisant cette qualité. Se sont le
caractéristiques humaines de l’enseignant et même de l’étudiant.
La quête de l’affectif véhicule encore dans ce discours ,car les
étudiants exigent dans cette relation de qualité la tolérance et la
compréhension de l’autre .Aussi, une condition sine qua non posée par
les interviewés, c’est bien les qualités intellectuelles et scientifiques de
l’enseignant.
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Si l’enseignant n’est pas intellectuellement compétent, s’il n’est
pas humain dans ses propos et rapports avec l’étudiant, si l’étudiant à son
tour ne s’investit pas dans les études ,et perd son engagement et son
rapport au savoir, cet état donnera sans aucun doute une mauvaise
relation pédagogique.
Arrivés à la dernière question dans le guide d’entretien, les
étudiants se sont contrôlés, voire même sont restés silencieux quelques
minutes .Evaluer leur propre expérience quant à la relation pédagogique
avec les enseignants qui leur ont assurés les cours durant leur parcours
universitaire (cinq ans), paraît mission impossible. Ils justifient cette
attitude par le fait que les personnalités ne sont pas les mêmes, les
caractères n’en plus Donc, difficile de trancher.
Seule une minorité, s’est exprimée sur ce point et considère la
relation pédagogique telle qu’elle a été vécue avec leurs enseignants:
’’Une relation humaine et sociale mais instable’’ qu’on le veuille ou pas.
Et là, on est quasiment sûr que les pratiques d’enseignement(peu
bonnes et/ ou assez mauvaises) ont laissé leur séquelles et impact sur la
vie des étudiants.
Les recherches au Québec se sont penchées sur l’impact des
pratiques enseignantes sur les étudiants. Ménard (2012) va plus loin en
signifiant que les activités d’enseignement peuvent avoir un impact
négatif sur l’apprentissage, si l’enseignant n’a pas «d’habiletés
pédagogiques» et s’il n’est pas «concret». Pour elle, les stratégies
pédagogiques utilisées en classe sont importantes pour l’apprentissage et
« tous les enseignants ne les maîtrisent pas » (14)
Et l’impact qu’il soit positif ou négatif reste gravé dans la mémoire
des étudiants.
- Conclusion:
Réussir son enseignement c'est réussir la relation enseignant –
enseigné, puisque cette relation est omniprésente. Pour y parvenir il faut
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y mettre des réflexions, des observations, des efforts, des interventions
et du temps. Il faut réaliser que les étudiants ont des besoins affectifs et
scientifiques qui se traduisent en attentes envers leurs enseignants.
Ce sont leurs gestes, leurs mots, leurs regards, leurs interventions
et leur enseignement qui vont, gâcher leur image ou en contraire la
protéger et combler l’autre.
Une relation enseignant-enseigné de qualité est une relation dans
laquelle l’enseignant accepte de se laisser guider par les étudiants
quelques fois, non par faiblesse mais plutôt par la force d’être aimé et
respecté dans le temps. C’est un travail de long souffle qui demande
généralement plusieurs années de réflexions, d'observations, de lectures,
de mises à l'essai et de rajustements. Ce travail de peaufinage n'est jamais
terminé et la perfection ne s'atteint pas. Toutefois, l’effet doux et
l’impact positif de l’acte pédagogique sont quotidiennement
accessibles et possibles juste par un feed back.

20

2016 ) ديسمبر03( العدد

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية

Etat de la relation pédagogique enseignant-enseigné

Attik Mouna

Bibliographie et web graphie
1-(http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/relation/).
consulté le 20 mai2015
2-(http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/relations/67845).
consulté le 20 mai2015
3-Altet.M(1997).Les pédagogies de l'apprentissage, PUF, p. 11.
4-Houssaye J,(2004), Le triangle pédagogique, Les différentes facettes
de
la
pédagogie,
ESF,
Paris.in
http://eduscol.education.fr/bd/competice/superieur/competice/libre/qual
ification/q3a.php
consulté le 14 mai201
5-Merieu
.P,(2009).L’acte
pédagogique
.http://education.francetv.fr/scolarite/video/philippe-meirieu-l-actepedagogique.onsulté le 10 Mai2015
6-Marssolier.C,(2007), La relation pédagogique: enjeux et repères
Circonscription
de
SaintLouis,).http://pedagogie1.acreunion.fr/circons/stlouis/pedago/Esp_peda
/Conf_relation_peda.pdf. consulté le 12avril 2015
7-Develay.M(1993), Donner du sens à l’’école, ESF, pp. 98--100
8-Marssolier.C(2007)opcit p8
9-Paivandi .S et Espinosa. G, (2013), Les TIC et la relation entre
enseignants
et
étudiants
à
l’université.
https://dms.revues.org/425#tocto1n2,consulté le 12 mai 201
10-Paivandi .S et Espinosa.G(2013),opcit
11-Coulon.A, (2005), le métier d’étudiant) ou (Felouzis G, La condition
étudiante, Paris, PUF, 2001)
21

2016 ) ديسمبر03( العدد

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية

Etat de la relation pédagogique enseignant-enseigné

Attik Mouna

12-Lapeyronnie D, Marie J-L, (1992), Campus blues. ‘’Les étudiants
face à leurs études’’ Paris, Seuil.
13-Aspy et al, (1991), On n'apprend pas d'un prof qu'on n'aime pas,
Montréal, Actualisation.
14-Amélie Duguet. A et Morlaix. (2012), Teaching practices of the
University Professors: Which Variety for which effectiveness?
.http://questionsvives.revues.org/1178#tocto2n4,consulté le 20 mai2015

22

2016 ) ديسمبر03( العدد

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية

L’institution spécialisée face à l’autisme Mythe ou réalité ! Par Mme Abassi Maa
L’institution spécialisée face à l’autisme Mythe ou réalité !
Par Mme Abassi Maa
Maitre de conférences (A)
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L’institution spécialisée face à l’autisme
Mythe ou réalité.
-Résumé
Il s’agit de définir les limites dans les contre attitudes/contre transfert
des membres de l’équipe de prise en charge. L’autisme comme
indicateur
de
l’option
institutionnelle
légitimant
ces
dysfonctionnements. C’est au travers d’une situation d’intervention en
institution par la mise en œuvre des espaces autoréflexifs et l’analyse de
la pratique clinique que peut se réaliser le professionnalisme.
Mots clés : autisme, contre attitudes, analyse de la pratique.
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ملخص
يتعلق األمر هنا بتحديد التحويل المضاد عند أعضاء فريق التكفل في المؤسسات
 لتجنب هذه الوضعيات يجب.المتخصصة و التوحد كمؤشر لإلسقاطات السلبية
على الفريق العالجي حل النزاعات بتوظيف االرصان و تحليل الممارسة حتى
.تحقيق االتزان و المهنية
. تحليل الممارسة النفسية، التحويل المضاد،  التوحد: الكلمات األساسية
-Introduction:
Il est vrai que l’intitulé de notre réflexion se penche sur
une pratique sémiologique, lieu de notre exercice en qualité de
praticienne, et l’intérêt porté à la dynamique d’une équipe de
psychologie nous laisse quelque fois désarmé devant un
panorama de consultant sans pour autant avoir la prétention de
parler de diagnostic précis dans la petite enfance.
Seulement en prenant la responsabilité d’une institution,
nous étions appelé à répondre à des demandes pressantes car
dramatiques, et face aux quelles nous avions mobilisé tout
intervenant tout profil confondu pour un seul projet
institutionnel, que nous nommons les soignants :
Accompagner parent et enfant dans la douleur dans une
institution thérapeutique qui écoute et essai de reconstruire
toute l’histoire et le mythe familial.
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Il s’agit d’enfants pas comme les autres qui ont choisis de
s’immoler en silence.
On a toujours pointé du doigt ‘’les usagers de l’institution’’, a
savoir les patients (enfant ou adolescent), mais aujourd’hui il
va être question de ces oubliés de la prise en charge : Les
professionnels, les soignants, cette équipe instituée dont on
redoute le métier.
Nous nous sommes inspirés des travaux de MAS (maison
d’accueil spécialisé) ou les soins palliatifs sont proposés pour
accompagner dans le respect de la dignité les malades en fin
de vie, aussi des institutions spécialisés ou un dispositif est
pensé en termes d’espace, de temps et d’activités éducatives et
de psychothérapie.
Ma problématique est institutionnelle, elle découle d’un
travail de terrain elle est aussi épistémologique car elle doit
faire parler des réalités de la pratique et éclairer les
interminables débats sur la prise en charge et la qualité
recherchée mais non inscrite, car perdu dans des modèles
d’accompagnement cacophoniques et qui laisse l’équipe de
prise en charge figée.
Le spectre autistique ne serait plus aujourd’hui du ressort de
la médecine seulement, mais une pluridisciplinarité serait la
formule qui a donné ses preuves pour l’accompagnement
éducatif et thérapeutique. Notre préoccupation première était
25
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cet enfant si différent qu’on ne pouvait comprendre ni aider
faute de débat et de querelles diagnostiques. La prise en charge
était réservée à l’époque uniquement au médicopsychiatrique ; mais nous nous sommes résigné à poursuivre
ce qu’on pouvait faire, cliniciens que nous sommes.
Un programme de formation à la carte été lancé et les
membres de l’équipe mis à l’épreuve ne pouvaient apporter
plus qu’avant.
Devant cette impuissance puis un retrait, le rejet de
l’enfant été manifeste, Il fallait chercher ailleurs l’origine de
cette usure, la fulgurance dans les instants de rencontre de
compréhension, au pourquoi de ces attitudes de négativité des
soignants devant cet enfant autiste.
Nous nous sommes acharnés à chercher et comprendre
pour pouvoir répondre à une demande de soin que nous
n’avions pas. Seulement pour rétablir au moins un seuil de
communication nous nous sommes retournés vers l’équipe à
qui on a souvent reproché l’état stationnaire de l’enfant.
Pour cela l’équipe devait faire un chois!
En cherchant dans la littérature des institutions et des
modes de prise en charge des enfants présentant des troubles
autistiques, nous nous sommes rendu compte que les
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phénomènes étaient les mêmes ici ou ailleurs et à partir de là
notre itinéraire a commencé.
Pour une clinique saine et une psychologie de
promotion, on va vers le marketing de toutes les sciences
et la psychologie clinique à déjà fait le premier pas.
-Problématique:
Le mouvement d’une institution, son activité en vue d’un
résultat lui donne sa dynamique particulière. Cette conception ne
va pas sans difficultés à penser le contre transfert dans le champ
institutionnel.
Le contre transfert est une réflexion de l’institution sur ellemême. L’analyse du contre transfert permet la transformation des
vécus angoissants et sont inhérents au travail avec les enfants
autistes. Selon KAES.R, professeur de Psychologie et de
psychopathologie ayant développé la théorie des groupes,
«...L’institution s’inscrit dans la permanence et règle les
rapports entre les personnes, elle réalise des fonctions
psychiques multiples».
C’est à partir de ce registre que nous nous proposons de
chercher les effets contre-transférentiels et de là, la nécessité de
pratiques autoréflexives qui concerne l’ensemble des positions
professionnelles ou un appareillage intersubjectif est à l’œuvre.
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‘’L’institution’’ en toute rigueur de termes ne saurait avoir une
existence comme entité psychique. Lorsque nous personnifions
ainsi l’institution, il s’agit donc de designer’’ l’appareillage
psychique des liens groupaux ‘’ des sujets qui la composent, dans
leur lien au cadre, à la structure et à ‘’l’histoire’’,
L’idée
principale:
Comment les institutions vivent, pensent et peuvent parfois
devenir malade? Idée soutenue par plusieurs praticiens. Les outils
de ce travail proviennent du fonctionnement des organes
institutionnels, la prise en charge globale ne trouvant son efficacité
que si elle se matérialise dans une structure de groupes, de
l’articulation de plusieurs groupes de personnes, pris dans un
système très précis.
Pour étayer notre réflexion nous nous sommes inspirés de
l’analyse des pratiques avec les équipes qui ont à charge l’éducation
et le soin des enfants autistiques. Ici l’autisme comme indicateur de
l’option institutionnel et de considérer l’incidence de cette
pathologie sur les collectifs soignants.
Rappelons que dans la littérature psychanalytique, l’élément
essentiel est le travail de l’inconscient et ses avatars sur les
comportements. Aussi que l’objet de l’observation clinique est
avant tout la réalité psychique. La perspective clinique s’ouvre dés
lors que l’on conçoit le psychisme comme une réalité.
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Aborder l’institution, c’est se trouver aux prises avec un objet
complexe, un objet qu’il est impossible de saisir et de circonscrire
dans une pensée, (R.Kaes (1997/2001) professeur de psychologie
et de psychopathologie, psychosociologue), parle de
l’inextricable», (ce que l’on ne peut démêler) en introduisant la
notion de lien institué, ce type de lien est marqué par le désir des
sujets de s’inscrire dans une durée et une stabilité.
Kaes.R met en évidence
’institutionnalisation’’:

les

principes

de

toute‘

Tout d’abord:
- Le passage de l’état de nature à l’état de culture
- La réglementation des désirs, des interdits et des échanges
- Des fonctions sont assignées selon un code qui est régi par
l’institution. (le règlement intérieur).
Ce qu’il faut retenir avec R.KAES sont deux idées
fondamentales:
1/ L’idée que le lien soigne,
2/ Et l’idée que le lien soignant est susceptible de devenir
pathogène
Voila ce qui constitue le paradoxe des institutions soignantes.
De cette théorie de l’inconscient qui serait à l’origine des
disfonctionnements des équipes au remaillage qui passe par
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l’autoréflexivité. Il s’agit de l’analyse de la pratique: du
remaillage à l’élaboration théorique.
La visée du ‘travail dit d’analyse de pratique’ résumée le plus
succinctement consiste à restaurer de la professionnalité’’.
« Il est nécessaire de se séparer pour construire des liens,
et il est nécessaire de construire des liens pour se séparer».
‘’L’équipe est alors investie comme instance psychique
d’appartenance’’.
«L’analyse de la pratique, serait considérée comme une
procédure qu’il convient de standardiser de manière à
optimiser son efficacité».
«L’analyse de la pratique consiste à faire exister un espace
qui puisse être pensé par les professionnels comme un
espace commun de transformation, un espace ou ils soient
à même d’humaniser»
-En conclusion:
Ce travail centré autour des pratiques des groupes
institués, et ce, majoritairement dans des espaces qui relèvent
de ce champ d’exercice; ces lieux de pratique conduisent à se
rendre attentif à la dimension groupale et la dimension
institutionnelle.
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Les professionnels qui travaillent dans ces espaces sont
constitués dans une groupalité psychique, ‘’appareillée’’, ils
sont également référés dans leur position professionnelle à une
même institution, aux mêmes garants institutionnels,
partageant une même culture d’établissement et une même
tâche primaire auprès d’une même population d’usagers.
Sous le terme de mésinscription, ces institutions ont
fonction de ‘’remaillage’’ et qu’au travers des situations
extrêmes qui se rencontrent, il est possible de repérer des
mouvements psychiques, qu’un ‘’trait pathologique’’, ce qui
est le plus psychiquement menaçant.
Les situations de groupes face à l’extrême devient cela
même qui leur permet de se vivre dans une position
d’exception, de développer l’imaginaire qu’ils sont les seuls à
avoir le privilège;
La compétence, et le courage d’affronter ces situations,
ces symptômes là, de savoir, de pouvoir ‘’faire face’’. Ce
narcissisme groupal est éminemment fragile ;
La professionnalité n’est garantie que par sa cyclique
restauration dans le lien professionnel groupal.’
‘Au sein d’une équipe n’est professionnel que celui que ses
pairs considèrent comme tel, qu’il participe à un travail de
transformation’.
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Dans ces pratiques groupales, ce sont des éprouvés de ‘degel’’
ou de mise en repos qui témoignent dans le corps du groupe,
d’un effet de transformation, chacun pouvant trouver un
nouveau souffle, et pour être à même de se prêter au transfert
des usagers( patients, jeunes accueillis),
Les professionnels des institutions de soin et de travail social
doivent être assurés qu’existe une possibilité d’être
cycliquement ré-institués dans une position professionnelle;
l’équipe par ces transactions élèvera la pratique à la dignité de
l’art.
Par métaphore, si nous nous autorisons à parler de vignette
clinique par type d’établissement, nous retiendrons:
1/ L’institution de type charismatique: ou nous retrouvons un
leader, une idée, une méthode légitimant les soignants;
seulement le risque encouru est de perdre l’appareil à penser.
2/ l’institution de type bureaucratique: elle s’applique à ne pas
penser; nous retrouvons l’activisme et les tâches primaires.
Une typologie qui retiendra ces deux types d’institutions;
Reste l’institution suffisamment bonne qui serait un mythe, et
notre travail vise à réaffirmer la nécessité pour
l’accompagnement éducatif et thérapeutique et que l’analyse
de la pratique est l’instrument de remaillage.
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Et nous ne cesserons jamais de reconnaitre à ces équipes ces
qualités, cette équipe…« pétrie de sens et confrontée au nonsens …; charpentée de logique et témoins de l’absurde, issue
de la permanence et basculée par l’inattendu, l’équipe par ses
transactions élèvera sa pratique à la dignité de l’art; l’art dont
l’œuvre demeure quelque part insaisissable, toujours
recommencée, universel, que tous ressentent et que chacun
comprend de façon variée né tout à la fois d’un instant et d’une
éternité ». Pr Chabanier.
-Bibliographie:
Anzieu .D, (1984), le groupe et l’inconscient, Paris ,Dunod
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