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الهيئة العلمية واالستشارية:
من داخل الوطن:
 أ .د /عمور عمر ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة. أ .د /ضياف زين الدين ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة. -أ .د /قدوري رابح ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة.

 أ .د /اسماعيلي يامنة ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة. د .بوعمامة اسماعيل ،جامعة أبو القاسم سعد الله ،الجزائر .2 د .طه حمود ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة. -د .بن عمارة سمية جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة.

 د .سعدو سامية ،جامعة أبو القاسم سعد الله ،الجزائر.2 د .بن موسى سمير ،جامعة عبد الرحمان ابن خلدون ،تيارت. د .ابراهيمي سامية ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة. د .مكفس عبد المالك ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة. د .بركات عبد الحق ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة. د .واضح العمري ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة. د .شر يفي حليمة ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة. د .روبي محمد ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة. -د .بعلي مصطفى ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة.

 د .بولسنان فريدة ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة. د .خطوط رمضان ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة. د .ركزة سميرة ،جامعة لونيسي علي البليدة. د .براخلية عبدالغني جامعة عبد الرحمان ابن خلدون ،تيارت. د .عبد الرحمن بن العربي تلي ،جامعة لونيسي علي ،البليدة. -د .علوطي عاشور ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة.

 من خارج الوطن: أ .د /غريب عبد ال كريم ،جامعة محمد الخامس ،الرباط ،المغرب. أ .د /بني هاني صالح جامعة اليرموك الأردن. أ .د /عدنان محمد فارح جامعة اليرموك الأردن. أ .د /عبد الحسين رزوقي مجيد جعفر الجبوري ،كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد. أ .د /حيدر زامل كاظم شر يف الموسوي ،جامعة بغداد. -أ .د /رانيا الصاوي عبده القوي جامعة تبوك السعودية.

 أ .د /أنور راشد ،الأستاذ بعلم النفس ومدير جامعة البطانة ،السودان. -د .ابتهال الامين الطيب ،جامعة أم درمان الإسلامية السودان

 د .سحر عبده محمد السيد ،كلية التربية بالدلم ،جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز. د .رانيا الصاوي عبده عبد القوي ،قسم الت ًربية وعلم النفس السعودية. د .وفاء كردمين ،المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين ،تونس. د .سمير عبدالله مسعود أبو مغلي ،عميد كلية القادسية عمان ،الأردن. د .عدنان محمد الفرح ،جامعة البحرين. -د .فوزي عزت علي عبد العظيم ضو ،كلية التربية جامعة السويس ،مصر.

 -د .مجدي محمد يونس ،أستاذ أصول التربية ،كلية التربية ،جامعة المنوفية ،مصر.

نبذة عن المجلة:
يه جمةل علمية فصلية 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 النفس وشؤون
الرتبية يف اجلزائر بصفة خاصة ،والوطن العريب بصفة عامة .ابللغة العربية واللغة الاجنلزيية وكذا
الفرنس ية.
كذكل 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 اجلوة العالية لهذ البحوث وارتباطها ابلواعع العريب ااارا ومس تقلال.
كام تعمل اجملةل عىل ااتاة أكرب فرصة ذلوي الاختصاص يف عمل النفس وعلوم الرتبية والرطفونيا
وطنيا ،وةوليا لنرش حبوهثم وةراساهتم ذات احللول الواععية خملتلف املشالكت.
يراعى يف نرش الحباث وادلراسات املوازنة بني ادلراسات اليت تبحث الوضع الراهن،
وادلراسات اليت تبحث أفاق املس تقلل يف مجيع جماالت البحث واملواضيع اخلاصة ابجملةل.
ابالضافة اىل ذكل هتدف اجملةل اىل:
 اجياة وعاء حبيث عاملي خلدمة الباحثني يف خمتلف جماالت عمل النفس وعلوم الرتبية والرطفونيا. زاية احلصيةل املعرفية والعلمية املتنوعة من خالل نرش الحباث الاكةميية املتخصصة واحملمكة،وتدعمي حركة البحث والنرش العلمي.
 -نرش الحباث الصيةل واملبتكر مبا خيدم الواعع واجملمتع وحيافظ عىل القمي السامية.

شروط وقواعد النشر في المجلة:
جمةل اجلامع يف ادلراسات النفس ية والعلوم الرتبوية ،جمةل علمية ةورية حممكة تعىن بنرش
ادلراسات والحباث يف جماالت عمل النفس وعلوم الرتبية والرطفونيا فقط.
تنرش اجملةل البحوث املبتكر يف أاد اجملاالت املذكور أعال 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:
 -1جيب أن يكون البحث املقدّم للنرش جديدا ،ومل ي ُ رنرش من علل ،وجيب أالّ يكون
مقدّ ما للنرش ليّة جمةل أو مؤمتر يف الوعت نفسه .ومل يس بق أن ُرفض نرش يف أيّة جمةل أو مؤمتر
علمي.
 -2ميل الباحث اس امتر خاصة موعّعة منه عىل أن حيدة صاحب املقال رتبته العلمية
والهيئة اليت ينمتي الهيا وعنوانه الشخيص ،والهاتف والربيد الالكرتوين ابالضافة اىل خمترص عن
السري اذلاتية ،حيصل الباحثون عىل الاس امتر من مقر اجملةل ،أو من موععها عىل الانرتنت
التايلhttp://labs.univ-msila.dz/lls :
ترسل اىل اجملةل نسختني ورعيتني من البحث العلمي ،مع نسخة الكرتونية
 -3أن ر
تكون عىل عرص مضغوط ( ،)CDمطبوعة بواسطة الكومليوتر عىل ورق عياس  A4عىل
وجه وااد ،جحم الورعة ( ،17/24اخلط  ،Simplified Arabicعياس  14وتباعد السطر
 1.0واللون أسوة عامت للعنوان الرئييس والعناوين الفرعية .الهوامش  3مس من لك طرف.
وت رُدرج الشاكل واجلداول والصور الكرتونيا يف مواععها مضن النص) .أو ارسال نسخة الكرتونية
عىل الربيد الالكرتوين للمجةل.
رسي لتحديد مدى صالحيهتا للنرش .وال تُعاة الحباث اىل
 -4ختضع البحوث لتحكمي ّ
أحصاهبا سواء عُلِلت للنرش أ ْم ْمل تُقلل.
 -5يرت ّ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 ابدلراسةوةوافع اختيار املوضوع 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؛ أةا ادلراسة واجراءاهتا؛ الساليب االحصائية املس تخدمة ،)...وعرض البياانت
ومناعش هتا عىل ضوء ادلراسات السابقة .خامتة :وتتضمن الاس تنتاجات والتوصيات .وأخريا
املراجع واملالحق.
 أما ابلنس بة لدلراسات النظرية :فيجب أن حتتوي عىل :مقدمة :تتضمن طرح املشلكة ،عرضادلراسات السابقة عن املوضوع العطاء صور عن املوضوع ،العرض :وذكل من خالل مناعشة
عنارص املوضوع واعرتاح ال للمشلكة املطرواة ،خامتة :حتتوي ملخصا للفاكر واس تنتاجات،
وعد تكون اعرتااات أو توصيات.
 -6جيب أ ْن حيتوي البحث عىل ٍ
ملخص و ٍاف حبدوة ( )150 -100لكمة عىل الكرث
ٍ
وملخص و ٍاف أيضا حبدوة (-100
ابللغة اليت كتب هبا البحث (عربية ،انلكزيية ،فرنس ية)،
 )150لكمة عىل الكرث ابللغة العربية اذا اكن البحث مكتواب ابللغة االنلكزيية ،أو الفرنس ية .مع
حتديد اللكامت املفتاحية (.(Key words
 -7يُذكر مر وااد يف البحث املصطلح العلمي ابللغة العربية وجبانبه املصطلح ابللغة
االنلكزيية ،أو الفرنس ية عند وروة أول مر  ،ويُكتفى بعد ذكل بكتابته ابللغة العربية.
 -8جيب ترعمي الشاكل والصور حسب وروةها مضن البحث بني عوسني صغريين ()،
وتوضر ع ِةالالهتا حتت الشلك (اخلط  .)Simplified Arabic 12كام تُرعّم اجلداول ابلسلوب
نفسه ،وتوضر ع ِةالالهتا فوق اجلداول.
 -9بعد علول البحث للنرش يف اجملةل ،يلزتم الباحث ابلتصحيحات املطلوبةّ .مث حيصل
الباحث عىل الوثيقة الرمسية بقلول حبثه للنرش يف اجملةل.
 -10يف اال علول البحث للنرش يف جمةل اخملرب جيب عدم نرش يف أ ّي ماكن أآخر حتت
طائةل املسؤولية القانونية.
 -11املراجع :يتلع يف الهوامش يف املنت عىل طريق امجلعية النفس ية المريكية ()APA
مثال (زهران،1977،ص .)146وتُكتب املراجع يف هناية البحث أو ادلراسة كام ييل:

 توثيق كتاب ابلغة العربية أو الجنبية :يراعى يف ذكل الرتتيب الآيت:امس الباحث ،س نة النرش (بني عوسني) :عنوان الكتاب ،الطبعة ،ماكن النرش :النارش.
مثال:
 -1أبو النيل ،محموة الس يد :)2009( ،عمل النفس الاجامتعي عربيا وعامليا ،الطبعة الوىل،
القاهر  :مكتبة الجنلو املرصية.
1-Jones, D; (1979): An outline of English phonetics, Cambridge
University Press, Cambridge, UK.

الأبحاث المنشورة في المجلة تعب ّر عن آراء كتابها ،ولا تعب ّر
بالضرورة عن آراء هيئة التحرير.

االفتتاحية
يسر هيئة تحرير مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة ،أن تضع بين أيدي الباحثين العدد الرابع،
والذي اشتمل على مجموعة من البحوث والدراسات ذات الصلة بمواضيع
وأهداف المجلة .حيث تعكف هيئة التحرير للمجلة على ضرورة تنو يع محتوى
المواضيع والمقالات المنشورة والمحكمة التي ترتبط بصلة مباشرة باتجاهات

البحث العلمي في مجال البحوث والدراسات النفسية والتربو ية.

وحرصا منها على تحقيق هذا الهدف؛ فقد جاءت مواضيع هذا العدد

لتتناول موضوع تقدير الذات وارتباطه بمتغيرات أخرى ،في حين اهتمت
دراسات بالطفولة من خلال تسليط الضوء على العنف الممارس ضدها ،وكذا
ارتباط الطلاق في ظهور الجنوح لديها .بينما تناولت الدراسات ذات الصلة

بموضوع علم النفس التنظيمي كل من الالتزام والولاء التنظيمي ،وكذا الميول
المهنية .إضافة إلى ذلك تناولت الحوافر المادية والمعنو ية في علاقتها بالأداء.
ومن الدراسات التي اهتمت بحدث الساعة ،دراسة شبكة التواصل
الاجتماعي الفيسبوك داخل المؤسسة الاقتصادية الجزائر ية ،كما احتوى العدد
على مواضيع أخرى ذات الأهمية في المجال التربوي والاجتماعي.

هيئة التحرير

العنوان

الصفحة

 -1علاقة تقدير الذات بالدافع المعرفي لدى عينة من طلبة جامعة "العربي بن

24-01

 -2العنف المزدوج ضد الطفولة (الفتيات الصغيرات وأطفالهن الذين ولدوا من

48-25

مهيدي" بأم البواقي .د/زروالي وسيلة .د/ابر يعم سامية ،جامعة أم البواقي ،الجزائر.

جراء ممارسة العنف) الأسباب والأثار النفسية والاجتماعية .أ/سحر عبد الرحيم
عبد الل ّه أ/منى عبد اللطيف العوض خير الل ّه .كلية التربية بالدلم -جامعة الأمير

سطام بن عبد العزيز بالخرج الممل كة العربية السعودية.

 -3الباحث الاجتماعي :مهنته كمدرّس وأهميته في إصلاح بيداغوجيا التعليم

73-49

د/وفاء كردمين -المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين .تونس.
 -4الولاء التنظيمي وعلاقته بحوادث العمل دراسة ميدانية بالمؤسسة الوطنية

97-74

 -5واقع الطلاق وأثره في ظهور الجنوح لدى المراهق في المجتمع الجزائري.

113-98

سوناطراك .أ /عشوش بشير .د /سماعين بوعمامة ،جامعة الجزائر .02-

أ/شر يفة جنان جامعة محمد خيضر ،بسكرة .أ/سميرة علالقة .جامعة منتوري،

قسنطينة ،الجزائر.

 -6درجة التزام المديرين بترسيخ المساءلة الت َّّربو ي َّّة ودورها في تحسين الأداء المهنيّ

للمعلّمين في مدارس كُوت ديف ُوار .د/سيسي أحاندو الإدارة والأصول الت ّربو ية

144-114

بجامعة السّلطان زين العابدين في ماليز يا.

 -7العوامل الخمسة ال كبرى للشخصية والحاجات النفسية والميول المهنية وعلاقتها

بقلق المستقبل لدى طلبة الثاني عشر بمحافظة الظاهرة بسلطنة عمان ،دراسة تحليلية

183-145

د/سعود مبارك البادري ،باحث تربوي بالمركز الوطني للتوجيه المهني ،وزارة
التربية والتعليم -سلطنة عمان.

 -8علاقة أساليب التنشئة الأسر ية في ظهور اللامعيار ية في السلوك الاجتماعي
للشباب ،دراسة ميدانيه على عينة من الشباب في ولاية بسكرة .أ/فايزة حلاسة
جامعة محمد خيضر بسكرة.

216-184

العنوان

الصفحة

 -9تقدير الذات وعلاقته بالتحصيل الدراسي لدى تلاميذ التعليم المتوسط أ/نيكية

236-217

 -10أساليب المواجهة ومركز التحكم في الضغوط لدى المصابات بسرطان الثدي

254-237

منال ،جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  ،2الجزائر.

(دراسة ميدانية) .أ/بومعزوزة نسيمة بجامعة أبو القاسم سعد الل ّه ،الجزائر 2.

 -11الحوافز المادية والمعنو ية وعلاقتها بالأداء الوظيفي لدى معلمات المدارس

278-255

 -12أساليب الهو ية المميزة لطلبة بعض المراحل التعليمية في محافظة خان يونس

310-279

الثانو ية الحكومية بمحافظة الخرج .أ/ليلى سرحاني -جامعة سطام بن عبد العزيز.

د/زهير عبد الحميد النواجحة ،عضو هيئة تدريسية غير متفرغ بجامعة القدس
المفتوحة رفح.

 -13شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك في المؤسسة الاقتصادية الجزائر ية،
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علاقة تقدير الذات بالدافع المعرفي

د .زروالي وسيلة

د .ابر يعم سامية

عالقة تقدير اذلات ابدلافع املعريف دلى عينة من طلبة
جامعة "العريب بن هميدي" بأم البوايق .
د .زروايل وس يةل ،جامعة أم البوايق ،اجلزائر
د .ابريعم سامية ،جامعة أم البوايق ،اجلزائر
 امللخص:هدفت هذه ادلراسة اىل التعرف عىل الفروق يف مس توى تقدير اذلات دلى طلبة
جامعة "العريب بن هميدي" بأم البوايق تبعا ملتغريي اجلنس والتخصص والتفاعل بيهنام .واىل
الكشف عن عالقة تقدير اذلات ابدلافع املعريف وعن مدى اختالف هذه العالقة ابختالف لك
من اجلنس والتخصص الاكدميي.
أجريت هذه ادلراسة عىل عينة قواهما ( )352طالبا وطالبة اختريوا عشوائيا من طلبة
لكية الآداب واللغات والعلوم النسانية والاجامتعية ومن طلبة لكية العلوم ادلقيقة وعلوم الطبية
واحلياة اس تعملت الباحثتان أداتني من تصمميهام .وأسفرت املعاجلة الحصائية للمعطيات عىل
النتاجئ التالية:
 )1ل توجد فروق داةل احصائيا يف مس توى تقدير اذلات تبعا ملتغريي اجلنس أو التخصص أو
التفاعل بيهنام.
 )2توجد عالقة ارتباطية موجبة داةل احصائيا بني تقدير اذلات وادلافع املعريف.
 )3ختتلف العالقة الارتباطية بني تقدير اذلات وادلافع املعريف ابختالف لك من اجلنس
والتخصص الاكدميي.
 -اللكامت املفتاحية :تقدير اذلات ،ادلافع املعريف ،طلبة اجلامعة.
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 ابر يعم سامية.د

 زروالي وسيلة.د

علاقة تقدير الذات بالدافع المعرفي

The correlation between self-esteem and cognitive
motivation
among a sample of university students
Larbi Ben M'hidi, Oum El Bouagh
Dr. Zerouali Wassila, University of Oum El Bouaghi, Algeria.
Dr. Ibriam Samia, University of Oum El Bouaghi, Algeria.
-Abstract:
The aim of this study is to identify the differences of students
enrolled in Oum El Bouaghi university of the level self-esteem when
considering the following variables (of sex, specialization and
interaction between them), and examining the relationship between
the level of self-esteem and cognitive motivation.
The study sample consisted of (243) students from various
Oum El Bouaghi university faculties. and the researchers used the
tools was prepared, The study revealed the following results:
1) There is no statistically significant differences in the level of selfesteem based on the variables of sex, specialization or interaction
between them.
2) There is a statistically significant positive correlation between selfesteem and cognitive motivation.
3) the correlation between self-esteem and cognitive motivation varies
according to the change of sex and academic specialization
Keywords: self-esteem, cognitive motivation, university students
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 مقدمة:لقد اعترب تقدير اذلات حاجة أساس ية يف تصنيفات كثري من العلامء للحاجات ابلرمغ
من اختالفهم يف ترتيبه ،وارتبط بعالقات قوية مع كثري من املتغريات احملورية يف العلوم النفس ية
والرتبوية اكلتوافق والصحة النفس ية والتحصيل ادلرايس ،وخربات النجاح والفشل ومصدر
الضبط وتقبل الآخرين والاس تقاللية.
كام اعتربت ادلوافع ركنا اثبتا يف موضوعات العلوم النفس ية والرتبوية ول تزال الحباث
متواصةل وتتواىل دلراسة ادلوافع  ،ومعرفة كهنها وقوانيهنا وس بل ااثرهتا والتنبؤ هبا وبرامج تمنيهتا.
ولقد عرفت البحوث الرتبوية زخام معرفيا يف جمال كثري من ادلوافع لعل أمهها ادلافع لالجناز
وبرامج تمنيته ،ويه تتواىل ملعرفة التصنيفات الخرى لهذه ادلوافع ومن بني أمه هذه ادلوافع
واليت يفرتض ارتباطها ابلتحصيل الاكدميي يف املس توايت العليا ادلافع املعريف واذلي يشري
حبسب موراي Murrayاىل :الرغبة يف التفكري العميق ولفرتة طويةل والبحث عن أس باب
الش ياء ،واحملاوةل املس مترة لفهم عنارص احلياة والاهامتم ابلفاكر والنظرايت الشائعة
والاس متتاع ابملناقشة واملناظرة مع الآخرين ،والنقد الصيل للفكر واملعرفة والاهامتم الشديد
ابلتعمل والاس متتاع بقراءة الكتب اليت تعاجل املواضيع العلمية والفلسفية وبروز الاهامتم والشغف
ابلفاكر اجلديدة (اخلويل،2002،ص.)211
ول شك أن املزيد من البحث يف لك من تقدير اذلات وادلافع املعريف وهو ما
س تحاول هذه ادلراسة التعرض هل س يرثي الرتاث النفيس والرتبوي خاصة يف هذا العرص اذلي
تزايدت فيه الضغوط وترامكت يف مجيع ميادين احلياة ،وجمالهتا يف الرسة و يف املدرسة مبفهوهما
الواسع و يف أماكن العمل .ويف ظل الثورات اليت تعيشها جممتعات العامل اليوم واملتعلقة أساسا
ابملعلومات واملعارف اكلثورة املعلوماتية ،والثورة التكنولوجية والثورة الرمقية والثورة املعرفية
ويف ظل التحولت اليت طرأت عىل اجملمتعات البرشية من جممتع ما بعد احلداثة اىل جممتع
املعلومات ،اىل جممتع املعرفة ومن أساليب الاقتصاد املادي اىل الاقتصاد املعريف ،خاصة وأنه ل
خيفى عىل أحد أن اجملمتعات العربية تعاين من قصور يف اكتساب املعرفة انهيك عن انتاهجا يف
عرص أصبح فيه قطاع املعلومات قاطرة التمنية يف خمتلف دول العامل.
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 متغريات ادلراسة:أول -تقدير اذلات:
لعل أكرث العوامل اليت تؤثر عىل سلوك الفرد يه صورته عن نفسه أو فكرته عن ذاته،
واليت تسهم اىل حد كبري يف تفسري املواقف وتصنيف املعلومات (ادلردير،2004،ص.)142
مففهوم اذلات بذكل هو اذلي ينظم وحيدد السلوك ،بل انه جحر الزاوية يف البناء
املتاكمل للشخصية (زهران،1980،ص .)80وان الصورة اليت يشلكها النسان عن نفسه متتد
بتأثريها اىل الطريقة اليت حيل هبا مشالكته وكفاءة ما يصل اليه من حلول
(تشايدل،1983،ص ،)58ذلكل اعترب مفهوم اذلات حمورا أساس يا للتوجيه والرشاد النفيس
(زهران،1980،ص.)82
ومن أكرث مفاهمي منظومة اذلات ارتباطا ابلتوافق والصحة النفس ية مفهوم تقدير اذلات
(الزغيب،2005،ص ،)58حيث يعد من املفاهمي احلديثة نسبيا فلقد انترش يف أواخر الس تينات
وأوائل الس بعينات من القرن املايض مضن اطار نظرية اذلات (الفحل،2004،ص ،)46مث
توالت ادلراسات والحباث ليصبح من بني أكرث سامت الشخصية اليت متت دراس هتا يف العقود
املاضية (مجعة،2007،ص )39وليصبح أيضا من احملددات الهامة للسلوك الجنازي ،بل ولقد
ظهر اجتاه يف اعداد املعلمني يف الولايت املتحدة المريكية عرف ابجتاه تنش يط اذلات واذلي
يرى أن تقدير اذلات هو املكون احلرج والسبب السايس وراء الجناز الاكدميي
(رشوان،2006،ص .)212حىت ان املتصفح لكتب عمل النفس الرتبوي احلديثة لسوف جيد أن
موضوع تقدير اذلات أحضى من املوضوعات الرئيس ية اكذلاكء وادلافعية (وولفوك،)2010،
(أبورايش وأخرون.)2006،
وتقدير اذلات يعد مبثابة املكون الوجداين يف منظومة اذلات (Martinot,
) 1995,p23حيث يعرفه روزنربغ  Rosenbergبأنه اجتاهات الفرد سالبة اكنت أم موجبة
حنو نفسه؛ مما يعين أن تقدير اذلات الجيايب يشري اىل أن الفرد يعترب نفسه ذا أمهية وقمية بيامن
تقدير اذلات السليب يشري اىل عدم رضا الفرد عن ذاته أو رفض اذلات أو احتقار اذلات
(ادلسويق،2004،ص ،)05ويضيف ريزونز  Reasonerأن تقدير اذلات يمنو ويتطور من
خالل معلية عقلية تمتثل يف تقيمي الفرد لنفسه ،ومن خالل معلية وجدانية تمتثل يف احساسه
بأمهيته وجدارته ويمت ذكل يف ست نواح يه املواهب الطبيعية املوروثة مثل اذلاكء واملظهر
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والقدرات الطبيعية الفضائل الخالقية أو الاس تقامة ،الجنازات والنجاحات يف احلياة مثل
املهارات واملمتلاكت والجنازات ،الشعور ابلهلية لن يكون حمبواب الشعور ابخلصوصية
والمهية واجلدارة ابلحرتام الشعور ابلس يطرة عىل حياته (شاهني،2008،ص .)320وعليه فان
تقدير اذلات ليس وحدة بس يطة بل هو تشكيل متطور حيوي عددا من الاجتاهات ختتلف من
ثقافة اىل أخرى وخاصة من مرحةل معرية اىل أخرى ،حيث يمنو تقدير اذلات ويتطور مع
املنحى املتصاعد مث ينخفض مع املنحىن الهابط دلورة احلياة (يعقوب،2002،ص .)89-88
كام تصور ماسلو  Maslowصاحب الاجتاه النساين احلاجات النسانية منتظمة يف
بناء هريم ذي مس توايت س بع ،أين حتتل احلاجة اىل التقدير املرتبة الرابعة مضن حاجات
القصور أو النقص وابلنس بة اليه فان حاجات التقدير تتضمن شقني :الشق الول :أو ما أسامه
احرتام اذلات وحيوي أش ياء مثل :اجلدارة والكفاءة والثقة ابلنفس والقوة والشخصية
والاس تقالل والجناز والشق الثاين :واذلي أسامه التقدير من الآخرين ويتضمن املاكنة والتقبل
والانتباه واملركز والشهرة (الفحل،2004،ص .)46
 صفات الطالب ذوي تقدير اذلات املرتفع واملنخفض:أ) صفات الطالب ذوي تقدير اذلات املرتفع :يعرض ريزونر  Reasonnerخلصائص الطالب
اذلين دلهيم تقدير عال لذلات يف النقاط التالية:
 .1ينظرون لنفسهم نظرة واقعية ويقبلون أنفسهم كشخاص مقبولني.
 .2يس تطيعون أن حيددوا نقاط القوة ونقاط الضعف دلهيم.
 .3يستند تقيميهم لقدراهتم عىل تغذية راجعة حصيحة وليس عىل تصور غري سلمي ملا حيبون أن
يعتقدوا عن أنفسهم.
 .4دلهيم عادة مجموعة كبرية من الصدقاء ويقميون عالقات مع الآخرين وينسجمون مع معظم
الطالب يف الصف.
 .5يس تجيبون للتحدايت ويرغبون يف حماوةل أش ياء جديدة.
 .6ل يشعرون ابلهتديد بسبب التغريات أو املواقف اجلديدة.
 .7يتعاملون ابجيابية مع الثناء والتقدير.
 .8يشعرون ابلرضا عن اجنازاهتم لهنم يشعرون ابملسؤولية ازاء النتاجئ عندما يواهجون
بأخطاهئم أو خمالفاهتم؛ فاهنم يقروا مبا حدث وما ارتكبوا من أخطاء.
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 .9يضعون عادة أهدافا لنفسهم فهم يعرفون ما يريدون أن يفعلوه يف حياهتم وما يرغبون يف
حتقيقه.
 .10يس تطيعون يف أغلب الحيان أن جيدوا طرقا بديةل حلل املشالكت اليت يواهجوهنا.
 .11دلهيم عادة أآراء قوية ول خيشون من التعبري عهنا وهذا ما جيعلهم غري حمبوبني من قبل
البعض (شاهني،2008،ص.)321
كام يضيف برينز Bearnsالصفات التالية:
 .12القدرة عىل تعديل املبادئ والقمي يف ضوء اخلربات اجلديدة .
 .13فقدان الانزعاج حول املايض وما يتصل به.
 .14احلساس ية اجتاه حاجات الآخرين (جربيل،1983،ص.)60
 .15غالبا ما يكون دلهيم أبطال ومناذج يامتهون هبا.
 .16يرغبون يف مساعدة الآخرين واجملازفة.
 .17يتطوعون للقيام ببعض العامل (سلمي،2003،ص.)17
 .18يتقبلون النقد البناء املوجه الهيم.
 .19يصدرون تعليقات وعبارات تدل عىل حمبهتم لنفسهم وتدل عىل وصف أنفسهم بأهنم ذوو
فائدة وقمية.
 .20يمتزيون حبديث ذايت اجيايب متفائل بعيدا عن الحباط و الشكوى و التشاؤم.
 .21يرون أنفسهم حمبوبني من قبل الآخرين ول يشعرون بأهنم حتت مراقبة
الآخرين(هيالت،2007،ص.)158
ب) صفات الطالب ذوي تقدير اذلات املنخفض:
 .1هيمتون ابحلفاظ عىل شعورمه ابحرتام اذلات أو الفشل برشف أكرث من اهامتهمم ببذل اجلهد
الالزم لحراز النجاح.
 .2ينشغلون عادة بسلوكيات دفاعية ملنع الآخرين من معرفة مدى القصور أو عدم المان اذلي
يشعرون به.
 .3يفشلون غالبا يف الاس تفادة من ادلرس.
 .4يشغلون أنفسهم ما يفكر به الآخرون عهنم وعن أعامهلم.
 .5عاجزون عن اجناز املسؤوليات امللقاة عىل عاتقهم.
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 .6يسعون اىل حفظ ماء الوجه وخيافون من القدام عىل أية خماطرة خش ية
الفشل(شاهني،2008،ص.)322-321
اثنيا -ادلافع املعريف:
حتتل احلاجة اىل الفهم املعريف أو الرغبة يف الفهم واملعرفة املركز الرابع يف هرم ماسلو
للحاجات النسانية ،ويه أوىل حاجات المنو أو الارتقاء اليت لها صةل ابللزتامات الشخصية
واليت تعرب أكرث عن انسانية النسان (جابر،معر،1987،ص  ،)322وعن رغبة جوهرية للتطور
دليه (بين يونس،2007،ص ،)181حيث يعرف ماسلو ( )1970احلاجة للمعرفة بأهنا احلاجة
لالطالع وادراك املعارف النسانية وفهم الش ياء اجلديدة وغري املألوفة
(راشد،2005،ص .)189أما دلى وايرن  )1978( Weinerفان ادلافعية املعرفية تتحدد
ابلنس بة اليه ابحلاةل اذلهنية اليت تس يطر عىل الطالب اذلي خيتار املهامت اليت تقود للنجاح
واملثابرة والعمل ابس مترار حىت تتحقق أهداف النجاح طويةل املدى ،وحيقق جناحا يف معرفة
بيئته والس يطرة عىل عنارصها ويصف نفسه ابلقدرة والكفاءة كام أنه يس تجيب للمهامت
املتحدية لقدراته(قطايم،2003،ص.)63
ولقد اختلف العلامء يف حتديد أبعاد ادلافع املعريف اذ يرى موراي  Murrayأن من بني أمه
اخلصائص اليت يمتتع هبا الفرد ذو ادلافع املعريف املرتفع يه:
أ) القبال عىل اتقان املعلومات وصياغة املشالكت ،والاهامتم ابلنوايح الثقافية والعلمية.
ب) الرغبة يف مواهجة اخملاطر والتحدايت يف سبيل احلصول عىل املعرفة.
ج) الاجنذاب حنو املوضوعات الغامضة اليت تعوزها املعلومات والاس تجابة مبلل حنو ما هو
شائع ومألوف (اخلليفي،2000،ص .)15-14أما محدي الفرماوي فريى أن أمه أبعاد ادلافع
املعريف يه :رغبة الفرد يف احلصول عىل املعلومات برسعة ورغبة الفرد يف الاسزتادة من املعرفة
عن موضوع ما ،حرص الفرد عىل املعاجلة اليدوية ملوضوعات املعرفة ،ترحيب الفرد ابخملاطرة يف
سبيل احلصول عىل املعرفة (الرشقاوي،2000،ص ،)256أما اتناك وأآخرونTanaka et all
فقد أوحضوا من خالل التحليل العاميل أن احلاجة للمعرفة تتكون من ثالثة عوامل فرعية ويه:
املثابرة املعرفية ،اجلرأة املعرفية ،التعقيد املعريف (مرزوق،2005،ص.)192-191

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد ()04

مارس 2017

7

علاقة تقدير الذات بالدافع المعرفي

د .زروالي وسيلة

د .ابر يعم سامية

ومن خالل ما س بق ميكن اعتبار أن ادلافع املعريف هو الرغبة ادلامئة وامللحة عند
الطالب لكتساب املعلومات و فهمها و ااثرة التساؤلت ،والجابة عهنا خاصة ما تعلق مهنا
بتخصصه الاكدميي والرتحيب ابخملاطرة يف سبيل اش باع هذه الرغبة والاس متتاع بذكل.
 أبعاد ادلافع املعريف: -1الرغبة يف املعرفة والفهم :حتتل احلاجة اىل الفهم املعريف أو الرغبة يف الفهم واملعرفة املركز
الرابع يف هرم ماسلو للحاجات النسانية ،ويه أوىل حاجات المنو أو الارتقاء اليت لها صةل
ابللزتامات الشخصية ،واليت تعرب أكرث عن انسانية النسان (جابر،معر،1987،ص.)322
وعن رغبة جوهرية للتطور دليه (بين يونس،2007،ص.)181
 -2حب الاس تطالع :يعد دافع حب الاس تطالع من ادلوافع اذلاتية ادلاخلية اليت تدفع الفرد
اىل الفهم والسعي حنو اجلديد ،وحتقيق التقدم واس تقصاء احلقيقة والبحث عهنا واماطة اللثام
عن الغموض وعدم الوضوح يف املواقف املادية والاجامتعية ،وهو أحد دوافع النشاط أيضا
وميكن تسميته بدافع الفضول املعريف (بين يونس ،2007 ،ص )58؛ واذلي يبدو يف امعان
التفكري حول مدلول الفاكر ومعانهيا أو مضموهنا من خالل قراءهتا جيدا أو تأملها.
 -3اخملاطرة :ينظر اىل الفرد أنه ذو تعقيد معريف اذا اكن دليه أكرب عدد ممكن من املضامني
الشخصية اليت يس تخدهما يف تفسري البيئة اليت يعيش فهيا ابلضافة اىل تفسري سلوك الآخرين
(اخلويل،2002،ص.)159
 -4حتمل الغموض :يشري قاموس اجنلش واجنلش  English and Englishبأن حتمل
الغموض هو الرغبة يف قبول حاةل ميكن أن تثري قلقا من التفسريات أو النتاجئ البديةل ،أي
الشعور ابلراحة عند مواهجة مشلكة معقدة (اخلويل،2002،ص.)189
 ادلراسات السابقة:من ادلراسات السابقة اليت تناولت متغريات ادلراسة دراسة محمد اسامعيل ()1987
واليت هدفت اىل حبث العالقة بني تقدير اذلات ولك من ادلافعية واملثابرة ادلراس ية عىل عينة
قواهما ( )292تلميذا من تالميذ الصف اخلامس ابملرحةل الابتدائية كشفت نتاجئها أنه يوجد
تأثري للك من ادلافعية ادلراس ية واملثابرة عىل تقدير اذلات (الرشقاوي،2000،ص.)13-12
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ودراسة بلوك و روبيزن ( Block& Robins )1993واليت هدفت يف دراسة طولية
امتدت من املراهقة املبكرة اىل املراهقة املتأخرة اىل التعرف عىل الفروق بني اجلنسني يف
مس توى تقدير اذلات عىل عينة قواهما ( )91طالبا وطالبة ،حيث كشفت نتاجئها عن وجود
فروق داةل احصائيا بني اجلنسني لصاحل اذلكور .ودراسة محمد نبيل الفحل ( )2004واليت
هدفت اىل التعرف عىل الفروق بني الطالب املرصيني والطالب السعوديني يف لك من تقدير
اذلات ودافعية الجناز ،واىل الكشف عن عالقة تقدير اذلات ابدلافع لالجناز عىل عينة قواهما
( )60طالبا مرصاي و( )60طالبا سعوداي ،وقد كشفت نتاجئها عن وجود فروق بني الطالب
السعوديني والطالب املرصيني يف تقدير اذلات يف حني أنه ل توجد فروق بيهنم يف دافعية
الجناز ،واىل وجود عالقة ارتباطية موجبة داةل احصائيا بني تقدير اذلات وادلافع لالجناز.
ودراسة بوفيالن وهونورا ( Bovillan & Honora )2004واليت هدفت اىل الكشف عن
عالقة تقدير اذلات ابلجناز الاكدميي عىل عينة قواهما ( )175تلميذ وتلميذة من تالمذة
املس توى السابع التعلميي ،حيث كشفت نتاجئها عن وجود عالقة ارتباطية موجبة داةل احصائيا
بني تقدير اذلات والتحصيل الاكدميي .ودراسة أمحد عربيات و عامد الزغول ( )2008واليت
هدفت اىل الكشف عن الفروق يف مس توى تقدير اذلات تبعا ملتغريات اجلنس والتخصص
واملس توى ادلرايس ،واىل حتري نوع العالقة بني تقدير اذلات والتحصيل الاكدميي عىل عينة
قواهما ( )735طالبا وطالبة من طلبة جامعة مؤتة ،حيث كشفت نتاجئها عن وجود عالقة
ارتباطية موجبة داةل احصائيا بني تقدير اذلات والتحصيل الاكدميي وأنه ل توجد فروق يف
مس توى تقدير اذلات تبعا ملتغريات اجلنس والتخصص يف حني أنه توجد فروق تبعا ملتغري
املس توى التعلميي .ودراسة محمد عبد السميع رزق ( )2009واليت هدفت اىل الكشف عن
درجة عالقة الكفاءة اذلاتية املدركة بأبعادها وبني أبعاد ادلافع املعريف عىل عينة قواهما ()344
طالبا وطالبة من طالب الصف الول الثانوي ،حيث كشفت نتاجئها عن وجود عالقات
ارتباطية موجبة داةل احصائيا بني الكفاءة الاكدميية املدركة وأبعاد ادلافع املعريف.
 التعليق عىل ادلراسات السابقة:وابلنظر يف أهداف ادلراسات السابقة يتضح ندرة ادلراسات يف حدود عمل الباحثة اليت
اهمتت بدراسة عالقة تقدير اذلات ابدلافع املعريف؛ مما اس تدعى اجراء هذه ادلراسة.
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 مشلكة ادلراسة و أس ئلهتا:ان ادلوافع قوة حترك اجلهد والعمل و لرمبا انهتىى علامء النفس اىل أن ادلوافع ليست
رشطا رضوراي حلدوث التعمل حفسب ،بل يه الرشط الوحيد اذلي ل يمت التعمل ال به فكام أهنا
عامل جوهري يف البدء يف التعمل فهىي أكرث أمهية لالس مترار فيه ومواصلته وتقدمه والتفوق فيه
والتغلب عىل ما قد يواجه املتعمل من صعوابت ،ويف اجملال الرتبوي ارتبطت كثري من ادلوافع
ابلتحصيل الاكدميي لعل من أمهها يف الصفوف العليا ادلافع املعريف حيث يوجه هذا ادلافع
سلوك الطالب حنو حتقيق التفوق ويساعدمه عىل حتقيق التوازن املعريف ،واش باع الرغبة يف
املعرفة والفهم واتقان املعلومات وحل املشالكت ،حيث يكون املتعمل مدفوعا دفعا ذاتيا لالقبال
عىل اخلربات مبا حيقق هل الرضا واملتعة والمتزي والتعزيز اذلايت.
كام أن تقدير اذلات عد متغريا ابلغ المهية يف جمال البحوث النفس ية والرتبوية و لرمبا
حمددا هاما للسلوك الجنازي؛ فلتقدير اذلات بنية نفس ية  -اجامتعية اذ يعرفه كميبل Kimbel
بأنه عبارة عن توقعات النجاح اليت يظهرها الفرد يف همامت لها أمهية خشصية واجامتعية
(الزغيب،2005،ص .)62أي أنه يرتبط أكرث ابلس ياق الاجامتعي اذلي يعيش فيه الفرد ،يثريه
ويش بعه ولو جزئيا أانس أآخرون ويمنو يف ظل الظروف اخملتلفة ويتأثر ابلبيئة احمليطية وما يسود
فهيا من قمي وعادات وقوانني ونظم كام يكون النجاح هو الوس يةل الفعاةل يف كسب التقدير
والاحرتام يف حني يكون الفشل هو السبيل املؤدي اىل فقدان التقدير والاعتبار؛ مما يعين أن
تقدير قد خيضع لتأثريات متغريات خمتلفة اجلنس والتخصص ادلرايس وأن سامت الشخصية اليت
متزي الطلبة ذوي تقدير اذلات املرتفع اكلشعور ابلثقة يف النفس والكفاءة والاس تحقاق اذلايت
والرغبة يف حتصيل املركز والسمعة العلمية الطيبة ،قد تسهم يف رفع دافعية هؤلء الطلبة حنو
املعرفة والبحث والتقيص واملزيد من القراءات احلرة والرغبة يف املعرفة والفهم واتقان املعلومات؛
خاصة مع تضاعف جحم املعرفة وتزايد أمهيهتا لس امي يف مرحةل التعلمي اجلامعي أين تقل وجيب أن
تقل الاعامتدية الفكرية دلى الطالب ،فالتعمل قد يكون أكرث فاعلية عندما يكون موهجا ذاتيا
وعندما يكون املتعمل مسؤول عنه ومس تقال فيه اضافة اىل أن النجاح والتفوق ادلراس يني يف
الكثري من التخصصات العلمية يعمتد بشلك جوهري عىل انفاق الكثري من الساعات ،والقيام
ابلكثري من املهام الصعبة والتعامل مع كثري من املواضيع ادلراس ية؛ ذلا س تحاول هذه ادلراسة
الجابة عىل الس ئةل التالية:
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 )1هل هناك فروق يف مس توى تقدير اذلات دلى طلبة جامعة "محمد العريب بن هميدي"
تعزى ملتغريي اجلنس والتخصص والتفاعل بيهنام.
 )2هل هناك عالقة ارتباطيه موجبة داةل احصائيا بني تقدير اذلات وادلافع املعريف دلى عينة
من طلبة جامعة "العريب بن هميدي" بأم البوايق.
 )3هل ختتلف العالقة الارتباطية بني تقدير اذلات وادلافع املعريف ابختالف اجلنس.
 )4هل ختتلف العالقة الارتباطية بني تقدير اذلات وادلافع املعريف ابختالف التخصص
الاكدميي.
 أمهية ادلراسة:تربز أمهية ادلراسة احلالية يف:
 )1ما ميكن أن تضيفه ادلراسة اىل الدب النظري وادلراسات السابقة يف جمال تقدير اذلات
وادلافع املعريف.
 )2جذب انتباه الرتبويني واملهمتني ابلعملية الرتبوية – التعلميية ابلتأكيد عىل أمهية تقدير اذلات
وادلافع املعريف كبرز متغريات الشخصية اليت ميكن أن تسهم ليس فقط يف حتسني الداء
والجناز الاكدميي ولكن يف تمنية خشصية الطالب واكساهبم قامي واجتاهات اجيابية يف احلياة؛
وابلتايل التفكري والعمل عىل تطوير برامج ارشادية لتمنية ورفع تقدير اذلات وادلافع املعريف
دلى طلبة اجلامعة.
 )3التأكيد عىل أمهية حتسني معليات القبول والتسجيل يف اجلامعات كرشوط أساس ية
لضامن فعالية التعلمي وعدالته وجودته.
 أهداف ادلراسة: )1التعرف عىل الفروق يف مس توى تقدير اذلات دلى طلبة جامعة "العريب بن هميدي" بأم
البوايق تبعا ملتغريي اجلنس والتخصص والتفاعل بيهنام.
 )2الكشف عن عالقة تقدير اذلات ابدلافع املعريف دلى عينة من طلبة جامعة "العريب بن
هميدي" بأم البوايق.
 )3الكشف عن مدى اختالف عالقة تقدير اذلات ابدلافع املعريف دلى عينة من طلبة
جامعة "العريب بن هميدي" بأم البوايق ابختالف اجلنس.
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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 )4الكشف عن مدى اختالف عالقة تقدير اذلات ابدلافع املعريف دلى عينة من طلبة
جامعة "العريب بن هميدي" بأم البوايق ابختالف التخصص الاكدميي.
 فرضيات ادلراسة:الفرضية الوىل :توجد فروق داةل احصائيا يف مس توى تقدير اذلات تعزى ملتغريي اجلنس
والتخصص والتفاعل بيهنام.
الفرضية الثانية :توجد عالقة ارتباطية داةل احصائيا بني تقدير اذلات وادلافع املعريف.
الفرضيات الفرعية:
( )1-2ختتلف العالقة الارتباطية بني تقدير اذلات وادلافع املعريف ابختالف اجلنس.
( )2-2ختتلف العالقة الارتباطية بني تقدير اذلات وادلافع املعريف ابختالف التخصص
الاكدميي.
 التعريف الجرايئ ملفاهمي ادلراسة: )1تقدير اذلات :و هو تقيمي ذايت يشلكه الفرد عن نفسه فهو وهجة نظر الفرد حول نفسه
أو حمك عهنا سلبا أو اجيااب مبا يتضمنه من مشاعر الاس تحقاق أو عدم الاس تحقاق ،اذ
تمتثل مشاعر الاس تحقاق يف الشعور الجيايب حنو اذلات ب :احلب والرضا والاعزتاز
والثقة والتقبل واملاكنة والقوة والكفاءة والجناز والاس تقاللية والنجاح ...يف مقابل مشاعر
عدم الاس تحقاق أو الشعور حنو اذلات ابلكره والرفض والاحتقار والنبذ والعجز،
الفشل ...ويقاس اجرائيا ابس تبيان تقدير اذلات اذلي حيوي ثالثة أبعاد يه :بعد تقدير
اذلات الاجامتعي وبعد تقدير اذلات املدرك وبعد تقدير اذلات املثايل.
 )2ادلافع املعريف :وهو الرغبة ادلامئة وامللحة عند الطالب لكتساب املعلومات وفهمها وااثرة
التساؤلت والجابة عهنا خاصة ما تعلق مهنا بتخصصه الاكدميي ،والرتحيب ابخملاطرة يف
سبيل اش باع هذه الرغبة والاس متتاع بذكل .ويقاس اجرائيا مبقياس ادلافع املعريف اذلي
حيوي ثالثة أبعاد يه :بعد املثابرة املعرفية و بعد التعقيد املعريف وبعد اجلرأة املعرفية.
 مهنجية ادلراسة واجراءاهتا: العينة :تكونت عينة ادلراسة من ( )352طالبا وطالبة اختريوا عشوائيا من طلبة لكيةالآداب واللغات والعلوم النسانية والاجامتعية ولكية العلوم ادلقيقة وعلوم الطبيعة واحلياة جبامعة
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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"العريب بن هميدي" بأم البوايق .ويشري اجلدول رمق ( )01اىل خصائص عينة ادلراسة حسب
متغريات اجلنس والتخصص ادلرايس.
جدول رمق ( :)01توزيع أفراد العينة حسب اجلنس والتخصص الاكدميي

اجلنس

التخصص الاكدميي

املتغريات
ذكور
اانث
لغة عربية وأآداهبا
علوم اجامتعية
علوم الطبيعة واحلياة
علوم املادة

التكرار
46
306
140
98
82
32
352

النس بة املئوية
13.1
86.9
39.8
27.8
23.3
9.1
100

اجملموع
من خالل اجلدول رمق ( )01يتضح أن:
 )1عدد اذلكور أقل من عدد الانث.
 )2عدد طلبة ختصص لغة عربية وأآداهبا يفوق عدد طلبة ختصص علوم اجامتعية ،واذلي يفوق
هو الآخر عدد طلبة ختصص علوم الطبيعة واحلياة  ،واذلي يفوق طلبة ختصص علوم املادة.
 أدوات ادلراسة:أول -اس تبيان تقدير اذلات:
أ 1-صدق احملمكني :عرض الاس تبيان عىل ( )09تسعة أساتذة حممكني من اجلامعات اجلزائرية
وذكل لبداء رأهيم حول مدى صالحية البنود لقياس ما وضعت لقياسه ،ومدى وضوح وكفاءة
الصياغة اللغوية ومدى مشولية الاس تبيان خملتلف جوانب املوضوع ،ويف ضوء اقرتاحاهتم
ومالحظاهتم مت اعادة صياغة بعض العبارات واجراء تعديل يف بعضها الآخر ،وقد مت اعتبار
التعديالت التالية:
 )1حذف العبارة واليت نصها :أشعر بأين خشص عادي مثل الآخرين.
 )2ادخال تعديالت عىل ثالث عبارات كام هو موحض يف اجلدول رمق (.)02
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د .ابر يعم سامية

جدول رمق ( :)02يوحض عبارات اس تبيان تقدير اذلات قبل وبعد التعديل
العبارة قبل التعديل

العبارة بعد التعديل

أرى أين أس تحق املاكنة اليت وصلت الهيا.

أرى أين جدير مبا وصلت اليه

أشعر ابلضيق و أان يف اجلامعة.

ينتابين الضيق وأان يف اجلامعة

أشعر أين انسان يس تحق اللوم والتوبيخ.

أان انسان يس تحق اللوم والتوبيخ

أ -2-صدق الاتساق ادلاخيل :من أجل تقدير التجانس ادلاخيل لس تبيان تقدير اذلات مت
الاعامتد عىل ما تمتتع به عبارات الاس تبيان من اتساق داخيل ،وبناءا عىل ذكل حسبت
معامالت الارتباط بني درجة لك عبارة من عبارات املقياس وادلرجة اللكية وذكل عىل عينة
قواهما ( )93طالبا وطالبة من طلبة قسم العلوم الاجامتعية جبامعة "العريب بن هميدي" بأم
البوايق ،واجلدول التايل يوحض قمي معامالت الارتباط ودللهتا الحصائية:
جدول رمق ( :)03معامل الارتباط بني درجة لك عبارة وادلرجة اللكية لس تبيان تقدير اذلات
دلى أفراد عينة ادلراسة الاس تطالعية (ن=.)93
معامل الارتباط
العبارة معامل الارتباط العبارة معامل الارتباط العبارة
**0.424
35
0.157
18
**0.416
1
*0.183
36
**0.245
19
**0.586
2
**0.584
37
**0.253
20
**0.563
3
*0.236
38
**0.470
21
**0.613
4
**0.439
39
**0.510
22
**0.453
5
**0.514
40
*0.238
23
**0.539
6
**0.453
41
**0.500
24
*0.224
7
**0.449
42
**0.243.
25
**0.541
8
**0.458
43
**0.631
26
**0.503
9
**0.659
44
**0.595
27
**0.518
10
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11
12
13
14
15
16
17

*0.212
**0.316
**0.659
**0.621
*0.182
**0.507
**0.424

28
29
30
31
32
33
34

**0.697
**0.510
**0.492
0.089
**0.368
**0.478
**0.459
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45
46
47
48
49
50
*(.)0.05

**0.694
**0.554
**0.443
**0.649
**0.585
**0.523
** (.)0.01

من خالل اجلدول رمق ( )03يتضح أنه :من أصل ( )50عبارة ( )48مثانية وأربعون
عبارة لها دلةل احصائية فامي خيتص بعالقهتا ابدلرجة اللكية لالس تبيان كلك ،مهنا ( )42اثنان
وأربعون عبارة ترتبط ارتباطا دالا عند مس توى ( )0.01و( )06ست عبارات ترتبط ارتباطا
دالا عند مس توى ( )0.05ماعدا عبارتني مل تصال اىل حدود ادللةل الحصائية؛ مما أدى اىل
حذفهام وبذكل أصبح عدد عبارات الاس تبيان يف صورته الهنائية ( )48عبارة.
ب) الثبات :بعد استبعاد العبارتني رمق ( )18ورمق ( ،)31حسب ثبات اس تبيان تقدير اذلات
بطريقة التناسق ادلاخيل وذكل حبساب تباين درجات الاس تبيان :حيث بلغ معامل "ألفا-
كرونباخ  ،Alpha Cronbachويه املعادةل النسب يف هذه احلاةل القمية ()0.883؛ مما يشري
اىل ادلرجة املرضية من الثبات اليت يمتتع هبا اس تبيان تقدير اذلات.
اثنيا -مقياس ادلافع املعريف:
أ -1-صدق احملمكني :عرض املقياس عىل ( )09تسعة أساتذة حممكني من اجلامعات اجلزائرية
وذكل لبداء رأهيم حول مدى صالحية البنود لقياس ما وضعت لقياسه ،ومدى وضوح وكفاءة
الصياغة اللغوية ومدى مشولية الاس تبيان خملتلف جوانب املوضوع ،ويف ضوء اقرتاحاهتم
ومالحظاهتم مت اعادة صياغة بعض العبارات واجراء تعديل يف بعضها الآخر ،وقد مت اعتبار
التعديالت التالية كام يه موحضة يف اجلدول التايل:
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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د .زروالي وسيلة
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جدول رمق ( )04عبارات مقياس ادلافع املعريف قبل وبعد التعديل
العبارة بعد التعديل
العبارة قبل التعديل
دلي شغف شديد للمعرفة.
أعتقد أن دلي هنام معرفيا
يصفين زماليئ يف ادلراسة ابلقدرة عىل
يصفين الآخرون ابلقدرة عىل التفكري النقدي
التفكري النقدي.
يشعرين التعامل مع املوضوعات املألوفة
التعامل مع املعلومات العادية يشعرين ابلضجر.
ابلضجر
أركز جيدا خالل دروس احملارضات.
أنصت برتكزي ذهين اىل دروس احملارضات.
أ -2 -صدق الاتساق ادلاخيل :من أجل تقدير التجانس ادلاخيل ملقياس ادلافع املعريف مت
الاعامتد عىل ما تمتتع به عبارات املقياس من اتساق داخيل ،وبناءا عىل ذكل حسبت معامالت
الارتباط بني درجة لك عبارة من عبارات املقياس وادلرجة اللكية وذكل عىل عينة قواهما ()82
طالبا وطالبة من طلبة قسم علوم الطبيعة واحلياة جبامعة "العريب بن هميدي" بأم البوايق،
واجلدول التايل يوحض قمي معامالت الارتباط ودللهتا الحصائية.
جدول رمق ( :)05قمي معامالت الارتباط بني درجة لك عبارة وادلرجة اللكية ملقياس ادلافع
املعريف (ن=)82
العبارة معامل الارتباط العبارة معامل الارتباط العبارة معامل الارتباط
**0.445
30
**0.407
15
**0.480
1
**0.382
31
**0.438
16
**.0.270
2
**0.547
32
*0.244
17
0.542
3
**0.582
33
0.07
18
0.514
4
**0.362
34
**0.457
19
**0.518
5
**0.226
35
0.225
20
0.408
6
**0.294
36
0.395
21
-0.053
7
**0.413
37
**0.593
22
-0.09
8
**0.565
38
0.101
23
**0.265
9
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**0.530
39
**0.428
40
* دال عند ()0.05
**دال عند (.)0.01

*0.204
25
**0.438
10
0.300
26
**0.506
11
**0.257
27
0.144
12
0.300
28
**0.417
13
0.134
29
**0.283
14
من خالل اجلدول رمق ( )05يتضح أنه:
من أصل ( )40عبارة ( )34أربع وثالثون عبارة لها دلةل احصائية فامي خيص عالقهتا
ابملقياس كلك مهنا ( )31احدى وثالثون عبارة ترتبط ارتباطا دالا عند مس توى ()0.01
و( )03ثالث عبارات ترتبط ارتباطا دالا عند مس توى ( )0.05ما عدا ست ( )06عبارات مل
تصل اىل حدود ادللةل الحصائية؛ مما أدى اىل حذفها وبذكل أصبح عدد عبارات الاس تبيان
يف صورته الهنائية ( )34عبارة.
ب) الثبات :بعد استبعاد العبارات الست حسب ثبات مقياس ادلافع املعريف بطريقة التناسق
ادلاخيل وذكل حبساب تباين درجات املقياس :حيث بلغ معامل"ألفا -كرونباخ "Alpha
 Cronbachويه املعادةل النسب يف هذه احلاةل القمية ()0.890؛ مما يشري اىل ادلرجة
املرضية من الثبات اليت يمتتع هبا مقياس ادلافع املعريف.
 عرض النتاجئ ومناقش هتا: الفرضية الوىل :تنص عىل أنه :توجد فروق داةل احصائيا يف مس توى تقدير اذلات تعزىملتغريي اجلنس والتخصص والتفاعل بيهنام.
جدول رمق ( :)06نتاجئ حتليل التباين الثنايئ ( )2*2لختبار دلةل الفروق تبعا ملتغريات اجلنس
والتخصص الاكدميي والتفاعل بيهنام.
مرص التباين
اجلنس
التخصص
اجلنس

مجموع املربعات
347.762
379.077
496.404

درجة احلرية
1
3
3

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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0.419
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347.762
0.870
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*التخصص
344
182793.071
البايق
351
185647.929
اجملموع
من خالل اجلدول رمق ( )06يتضح أنه:

د .زروالي وسيلة

د .ابر يعم سامية

531.375

ل توجد فروق داةل احصائيا يف مس توى تقدير اذلات تعزى ملتغري اجلنس حيث بلغت
قمية ف = ( )0.654ويه غري داةل احصائيا.
ل توجد فروق داةل احصائيا يف مس توى تقدير اذلات تعزى ملتغري التخصص حيث
بلغت قمية ف = ( )0.238ويه غري داةل احصائيا.
ل توجد فروق داةل احصائيا يف الرضا عن التوجيه تعزى لتفاعل متغريي اجلنس
والتخصص ،حيث بلغت قمية ف= ( )1.023ويه غري داةل احصائيا؛ وابلتايل نفي حصة
الفرضية الوىل.
طبقا للدب الرتبوي وما كتب عن تقدير اذلات يعد تقدير اذلات مكتغري تكيفي جد
هام متغري منايئ مكتسب ،أي أنه خيتلف من ثقافة اىل أخرى طبقا لساليب التنش ئة
الاجامتعية وأمناط الرعاية الوادلية حيث يتأثر تقدير اذلات اىل حد كبري بتفاعالت الفرد
الاجامتعية مع الآخرين ،ومن مرحةل معرية اىل أخرى أيضا حيث يكون متدنيا يف مرحةل
الطفوةل مث يزداد مع العمر؛ وبذكل ميكن ارجاع نتيجة ادلراسة احلالية يف عدم وجود فرق يف
مس توى تقدير اذلات تعزى ملتغريي اجلنس والتخصص والتفاعل بيهنام اىل تشابه اخلصائص
الثقافية لفراد عينة ادلراسة من هجة واىل طبيعة املرحةل الامنئية اليت مير هبا أفراد العينة من هجة
اثنية ،حيث من احملمتل أن جناح أفراد العينة يف اجتياز امتحان الباكلوراي وولوهجم اجلامعة قد
أشعرمه ابلثقة يف أنفسهم ويف قدراهتم ومعق دلهيم الشعور ابلكفاءة والاس تحقاق يف نظر
أنفسهم و يف نظر احمليطني هبم برمغ اختالف اجلنس والتخصصات ادلراس ية ،وقد جاءت نتيجة
ادلراسة احلالية متفقة مع نتيجة دراسة أمحد عربيات و عامد الزغول ( )2008بيامن جاءت خمالفة
لنتيجة دراسة دراسة بلوك و روبيزن (.)1993
 الفرضية الثانية :تنص الفرضية الثانية عىل أنه توجد عالقة ارتباطه بني تقدير اذلات وادلافعاملعريف دلى أفراد العينة اللكية.
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 الفرضيات الفرعية: )1ختتلف العالقة الارتباطية بني تقدير اذلات وادلافع املعريف ابختالف اجلنس.
 )2ختتلف العالقة الارتباطية بني تقدير اذلات وادلافع املعريف ابختالف التخصص الاكدميي.
جدول رمق ( )07معامل الارتباط بني تقدير اذلات وادلافع املعريف
مس توى ادللةل
معامل الرتباط
غري دال
0.159
اذلكور ن = 46
0.01
0.393
الانث ن= 306
0.01
0.377
لغة عربية وأآداهبا ن= 140
0.01
0.431
علوم اجامتعية ن= 98
0.01
0.312
علوم الطبيعة واحلياة ن= 82
غري دال
0.141
علوم املادة ن =32
0.01
0.347
العينة اللكية ن = 352
من خالل اجلدول رمق ( )07يتضح أنه :توجد عالقة ارتباطية موجبة داةل احصائيا بني
تقدير اذلات وادلافع املعريف دلى أفراد العينة اللكية ،حيث بلغ معامل الارتباط القمية ر=
 0.347وهو دال احصائيا عند ()0.01؛ وابلتايل قبول حصة الفرضية الثانية.
توجد عالقة ارتباطيه موجبة بني تقدير اذلات وادلافع املعريف دلى اذلكور ودلى الانث
حيث بلغ معامل الارتباط القمية ر=  0.393دلى الانث وهو دال احصائيا عند ()0.01
والقمية ر=  0.159وهو غري دال؛ وابلتايل قبول حصة الفرضية الفرعية الوىل.
توجد عالقة ارتباطية موجبة بني تقدير اذلات وادلافع املعريف دلى لك من طلبة لغة
عربية وأآداهبا ودلى عينة طلبة ختصص علوم اجامتعية ودلى عينة ختصص علوم الطبيعة
واحلياة ،حيث بلغ معامل الارتباط عىل التوايل القمي ر=  0.312 ،0.431 ،0.377ويه قمي
داةل احصائيا عند ( )0.01والقمية ر=  0.141دلى عينة طلبة ختصص علوم املادة وهو غري
دال؛ وابلتايل قبول حصة الفرضية الفرعية الثانية.
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ميكن ارجاع سبب هذه النتيجة دلى أفراد العينة اللكية اىل طبيعة الصفات واخلصائص
اليت يتصف هبا الفراد ذوو تقدير اذلات املرتفع واليت قد تؤثر عىل دافعهم املعريف ،اذ يتسم
ذوو تقدير اذلات املرتفع ابلس تجابة للتحدايت والرغبة يف حماوةل أش ياء جديدة مما قد يؤثر
وبشلك مبارش عىل بعد اجلرأة املعرفية والقدرة عىل حتمل الغموض ،مصدر الضبط ادلاخيل
وحتديد الهداف والرغبة الصادقة يف حتقيقها؛ مما قد يؤثر وبشلك مبارش عىل بعد املثابرة
املعرفية الصحة النفس ية اجليدة والاتزان النفيس ،مما قد يؤثر وبشلك مبارش أيضا عىل الرغبة
يف الوصول اىل حاةل التوازن املعريف والاس تقاللية ،حيث أثبتت "ادلراسات" أن املس تقلني
يقدرون املامرسات املعرفية وهيمتون ابملشالكت الفلسفية والآراء واملبادئ أكرث من اهامتهمم
ابلناس وأهنم ذوو قمي متوهجة حنو العمل مثل الكفاءة والقدرة والتفوق ،ويفضلون الوظائف اليت
تمتزي ابلتحليل والتجريد (اخلويل،2002،ص .)88-87كام أثبتت العديد من "ادلراسات" وجود
ارتباطات موجبة بني تقدير اذلات والك من التوجه حنو ادلراسة واملس توايت العميقة يف
التجهزي واملعاجلة ،والتوجه حنو الفهم وتعميق املعىن و وجود ارتباطات سالبة بني تقدير اذلات
ولك من التوجه حنو احلفظ الصم واملس توايت السطحية يف التجهزي واملعاجلة ،ويف دافعية الفرد
ومثابرته والهداف اليت حيددها لنفسه ،ويف مس توى طموحه (رشوان،2006،ص )213ومن
ادلراسات السابقة املتفقة مع نتيجة ادلراسة احلالية دراسة محمد اسامعيل ( )1987و دراسة محمد
نبيل الفحل ( )2004ودراسة محمد عبد السميع رزق (.)2009
 مناقشة الفرضية الفرعية الوىل :تبدو هذه النتيجة متوقعة وواقعية وفقا لقمي اذلكور وقميالانث املتعلقة ابدلراسة ،اذ ميكن ارجاع ضعف العالقة الارتباطية بني تقدير اذلات وادلافع
املعريف دلى اذلكور مقارنة ابلانث اىل ضعف ادلافعية يف الرغبة واملعرفة دلى اذلكور مقارنة
ابلانث أو عىل القل تفوق الانث عىل اذلكور يف مس توى ادلافع املعريف؛ حيث تمتزي الانث
بشلك عام بأهنن أكرث اجهتادا وحتصيال وابلرغبة يف املعرفة والبحث والتقيص وااثرة التساؤلت
خاصة ما تعلق بتخصصهن ادلرايس لهداف متعددة رمبا لش باع هنمهن املعريف اذ قد تشلك
ادلراسة ابلنس بة للكثريات مهنن أكرث ما يشغل أوقاهتن وأذهاهنن أو لتحسني أوضاعهن
وماكنهتن الاجامتعية  -الاقتصادية من خالل قبول افرتاض أن التعلمي واس تكامهل اىل أعىل
املس توايت قد يكون هو املفتاح الرئييس لرفع القمية الاجامتعية للفرد ،وتمنية اس تعداداته
وقدراته (احلامد،1991،ص)129؛ وبذكل فان ادلراسة والرغبة يف الفهم واملعرفة خاصة دلى
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الانث قد تشلك أفضل الفرص املرشوعة لثبات اذلات وحتقيقها والتخلص من النظرة المنطية
لدلور الاجامتعي أن ولوج اجلامعة وعامل اجلامعة يعد هدفا أساس يا ابلنس بة للكثريات مهنن
 مناقشة الفرضية الفرعية الثانية :ميكن تفسري ضعف العالقة الارتباطية دلى طلبة ختصصعلوم املادة اىل ضعف ادلافعية املعرفية دلى عينة طلبة هذا التخصص وذكل لعدة أس باب قد
تكون متعلقة هبذا التخصص دون غريه ومهنا :صعوبة ادلراسة يف هذا التخصص واخنفاض
القدرات اخلاصة الالزمة للنجاح يف دراسة هذا التخصص حيث ل يمت تسجيل وقبول الطلبة
بناءا عىل رغباهتم املوضوعية ،أو وفق اختبارات قبول خاصة وامنا وفق معدلهتم يف شهادة
الباكلوراي واليت قد ل تقدم أدىن احامتلت النجاح ادلرايس املس تقبيل يف هذا التخصص ابذلات
حث يبدو أنه من الواحض جدا أن النجاح يف متابعة دراسة هذا التخصص يتطلب توفر
مؤهالت خاصة ،حيث تش يع فيه حالت الرسوب والرسوب املتكرر فلقد أظهرت نتاجئ دراسة
يزيد عيىس السوروطي أن أمه أس باب تغيري التخصص يف اجلامعة الهامشية هو عدم مالمئة
التخصص السابق لس تعدادات الطلبة وضعف ادلافعية دلراس ته ابلضافة اىل صعوبة وكرثة
العباء ادلراس ية يف التخصص السابق وتدين املعدل الرتامكي (أبوعبود،2005،ص)107
.اضافة اىل احامتل عدم مالمئة املكتس بات ادلراس ية السابقة؛ أي عدم ارتباط املواد ادلراس ية
اليت درست يف املرحةل الثانوية بتكل اليت يف اجلامعة خاصة دلى طلبة الس نة الوىل.
 التوصيات: -1العمل عىل تطوير برامج ارشادية لتمنية و رفع دافعية الطلبة حنو املعرفة والفهم.
 -2حتسني معليات القبول والتسجيل ،خاصة ابلنس بة للتخصصات اليت تتطلب توافر
مؤهالت خاصة كتخصص علوم املادة.
 -3تشجيع الطلبة ذوي الكفاءات العالية عىل الالتحاق بتخصص علوم املادة ،حىت ل يبقى
هؤلء الطلبة حكرا عىل لكيات معينة دون غريها اكلطب مثال.
 -4اجراء املزيد من البحوث اليت تبحث عالقة متغريات ادلراسة مبتغريات أخرى دلى طلبة
اجلامعة.
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الثانوية من اجلنسني ،جمةل العلوم الرتبوية ،العدد الثامن ،ص (.)80 - 57
 )9الرشقاوي ،أنور محمد :)2000( ،ادلافعية والجناز الاكدميي واملهين وتقوميه ،اجلزء الول،
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عامن :دار املسرية.
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد ()04

مارس 2017

22

علاقة تقدير الذات بالدافع المعرفي

د .زروالي وسيلة

د .ابر يعم سامية

 )12جابر ،عبد امحليد جابر .و معر ،محمود أمحد :)1988( ،دراسة دلافعية احلاجات ملاسلو يف
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منشورة ،جامعة دمشق :سوراي.
 )15تشايدل ،دينيس :)1983( ،عمل النفس واملعمل ،ترمجة مجموعة من الساتذة ،مراجعة عبد
القوص ،القاهرة :الهرام.
العزيز
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 )16مجعة ،مايسة :)2007( ،تعاطي اخملدرات بني مشاعر املشقة وتقدير اذلات ،الطبعة
الوىل ،القاهرة :مكتبة ادلار العربية للكتاب.
 )17رزق ،محمد عبد السميع :)2009( ،بروفيل الكفاءات اذلاتية املدركة وادلافع املعريف دلى
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الوىل ،القاهرة :عامل الكتب.
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ابملنصورة ،العدد الثامن والس تون ،اجلزء الول ،ص (. )356-303
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد ()04

مارس 2017

23

علاقة تقدير الذات بالدافع المعرفي

د .زروالي وسيلة

د .ابر يعم سامية

 )22عريبات ،أمحد عبد احللمي ،الزغول ،عامد عبد الرحمي :)2008( ،الفروق يف مس توى
تقدير اذلات دلى طلبة جامعة مؤتة تبعا ملتغريات اجلنس والتخصص واملس توى ادلرايس،
جمةل العلوم الرتبوية والنفس ية ،اجملدل التاسع ،العدد الول ،ص (.)53 -37
 )23قطايم ،انيفة :)2003( ،أثر متغري اجلنس ،الصف ،ودرجة داخلية الضبط يف درجة
ادلافعية املعرفية عند املتفوقني دراس يا يف منطقة الغوار الوسطى ،جمةل العلوم الرتبوية،
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والنفس ية .اجملدل الثامن ،العدد الول ،ص (.)172 -135
 )25وولفوك ،أنيتا :)2010( ،عمل النفس الرتبوي ،ترمجة صالح ادلين محمود عالم ،الطبعة
الوىل ،عامن :دار الفكر.
 )26يعقوب ،انفذ انيف :)2002( ،عالقة فلسفة الرتبية السالمية و مركز الضبط وتقدير
اذلات ابلعدوان ،الطبعة الوىل ،الردن ،اربد :دار الكندي.
اثنيا -املراجع ابللغة الجنبية:
27( Blook, J. Robins, RW. (1993): Alongitudinal study of consistency
and change in self esteem from early adolescence to early adulthood.
Child Development . 64,(3), 909-911.
28) Bovillan, J. Honora ,D. (2004): «Racial identity attitudes, selfesteem, and academic achievement among African. Eric document
reproduction service N° 4934624- 30).
29) Martinot, D. (1995): Les approche psychosociales . Grenoble :
pug.

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد ()04

مارس 2017

24

العنف المزدوج ضد الطفولة

أ .سحر عبد الرحيم عبد الله أ .منى عبد اللطيف العوض خير الله

العنف املزدوج ضد الطفوةل
(الفتيات الصغريات وأطفالهن اذلين ودلوا من جراء ممارسة العنف)
الس باب -والاثر النفس ية والاجامتعية
أ .حسر عبد الرحمي عبد هللا
أ .مىن عبد اللطيف العوض خري هللا
كية البريية لادلم -جامعة المري سطام بن عبد العزيز لاخلرج اململكة العريية السعودية
 امللص :دلت الإحصاءات أن حوايل  100مليون امرأة يف العام تزوجن ومعرهن أقل من 18
س نة وثلهن اكن العمر أقل من  15س نة 4،5 ،مليون نسمة حول العام مت اس تعبادمه للمتعة
اجلنس ية مهنم  %98من الفتيات القارصات ،ويف يعض البدلان وجد ان ثلث الفتيات
القارصات اكتت أول لقاقة جنس ية لهن لقاقة اإجاارية ،ول يقت ر العنف هنا ل ى الفتيات
فقط لته يف كثري من الحيان يودل أطفال من جراء هذا العنف وهذا الطفل يودل وهو معنف،
اإما اإن يعاين من فقد الهوية اليوية أو يكون اينا لقارص م تنضج يعد جسداي وفكر ااي واجامتعي اا.
وهنا يظهر النبذ والإهامل وفقد الهوية وسوء املعامةل النفس ية واجلسدية .اهمتت ادلراسة
يدراسة هذا النوع من العنف ومعرفة أس بايه وأاثره النفس ية والاجامتعية يواسطة دراسة حاةل
 20أم وطفل من تفس الفئة ومعل دراسة اس تطقاعية مشلت  300مفحوص من يعض دول
املرشق العريب (م ر والسودان والسعودية) .واكتت أمه أس باب العنف ممتثةل يف التفكك
الرسي .وثقافة اجملمتعات والفقر واملرض ،ووجود مشالكت تفس ية يف الرسة واكتت أمه الآاثر
لالنس بة للطفل :اجلنوح واضطرالات الشصصية اخملتلفة ،وفقد الهوية ،ولالنس بة للفتاة :النبذ من
اجملمتع ،ضعف الثقة لالنفس ،لدم القدرة ل ى العمل والاجناز ،القلق والاكتئاب وحماوةل
الاتتحار .وخلصت ادلراسة إاىل أته مباكحفة هذا النوع من العنف ميكن ماكحفة ثلث حالت
العنف ضد الطفوةل يف العام.
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 منى عبد اللطيف العوض خير الله. سحر عبد الرحيم عبد الله أ.أ

العنف المزدوج ضد الطفولة

Dual violence against childhood
(young girls and their children who were born as a result of the
exercise of violence)
raised Causes- and psychological and social
-Abstract:
About 100 million women in the world MARRIED UNDER 18 years old
and Thin statistics showed that married life was less than 15 years, 4.5 million
people around the world have been enslaved sex objects, including 98% of
underage girls. In some countries، it found that one-third of underage girls had
their first sexual relationship with them compulsory relationship. Violence here
is not limited to girls only because he often children are born as a result of this
violence and this child born when he taunted. Either to suffer the loss of
parental identity or be the son of a minor had not yet mature physically,
intellectually and socially. Here ostracism and neglect and the loss of identity
and poor mental and physical treatment appears.The study focused on a study
of this type of violence and know the causes of psychological, social, and raised
by the case study of 20 mother and child of the same class and the work of a
prospective study included 300 unexamined from some Arab Mashreq countries
(Egypt. Saudi Arabia. Sudan). The main reasons for the violence represented in
the disintegration of family. And the culture of the communities. And poverty
and disease, and the presence of psychological problems in the family. The most
important effects for the baby: delinquency various personality disorders. And
the loss of identity. For girls: social ostracism. Poor self-esteem. Inability to
work and achievement. Anxiety, depression and attempted suicide. And the
study concluded that the fight against this kind of violence can be counter-third
of the cases of violence against children in the worl.
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العنف المزدوج ضد الطفولة

أ .سحر عبد الرحيم عبد الله أ .منى عبد اللطيف العوض خير الله

 مقدمة:عرفت منظمة الصحة العاملية العنف يأته الاس تخدام ألقصدي أو ألعمدي للقوة أو
السلطة ،أو الهتديد ،ضد اذلات أو ضد خش أآخر أو لدد من الشخاص أو اجملمتع يأمكهل وقد
يبرتب ل ى ذكل أذى أو موت أو اإصاية تفس ية أو اضطراب يف المنو أو حرمان ويتسع هذا
التعريف للعنف ليشمل مجيع أشاكل العنف اجلسدي والنفيس ،كام يتضمن الإهامل املتعمد أو
املعامةل السيئة أو الاس تغقال اجلنيس للطفال .ويأخذ المر منحى أكرث خطورة حني يكون
مصدر العنف من القامئني ل ى رلاية الطفل أو املس ئولني عنه أو حني يكون املتررر من
العنف أكرث من خش .
يعرف الطفل يف اتفاقية حقوق الطفل يأته " لك اإنسان م يتجاوز الثامنة عرشة من
و َ
العمر صبي اا اكن أم فتاة" وإان ظاهرة العنف ضد الطفال متثل ولاء لامليا الآن ويه يف تصالد
مس متر ،ويتعرض مقايني الطفال حول العام س نواي للعنف باكفة أشاكهل ،ويذكل ميثل العنف
مشلكة خطرية ل ى الصعيد العاملي .وللعنف تتاجئ وخمية ل ى الصحة اجلسدية والنفس ية
للطفال اإىل جاتب زايدة وفيات الطفال وترشدمه .ول ى املس توى ا إلقلميي يف منطقة الرشق
الوسط تنترش أيضا هذه الظاهرة بشلك كبري.
 مشلكة ادلراسة:اإذ دلت الإحصاءات أن حوايل  100مليون امرأة يف العام تزوجن ومعرهن أقل من
 18س نة وثلهن اكن العمر أقل من  15س نة 4.5 ،مليون نسمة حول العام مت اس تعبادمه للمتعة
اجلنس ية مهنم  %98من الفتيات القارصات ويف يعض البدلان وجد أن ثلث الفتيات القارصات
اكتت أول لقاقة جنس ية لهن لقاقة اإجاارية ول يقت ر العنف هنا ل ى الفتيات فقط لته يف
كثري من الحيان يودل طفل من جراء هذا العنف وهذا الطفل يودل وهو معنف ،اإما أن يعاين
من فقد الهوية اليوية أو يكون اينا لقارص م تنضج يعد جسد ااي وفكر ااي واجامتعي اا وهنا يظهر
النبذ والإهامل وفقد الهوية وسوء املعامةل النفس ية واجلسدية.
 تساؤلت ادلراسة: ما هو العنف املزدوج ضد الطفوةل؟مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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 ما يه أس باب العنف املزدوج؟ ما يه الآاثر النفس ية والاجامتعية للعنف املزدوج ضد الطفوةل؟ أهداف ادلراسة:هدفت ادلراسة للكشف ل ى توع مزدوج من العنف واهمتت يدراسة هذا النوع وييان
أشاكهل وأتواله وأس بايه وأاثره النفس ية والاجامتعية وذكل من خقال الإجاية ل ى التساؤلت
السايقة.
 مصطلحات ادلراسة: العنف املزدوج :Dual violence against childhoodالعنف هو لك سلوك معنوي أو مادي يرافقه قوة وإاحلاق الذى لالآخرين .واملزدوج
هنا تعين يه أن هناك ممارسة عنف يتررر مهنا خشصان ،تقصد هيام هنا الطفةل القارص اليت
لاتت من العنف اجلنيس وأجنبت طفل فاقد الهوية اليوية أو طفل معنف بسبب لدم تضوج
الم وهذا الطفل املعنف أيض اا يكون تتيجة ممارسة توع من العنف ل ى الم.
 الطفل :Childيعرف الطفل يف اتفاقية حقوق الطفل يأته " لك اإنسان م يتجاوز الثامنة عرشة من
و َ
العمر صبي اا اكن أم فتاة".
 الطفل فاقد الهوية اليوية (اللقيط) :Child lost identityفاللقيط يف اللغة :هو الطفل  -ذكر اا اكن أم أتىث -اذلي ل يعرف أيواه ويوجد ملقى يف
الطريق وحنوه (معجم حمتار الصحاح).
 أدييات ادلراسة: -العنف :هو لك سلوك معنوي أو مادي يرافقه قوة وإاحلاق الذى لال آخرين.
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 ظاهرة العنف املزدوج ضد الطفال:أجريت اإحصائية يف أمرياك ويدلان أورلا ،وجد أن يف أمرياك لوحدها يوجد ميلوين
طفل يعاتون من أشاكل متعددة من العنف والاضطهاد من قال الكاار ،وحوايل  300ألف
طفل فقط يف دوةل (مايل) تعرضوا لقاعتداء اجلنيس (ذكور وإاانث) ،وتشري الإحصائيات
الرمسية اإىل أن ما ل يقل عن ( )15ألف طفل يمت ييعهم حبجة العمل يف مزارع يدلان أخرى
جماورة .وتشري اإحدى الإحصائيات يف هذا الصدد اإىل أن مليون ومئيت فتاة ممن هن حتت سن
( )18س نة يمت حالي اا الاجتار هبن .أطلق الطباء الملان مؤخر اا حتذيرات للعمل لالبغاء ل ى
مس توى العام الغريب ،وأكد مصدر طيب خمت أن  %80من الطفال اذلين يتعرضون
للمعامةل السيئة سيت رفون مس تقا اقا بشلك س ئي مع أطفاهلم أيض اا .وقدرت الرايطة املهنية
لطباء الطفال والناش ئة يف أملاتيا أن نس بة الطفال اذلين يتعرضون لسوء املعامةل والامهتان
مبا يبراوح يني  %10 - 5يف أملاتيا الاحتادية واغلهبم أجننب من أهمات قارصات ،ويف املقايل
حذرت الرشطة الملاتية من تنايم ظاهرة جرمية الطفال والناش ئة يف البقاد .وأوحضت الرشطة
أن املعدلت العمرية ملرتكيب اجلرامئ تس توعب نس بة مزتايدة من الطفال لك لام .كام لحظت
دراسة أن نس بة تعرض الطفال للجرامئ والعنف متيل اإىل الازدايد بشلك مطرد يه الخرى.
وتشري دراسة ملنظمة العمل ادلولية اإىل أن لدد الطفال اذلين يعملون بشلك غري مس تقر يبلغ
حوايل  50مليون طفل .كام يرى يعض اخملتصون أن هذا الرمق يزيد عن  250مليون ورمبا
يصل اإىل الضعف ،ففي البدلان الفريقية تصل نس بة الطفال العاملني اإىل  %20من مجموع
الطفال اذلين يشلكون نس بة  %17من القوى العامةل ،ويف م ر يشلك الطفال أقل من
مخس س نوات حوايل  %14.8من اإجاميل الساكن ،ونس بة الطفال من فئة ( )15-5س نة
 %24.6أي أن  %40من اإجاميل الساكن يف م ر تقع يف سن ( )15-1س نة ويقع ل ى هذه
الرشحية العمرية من الساكن الصغار السن عبء الإلاةل حيث تشلك نس بة القوى العامةل
 %27.8فقط من اإجاميل الساكن ،وهذا يعين أن لك فرد يف م ر يعمل لإلاةل  3أفراد وتقدر
نس بة الطفال يف دراسة اجامتعية أجريت يف المين حول العاملني دون سن ( )15س نة يأكرث
من  .%10ولقد تنامت عامةل الطفال ل ى الرمغ من توقيع احلكومة المينية اتفاقية حقوق الطفل
ادلولية لام  ،1995حيث وجد أن أكرث من تصف مليون طفل يعملون يف صنعاء وحدها،
وأكرث من  200ألف تلميذ يترسيون من املدارس ويتوهجون لسوق العمل ،ويعمل معظمهم يف
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مسح الحذية وتنظيف الس يارات والعامل املزنلية والزراعية والفران واخملابز وأطلقت منظمة
العمل ادلولية "اليوم العاملي للقضاء ل ى القاممة وتنظيف الشوارع .من عامةل الطفال" لتذكري
العام هبذه املأساة .وقد ركزت لدة احتفالت يف العوام السايقة ل ى "الاجتار لالطفال" واذلي
يعترب مع اقا اإجرامي اا حيث جيرب ما يقارب  1.2مليون طفل ل ى القيام يأشاكل خمتلفة من
العامل غري املقاوةل والعامل اخلطرية ويف جتارة اجلنس .وعن املشالك اليت تواجه الطفال أشار
التقرير اإىل سوء التغذية احلاد .وتشري تقديرات اليوتيسف اإىل أن هناك ما يبراوح يني  60اإىل
 80ألف طفل يعاتون من سوء التغذية .كام يشري تقرير التمنية البرشية لعام  2003اإىل أن لدد
الطفال الميني يف البدلان العريية يبلغ حوايل  70مليون ،وهناك قدر من احلرمان من التعلمي
السايس حيث ذكر يف تقرير ملنظمة العمل ادلولية ما تصه أن  10مقايني طفل عريب
حمرومون من حقهم يف التعلمي .وجتد يف أي ماكن يف أفريقيا فتيات م يتجاوزن اخلامسة من
العمر يعملن خادمات .ويف وسط القارة وغرهبا تعمل فتيات يف الثامنة من العمر خادمات قال
أن يلقى هبن يف براثن ادللارة أما يف تزناتيا فتعمل فتيات م يتصطني سن اخلامسة عرشة يف
مقايه ليلية حيث يتعرضن لعتداءات جنس ية" (منظمة العمل ادلولية ،القاهرة -يوليو
.)2001
 أشاكل العنف املزدوج ضد الطفل:ميكن أن توجزها يف التايل:
أ -العنف املزنيل:
وهو العنف اجلسدي أو النفيس اذلي ميارس مضن اإطار الرسة الواحدة سواء من قال
الب أو الم أو الإخوة ،حيث ل يوجد أي قاتون أو عرف اجامتعي مينع اليوين من ممارسة
الررب أو أي شلك من أشاكل العنف اجلسدي يف اإطار ما يتبنياته من أساليب تريوية.
وليس القصد لالررب هنا الررب البريوي (أو التأدييب كام يصطلح لليه البعض) ،وإامنا العنف
اجلسدي اكلررب املربح سواء لاليد أو لاس تخدام أداة معينة .ورمغ أن البعض حياول اإلصاق
مثل هذا الفعل يف الرس غري املتعلمة أو غري املثقفة أو الفقرية دون سواها ،اإل أن ذكل غري
دقيق ،كذكل من يني أشاكل العنف املزنيل تقرير مس تقال الطفال لاختيار ادلراسة أو العمل
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اذلي قد ل يتناسب مع ميوهلم وقدراهتم وكذكل اإجاارمه ل ى العمل وترك ادلراسة أو اإجاار
الفتاة ل ى الزواج املبكر وما اإىل ذكل من أمور.
ب -العنف املدريس:
يعاين مهنا الطفل فاقد الهوية اليوية يصورة اكرب من غرية و قد تريم يأآاثرها السلبية
ل ى العملية البريوية .و من يني أتواع العنف املدريس -كام هو احلال لالنس بة للعنف املزنيل-
اس تخدام الش تامئ والتقريع احلاد ومجيع أشاكل العنف النفيس .كام يضاف اإىل ذكل المتيزي يني
الطقاب ل ى أساس أن هذا ينمتي لرسة بس يطة والآخر ينمتي لرسة ذات سطوة وتفوذ .وهذا
المر يصنف أيض اا مضن العنف النفيس ضد الطفال.

ج -عامةل الطفال:
رمغ أن أغلب ادلول تعمتد اإلزامية التعلمي لالخ يف املرحةل الايتدائية ،اإل أته ل تزال
العديد من حالت الترسب من التعلمي تسجل يف مجيع ادلول .وتتفاوت نس بة الترسب من يدل
لآخر تبع اا لعدة عوامل وظروف .وتتجه الغالبية العظمى من املترسيني من التعلمي اإىل سوق
العمل لالخ اإذا اكن هذا الترسب انجت اا عن تأثريات العامل الاقتصادي والفقر .وحىت يف
حال اس مترار الطفل يف املدرسة ولدم ترسيه من التعلمي ،فاإته قد يتجه للعمل يف فبرة العطةل
الصيفية هبدف حتسني الوضع املايل للرسة .ويفضل يعض أحصاب العامل والتجار واحلرفيون
تشغيل الطفال كام هو معلوم لس ببني رئيس يني هام تدين مس توى الجر وإاماكتية الس يطرة
للهيم .ويف موقع العمل يتعرض الطفل لشاكل متعددة من الامهتان وا إلهاتة والإهجاد ،كام
يتعرض للعنف اجلسدي و العنف النفيس حتت س تار مصلحة الطفل متام اا كام هو احلال يف
املدرسة واملزنل .ويأيت سكوت الهل ل ى مثل هذه املامرسة ضد أطفاهلم يف الغالب من حقيقة
احلاجة للعمل والقوت وخوف الرسة من فقدان هذا الطفل لهذه املهنة .وحىت اإذا م يتعرض
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الطفل لشاكل العنف الظاهري سواء اجلسدي أو النفيس ،فاإن جمرد تشغيل الطفل لسالات
اعتداء صارخ اا ل ى الطفل.
طويةل ،وإارهاقه لالعامل اليت تفوق قدرته وطاقته يعترب
ا
د -العنف يف الشارع:
مضن هذه املنظومة الاجامتعية والخقاقية ،من الطبيعي أن ينعكس العنف املوجود يف
الإطارات الضيقة اكملزنل واملدرسة وماكن العمل ل ى اجملمتع مبفهومه الواسع ،وتكون النتيجة
لالتايل اإماكتية تعرض الطفل لي شلك من أشاكل العنف من قال الآخرين لس امي مع افتقار
هذا الطفل للحامية الاكفية .كام أن ما ميارس ضد الطفال من عنف ينعكس يصورة ماارشة
ل ى تفسيهتم حيث تتحول خشصية الطفل يف هذه احلال اإىل العدائية والعدوان وتتعزز يف تفسه
رغبة الاتتقام من اجملمتع احمليط ،المر اذلي يشجع ل ى ظهور اجلرمية.

ه -العنف اجلنيس (الاعتداءات اجلنس ية(:
تذكر مهنا:
 الاعتداء ل ى احملارم :وهو أحد التواع اليت يدأت تش يع يف الآوتة الخرية ويدأت خمتلفوسائل الإلقام يتناولها ،أو لالحص يتناول ما يصل مهنا اإىل حد الش ياع .ومن أمثلهتا اعتداء
الب ل ى ايتنه والخ ل ى أخته والعم ل ى اينة أخيه وزوج الم ل ى اينة زوجته ،والعديد من
الشاكل الخرى .وليس هذا النوع من الاعتداءات مقت ر ل ى البنات فقط وإامنا يقع الولد
حضية هل أيض اا.
 الاغتصاب :ويقصد يه الاعتداءات اجلنس ية من غري احملارم سواء ل ى الولد أو البنات.وبلك أسف تعاين أيض اا هذه الظاهرة من الافتقار اإىل الإحصائيات والرقام الصحيحة.
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 جرامئ الرشف :وتعد جرامئ الرشف اإحدى أتواع العنف اليت متارس ل ى الفتيات املعنفاتجنس ي اا أو الطفال الذلين ودلو دون ألاء.
 ادلراسات السايقة:هناك يعض ادلراسات اليت تناولت موع العنف ضد الطفل يف يعض ادلول العريية تورد
مهنا ما ييل:
 /1دراسة يعنوان "اإيذاء الطفال أتواله ،وأس بايه ،وخصائ املتعرضني هل" لدلكتورة منرية
عبد الرمحن أآل سعود )من منشورات جامعة انيف للعلوم المنية(  1425ه  :2005ويه
دراسة اجامتعية اس تطقاعية اعمتدت فهيا الباحثة ل ى املسح الاجامتعي ومجع البياانت اخلاصة
مبوضوع اإيذاء الطفال واكن جمال املسح مضن احلالت الواردة ل ى مستشفيات الرايض واليت
تعرضت حلالت اإيذاء ومجع الواثئق ،والإحصائيات ،والاطقاع ل ى امللفات اخلاصة هبم وإاجراء
اللقاءات مع املتعرضني ل إقايذاء من الطفال.
 /2دراسة يعنوان )امحلاية اجلنائية للطفل اجملين لليه( لدلكتور :محمود أمحد طه "من منشورات
جامعة انيف للعلوم المنية س نة  1420ه تناول اجلاتب الترشيعي للقواتني الوضعية اخملتلفة يف
قضااي اجلناية ل ى الطفل.
 /3دراسة يعنوان )اجلرامئ اجلنائية الواقعة ل ى الطفال( وهو حبث تمكييل مقدم لنيل درجة
املاجس تري يف الس ياسة الرشعية لاملعهد العايل للقضاء لاململكة العريية السعودية لإبراهمي معر بن
عبد هللا لاوزير لام  1422ه .وقد اكن موضوع البحث يف الضامانت اجلنائية للطفل يف
الإسقام مقارتة لالقواتني والتفاقيات ادلولية حلقوق الطفل أو الاجتار لالبرش.
 اإجراءات ادلراسة: املهنج :مت اس تخدام املهنج الوصفي التحلييل املعمتد ل ى طريقة دراسة احلاةل يف حتليل حمتوى 20دراسة حاةل مت اختيار أفرادمه يصورة قصديه حىت تتوفر فهيا مواصفات العينة املأخوذة
ويه من أهمات تعرضن للعنف وهن قارصات وأجننب أطفال من جراء ممارسة هذا العنف للهين
وأصبح الطفل يعاين أيضا من يعض أتواع العنف.
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 العينة :تكوتت عينة ادلراسة من  5حالت من م ر ،و 5حالت من السودان ،و10حالت من السعودية .كام مت معل دراسة اس تطقاعية مشلت  300مفحوص من أقارب
أشخاص يعاتون العنف املزدوج مبعدل 100 :مفحوص من م ر .و 100مفحوص من
السودان ،وكذا  100مفحوص من السعودية.
 أدوات ادلراسة :اس تخدم يف ادلراسة أداتني هام: اس امترة دراسة احلاةل من تصممي الباحثان .أتظر ملحق رمق (.)1 اس امترة دراسة اس تطقاعية من تصممي الباحثان .أتظر ملحق رمق (.)2 مناقشة النتاجئ:اكتت تساؤلت ادلراسة اكليت:
 ما هو العنف املزدوج ضد الطفوةل؟ ما يه أس باب العنف املزدوج؟ ما يه الآاثر النفس ية والاجامتعية للعنف املزدوج ضد الطفوةل؟فامي خي السؤال الول فقد متت ا إلجاية لليه تظر ااي واتفقت ادلراسات السايقة مع
اجلاتب النظري فامي خي موضوع العنف ضد الطفوةل.
حيث تشري الدةل اإىل أن الفتيات القايئ يزتوجن يف سن ماكر يبركن التعلمي الرمسي
ويصبحن حوامل ،يف كثري من الحيان .كام أن الوفيات املرتبطة لامحلل والولدة تعترب عن ر اا
هام اا لوفيات الفتيات القايئ تبراوح أعامرهن يني  19-15لام اا يف مجيع أحناء العام ،وتتسبب يف
 70000حاةل وفاة س نو ااي .وإاذا اكتت الم دون سن  18لام اا ،فاإن خطر وفاة مولودها يف
الس نة الوىل من العمر يبلغ  60يف املائة أكرث من املولود الول لم يزيد معرها عن  19لام اا.
وحىت لو لاش الطفل ،يكون أكرث عرضة ل إقاصاية ينق الوزن عند الولدة وسوء التغذية
وتأخر المنو البدين والإدرايك .وتتعرض الفتيات القايئ يزتوجن يف مرحةل الطفوةل خملاطر العنف
والاعتداء والاس تغقال (اليوتيسف ،وضع أطفال العام .)2009 ،وتقاحظ مما س بق أن زواج
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الطفال غالب اا ما يؤدي اإىل الاتفصال عن الرسة والصدقاء ،ولدم حرية املشاركة يف النشطة
اجملمتعية ،واليت ميكن أن يكون لها أآاثر كبرية ل ى رفاه الفتيات عقلي اا ويدتي اا .وأيامن اتترش زواج
الطفال ،فاإته يعد مبثاية لادة اجامتعية .ويعد تزوجي البنات دون سن  18لام اا امرأ واحضا يف
المتيزي يني اجلنسني ،وهو يشجع ل ى امحلل يف سن ماكرة وامحلل املس متر وتفضيل تعلمي الولد
ل ى البنات .كام أن زواج الطفال اسبراتيجية للبقاء الاقتصادي ،حيث أن الرس تزوج يناهتا
يف سن ماكرة للحد من العباء الاقتصادية للهيا.
أما التساؤل الثاين فقد يينت ادلراسة الاس تطقاعية ومناذج دراسة احلاةل اليت أجريت
أن أمه أس باب العنف ضد الفتيات القارصات أو الفتيات وأطفالهن أو أطفال الفتيات
القارصات يه لالبرتيب اكلتايل:
 ضعف الوازع ادليين والقمي الخقاقية ينس بة  :%40حيث يقاحظ ارتفاع هذه الظاهرةوش يوعها يف اجملمتعات غري املتدينة أو املتدينة ظاهر ااي ،مبعىن أهنا تتخذ قشور ادلين فقط اإل أن
الوازع فهيا يكون ضعيف اا
 ضعف الوعي وتدين املس توى الثقايف ينس بة  :%25الارتباط هنا عكيس حيث كام قلالوعي زاد معدل الظاهرة.
 خلط املفاهمي ينس بة  :%10ويقصد يه اس تخدام يعض الشعارات الرباقة مبا ميكن أن يشجعل ى اإساءة اس تغقال الطفل والتعامل معه.
اكمخلور وادللارة ولدم احلشمة وما اإىل ذكل من أمور ،ويه ما يتسبب يف تعرض
الطفال للعنف اجلسدي يف الغالب تتيجة الوقوع حتت تأثري املسكرات ،وكذكل الاعتداءات
اجلنس ية تتيجة حاةل الهيجان اجلنيس بسبب رؤية املشاهد اخملةل لالآداب وغريها.
 لدم جدية العمل الاجامتعي واحلقويق ينس بة  :%8حيث أن يعض الهيئات أو امجلعياتالاجامتعية واحلقوقية تركز ل ى اجلاتب الإلقايم وتعمد اإىل تضصمي ما تقوم يه من فعاليات دون
البركزي لل مضمون العمل تفسه.
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 ضعف اجلاتب البريوي ينس بة  :%7يعض الرس تنظر اإىل البريية ل ى أهنا أوامر وتوايهولادات وتقاليد صارمة جيب اخلضوع اإلهيا وهتمل اجلواتب الخرى يف خشصية الطفل.
وأبرز الآاثر اليت ظهرت ل ى الطفال املتعرضني للعنف واليت برزت من خقال ادلراسة
التحليلية يه اكلتايل:
ولقد يينت إاجاية التساؤل الثالث أن أمه أاثر العنف ضد الطفل اكلتايل:
أن هناك ارتباط كبري يني تعرض الطفل للعنف جبميع أشاكهل ويني ارتفاع معدلت
العديد من المراض املزمنة دلى الطفال ،وأقوى دليل ل ى ذكل يأيت من سلسةل دراسات
التجارب السلبية للطفال واليت تُبني وجود لقاقة يني تعرض الطفل للعنف أو الإهامل ويني
ارتفاع معدلت المراض املزمنة والسلوكيات اخلطرة وق ر العمر يف مرحةل البلوغ .وقد ذكرت
اإحدى املطبولات اليت صدرت مؤخر اا ويه (التاكليف اخلفية يف جمال الرلاية الصحية :الآاثر
الاقتصادية للعنف والاعتداء) أن تعرض الطفل للعنف ميثل مشلكة خطرية وملكفة ماد ااي يف
جمال الصحة العامة يناغي معاجلهتا من قال تظام الرلاية الصحية .وي ُشلك العنف ضد الطفل
مصدر اا كبري اا للضغوط تنطوي لليه عواقب تؤثر ل ى الصحة العقلية للطفل حني يصبح لالغ،
ولكن معظم ادلراسات ركزت ل ى العواقب السلبية للعنف واليت تظهر يف مرحليت املراهقة
والش باب .وقد مت حتديد أن الاعتداء اجلنيس ل ى الطفال هو أحد العوامل اخلطرة لتطور
مشلكة تعاطي املمنولات يف مرحليت املراهقة والبلوغ .اإن من شأن تعرض الطفل للعنف يف
مراحل ماكرة أن يسبب هل اضطرالات تفس ية اكلقلق والاكتئاب .ل ى سبيل املثال ،تزداد
فرصة الإصاية لالكتئاب دلى البالغني اذلين تعرضوا يف السايق لعتداء جنيس أو اإيذاء
جسدي أو اإهامل عن البالغني اذلين م يس بق هلم التعرض ملثل هذه املشالك .من املمكن أن
يؤدي العنف ضد الطفال اإىل مشالك يف المنو العصيب للطفل ،فقد أظهرت الحباث أن
الطفال املعنفني تظهر دلهيم مشالك مثل الصعولات يف تطوير اللغة واعتقال املزاج وفقدان
الس يطرة ل ى السلوك وكذكل الاضطرالات الاجامتعية والعاطفية .وتزداد هذه املشالك
خطورة حني يقبرن العنف مع تعرض الطفل للصدمات أو للكحول حني اكن جنين اا.
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 اخلامتة: الاجهتاد العاملي للحد من العنف ضد الطفل:أكد جملس حقوق الإنسان ،يف قراره  29/7بشأن حقوق الطفل اذلي اع ُتمد يف
أآذار/مارس " ،2008الزتامه لاإدراج حقوق الطفل يفعالية يف أعامهل ويف أعامل أآلياته ل ى حنو
منتظم ومهنجي وشفاف ،واضع اا يف الاعتبار الاحتياجات اخلاصة للبنني والبنات" .وقرر
اجمللس أيض اا "أن خيص يف برانمج معهل وقت اا اكفي اا لعقد اجامتع س نوي واحد ل ى القل
يس تغرق يوم اا اكم اقا ملناقشة مواضيع حمددة خمتلفة تتعلق حبقوق الطفل ،مبا يف ذكل حتديد
التحدايت اليت يواهجها اإعامل حقوق الطفل ،والتدايري وأفضل املامرسات اليت ميكن أن تتخذها
ادلول وسائر أحصاب املصلحة ،ولتقيمي الإدراج الفعال ملسأةل حقوق الطفل يف أعامهل ،اعتبار اا
من لام  .2009و تعمل اليوتيسف مع رشاكهئا ل ى لدد من القضااي من خقال تعزيز تظم حامية
الطفل وتشجيع العادات الاجامتعية الاجيايية يف مجيع الس ياقات -التمنية وحالت الطوارئ -ملنع
ومواهجة العنف والاس تغقال والإيذاء املوجه للطفال .وطبق اا لربوتوكول منع ومقع ومعاقاة
الإجتار لالشخاص ،وخباصة النساء والطفال ( ،)2000فاإن الإجتار لالطفال هو جتنيد أو تقل
أو اإيواء أو اس تقاال أطفال يغرض اس تغقاهلم .وهو يعد انهتااكا حلقوقهم وحيرهمم من فرص
حتقيق اإماكانهتم الاكمةل .ويف حني أن البحوث اليت أجريت مؤخر اا أتتجت معلومات حول
طبيعة الإجتار لالطفال ،اإل أن القليل فقط معروف عن جحمه .ويظل املرجع هو تقدير منظمة
العمل ادلولية لعام  2002يأن هناك  1.2مليون طفل يمت الإجتار هبم لك لام (لك طفل همم،
تقدير لاملي جديد بشأن عامةل الطفال) .وللحد من تقاط الضعف اليت جتعل الطفال عرضة
ل إقاجتار ،تقوم اليوتيسف مبسالدة احلكومات يف تعزيز القواتني والس ياسات واخلدمات مبا يف
ذكل مراجعة الترشيعات وإاصقاهحا ،ووضع حد أدىن ملعايري العمل ،ودمع احلصول ل ى التعلمي.
وتعمل اليوتيسف أيض اا مع اجملمتعات احمللية لتغيري القوالد واملامرسات اليت تؤدي اإىل زايدة
تعرض الطفال ل إقاجتار وبشان زواج الطفال يعرف يأته اقبران غري رمسي قال يلوغ سن 18
لام اا ،وهو حقيقة واقعة لالنس بة للفتيان والفتيات ،ل ى الرمغ من أن الفتيات أكرث تررر اا
بشلك غري متناسب .وتعمل اليوتيسف مع اجملمتعات احمللية لرفع سن الزواج والتصدي للمتيزي
يني اجلنسني من خقال رفع مس توى الوعي واملناقشات الاجامتعية ل ى املس توايت احمللية
والوطنية ،كام تسالد احلكومات ل ى تعزيز الترشيعات والس ياسات واخلدمات الوطنية.
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"اإن زواج الطفال يعد انهتااكا مرول اا حلقوق الإنسان ويرسق الفتيات من تعلميهن
وحصهتن وتطلعاهتن ل ى المد الطويل" ،هكذا يقول لالاتوتدي أوسوتميهين املدير التنفيذي
لصندوق المم املتحدة للساكن .وعندما تزتوج الفتيات يف سن صغري فاإهنن يتعرضن أكرث من
غريهن للعنف من الرشيك امحلمي وإاساءة املعامةل اجلنس ية مقارتة مبن يزتوجن يف سن أكرب .وإان
مضاعفات امحلل والولدة يه السبب الرئييس للوفاة يني الفتيات يف الفئة العمرية  19-15س نة.
والفتيات القايت يزتوجن يف وقت لحق ويؤخرن امحلل اإىل ما يعد سن املراهقة تتاح لهن
فرصة أكرب للمتتع يصحة أوفر ،وحتصيل تعلمي أل ى ،ويناء حياة أفضل لتفسهن ولرسهن"،
هكذا يقول فقافيا لاسبريو ،املدير العام املسالد لشؤون حصة الرسة واملرأة والطفال يف
منظمة الصحة العاملية".
ولقد ّمت حتقيق الكثري من املاكسب ملنع أشاكل معينة من العنف ضد الطفال
والتصدي لها .فقد صادقت دول لديدة ل ى اتفاقيات دولية محلاية الطفال وكفاةل حقوقهم،
واستناد اا اإىل تكل التفاقات ،قامت يتعديل القواتني ووضعت خطط معل وطنية .ولكن قليةل
يه ادلول اليت راجعت أطرها القاتوتية يصفة كية ليك تتصدى للعنف ضد الطفال مبزيد من
الفعالية .كام أن تطبيق القواتني ل زال يشلك حتداي .وقد سالدت أنشطة ادلعوة والتوعية
والتدريب يف زايدة فهم العنف ضد الطفال .ومت اإطقاق ماادرات هامة يف جمالت لدة كتكل
املتعلقة لالقضاء ل ى أسوأ أشاكل معل الطفال ،ووضع حد لتشويه ويبر العضاء التناسلية
للتىث ،وتوفري اخلدمات لطفال الشوارع .وتسامه برامج دمع الولياء وتمنية هماراهتم اليوية
يصفة فعاةل يف حامية الطفال ،كام أن الطفال يدورمه يلعبون دور اا أساس ي اا يف منع العنف
والتصدي هل .ولكن رمغ لك هذا ،ل يد من معل املزيد .وتتطلب حامية الطفال من الاجتار
حتديد هوية الضحااي بشلك رسيع ووضعهم يف ييئة أآمنة وإامدادمه لاخلدمات الاجامتعية والرلاية
الصحية وادلمع النفيس والاجامتعي وإالادة اإدماهجم يف الرس واجملمتعات ،اإذا ثبت أن ذكل يف
مصلحهتم .وتسالد اليوتيسف من خقال دمع تدريب املتصصصني العاملني مع الطفال مبا يف
ذكل الخصائيني الاجامتعيني والعاملني الصحيني وأفراد الرشطة وموظفي احلدود للتعامل
يفاللية مع الاجتار .ولالإضافة اإىل ذكل ،تدمع اليوتيسف احلكومات يف وضع معايري للتعامل مع
الاجتار لالطفال مثل تطوير املوظفني املس ئولني وتدريهبم ل ى تقنيات التحقيق املقامئة
للطفال.
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وهناك منطان ممزيان من العنف الواقع ل ى الطفال (ومه حسب تعريف المم املتحدة
أي فرد تبراوح س نه يني سن امليقاد وسن  18لام اا) ،وهام اإساءة معامةل الطفال يني سن
امليقاد وسن  14لام اا من ِق َال وادلهيم والشخاص القامئني ل ى رلايهتم ،والعنف اذلي حيدث
يف ييئات اجملمتع احمليل يني املراهقني اذلين تبراوح أعامرمه يني  15و 18لام اا .وميكن منع هذين
المنطني اخملتلفني من العنف لالتصدي للس باب وعوامل الاختطار الساس ية اخلاصة بلك
منط.
ومن خقال الاجهتاد العاملي وما توصلت لية تتاجئ ادلراسة تقبرح التوصيات التالية:
ميكن منع حالت العنف املزدوج للطفال من ِق َال وادلهيم والشخاص القامئني ل ى رلايهتم عن
طريق ما ييل:
 تقليل حالت امحلل غري املرغوب فيه. تقليل املس توايت الضارة من الكحول واحلد من تعاطي العقاقري غري املرشولة أثناء امحلل. تقليل املس توايت الضارة من الكحول واحلد من تعاطي العقاقري غري املرشولة من ِق َال الآلاءوالهمات اجلدد.
 حتسني احلصول ل ى اخلدمات العالية اجلودة قال الولدة ويعدها. تقدمي خدمات الزايرة املزنلية من املمرضات املهنيات ومن العاملني الاجامتعيني للرس اليتيزيد فهيا احامتل تعرض الطفال لإساءة املعامةل.
 تدريب الوادلين ل ى تريية الطفال ول ى تأديهبم دون عنف ول ى همارات حل املشالك. معل برامج التأهيل قال الالتحاق لاملدارس لإاتحة البداية املتقدمة يف التعلمي لصغار الطفال. التدريب ل ى املهارات احلياتية.مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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 مسالدة املراهقني املعرضني خملاطر شديدة ل ى اإكامل تعلميهم املدريس. احلد من توافر الكحول عن طريق سن وإاتفاذ القواتني اخلاصة يبراخي الكحول والررائبوالتسعري.
 تقييد احلصول ل ى السلحة النارية. قامئة املراجع:أ -املراجع العريية:
 -1اإدريس يم :)1983)،الرلاية الاجامتعية للطفال احملرومني من الوادلية ،رساةل ماجس تري
غري منشورة ،كية الآداب ،جامعة املكل سعود ،الرايض.
 -2الباز ،راشد بن سعد :)2001) ،الرلاية الاجامتعية للطفال ذوي الظروف اخلاصة يف
اململكة العريية السعودية ،وزارة العمل والش ئون الاجامتعية ،واكةل الوزارة للش ئون
الاجامتعية .الرايض.
 -3اجلهين ،هند ينت لائد :)1998( ،التدخل املهين خلدمة امجلالة وزايدة التوافق ادلرايس
للفتيات احملرومات أرس ااي ،رساةل ماجس تري غري منشورة ،كية اخلدمة الاجامتعية
الرايض.
 -4حسن ،جابر عوض س يد وخريي خليل امجلييل :)2000(،الاجتاهات املعارصة يف دراسة
الرسة والطفوةل .الإسكندرية :املكتبة اجلامعية احلديثة.
 -5ادلوييب ،عبد السقام :)1988( ،املدخل لرلاية الطفوةل ،ليبيا ،ادلار امجلاهريية للنرش
والتوزيع.
 -6الزهراين ،مويض محدان :)1995(،مفهوم اذلات دلى الطفال ذوي الظروف اخلاصة
(اللقطاء) والطفال العاديني مبدينة الرايض ،دراسة مقارتة ،رساةل ماجس تري غري منشورة.
كية البريية جامعة املكل سعود ،الرايض.
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 -7السهيل ،أسامء غنام :)2003( ،كفاءة ممارسة اخلدمة الاجامتعية يف اإش باع يعض
احتياجات الطفال احملرومني من الرسة الطبيعية ،رساةل ماجس تري غري منشورة ،كية
الآداب ،جامعة املكل سعود ،الرايض.
 -8الشيااين ،معر محمد التويم :)1992( ،من أسس رلاية الطفوةل العريية .ليبيا :منشورات
جامعة الفاحت.
 -9الش ميي ،فاطمة محمد :)1999(،العدوان ووهجة الضبط ولقاقهتام مبفهوم اذلات دلى أطفال
املؤسسات الإيوائية ،رساةل ماجس تري غري منشورة .جامعة لني مشس ،القاهرة.
ب -ادلورايت العريية:
 -1توق ،حمي ادلين وليل عباس :)1981( ،أمناط رلاية اليتمي وتأثريها ل ى مفهوم اذلات يف
عينة من الطفال يف الردن ،جامعة الكويت ،جمةل العلوم الاجامتعية ،الكويت.
ج -املراجع الجنبية:
1.Child abuse- definition of child abuse by the Free Online
Dictionary, Thesaurus and Encyclopedia". Thefreedictionary.com.
Patarrakh2010-09-15 seen it.
5.Child Abuse and Neglect: Types، Signs، Symptoms، Help and
Preventio". helpguide.org. Briefed him on 20 October 2008.
6.Chronic Neglect". American Human Association. Briefed him on
october 1, 2011.
7.Haeuser، A. A. (September 2010). "Banning parental use of physical
punishment: Success in Sweden". International Congress on Child
Abuse and Neglect. Hamburg {Page needed.
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8. exceeded the top for: a b c t w monitoring and reporting of grave
violations against children in situations of armed conflict mechanism
Children from violence, exploitation and abuse protection UNICEF
9.exceeded the top for: A B "Child Sexual Abuse". Medline Plus. U.S.
National Library of Medicine. 2 April 2008.
10."Guidelines for psychological evaluations in child protection
matters. Committee on Professional Practice and Standards, APA
Board of Professional Affairs". The American Psychologist. 54 (8):
586-93. 1999. doi: 10.1037/ 0003-066X.54.8.586. PMID 10453704.
Abuse, sexual (child): generally defined as contacts between a child
and an adult or other person significantly older or in a position of
power or control over the child, where the child is being used for
sexual stimulation of the adult or other person.
11.Martin J, Anderson J, Romans S, Mullen P, O'Shea M (1993).
"Asking about child sexual abuse: methodological implications of a
two stage survey". Child Abuse & Neglect. 17 (3): 383-92. doi:
10.1016/ 0145-2134 (93) 90061-9. PMID 8330225.
12.Child sexual abuse definition from the NSPCC
13.Brown, Patricia Leigh (May 23, 2011). "In Oakland، Redefining
Sex Trade Workers as Abuse Victims". The New York Times. Briefed
him on May 24, 2011. Once viewed as criminals and dispatched to
juvenile centers, where treatment was rare, sexually exploited youths
are increasingly seen as victims of child abuse, with a new focus on
early intervention and counseling.
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14.Roosa, M.W; Reinholtz, C; Angelini, P.J. (1999). "The relation of
child sexual abuse and depression in young women: comparisons
across four ethnic groups". Journal of Abnormal Child Psychology. 27
(1): 65-76. PMID 10197407.
15.Widom C.S. (1999). "Post-traumatic stress disorder in abused and
neglected children grown up," American Journal of Psychiatry. 156
(8): 1223-1229.
16.Levitan، R. D, N. A. Rector, Sheldon، T.، & Goering, P. (2003).
"Childhood adversities associated with major depression and/ or
anxiety disorders in a community sample of Ontario: Issues of comorbidity and specificity," Depression & Anxiety; 17.34 to 42.
17.Journals.lww.com
18.Messman-Moore, Terri L; Long, Patricia J. (2000). "Child Sexual
Abuse and Revictimization in the Form of Adult Sexual Abuse، Adult
Physical Abuse, and Adult Psychological Maltreatment". Journal of
Interpersonal Violence. 15 (5): 489-502. doi: 10.1177 /
088626000015005003.
19.Jpedhc.org
20.Dinwiddie, S; Heath, AC; Dunne, MP; Bucholz, KK; Madden، PA;
Slutske, WS; Bierut، LJ; Statham، DB; Martin، NG (2000). "Early
sexual abuse and lifetime psychopathology: a co-twin-control study".
Psychological Medicine. 30 (1): 41-52. doi: 10.1017 /
S0033291799001373. PMID 10722174.
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21.Whealin، Julia (22 May 2007). "Child Sexual Abuse". National
Center for Post Traumatic Stress Disorder، US Department of
Veterans Affairs.
22.Finkelhor, D. (1994). "Current information on the scope and
nature of child sexual abuse" (PDF). The Future of Children.
Princeton University. 4 (2): 31-53. doi: 10.2307 / 1602522. JSTOR
1602522. PMID 7804768.
23.Crimes against Children Research Center
24. Family Research Laboratory
25.Gorey, K.M; Leslie, D.R. (1997). "The prevalence of child sexual
abuse: integrative review adjustment for potential response and
measurement biases". Child Abuse & Neglect. 21 (4): 391-8. doi:
10.1016/ S0145-2134 (96) 00180-9. PMID 9134267.
26.UNICEF: about 50 million children، "uprooted" from their homes
27.Kemp AM, Dunstan F، Harrison S; and others. (2008). "Patterns
of skeletal fractures in child abuse: systematic review". BMJ. 337
(oct02 1): a1518. doi: 10.1136 / bmj.a1518. PMC 2563260. PMID
18832412.
28.Fuller-Thomson E, Brennenstuhl S (2009). "Making a link between
childhood physical abuse and cancer: results from a regional
representative survey". Cancer. 115 (14): 3341-50. doi: 10.1002 /
cncr.24372. PMID 19472404.
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29.Violence Puts Wear and Tear on Kids' DNA
30.Cohen، J.A; Mannarino، A.P; Murray, L.K; Igelman، R. (2006).
"Psychosocial Interventions for Maltreated and Violence-Exposed
Children". J
 ملحق رمق (( )1منوذج دراسة حاةل) املعلومات الساس ية: معر الطفةل (الم) عند ممارسة العنف للهيا: توع العنف اذلي تعرضت هل: ماكن سكن الم والطفل (مع الب ،مع أهل الم ،أخرى): توع العنف اذلي يتعرض هل الطفل ( :إاهامل ،إاساءة ،عامةل ،حرمان ،أخرى): معر الطفل احلايل: املعلومات الرسية عن الم: معر الم احلايل - ......:معر الب -...........:معل الم -...........:ماكن السكن........: لدد أفراد الرسة :ذكور ............إاانث -............البرتيب يف الرسة.....................: هل تعاين الم من أمراض. هل الم مدخنة. -هل يعاين الب من أمراض.
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 املعلومات اجلسمية والامنئية للم والطفل: هل تعرضت حلوادث. هل تعاين من أمراض مزمنة. هل دلهيا مشالك يف النطق. هل دلهيا مشالك يف السمع. هل تتعاطى كحول أو خمدرات أدوية خمدرة. هل تتعاجل من أي مرض تفيس. العوامل الشصصيـة والاتفعالية للم والطفل: لقافهتا مع أفراد الرسة. لقاقهتا مع صديقاهتا. لقاقهتا مع أفراد اجملمتع. مدى قدرهتا ل ى حتمل مسؤولية تفسها. مدى قدرهتا ل ى حتمل يعض املسؤوليات يف الرسة. مدى تفهمها ملشلكهتا احلالية. مدى قدرهتا ل ى مزاوةل نشاطات حياهتا العادية.. العوامل البريوية للم والطفل: هل التحق قال املدرسة برايض الطفال. هل اتقطع الابن عن املدرسة. مس توى التحصيل املدريس. يس تطيع أن يعرب عن تفسه بالكم واحض.مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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 هل يتاع التعلاميت. هل يس تخدم تعبريات مناس بة حصيحة. هل يس تطيع العمل مضن مجمولات. كيف يهنيي املهام املوكة اإليه. هل ينظم أدواته وكتبه. العوامل السلوكية: هل ظهر دلى الم أو طفلها السلوكيات التالية: العدواتية -الباكء املتواصل -قضم الظافر -الفوضوية -النشاط الزائد  -تشتت الاتتااه. أذكر أعراض السلوكيات اإن وجدت: -مظاهر قضم الظافر :لدم تساوي أطوال الظفر.

 -شلك الظفر

 مظاهر تشتت الاتتااه :ق ر فبرة أداء املهامت واملثابرة للهيا - .الاتتقال من نشاط إاىل أخردون إاكامل أي مهنام - .يضيع أش يائه وينىس أين وضعها
 العوامل ادلينية والاقتصادية للم والطفل: ادلايتة .......مس توى التدين....... احلاةل الاقتصادية ...........مصدر ادلخل احلايل -توع السكن (مكل ،....اجيار)....

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد ()04

مارس 2017

47

العنف المزدوج ضد الطفولة

أ .سحر عبد الرحيم عبد الله أ .منى عبد اللطيف العوض خير الله

 ملحق رمق ( )2منوذج ادلراسة الاس تطقاعيةالعنف املزدوج Dual violence against childhood
العنف هو لك سلوك معنوي أو مادي يرافقه قوة وإاحلاق الذى لالخريني .واملزدوج
هنا تعين يه أن هناك ممارسة عنف يتررر مهنا خشصان ،تقصد هيام هنا الطفةل القارص اليت
لاتت من العنف اجلنيس وأجنبت طفل فاقد الهوية اليوية أو طفل معنف بسبب لدم تضوج
ألم وهذا الطفل املعنف أيض اا يكون تتيجة ممارسة توع من العنف ل ى ألم.
 -1ما يه أس باب هذا النوع من العنف من وهجة تظرك؟
......................................................................................................................
......................................................................................................................
.................................................................................................................. ....

 -2ما يه الاثر اليت يبركها هذا النوع من العنف ل ى الم والطفل؟
......................................................................................................................
......................................................................................................................
.....................................................................................................................
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مكدرس وأمهيته يف اصالح بيداغوجيا التعلمي
الباحث الاجامتعي :همنته ّ
د .وفاء كردمني
املعهد العايل للعلوم النسانية مبدنني .تونس
 امللخص:ابلعامتد عىل جتربتنا يف التدريس بقطاع التعلمي العايل التونيس ،واش تغالنا بأطروحة
ادلكتوراه يف عمل الاجامتع حول الس ياسات الرتبوية وحتولهتا يف تونس دراسة سوس يولوجية
يف النظمة الرتبوية بتونس( ،)2008-1958حماوةل منا لتشخيص الواقع الرتبوي وفق مقاربة
سوس يولوجية دلراسة النظمة الرتبوية ،والكشف عن خصوصية التجربة التونس ية.أردان أن ّنبني
يف هذا املقال دور الباحث الاجامتعي :همنته مك ّدرس وأمهيته يف اصالح بيداغوجيا التعلمي
ومايه الطرق واملناجه اليت ينصح هبا ويعمتدها أثناء أدائه ملهنة التدريس ،بعد عرض ّ
لك من
عنرص ادلراسات السابقة لهذا البحث واليت تعد من الراكئز الساس ية ّاليت يعود الهيا الباحث
توصل اليه الباحثون من مسائل يف موضوع البحث املدروس ،وعرض
للوقوف عىل أخر ما ّ
الصعوابت اليت يعاين مهنا النظام الرتبوي التونيس ،كام بيّنا الصالح اذلي ّمت يف قطاع التعلمي
التونيس وذكل بتطبيق املقاربة احلديثة "املقاربة ابلكفيات" ،وذكر أ ّمه تبعاهتا ونتاجئها عىل
املنظومة الرتبوية التونس ية.
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-Résumé:
D’après notre expérience dans l'enseignement supérieur
tunisien, et d’après notre étude que nous avons fait dans notre thèse
en sociologie sur «Les politiques éducatives et ses transformations en
Tunisie: étude sociologique autour des systèmes éducatifs (19582008)», ce travail de recherche est considéré comme une tentative de
diagnostique (évaluation) de la réalité de la situation éducative et la
particularité de l’expérience tunisienne et cela d’un point de vue
sociologique. Nous voulons montrer dans cet article, le rôle du
sociologue en tant qu’un enseignant et son importance dans la
réforme de la pédagogie de l'éducation. La sociologie en tant qu’une
action éducative nous permet aussi de poser des questions sur les
moyens et les méthodes qui sont recommandés et approuvés au cours
de l'exercice de la profession d'enseignement, après avoir vu toutes les
études précédentes de cette recherche, ce qui est l'un des composants
principaux qui inspirent au chercheur à repérer les derniers résultats
des chercheurs dans ce sujet traité, nous voulons aussi examiner les
difficultés rencontrées par le système éducatif tunisien, dans
l’application de l'approche moderne "approche par compétences", et
étudier les conséquences liées à cette Approche éducative.
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 مقدّمة:ا ّن املنظومة الرتبوية الثابتة ل تامتىش مع ّ
التغّيات اجملمتع ّية املتسارعة ،ذلكل ل ب ّد من
التفكّي يف جتديد رساةل وأدوات معل املنظومة الرتبوية ابلبالد التونس ية .ول ّن عامل الغد حيتاج
اىل أفراد ميتلكون القدرة عىل حتليل الوضعيات املعقدة وعىل تأويل املعطيات املتضاربة وعىل
التأليف بيهنا واس تنباط احللول ،فهو ما يتطلّب كفاايت ومواهب ينبغي احلرص عىل تطويرها
يتعمل كيف ّ
يف سن مبكرة .فاملؤسسة الرتبوية اليوم مطالبة ابعداد فرد ّ
يتعمل؟ وكيف يعمل؟
وكيف يعيش مع الخرين؟ وكيف يندمج يف جممتعه؟
ملّا نتح ّدث عن التفكّي يف جتديد املنظومة الرتبوية ،فاهنا حامت ل ختلو من العديد من
الصعاب والهاانت .مفايه خمتلف الصعوابت اليت يعاين مهنا النظام الرتبوي التونيس؟ وعند
تطبيق املقاربة احلديثة للرتبية "املقاربة ابلكفاايت" ،اليت تمتركز عن طريقها العملية الرتبوية عىل
املتعمل اىل درجة اعتبار ّ
ّ
املتعمل الركةزة الساس ية للعملية الرتبوية التعليمية ،مفا املقصود هبذه
املقاربة؟ ومايه خمتلف نتاجئها عىل قطاع التعلمي بر ّمته؟ و فامي يمتث ّل دور الباحث الاجامتعي ملا
ميهتن همنة التدريس وأمهيته يف اصالح بيداغوجيا التعلمي؟
 ادلراسات السابقة:السابقة من املصادر ّالرئيس ية ّاليت يعود الهيا الباحث للوقوف عىل أخر
متث ّل ادلّ راسات ّ
توصل اليه الباحثون من مسائل يف موضوع البحث املدروس .فهيي تساعد عىل تشخيص
ما ّ
الواقع وتعني عىل حتديد وصياغة املشالكت البحثية كام تسامه يف تواصل البحوث وما يؤدّي
اليه من اثراء للمعرفة العلم ّية وتاكملها.
أ -دراسات أجنبية:
 اشاكلية اعادة انتاج اجملمتع لنفسه:تعترب اشاكلية اعادة انتاج اجملمتع لنفسه من أ ّمه املواضيع ّاليت أنشغل هبا علامء الاجامتع
حماولني كشف حمتوى مراحل هذا النتاج لفهم الرسار الاكمنة وراء اش تغال الوحدات
الاجامتعية اكلعائةل واملدرسة .ومن أبرز علامء الاجامتع ا ّذلين تناولوا هذه القض ّية نذكر "بيار
بورديو"  Pierre Bourdieuو"جون لكود ابرسون" Jean Claude Passeronيف مؤلَّفهام
"اعادة النتاج" la reproduction (Bourdieu (P) et Passeron (JC), 1970)،و ّتقر
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مقوةل اعادة النتاج أ ّول بأ ّن ّ
لك نفوذ يمتكّن من أن يفرض معاين مع ّينة ابعتبارها مرشوعة
ويفرضها عن طريق اخفاء عالقات النّفوذ .والنّظام التعليمي هو ا ّذلي يفرض هذه املعاين واثنيا
ي ّمت حتديد حمتوى هذه املعاين الثقافية ويكون توزيعها متباينا عىل الفراد فيكون بذكل وجود
عدم تاكفؤ ثقايف بني الفراد الاجامتعية .ول تتحقق هذه العمليّة ا ّل عن طريق النّظام التعليمي
فيكتسب بذكل دورا ف ّعال يف اعادة انتاج البناء ّ
الطبقي يف اجملمتع .فعىل ّالرمغ من ال ّترصحي
مؤسسات التعلمي يف
تروج لها أنظمة التّعلمي فا ّن ّ
بدميقراطية التّعلمي وتاكفؤ الفرص التعليمية ّاليت ّ
مؤسس عىل معايّي ّ
الطبقة املهينة يف اجملمتع .فاملدرسة
واقع المر تضطلع مبه ّمة انتقاء اجامتعي ّ
الس يطرة بواسطة النّجاح .وتواصل املدرسة هم ّمهتا يف الاختيار
القوة و ّ
تساعدها للحصول عىل ّ
الاجامتعي بنجاح ابهر فتحظى ابلقبول والتّأييد من قبل ّ
حّت أولئك املستبعدين واملرفوضني يف
السامح ّ
للقةل من الفراد
ال ّتعلمي ،نتيجة لعمل ّية تربويّة تعليم ّية ايديولوجية تفيض دوما اىل ّ
املتاكملني مع قمي الطبقة املهيمنة للوصول اىل أعىل املراتب التعليم ّية ،وأيضا اىل مقّة الهرم
الاجامتعي .فالتّالميذ املنمتون اىل ّ
السائد
الطبقة املهيمن علهيا يضفون رشع ّية عىل النّظام التعليمي ّ
السبب ّالرئييس يف فشلهم ادلّ رايس ،فقد
حني ّ
يرصحون بأ ّن ظروفهم الاجامتعية املرتدّية يه ّ
املؤسسات التّعليمية بأن ّه من املس تحيل جتاوز الفجوة بني ثقافهتم الرسية واملعايّي
وقع تلقيهنم يف ّ
الثقافية للنجاح املدريس.
 حتاليل املدرسة الفرنس يّة":ألن توران":Alain Touraineحاول "ألن توران" يف مؤلّفه :انتاج اجملمتع Production de la société,
 )1973)Touraineفهم مياكنزمات اجملمتع ووحدات اش تغاهل وانتاجهّ .
فبني بأ ّن املدرسة كفضاء
اجامتعي يلعب دورا ابرزا يف احلياة الاجامتع ّية فهيي ا ّما أداة انتاج التّوازن الاجامتعي
والاس تقرار أو وس يةل من وسائل تعميق اعادة انتاج الفوارق الاجامتع ّية مثلام ذهب اىل ذكل
عامل الاجامتع الفرنيس "بورديو".
 دراسة "جيمس صومال كوملان" James Samuel Colmanس نة:1966ا ّن املساواة يف الفرص ال ّتعليم ّية ،املعروفة أيضا ابمس دراسة كوملانEquality of ،
) )educational opportunityColman, 1966اكن بتلكيف من الوزارة اخلارجيّة
الص ّحة والتّعلمي و ّالرعاية الاجامتع ّية يف س نة  1966لتقيمي مدى توافر
للولايت املتّحدة ،من ّ
فرص تعليميّة متاكفئة للطفال من العرق اخملتلف أو اللون أو ادلّ ين أو الصل القويم ،وقد
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أجريت هذه ادلّ راسة لحاكم قانون احلقوق املدن ّية لعام  .1964وخيدم مكثال لس تخدام املسح
الس ياسات الوطن ّية.
الاجامتعي كداة لصنع ّ
لقد ّمت احلصول عىل هذه البياانت من عيّنة وطنيّة من املدارس يف الولايت املتّحدة
وتشمل بياانت عن ّ
الطلبة ،العمر واجلنس والعرق والهويّة العرقيّة واخللفية الاجامتع ّية
والاقتصاديّة واملواقف جتاه التّعلمي والتّ ّعمل والهداف املهنيّة واملواقف العنرصي ّة .وتر ّد أيضا عىل
عرشات املعلّمني اختبارات أاكدميية مو ّحدة .هذه ادلّ رجات تعكس الداء عىل اختبارات تقيمي
القدرة والجناز يف املهارات اللّفظ ّية ،والفهم والقراءة ،و ّالرايضيات ،وبياانت عن املعلّمني
ومديري املدارس وتشمل املواد والاكدميية وتقيمي مرفق اللّفظيّة و ّالراتب والتّعلمي واخلربة يف جمال
الس نوات
التدريس واملواقف جتاه العرق .وقد أثبتت هذه ادلّ راسة وجود عالقة قويّة بني عدد ّ
ّاليت يقضّ هيا ّ
املؤسسة التّعليميّة وبني ّ
الظروف الاجامتعيّة والاقتصاديّة للوادلين.
املتعمل يف ّ
ب -دراسات عربية:
* دراسات حول مناذج تربوية انحجة ابدلول الاسكندانفية
 جتربة التعلمي يف دوةل ادلامنارك :دراسة ادلكتور حسن عامثن دهب ،دراسة أمني محمد النبوي،ودراسة سعود اكبيل:
لتعل
يعترب النظام التعليمي يف ادلمنارك من أفضل النظم ا يمية يف العامل ،فهو جماين يف لك
مراحهل ،ويرصد لاكفة املتعلّمني همام اكنت أوضاعهم أو ماكنهتم الاجامتعية راتب شهري لتغطية
نفقاهتم التعليمية .ويس هتدف هذا النظام التعليمي اكفة املتعلمني (املمتةزين وذي التحصيل ادلرايس
ترسب أبناهئا .كام ي ّمت مع هذا
الضعيف) وكنتيجة لهذا التو ّجه شهدت املدرسة ادلمناركية غياب ّ
"املتعمل أىت اىل املدرسة ّ
ّ
للتعمل" (غياب اللكي ملفهويم الخفاق
النظام التعليمي تطبيق مبدأ
والنجاح اىل معر  14س نة ّ
للمتعمل) ،فيمت الرتكةز فقط عىل تمنية القدرات اذلاتية للمتعمل (تشجيع
تكوين الفهم والاستيعاب).
أ ّما العملية التعليمية :فبعد انهتاء مرحةل التعلمي السايس ،تبدأ مرحةل أخرى يه "تعمل
البحث عن املعرفة" عرب تقس مي املتعلمني ايل مجموعات للبحث املهنجي يف مواضيع متعددة
حسب املواد ادلراس ية ،وتقوم لك مجموعة بتقدمي نتاجئ معلها للمريب من أجل تقيمي البحث
اذلي جيب أن يتسم ابملوضوعية ويكون موثق ابملراجع العلمية( .دهب .)2014 ،وأ ّما يف
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املعاهد العليا يعمل الطلبة يف حلقات دراس ية ،يلتقون فهيا مبنازهلم أو يف املركز التعليمي ّ
حلل
الامترين املطلوبة مهنم كام ابماكهنم تنظمي أنفسهم يف جلان علمية ،وجلان دراس ية أو جلان طلبة.
وتتبىن هذه اللجان مصاحل الطلبة عىل نطاق واسع ،وتطالب بتوفّي رشوط خاصة ابحملتوى
ادلرايس وجبودته ونوعيته .ميكن للجميع التأثّي يف احملتوى ادلرايس برتش يح أنفسهم للجنة
ادلراس ية( .النبوي.)1998 ،
طريقة التعلمي تعمتد عىل مبدئنيّ :
يتعمل املتعلمون أفضل أثناء اللعب والاس متتاع ،وهلم
احلرية يف املشاركة وأخذ القرارات املتعلّقة ابملدرسة (ل تتبع املدرسة مهنج ًا دراس ي ًا موحد ًا).
وتمتحور املدرسة حول ّ
املتعمل ،وبيئة التعلمي جيب تعديلها وتطويرها لتعكس الظروف المثل
لتمنية هذه القدرات ،اعادة بناء (طريقة) و(ماكن) التعلمي فاملدارس لها تركيبهتا امل ّمتةزة ،اليت علهيا
أن تكون قابةل للتكيف والتشلك مع احتياجات املتعلّمني وهو انقالب جذري يف فكر
املتعمل ،فال لسلوب التعلمي عن ظهر قلبّ ،
التعلمي.فيكون التخطيط مس متر لكيفية بناء ّ
فاملتعمل
هو من يبحث عن املعلومة بنفسه( .اكبيل .)2010 ،كام تتوافق الربامج التعليمية يف ادلمنارك مع
مؤهالت قطاع العمل وتأخذ بعني الاعتبار متطلبات ال ّتلميذ ومراعاة مواهبه.
 دراسة محمد عبد هللا اخلازم حول التجربة التعليمية يف السويد.شهدت دوةل السويد حتول كبّيا يف جتربهتا التعليمية مع بداية التسعينات متث ّلت يف
انتقالها من املركزية اىل الالمركزية مبنح املقاطعات صالحيات فأصبحت بذكل ش به مس تقةل
مال ًّيا وتنظيم ًّيا عن الدارة املركزية ،مع الاحتفاظ ابلراكئز الساس ية من انحية مراقبة اجلودة
واملناجه الوطنية (الالزتام مبهنج وفلسفة تعليمية وطنية موحدة ،مع مرونة اضافية متنح للمدارس
المتةز يف اضافة نشاطات اضافية أو اس تخدام طرق تعليمية متطور) .وتبين ما يُعرف ابملدارس
املس تقةل ،فأسست بعضها حتت تصنيف مؤسسات رحبية (جتارية)،وغّي رحبية .فارتفعت نس بة
املتعلمني امللتحقني هبذا النوع من املدارس من  %2س نة  1992اىل  % 14.1يف املراحل
الولية ،و % 25.1يف املرحةل الثانوية س نة  .2014ومل تتخىل احلكومة عن دورها الف ّعال بل
سامهت يف دفع الرسوم ادلراس ية للمتعلمني يف اكفة أنواع املدارس ششلك عادل .وقد نتج عن
حتسن ملحوظ يف نتاجئ ّ
املتعمل السويديفي الاختبارات واملعايّي ادلولية( .اخلازم،
هذه التحولت ُّ
.)2016
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 جتربة التعلمي يف الرنوجي ( المم املتحدة:)2004 ،يمتتع التعلمي يف الرنوجي بأولوية س ياس ية كبّية ،فهو جماين يف اكفة مراحهل ويضمن احلق
فيه عن طريق الترشيعات والمتويل املقدّم من ادلوةل ،كام يضمن تاكفؤ الفرص للجميع يف جمال
التعلمي بغض النظر عن اخللفية الاجامتعية أو املالية أو السن أو اجلنس ...وقد سعت دوةل
الرنوجي اىل زايدة الرتكةز عىل جودة التعلمي من خالل الصالح الشامل مليدان التعلمي ،ففي
س نة  2000خصصت ادلوةل  900مليون من الكروانت الرنوجيية دلمع اجلهود اليت تبذلها
املدارس يف سبيل حتسني نوعية التعلمي يف الفرتة  ،2003-2000فانصبت اجلهود عىل اس تخدام
تكنولوجيا املعلومات والتصال يف التعلمي وتمنية املوارد البرشية والربامج المنائية واملشاريع
التجريبية( .ادلورة املوضوعية ،2004 ،ص  .)71مفا ّميةز نظام التعلمي الرنوجيي هو الابتعاد عن
املركزية بفسح اجملال أمام املدرسني وحكومات البدلايت لتحديد السلوب ادلرايس والدوات
املس تخدمة .كام جتري دامئا التنقيحات يف القوانني والترشيعات لتدريبات املعمل وكذكل مراجعة
للقوانني املتعلقة ابلرتبية بغية احلصول عىل نظام تعليمي مرن يؤمن نطاق عريض من الكفاءة ويعدّ
جملمتع خيضع اىل تغّيات مس مترة ،وحتسني نوعية حياة الساكن.
 دراسة العابد مهيوب:تمكن أمهية هذه ادلراسة ،يف كوهنا حتاول تسليط الضواء عىل مكوانت الفكر الرتبوي
عند ماكل بن نيب أحد أعظم رجالت الفكر يف اترخي اجلزائر املعارص .وذكل يف أطروحته
املقدّ مة لنيل شهادة ادلكتوراه يف عمل الاجامتع بعنوان "الفكر الرتبوي عند ماكل بن نيب"
(مهيوب )2014 ،فقد قام اببراز املعامل الكربى للفكر الرتبوي ل ن نيب اذلي تضمنه مرشوعه
الصاليح واحلضاريّ ،
فبني طبيعة الفكر الرتبوي دليه ،والبعد الرتبوي لنظرية ادلورة
احلضارية ،والرتبية :املفهوم والهداف والبعاد ،وكذكل الرتبية الاجامتعية :املفهوم ،الرشوط،
القيود ،املبادئ ،السس والبعاد ،والرتبة الخالقية وعالقاهتا ببناء ادلورة احلضارة ،البعد
الرتبوي للمرشوع التمنوي عند بن نيب .وقد أ ّقر مهيوب بأ ّن الرتبية عند ماكل بن نيب يه :معلية
تثقيف متواصةل وتمتثل هذه العملية يف ذكل احملتوى النفيس اذلي يتأسس عىل تركيب عنارص
ثقافة اجملمتع يف بنية خشصية الفرد (انسان ما قبل وما بعد املوحدين) .وتأخذ الرتبية من خالل
تعريفها بعدين أساس يني هام :أ ّول :الرتبية معلية تثقيف :يعطهيا معىن (املهنج) اذلي تتشلك من
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خالهل وحدة الثقافة اليت تعكس حضارة اجملمتع .واثنيا :الرتبية معلية متواصةل :وهذا يبعد هبا أن
تكون ظرفية متعلّقة مبرحةل من مراحل احلياة أو حقبة اترخيية مع ّينة ،بل يه معلية ديناميكية
التطور من
تطور اجملمتع أخذة يف الاعتبار لك ما ينتج عن هذا ّ
(غّي اس تاتيكية) متطورة مع ّ
ّ
وحتول عىل اكفة الصعدة( .مهيوب 2014 ،ص .)13-12
تغّي ّ
 دراسة املنصف وانس:تطرق "املنصف وانّ س" يف كتابه "ادلّ وةل واملسأةل الث ّقافيّة يف تونس"(وانس)1988 ،
ّ
ه
اىل نظام التّعلمي خاصة بعد حصول البالد التونس ّية عىل الاس تقالل ،فقد ا متت تونس اهامتما
خاصا مبجال التعلمي امياان مهنا بأن ّه أفضل سبيل لتحقيق الهنّ ضة بعد خروج املس تعمر .فالتّعلمي
"جمال جديرا ابلهامتم لرثاء املوضوعات ّاليت يثّيها وخصوص ّية التّجربة التّونس ّية يف هذا اجملال".
هيمت اطالقا
الس ياسة التّعليميّة يف تونس من مبدأ أسايس وهو أ ّن الاس تعامر الفرنيس مل ّ
وتنطلق ّ
بتعلمي ّ
حق مشاع وتضمنه ّ
لك القوانني ادلّ ول ّية .واكنت نس بة
الطفل التّونيس يف حني أ ّن ال ّتعلمي ّ
التّمدرس دلى التونس يني منخفضة جدّا يف تكل الفرتة نتيجة س ياسة العزل والقصاء ّاليت
متارسها فرنسا.
 دراسة محمّد عابد اجلابري:أ ّقر "محمّد عابد اجلابري" يف مؤلّفه "التّعلمي يف املغرب العريب :دراسة حتليليّة نقديّة
لس ياسة التّعلمي يف املغرب وتونس واجلزائر"( ،اجلابري )1989 ،بأ ّن نس بة التّمدرس يف صفوف
الطفال التونس يني يف املرحةل الاس تعامريّة ضعيفة جدّا حيث قدّرت نس بة التّالميذ يف الابتدايئ
بـ  %6وقد ورثت البالد التونس ّية من الاس تعامر ثالث قضااي كربى يف ميدان التّعلمي أل ويه:
قض ّية الازدواجية الث ّقافيّة وهيمنة اللّغة الفرنس ّية ،قض ّية تعدّد املدارس وأنواع التّعلمي وتعدّد
العقليات وقض ّية خنبويّة التّعلمي .ونتيجة للكّ هذه املشالك وجدت البالد التّونس يّة نفسها يف وضع
ل حتسد عليه خصوصا فامي يتعلّق بقضااي التّعلمي ّاليت اكنت وراء الاختالفات والانقسامات احلادّة
دلى النّخبة املثقّفة التّونس يّة حول مرشوع اصالح التّعلمي "هل التّعلمي أم النّخبويّة"؟ هل
التّعريب أم الازدواجية؟ هل التّوحيد أم ال ّتعدّديّة؟
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 دراسة "سامل لبيض":اهمت "سامل لبيض" يف دراسة هل بعنوان "خطاب الهويّة يف النّظام ّالرتبوي أثره عىل
الش باب ّ
ّ
الطاليب يف تونس" (لبيض )2008 ،ابلصالحات ّالرتبويّة خاصة ّاليت أىت هبا قانون
 1958والنّظام التّعليمي اجلديد ّ 1991
فبني خمتلف الهداف ّاليت رمت الهيا وكشف عن أ ّمه
املساوئ ّاليت خلّفهتا هذه الصالحات ّالرتبويّة ابجملمتع التونيس.
 دراسة "سهام حةزاوي":توصلت الباحثة يف أطروحهتا "حول مدرسة الغد" (حةزاوي )2005 ،اىل ان مالمح
النظام الرتبوي يف ظ ّل مرشوع مدرسة الغد ي ّمتةز بغياب الانسجام بني ادارة ادلوةل واقتناع
املربّون جبدوى الصالح الرتبوي ابعتبارمه طرفا فاعال يف العملية الرتبوية ،وهو ما س يؤدي اىل
انعاكسات خطّية عىل الفعل الرتبوي ويكون الصالح املزمع اجنازه حمكوما عليه ابلفشل قبل
الرشوع فيه.
بعد العرض اذلي مقنا به خملتلف هذه ادلراسات ندرك بأن ّه همام اكنت مواقفهم وخلفياهتم
اليديولوجية ،فاهنّ م يتفقون تقريبا حول مسأةل التأكيد عىل أ ّن اعادة هيلكة بىن املؤسسة
التعليمية وحدها ل ميكهنا أن حتقق تغيّيا داخلها ال اذا صاحبه تغيّيا يف مواقف وممارسات
املعنيني بأمر الرشاف عىل سن الترشيعات والقوانني واملعايّي اخلاصة مبجمتعهم.
* املقارابت الرتبوية التونس ية املعمتدة بعد الاس تقالل:
أ -املقاربة ابلهداف خالل الفرتة البورقيبية:
ان الربانمج الرتبوي القامئ عىل الهداف يقع فيه حتديد الهداف العامة انطالقا من
احملتوى املعريف للربانمج ،و ّيفرع لك هدف عام اىل أهداف ممةزة تفرع بدورها اىل أهداف
وس يطة مث اىل أهداف اجرائية (معرفية وهمارية ووجدانية) (بوزيد ،2004 ،ص .)41
 تطبيق املقاربة ابلهداف مع ارساء الصالح الرتبوي  1958ومردوديهتا:مت تطبيق هذه املقاربة يف برامج التعلمي التونيس مع أول اصالح تربوي لس نة  1958اثر
حصول البالد التونس ية عىل اس تقاللها .فقد وضع بورقيبة نظام تعليمي مس تحدث منحوت من
التعلمي الفرنيس يؤسس لشعب تونيس حدايث عىل الشالكة الفرنس ية .هذا الصالح الرتبوي هل
خلفية نظرية تقليديةّ ،مت فيه اس تعامل املنوال النقيل .واكن ّمه املقاربة ابلهداف هو حتقيق
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد ()04

مارس 2017

57

الباحث الاجتماعي مهنته كمدرّس وأهميته في إصلاح بيداغوجيا التعليم

د .وفاء كردمين

النتاجئ لهذا مفسار التعلمي و ّ
التعمل يقاس ابلنتاجئ اليت حيققها .ر ّكز املسار عىل الكيف évolution
 :certifاجلودة ،ونس بة النجاح تر ّكز عىل "الكفاايت الساس ية التعلّمية العابرة خملتلف املواد
التعلّمية" وعىل اجلانب التلقيين .واملريب هو الوحيد صاحب املعرفة واملعلومة .وقد لقي هذا
املرشوع حظه من النجاح يف نس بة المتدرس فانترش التعلمي و ّمعم يف اكمل ربوع الوطن بني
الانث واذلكور .وكون جيل توىل املشعل والقيادة يف التعلمي التونيس والدارة التونس ية .وهو ما
سامه يف ختلص ادلوةل يف أواخر الس بعينات من الطار الجنيب.
ولكن رمغ ما متكنت منه املقاربة ابلهداف من حتقيق الكثّي مما يطمح اليه اجملمتع
التونيس ،ال أهنا ل ختلو من العديد من الاخفاقات اليت حالت بيهنا وبني جناعهتا يف الربامج
التعليمية يف تكل الفرتة اكلطابع العمويم والشامل الشديد الطموح اذلي اتسمت به الربامج
املتبعة ،فالهداف لها أبعاد عاملية وانسانية وحّت حمتوى الصالحات يف غالبيته يبدو ذا
مرجعية عاملية مقارنة ابلماكنيات الواقعية ،وهذا ما حدا ابلبعض اىل ربط حمتوى الربامج
ووضعيهتا ابلخفاق املدريس .ففكرة الاقتباس والاس تّياد .قد تكون صاحلة يف حيهنا ،لكن
نقلها اىل وسط غّي مؤهل لستيعاهبا قد يكون هل مردود سليب (بن نيب ،1986 ،ص ،)60
ونقصا فادحا يف حتقيق املبادئ اليت قام علهيا نظام التعلمي بتونس .ورصامة الربامج واملناجه
الرمسية اليت ل ترتك فرصة للمريب التعمق فهيا لتحقيق الضافة وخلق روح املبادرة والبداع
وترك بصمة خاصة يف أداء مادته التدريس ية .وهذا ما أدى ابلسلطة الس ياس ية من خالل هذه
النتاجئ اىل التفكّي يف اصالح التعلمي من جديد ورضورة مراجعة الاختيارات التعليمية.
 املقاربة ابلهداف مع الصالح الرتبوي لس نة  1991ومردوديهتا:مت ّت اعادة النظر يف هيلكة التعلمي ،المر اذلي اس توجب اقرار نظام التعلمي السايس
وارسائه ابتداء من الس نة ادلراس ية  .1990-1989وكذكل ّمت مراعاة ّالظرفية العاملية لهناية
الامثنينات وبداية التسعينات ،املتسمة ابلتفتح الاقتصادي املزتايد وحاجة ادلوةل التونس ية
املتأكدة للتقنيني اذلين س يواهجون لحقا تعقيدات المناط التقنية املرتبطة ابلشغل .فشملت
مس تجدات املدرسة الساس ية املناجه والربامج وسعت اىل حتقيق التوازن بني املواد العلمية
واملواد الدبية ،ومت تعريب املواد العلمية وتدريسها لتالميذ التعلمي السايس .أما املنوال املعمتد
مع الصالح الرتبوي لس نة  ،1991فهو املنوال السلويك .وأصبح للتعلمي هدف التغيّي يف
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السلوك ،فقام عىل ثنائية مثّي واس تجابة .و ّمت فرض العديد من املناجه املعينة لدلرس عىل
الترصف يف طريقة العمل.
املدرس ابلربامج الرمسية ولكن هل حرية ّ
املريب ،ف ّمت تقييد ّ
ولكن رمغ هذه التغّيات احلاصةل عىل مس توى نسق والربامج التعليمية هناك العديد من
اخمللفات لهذا الصالح ،فظهور التعلمي السايس اذلي ر ّكز عىل المك والهشاشة يف النوع تسبب
يف ضعف تكوين التلميذ وتدين نتاجئه ادلراس ية .وأما عن جتربة التعريب اليت خاضها هذا
الصالح فقد تعرثت لنه ّمت تعريب اخلطاب فقط أ ّما املصطلحات فمل يمت تعريهبا،وأدى هذا اىل
اختناق جتربة التعريب .كام يوجد تناقض بني ما اندى به القانون السايس وما هو موجود يف
الواقع خاصة عندما أ ّكد عىل وجوب الاعتناء ابللغات احليّة وخاصة مهنا اللغة الفرنس ية مفا رأيناه
بعد ارساء هذا القانون هو الضعف امللحوظ دلى التالميذ وخاصة يف املراحل الوىل من التعلمي.
ان الرتامك الهائل للمعارف النظرية والعلمية اليت اكنت تليب احلاجات يف فرتات سابقة من
خالل املقاربة ابلهداف ،أصبحت ل تامتىش مع واقعنا الاجامتعي الشديد التغّي .لهذا ابت من
الرضوري اعادة التفكّي يف أصناف املعرفة وما ينبغي تدريسه ،والتخيل عن املامرسات التقليدية.
بّ -ممةزات املقاربة احلديثة للرتبية:
تر ّكز املقاربة الرتبوية احلديثة عىل أمهية الانتقال من مس توى متركز العملية الرتبوية عىل
املتعمل ،اىل درجة ي ّمت معها اعتبار ّ
املريب اىل ّ
املتعمل الركةزة الساس ية للعملية الرتبوية التعليمية.
وهذا مضن املقاربة ابلكفاايت مفا املقصود هبذه املقاربة؟ متث ّل الكفاية حسب "ألن راي"
 Alain Reyقدرة الفرد عىل بناء عدد من السلوكيات املالمئة لعدد كبّي من الوضعيات
اجلديدة (Rey, 1996).ول تمتث ّل الكفاية يف مجموع املعلومات اليت حيتاهجا الفرد للقيام بنشاط
فكري أو معريف أو هماري ،بقدر ما تمتث ّل يف القدرة عىل ادماج املعلومات واملعارف واملهارات
املكتس بة قصد اجياد ح ّل مالمئ ملشلك جديد (شبشوب ،1999 ،ص .)31
تطورا ملحوظا خالل الصالحات الرتبوية املتتابعة
وقد شهد قطاع التعلمي يف تونس ّ
منذ الاس تقالل والبحوث العلمية اليت هتدف اىل التجديد يف طرق التدريس ،ف ّمت ادخال
"الكفاايت" اىل املناجه املؤسسة الرتبوية التونس ية مع الصالحات الخّية ،واكن الهدف من
وراهئا حتسني مردودية النظام الرتبوي التونيس .حيث تطمح املقاربة ابلكفاايت لرفع حتدايت
القرن احلادي والعرشين وما يتطلّبه من مزامحة تس تدعي بدورها اجلودة ،كام تطمح اىل ارساء
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تدرجيي جملمتع تربوي يصبح فيه الفرد معلّام ومتعلّام .وقد ّمتةزت بيداغوجيا الكفاايت خبمس
خصائص أساس ية:
 تعمتد بيداغوجيا الكفاايت عىل نظرة جديدة اىل املناجه املدرس ية بتأكيدها عىل بناء الكفاايتوتطويرها ل عىل ترامك املعارف وجتميعها.
للتعمل :جبعل ّ
 تعمتد عىل بناء نظرة جديدة ّالتعمل املدريس يتو ّجه حنو القضااي املعيش ية.
 بناء نظرة جديدة للتقيمي املدريس وجعهل تقيامي تكوينيا ابلساس واعامتد التقيمي املعياري. بناء نظرة جديدة لدوار ّفاملدرس جيب أن يتخلّص من الساليب
املدرس والتلميذّ ،
لك من ّ
التقليدية يف التعلمي ويعمل عىل النصات لتالميذه وقادر عىل قيادهتم لكتساب الكفاايت.
 وتعمتد بيداغوجيا الكفاايت عىل بيداغوجيا الفارقيّة اليت تأخذ بعني الاعتبار خصوصيات الفردومكوانته وأفاكره وعقليته ،أي تأخذ بعني الاعتبار الفروق الفردية يف درجات الفهم
ّ
والاستيعاب(.شبشوب ،1999 ،ص .)36
تتسم ابلفاعلية
اذن حسب هذا املرشوع ل ميكننا تأسيس أ ّي تعلمي أو ثقافة مدرس ية ّ
اذا مل نعمتد أساليب الرتبية احلديثة اليت تمنّي التفكّي املنطقي العلمي والعمل امجلاعي ،واملؤسس
لكفاايت الابتاكر يف مناخ مدريس ميلء ببيداغوجيا احلوارية النش يطة .ورضورة توفر
بيداغوجيا املرشوع فهيي الطريقة الكفيةل ابعادة تشكيل العالقة بني أطراف العملية التعليمية
وذكل بتحديد ما جيب عىل ّ
حصة ادلّ رس .وتساعد هذه البيداغوجيا
املتعمل القيام به خالل ّ
ّ
املتعمل يف بناء معرفته بنفسه عرب املشاركة امجلاعية والطريقة احلوارية.
ال ا ّن هذه املقاربة اجلديدة تواهجها العديد من صعوابت يف مؤسساتنا الرتبوية ،كعدم
تأهيل العنارص التعليمية واختالف الوسائل البيداغوجية ،...فاملقاربة ابلكفاايت اليت أ ّسسها
للمتعمل دورا أساس يا يف مسار ّ
"جون بيايج" متنح ّ
"متكل املعارف" (apprentissage du
) .savoirsفتتبىن هذه املقاربة منطقا مغايرا يدعو اىل اعادة النظر يف طبيعة العالقات بني
عنارص معل ّية التعلمي و ّ
التعمل .فتضع املعارف يف خدمة الكفاايت وتؤسس ملامرسات بيداغوجية
جديدة ،وتريس منوذجا تعليميا يضع ّ
جمرد
املتعمل يف قلب العملية التعليمية .أ ّما ّ
املدرس فقد أصبح ّ
وس يط أو أداة لنقل املعرفة.
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و ّيربر ّ
منظرو هذه املقاربة ،خاصة "فليب برينو" Philippe Perrenoud ،تغليب
جانب "الكفاية" و"املهارة" عىل املعارف ابحلرص عىل اجتناب التلقني وحشو الدمغة مبعلومات
تتسم اليوم شرسعة التجدّد وشرسعة التقادم .فالكفاايت عنده يه همارات رفيعة املس توى تقتيض
ّ
ّ
ادماج موارد معرفية ملواهجة وضعيات معقدة (Perrenoud, 1998).فال حاجة لكرثة املعارف
ومرامكهتا ،خاصة وأهنّ ا أصبحت متاحة بوسائط عديدة غّي مدرس ّية .ولهذا أصبح ّ
املتعمل وفق
هذه املقاربة مسؤول عن اختياره .ومن هنا تبدو هذه املقاربة كهنّ ا ثورة يف جمال التعلمي.
وس تقيض عىل مجيع نواقص املامرسات البيداغوجية القدمية ،وتريس قواعد منوذج تعلمي جديد.
(الشيباين ،2011 ،ص .)138
وقد ّمت تصنيف الكفاايت واملهارات العامة اىل:
 همارات معلية :تكتسب ابل ّمترس والتجريب يف اطار مقاربة حل املسائل ،وتسامه لك املواديف اكساب املتعلمني هذه املهارات خاصة يف العلوم والرايضيات والعالمية والتكنولوجيا.
 همارات مهنجية :تمتثل يف اكساب املتعمل القدرة عىل البحث عن املعلومة الوجهية وترتيباملعلومات وحتليلها وتبني العالقات بيهنا واستامثرها يف تصور احللول البديةل.
 كفاايت املبادرة :تمنية روح الابتاكر دلى املتعلمني واكساهبم القدرة عىل تصور مرشوع والتخطيطلجنازه وتقييمه ابلنظر اىل املعايّي والهداف املرسومة .وتكتسب هذه الكفاايت من خالل أعامل
فردية وجامعية تنجز يف مجيع جمالت ا ّ
لتعمل ويف النشطة املدرس ية املوازية.
 كفاايت سلوكية :تمنية روح املسؤولية والاعامتد عىل النفس والتعاون مع الخرين وتقبل النقدوالرأي اخملالف (القانون التوجهييي عدد .)2002 ،80
ا ّن معلية التعلمي و ّ
التعمل واسعة جدّ ا ول تنحرص يف هذه املس توايت حفسب .ويف هذا
ومدرس ليحلّل هذه
املس توى يأيت دور الباحث الاجامتعي من موقعه كباحث اجامتعي ّ
الوضاع.
مكدرس وأمهيته يف اصالح بيداغوجيا التعلمي:
* الباحث الاجامتعي :همنته ّ
أ -املهنج املعمتد يف حتليل الوضاع التعليمية:
قبل الرشوع يف حتليل الوضاع التعليمية يف البالد التونس ية وذكر أ ّمه الصعوابت اليت
املؤسسة الرتبوية ،فهيي
يعاين مهنا النظام الرتبوي التونيس واليت تمتث ّل أمهّها يف :ضعف مردود ّ
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تفرز عددا هاما من املنقطعني دون أن يمتكّنوا من الكفاايت املرسومة للتعلمي السايس (كفاايت
القراءة والكتابة واحلساب) .وس يطرة املنحى المكّي عىل الربامج التعليمية :فكرثة املواد واحملتوايت
املعرفية يصعب معها المتيةز بني ما هو أسايس جوهري وما هو اثنوي وعريض .واملركزية
املفرطة يف تس يّي النظام الرتبوي .فاملؤسسة الرتبوية ل ميكن أن تهنض بوظائفها عىل الوجه
املطلوب يف منظومة تربوية مفرطة املركزية اىل حد يضيق معه ّ
حةز املبادرة وتصبح القدرة عىل
التجديد حمدودة .ذلكل لب ّد من ادخال املرونة عىل هيلكة النظام الرتبوي ينطلق أساسا من
املؤسسة الرتبوية خلية بيداغوجية حتدد كيفية التفاعل بني املدرسني واملتعلّمني داخل
جعل ّ
املؤسسة الرتبوية ،وقامئة بذاهتا تعمل يف اطار الهداف العامة للس ياسة الرتبوية وحتت ارشاف
الرقابة العمومية.
اذن سنرشع يف التحليل ابعامتدان عىل املهنج العلمي املمتث ّل يف املدخل النوعي الكيفي:
مفا هو تعريفنا للمهنج؟ ّمث ما اذلي نعنيه ابملهنج الكيفي؟ وملاذا اخرتان أن ّ
نوظف هذا املهنج؟
 تعريف املهنج:عىل حد تعبّي "مادلني غرافييزت" » «Madeline Grawittezهمام اكن نوعه "هو
أسلوب لكونه جيمع أكرث من معليّة تتالىق مجيعا عند بلوغ هدف واحد ،وبلوغ احلقائق املتوخّاة
مع اماكنية تبايهنا والتّأكّد من حصّهتا") .(Grawittez, 1976, p112فاملهنج هو الطريقة اليت
يتّبعها الباحث دلراسة الظاهرة الاجامتعية أي مجةل القواعد واملبادئ من أجل الوصول اىل
احلقيقة العلمية فهو معل ذهين عقيل وهو مبثابة التخطيط النظري والسلوب املنطقي اذلي
يمتتع ابلس تقاللية جتاه املوضوعات .وهو أسلوب مالزم للك معلية حتليل تؤدي الطابع العلمي.
ويعترب املهنج أداة معل مضن املقارابت النظرية يف عمل الاجامتع متعددة املناجه .وأما املهنجية
فهيي التطبيق الفكري والعلمي للمهنج.
 تعريف املهنج الكيفي:هو مهنج اس تدليل يعمتد التأويل والتحليل والربهنة وينطلق من العام اىل اخلاص.
ويرتمج الوضاع حّت نمتكّن من فهم عالقات الارتباط بني ّ
املتغّيات وهو ما يساعد عىل
الوصول اىل اس تنتاجات تسامه يف فهم الواقع .ويرى الباحث الاجامتعي ابلعامتد عىل املهنج
الكيفي بأن السلوك النساين حمكوما دامئا ابلطار اذلي حيدث فيه .ويسعى البحث النّوعي حنو
فهم السلوك النساين والاجامتعي من منظور "املنمتي ّلدلاخل" أي منظور املشاركني حس امب
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يعيشون يف وضع اجامتعي معني مثال فضاء املؤسسة الرتبوية .وتسمح املقاربة الكيفيّة بتعميق
النّتاجئ وذكل بربط ّ
املتغّيات ببعضها البعض يف حماوةل مهنا لجياد القوانني ،ويتعدّى التو ّجه
الكيفي كذكل اىل حتديد عالقات ّ
الظواهر ببعضها من خالل التّأويل ومكثال عىل ذكل ربط
"بيار بورديو" للعالقة بني النّجاح املدريس ،وبني كفاءة الفاكر اخلاصة ابلتّعلمي.(Bourdieu, .
)1964
ويعمتد البحث النوعي عىل منوذج خمتلف للتفسّي ويعرض أس بااب دلمع هدف خمتلف
لالس تقصاء فهو يرى بأن السلوك النساين حمكوم دامئا شس ياق اترخيي ،واجامتعي ،وزماين،
وثقايف .كام يسعى الباحثني النوعني اىل تفسّي الفعال النسانية واملؤسسات الاجامتعية،
والحداث ،والعادات ،وما شابه ،ومن ّمث ينش ئون تفسّي أو صورة ملا جتري دراس ته .ا ّن
الهدف القىص لهذا النوع من الاس تقصاء هو تصوير المنط املعقد ملا جتري دراس ته بعمق اكف
يفرس الباحثني النوعيني أو يوحضون
وتفصيل حبيث يتس ّىن ملن مل ميارسه أن يفهمه .وعندما ّ
مضمون الحداث والفعال ،وما شابه فاهنّ م يس تخدمون معوما أحد أنواع هذا التفسّي :أ ّول:
ملكونة ،واثنيا :تفسّي املعىن ،املضمون
بناء أمناط من خالل حتليل واعادة تركيب الجزاء ا ّ
الاجامتعي للحداث ،واثلثا :حتليل العالقات بني الحداث والعوامل اخلارجية (احلسيين،
 ،2004ص.)519
ويفرض التحليل النوعي املدخل امليكرو سوس يولويج :مفن خالل هذا املدخل ما هي ّمنا
هو حقيقة الواقع .والباحث الاجامتعي من خالل هذا التحليل جيد المتثيلية ويقدّم معطيات
موضوعية واخلوض يف التحليل.ويف اس تعاملنا املهنج الكيفي اعمتدان عىل تقنية املالحظة ،لن
مالحظة ّالظواهر اعتربت قاعدة أساس ية للمعرفة النسانية فال ميكن الاس تغناء عهنا ،لهنا
وس يةل هامة مجلع املعطيات والبياانت.
اذن لقد مت الالتجاء اىل تقنية املالحظة اليت متكن الباحث من بناء معرفة شامةل
قوي احلدس حّت يمتكّن من بناء اس تنتاجاته بطريقة علميّة.
للموضوع ويكفي أن يكون الباحث ّ
فبفضل املالحظة متكنا من رصد بعض النتاجئ واملؤثرات الفاعةل يف ّ
املتعمل لمتثالهتم وللتحولت
اليت شهدها قطاع التعلمي .كام متكنا من موقعنا مكدرسني من رصد بعض المياءات واحلراكت
حصة ادلرس أو من خالل حديهثم عن واقع التعلمي التونيس اليوم .وما نمتكّن
للمتعلّمني أثناء ّ
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حنن من مالحظته من حتولت معيقة وجذرية لقيمه وما أل اليه الوضع من عدم اجلدية
والاس هتتار والالمبالة دلى املدرسني ودلى املتعلّمني.
ب -دور الباحث الاجامتعي:
حنن يف جمال التعلمي نبحث عن املعىن كباحثني اجامتعيني والتع ّمق فيه .ومن املدخل
النوعي ميكن أن تكون لنا نظرة استرشافية.vision anticipatif :فهن ّمت ابلعمق وحناول أن
حنرك المور من ادلاخل ،حناول أن نشق ،ونغوص لنفهم المور ونتجنّب الظواهر السطحاء
ّ
اليت ليس لها معق .مع العمل ،ان الباحث الاجامتعي هو الوحيد اذلي يس تطيع أن يغوص
اجلراح ويكشف عن ما هو اكمن وخفي .مفوقف الباحث يف هذا املس توى هو موقف
اكلطبيب ّ
همم ،لن ّه يمتتّع ابجلرأة وس هي ّمت ابلعمق واملسكوت عنه ،ولك المور اخلفية  .le latentونذكر يف
هذا الطار قول "جون كوابنس" :Jean Copansيف مقال هل نرش جبريدة
العامل"mondeleا ّن اختصاص الباحث الاجامتعي حّت وان اكن يتابع التدريس جيب أن يتابع
هذا النفس البيداغويج والبحث" .وأيضا "بيار بورديو" ،وجان لكود ابرسون Jean Claude
 ،Passeronوجان لكود شامربدون  Jean Claude Chamboredonحتدّثوا عن همنة وحرفة الباحث
الاجامتعي يف مؤلّف بعنوان "همنة عامل الاجامتع" " Le métier de
 (Bourdieu, Passeron, Chamboredon, 1968"sociologueبأننا اليوم يف حاجة
اىل دور عامل الاجامتع ،دور الباحث الاجامتعي.
اذن ،ميكننا القول بأ ّن العملية التعليمية ل ميكهنا أن ختزتل يف جمرد تعلمي كفاايت (أكرث
همارات وأقل معارف) .ل ّن النتيجة اكنت ألية ،حيث أصبح هذا النوع من التعلمي (تعلمي
الكفاايت) يفصل املعرفة عن العمل والتفكّي عن التطبيق واذلات عن اجملمتع ،وهيدف اىل انتاج
أفراد متشاهبني حّت يمتكنوا من الس يطرة علهيم ويتحولون اىل أفراد مس هتلكني متق ّبلني غّي
منتجني ومس تليب الرادة ومغرتبني عن واقعهم املعييش ،وهذا ما ل يتطابق مع طموح وحارض
اجملمتع ومس تقبهل .مفعرفة أقل مقابل همارات أكرث هذه املهارات ل تس تطيع مواهجة املتطلبات
وخرجيي هذا النظام س يظلون عاجزين عن البحث والاكتشاف وغّي قادرين
النية للمجمتعّ .
عىل احداث الاس تدلل والاس تنتاج واملقارنة وفهم الشاكليات والنقد البنّاء وحل التناقضات
وبناء املواقف والتفكّي يف املس تقبل و ّ
جمرد أدوات تنفيذ
التحمك يف املصّي .وس يجعل مهنم أيضا ّ
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التطور .بي ام اجملمتع حيتاج اىل تعلمي مي ّكن
مسلويب الرادة وغّي قادرين عىل الفعل والابتاكر و ّ
أفراده من بناء الشخصية وحتقيق اذلات هلم باكفة أبعادها واكتساب القدرة عىل ّ
التحمك وتقرير
مصّيمه .ذلا مفن الرضوري أن يتلقّى الفرد ويمتكّن من مجةل من العلوم واملعارف واملهارات معا
وأن يتساوى امجليع بتاكفؤ الفرص التعليمية دون أي تفرقة.
واكنت نتاجئ تطبيق مقاربة الكفاايت يف قطاع الرتبية والتعلمي بتونس:
 رضب الهوية التونس ية :عرب اس هتداف قطاعها التعليمي ،فاملهمتّون ابلشأن الرتبوي أصبحوايعلنون رصاحة أمام امجليع بأ ّن من أ ّمه مساوئ النظام الرتبوي القدمي التشديد عىل تلقني ّ
املتعمل
املعارف شش ّّت الطرق ،أي أ ّن املعرفة مع مرشوع مدرسة الغد مل تعد ت ّمتةز بأيّة قيمة بل عىل
عدوا وعلهيا أن تتصدّى لها عرب املقاربة ابلكفاايت اليت من خاللها ت ّمت
العكس متاما أصبحت ّ
املتخرج اليوم من املؤسسة الرتبوية هو
تمنية كفاايت املتعلّمني .وأفصحت نتاجئ هذا القرار بأ ّن ّ
انساان فاقدا للمعرفة والعمل والفكر .وأصبح التعامل مع املعرفة بطريقة نفعية برغامتية وهذا ما ّمت
تأكيده يف وثيقة الربامج ّالرمس ّية من أن ّه جيب عقد صةل متينة بني املعارف وس ياق توظيفها يف
املدرسة ويف احلياة العامة وعدم عزل هذا عن ذاك والوعي شرشوط حتقيقها معا" (الربامج
الرمسية ،وزارة الرتبية والتكوين ،2003 ،ص ،)7يف حني أ ّن ال ّ
السلمي يقوم
متيش البيداغويج ّ
عىل املراوحة بني التكوين النظري والتطبيقي يف التعلمي .ومن انحية أخرى تفتقر اىل رؤية أو
منظور ادمايج ،ابعتبارها تؤسس لثقافة يعوزها العمق والامتسك شسبب جتزئة املعارف والفصل
بني املواد .اذن ،فهذه املقاربة البيداغوجية اجلديدة للرتبية أدّت اىل تراجع قيمة املعرفة وتراجع
دور املؤسسة الرتبوية وقدسيهتا بصفة مبارشة.
 تراجع ماكنة ودور املريب يف املنظومة الرتبوية التونس ية:أدّت املقاربة ابلكفاايت اىل هتميش دور املريب وتراجع ماكنته يف املنظومة الرتبوية
التونس ية وأثّرت بذكل تأثّيا سلبيا ابلغا عىل مس تقبهل املهين .اذ مل يعد املريب يف ظ ّل هذه
املقاربة ال منشّ طا داخل املؤسسة الرتبوية ووس يطا وأداة ملساعدة ّ
املتعمل يف العملية التعليمية
وألغي دوره اذلي اكن هو املصدر الوحيد يف انتاج املعرفة والعمل .فوفقا لهذه املقاربة عىل املريب
أن يرتقي مبردوده التعليمي ،ويصبح الاعرتاف مببدأ الاحرتاف ألية لرشعنة منطق السوق
وخوصصة احلقل الرتبوي .وأن يتبّع تكوينا مس ّمتر ًا خمتلف ومتعدد من حيث احملتوايت
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والهداف من أجل رفع كفاءته املهنية ومتكينه من مواكبة املس تجدات والتغّيات الاجامتعية
املقررات الصادرة يف هذا الشأن ،ترمس مجةل من احلدود والضّ وابط اليت تفقد
والعاملية ولكن ّ
املعاين النبيةل للية الاحرتاف والغاية من وراء املطالبة به ورشط توفّره دلى املريب .لهذا ،جيب
احداث التغيّي يف مس توى دور وماكنة املريب حّت يمتكّن من جتديد ممارساته املهنية وجتويدها.
وذكل من خالل استشارته وترشيكه يف تطوير املقارابت البيداغوجية اجلديدة وابداء رأيه فهيا
للهنوض ابلعملية الرتبوية .وحّت يكون راض ومتح ّمسا لواجبه املهين ،عوض أن تفرض عليه
الاختيارات والامتش يات البيداغوجية ،فيصبح غريبا داخل الفصل ويف املؤسسة الرتبوية ويف
املنظومة الرتبوية معوما.
 تعميق التفاوت الاجامتعي بني املتعلّمني:هذه املقاربة اجلديد ،ل تتجاوز مس توى الشعار املرفوع .مفن خالل جتس يدها عىل
أرض الواقع ،والنظر اىل النتاجئ بعد أن ّمت العمل هبا داخل مؤسساتنا الرتبوية ،نالحظ بأهنّ ا قد
سامهت يف مزيد تعميق التفاوت الاجامتعي ،والتو ّجه حنو رضب معومية التعلمي وجمانيته يف
اجملمتع التونيس .ل ّن الهدف السايس من تطبيق هذه املقاربة يف نظامنا الرتبوي هو احلرص عىل
تطوير املهارات العملية دون الاهامتم ابلتكوين املعريف ّ
للمتعمل .اذلي اذا ما متكّن من كفاايت
املدرسة ،فان ّه حامت س يقوم عىل البحث عن املعلومة وعىل
الفهم والتحليل يف التعامل مع املواد ّ
املعارف من مصادر أخرى خارج فضاء املؤسسة الرتبوية .واليت أصبحت متعددة ومتاحة يف
"جممتع املعرفة" ،جممتع تكنولوجيا املعلومات والتصالت احلديثة .ذلكل ندرك بأ ّن س ياسة ادلوةل
يف ما يتعلّق ابلشأن الرتبوي مل تعد تركّز عىل مبدأ النصاف والعدل واملساواة بني املتعلّمني.
فتعممي التعلمي عن بعد وبواسطة الوسائل التكنولوجية احلديثة ،ل يقوم فيه ا ّلرهان عىل كفاايت
ّ
التعمل بقدر ما يقوم عىل املال والاستامثر يف قطاع التعلمي التونيس.
ا ّن املقاربة ابلكفاايت قد زادت من تعميق أزمة الرتبية والتعلمي يف جممتعنا ،وسامهت يف
تكريس حاةل الهتميش والس ياسة الارجتالية اليت ّ
تتحمك فهيا الطراف اخلارجية عن حقل التعلمي.
فهيي مقاربة ليست انبعة من واقعنا الرتبوي والتعلمي اخلاص ببالدان .فهيي مل تقدر عىل ح ّل
املشالكت اليت يعاين مهنا النظام الرتبوي التونيس كظاهرة الفشل املدريس والانقطاع املبكّر
عن التعلمي واكتظاظ الفصول املدرس ية واهرتاء التجهةزات والوسائل التعليمية املعمتدة يف العملية
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التعليمية .وهكذا يتّضح لنا بأ ّن املقاربة ابلكفاايت حتمل وهجني لعمةل واحدة ففي ظاهرها يه
مقاربة بيداغوجية جديدة ترفع شعار ادلّ فاع عن حقوق ّ
املتعمل وجعهل يف قلب العملية التعليمية
والعمل عىل متكينه من املشاركة يف معل ّية ّ
التعمل ومتكينه من اللّحاق وتطوير كفاايته املعرفية
تكرس التفرقة
واملهارية .لكن ابطهنا يه عبارة عن مقاربة قانونية وس ياس ية واجامتعية وثقافية ّ
بني املتعلّمني وبني الفئات والوساط الاجامتعية .ونعتقد من موقعنا كباحثني يف عمل الاجامتع
ومدرسني بأننا نواجه اليوم عدة مظاهر جعلت من تعليمنا تعلامي رديئا ومفرغا من حمتواه .كام ان
الناظر اىل خمتلف الربامج من التعلمي الابتدايئ اىل التعلمي العايل يرى تأكيدا عىل المك بدل
الكيف ويرى جعزا للمنظومة يف أن ُخت ّرج أجيال من الطلبة ابجلودة املرجوة للهنوض ابلتمنية
وضامن الرفاه هلم وجملمتعهم( .بن عامثن )2011 ،علينا مجيعا أن نتصدى اىل هذه املظاهر ابملرصاد
وأن نعي أنه جيب أن ندخل مرحةل جديدة ل نضمن فهيا النجاح للك طالب بل نضمن فهيا
اجلودة للتعلمي و ّ
التعمل للك التونس يني همام لكّفنا ذكل من هجد ومال ووقت (بن عامثن،
.)2009مفا أحوجنا اليوم أن نضبط وبلك عزم سامت املدرسة واجلامعة اليت نريدها خالية من
لك أشاكل القصاء والهتميش .وأن ّنقمي الوضع احلايل بلك دقّة فنأخذ أجوده وحنافظ عليه
ونصلح و ّنقوم اعوجاجه.
ومدرسني:
ب -طريقة التدريس من موقعنا كباحثني اجامتعني ّ
أثناء قيامنا ابلعملية التعليمية ،أي أثناء القاء ادلرس فنحن نتعامل مع الفراد كجمع يف
ماكن ّ
معني (الفصل) ،نتلكّم اذن عن فاعل يتفاعل وهذا هو الانتصار الول ابملدخل النوعي.
حفسب "جورج زميل" Georg Simmelجيب أن ننظر اىل التفاعل الاجامتعي من خالل
ديناميكية امجلاعة ،هبدف رمس ش بكة العالقات اليت ينصهر فهيا الفراد داخل اجملموعة .فهذا
التفاعل ّ
نعرب عنه يف العلوم الاجامتعية اليومية :الاجامتعية  .la sociabilitéكام علينا أن نركّز
عىل عنرص الاندماج الاجامتعي لاكفة الفاعلني .ويقع تقدمي ادلرس يف شلك أشغال ّ
مسّية
وأنشطة علمية وي ّمت ربطها مبارشة ابلنظرايت العلمية ،يف شلك عروض يلكف هبا املتع ّمل قبل
حصة ادلرس .وهنا نستند يف هذه الطريقة اىل أنسالم لوانرد سرتوس Anselm Leonard
ّ
 Straussوجوليات كرابن  CorbinJulietاذلين يقولن بأن النظرية املتجذرة la théorie
 Enracinéeيف احلقيقة تبدأ ابمليدان ويكون بني امليدان والنظرية تبادل .inter-relier
) (Strauss,Corbin, 1998أي أننا منيش مث نرجع مث حنيط ابملوضوع ،لك هذا هل هدف
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فهيي طريقة ذكية يف العمل ،ويه يف حقيقة المر طريقة متعبة جدا .ويصبح التحليل فيه فن
وفنون ،أي نرى بأ ّن ممارسة هذا النوع من العمل والخالص فيه يعطي نتيجة وحيمل نتيجة
يتحول اىل فنا عندما ننجح ،ومفهوم الفن هو جناح رساةل الباحث .الن ويف هذا املس توى
و ّ
بتدرج اىل عامل أخر :هو عامل الفن :الطرق الفنية لنس تطيع أن ننجح ونغذي التفكّي
دخلنا ّ
وحيصل البداع ،وك ّن بلكمة ابداع  créativitélaل جندها ال يف العلوم الاس تيتيقية فتصبح
لها رشعية يف العلوم الاجامتعية بل أيضا يف املهنجية .وميكننا أن نسمي هذه اللحظة ان ّ
حص
التعبّي بـ" :عمل وفن" ،مفهنة الباحث الاجامتعي ليست كلك املهن وجيب أن يكون دليه نفس
من امحلاس ل من العاطفة ،كام جيب عليه أن يشعر هبذه النشوة يف مس توى املراوحة بني
النظري والتطبيقي .وعلينا أن نتح ّمل هذه الرشوط كباحثني اجامتعيني .ل ّن يف انامتئنا للعلوم
الاجامتعية ل نس تطيع أن نكون موظفني فقط حّت ولو دلينا رساةل التدريس .فالباحث
الاجامتعي اذلي يتوقّف عند هم ّمة املؤدي :هذا ليس ابلباحث الاجامتعي .فهذا ل يعطي شيئا،
هذا ملوك الالكم فقط .الباحث الاجامتعي عليه أن يبحث ويغوص ويطوف حول املوضوع
املدروس.
مدرس ابحث حتيل اىل أفعال تتفاعل ومن هنا تأيت مسؤولية الباحث
اذن ،لكمة ّ
الاجامتعي .جيب أن يكون يف حاةل تفاعل مس ّمترة ،فلك أمرّ ،
حيرك فيه
لك يشء جيب أن ّ
يشء ،يتفاعل مع ّ
لك يشء مع ما يسمع مع ما يقول مع ما يرى ...وأيضا جيب علينا أن نكون
يف انفتاح دامئ وننطلق من حذق اللغات بداية من اللغة العربية واملرور مهنا اىل بقية اللغات.
علينا أن نقوم هبذا املرشوع .فكيف نس تطيع أن ّنعرف مهنجيا وعلميا هذا المتيش؟ من الامترين
والعروض اىل النظرية ،ومن النظرية اىل الامترين والعروض :هذا المتيش هو متيش اشس متولويج
science de la scienceمتيش تفاعيل بني العروض والنظرية العلمية .حيث ل وجود ملهنجية
يف العلوم الاجامتعية دون متيش اشس متلويج :بني النظرايت والرجوع اىل امليدان .لهذا ،علينا
مكدرسني بتلكيف ّ
املتعمل ابلبحث عن املعلومة واس تقصاهئا من املراجع واملصادر العلمية
ّ
يتكون دليه زاد معريف وعلمي ورضورة حسن اس تغالهل وتوظيفه عن طريق
الرئيس ية ،حّت ّ
اجملزئة للمعرفة خاصة عند اجناز الامتحان:
هذه املهنجية .كام جيب الابتعاد عن اعطاء الامترين ّ
ندرب امل ّ
تعمل عىل ألية التأليف
كتعبئة الفراغات ابللكامت املناس بة ،أو الربط شسهم ،...و ّ
والتحليل والاس تنتاج ،وأن نرفض الجاابت بلكمة واحدة أثناء ادلرس .و لنسعى لتطبيق هذه
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املهنجية وسرتون بأنفسمك الفوائد اليت تعود ابلنفع ّ
للمتعمل ،مفن خالل تقنية املالحظة سرتون
بأ ّن ّ
وستتعزز ثقته
املتعمل لن يشعر ابلقلق والقرف وامللل ،وس يكون يف حركة وديناميكية دامئة
ّ
بنفسه بأن ّه ميكن أن يكون مصدر املعلومة واملعرفة من خالل هجده ونشاطه وحبثه املتواصل
املدرسة وتقل الغياابت .ذلا ،فرضورة تأهيل ّ
املتعمل لالندماج الاجامتعي
عهنا ،وس يحب املواد ّ
انطالقا من املعارف اليت يتلقاها عرب املؤسسات التعليمية أصبحت رضورة حمتية .لن ما ينتظره
يف احلياة هو واقع ّ
متحول بوتّية رسيعة جدّة تصل اىل درجة التعقيد.
متغّي ّ
ومدرسني ،ل نقف
بعد هذا العرض حول طريقة التدريس من موقعنا كباحثني اجامتعني ّ
عند طريقة التدريس حفسب ،بل لبدّ من الاهامتم بقطاع التعلمي كلك وحتديد الصعوابت
والهاانت اليت يعاين مهنا مثل :الرتكةز عىل المك بدل الكيف يف خمتلف الربامج التعليمية وذكل
منذ التعلمي الابتدايئ وصول اىل التعلمي العايل ،وجعز املنظومة التعليمية عىل تكوين خمرجات
ت ّمتةز ابجلودة اليت متكّهنا من الهنوض ابلتمنية واجملمتع بأرسه وضامن حياة كرمية لها...ولهذه الس باب
تطرح عىل النظام التعليمي الكثّي من الرهاانت أمهّها ضامن النّجاح وجودة التعلمي للكّ ّ
متعمل همام
لكّفنا هذا المر من هجد ومال ووقت حّت يمتكّن من مواكبة حتولت ومس تجدات املرحةل
النية والاندماج يف اجملمتع ويف احلياة العامة .لهذا فالنظام الرتبوي يف حاجة اىل التعهّد خالل
لك عرشية حّت يواكب ويتجاوز مواطن الضعف .كام يعترب مسؤولية جامعية لالرتقاء بنتاجئ
املتعلّمني ابلشلك املأمول وحتقيق الهداف املرسومة .عرب سعي اللكّ من موقعه اىل العمل عىل
حتسني جودة النظام التعليمي ،فهو مرشوع جامعي حيتاج اىل توضيح أدوار الفاعلني فيه والزتام
ّ
لك طرف مبهامه ،والاقتناع ابدلور املتجدد للمدرسة ومواكبته لروح العرص وانفتاحه عىل
املس تجدات العاملية يف اجملال التعليمي الرتبوي ،والاسرتشاد مبختلف املواصفات واملعايّي ادلولية
مع الاس تفادة من جتارب النظم الرتبوية املشهود لها ابلفاعلية والتطور ،والتقيمي املس متر وادلوري
ملردود املنظومة الرتبوية بغرض دمع الجيابيات وتطوير الرهاانت واقرتاح البدائل الهادفة اىل
معاجلة النقائص املس ّجةل ،مع الاس تفادة من خمتلف التجارب وادلروس املس تخلصة بغرض
ترش يد التوهجات املس تقبلية ودمع املسار الاسترشايف.كام ل خيفى علينا بأ ّن التعلمي هو قضية
س ياس ية واقتصادية وثقافية واجامتعية ول ميكن اخزتاهل يف العملية الرتبوية فقط ،اذ لبد من
ربطه ابملناخ الفكري والطار العام لنوعية احلياة اليت ّمير هبا لك جممتع .وذكل لوجود اخلصوصية
يتكون من القيادة الس ياس ية الرتبوية
الاجامتعية .فهو حيتاج اىل القرار الس يايس الواحض :اذلي ّ
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املسؤوةل عن الاختيارات واحتياجات أنية ومس تقبلية يف قطاع الرتبية والتعلمي والساعية بلك حرص
وجدية عىل حتقيق وضامن الصالح التعليمي .والتنصيص والتأكيد عىل الوعي واحلوار الوطين
والشفافية واملصداقية بني مجيع الطراف املعنية ابصالح املنظومة التعليمية يف جممتعنا حّت
نتفادى الاحتقان املوجود حاليا ،مع وجوب احساس اللك ابملسؤولية والرادة يف التغيّي.
ان مسؤولية اصالح التعلمي يه مسؤولية مشرتكة بني لك مكوانت اجملمتع ابعتبار أن
التعلمي أداة لعادة انتاج اجملمتع ولكيال تنفرد السلطة الس ياس ية هبذا اجملال فان من واجب هيئة
التدريس وابيق الفاعلني من أحزاب وامجلعيات ومنظامت اجملمتع املدين املشاركة يف رمس برانمج
اصالح التعلمي اىل جانب وزارة الرتبية والتكوين ،حّت نضمن تعلامي جيدا وجمانيا لاكفة أبناء
الشعب .اذ لبد للك اصالح تربوي أن يس تحق هذا الامس من الزتامات أخالقية للجميع
جتود نوعية احلياة يف املؤسسات
فضال عىل أن ّه ملزم أيضا بتحقيق الفاكر واملثل العليا اليت ّ
التعليمية ويف احلياة العامة .واليوم ملّا شاهدان تراجع املس توى العام للمنظومة التعليمية برمهتا ويف
لك املس توايت ّنقر بأن الصالح الرتبوي التعليمي ينبغي أن يصبح مطلبا شعبيا ملحا ل يقبل
الانتظار .فالنتظارات املرتقبة من الصالحات الرتبوية القادمة أن ينخرط يف مسارها امجليع
دون اس تثناء أو متيةز ،وتبتعد عن املساومات الس ياس ية وأن يركّز امجليع عىل املصلحة العليا
للقطاع مكحرك أ ّويل للتمنية املس تدامة .فاحلاجة اليوم اىل تقيمي الوضع احلايل بلك دقّة فيأخذ
بأجوده وي ّمت اصالح اعوجاجه حّت يمت الارتقاء باكفة مكوانت املنظومة الرتبوية التونس ية.
وتضبط بذكل سامت املدرسة واجلامعة اليت نريد دون اقصاء أو هتميش ل ّي طرف من
الطراف يف اجملمتع التونيس.
 اخلامتة:ان العملية الرتبوية اليوم أصبحت متشعبة ومتعددة البعاد .وصار من الصعوبة مباكن
فهم معلية التدريس ان حنن حرصانها يف قضااي احملتوايت وطرق تبليغها وأداهئا فقط .كام ان
التطور العلمي يف اجملمتع ،ل يتوقف عىل جمرد القدرة عىل اكتساب املعرفة العلمية مكعلومات
وأساليب ،بل لبد من توفر املناخ اذلي يساعد عىل منح الروح العلمية اليت حترك الشعور
لتقبل العمل وتبليغه يف أن واحد .فالتطور العلمي ل يناط ابملعطيات العلمية حفسب ،بل بلك
الظروف النفس ية والاجامتعية اليت تتكون يف مناخ معني (بن نيب ،1970 ،ص  .)34ونؤ ّكد
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يف هذا املس توى من البحث بأ ّن سعي بعض اجملمتعات النامية من بيهنا البالد التونس ية اىل نقل
مناجه ادلول املتقدمة ،يعد خطأ من الناحية العلمية ،فضال عام يرتتب عليه من أخطار عىل بنية
اجملمتع :فنحن اليوم نقف ،عىل تكوين يفتقر اىل املعارف الساس ية لنحت خشصية ّ
املتعمل
التونيس.ولنكن عىل دراية اتمة بأن ّه ل جدوى من احلديث عن اصالح تربوي اذا ما مل نكن
حنن التونس يني من يضع اصالح واقعنا الرتبوي لننا حنن الدرى مبشالكنا الاجامتعية .وجممتعنا
التونيس هل خصوصيته اليت ّمتةزه عن ابيق اجملمتعات الخرى.
 قامئة املراجع واملصادر:أ -املراجع واملصادر ابللغة العربية:
 -1اجلابري محمد عابد :)1989( ،التعلمي يف املغرب العريب دراسة حتليلية نقدية لس ياسة التعلمي
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الولاء التنظيمي وعلاقته بحوادث العمل

الوالء التنظميي وعالقته حبوادث العمل
دراسة ميدانية ابملؤسسة الوطنية سوانطراك.
أ .عشوش بشري د .سامعني بوعاممة ،جامعة اجلزائر -02-
 املخلص :تناوال يف هذا البحث موضوع الوالء التنظميي اذلي يعد املفتاح السايس واملهم لتفح
مدى الانسجام القامئ بني الفراد و منظامهتم ،فالفراد ذو الوالء التنظميي املرتفع اجتاه منظامهتم
مه اذلين دلهيم الاس تعدادات الاكفية لن يكرسوا مزيدا من اجلهد و التفاين يف أعامهلم ويسعوا
بصورة دامئة عىل اس مترار ارتباطهم وانامتهئم ملنظمهتم (محد بن فرحان الشخلوي .)2005،ومن بني
الانعاكسات اليت يودلها انعدام الوالء التنظميي جند ادلوران يف العمل واذلي يعترب حاجزا
ومسأةل عويصة ابلسس بة لخلمسريين وخاصة عندما يتعخلق المر مبس تخدمني ذوي الكفاءات
العالية من هجة ومن هجة أخرى حوادث العمل واليت تعترب مبثابة الشفرة اليت يسعى دامئا
املس ئولني حلخلها وجتنهبا نظرا لالنعاكسات الوخمية اليت تخلحقها ابلفراد واملعدات وبذكل تعرقل
العمخلية الانتاجية خاصة يف ظل التنافس احلاد اذلي يعرفه السوق.
وقد توصخلنا من خالل هذا البحث اىل وجود عالقة ارتباطية موجبة بني درجات الوالء
التنظميي دلى فئة املس تخدمني املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري متعرضني
حلوادث العمل و كذا حتقق جزء من الفرضيات اجلزئية واليت تتعخلق بلك من بعد العزوبة،
وكذكل احلال ابلسس بة لبعد القدمية واليت تنحرص ما بني ( )36-25س نة ،وهو كذكل ابلسس بة
لبعد ادلخل اذلي ال يتعدى  20000دج .كام خخل البحث اىل عدم حتقق جزء من الفرضيات
اجلزئية الخرى واليت تتعخلق بلك من بعد الزواج ،وكذكل احلال ابلسس بة لبعد القدمية واليت
تنحرص ما بني ( )12-1س نة و( )24-13س نة ،ونفس النتيجة ابلسس بة لبعد ادلخل اذلي
يتعدى  20000دج هذا ما يعين وجود عالقة ارتباطية سالبة.
اللكامت املفتاحية :الوالء التنظميي -حوادث العمل.
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 سماعين بوعمامة. عشوش بشير د.أ

الولاء التنظيمي وعلاقته بحوادث العمل

-Abstract:
We dealt with in this study, the subject of organizational loyalty, which
is the primary key and it is important to examine the extent of the harmony
that exists between individuals and their organizations, Individuals with loyalty
organizational high direction of their organizations are the ones who have the
adequate preparations because devote more effort and dedication in their work
and seek a permanent basis on the continuation of their association and
belonging to their organization (Hamad bin Farhan Shalawi, 2005). Among the
reflections generated by the lack of organizational loyalty, we find circulation at
work, which is a barrier and a difficult issue for managers, especially when it
comes to user-based highly qualified on the one hand and on the other hand,
work-related accidents, which is considered as a code which always seeks
officials to solve them and avoided because of the serious repercussions caused
to individuals, equipment and thereby hinder the production process especially
in light of the sharp market competition, who knows.
We have reached through this study that a relationship exists relational
positive between organizational loyalty degrees in people exposed user category
for accidents at work and user category of non Mtardan for accidents at work
and Kzy check part of the hypothesis of partial and related to each of the postcelibacy, as well as the case for the post of seniority and which is limited to
between (25-36) years, and it is also for after income that does not exceed
20,000 dinars. The study also found no verification part of the other partial
hypotheses concerning both after the marriage, as well as the case for the post
of seniority, which is limited to between (1-12 years) and (13-24) years, and the
same result for the after-income which goes beyond the edge of 20000 which
means the existence of a negative correlation.
-Keywords: Organizational Commitment - work-related accidents.
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 مقدمة:يعد مفهوم الوالء التنظميي من أكرث املفاهمي اليت اس تحوذت عىل الاهامتم الواسع من
قبل اخملتصني والباحثني اذلين هيمتون بشلك خاص بفهم ،تدعمي وتطوير السخلوك التنظميي
املس ئول عىل هذا الشعور عند املس تخدمني .وعخليه فان املس تخدمني الكرث والء ملنظامهتم مه
أكرث فعالية و كفاءة عىل مس توى الداء وتطوير خمرجاته ،حيث يعرف الوالء بأنه رببة وارادة
الفرد يف االسهام يف املنظمة بسس بة أكرب مما يتضمنه الالتام التعاقدي الرمسي مع املنظمة وهو
يصف أداء الفرد وارتباطه أو اندماجه بعمهل ببعض البعاد الرئيس ية لخلسخلوك الوظيفي مثل
ادلافعية والتوجه حنو العمل ،كام يربط بني مظاهر السخلوك واخلربة التنظميية (عويضة،
،2008ص.)2
كام أن شعور املس تخدم ابلوالء التنظميي يؤدي اىل عدد من النتاجئ الاجيابية لخلمنظمة
اكخنفاض معدل دوران العمل ،اس تقرار العامةل ،الانتظام يف العمل و بذل املزيد من اجلهد
والداء مما يؤثر عىل اخنفاض تلكفة العمل ،زايدة االنتاجية ،حتقيق المنو و الازدهار لخلمنظمة
(عويضة،2008،ص.)34
اضافة اىل ذكل التحول اذلي تشهده املنظامت الصناعية يف الوقت الراهن من حيث
ازدايد جحمها واس تخداهما لوسائل حديثة أثناء معخلية انتاج السخلع أو اخلدمات اليت تقدهما ،أدى
اىل نتاجئ متباينة مهنا ما هو اجيايب كتطوير تقنيات الانتاج و وسائخلها وارتفاع مس توايهتا كامً
ونوعا ،كام أفىض ذكل وبشلك مالحظ اىل حتسني خدمات املنظمة بشلك عام ،لكن ابملقابل
صاحب لك ذكل تعقيدا فامي يتعخلق بوسائل ومعخلية الانتاج وحميط العمل و هذا لكه يزيد من
نس بة تعرض املس تخدمني اىل حوادث العمل ،حيث يؤثر ذكل عىل معنوايهتم ونفسيهتم.
 االشاكلية:يمتزي عامل العامل املعارص برسعة التحول والتغري يف بيئته فقد أصبح السمة املمزية لهذا
العامل ،وما اجنر عنه من حدت املنافسة بني املنظامت ،السعي احلثيث الكتساب مزااي
تنافس ية ،تزايد معدالت الابتاكر والتطور التكنولويج ،ظهور املنافسة املعمتدة عىل الزمن ،لك
هذه العوامل سامهت يف جعل منظامت العامل يف مواهجة حامسة مع حتدايت البقاء والمنو
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واذلي يعمتد أساسا عىل حتقيق المتزي يف تقدمي منتجات متكهنا من ذكل ،اضافة اىل اماكنية
الاندماج يف الاقتصاد العاملي والمتتع مبرونة عالية متكهنا من التكيف مع هذه املتغريات ،ذلكل
فان املنظمة اليت ال تقوم بعمخليات تغيري داخخلية ملواهجة التحدايت اخلارجية فاهنا تعرض نفسها
لهتديد الزوال ،مما أوجب عىل قادة املنظامت استباق التغيري وقيادته .فاملنظمة اليت تكون قادرة
عىل التغيري بوترية أسع من منافس اها  ي اليت ستتفوق وتمتزي ،المر اذلي يتطخلب تطوير
العمل االداري حبيث يكون قادرا عىل مسايرة التغريات بشلك فعال ،ومن أمه س بل جناح أي
منظمة وجود أفراد قادرين عىل بذل اجلهود املطخلوبة لخلقيام باكفة أنشطة العمل وليك تضمن
املنظمة والء أفرادها وجب وجود توافق بني أهدافها وأهدافهم من هجة ،ومن هجة أخرى مع
قميهم و ثقافاهتم واجياد ثقافة تنظميية قادرة عىل خخلق ذكل الوالء ابعتبارها احملرك السايس
لخلطاقات والقدرات فهيي تؤثر ابدلرجة الوىل عىل أداء املوارد الشيرية وحتقيق انتاجية مرتفعة
من خالهلم ،ذكل أن كفاءة الداء داةل يف قمي ومعتقدات الفراد داخل املنظمة ،فاذا اكن
لخلمنظمة تشكيةل من املنتجات متكهنا من حتقيق مركز تنافيس معترب فكذكل لها منتج ثقايف يؤثر
عىل أفاكر وسخلوكيات الفراد وتكوين مثل عخليا وأشخاص قدوة ،كام ميكن لخلمنظمة بناء ثقافة
تنظميية قوية من خالل مصادرها الشيرية .كام يعد مفهوم الوالء التنظميي من أكرث املفاهمي
الفكرية اليت اس تحوذت عىل الاهامتم الواسع من قبل اخملتصني والباحثني االداريني اذلين هيمتون
بشلك خاص بتطوير وحتسني الداء االنتايج خملتخلف املنظامت واذلي يعرف بأنه عدم الرببة يف
ترك التنظمي لس باب تتعخلق ابلزايدات يف الراتب أو املوقع الوظيفي أو احلرية املهنية أو تتعخلق
بصداقات الزماةل (الصرييف.)2006 ،
وقد أثبتت البحوث أن الوالء التنظميي يساعد عىل التسبؤ مبا خي املسائل املهمة يف
العمل مثل ادلوران يف العمل ،الداء ،السخلوك التنظميي ،الغياب ،التعب ،حوادث العمل
وغريها ( ،)Becker,1992,p235بل ان بعض ادلراسات أوحضت أن مس توى الوالء التنظميي
عند الفرد يعترب مؤرشا أكرث دقة لخلتسبؤ هبذه المور من الرضا الوظيفي املس تخدم حاليا ،ويرجع
السشب يف ذكل اىل أن الوالء التنظميي أكرث مشولية من الرضا الوظيفي .فقد يكون املس تخدم
غري راض عن وظيفته ويعتربها مؤقتة لكنه يف نفس الوقت يكون راضيا عن املنظمة كلك،
لكن لو امتد عدم الرضا اىل املنظمة كلك فان املس تخدم س يكون أكرث ميال لرتكها ( Cohen
 .( & Hudececk,1995,p241كام أن التغري املس متر والرسيع يف املنظامت الصناعية يف اكفة
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مكوانهتا ادلاخخلية واخلارجية هو السمة املمزية لهذا العرص حيث أصبح حميط العمل أكرث تطورا
وتعقيدا من ذي قبل ذلا فان النتيجة احلمتية ذلكل هو ما يتعرض هل العامخلون مبس توايت متفاوتة
من الضغوط و التوترات اليت ترتك أاثرها النفس ية والاجامتعية عىل الفرد ،ومبا أن الانسان يف
بيئته اخلارجية يتعرض لضغوط متباينة ابالضافة اىل بيئة العمل ادلاخخلية اليت تزخر ابلعديد من
املصادر املتنوعة التأثري عىل الفرد فهيي ابلتايل تودل نتاجئ سخلبية عىل الفرد تنعكس أحياان عىل
العمل ذاته فغالبية حوادث العمل انجتة عن سخلوك الفراد املس تخدمني ،من خالل ارتاكهبم
للخطاء يف التشغيل أو مراحل العمل ،و نتيجة اهامل تعخلاميت الصحة والسالمة املهنية ،وهذا
المر جيعل من أي تدابري متعخلقة مباكن العمل ذات قمية الن احلوادث ترتبط ابلعوامل
الشصصية (اخلخلف )1992،مما أفرز الكثري من اخملاطر اليت يسبغي عىل الانسان أخذ احليطة
واحلذر من الوقوع يف مسشباهتا فخليس هناك من يريد أن يصاب حبادث .ضف اىل ذكل أن
حامية العنرص الشيري من خماطر العمل يعين حامية الاقتصاد الوطين واجملمتع .واذا مقنا بقراءة
احصائية لخلبياانت املتوافرة عن حوادث العمل ،وما يستج عهنا من حاالت وفاة ،أو زجز لكي ،أو
جزيئ ،أو أاثر سخلبية أخرى عىل خمتخلف الصعدة االنسانية والاجامتعية والاقتصادية ،فان
المهية اليت يسبغي أن حيتخلها هذا املوضوع تبدو واحضة متام ًا .مفن الناحية االنسانية البحتة تعكس
حوادث العمل مزجيا من اخلوف والاضطراب يف نفوس املس تخدمني ،وتؤدي اىل وقوع أرضار
مادية ونفس ية متفاوتة يف خطورهتا حسب ما يسهتيي اليه احلادث من لكسور أو اجلروح أو
الشخلل أو الآالم الظهرية والتشوهات والعاهات أو العجز أو القخلق النفيس والاكتئاب واذلهان
وقد يسهتيي المر اما ابلعجز الاكمل أو ابلوفاة (اخلخلف،1992،ص ،)46اضافة اىل العديد من
الاثر الاجامتعية والاقتصادية اليت تنعكس سخلب ًا عىل اجملمتع بأسه.
تتعدد العوامل اليت تسامه يف وقوع حادثة العمل يف مجيع البيئات واجملمتعات ،ومبا أن
احلوادث تعترب من احملاكت االنتاجية يف املؤسسات واليراكت ،اذ نالحظ أن مثة جوانب
متنوعة يمت تقومي هذا احملك عىل ضوهئا  ي :معدل احلوادث ،جحمها ،أس باهبا ،أرضارها عىل
الفراد واملعدات (فرج وأخرون،1996،ص .)217ونظرا لمهية املسأةل ،فقد اهمتت الكثري من
ادلول مبعرفة الس باب املس ئوةل عن وقوعها وهذا من خالل اجراء العديد من ادلراسات،
وسن العديد من القوانني اليت تسعى من خاللها اىل منع أو احلد من وقوعها.
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ومن خالل ما س بق التطرق اليه فامي خي عالقة الوالء التنظميي حبوادث العمل دلى
فئة املس تخدمني املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري متعرضني حلوادث العمل
ابملؤسسة الوطنية مت طرح التساؤالن التاليان:
 -1هل توجد فروق داةل احصائيا بني درجات الوالء التنظميي دلى فئة املس تخدمني املتعرضني
حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية
سوانطراك؟
 -2هل توجد عالقة ارتباطية بني دراجات الوالء التنظميي دلى فئة املس تخدمني املتعرضني
حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية سوانطراك
حسب البعاد التالية واملمتثةل يف :احلاةل املدنية ،القدمية ،الجر؟
و اكجابة أولية عىل تساؤالت البحث مت طرح الفرضيات التالية:
 -1الفرضية الوىل :هناك فروق داةل احصائيا بني درجات الوالء التنظميي دلى فئة املس تخدمني
املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية
سوانطراك.
 -2الفرضية الثانية :هناك عالقة ارتباطية بيــــن دراجات الوالء التنظميي دلى فئة املس تخدمني
املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية
سوانطراك حسب البعاد التالية واملمتثةل يف :احلاةل املدنية ،القدمية ،الجر.
كام هدف البحث اىل حتقيق الهداف الرئيس ية واليت  ي التعرف عىل الفروق بني
درجات الوالء التنظميي دلى فئة املس تخدمني املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري
متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية سوانطراك وكذا الكشف عن نوع العالقة بني
دراجات الوالء التنظميي دلى فئة املس تخدمني املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني
الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية سوانطراك حسب البعاد التالية واملمتثةل يف:
احلاةل املدنية ،القدمية ،الجر.
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كام تسبع أمهية البحث من خالل النوايح التالية:
 -1من خالل تأثريه عىل جوانب خمتخلفة من العمخلية االنتاجية ،اذ أنه يرتبط اىل حد كبري
حبوادث العمل اليت قد تصيب الآالت وأدوات العمل ،أو مسشأة العمل بشلك اكمل فتؤ ِّثر عىل
االنتاج كامً ونوعا ،أو قد تؤدي اىل موت املس تخدمني ،أو زجزه وتغيبه عن معهل ،وقد كشفت
نتاجئ االحصاءات لتحخليل احلوادث يف مرص أن هناك حوايل  1000أسة س نواي تفقد فردا مهنا
نتيجة املوت أو العجز املس تدمي (أبو النيل،2005،ص .)404ابلتايل رضورة تدريب عامل
جديد ليقوم ابلعمل املطخلوب .لك ذكل حيتاج اىل تلكفة اضافية ووقت واماكانت بيرية قد ال
تمتكن املنضمة من الوصول الاها يف الوقت املناسب.
 -2كام تمكن أمهية البحث احلالية أيض ًا يف كونه يتناول أبعاد ًا هامة من خشصية الفرد العامل
تمتثل يف احلاةل املدنية ،وعدد س نوات خدمته ،والجر اذلي يتقاضاه ،واذلي ثشت تأثريه يف
سخلوك الفراد ،كام يف حبث (اكمبواز وفونتني )1982 ، Gambois and Fontaine ،واذلي
أشار اىل تزايد نس بة حوادث العمل دلى املس تخدمني ممن دلهيم خربة قخليةل.
(مرمي،1999،ص )25وحبث (روسانغال )1999 ،Roussanghla ،واذلي أكد وجود عالقة
داةل بني س نوات اخلربة والتعرض حلوادث العمل ( .)Lima,1999,p569-580وابلتايل
سيمتكن الفرد العامل من الاس تفادة منه يف فهم نفسه ،واجياد نوع من املواءمة بني معهل وسامت
خشصيته ،وبني العامل املناس بة هل ،واليت تكون أقل خطورة عند ممارس هتا مما يزيد ثقته بنفسه
ويساعد عىل أن يكون خشص ًا فاع ًال وانحج ًا يشعر ابلسعادة والارتياح.
 -3كذكل تمكن أمهية البحث من خالل الوقوف عىل بياانت أو مؤرشات لبناء برامج ،أو
دورات تكويسية وحتسيس ية تمتكن املنظمة من خاللها من احلد ،أو التقخليل من حوادث العمل،
وهذا سيساعد املنظامت عىل رمس الهداف العامة ،وسد الثغرات اليت تعيق حتقيق الكفاية
االنتاجية يف الوقت املناسب.
كام يس تخدم هذا البحث عددا من املصطخلحات العخلمية وهذا يتطخلب حتديدها
وتعريفها اجرائيا ملعرفة حدود الظاهرة املراد دراس هتا و ي اكلتايل:
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 -1الوالء التنظميي :يعرف (بورتر و زمالؤه )1974 ،Porter and all ،الوالء التنظميي بأنه
"مدى قوة اندماج املس تخدم مع املنظمة اليت يعمل هبا" وأوحضوا أن الفرد اذلي ميتكل والء
لخلمنظمة اليت يعمل هبا يتصف بعدة صفات مهنا :اعتقاد قوي بقبول أهداف املنظمة وقميها،
اس تعداد ورببة قوية لبذل أقىص هجود ممكنة لصا ح املنظمة نيابة عهنا والرببة اجلادة يف
احملافظة عىل اس مترار عضويته يف املنظمة (ختام.)2005 ،
 -2التعريف الاجرايئ لخلوالء التنظميي :يمت حتديد الوالء التنظميي عند مس تخديم املؤسسة
الوطنية سوانطراك ابلرجوع اىل مقياس الوالء التنظميي وهو مقياس عريب من اعداد الباحث
محد بن فرحان الشخلوي بغية التعرف عىل درجات الوالء عند املس تخدمني من خالل ثالث
أبعاد  ي :اجتاه املس تخدم حنو بذل أقىص هجهود ،توافق قمي املس تخدم مع قمي املنظمة واجتاه
املس تخدم حنو الاس مترارية يف املنظمة.
 -3حادث العمل :هو أي حادثة حتصل أثناء سري العمل ،واليت تؤدي اىل رضر جسدي أو
عقيل ،ويش متل عىل حاالت اصابهتا شديدة  ،أو حاالت أذى متعمد من قبل أشخاص أخرين،
واحلوادث هبذه الطريقة  ي اليت ميكن الاعرتاف هبا طبيا ،وبأهنا حاةل حصية انجتة عن العمل
املهين ،أو ظروفه احمليطة اليت ميارس الفرد معهل مضهنا (Eurostat, 1999,p586
.)Europea
 -4مس توى خطورة احلادث :وحيدد مس توى اخلطورة من خالل شدة العجز النامج عن
احلادث ،فقد تكون النتيجة حوادث مميتة ،أو حوادث تؤدي اىل زجز لكي دامئ ،كفقد العينني
أو اليدين ،أو تؤدي اىل زجز مؤقت أي مينع العامل من العمل لفرتة معينة وأخرى حتتاج اىل
اسعافات أولية (الس يد،1984،ص .)21كام أهنا ال تسشب أي مس توى من مس توايت العجز.
 -5التعريف الاجرايئ حلادث العمل :نقصد حبادث العمل يف هجال حبثنا ،لك حادث يصيب
املس تخدم أثناء القيام بعمهل ،و يؤدي اىل أرضار مؤقتة أو دامئة ،ومت حتديده يف هذه ادلراسة
بفرتة النقاهة اليت يأخذها املس تخدم همام اكنت مدهتا.
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 الاجراءات املهنجية:لخلقيام بأي حبث عخلمي بغية الوصول اىل حقيقة أو الربهنة عىل فرضيات البحث واثباهتا
ميدانيا اعمتد املهنج الوصفي الارتباطي املناسب ملوضوع البحث ،ذكل أن طبيعة هذا الخري
هو اذلي يفرض عىل الباحث نوع املهنج املتبع ،والغاية من هذا البحث هو التعرف عىل عالقة
دراجات الوالء التنظميي دلى فئة املس تخدمني املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني
الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية سوانطراك حسب البعاد التالية واملمتثةل يف:
احلاةل املدنية ،القدمية ،الجر.
اس تخدم املهنج الوصفي الارتباطي اذلي هيدف اىل دراسة ظاهرة لها خصائصها
وأبعادها يف اطار معني ويقوم بتحخليخلها استنادا لخلبياانت اجملمعة حولها مث حماوةل الوصول اىل
أس باهبا والعوامل اليت تتحمك فاها (عامثن ،1998 ،ص.)24
 ماكن اجراء البحث:مت اجراء هذا البحث عىل مس توى املؤسسة الوطنية سوانطراك و ابلتحديد ابملديرية
العامة واليت يقع مقرها ابجلزائر العامصة وتعترب رشكة سوانطراك من أول املؤسسات اليت
أنشأهتا اجلزائر بعد الاس تقالل ،حيث سعت اىل اسرتجاع الس يادة الاكمةل عىل احملروقات،
فهيي واحدة من أكرب اليراكت البرتولية العاملية اليت حتتل املرتبة احلادية عير عامليا ،وذكل
ابلنظر اىل امليدان الاسرتاتيجي اذلي تعمل فيه واذلي يشمل خمتخلف احملروقات مبا فاها
السائةل ،املكتفة والغازية .وتقصد لكمة سوانطراك "اليركة الوطنية لخلنقل وتسويق املنتوجات
الهيدرو كربوين احملروقات"Société Nationale de Transport et de .
.Commercialisation d’hydrocarbure
 عينة البحث:تتكون عينة البحث من  100مس تخدم يعمخلون ابملؤسسة الوطنية سوانطراك تمتزي
خبصائ مرتبطة ابحلاةل املدنية ،القدمية يف املنظمة والجر اذلي يتقاضاه املس تخدم .كام أن
عينة البحث  ي عبارة عن حمصةل مجموعتني ،حيث مشخلت اجملموعة الوىل عىل  50مس تخدم
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تعرضوا حلوادث العمل واجملموعة الثانية متكونة من نفس العدد ومه عبارة عن مجموعة
مس تخدمني مل يتعرضوا حلوادث العمل وقد مت اختيار العينتني من خالل املعاينة القصدية عن
طريق فرز املتطوعني.
 اخلصائ الوصفية لعينة البحث: -1احلاةل املدنية :يف ما يتعخلق ابحلاةل املدنية جملموعة البحث ،نالحظ أن نس بة  % 64من
اجملموع اللكي لعينة ادلراسة مه عزاب وأما فامي خي السس بة املتبقية من مجموع عينة ادلراسة
واليت متثل  % 36مه متوجني.
 -2القدمية يف املنظمة :تنقسم مجموعة البحث اىل ثالثة فئات ،حيث أن نس بة  % 43ترتاوح
مدة القدمية دلهيم من  1اىل  12س نوات ،أما الفئة الثانية مفدة القدمية دلهيم تنحرص بني 13
و 24س نة أقدمية و ي اليت متثل نس بة  % 37من اجملموع اللكي لعينة البحث وفامي خي
السس بة املتبقية من مجموع العينة واليت  ي  % 20فالقدمية دلهيم تنحرص بني  25و 36س نة.
 -3الجر :تنقسم مجموعة البحث اىل فئتان ،الوىل ذات دخل ال يتعدى  20000دج و اليت
متثل نس بة  % 54من اجملموع اللكي جملموعة البحث وأما الفئة الثانية واليت متثل نس بة % 46
من اجملموع اللكي جملموعة البحث فان قمية ادلخل الشهري دلهيم يتعدى قمية  20000دج.
 أدوات مجع البياانت:بعد حتديد املهنج املناسب واختيار عينة البحث ،اكن لزاما اختيار أنسب الوسائل مجلع
البياانت لخلتحقق من فرضيات البحث ومبا أنه يتناول نفي أو اثبات عالقة بني متغريين واملمتثخلني
يف الوالء التنظميي وحوادث العمل من هنا وقع الاختيار عىل مقياس الوالء التنظميي وهو
مقياس عريب من اعداد الباحث محد بن فرحان الشخلوي ( )2005بغية التعرف عىل درجات
الوالء عند املس تخدمني من خالل  3أبعاد  ي  :اجتاه املس تخدم حنو بذل أقىص هجهود ،توافق
قمي املس تخدم مع قمي املنظمة واجتاه املس تخدم حنو الاس مترارية يف املنظمة .وفق مقياس
"ليكرت امخلايس".
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لقد مت جتريب املقياس يف امليدان أثناء ادلراسة الاس تطالعية و اليت اكن الغرض مهنا
الوصول اىل الصيغة الهنائية.
قبل الاقدام عىل هذه اخلطوة ،مت تقدمي املقياس اىل مخسة حممكني من ذوي اخلربة
لالدالء بأراهئم فاها ،اذ أنه وكام ورد يف رساةل ماجيسرت حتت عنوان "الثقافة التنظميية وعالقهتا
ابلوالء التنظميي" لخلباحث (محد بن فرحان الشخلوي )2005 ،عن حمدث أبو النرص "أنه عىل
الباحث أن يعرض أداة مجع البياانت عىل مجموعة من احملمكني العمخليني املتصصصني يف موضوع
البحث بصفة خاصة ويف تدريس مادة البحث بصفة عامة ،حىت يدلوا بأراهئم يف الداة من
حيث جوانب عديدة مهنا :الشلك ،الصياغة ،الرتتيب ،سالمة البنود والس ئةل ومدى مناسشهتا
لخلمجال أو املوضوع املراد قياسه ،وعىل الباحث أن يقوم ابلتعديالت املقرتحة.
وبعد الوصول اىل الصيغة الهنائية ،مت حساب صدق و ثبات املقياس حبساب معامل
الثبات ابس تخدام ألفا كرونباخ ملتغري البحث حيث مت التوصل اىل قمية ألفا كرونباخ تقدر
بـ 0.80وهذا يدل أن بنود املقياس تتصف ابالنسجام.
فامي خي املقياس املعمتد يف هذا البحث ،جند اس امترة لخلبياانت الشصصية ،مقياس
الوالء التنظميي وهو مقياس عريب من اعداد الباحث محد بن فرحان الشخلوي بغية التعرف عىل
درجات الوالء عند املس تخدمني من خالل  3أبعاد  ي :اجتاه املس تخدم حنو بذل أقىص هجهود،
توافق قمي املس تخدم مع قمي املنظمة واجتاه املس تخدم حنو الاس مترارية يف املنظمة.
 -1البياانت الشصصية لخلمس تخدمني :واليت تضم لك من احلاةل املدنية واليت منزي فاها حالتان اما
أعزب أو متوج ،القدمية يف املنظمة ويشمل ثالثة فئات (من  1اىل  12س نة ،من  13اىل
 24س نة ومن  25اىل  36س نة) وأخريا الجر واذلي بدوره حيتوي عىل فئتان ،ذوي ادلخل
اذلي هو أقل أو يساوي  20000دج والفئة الثانية اخلاصة بذوي ادلخل اليت تفوق 20000
دج.
 -2مقياس الوالء التنظميي :مت الاعامتد يف هذا البحث عىل مقياس الوالء التنظميي وهو مقياس
عريب من اعداد الباحث محد بن فرحان الشخلوي بغية التعرف عىل درجات الوالء عند
املس تخدمني من خالل  3أبعاد  ي :اجتاه املس تخدم حنو بذل أقىص هجهود ،توافق قمي
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املس تخدم مع قمي املنظمة و اجتاه املس تخدم حنو الاس مترارية يف املنظمة .وفق مقياس "ليكرت
امخلايس".
أما ابلسس بة للدوات الاحصائية املس تعمةل لغرض البحث  ،فخلقد متت معاجلة البياانت
ابس تخدام برانمج احلزمة الاحصائية لخلعخلوم الاجامتعية  SPSS 21وفق الساليب الاحصائية
التالية  :السسب املئوية  ،التكرارات  ،املتوسطات احلسابية  ،الاحنراف املعيارين ،اختبار T
لعينتني مس تقخلتني.
 عرض النتاجئ:يضم هذا الفصل معطيات ونتاجئ البحث واليت متت معاجلهتا احصائيا مع قياس داللهتا
ابس تعامل برانمج احلزمة االحصائية يف العخلوم الاجامتعية ( ،)SPSS 21فامي بعد تمت مناقشة
هذه النتاجئ عىل ضوء فرضيات البحث لخلنظر يف مدى حصهتا أو العكس يف الخري بعد مناقشة
النتاجئ املتحصل عخلاها يمت اقرتاح بعض التوصيات اليت ميكن أن تكون ممكةل لهذا البحث.
 -1عرض النتاجئ اخلاصة ابلفرضية الوىل :تن الفرضية الوىل عىل وجود فروق داةل احصائيا
بني درجات الوالء التنظميي دلى فئة املس تخدمني املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني
الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية سوانطراك واجلدول التايل يوحض هذه
الفروق:
املتغري

العينة

ن

املس تخدمني
املتعرضني حلوادث 50
العمل
الوالء
التنظميي املس تخدمني الغري
متعرضني حلوادث 50
العمل

املتوسط
احلسايب

الاحنراف
املعياري

60.40

18.81

95.32

14.21

T
احملسوبة

-9.27
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بعد تطبيق مقياس الوالء التنظميي عىل عينة البحث ومن أجل اختبار الفرضية الوىل
مت حساب املتوسط احلسايب دلرجات املس تخدمني اذلين تعرضوا حلوادث العمل واذلي يقدر بـ
 ،60.4والاحنراف املعياري يقدر بـ  ،18.81أما املتوسط احلسايب دلرجة فئة املس تخدمني
اذلين مل يتعرضوا حلوادث العمل يقدر بـ  ،95.32والاحنراف املعياري يقدر بـ  ،14.21كام
تظهر نتاجئ اختبار  Tلعينتني مس تقخلتني املتحصل عخلاها أن قمية الاحصاء  Tقد بخلغت -9.27
وأن هذه القمية داةل احصائيا عند مس توى ادلالةل  p>0.01ويعين هذا أن الفرق املالحظ بني
متوسط أفراد اجملموعتني هو فرق دال احصائيا ،ومبا أن متوسط املس تخدمني اذلين مل يتعرضوا
حلوادث العمل هو أعىل من متوسط املس تخدمني اذلين تعرضوا حلوادث العمل مفنه ميكن
القول أن اجملموعة الوىل دلهيم درجات مرتفعة يف الوالء التنظميي.
 -2عرض النتاجئ اخلاصة ابلفرضية الثانية :تن الفرضية الثانية عىل وجود عالقة ارتباطية بني
دراجات الوالء التنظميي دلى فئة املس تخدمني املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني
الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية سوانطراك حسب البعاد التالية واملمتثةل يف:
احلاةل املدنية ،القدمية ،الجر.
أما ابلسس بة دلراسة العالقة الارتباطية بني لك بعد من ابعاد الوالء التنظميي وحوادث
العمل فتبني ما ييل:
 1-2العالقة بني حوادث العمل واحلاةل املدنية :تشري هذه الفرضية عىل وجود فروق يف درجات
الوالء التنظميي بني فئة املس تخدمني املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري متعرضني
حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية سوانطراك حسب احلاةل املدنية واجلدول التايل يوحض هذه
الفروق:
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متغري
احلاةل
املدنية

متوج

أعزب

العينة
املس تخدمني
املتعرضني حلوادث
العمل
املس تخدمني الغري
متعرضني حلوادث
العمل
املس تخدمني
املتعرضني حلوادث
العمل
املس تخدمني الغري
متعرضني حلوادث
العمل

ن
17
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املتوسط
احلسايب
71.12

الاحنراف
املعياري

T
احملسوبة

26.31
-2.10

19

87.53

20.33

33

60.94

12.63
-16.3

31

100

درجة
احلرية

مس توى
ادلالةل

34

62

غري داةل

p>0.01

4.48

 1-1-2تشري هذه الفرضية عىل وجود فروق يف درجات الوالء التنظميي بني فئة املس تخدمني
املتوجني املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني املتوجني الغري متعرضني حلوادث العمل
ابملؤسسة الوطنية سوانطراك .بعد تطبيق مقياس الوالء التنظميي عىل عينة البحث ومن أجل
اختبار الفرضية الثانية مت حساب املتوسط احلسايب دلرجات املس تخدمني املتوجني واذلين
تعرضوا حلوادث العمل واذلي يقدر بـ ،71.12والاحنراف املعياري يقدر بـ ،26.31أما
املتوسط احلسايب دلرجات فئة املس تخدمني املتوجني و اذلين مل يتعرضوا حلوادث العمل يقدر
بـ  ،87.53والاحنراف املعياري يقدر بـ ،20.33كام تظهر نتاجئ اختبار  Tلعينتني مس تقخلتني
املتحصل عخلاها أن قمية الاحصاء  Tقد بخلغت  -2.10وأن هذه القمية غري داةل احصائيا عند
مس توى ادلالةل  p=0.01ويعين هذا أنه ال توجد فروق يف الوالء التنظميي دلى فئة
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املس تخدمني املتوجني واذلين تعرضوا حلوادث العمل وفئة املس تخدمني املتوجني واذلين مل
يتعرضوا حلوادث العمل.
 2-1-2تشري هذه الفرضية عىل وجود فروق يف درجات الوالء التنظميي بني فئة املس تخدمني
العزب املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني العزب الغري متعرضني حلوادث العمل
ابملؤسسة الوطنية سوانطراك .بعد تطبيق مقياس الوالء التنظميي عىل عينة البحث ومن أجل
اختبار الفرضية الثانية مت حساب املتوسط احلسايب دلرجات املس تخدمني العزب واذلين
تعرضوا حلوادث العمل واذلي يقدر بـ  ،60.94والاحنراف املعياري يقدر بـ  ،12.63أما
املتوسط احلسايب دلرجات فئة املس تخدمني العزب و اذلين مل يتعرضوا حلوادث العمل يقدر بـ
 ،100والاحنراف املعياري يقدر بـ  ،04.84كام تظهر نتاجئ اختبار  Tلعينتني مس تقخلتني
املتحصل عخلاها أن قمية الاحصاء  Tقد بخلغت  -16.03وأن هذه القمية داةل احصائيا عند
مس توى ادلالةل  p=0.01و يعين هذا أنه توجد فروق يف الوالء التنظميي دلى فئة املس تخدمني
العزب واذلين تعرضوا حلوادث العمل وفئة املس تخدمني العزب واذلين مل يتعرضوا حلوادث
العمل  ،و مبا أن متوسط املس تخدمني العزب اذلين مل يتعرضوا حلوادث العمل هو أعىل من
متوسط املس تخدمني العزب اذلين تعرضوا حلوادث العمل مفنه ميكن القول أن اجملموعة الوىل
دلهيم درجات مرتفعة يف الوالء التنظميي.
 2-2العالقة بني حوادث العمل و القدمية :تشري هذه الفرضية عىل وجود فروق يف درجات
الوالء التنظميي بني فئة املس تخدمني املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري متعرضني
حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية سوانطراك حسب القدمية حسب احلاةل املدنية واجلدول
التايل يوحض هذه الفروق:
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متغري
القدمية
(س نة)

12-1

24-13

متغري
القدمية
(س نة)

36-25

العينة
املس تخدمني
املتعرضني حلوادث
العمل
املس تخدمني الغري
متعرضني حلوادث
العمل
املس تخدمني
املتعرضني حلوادث
العمل
املس تخدمني الغري
متعرضني حلوادث
العمل
العينة

ن
20
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املتوسط
احلسايب
60.65

الاحنراف
املعياري

T
احملسو
بة

16.95
-8.81

23

98.96

11.31

21

56.10

11.65
-6.35

16
ن

املس تخدمني
املتعرضني حلوادث 9
العمل
املس تخدمني الغري
متعرضني حلوادث 11
العمل

88.31

19.10

املتوسط
احلسايب

الاحنراف
املعياري

92.22

T
احملسو
بة

41

35

درجة
احلرية

P=0.01

p>0.50

مس توى
ادلالةل

7.54
-1.78

97.91

درجة
احلرية

مس توى
ادلالةل

18

داةل

6.71

 1-2-2تشري هذه الفرضية عىل وجود فروق يف درجات الوالء التنظميي بني فئة املس تخدمني
ذوي القدمية ما بني ( )12-1س نة املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني ذوي القدمية
ما بني ( )12-1س نة الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية سوانطراك .بعد تطبيق
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مقياس الوالء التنظميي عىل عينة البحث ومن أجل اختبار الفرضية الثانية مت حساب املتوسط
احلسايب دلرجات املس تخدمني ذوي القدمية ما بني ( )12-1س نة واذلين تعرضوا حلوادث
العمل واذلي يقدر بـ  ،60.65والاحنراف املعياري يقدر بـ  ،16.95أما املتوسط احلسايب
دلرجات فئة املس تخدمني ذوي القدمية ما بني ( )12-1س نة واذلين مل يتعرضوا حلوادث العمل
يقدر بـ  ،98.96والاحنراف املعياري يقدر بـ  ،11.31كام تظهر نتاجئ اختبار  Tلعينتني
مس تقخلتني املتحصل عخلاها أن قمية الاحصاء  Tقد بخلغت  -08.81وأن هذه القمية داةل احصائيا
عند مس توى ادلالةل  p= 0.01ويعين هذا أنه توجد فروق يف الوالء التنظميي دلى فئة
املس تخدمني ذوي القدمية ما بني ( )12-1س نة واذلين تعرضوا حلوادث العمل وفئة
املس تخدمني ذوي القدمية ما بني ( )12-1س نة و اذلين مل يتعرضوا حلوادث العمل .ومبا أن
متوسط املس تخدمني ذوي القدمية ما بني ( )12-1س نة اذلين مل يتعرضوا حلوادث العمل هو
أعىل من متوسط املس تخدمني ذوي القدمية ما بني ( )12-1س نة اذلين تعرضوا حلوادث
العمل مفنه ميكن القول أن اجملموعة الوىل دلهيم درجات مرتفعة يف الوالء التنظميي.
 2-2-2تشري هذه الفرضية عىل وجود فروق يف درجات الوالء التنظميي بني فئة املس تخدمني
ذوي القدمية ما بني ( )24-13س نة املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني ذوي
القدمية ما بني ( )24-13س نة الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية سوانطراك.
بعد تطبيق مقياس الوالء التنظميي عىل عينة البحث ومن أجل اختبار الفرضية الثانية مت
حساب املتوسط احلسايب دلرجات املس تخدمني ذوي القدمية ما بني ( )24-13س نة واذلين
تعرضوا حلوادث العمل واذلي يقدر بـ  ،56.10والاحنراف املعياري يقدر بـ  ،11.65أما
املتوسط احلسايب دلرجات فئة املس تخدمني ذوي القدمية ما بني ( )24-13س نة واذلين مل
يتعرضوا حلوادث العمل يقدر بـ  ،88.31والاحنراف املعياري يقدر بـ  ،19.10كام تظهر نتاجئ
اختبار  Tلعينتني مس تقخلتني املتحصل عخلاها أن قمية الاحصاء  Tقد بخلغت  -06.35وأن هذه
القمية داةل احصائيا عند مس توى ادلالةل  p=0.01ويعين هذا أنه توجد فروق يف الوالء التنظميي
دلى فئة املس تخدمني ذوي القدمية ما بني ( )24-13س نة واذلين تعرضوا حلوادث العمل وفئة
املس تخدمني ذوي القدمية ما بني ( )24-13س نة و اذلين مل يتعرضوا حلوادث العمل ،ومبا أن
متوسط املس تخدمني ذوي القدمية ما بني ( )24-13س نة اذلين مل يتعرضوا حلوادث العمل
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هو أدىن من متوسط املس تخدمني ذوي القدمية ما بني ( )24-13س نة اذلين تعرضوا حلوادث
العمل مفنه ميكن القول أن اجملموعة الثانية دلهيم درجات مرتفعة يف الوالء التنظميي.
 3-2-2تشري هذه الفرضية عىل وجود فروق يف درجات الوالء التنظميي بني فئة املس تخدمني
ذوي القدمية ما بني ( )36-25س نة املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني ذوي
القدمية ما بني ( )36-25س نة الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية سوانطراك.
بعد تطبيق مقياس الوالء التنظميي عىل عينة البحث ومن أجل اختبار الفرضية الثانية مت
حساب املتوسط احلسايب دلرجات املس تخدمني ذوي القدمية ما بني ( )36-25س نة واذلين
تعرضوا حلوادث العمل واذلي يقدر بـ  ،92.22والاحنراف املعياري يقدر بـ  ،07.54أما
املتوسط احلسايب دلرجات فئة املس تخدمني ذوي القدمية ما بني ( )36-25س نة واذلين مل
يتعرضوا حلوادث العمل يقدر بـ  ،97.91والاحنراف املعياري يقدر بـ  ،06.71كام تظهر نتاجئ
اختبار  Tلعينتني مس تقخلتني املتحصل عخلاها أن قمية الاحصاء  Tقد بخلغت  -01.78وأن هذه
القمية غري داةل احصائيا عند مس توى ادلالةل  p=0.01ويعين هذا أنه ال توجد فروق يف الوالء
التنظميي دلى فئة املس تخدمني ذوي القدمية ما بني ( )36-25س نة واذلين تعرضوا حلوادث
العمل وفئة املس تخدمني ذوي القدمية ما بني ( )36-25س نة واذلين مل يتعرضوا حلوادث
العمل.
 3-2العالقة بني حوادث العمل والجر :تشري هذه الفرضية عىل وجود فروق يف درجات
الوالء التنظميي بني فئة املس تخدمني املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري متعرضني
حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية سوانطراك حسب الجر.
 1-3-2تشري هذه الفرضية عىل وجود فروق يف درجات الوالء التنظميي بني فئة املس تخدمني
ذوي ادلخل أقل أو يساوي  20000دج املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني ذوي
ذوي ادلخل أقل أو يساوي  20000دج الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية
سوانطراك.بعد تطبيق مقياس الوالء التنظميي عىل عينة البحث ومن أجل اختبار الفرضية
الثانية مت حساب املتوسط احلسايب دلرجات املس تخدمني ذوي ادلخل أقل أو يساوي 20000
دج واذلين تعرضوا حلوادث العمل واذلي يقدر بـ  ،58والاحنراف املعياري يقدر بـ  ،18أما
املتوسط احلسايب دلرجات فئة املس تخدمني ذوي ادلخل أقل أو يساوي  20000دج واذلين
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مل يتعرضوا حلوادث العمل يقدر بـ  ،96و الاحنراف املعياري يقدر بـ  ،09.67كام تظهر نتاجئ
اختبار  Tلعينتني مس تقخلتني املتحصل عخلاها أن قمية الاحصاء  Tقد بخلغت  -09.15وأن هذه
القمية داةل احصائيا عند مس توى ادلالةل  p=0.01و يعين هذا أنه توجد فروق يف الوالء
التنظميي دلى فئة املس تخدمني ذوي ادلخل أقل أو يساوي  20000دج واذلين تعرضوا
حلوادث العمل وفئة املس تخدمني ذوي ادلخل أقل أو يساوي  20000دج و اذلين مل يتعرضوا
حلوادث العمل .ومبا أن متوسط املس تخدمني ذوي ادلخل أقل أو يساوي  20000دج اذلين مل
يتعرضوا حلوادث العمل هو أعىل من متوسط املس تخدمني ذوي ادلخل أقل أو يساوي
 20000دج اذلين تعرضوا حلوادث العمل مفنه ميكن القول أن اجملموعة الثانية دلهيم درجات
مرتفعة يف الوالء التنظميي.
 2-3-2تشري هذه الفرضية عىل وجود فروق يف درجات الوالء التنظميي بني فئة املس تخدمني
ذوي ادلخل أكرث من  20000دج املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني ذوي ادلخل
أكرث من  20000دج الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية سوانطراك.بعد تطبيق
مقياس الوالء التنظميي عىل عينة البحث ومن أجل اختبار الفرضية الثانية مت حساب املتوسط
احلسايب دلرجات املس تخدمني ذوي ادلخل أكرث من  20000دج واذلين تعرضوا حلوادث
العمل واذلي يقدر بـ  ،60.94والاحنراف املعياري يقدر بـ  ،12.63أما املتوسط احلسايب
دلرجات فئة املس تخدمني ذوي ادلخل أكرث من  20000دج واذلين مل يتعرضوا حلوادث العمل
يقدر بـ  ،100والاحنراف املعياري يقدر بـ  ،04.48كام تظهر نتاجئ اختبار  Tلعينتني
مس تقخلتني املتحصل عخلاها أن قمية الاحصاء  Tقد بخلغت  -16.30وأن هذه القمية غري داةل
احصائيا عند مس توى ادلالةل  p=0.01ويعين هذا أنه ال توجد فروق يف الوالء التنظميي دلى
فئة املس تخدمني ذوي ادلخل أكرث من  20000دج واذلين تعرضوا حلوادث العمل وفئة
املس تخدمني ذوي ادلخل أكرث من  20000دج واذلين مل يتعرضوا حلوادث العمل.
أما فامي يتعخلق بتحخليل ومناقشة النتاجئ وفامي خي الفرضية الاوىل واليت تن عىل
وجود فروق داةل احصائيا بني درجات الوالء التنظميي دلى فئة املس تخدمني املتعرضني حلوادث
العمل وفئة املس تخدمني الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية سوانطراك ،حيث
خخلصت النتاجئ اىل أن فئة املس تخدمني الغري متعرضني حلوادث العمل مه أكرث والء من زمالهئم
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اذلين تعرضوا حلوادث العمل .هذا ما وصخلت اليه ادلراسة اليت قام هبا الباحث (الاكشف
حسن )1982،حيث أن فئة املس تخدمني اذلين تعرضوا حلوادث العمل يمتزيون ابلعصبية،
الانطوائية ،العزةل و أقل ثقة بأنفسهم .ويف نفس الس ياق توصخلت ادلراسة اليت قام هبا الباحث
(أبو النيل )2005 ،اىل نفس النتاجئ اذ دلت عىل أن هذه الفئة تمتزي ابلعصبية وأكرث ميال
لخلتقخلبات املزاجية .أما فامي خي الفرضية الثانية واليت تن عىل وجود عالقة ارتباطية بيــــن
دراجات الوالء التنظميي دلى فئة املس تخدمني املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني
الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية سوانطراك حسب البعاد التالية و املمتثةل يف:
احلاةل املدنية ،القدمية ،الجر .فاكنت النتاجئ املتعخلقة ابلعالقة بني حوادث العمل ولك بعد من
أبعاد الوالء عىل حدى جفاءت عىل النحو التايل:
 -1تشري هذه الفرضية عىل وجود فروق يف درجات الوالء التنظميي بني فئة املس تخدمني
املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية
سوانطراك ابلسس بة لعامل احلاةل املدنية ،حيث خخلصت النتاجئ اىل وجود فروق يف درجات
الوالء التنظميي عند فئة املس تخدمني املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري
متعرضني حلوادث العمل ابلسسب لخلعزب ،بيامن ال توجد فروق داةل يف درجات الوالء التنظميي
بني فئة املس تخدمني املتوجني وهذا ما يوافق دراسة (محمد اقبال محمود )2005 ،اليت توصخلت
اىل عدم وجود فروق داةل يف درجات الوالء التنظميي بني فئة املس تخدمني املتوجني واذلي
يعود اىل املسؤولية اليت عىل عاتقهم فامي خي بأسمه اذ أن نس بة ادلوران دلهيم ضئيةل.
 -2تشري هذه الفرضية عىل وجود فروق يف درجات الوالء التنظميي بني فئة املس تخدمني
املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية
سوانطراك ابلسس بة لعامل القدمية ،حيث حسب النتاجئ املتوصل الاها فان الفرضية حتققت
جزئيا وذكل ابلسس بة لخلفئتني اليت ترتاوح القدمية دلهيم ما بني ( )12-1س نة وما بني ()24-13
س نة هذا ما يدل عىل وجود فروق يف درجات الوالء التنظميي بني فئة املس تخدمني املتعرضني
حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري متعرضني حلوادث العمل عند هااتن الفئتان ،أما
ابلسس بة لخلفئة اليت ترتاوح القدمية دلهيم ما بني ( )36-25س نة فانه ال توجد فروق يف درجات
الوالء التنظميي بني فئة املس تخدمني املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري متعرضني
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حلوادث العمل وهذا كام توصخلت اليه دراسة (صالح محمد عبد البايق )2001 ،واليت خخلصت
اىل أن رشحية املس تخدمني اليت ترتاوح القدمية دلهيم ما بني ( )35-25س نة توفقت بشلك
واحض ابلسس بة جملموع درجات الوالء لخلوطن ،كام ميكن أن يرجع عدم وجود فروق عند هذه
الفئة اىل بعض الامتيازات اليت حتصخلوا عخلاها من املنظمة واملتعخلقة ابلعالوات وغريها من
احملفزات املادية من هجة واقرتاهبم من سن التقاعد من هجة أخرى.
 -3تشري هذه الفرضية عىل وجود فروق يف درجات الوالء التنظميي بني فئة املس تخدمني
املتعرضني حلوادث العمل و فئة املس تخدمني الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية
سوانطراك ابلسس بة لعامل الجر ،حيث خخلصت النتاجئ اىل حتقق الفرضية بسس بة جزئية وذكل
دلى فئة املس تخدمني املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري متعرضني حلوادث
العمل ذوي ادلخل الشهري أقل من  20000دج ،بيامن مل حتقق الفرضية دلى الفئة الخرى
واليت يتعدى دخخلها الشهري  20000دج وهذا كذكل ما أكدته دراسة (فيصل رضوان،
 )1989واليت توصخلت اىل أن درجات الوالء التنظميي تزيد بزايدة ادلخل الشهري.
 خامتة:مصم هذا البحث دلراسة الوالء التنظميي وعالقته حبوادث العمل دلى فئة املس تخدمني
املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية
سوانطراك ،فبعد تفريغ املعطيات ومعاجلهتا احصائيا ابس تخدام برانمج احلزمة االحصائية لخلعخلوم
الاجامتعية ( ،)SPSS 21أسفرت نتاجئ هذه املعاجلة االحصائية عن:
 حتقق فرضية البحث الوىل و اليت تن عىل وجود فروق داةل احصائيا بني درجات الوالءالتنظميي دلى فئة املس تخدمني املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني الغري متعرضني
حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية سوانطراك هذا ما يعين أن فئة املس تخدمني الغري متعرضني
حلوادث العمل مه الكرث والء من زمالهئم اذلين تعرضوا حلوادث العمل.
 حتقق جزء من الفرضيات اجلزئية واليت تتعخلق بلك من عامل العزوبة ،اذ توصل البحث اىلوجود فروق داةل احصائيا بني درجات الوالء التنظميي دلى فئة املس تخدمني العزب املتعرضني
حلوادث العمل وفئة املس تخدمني العزب الغري متعرضني حلوادث العمل ابملؤسسة الوطنية
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سوانطراك ،وكذكل احلال ابلسس بة لعامل القدمية واليت تنحرص ما بني ( )36-25س نة ،حيث
خخل البحث اىل وجود فروق داةل احصائيا بني درجات الوالء التنظميي دلى فئة املس تخدمني
اليت تنحرص مدة اخلدمة دلهيم ما بني ( )36-25س نة املتعرضني حلوادث العمل وفئة
املس تخدمني اليت تنحرص مدة اخلدمة دلهيم ما بني ( )36-25س نة الغري متعرضني حلوادث
العمل ،كام توصل البحث اىل وجود فروق داةل احصائيا بني درجات الوالء التنظميي دلى فئة
املس تخدمني ذوي ادلخل اذلي ال يتعدى  20000دج املتعرضني حلوادث العمل وفئة
املس تخدمني ذوي ادلخل اذلي ال يتعدى  20000دج الغري متعرضني حلوادث العمل.
 عدم حتقق جزء من الفرضيات اجلزئية واليت تتعخلق بلك من عامل الزواج ،اذ توصل البحثاىل عدم وجود فروق داةل احصائيا بني درجات الوالء التنظميي دلى فئة املس تخدمني
املتوجني املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني املتوجني الغري متعرضني حلوادث العمل
ابملؤسسة الوطنية سوانطراك وكذكل احلال ابلسس بة لعامل القدمية واليت تنحرص ما بني (-1
 )12س نة و( )24-13س نة حيث خخل البحث اىل عدم وجود فروق داةل احصائيا بني
درجات الوالء التنظميي دلى فئة املس تخدمني اليت تنحرص مدة اخلدمة دلهيم ما بني ()12-1
س نة و ( )24-13س نة املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني اليت تنحرص مدة اخلدمة
دلهيم ما بني ( )12-1س نة و( )24-13س نة الغري متعرضني حلوادث العمل ،كام توصل البحث
اىل عدم وجود فروق داةل احصائيا بني درجات الوالء التنظميي دلى فئة املس تخدمني ذوي
ادلخل اذلي يتعدى  20000دج املتعرضني حلوادث العمل وفئة املس تخدمني ذوي ادلخل
اذلي يتعدى  20000دج الغري متعرضني حلوادث العمل.
من خالل النتاجئ سالفة اذلكر تبني أنه لكام اعمتدت املنظمة س ياسات واسرتاتيجيات
قصد احلد من حوادث العمل واس تحدثت هيئات متصصصة هتمت أساسا بصحة ،أمن وحميط
املس تخدمني ،كذا القيام بدورات حتسيس ية واعداد برامج تكويسية لفئة املس تخدمني الكرث
عرضة حلوادث العمل والتكفل املادي واملعنوي ابملس تخدمني اذلين يتعرضون حلوادث العمل
لكام زاد الوالء التنظميي دلهيم.
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واقع الطالق وأثره يف ظهور اجلنوح دلى املراهق يف اجملمتع اجلزائري
أ .رشيفة جنان

أ .مسرية عاللقة

جامعة محمد خيرض ،بسكرة ،اجلزائر.
جامعة منتوري ،قس نطينة ،اجلزائر.
 امللخص:يؤدي الطالق اىل العديد من الاضطراابت من بيهنا جنوح الحداث اذلي يعرف
انتشارا كبريا يف اجملمتع اجلزائري ،وذل ك دمد ا اىل اجرا ههه ادلراةة ابملرزز اتخمتص يف اعادة
الرتبية ابحلجار والية عنابة ،ولتحقيق هها الغرض اعمتد ا املهنج االلكينييك بصفته املهنج املالمئ
لدلراةة ،مس تخدمني يف ذ ك طريقة دراةة احلاةل وقد اكنت الدوات املس تخدمة يه املقابةل
اختبار رمس الرجل وقد أجريت ادلراةة عىل حالتني مقميتني ابملرزز واكن من نتاجئ ادلراةة أن
للطالق تأثري عىل جنوح املراهق يف شلك ترشد ،ورسقة وتعاطي اتخمدرات ،التحرش اجلنيس،
وعدوانية موهجة حنو اذلات وحنو الآخرين.
-Summary:
Divorce leads to many disorders including juvenile delinquency which
identifies the prevalent in Algerian society. Therefore we have chosen to
conduct this study centre in re-education placement of Annaba، To this end we
have adopted clinical approach as the appropriate approach to study، Using the
case study method and has been used tools is the interview test draw man، The
study was conducted on two ordinary resident status ،The results of the study
was that divorce impact on adolescent delinquency in the form of displacement،
theft، drug abuse، sexual harassment and aggression directed towards oneself
and towards others.
 اللكامت املفتاحية :الطالق ،جنوح الحداث ،املراهقة.مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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 مقدمة:يعترب الزواج أمرا طبيعيا فهو ة نة هللا و نعمة منه عىل برشه ليعمروا الكون و حيافظوا
عىل نسلهم فهو ليس فقط رابطة طبيعية و امنا وحدة اجامتعية متعارف علهيا داخل اطار ديين
ومن خالل العادات و التقاليد مبا يسمى الرسة ،واليت تعترب ههه الخرية البنية الةاة ية
والقوام لبنا اجملمتع ،فللرسة دور هام يف حامية البنا من الاحنراف من خالل وظيفهتا املمتثةل
يف رر الق م الخالقية ايمحيدة والفضائل السامية داخلهم و الرعاية اجليدة وهها ال يمت اال
داخل جو عائيل منسجم وعالقة زوجية متوافقة لهها فان صالح أي جممتع يتوقف عىل
صالهحا ،أما املالحظ اليوم وخاصة يف جممتعنا اجلزائري فان الرسة تتعرض مجلةل من املشال
والضغوطات اليت تؤدي هبا اىل التفكك بصفة عامة و الطالق بصفة خاصة هها الخري ذو أاثر
ةلبية عىل الفرد واجملمتع ،فهو معروف منه القدم و يف مجيع ادلاي ات ويعترب حداث مش ئوما
ومستنكرا.
فاالةالم ديننا يرى أن الطالق أبغض احلالل عند هللا و أخر حل لسلسةل من املشالكت
الزوجية و اذلي يمت عىل مراحل بد ا من مرحةل الانفصال الفكري مث العاطفي واجلسدي
لينهتيي ابلطالق القانوين الفعيل و اذلي تكون أاثره دميقة و ال نبالغ ان قلنا اكرثية عىل الطراف
الثالثة للرسة ةوا عىل الزوج و الزوجة اكالحنراف الش باع الغرائز اجلنس ية ،وزها عىل
البنا اذلين ال جيدون أم تنوا علهيم و أ يرعا م و خاصة ان تزامن هها مع مرحةل املراهقة
اليت متثل فرتة من حياة الفرد لها طابعها و خواصها و نوازعها ،فهيي مرحةل حساةة تدث فهيا
توالت جهرية عىل مجيع اجلوانب اجلسدية ،الاجامتعية و النفس ية و لهها يعرب عهنا الباحثني
بأهنا مرحةل أزمة متس ل كيان املراهق يف عالقته مع بيتته اذ يشري ايهيا ااريكسونا
(أبورزال،2006،ص )94بأهناا فرتة زمنية نفس ية بني الشعور ابلمن يف مرحةل الطفوةل و بني
الشعور ابالة تقاللية يف مرحةل الرشدا أي أنه يبحث عن ذاته و هويته وبنا دعامئها فاذا
اة تطاع املراهق حل ههه الزمة فانه يعيش متكيفا متوافقا مع ذاته و مع الآخرين ،أما ذا مل
جيد املساندة و الس ند العائيل وخاصة الوادلي ،فانه يتجه حنو العدوانية وايمترد و عدم الرضا
واليت تندرج لكها مضن الاحنراف واجلنوح جبميع أشاكهل و هناك عدة دراةات تشري اىل ارتفاع
نس بة اجلرمية بسبب عامل الطالق يف الرسة ،مما جيعل البنا حضية ذ ك الزناع بقولها ا أول
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ههه العوامل الاحنرافية السلوكية يف اجملمتع بسبب التفكك الرسي (الطالق) ،فقد دلت
االحصا ات يف مجيع ادلول العربية عىل نس بة ترتاوح بني 60اىل  80من اجملرمني الحداث
تشمل من ال تضنه أرسة مامتةكة لزناع بني الوادلين أو طالق أو انفصال
(املش يخص،2005،ص ،)96فاالحنراف اليوم يعترب ظاهرة اجامتعية منترشة و مس تفحةل دلى
املراهقني ففي البداية يتخهه املراهق كرد فعل لواقعه غري املتوازن فيخرج املراهق(احلدث)عن
اطار الرسة و ينتقل اىل اجملمتع أين ينحرف عن معايريه و ضوابطه القانونية و الاجامتعية ،ومن
أ م السلواكت املنحرفة جند الاعتدا عىل الغري وعىل ممتلاكهتم ،تعاطي اتخمدرات و تناول
الكحول ابالضافة اىل الفعال اتخمةل ابحليا  ،وهها ما دفعنا اىل الاهامتم و دراةة اىل أي مدى
ميكن أن يؤثر الطالق يف دفع املراهق حنو اجلنوح؟ أو هل الطالق كحدث صديم هل دور يف
جنوح املراهق؟
 مدخل نظري ومفاهميي للموضوع: فرضيات ادلراةة: الطالق يؤثر عىل ظهور اجلنوح دلى املراهق. يؤدي الطالق اىل ظهور ةلواكت ال اجامتعية دلى املراهق. أمهية ادلراةة :تمتحور حول حماوةل فهم تفيش ظاهرة اجلنوح بصفة كبرية و عالقهتا ابلتفككالرسي (الطالق) ،وزها دراةة رشحية هامة يف اجملمتع و يه رشحية الحداث كوهنم يعدون
القوة البرشية املنتجة مس تقبال واملسامهة يف ايهنوض والرجوع ابجملمتع اجلزائري.
 أهداف ادلراةة: تبيان الآاثر اليت يرتكها الانفصال الوادلي يف ةلوك الابن ،و مدى تأثريها يف تديد مسارهوتكوين خشصيته.
 تديد مدى تأثري طالق الوادلين يف تشجيع ظهور السلوك اجلاحن دلى املراهق.مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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 تديد مفاه م ادلراةة: .)1مفهوم الطالق:
 لغة :هو فسخ الزواج بني الزوجني ،و طلق املرأة أي حللها من قيد الزواج (قامواملمزي،2000،ص)297
 اصطالحا :هو ازاةل عصمة الزوجة بلفظ رصحي أو زتابة ظاهرة أو لفظ مع نية(أوبكة،2001،ص.)10
أما يف قامو عمل النفس فقد ورد الطالق عىل أنه انفصال قانوين عن الزواج
(.)p85، 2003،Sillamy
أما من الناحية السوة يولوجية تعرفه (اخلويل،1984،ص )261بأنه ادلليل ايهنايئ
لتفكك الرسة أي أنه التفكك اللكي وليس اجلزيئ للرسة ،وهو شلك من أشاكل تصدع
ةقف وحدهتا القامئ عىل بنا الدوار الاجامتعية املرتبطة ابلزوجني ،زام أنه عبارة عن تكل
ايهنية احلمتية اليت يصل ايهيا الزوجني نتيجة فشلهام يف القيام بأدوارهام بصفة مرضية ،وهو مبثابة
املؤرش الواحض لفشل الرسة و قصورها.
ودموما ميكن القول أن الطالق هو أةلو الهنا عالقة زوجية و حل قيد ،زام أهنا
مظهر من مظاهر فشل نسق أرسي.
 .)2أنواع الطالق :وميكن تقس ميه اىل ثالثة أنواع رئيس ية حسب ما جا به (ش توان:)2008،
أ -الطالق الرجعي :يقع حني يتلف الزوجان وال ينفع التحك م بيهنام ،فيقع الطالق بني الزوجني
ملرة واحدة تعتد فهيا الزوجة يف بيت الزوجية مدة تقار ثالثة أشهر اال أن زوهجا ال يعارشها،
قال بن رشد احلفيد :أمجع املسلمون عىل أن الزوج ميكل رجعة زوجته يف الطالق الرجعي ما
دامت يف العدة من غري اعتبار رضاها.
 الطالق البائن بينونة صغرى :اذا انهتت العدة و مل يرجع الزوج زوجته أصبحت الطلقةابئنة  ،مبعىن أن الزوج ال يس تطيع أن يعود ايهيا اال مبهر و عقد جديدين ،وأن الزوجة لو
رفضت العودة اليه و فضلت الاقرتان بزوج أخر ال ميكل الزوج الول اجبارها عىل العودة ،وال
منعها من الزواج الثاين.
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جـ -الطالق البائن بينونة زربى :اذا عاد الزوج اىل زوجته بعد الطلقة الثانية وعاد اخلالف بيهنام
ومل ينفع االصالح بيهنام ،جاز للزوج أن يطلق زوجته الطلقة الثالثة والخرية ،وتصبح ابئنة منه
بينونة زربى ،مبعىن أنه ال يس تطيع أن يرجعها اليه اال بعد أن تنكح زوجا أخر مث يطلقها أو
ميوت عهنا.
 مراحل الطالق :و يرى (عبد العزيز،2008،ص )148-147أن الطالق مير بعدة مراحليه:
أ -مرحةل الانفصال الفكري :ان بداية ظهور املشالكت بني الزوجني و اة متراريهتا و اة تفحالها
زفيل حبدوث انفصال فكري بيهنام حيث يفكر ل مهنام بطريقة خمتلفة عن طريقة تفكري ال آخر
حول ههه املشالكت ،بل وقد تكون مضادة لها وعىل نقيض مهنا ،مبا يزيد من شدهتا وحدهتا،
و يؤدي اىل تصاعد اخلالفات بيهنام فيحدث الانفصال الفكري اذلي قد يصل اىل حد ال
يلتقيان عنده.
 مرحةل الانفصال الوجداين :ان الانفصال الفكري بني الزوجني يؤدي اىل اصابة ارتباطهامالوجداين برشخ كبري يصعب ترمميه.
جـ -مرحةل الانفصال اجلسدي :من الصعوبة أن جيمتع الزوجان يف فراش واحد لاميرةا عالقهتام
اجلنس ية املرشوعة ،ويف نفس الوقت يوجد بيهنام تباعد فكري وانفصال وجداين يبعد ل مهنام
من الخر.
د -مرحةل الانفصال الرشعي القانوين :عند تفامق الانفصال الفكري و الوجداين واجلسدي بني
الزوجني و عنادهام و ارصارهام عىل عدم اختاذ أية خطوة اجيابية تقر ل مهنام للخر ،فان
هها مما الشك فيه يدفعهام اىل طلب الطالق و الانفصال الرشعي القانوين.
ه -مرحةل الانفصال الاقتصادي املادي :يصاحب عادة واقعة الطالق اجرا ات اقتصادية
حيمكها الرشع و القانون حيث يبدأ ل من الزوجني يف السؤال عن ما هل وما عليه من الزتامات
مادية لتسويهتا .وقد تمت التسوية املادية بني املطلقني بطريقة مادية وقد ال تمت مما حيوهلام اىل
خصمني متنازعني يواجه ل مهنام الخر يف احملامك  ،و عندئه يبدأ الانفصال املادي حيث يأخه
الطرفان ما هلام و يدفعان ما علهيام.
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و -مرحةل الانفصال البوي :يرى الكبار أن الطالق راحة من عنا مشالكت احلياة الزوجية
اال أنه ذو تأثري ابلغ عىل الطفال اذلين ال ذنب هلم ،فيعيش الابن حمروم العالقة الثنائية أي
حنان الم أو من رعاية ال أو يكون مشتتا بيهنام يف جو يسوده الكره واملنازعات ،فلل
دور همم يف تكوين الابن ،حيث يشلك وجوده النفيس و اضطالعه بدوره البوي اجتاه ابنه
أمهية جوهرية يف بنائه النفيس السوي من خالل فعالية الدوار املنوطة به ،بداية ابدلور
الاقتصادي اذلي يعترب من املهامت الةاة ية لل  ،اضافة اىل ذ ك ادلور الرتبوي حفسب
(خوادلة )2004،ال هو ممثل لالنضباط واملنع و القوة حيث ميثل ايمنوذج الول اذلي يتعرف
الطفل من خالهل عىل معىن السلطة ومعاملها ،ابالضافة اىل ذ ك جند دوره النفيس اذلي يظهر
من خالل بنا عالقة أ -ابن حصيحة يسودها احلوار و التفاعل و االتصال مع أبنائه ول هها
ينعكس ابالجيا عىل مس تقبل الابن ،اال انه من خالل هها الانفصال فان ريا منوذج ال
والقدوة جيعهل اتهئا و ةالاك لسلواكت منحرفة
ز -مرحةل الانفصال الانفعايل :و تأيت بعد الطالق حني يظن املطلق أنه وجد احلل المثل اال
أهنام يدخل يف حاةل تتصف ابالنفصال عن النا  ،القلق ادلامئ واة تعادة اذلكرايت ومقارنة بني
ما اكن عليه وما هو عليه وحماوةل رمسه خطط مس تقبلية وغريها من المور اليت حياول اجتيازها
والتغلب علهيا.
 )3أاثر الطالق:
يعترب الطالق من أبرز مسببات تفكك الرس وال نبالغ ن قلنا أولها فهو يف تزايد مس متر
يف ل ادلول العربية عامة و اجلزائر خاصة حيث جسلت ة نة  2007أزرث من  34123حاةل
طالق و وصلت ههه النس بة اىل  49839حاةل ة نة  2010و يه يف ارتفاع بنس بة  7ة نواي
و يرجع ذ ك اىل عدة عوامل اقتصادية واجامتعية وثقافية وغريها زام يرى (مقر
وأآخرون،2008،ص )39االعالقة الزوجية تمتثل خطورهتا يف اختالف الزوج و الزوجة وعدم
القدرة عىل تقبل ل مهنام للخر وانعدام التوافق بيهناما ،عىل أنه جتربة قاة ية عىل ال
الزوجني فيشعران ابلضياع وعدم الرضا عن النفس و الفشل واالحباط خاصة عىل الزوجة اليت
ينظر ايهيا اجملمتع نظرة جمحفة و هها ما يدفعها اىل الانتقام من اجملمتع ابختاذ موقف ةليب قد
يؤدي هبا اىل الاحنراف السلويك  ،زام أنه صدمة عىل البنا ةوا عندما يكونون يف الس نوات
الوىل فنجد م يمتزيون ابخلربة القليةل و الانفعال الشديد و ةهوةل التأثر و الانقياد و هها ما
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يؤزد عليه(رشاد عبد العزيز،2008،ص )135أن اأي انفصال عن أحد الوادلين خالل
الس نوات الوىل من حياته هو من أة با السلوك اجلاحن ا ،أو اكنوا يف مرحةل املراهقة و اليت
تلكم علهيا نفس الباحث اذ قال اأن الطالق يؤثر زثريا يف نفس املراهق فيعمق دليه احسا
ابلنقص و رصاع نفيس دميق يالمس عاطفته و الئه حنو وادليه و شعور قوي ابخلزي و العار
أمام الهل والنا ا (عبد العزيز،2008،ص ،)131فلك ههه الاثر النفس ية السلبية
والاحباطات وضياع يرتمجه الفرد يف ةلواكت ترضه هو بدرجة أوىل و ترض جممتعه ومن
أخطرها اجلنوح اذلي يعترب املرض املهدم و القاتل لي جممتع.
فيس تخدم مفهوم اجلنوح لدلالةل عىل الهفوات اليت يرتكهبا الحداث ضد القانون أو
النظام الاجامتعي السائد ،ومهنا اجلنحة نس بة اىل اتخمالفة اليت ال تبلغ درجة اخلطورة حبيث
ينبغي اعتبارها جرمية.
وميكن تعريف اجلنوح من الناحية القانونية زام ذكره (ادلوري،1989،ص )14أنه من
املفاه م املعارصة اليت أفرزها الفقه اجلنايئ املعارص للتعامل مع فئة من الشخاص ممن تقل
أعامر م عن ةن معينة ،و ذ ك حني يرتكبون أفعاال خمالفة للقانون.
ويرى أمحد محمد الزريب أن اجلنوح ينطلق من الفعال اليت يرتكهبا الحداث يف حدود
ةن معينة ،واليت تعترب جرامئ اذا ما ارتكبت بواةطة البالغني (الزعيب،2001،ص،)131
فاجلنوح اذن من الناحية القانونية هو ةلوك أو فعل يقوم به احلدث ويكون خمالفا لترشيعات
القانونية.
يف مقابل ذ ك جند الناحية النفس ية اليت اكن تعريفها للجنوح مغايرا متاما لسابقهتا ،حيث
أهنا عرفت اجلنوح رجوعا اىل الفرد يف حد ذاته ،فاجلنوح هو وجود اضطرا عاطفي يعيق
تطور خشصية الطفل ،حبيث يدفع احلدث اىل احنرافات نفس ية (احباط ،رصاع) قد تقود
أحيا ا اىل ةلوك احنرايف .ولقد عرفه (عامر،2003،ص )266بأنه اعبارة عن ة يطرة دوافع
وررائز مكبوتة يف الالشعور ،و اندفاعها اىل اخلارجا.
وقد أدىل مجموعة من اتخمتصني يف التحليل النفيس برأهيم حول اجلنوح و عىل رأةهم
رأي فرويد وميالين الين ،حيث يقول فرويد اأن اجلاحن يرتكب أفعاهل املضادة للمجمتع حبثا
عن العقا  ،وهو يقوم به ك مدفوعا مبشاعر ذنب شديدة  اجتة عن أ ا أعىل مفرط يف قسوته
ويتطلب العقا بشلك دوري ليك هيدأ ،أو تعود نشأة هها ال ا العىل العنيف اىل فشل حل
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عقدة أوديب فيبقى الطفل متعلق بأمه و مشحو ا ابلنوااي العدوانية الالواعية اجتاه ال ا
(كركوش،2011،ص .)64ان ههه النوااي العدوانية تطلق بدورها مشاعر ذنب شديدة وخوف
من الانتقام ،وهكها يتكون دليه أ ا أعىل عىل صورة ال الهوايم (أ عنيف ،منتقم ،يعاقب
الطفل عىل نواايه العدوانية و ايمتلكية) ،هها ال ا العىل يمتزي ابلعنف بيامن يفرتض أن يمتزي يف
احلاالت السوية ابلتشجيع والتقدير ،ابالضافة اىل احلسا املتشدد عىل الخطا و ظهر
العنف عىل شلك مشاعر ذنب قوية ،اذن فاحلدث اجلاحن تبعا لفرويد مدفوعا يف أفعاهل ابلبحث
الالوعي عن العقا  ،اال أن مجيع ههه ادلوافع اكنت تكبت عادة و ال يعي االنسان ةوى أاثرها
املؤملة ،ولقد فرس فرويد و بعض أتباعه ظاهرة التكرار عند بعض اجلاحنني الفاشلني من خالل
الافرتاض اذلي ذكره (جحازي،1981،ص )27مفاده ااجلاحن الفاشل املكرر يبدوا وكنه دليه
اجنها حنو السجن ،فيعطي الانطباع و كنه ينحرف يك يعاقب ،ويف السجن يبدوا عليه
الهدو لن العقا يسكت صورة ال ا العىل ،فبعد خروجه ال مت يض فرتة طويةل من الزمن يف
حياة احلرية حىت يتحرك ال ا العىل من جديد مطالبا ابلعقا من خالل ااثرة مشاعر اذلنب
الشديدة ،ويس تجيب اجلاحن ذل ك ابلعدوان والسلوك املضاد للمجمتع فيعاقب من جديد،
وهكها ترتخس احللقة املفرغة اليت متزي حياة هؤال املكررين.
وتتفق مع فرويد ميالين الين و تقول أن ااجلاحن مدفوعا أةاةا بأ ا أعىل عنيف
ةابق لعقدة أوديب ،و يتكون يف الس نة الوىل من احلياة و يرجع اىل العالقة الولية مع الم
من خالل جتربة الرضاعةا (مزيا ،2005،ص ،)177فالطفل عندما يرضع ال يبتلع احلليب
فقط و امنا تتكون دليه يف نفس الوقت صورة ما عن الم ،و ابلتايل عن نفسه من خالل نوعية
جتربة الرضاعة ،فاذا اكنت ههه التجربة و ما رافقها من عالقة ةارة و مطمئنة ومش بعة للطفل،
فانه تتكون دليه صورة اجيابية عن الم وهها ما تطلق عليه ميالين الين امس اصورة الم
الصاحلةا ،أما اذا اكنت ههه التجربة مؤملة أو حمبطة ومل حيصل الطفل من خاللها عىل الارتياح
والطمأنينة ،فتتكون دليه صورة ةلبية عن الم و هو ما تطلق عليه امس اصورة الم السيئةا.
زام ترى ميالين الين (جحازي،1981،ص )28ان ههه الصورة تشلك النواة للك صورة اتلية
يكوهنا الطفل عن ال آخرين وعن العامل من  احية ،و للك صورة يكوهنا عن ذاته وعن وجوده
من  احية اثنية ،فهكها تؤدي صورة الم الصاحلة اىل تكوين صورة اجيابية عن اذلات وابلتايل
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ينشأ أ ا أعىل ودودا رقيقا ،أما الصورة السيئة فتؤدي اىل تكوين قمية ةلبية عن اذلات واليت
تكون أ ا أعىل عنيف ميار بطشه عىل الطفل.
اذن فاجلنوح من الناحية النفس ية هو راجع اىل الفرد ذاته ،اذ أنه نتيجة عن قصور أو
اضطرا يف اجلانب العالئقي للطفل بوادليه و هها ما أزدته ميالين الين فامي يص عالقة
الطفل بأمه ،أما فرويد فقد رأى أن اجلنوح هو  اجت عن فشل يف حل عقدة أوديب.
 مفهوم املراهقة:لقد ورد يف لسان العر (البن منظور،1990،ص )131أن راهق الغالم فهو مراهق،
اذا قار الاحتالم ،أما (معجم املصطلحات الرتبوية و النفس ية،2003،ص )256ففرتة املراهقة
ا يه من بلوغ احلمل اىل ةن الرشدا  ،و املراهق هو الفرد يف فرتة املراهقة ،و ههه الخرية
حيدث فهيا زايدة يف معدل ايمنو خاصة الطول .
و ميكن تفسري املراهقة اختصارا مبا جا به افرويدا يف نظرته للمراهقة حسب ما جا ت به
(ةل م )2002،اىل أن املراهقة تعيد مشالكت الطفوةل ،زه ك فالنضج اجلنيس يؤدي يف ههه
املرحةل اىل مجموعة من الاضطراابت ليس فقط يف احلياة اجلنس ية بل يف جماالت السلوك
الاجامتعي أيضا ،ففي البلوغ يعاين املراهق من انبعاث جديد للرصاعات الوديبية وهبها املعىن
يصبح البلوغ اعادة للمرحةل الوديبية واخنراطا حقيقيا للاكئن يف جممتع الراشدين ،فهها التنش يط
اجلديد يف الشحنات الغريزية الآتية من هجاز االهوا يلق توترا و اهنيارا يف توازن الاكئن
فتعمل قوى اال اا املامتةكة لتس تعيد التوازن املفقود مس تعمةل ال آليات ادلفاعية اليت يف
حوزهتا ،ويظهر عندئه نوعان من التعلق تعلق ابلم و متاه ابل اذلي ينظر اليه زمنوذج
للامتيه.
 مهنج ادلراةة:لقد ارتأينا أن نس تخدم املهنج االلكينييك اذلي يعين اادلراةة املعمقة للحاالت الفردية
العادية أو املرضية ،بغرض فهم و تفسري التوظيف النفيس االنساين ،مشالكته ،واضطراابته
العاطفية ( ،)Dreyfusm2004,p13نظرا ملال مته طبيعة دراةتنا اليت تس هتدف حاالت
فردية ذات خصائص معينة ختدم أهداف حبثنا وتساعد عىل التوصل اىل وصف املعاش
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النفيس اذلايت للمراهق يف ظل انفصال الوادلين و أثر الطالق عىل ل حاةل عىل حدى عىل
حسب ظروفها
 أدوات ادلراةة:املقابةل العيادية :و يه تفاعل لفظي وهجا لوجه بني العميل والخصايئ النفساين غايهتا احلصول
عىل معلومات الة تخداهما يف حماوةل تشخيص وعالج العميل(النجار وأآخران،2009،ص.)63
ويعرب عن ادرااكته لنفسه وللآخرين ،وخماوفه وخرباته ادلاخلية العميقة ويعكس عالقاته
الرسية والاجامتعية ومن مث فان ابالماكن الوقوف عىل أبعاد خشصيته ،وما يعانيه من متاعب
وصعوابت من خالل قرا ة رةومه ،ومعرفة دالالهتا الس يكولوجية (القريطي ،2001،ص.)194
 جمال ادلراةة :لقد مت اجرا دراةتنا مبرزز اعادة الرتبية ابحلجار والية عنابة و اخرت ا حاالتتتوفر فهيم رشوط دراةتنا.
 حاالت ادلراةة:مت اختيار ا حلاالت دراةتنا بطريقة مقصودة لفئة معينة ويه مجموعة من الحداث
اجلاحنني اذلين ترتاوح أعامر م بني  16و 18ة نة من وادلين مطلقني ،وقاموا ابرتاك أنواع
خمتلفة من اجلنوح.
 تقدمي احلاالت:* احلاةل الوىل :نبيل
من خالل املقابةل توصلنا اىل أن احلاةل تمتزي ابالة تعداد الواحض للسلوك الاحنرايف وهو
مؤرش عىل التعرض لوضعية ضارطة حمددة مرتبطة ابختاذه هها السلوك اجلاحن ،زام تمتزي احلاةل
بوجود مجموعة من العوامل والظروف اليت ةامهت يف احنراف احلدث مهنا انفصال الوادلين
والفقر ااحلاةل الاقتصادية املزريةا
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 تقدمي الاختبار: جحم الرمس :رمس صغري يدل عىل وجود حاةل ازتئا فهيي تعرب عن ادلونية ونقص الكفا ة أواخلوف و الانطوا أو القلق.
 نوع اخلط :اخلط اخلشن و يعين الشهوانية والعدوانية و عدم الرضا. اخلط املضغوط :يعين احلساة ية املفرطة. اخلط املنقطع :يعين القلق. موضع الرمس :وضعية الرمس يف العىل وتدل عىل التفاؤل ،املثالية و احلياة اخليالية .أما وضعيةالرمس يف اليسار تعين الاجتاه حنو املايض وعدم الاة تقرار الانفعايل .متثل ههه الوضعية حمبة
الم ،خشص يتجه حنو اذلات وينمتي ايل املايض و مييل اىل التعبري الانفعايل ومظاهر الطفوةل.
 الرأ  :رمس الفم مع ابراز الة نان يدل عىل العدوانية. الفم :رمس الفم مع ابراز الة نان يدل عىل العدوانية ،مف كبري يكون أحيا ا للتعويض زام هواحلال عند املفرطني يف الل و الرثثرة.
 النف :طويل و يعرب عن احليوية اجلنس ية. العينني :عني كبرية تدل عىل الانبساطية و االنرشاحية. الذن :تدل الذ ان عىل الاهامتم ،اذلي يص الاة امتع واملعرفة فهو عالمة فضولية ،وجودالذن أيضا يدل عىل احلساة ية للنقد.
 الشعر :يعرب عن القوة واحليوية اجلنس ية . اجلهع :مربع يدل عىل الشعور ابلقلق  ،و قوة جسمية مادية. الطراف :يدين و ةاقني ضعيفتني :نقص الثقة يف التواصل الاجامتعي. الصابع :حهف أصبع يدل عىل حاةل اخلصا . املالبس :تغطي اكمل اجلسم و تدل عىل صورة الم. زر واحد يف الرسوال :يدل عىل انشغال يص الوالدة. اللوان :المحر يعرب عن العنف و الانفعال ،احلب والنشاط. الزرق :يعرب عن الرقة و الهدو  ،أما الةود يدل عىل التحرس احلزن و الشعور ابذلنب أماالبين يعرب عن الربودة والعقلنة و الصفا .
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 اة تخدام احلدث تخمتلف اللوان :يعرب عن تأخر عاطفي. الش يا املرافقة :قلب به أجنحة. تليل الرمس :القلق ،العدوانية و الشهوانية ،احلساة ية وعدم الاة تقرار الانفعايل ،امليل حنواملايض ،نقص الثقة يف التواصل الاجامتعي ،العنف والانفعال ،حرمان عاطفي ،التحرس،
احلزن و الشعور ابذلنب.
 احلدث نبيل من خالل تليل رةوماته توصلنا اىل أنه يعاين من: القلق :و هو االحسا اذلي ينتا احلدث لعزلته و قةل حيلته يف عامل ميل ابلعداوة ،ومثةمجموعة من العوامل البيتية أي الاجتاهات املتضاربة بني الوادلين االشجارا ومن مثة انفصال
الوادلين عن طريق الطالق اذلي أدى اىل هها االحسا  ،وانعدام المن دلى احلدث،
احلساة ية ،عدم الاة تقرار الانفعايل ،احلزن ونقص الثقة يف التواصل الاجامتعي أدى ابحلدث
اىل ارتاك الفعل االجرايم وهو الرسقة والرض وههه الخرية يه اة تجابة اة تخدهما للتغلب
عىل الشعور ابلقلق وغريها مما ة بق ذكره عن طريق العدوان ،فالرسقة تعد أيضا ةلواك تعويضيا
رمزاي عن احلرمان العاطفي وتدعامي لتقدير اذلات املنخفض دلى الطفل املسا اليه من قبل
وادله قبل الطالق ،فضال عن ذ ك زايدة الشعور ابلوحدة نظرا لفقدان املوضوع الاجامتعي
االاتاكيل ال ا وابلتايل زايدة السلواكت العدوانية ومن مث ارتاك الرسقة اليت ودلت عندها
مشاعر اذلنب و قلق كبريا فنقص احلب والتعاطف ونبه ال للحدث نبها قاة يا من بني
الة با الولية لسلوزه اجلاحن.
* احلاةل الثانية :عيل
من خالل املقابةل توصلنا اىل أن احلاةل تمتزي ابالة تعداد الواحض للنفور ادلرا ي وهو مؤرش
عىل التعرض لوضعية ضارطة حمددة مرتبطة بكرهه ادلراةة ،زام تمتزي احلاةل بوجود مجموعة من
العوامل و الظروف ةامهت يف احنراف احلدث مهنا طالق الم واعادهتا الزواج و فقداهنا هنائيا
لها بسفرها بعيدا.
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 تقدمي الاختبار : جحم الرمس :رمس خشص كبري يدل عىل تضخم ال ا واالحباط. نوع اخلط :خط خشن يعين الشهوانية و العدوانية وعدم الرضا عن اذلات. خط مضغوط :يعين حساة ية مفرطة أما خط منقطع يعين القلق. موضع الرمس :الرمس يف الوةط يدل عىل الاهامتم ابحلارض و الواقع احلايل ،والرتززي عىلاذلات ،و حب الربوز.
 الرأ  :مناةب للجسم. الفم :مفتوح يدل عىل الاعامتدية الفمية. النف :كبري يدل عىل احليوية اجلنس ية. العينني :متباعداتن دليل عىل الفضول ،كبرياتن تدالن عىل الانبساطية. الذن :وجودها يدل عىل الفضول. الشعر :وجوده دليل عىل القوة و احليوية اجلنس ية. اجلهع :شلك مس تطيل يدل عىل تقدير  ي . الطراف :يدان و ةاقان طويلتان تدالن عىل الطموح و التفاؤل. حهف الصابع :يدل عىل قلق اخلصا . املالبس :الزرار تعرب عن اخلضوع للس يطرة ،اجليو الصغرية تدل عىل احلرمان العاطفي،وزها فان املالبس تغطي اكمل اجلسم فهيي تعرب عن صورة الم وةاخنة تدل عىل احلاجة
للحامية العاطفية.
 اللوان :الةود يعرب عن احلرص و احلزن و الشعور ابذلنب. تليل الرةوم: العدوانية و عدم الرضا عن اذلات ،الاهامتم ابحلارض و الواقع احلايل. احلزن و احلرص و الشعور ابذلنب ،حرمان عاطفي ،الرنجس ية والفضول. الاعامتدية الفمية و رصاعات مرتبطة ابذلكورة ،وتقدير  ي لذلات. من املظاهر البارزة يف رةومات احلدث عيل العدوانية ويه اة تجابة تس تخدم للتغلب عىلالشعور بعدم الرضا عىل اذلات واحلزن و القلق ادلاخيل ،فهيي ةلوك تعوي يض عن الاحباط
اذلي يعانيه احلدث ورمبا هها راجع اىل اريا الم ابعد انفصالها عن ال وزواهجا مرة
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أخرى و السفر بعيدا ما جعل احلدث غري قادر عىل تمل الاحباط خلسارته وادلته ،و عدم
الشعور ابلمان و الاة تقرار الانفعايل ،فالعدوانية الاكمنة راجعة اىل حرمان و احباط شديد
ما دفعه اىل ارتاك الفعل الاجرايم و هو االرسقةا كحل تعوي يض عن احلرمان العاطفي من
الم ،فهو يعيش نكوص عاطفي و تثبيت يف املرحةل الفمية االتاكلية أدت اىل فراغ وجودي مل
يمتكن من جتاوزه حفسب اةبيدزا و اميالين الينا احلرمان يرتك ثغرات يف نرجس ية الطفل
و تودل دليه مشاعر اذلنب ،والرسقة يه وة يةل للمطالبة للحنان و اش باع النقص اذلي تعاين
منه احلاةل.
بنا ا عىل النتاجئ املتحصل علهيا من ههه ادلراةة توحض لنا أن الانفصال الوادلي أو
الطالق من أ م الة با اليت جتعل املراهق غري متوافق مع ذاته من خالل نظرته ادلونية
ومشاعر النقص واحلرمان واليت يرتمجها يف عدم توافقه مع جممتعه من خالل جلوئه اىل السلواكت
اجلاحنة ،وهها ما يؤزد فرضيتنا أن للطالق أثر يف ظهور اجلنوح دلى املراهق وأن هل دور يف
ظهور السلواكت الال اجامتعية دليه.
 خامتة:ختاما ميكننا القول بأن الطالق ظاهرة اجامتعية خطرية لها ابلغ التأثري عىل البنا ،ولهها
حنتاج اىل املزيد من التعمق وعىل نطاق واةع يف دراةة تأثرياهتا ،خاصة عىل فئة تتاج تديدا
اىل فهم واهامتم ةوا عىل املس توى النظري أو امليداين من خالل تقدمي ادلمع واملساندة
النفس ية والاجامتعية لها.
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درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل رالرتبويرة
املهن للمعليمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار
و دورها يف حتسني ا ألداء ِّ ي
د .سييس أأحاندو
السلطان زين العابدين يف مالزياي
الإدارة وا ألصول يالرتبوية جبامعة ي
 امللّي:سعت ي ِّالراسة اإىل حتديد درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني،
املعوقات اليت تواجه
والتر ُّعرف عىل أأ ِّيه متطلربات ترس يخ املساءةل رالرتبويرة ،واس تعراض أأ ِّيه يِّ
املهن يف مدارس
املديرين عند ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني ،ودورها يف حتسني أأدامه ي
ُك ْ
املسحي من خالل
الوصفي
وت ِّدي ُفوار من وهجة نظره ،واس تخدمت ي ِّالراس ُة املهنج
ر
ر
الاستبانة اليت تض رمنت ( )51عبارة ،موزعة عىل أأربعة حماور درجة الزتام املديرين برتس يخ
املعوقات اليت تواجه
املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني ،و أأ ِّيه متطلربات ترس يخ املساءةل رالرتبويرة ،و يِّ
املهن للمع ِّل يمني يف
املديرين يف ترس يخ املساءةل ،ودور املساءةل رالرتبويرة يف حتسني ا ألداء ِّ ي
مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار ،و يمت تطبيق الي راسة عىل ( )211مع ِّل ي ًما ،و أأبرزت نتاجئ ي ِّالراسة أأ رن درجة
الزتام املديرين برتس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار تراوحت بني
(عالية) و(ضعيفة) ،وجاءت عبارات متطلربات ترس يخ املساءةل رالرتبويرة بني (عالية جدً ا)
املعوقات اليت تواجه املديرين عند ترس يخ املساءةل رالرتبويرة
و(متوسطة) ،كام احنرصت عبارات يِّ
فامي بني (عالية جدً ا) و(ضعيفة) ،بيامن تراوحت عبارات دور املساءةل رالرتبويرة يف حتسني ا ألداء
املهن للمع ِّل يمني بني (عالية جدً ا) و(متوسطة) ،و أأوصت ي ِّالراسة ب َت ِّبن مديري املدارس مبد أأ
ِّ ي
ِّ
ي
خطة اإجرائ رية تُ ي
املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّلمني ،وذكل من خالل تنفيذ ر
رّس س ياس َة احملاس بة
و رالَّناهة يف املدرسة.
 اللكامت املفتاحية املديرون ،املساءةل رالرتبويرة ،املع ِّل يمون ،املدارسُ ،ك ْوت ِّدي ُفوار.
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The degree of commitment of managers consolidating
educational accountability
and its role in improving the professional performance
of teachers in schools in Ivory Coast
Cissé Ahanadou
University Sultan Zainal Abidin
-Abstract:
The study aimed to determine the degree of commitment of managers
consolidating educational accountability of teachers, and to identify the most
important requirements and obstacles, and its role in improving the
performance of teachers in Côte d'Ivoire schools from their perspective, The
study used the descriptive survey by questionnaire which included (51) phrase,
divided into four themes: the degree of commitment of managers consolidating
educational accountability of teachers, important requirements and obstacles, its
role in improving the performance of teachers in Côte d'Ivoire schools, the
study found that the degree of commitment of managers consolidating
educational accountability of teachers in Côte d'Ivoire schools ranged from
(high) and (weak), the statements came the consolidation of educational
accountability requirements between the (very high) and (medium), the
obstacles faced by managers when establishing educational accountability
ranged between phrases (very high) and (weak), While the role of educational
accountability in improving the professional performance of teachers ranged
between phrases (very high) and (medium), the study recommended that
schools adopt the principle of accountability of teachers and educational
administrators, through the implementation of a procedural plan entrenched
accounting policy and the integrity of the school.
-Key words: Managers, Educational accountability, Schools, Côte d'Ivoire.
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 -مقدمة

ت ُ ِّ ي
شّك املنظومة رالرتبويرة دعامة رئيسة لفلسفة أأي جممتع وقميه من اجملمتعات الإنسان رية،
وبوصفها املسؤوةل عن اإعداد ا ألجيال املتع ِّل يمة واملؤهرةل لفع جعةل الترمنية ،واملسامهة الف رعاةل يف ر ييق
اجملمتع وتقديمه؛ ذلا فا رن جناح هذه املنظومة أأو فشلها يعن جناح القطاعات ا ألخرى أأو فشلها،
ِ
عىل ضوء ذكل فاإَّنر ا ل ب رد أأن حتظى بنوعٍ من الاهامتم واملتابعة املس رمترة ،و أأن ختضع لنظام رالرقابة
طورات اليت تطر أأ يف جمالت
للوقوف عىل سري العمل ،ومدى اإماكنيهتا عىل مواكبة التر ُّغريات والتر ُّ
حيات رية متع يِّددة ( أأبو محدة ،)2008 ،وهذا ما دعت الكثري من املنظومات رالرتبويرة يف العديد من
الُّ ول اإىل رالرتكزي عىل معايري الترقومي واملتابعة املس رمترة ألداء العاملني من مع ِّل يمني وموظفني،
تعديل ،أأو ٍ
حتديث فهيا من أأجل رصد مواطن
والارتقاء بقمي املساءةل؛ لتتواءم مع متطل ربات أأي ٍ
القوة ،ر
مناسب من أأجل الترحسني (احلاريث،
حَّت ي رمت اإجراء املساءةل يف وقت
ٍ
الضر عف و ر
.)2008
ا رإن املساءةل تع ُّد أأحد املوضوعات امله رمة يف العمل رية رالرتبويرة عا رمة ،والعمل رية الترعلمي رية
خاصة ،فاملنظومة ال رتعلمي رية جيب أأن ختضع ابس مترار ي ِّالراسة والترمحي ،:و أأداء العاملني
والترعلُّم رية ر
يف املؤسسات الترعلمييرة حباجة اإىل تقومي مس ي ٍمتر ،ومنطٍ من املساءةل؛ لتصحيح مسار العمل رية
ال رتعلمي رية ،وحتسني نوع رية اخلدمات املقدرمة ر
للطلبة ،و ي
لك ما هل عالقة ابلعمل رية الترعلمي رية والترعلُّم رية
(القضاة.)2005 ،
ومبا أأ رن الإدارة املدرس رية يه ا ألداة احليويرة ،ومفتاح معل رية الإصالح والترطوير ،واحللقة
ا أل يه يف البنية الهيلك رية للمدرسة لامتسها املبارش ابلعمل رية رالرتبويرة وال رتعلمي رية ،مفن امله ي ِّ أأن تربز
ً
ختطيطا وبرجمة
أأ ِّيمهيرهتا يف اإنتاجيرة هذه العمليرة رالرتبويرة والترعلمييرة يف خمتلف جمالهتا و أأبعادها،
وتنظميًا ،إارشافًا وتوجهيًا وتقوميًا (كسربي.)2003 ،
نظرا ل أل ِّيمهيرة الكربى اليت تؤ ِّ يدهيا املدرسة مكؤسسة تربويرة يف اجملمتع ،فاإَّنر ا حتتاج اإىل من
و ً
يديرها ،ويتابع أأعاملها ،ويو ِّ يجه العاملني فهيا ،ويرشف علهي  ،وينسق هجوده ،ويعمل عىل حتسني
أأدامه من أأجل حتقيق ا ألهداف املرسومة لهذه املؤسسة (الطراونة ،)2000 ،ومن املعلوم أأ رن
بوي يف أن واحد ،وهو القائد املو ِّ يجه واملق ِّرر ،وهو ِّي
اخملطط
إداري و رالرت ِّ ي
املدير هو رالر أأس ال ي
املنسق واملرشف يف مدرس ته ،وتزداد أأ ِّمهييته ،ويربز دوره بني منسويب املدرسة ،ملا هل من
و ِّ ي
خصائ :نفس يرة واجامتعيرة وعلميرة (كسربي.)2003 ،
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كام تُم ِّث يل همام مدير املدرسة يف عدرة حماور الترّطيط واملتابعة والتروجيه والترقومي املس مت ير،
السعي اجلا يد لكتشاف جوانب ال ُق روة والضر عف يف أأداء املع ِّل يمني؛ ليكون ذكل حمور الانطالق
و ر
القوة ،ووضع الإجراءات الفاعةل ملعاجلة جوانب القصور والضر عف ،فأأداء املع ِّل يمني
لتعزيز جوانب ر
الصف ،وتقومي ر
الطلبة ،والانضباط الوظي يفي ،وكذكل تأأنيهب لعدم
من ختطيطٍ ُّلدلروس ،وإادارة ر
املهن من أأ ِّيه حماور أأساس رية
تقيُّ ِّده مبواعيد احملارضات ،وحماسبهت عىل تقصريه يف أأدامه
ي
للترطوير واملتابعة؛ لتصبح املدرسة م رنظمة للتر ُّعُّل (حسني.)2004 ،
معل يس تلزم بطبيعته املتابعة أأو املساءةل ،ألَّنر ا ليست غاية يف يِّ
حد
ا رإن الترّطيط ألي ٍ
السري يف طريق يصل به اإىل غاايت معلومة مع رينة ،ا ألمر اذلي
ذاهتا ،وإانرام وس يةل يُضمن هبا ي
جيعل املساءةل معليرة زمنيرة ورضوريرة ،ألَّنر ا يه اليت تكشف عن مدى حتقيق ا ألهداف ،ومدى
القوة و ي ِّ
حصة ر
الصحة ،ومواطن الضر عف والقصور (حافظ،
خطة الترنفيذ ،و يتبني كذكل مواضع ر
 .)2006كام أأ رن املساءةل تعمل عىل الترخلي :من أأبعاد احملسوب رية ،وتدفعها حنو الاس تقامة يف
اخلاصة ،وهذا ينعكس
العمل ،وتاكفؤ الفرص بني العاملني ،وتقدمي املصلحة العا رمة عىل املصلحة ر
نظرا لإحساسه بعداةل ،ورقابة
اإىل ح يٍد كب ٍري عىل الانامتء
الوظيفي ،وولئه لل ِّنيظام اذلي يعمل فيه ً
ي
ذاتيرة (أل احلارث.)2005 ،
مؤرشا هم ًّما عىل حرص
وجيدر ابلإشارة أأ رن الاهامتم ابملساءةل يف اجملال رالرت ِّ ي
بوي يع ُّد ِّ ي ً
تطور الاهامتم مبفهوم املساءةل يعترب
رالرتبويني ورغبهت يف الارتقاء مبس توى أأدامه  ،والواقع أأ رن ُّ
حقيقي ،ل
مرادفًا لالهامتم ابلإصالح رالرت ي
بوي ،وحتسني أأداء املع ِّل يمني ،وذكل حبمك أأ رن أأي اإصالح ي ٍ
السهل نسبيًّا
ب رد أأن ينطوي عىل تقبُّل الفرد لتح ُّمل مسؤول رية أأعامهل سل ًبا أأو ا ً
إجيااب ،وإاذا اكن من ر
تطبيق هذا املفهوم يف ميادين ي ِّ
الصناعة وال ِّتيجارة حيث املدخالت واحضة ،واخملرجات كذكل يف
بوي ،لصعوبة حتديد العوامل
كثري من ا ألحيان؛ إالر أأن ره أأكرث صعوبة يف تطبيقه يف امليدان رالرت ي
اليت تتداخل يف صياغة اخملرجات رالرتبويرة ،وابلترايل مساءةل رالرتبويني بعداةل عن هذه اخملرجات
(احلسن.)2010 ،
كوتات املنظومة رالرتبويرة واملمت ِّث يةل يف مدخالهتا ومعل رياهتا وخمرجاهتا ،تفرتض أأن ختضع
مف يِّ
لعمل رية مس رمترة من املساءةل؛ اإذ لبُدر أأن حت ِّقيق املنظومة أأهدافها بكفاءة وفاعل رية ،وهناك قاعداتن
أأساسيتان يعمتد علهيام جناح املنظومة أأو فشلها ،فالقاعدة ا ألوىل تتعلرق ب ُبعد الكفاية املعن رية جبودة
املدخالت يف املنظومة ،و أأ رما القاعدة الثرانية ،فتتعلرق ابلفاعليرة واملعنيرة بكيفية مدخالت املنظومة،
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و أأداء معل رياهتا ،ونوع خمرجاهتا من أأجل حتقيق التروازن بني بُعدي الكفاية والفاعل رية (الطويل،
.)2006
ومن ِّ يممزيات املساءةل ا رلرتبوية ،الشُّ مول رية حبيث تس هتدف مجيع ِّ ي
املتغريات والعوامل ذات
ي ِّ
الصةل ابلعمليرة رالرتبويرة بعنارصها اخملتلفة ،والاس متراريرة فال تتوقرف املساءةل نتيجة صعوابت أأو
ُم يِّعوقات ،أأو ضغوطات داخل رية أأو خارجيرة ،وف رعال رية أأداة املساءةل اليت تستند اإىل ي ِّ
الصدق
واملوضوع رية ،وسهوةل الاس تخدام ،وحرية املشاركة وتعن مشاركة ِّ ي
لك من هل عالقة ابلعمل رية
رالرتبويرة يف املساءةل ،مبا يف ذكل ِّ ي
املعُّل و ر
الطالب ،ووضوح املعايري أأي تبىن املساءةل عىل معايري
واحضة تترس ابلواقع رية ،وكذكل تاكمل املساءةل ووحدهتا (عايش.)2005 ،
ا رإن حتسني املعايري اليت يقوم نظام املساءةل رالرتبويرة يف املدرسة يع ُّد مدخ ًال لتحقيق ال ِّث يقة
املهن بكفاءة وفاعل رية،
إداري واملعليمني ،ويسه يف زايدة جودة أأدامه
املتبادةل بني اجلهاز ال ي
ي
فعندما ينظر اإىل املساءةل رالرتبويرة عىل أأَّنر ا معل رية تتض رمن التروضيح والترربير لطبيعة ا ألداء،
مساءل) ،فا رإن هذه العمل رية تمتحور يف ثناايه وجود
والكيفية اليت يمت هبا بني طرفني (مسا ِّءلَ ،
الاس تعداد للقبول ابلترربير اذلي جيب أأن تترس ابلوضوح واملوضوع رية؛ ليكون مقن ًعا ر
للطرف
الخر (الزعيب)2003 ،؛ ممرا يعمل عىل حتسني أأداء املدرسة ،وحتقيق ا ألهداف املرسومة لها.
ويشري املهدي ( ،)2008وعبد الس تار ( )2009اإىل مجموعة من املعايري واملتطلربات ،أأمهيها نرش
ثقافة املساءةل بني العاملني يف املدرسة ،مبا يضمن حتقيق القناعة لى اكفرة عنارص املنظومة
الترعلمي رية ،متضمنًّا الوعي مبفهوم املساءةل رالرتبويرة وعنارصها و أأ ِّيمه ريهتا يف تطوير العمل رية الترعلمي رية،
ابلإضافة اإىل هتيئهت نفس ًّيا لفهمها وتقبليها مبا يضمن الزتاهم  ،ويُق ِّل يل من مقاومهت  ،ويُمني لهي
الإحساس ابملسؤوليرة والالزتام بضوابط املؤسسة.
ووردت عدرة تعريفات ملفهوم املساءةل رالرتبويرة ،ومهنا تعريف الرين (،2000ص )5بأأَّنر ا
السلطات واملسؤول ريات
"وس يةل ت ُّمت عربها متابعة العاملني ،وكيفية اس تخداهم ر
للصالحيات و ُّ
املو رَّكة اإلهي ؛ لضامن تفعيل اكفرة مدخالت املنظومة رالرتبويرة ومعل رياهتا وخمرجاهتا" ،ويذكر
أأخوارش يدة (،2006ص )135أأ رن املساءةل رالرتبويرة يه "الإجراءات اليت يترخذها مدير املدرسة
حملاس بة املع ِّل يمني عىل ال رتقصري يف أأداء واجباهت  ،واليت حي يِّددها مقياس درجة وعي املع ِّل يمني
واملع ِّل يامت مبفهوم املساءةل املس تخدمة يف ي ِّالراسة" ،ويشري بطاح ( ،2006ص )73اإىل املساءةل
ميي من حيث ف رعاليرته
رالرتبويرة بأأَّنر ا "وصف تاجت العمليرة رالرتبويرة ،ي ُّمت من خاللها تقيمي برتامج تعل ي ٍ
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وكفاءته يف حتقيق ُّ
تعُّل ر
ميي وجناحه،
الطالب ،ويع ُّد الرتبويون مسؤولني عن فشل الربتامج ال رتعل ي ِّ
و ِّ ي
الس يطرة عىل املامرسات الترعلمي رية
يوحضها حافظ ( )2006بأأَّنر ا العمل رية اليت ميكن بواسطهتا ر
الصحيح اذلي يقود اإىل حتقيق ا ألهداف املرجوة ويه وس يةل
و أأنشطهتا وتوجهيها يف املسار ر
واسرتاتيجية يف أن واحد ،فهيي وس يةل ملعرفة فاعليرة العمليرات الترعلمييرة من هجة ،ويه
بوي للترمكن من ياختاذ قرارات تربوية صائبة ،بيامن يرى عبد
اسرتاتيجية تساعد يف الترغيري رالرت ِّ ي
املدرس من أأجل حتقيق
الكرمي ( )2006أأَّنر ا تعن معل رية اإجياب رية ديناميكية تسعى لتفعيل قدرة ي ِّ
ا ألداء ِّ ي
املمزي ،من خالل املراجعة النرقديرة ملس توى أأدائه بغرض جتويده ودفعه ل ألمام ،مع الاهامتم
السلبيات وتالفهيا؛ للحفاظ عىل مس توى ا ألداء العا يم داخل القاعة ي ِّالراس ريةَ ،وَيل:
بعالج ر
احلاريث ( )2008اإىل أأَّنر ا عبارة عن نظام ي ُّمت من خالهل تقيمي أأداء املع ِّل يمني ومتابعهت يف العمل،
بوي وحتسيهن  ،والكشف عن مواطن ال ُق روة لتعزيزها ،ومواطن
هبدف حتسني بيئة العمل رالرت ي
الضر عف ملعاجلهتا.
و أأجريت العديد من ي ِّالراسات اليت أأكردت نتاجئها عىل أأ ِّيمه رية املساءةل رالرتبويرة وفاعل ريهتا يف
جودة أأداء املع ِّل يمني ،وابلترايل حتقيق أأهداف املدرسة ،ومهنا دراسة دراسة نيومان ورجييدن
( )Newman & Rigdon, 2000اليت سعت اإىل التر ُّعرف عىل واقع تطبيق املساءةل رالرتبويرة
يف املدارس ،وعالقة تطبيقها بأأداء العاملني يف املدرسة ،و أأبرزت ي ِّالراسة النرتاجئ ،من أأ ِّمهيها أأ رن
واقع تطبيق املساءةل رالرتبويرة يف تكل املدارس متدن ،وكذكل أأ رن تطبيق املساءةل رالرتبويرة يعمل
عىل حتسني الكفاءة الترنظمي رية يف املدرسة ،و أأداء العاملني من مع ِّل يمني وإاداريني ،كام أأكردت النرتاجئ
أأيضً ا عىل وجود عالقة ارتباطية قويرة وموجبة بني تطبيق معايري املساءةل رالرتبويرة وا ألداء
يس.
املدر ي
ي
ي
وهدفت دراسة أأخوارش يدة ( )2004اإىل معرفة درجة وعي املع ِّلمني واملع ِّلامت يف
املدارس الثرانويرة العا رمة يف ا ألردن مبفهوم املساءةل وعالقته بفاعليرة املدرسة ،و أأظهرت نتاجئ
ي ِّالراسة أأ رن درجة وعي املع ِّل يمني واملع ِّل يامت مبفهوم املساءةل متوسطة ،و أأ رن درجة فاعل رية املدرسة
من وهجة نظره متوسطة ،كام ب رينت وجود عالقة ارتباطية قوية بني درجة وعي املع ِّل يمني
واملع ِّل يامت مبفهوم املساءةل ودرجة فاعل رية املدرسة.
وقام بيلجيت ( )Billget, 2007بدراسة َقصدَ ت اإىل التر ُّعرف عىل نظام املساءةل
وعالقته ابحلوافز وا ألنظمة والترعيلامت رالرتبويرة ،و أأظهرت ي ِّالراسة النرتاجئ ،من أأ ِّمهيها أأ رن نظام
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املساءةل غري متوافق مع نظام احلوافز والعقوابت والترعلاميت رالرتبويرة ،كام أأكردت ي ِّالارسة أأ رن وجود
اكدميي عالية لى
نظام املساءةل رالرتبويرة تؤ ِّ يدي اإىل حتسني أأداء املع ِّل يمني ،ووجود درجة حتصيل أأ ي
ر
الطلبة ،و أأشارت ي ِّالراسة اإىل رضورة تطوير نظام املساءةل رالرتبويرة مبا يتوافق مع ا ألنظمة
والترعلاميت يف املدرسة.
و أأجرى أأبو حشيش ( )2010دراسة عن درجة ممارسة مديري املدارس الثرانويرة مبحافظة
غزة للمساءةل جتاه املع ِّل يمني ،واس تنتجت ي ِّالراسة أأ رن درجة ممارسة مديري املدارس الثرانويرة
الفن،
مبحافظة غزة للمساءةل جتاه معليمهي من وهجة نظر املع ِّل يمني اكنت كبرية يف بعدهيا ال ي
إداري و ي
إداري ،يه تقدير املدير الزتام املع ِّل يمني لالجامتعات واجملالس
واكنت أأعىل فقرات يف اجلانب ال ي
اليت ي
ينظمها يف املدرسة ،ومراقبة املع ِّل يمني لعدم انتظاهم يف احلضور للعمل يف املواعيد احملدردة،
الفن كام ييل تأأنيب
وحماسبهت عىل تفيش روح عدم املبالة ،واكنت أأعىل فقرات يف اجلانب ي
الصف وتنظميه بشّك ف رعال ،وحماس بة املع ِّل يمني عىل اإهامهل
املدير املع ِّل يمني عىل تقصريه يف اإدارة ر
املتنوعة ،وكذكل حماسبهت عىل ضعفه يف وضع ر
اخلطة
يف اإعداد الاختبارات والتردريبات يِّ
يدرسوَّنا.
الس نويرة للمواد اليت ي ِّ
ر
ر
الفاعل
واكنت دراسة احلسن ( )2010عن درجَّت املساءةل و يرة الإدارية الرتبويرة والعالقة
بيهنام لى مديري املدارس احلكوميرة الثرانويرة ومديراهتا يف حمافظات الغرب رية ،و أأكردت ي ِّالراسة أأ رن
مؤرشا هم ًّما عىل حرص املع ِّل يمني يف حتقيق أأهداف املادرة
الاهامتم ابملساءةل يف اجملال رالرت ي
بوي يع ُّد ِّ ي ً
العلم رية يف املدرة املناس بة ،ورغبهت يف الارتقاء مبس توى أأدامه  ،كام أأ رن الاعتناء ابملساءةل يعدُّ
حقيقي ،ل ب رد أأن ينطوي عىل تقبُّل الفرد
مرادفًا ل إالصالح رالرت ِّ ي
بوي ،وذكل حبمك أأ رن أأي اإصالح ي ٍ
إجيااب.
لتح ُّمل مسؤوليرة أأعامهل سل ًبا أأو ا ً
وهدفت دراسة أأكبوري ( )Akporehe, 2011اإىل الترحقُّق من درجة املساءةل
للمع ِّل يمني يف اإدارة املدارس الثرانويرة يف مقاطعة أأثيوب يف نيجرياي ،وخلصت نتاجئ ي ِّالراسة اإىل أأ رن
الس ياسة الترعلمي رية
املساءةل يف النرظام
املدريس ل ميكن أأن ي ِّ
تعزز إالر من خالل اجلهود اليت تبذلها ِّ ي
ي
عىل املس توايت اللك رية واجلزئ رية فامي يتعلرق بتنفيذ س ياسات تعلمي رية ف رعاةل وخاضعة لنظام املساءةل
معنوايهت
رالرتبويرة ،و أأ رن املساءةل من أأ يه العوامل الف رعاةل اليت تسه يف حتسني أأداء املع ِّل يمني ،ورفع ر
يف العمل.
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ومتحورت دراسة اإليسون ( )Ellison, 2012حول املساءةل راذلك رية وإاعادة الترفكري يف
الس ياسة العا رمة لإصالح ال رتعلمي ،وتوصلت ي ِّالراسة اإىل النرتاجئ ،من أأ ِّيمهها أأ رن املساءةل
مفهوهما يف ِّ ي
تعزز القدرات املؤسس رية للمدارس ،وتُو ِّف ير الر مع الالزم للمع ِّل يمني والإداريني يف بناء هماراهت
راذلك رية ي ِّ
إنتايج لطالهبا.
املهنيرة ،وإانشاء بيئة التر ُّعُّل ال ي
وقصدَ ت دراسة حويل ( )2012اإىل التر ُّعرف عىل واقع تطبيق املساءةل رالرتبويرة واجلودة
الشر امةل والعالقة بيهنام يف مدارس الغوث الر ول رية يف الضي فة الغرب رية ،و أأسفرت نتاجئ ي ِّالراسة عن
وجود ارتباط اإجيا ٍ ييب بني املساءةل رالرتبويرة راذلك رية واجلودة الشر امةل يف مدارس واكةل الغوث ،و أأ رن
الوظيفي لى املع ِّل يمني ،وهو
املساءةل الترقليديرة غري الف رعاةل تدعو اإىل غياب ال ِّث يقة ،وتد ي ي ِّالرضا
ي
نظام مغاير للمساءةل راذلكيرة.
واكنت دراسة سالمة ( )2013عن دور املساءةل يف حتسني أأداء املع ِّل يمني مبدارس واكةل
الغوث بغزة من وهجة نظر املديرين وس بل تطويره ،و أأكردت أأ رن املساءةل رالرتبوي رة تساعد املع ِّل يمني
يف تطوير أأدامه من خالل متكيهن يف الترّطيط اجل ريد رلدلرس والترنظمي ،والإجراءات الترعلمي رية
الوظيفي؛ ومتابعة ِّ ي
لك جدي ٍد يف
الصفيرة ،والانضباط
الصفيرة وغري ر
والترعلُّم رية ،والترقومي ،وا ألنشطة ر
ي
جمال الترعلمي ،والترعرف عىل واجباهت وحقوقه ؛ ا ألمر اذلي يؤ ِّ يدي اإىل حتقيق أأهداف املهنج
ايس ،وحتقيق النُّ يِّمو للمتع ِّل يمني.
ي ِّالر ي
السابقة تظهر حاجة اإدارات املدارس اإىل ترس يخ
من خالل اس تعراض ي ِّالراسات ر
املهن للمع ِّل يمني،
املساءةل رالرتبويرة يف املنظومة رالرتبويرة ،ملا لها من دور ف رعال يف حتسني ا ألداء ي
السابقة يف حتديد مشلكة ي ِّالراسة
وابلترايل ضامن جودة الترعلمي املطلوبة ،وقد أأفادت ي ِّالراسات ر
احلالية ،وأأمهييِّهتا ،وتكوين أأدبياهتا وحتديد ِّ ي
متغرياهتا.
السابقة اليت رعززت نتاجئها عىل أأمهي رية ترس يخ املساءةل
سيسا عىل نتاجئ الي راسات ر
وتأأ ً
املهن ،فا رإن ي ِّالراسة العلميرة لرجة الزتام املديرين
رالرتبويرة لى املع ِّل يمني ،ودورها يف تطوير أأدامه ي
يف ترس يخ هذه املساءةل رالرتبويرة ،والتر ُّعرف عىل ُم يِّعوقاهتا ومتطلرباهتا ،وفاعل ريهتا يف تطوير مس توى
أأداء املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وعي يف
وت ِّدي ُفوار ،أأمر يس تحق الي راسة ،لتحقيق الترعلمي اجل ييِّد النر ي
ظ ِّ يل الترطور ال ِّيتقن واملعر ِّ ييف.
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 مشلكة الي راسةا رإن تعاظ يِّ
حتدايت ال رتعلمي وتفامق مشالكته وقضاايه ،غدا أأ ًمرا يتطلرب من القامئني عىل
املنظومات ال رتعلمي رية ومؤسساهتا رضورة ا ألخذ مبهنجية املراجعة واملتابعة ،والترأأكيد عىل املساءةل
رالرتبويرة؛ حيث تؤ ِّ يكد أأخوارش يدة ( )2006أأ رن املساءةل رالرتبويرة تُم ِّث يل أأدوات رقابية ها رمة،
املهن للمع ِّل يمني ،وابل رتايل رفع كفاءة هذه املنظومات ،وحتافظ
وتعمل عىل رفع مس توى ا ألداء ي
عىل اجلودة النروع رية خملرجاهتا ،حيث يركز الترو ُّجه احلايل جلودة املنظومات الترعلمي رية عىل معايري
ال رتقومي واملراجعة املس رمترة ل ألداء ،وتع ُّد املساءةل رالرتبويرة أأبرز الإسرتاتيج ريات للمحافظة عىل
جودة العمل رية الترعلمي رية.
ذلا فا رإن الاهامتم برتس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني ،ووضع معايري حمدردة لضبط
رضوراي يف املؤسسات الترعلمي رية ،ذكل أأ رن نظام
املهن ومراجعته يف ضومها ،يع ُّد أأ ًمرا
أأدامه
ًّ
ي
املساءةل يضمن ضبط سلوك املع ِّل يمني هبذه املؤسسات ،ويفرض علهي الترقيُّد بأأنظمة املؤسسة
ولواحئها؛ ممرا هيدف اإىل حتقيق أأهداف املؤسسة.
ونتيجة ليقنيٍ بأأ ِّمهي رية تطبيق نظام املساءةل رالرتبويرة ،ورضورة ترس يّها لى املع ِّل يمني يف
املؤسسات الترعلمييرة؛ إالر أأ رن العديد من ي ِّالراسات تشري اإىل غياب دور املديرين يف ترس يخ
املساءةل واحملاسبية لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار ،ممرا أأدرى اإىل تد ي ُّالروح املعنويرة
لهي يف تكل املدارس ،وعدم ات يصاف معظمه ابجل يِّديرة ،ونتج عن ذكل ضعف املس توى
حصييل ر
للطلبة ،ومن هذه ي ِّالراسات دراسة كو ي ( )2007اليت أأسفرت عن وجود قصور
التر ِّ ي
يف أأداء بعض املع ِّل يمني ،وعدم تقييِّد معظمه اب ألنظمة املدرس رية وقوانيهنا ،وغريها من القضااي اليت
تس تدعي رضورة تعزيز املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني ،كام أأكردت دراسة ابمبا وإايلغيا ()2010
ضعف تطبيق معايري املساءةل يف املنظومة الترعلمي رية ابملدارس ،واليت ميكن أأن تسه يف تطوير
مس توى أأداء املع ِّل يمني ،و أأبرزت دراسة الويش ( )2015غياب النرظام يف اإدارة شؤون
القوة والضر عف ،فضال عن تعزيز
املدارس ملتابعة سري العمل رية الترعلمي رية ،والوقوف عىل مواطن ر
قمي املساءةل واحملاسبيرة لى املع ِّل يمني.
نظرا لندرة ي ِّالراسات اليت أأجريت عىل مس توى ُك ْ
وت ِّدي ُفوار
ووفق هذا ِّ ي
الس ياق ،و ً
حول ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني ،فاكن من ا أل ِّمهي رية القيام هبذه ي ِّالراسة اليت حتدردت
السؤال رالرئيس اليت ما درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل رالرتبويرة لى
مشلكهتا يف ُّ
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املهن يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من وهجة نظر املع ِّل يمني
املع ِّل يمني ودورها يف حتسني أأدامه
ِّ ي
أأنفسه ؟
 أأس ئةل الي راسةسعت ي ِّالراسة ل إالجابة عن ا ألس ئةل الفرعية التية
 .1ما درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من
وهجة نظره؟
 .2ما أأ ُّه متطلربات ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من وهجة
نظره؟
املعوقات اليت تواجه املديرين يف ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت
 .3ما يِّ
ِّدي ُفوار من وهجة نظره؟
املهن للمع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من وهجة
 .4ما دور املساءةل رالرتبويرة يف حتسني ا ألداء ِّ ي
نظره؟
 أأهداف الي راسةحاولت ي ِّالراسة حتقيق ا ألهداف التية
 .1حتديد درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار
من وهجة نظره.
 .2ال رت ُّعرف عىل أأ ِّيه متطلربات ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار
من وهجة نظره.
املعوقات اليت تواجه املديرين عند ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف
 .3اس تعراض يِّ
مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من وهجة نظره.
ِّ .4ي
املهن للمع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من
تقّص دور املساءةل رالرتبويرة يف حتسني ا ألداء ِّ ي
وهجة نظره.
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 أأمهييرة ي ِّالراسةتمكن أأ ِّيمه رية ي ِّالراسة يف ا ألمور التية
 .1مناقش هتا ملوضوعٍ يف غاية ا أل ِّمهي رية (ترس يخ املساءةل رالرتبوية لى املع ِّل يمني) ابل ِّن يس بة
ي
املهن للمع ِّل يمني ،والتروسع
لالجتاهات رالرتبويرة احلديثة اليت تنادي برضورة الاهامتم اب ألداء ي
يف متابعهت ومراقبهت يف معله بقصد اجلودة النروعية يف العمل رية الترعلمي رية وال رتعلُّم رية.
 .2نرش ثقافة املساءةل رالرتبويرة واحملاسبيرة بني املديرين يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار ،وزايدة وعهي
ومعوقاهتا.
مبتطلربات املساءةل رالرتبويرة يِّ
 .3قد تسه ي ِّالراسة يف تعريف املع ِّل يمني بأأ ِّمهي رية املساءةل رالرتبويرة لهي  ،لكوَّنا وس يةل تؤ ِّ يدي اإىل
املهن داخل أأسوار املدرسة.
حتسني أأدامه ي
ساسا ميكن الاعامتد عليه ي
لختاذ قرارات سلمية،
 .4من املتوقع أأ ين مت ِّث يل نتاجئ ي ِّالراسة أأ ً
واسرتاتيجيات فاعةل تعمل عىل ترس يخ قمي املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت
ِّدي ُفوار.
 حدود ي ِّالراسةأأ -احلدود املوضوعيرة اقترصت ي ِّالراسة عىل حتديد درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل
املهن من وهجة نظر املع ِّل يمني أأنفسه .
رالرتبويرة لى املع ِّل يمني ودورها يف حتسني أأدامه ِّ ي
ب -احلدود البرشيرة متث رلت احلدود البرشيرة يف مع ِّل يمي املراحل الترعلمي رية الث رالث (الابتدائيرة
واملتوسطة والثرانويرة) ابملدارس الإسالميرة والنيموذجيرة يف ُك ْ
وت ِّدي ُفوار.
جـ -احلدود املاكنيرة و يالزمان رية تناولت الي راسة مجيع املدارس الإسالميرة والنرموذجيرة يف ُك ْ
وت
ايس -2015
ِّدي ُفوار ،و رمت تطبيق أأداة ي ِّالراسة يف تكل املدارس يف الفصل الث را ي للعام ي ِّالر ِّ ي
.2016
 مصطلحات الي راسة الإجرائيرة املدير هو املسؤول ا أل رول عن اإدارة اإحدى مدارس ُك ْوت ِّدي ُفوار ،ود َُوره القيا ُم بتطوير
القوة ،والترقليل
مس توى أأداء املع ِّل يمني ،ومتابعهت  ،وحماسبهت  ،وتوجهيه  ،وتقوميه لتعزيز مواطن ر
املهن.
من مواطن الضر عف يف أأدامه ي
 املساءةل يه قيام رالرئيس مبحاس بة املرؤوس ومتابعته عىل ما يؤ ِّ يديه من أأعامل ،وإاشعارهاملهن ،من خالل معليرة تقيمي تستند اإىل معايري واحضة ،ومنسجمة مع
مبس توى هذا أأدائه ي
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أأهداف ومرام مترفق علهيا ( ،)Madaus, 2000كام تعن حت ُّمل الفرد مسؤول رية ما يس ند اإليه
من أأعامل ،وما يتبعها من همام تتطلرهبا تكل املسؤول رية ،وذكل طبقًا ُّ
للرشوط واملواصفات اليت
يكون قد س بق املوافقة علهيا ،حبيث يؤ ِّ يدي ذكل اإىل اطمئنان من يتعامل معه بأأ رن ا ألمور
للصاحل العا يم وفق ا ألهداف املرسومة ،و أأ ين الترعامل مع املشالكت ي يمت بعداةل ومساواة
جتري ر
(هالل.)2010 ،
 املساءةل رالرتبويرة يشري أل احلارث ( )2005اإىل أأَّنر ا وس يةل ي يمت عربها متابعة العاملني يفالصالحيات واملسؤول ريات املوَّكة اإلهي  ،لضامن تفعيل اكفرة
اجملال رالرت ي
بوي ،وكيفية اس تخداهم ر
مدخالت املنظومة رالرتبويرة ومعل رياهتا وخمرجاهتا.
يعرفها الباحث اإجرائيًّا بأأَّنر ا قيام املدير املدرسة مبراقبة أأداء املع ِّل يمني ومتابعته يف
ي ِّ
السؤال عن أأفعاهل وسلوك رياهت يف العمل رية الترعلمي رية والترعلُّم رية ،و ر
الطلب مهن
املدرسة الإي ُفواريَة ،و ُّ
املهن ،حَّت ي يمت الترأأكُّد من أأ رن معله يترفق مع املعايري
بتقدمي تقارير دورية عن نتاجئ أأدامه
ي
املهن رية ،وقواعدها ا رلسلمية ،مبا حي ِّقيق ا ألهداف املرجوة يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار.
 ا ألداء املهن للمع ِّل يمني هو مجيع املامرسات الترعلمي رية اليت يقوم هبا املعلمون أأثناء العمل رية ال رتعلمي ريةوال رتعلُّميرة يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار ،سواء اكن ذكل من حيث تفاعهل مع املتع ِّل يمني ،وتوفريه
الصفي املناسب هل  ،وقدرته عىل اس تخدام طرائق التردريس املناس بة ،والترمكُّن من
للمناخ ر
طرح أأس ئةل صفيرة مناس بة ،وغريها من املؤرشات اليت ميكن مالحظهتا داخل البيئة الترعلمييرة.
وت ِّدي ُفوار اكفرة املدارس الإسالميرة والنيموذجيرة رالرمس رية يف ُك ْ
 مدارس ُك ْوت ِّدي ُفوار ،واليت
تض ي اإحدى املراحل الترعلمي رية الث رالث (الابتدائ رية واملتوسطة والثرانويرة) ،أأو مجيعها.
 مهنجية ي ِّالراسة وإاجراءاهتا مهنج رية الي راسةَقصدَ ت ي ِّالراسة اإىل حتديد درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني
املهن من وهجة نظره ،وهذا يتطلرب اس تخدام مهنج ر
معني تب ًعا
ودورها يف حتسني أأدامه
ي
املسحي "هبدف احلصول
الوصفي
املهنج
للهدف العا يم لدلراسة ،ذلا فقد اس تخدمت ي ِّالراسة َ
ر
ر
عىل معلومات وافية ودقيقة حول موضوع الي راسة ،واخلروج بنتاجئ ومقرتحات وتوصيات ميكن
أأن يسرتشد هبا يف الترطوير أأو الإصالح" (قندجلي ،2008 ،ص.)99
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 جممتع الي راسة وعينهتاتكون جممتع ي ِّالراسة من مجيع املع ِّل يمني يف املدارس الإسالميرة رالرمس رية اليت تض ُّ اإحدى
ر
عل
املراحل التر مي رية (الابتدائ رية أأو املتوسطة أأو الثرانويرة) أأو مجيعها يف ُك ْ
وت ِّدي ُفوار ،والبالغ عدده
( )4225مع ِّل ي ًما ،بيامن تكونت عينة ي ِّالراسة من ( )211مع ِّل ي ًما ،بواقع ما يقارب ( )%0.5من
جممتع ي ِّالراسة ،يمت اختياره بطريقة عَشوائ ري ٍة بس يط ٍة.
 ِّ يمتغريات ي ِّالراسة
املتغريات الترالية
تتض رمن ي ِّالراسة ِّ
املتغريات املس ر
 ِّ ينوي،
العلمي (الشر هادة) ،وهل ثالثة مس توايت ( الثرا ي
تقةل ،وتشمل املؤهرل ي
الباكلوريويس ،املاجس تري)ُ ،مدرة اخلربة يف همنة الترعلمي ،ولها ثالثة مس توايت ( أأقل من ()5
س نوات ،أأكرث من ( )5س نوات ،أأكرث من ( )10س نوات).
 ِّ ياملتغريات الترابعة درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني ودورها يف
وت ِّدي ُفوار من وهجة نظره ،و ِّ ي
املهن يف مدارس ُك ْ
يبني جدول  1يوحض خصائ:
حتسني أأدامه ي
العلمي و ُمدرة اخلربة يف جمال اإدارة املدرسة.
عينة ي ِّالراسة وفقًا ملتغريي املؤهرل ي ِّ
يبني توزيع أأفراد عينة الي راسة وفق ِّ ي
جدول رمق( )1ي
متغرياهتا
ِّ ي
املتغري
العلمي
املؤهرل ي

مدر ة اخلربة

املس توى
نوي
الثرا ي
الباكلوريوس
املاجس تري
اجملموع
أأقل من ( )5س نوات
أأكرث من ( )5س نوات
أأكرث من ( )10س نوات
اجملموع

التركرار
101
96
14
211
75
82
54
211

ال ِّن يس بة املئوية
%47.9
%45.5
%6.6
%100
%35.5
%38.9
%25.6
%100

العلمي اكنت من نصيب
يَظهر يف جدول رمق  1أأ رن غالبية أأفراد العينة وفقًا للمؤهرل ي ِّ
حاصيل مؤهرالت اثنويرة ،بنس بة بلغت ( ،)%47.9بيامن بلغت نس بة مؤهرالت باكلوريوس
( ،)%45.5يف حني أأتت مؤهرالت ماجس تري يف رالرتتيب ا ألخري بنس بة ( ،)%6.6كام يس تقرء
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من اجلدول أأيضً ا أأ رن أأعىل نس بة وفقًا ملدرة اخلربة يف جمال همنة التردريس اكنت من نصيب اذلين
لهي أأكرث من ( )5س نوات ،بنس بة بلغت ( ،)%38.9وتلهتا خربة أأكرث من ( )5س نوات،
بنس بة بلغت ( ،)%35.5مث جاءت خربة أأقل من ( )10س نوات يف رالرتتيب ا ألخري ،بنس بة
بلغت (.)%25.6
 أأداة ا ي ِّلراسةمن أأجل حتقيق أأهداف ي ِّالراسة رمت اإعداد الاستبانة مجلع املعلومات عن طريق
بوي،
السابقة اليت تطرقت للمساءةل واحملاسبية يف اجملال رالرت ي
الاس تفادة من ا ألدبيات والي راسات ر
ومن هذه ا ألدبيات والي راسات أل احلارث ( ،)2005و أأبو حشيش ( ،)2010وسالمة
( ،)2013والاهوك ( ،)2014وعيسان واخلرويص ( ،)2014واملاليك (.)2015
واش متلت الاستبانة عىل أأربعة حماور ،يه
 .1درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار،
تض رمنت ( )15عبارة.
 .2أأ ِّيه متطلربات ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
تكونت من
وت ِّدي ُفوار ،ر
( )11عبارة.
املعوقات اليت تواجه املديرين يف ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت
 .3يِّ
ِّدي ُفوار ،اش متلت عىل ( )11عبارة.
املهن للمع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار ،احتَ َوت
 .4دور املساءةل رالرتبويرة يف حتسني ا ألداء ِّ ي
( )14عبارة.
و يمت اإعطاء ي
امخلايس
لك عبارة من عبارات الاستبانة وزتاً متدر ًجا وفقًا ملقياس ليكرت
ي
(عالية جدً ا ،عالية ،متوسطة ،ضعيفة ،معدومة) ،كام يف جدول رمق ()2
جدول رمق ( )2ي
يبني بدائل اإجاابت يف أأداة الي راسة ،ودرجاهتا ومعيار احلمك
الي رجات
سُّل بدائل
معيار احلمك
(املتوسطات)

4
5
عالية
عالية جدً ا
3.41-4.20 4.21-5.00
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للترحقُّق من صدق أأداة ي ِّالراسة رمت عرض الاستبانة عىل س تة عرش ( )16ي
حممكًا من
أأعضاء هيئة التردريس يف خمتلف جمالت رالرتبية ،وبعض مديري املدارس يف ُك ْ
وت ِّدي ُفوار،
وطلب الباحث مهن اإبداء يالر أأي حول عبارات ا ألداة من حيث انسجام ي
لك عبارة ملوضوع
الي راسة ،ووضوح صياغهتا ،ومالمئهتا للمجال اذلي يندرج حتته ،وبناء عىل امللحوظات
واملقرتحات اليت أأبداها ي
احملمكون ،يمت ا ألخذ جبميعها والاس تفادة مهنا يف تصممي الاستبانة يف
صورهتا ال ِّ يهنائ رية.
 ثبات أأداة الي راسةللترأأكيد من ثبات أأداة ي ِّالراسة رمت اس تخدام معادةل أألفا كرونباخ ( Alpha
اخيل
 )Cronboch'sملعرفة مدى اتيساق عبارات ا ألداة ،وجدول رمق ( )3يعرض الاتيساق الر ي
ألداة ي ِّالراسة.
جدول رمق ( )3ي
يوحض قمية معادةل أألفا كرونباخ ل ي
ّك حمور من حماور أأداة الي راسة
م

حماور أأداة الي راسة

عدد
الفقرات

معادةل أألفا
كرونباخ

1

درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس
ُك ْ
وت ِّدي ُفوار
أأ ِّيه متطلربات ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت
ِّدي ُفوار
املعوقات اليت تواجه املديرين يف ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف
يِّ
ُ
ِّ
ُ
مدارس ك ْ
وت ديفوار
ُ
ي
ِّ
أ
املهن للمعلمني يف مدارس ك ْ
وت
دور املساءةل رالرتبويرة يف حتسني الداء ِّ ي
ِّدي ُفوار
الث يبات العا يم حملاور أأداة ا يلراسة

15

0.791

11

0.671

11

0.790

14

0.763

51

0.803

2
3
4

السابق رمق  3أأ ين نس بة الث ربات لّكي حمور من حماور أأداة الي راسة،
يتيضح من جدول ر
تراوحت ما بني ( )0.791و( ،)0.671حيث بلغ الث ربات العا يم ل ألداة ( ،)0.803وذكل دلةل
عىل أأ رن ا ألداة تترس بدرجة عالية من الث ربات ميكن ا ألخذ هبا يف اإجراء اجلانب امليدا ِّ ي ي من
ي ِّالراسة.
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 املعاجلة الإحصائيرةلتحقيق أأهداف الي راسة ،رمت اس تخدم ا ألساليب الإحصائ رية الترالية التيكرارات والنيسب
املئويرة لوصف عينة الي راسة ،واملتوسطات احلساب رية وا ألوزان النيسبيرة لتحديد اس تجاابت أأفراد
العينة ،والاحنرافات املعياريرة ملعرفة مدى احنراف اس تجاابت أأفراد العينة لّكي عبارة ،ومعادةل
أألفا كرونباخ ) )Alpha Cronbach'sحلساب الث يبات.
 نتاجئ الي راسة ومناقش هتاهدفت ي ِّالراسة اإىل حتديد درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني
املهن من وهجة نظره ،وقد اعمتدت ي ِّالراسة عىل الاستبانة اليت
ودورها يف حتسني أأدامه
ي
ُوضعت ألجل اس تجاابت أأفراد العينة ،وفامي ييل عرض النرتاجئ اليت أأسفرت عهنا الي راسة
السؤال ا أل رول ما درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس
 نتاجئ ُُّك ْ
وت ِّدي ُفوار من وهجة نظره؟
السؤال اس ُتّ ِّرجت املتوسطات احلساب رية والاحنرافات املعياريرة
ل إالجابة عن هذا ي
وا ألوزان ال ِّن يسبيرة و ُّالرتب للفقرات ،وجدول 4يعرض ترتيب فقرات احملور حسب املتوسطات
احلسابيرة لّك فقرة.
جدول رمق ( )4متوسطات حساب رية واحنرافات معياريرة و أأوزان نسبيرة ُورتب لفقرات حمور
درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار
الفقرات

ُرتبة
رمق
الفقرة الفقرة
من الزتامات املدير يف ترس يخ املساءةل رالرتبويرة
 1تأأنيب املع ِّل يمني عىل عدم انصياعه لتعلاميت
7
املدرسة وقوانيهنا
 2توفري مناخ اإنسا ي ي بني الإدارة واملع ِّل يمني يف
10
املدرسة
ي
ِّ
أ
 3حتفزي املعلمني عىل اإجناز أهداف املادرة
15
العلميرة يف الوقت املناسب
 4متابعة املع ِّل يمني وحماسبهت لعدم انتظاهم يف
6
احلضور للعمل يف املواعيد احملدردة
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املتوسط
احلسايب
ي

الاحنراف
املعياري
ي

الوزن
النيس ييب

درجة
ا أل ِّمهي رية

4.05

1.103

81

عالية

3.91

.921

78.2

عالية

3.88

711.

77.6

عالية

3.84

.824

76.8

عالية
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4

5

1

6

2

7

14

8

12

9

5
13

10
11

11

12

3

13

9

14

8

15

احلرص عىل أأن تسود عالقة تترس ابلشر فافية
واملوثوقية بني الإدارة واملع ِّل يمني يف املدرسة
تطبيق نظام املساءةل رالرتبويرة بفاعليرة وعلنية
وتعزيز أأسلوب يالرقابة ا رذلاتية لى املع ِّل يمني
تبليغ املع ِّل يمني ابلترعلاميت املتع ِّل يقة مبهنهت
وحماسبهت عند الترقصري
الوظيفي لى
توفري قدر مناسب من يالرضا
ي
املعليمني ومعاجلة فتور الر افع رية يف أأدامه
معاقبة املع ِّل يمني عىل قصوره يف دراسة
حمتوايت املهنج يِّالرايس وحتلهيا
اإشـراك املع ِّل يمـني يف ياختــاذ القرارات املدرس رية
تبن نظام للماكفأت واحلوافز والاعرتاف
ابلتر يمزي بني العاملني اجلا ِّ يدين ابملدرسة
لفت نظر املع ِّل يمني اإىل ضعفه يف اإدارة
ميي وعدم مراعاهت للفروق
املوقف الترعل ي
ايس
الفرديرة أأثناء تنفيذ املهنج يِّالر ي
وجود برامج لتدريب املعليمني يف املدرسة
عىل أأساليب املساءةل رالرتبويرة ومتطلرباهتا
رفع تقرير مفصل عن أأداء املع ِّل يمني امل ِّ يمتزيين
واملقرصين
لوم املع ِّل يمني عىل اإهامهل لوضع ر
اخلطة
الس نويرة والشي هريرة واليوميرة للمواد اليت
ي
يدرسوَّنا
ي ِّ

د .سيسي أحاندو

3.73

.944

74.6

عالية

3.64

1.357

72.8

عالية

3.54

1.024

70.8

عالية

3.50

.896

70

عالية

3.36

978.

67.2

متوسطة

3.28
3.14

1.311
1.355

65.6
62.8

متوسطة
متوسطة

2.59

.837

51.8

ضعيفة

2.35

1.261

47

ضعيفة

2.18

1.298

43.6

ضعيفة

2.11

1.664

42.2

ضعيفة

يترضح من جدول رمق ( )4أأ رن متوسطات درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل رالرتبويرة
لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من وهجة نظره تراوحت ما بني ( )4.05و( ،)2.11أأي
بني (عالية) و(ضعيفة) ،وحصلت الفقرة رمق ( )7اليت نصها " تأأنيب املع ِّل يمني عىل عدم انصياعه
احلسايب
لتعلاميت املدرسة وقوانيهنا " عىل املرتبة ا ألوىل بدرجة ا أل ِّيمهيرة (عالية)؛ اإذ بلغ متوسطها
ي
املعياري ( ،)1.103وقد تعود هذه النرتيجة اإىل درجة اكفية من ال ِّنيظام الف رعال
( ،)4.05واحنرافها
ي
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نظرا ل ِّت يفاق وهجة
للمساءةل رالرتبويرة املتع ِّل يقة بتقيُّ ِّد املع ِّل يمني بتعلاميت املدرسة ولواحئها وقوانيهنا؛ ً
نظر املع ِّل يمني عىل الزتام املديرين يف حماس بة املع ِّل يمني وتأأنيهب عىل عدم اهامتهم بأأنظمة املدرسة
وتعلاميهتا ،و أأبرزت دراسة أأيب حشيش ( )2010أأ رن درجة ممارسة مديري املدارس الثرانويرة
الفن ،واكنت أأعىل فقرات تأأنيب املدير
مبحافظة غزة للمساءةل جتاه معليمهي اكنت كبرية يف بعدهيا ي
املع ِّل يمني عىل تقصريه يف ا ِّت يباع أأنظمة املدرسة ولواحئها.
و أأتت الفقرة رمق ( )10اليت مغزاها "توفري مناخ اإنسا ي ي بني الإدارة واملع ِّل يمني يف
املدرسة" عىل املرتبة الثرانية بدرجة ا أل ِّيمه رية (عالية) ،حيث بلغ متوسطها احلسا ييب (،)3.91
املعياري ( ،).921وتعزى هذه النرتيجة اإىل قناعة املديرين يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار
واحنرافها
ي
بأأ ِّمهييرة توفري بيئة تعلمييرة قامئة عىل العالقات الإنسانيرة ،ودورها الفاعل يف حتسني أأداء املدرسة،
وحتقيق ا ألهداف ر
اخملططة لها ،وجيدر ابلإشارة اإىل أأ رن العالقات الإنسان رية بني الإدارة واملع ِّل يمني
تقوم عىل أأساس الإميان أأ رن ٍي
لّك فرد من العاملني هل قدرات وإاماكتات ميكن الاس تفادة مهنا،
وتمنيهتا يف البيئة املدرس رية ،وهذا الإميان هو جحر ا ألساس لس يادة املناخ املالمئ اذلي يساعد يمنو
املع ِّل يمني همن ًّيا ،وزايدة اإنتاهج (العتييب ،)2007،ويشري (فهد )2014،اإىل أأ رن مدير املدرسة
املدريس ،وجيب عليه أأن يسه اإسها ًما يف توفري مناخ
يع ُّد حلقة الوصل بني أأطراف اجملمتع
ي
اإنسا ي ي ،من خالل تشييع روح ا أللفة واحملبة بني الإدارة واملع ِّل يمني ،و أأن يعمل عىل حتقيق
التروافق بني حاجات املع ِّل يمني ورغباهت و أأهدافه بوجه عام وبني تطوير مس توى أأدامه بوجه
خاص؛ ممرا يؤ ِّ يدي اإىل حتقيق نتاجئ أأفضل يف خمرجات الترعلمي.
ي
ي
ِّ
بيامن حصلت الفقرة رمق ( )15اليت حمتواها "حتفزي املعلمني عىل اإجناز أأهداف املادرة
احلسايب
العلميرة يف الوقت املناسب" عىل املرتبة الث رالثة بدرجة ا أل ِّيمهيرة (عالية) ،اإذ بلغ متوسطها
ي
املعياري ( ،).711وتترفق هذه النرتيجة مع دراسة احلسن ( )2010اليت
( ،)3.88واحنرافها
ي
مؤرشا هم ًّما عىل حرص املع ِّل يمني يف حتقيق
أأكردت أأ رن الاهامتم ابملساءةل يف اجملال رالرت ي
بوي يع ُّد ِّ ي ً
أأهداف املادرة العلم رية يف املدرة احملدردة ،ورغبهت يف الارتقاء مبس توى أأدامه .
وهناك ثالث فقرات حظيت ابملراتب الث رالث ا ألخرية ،ودرجة ا أل ِّمهي رية لّكي مهنا
(ضعيفة) ،ويه الفقرة رمق ( )3اليت عبارهتا "وجود برامج لتدريب املعليمني يف املدرسة عىل
معياري (،)1.261
أأساليب املساءةل رالرتبويرة ومتطلرباهتا" مبتوسط حسا ييب ( ،)2.35واحنراف
ٍي
والفقرة رمق ( )9اليت نصها "رفع تقرير مفصل عن أأداء املع ِّل يمني امل ِّ يمتزيين واملقرصين" مبتوسط
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معياري ( ،)1.298والفقرة رمق ( )8اليت حمتواها "لوم املع ِّل يمني عىل
حسايب ( ،)2.18واحنراف
ي
اإهامهل لوضع ر
حسايب
يدرسوَّنا" مبتوسط
الس نويرة والشر هريرة واليوميرة للمواد اليت ي ِّ
ٍي
اخلطة ر
معياري ( ،)1.664وتعول هذه النرتاجئ إاىل غياب دور الإدارة املدرس رية يف
( ،)2.11واحنراف
ي
تنظمي برامج تأأهيل املع ِّل يمني ملامرسة همنة التردريس ،وتدريهب يف أأثناء اخلدمة؛ ممرا مي ِّيكهن من أأداء
حصيح ،ابلإضافة اإىل ضعف دورها يف تقدمي تقرير عن أأداء املع ِّل يمني؛ ليعي لكٌّ
هماهم عىل وجه ٍ
مهن نقاط رقوته وضعفه ،وماكفأأة اجلا ِّ يدين وامل ِّ يمتزيين مهن .
السؤال الث را ي ما أأ ُّه متطلربات ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت
 نتاجئ ُِّّدي ُفوار من وهجة نظره؟
السؤال اس ُتّ ِّرجت املتوسطات احلسابيرة والاحنرافات املعياريرة
ل إالجابة عن هذا ي
وا ألوزان ال ِّن يسبيرة و ُّالرتب للفقرات ،و ييبني جدول رمق  5ي
يبني ترتيب فقرات احملور حسب
املتوسطات احلساب رية لّك فقرة.
جدول رمق ( )5متوسطات حساب رية واحنرافات معياريرة و أأوزان نسبيرة ُورتب لفقرات حمور
متطل ربات ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار
الفقرات

ُرتبة
رمق
الفقرة الفقرة
من أأ ِّيه متطلربات ترس يخ املساءةل رالرتبوية
 1تنظمي دورات تدريبيرة مس رمترة
9
ر
عن مفاهمي املساءةل الرتبويرة
ومتطلرباهتا
 4ا ألخذ مببد أأ املشاركة امجلاعيرة يف
11
صناعة القرار
 2اإصدار أأدةل اسرتشاديرة للمدرسة
5
ر
تتعلق ابملساءةل رالرتبويرة لى
املع ِّل يمني
 3إارشاك املع ِّل يمني يف تنس يق
2
ر
متطلبات تنفيذ أليات املساءةل
رالرتبويرة يف املدرسة
 5مراجعة الترعلاميت والقوانني
10
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

املتوسط
احلسايب
ي

الاحنراف
املعياري
ي

الوزن
النيس ييب

درجة
ا أل ِّيمه رية

4.26

907.

85.2

عالية
جدً ا

4.25

1.032

85

4.23

1.225

84.6

عالية
جدً ا
عالية
جدً ا

4.17

845.

83.4

عالية

3.91

.785

78.2

عالية

العدد ()04

مارس 2017

132

درجة التزام المديرين بترسيخ المساءلة التربو ية ودورها في تحسين الأداء المهني

4

6

7

7

1

8

6

9

3

10

8

11

املتع ِّل يقة ابملساءةل يف املدرسة
بشّك دامئ
ل
ت
نظ
ي
وجود اللرواحئ ا ميية يف املدرسة
املهن
حملاس بة املع ِّل يمني يف أأدامه ي
تعزيز مبادئ املساءةل واحملاس بة
بني املع ِّل يمني
اس متراريرة معل رية مراقبة املع ِّل يمني
ايس
ومتابعهت خالل العام الي ر ي
لتوثيق نتاجئ العمل رية الترعلمي رية
امتالك املدير اخلربات يف جوانب
املساءةل واحملاسبية والترقومي
اإعالم املع ِّل يمني ابلقوانني واللرواحئ
املعمول هبا يف املدرسة
توفري ا ألعداد الاكفية من الكوادر
املؤهرةل والفنيني يف اإدارة املدرسة
ملتابعة أأداء املع ِّل يمني

د .سيسي أحاندو

3.90

1.333

78

عالية

3.88

1.261

77.6

عالية

3.85

954.

77

عالية

3.85

1.001

77

عالية

3.59

1.225

71.8

عالية

2.76

1.280

55.2

متوسطة

يتَ ربني من جدول مق ( )5أأ رن متوسطات حمور متطلربات ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى
املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من وهجة نظره احنرصت فامي بني ( )4.26و( ،)2.76أأي بني
(عالية جدً ا) و(متوسطة) ،و أأحرزت الفقرة رمق ( )9اليت حفواها "تنظمي دورات تدريبيرة مس رمترة
عن مفاهمي املساءةل رالرتبويرة ومتطلرباهتا" يف املرتبة ا ألوىل ،حيث بلغ متوسطها احلسا ييب (،)4.26
املعياري ( ،).907بيامن حصلت الفقرة رمق ( )11اليت نصها "ا ألخذ مببد أأ املشاركة
واحنرافها
ي
معياري
حسايب قدره ( ،)4.25واحنراف
امجلاعيرة يف صناعة القرار" عىل املرتبة الثرانية مبتوسط
ي
ي
( ،)1.032و أأتت الفقرة رمق ( )5اليت عبارهتا "اإصدار أأدةل اسرتشاديرة للمدرسة تتعلرق ابملساءةل
املعياري
رالرتبويرة لى املع ِّل يمني" عىل املرتبة الث رالثة ،اإذ بلغ متوسطها احلسا ييب ( ،)4.23واحنرافها
ي
( ،)1.225ومجيعها بدرجة ا أل ِّيمه رية (عالية جدً ا) ،وقد تعود هذه النرتاجئ اإىل أأ رن هذه املتطلربات
حمورية لرتس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وخاصة ما يتعلرق بتنظمي
وت ِّدي ُفوار ،ر
دورات تدريبيرة عن مفاهمي املساءةل رالرتبويرة ومتطلرباهتا ،وا ألخذ مببد أأ املشاركة امجلاعيرة يف صناعة
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القرار حيث يشري عبد الس تار ( )2009اإىل مجموعة من املتطلربات ،أأمهيها نرش ثقافة املساءةل
بني املع ِّل يمني يف املدرسة ،من خالل الر ورات ال رتدريبيرة عن مفهوم املساءةل رالرتبويرة وعنارصها
و أأ ِّمهي ريهتا يف تطوير العمل رية الترعلمي رية ،ابلإضافة اإىل هتيئهت نفس ًّيا لفهمها وتقبليها مبا يضمن الزتاهم ،
ويُق ِّل يل من مقاومهت  ،وإارشاكه يف ياختاذ القرارات املدرس يرة ،وا ألخذ بأرامه .
ويف املقابل حصلت الفقرة رمق ( )8اليت حمتواها "توفري ا ألعداد الاكفية من الكوادر
املؤهرةل والفنيني يف اإدارة املدرسة ملتابعة أأداء املع ِّل يمني" عىل املرتبة ا ألخرية بدرجة ا أل ِّمهي رية
املعياري ( ،)1.280وقد يعود ذكل اإىل
(ضعيفة) ،ومتوسطها احلسا ييب قدره ( ،)2.76واحنرافها
ي
رقةل أأ ِّمهيهير ا من وهجة نظر املع ِّل يمني عىل يالرمغ من دورها الفاعل يف جناح الإدارة املدرس رية فامي
يتعلرق برتس يخ املساءةل ا رلرتبويرة لى املع ِّل يمني.
املعوقات اليت تواجه املديرين يف ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى
السؤال الث رالث ما يِّ
 نتاجئ ُّاملع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من وهجة نظره؟
السؤال اس ُتّ ِّرجت املتوسطات احلساب رية والاحنرافات املعياريرة
ل إالجابة عن هذا ُّ
وا ألوزان ال ِّن يسبيرة و ُّالرتب للفقرات ،وجدول رمق ( )6ي
يوحض ترتيب فقرات احملور حسب
املتوسطات احلسابيرة لّك فقرة.
جدول رمق ( )6متوسطات حساب رية واحنرافات معياريرة و أأوزان نسبيرة ُورتب لفقرات حمور
املعوقات اليت تواجه املديرين يف ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار
يِّ
الفقرات

ُرتبة
رمق
الفقرة الفقرة
معوقات ترس يخ املساءةل رالرتبويرة
من يِّ
 1غياب برامج تدريبيرة يف مفاهمي
7
املساءةل رالرتبويرة و أأ ِّيمهيهتا يف املنظومة
الترعلمي رية
 2عدم وجود معايري حمدردة ي يمت يف
2
أ
املهن
ضومها قياس الإجناز والداء ي
للمع ِّل يمني
 3انشغال املدير اب ألعامل املكتبيرة ر
وقةل
3
ي
ِّ
تواصله مع املعلمني يف املدرسة
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

الوزن
النيس ييب

درجة
ا أل ِّمهي رية

املتوسط الاحنراف
املعياري
احلسايب
ي
ي
4.45

1.047

89

عالية
جدً ا

4.13

1.052

82.6

عالية

4.05

.901

81

عالية
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3.94

.799

78.8

عالية

3.83

.894

76.6

عالية

3.46

.937

69.2

عالية

3.34

1.165

66.8

متوسطة

3.32

.985

66.4

متوسطة

3.32

1.073

66.4

متوسطة

2.54

1.126

50.8

ضعيفة

2.47

1.458

49.4

ضعيفة

1

4

8

5

11

6

5

7

6

8

9

9

4

10

10

11

رقةل خربة املديرين ابملساءةل رالرتبويرة
املهن
وفاعليرهتا يف حتسني أأدامه ي
البريوقراطية وضعف أليات املتابعة
والترقومي من قبل اإدارة املدرسة
هتميش املع ِّل يمني يف ياختاذ القرارات
املدرس رية
اعتقاد املدير بأأ رن املساءةل تزيد من
فيس لى
درجة القلق والضر غط النر ي
املع ِّل يمني
عدم جدوى تعزيز املساءةل رالرتبوية
لى املع ِّل يمني كون القرارات املترخذة
غري تافذة
إارصار املع ِّل يمني عىل تكرار ا ألخطاء
وعدم الاعرتاف هبا
غياب العداةل والشر فافية لى
املديرين يف تقيمي أأداء املع ِّل يمني
ضعف ال ِّث يقة لى املدير يف قدرات
املع ِّل يمني وإاماكنيراهت

املعوقات اليت تواجه املديرين يف
بت أأمل جدول رمق ( )6يُلحظ أأ رن متوسطات حمور يِّ
ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من وهجة نظر املع ِّل يمني أأنفسه
تراوحت ما بني ( )4.45و( ،)2.47أأي بني (عالية جدً ا) و(ضعيفة) ،وابس تعراض أأعىل فقرات
من هذا احملور ،حتظى الفقرة رمق ( )7اليت نصها " غياب برامج تدريبيرة يف مفاهمي املساءةل
رالرتبويرة و أأ ِّيمهيهتا يف املنظومة الترعلمي رية " ابملرتبة ا ألوىل مبتوسط حسا ييب بلغ ( ،)4.45واحنراف
معياري ( )1.047بدرجة ا أل ِّيمه رية (عالية جدً ا) ،وتعزى هذه النرتيجة اإىل ضعف وعي املديرين
ي
بأأ ِّيمه رية الر ورات ال رتدريبيرة حول املساءةل رالرتبويرة ،عىل رالرمغ من فاعل ييهتا يف مساعدة املع ِّل يمني عىل
معرفة املساءةل رالرتبويرة ومتطلرباهتا يف البيئة املدرس رية.
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و أأتت الفقرة رمق ( )2اليت عبارهتا "عدم وجود معايري حمدردة ي يمت يف ضومها قياس الإجناز وا ألداء
معياري (،)1.052
املهن للمع ِّل يمني" يف املرتبة الثرانية مبتوسط حسا ييب قدره ( ،)4.13واحنراف
ي
ي
ي
ر
تلهيا الفقرة رمق ( )3اليت حمتواها "انشغال املدير اب ألعامل املكتب رية وقةل تواصله مع املع ِّلمني يف
معياري ( ،).901وَّكتاهام
املدرسة" يف املرتبة الث رالثة مبتوسط حسا ييب بلغ ( ،)4.05واحنراف
ي
بدرجة ا أل ِّيمه رية (عالية) ،ويعود ذكل اإىل أأ رن معظ مديري املدارس يف ُك ْ
وت ِّدي ُفوار غري مقتنعني
املهن للمع ِّل يمني ،عىل اعتبار أأ رن املع ِّل يمني
برضورة وجود معايري ي يمت يف ضومها قياس ا ألداء ي
وري الاهامتم
ميارسون همنة التردريس اليت يتقاضون رواتب شهرية مقابل ذكل ،وليس من ي
الرض ي
ابملعايري اليت ترىج هممن الت يصاف ،ر
وقةل الاهامتم مبعايري املساءةل رالرتبويرة يف املدرسة تع ُّد من أأ يه
الترح يِّدايت اليت تقف حدً ا دون ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني ،فاملدير اذلي ل يسعى اإىل
حتسني أأداء املع ِّل يمني من خالل الربامج التردريبيرة ،أأو وضع ُّ
الرشوط واملعايري لتقيمي أأدامه  ،قد
َيفق يف القيام بأأدواره عىل وجه حصيح ،وفاقد ي
اليشء ل يعطيه.
ويؤ ِّ يكد أأخورش يدة ( )2006عىل ذكل أأ رن الاهامتم ابملساءةل رالرتبويرة ،ووضع معايري
رضوراي يف املؤسسات ال رتعلمي رية ،ذكل أأ رن هذا
حمدردة لضبط ا ألداء ،ومراجعته يف ضومها أأ ًمرا
ًّ
ال ِّنيظام احملاس ييب يضمن ضبط سلوك املع ِّل يمني والإداريني هبذه املؤسسات ،ويلزهم اب ِّت يباع ا ألنظمة
واللرواحئ والقواعد اليت هتدف اإىل تنظمي كفاءة وف رعال رية العمل.
وحصلت الفقرة رمق ( )4اليت عبارهتا "غياب العداةل والشر فافية لى املديرين يف تقيمي
معياري (،)1.126
أأداء املع ِّل يمني" يف املرتبة قبل ا ألخرية مبتوسط حسا ييب ( ،)2.54واحنراف
ي
تلهيا الفقرة رمق ( )10اليت مغزاها " ضعف ال ِّث يقة لى املدير يف قدرات املع ِّل يمني وإاماكن رياهت " يف
معياري ( ،)1.458وَّكتاهام بدرجة ا أل ِّيمهيرة
املرتبة ا ألخرية مبتوسط حسا ٍ ييب ( ،)2.47واحنراف
ٍي
(ضعيفة) ،وتعول هذه النرتاجئ اإىل أأ رن املع ِّل يمني ل يرون أأ رن غياب العداةل والشر فافية لى املديرين
املعوقات اليت تواجه تعزيز املساءةل
يف تقيمي أأدامه  ،وضعف ال ِّث يقة لى املديرين يف قدراهت من يِّ
رالرتبويرة يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من وهجة نظره.
املهن للمع ِّل يمني يف مدارس
 نتاجئ ُّالسؤال رالرابع ما دور املساءةل رالرتبويرة يف حتسني ا ألداء ِّ ي
ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من وهجة نظره؟
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السؤال اس ُتّ ِّرجت املتوسطات احلساب رية والاحنرافات املعياريرة
ل إالجابة عن هذا ي
وا ألوزان ال ِّن يسبيرة و ُّالرتب للفقرات ،وجدول  7ي
يبني ترتيب فقرات احملور حسب املتوسطات
احلساب رية لّك فقرة.
جدول رمق ( )7متوسطات حسابيرة واحنرافات معياريرة و أأوزان نسبيرة ُورتب لفقرات حمور دور
املهن للمع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار
املساءةل رالرتبويرة يف حتسني ا ألداء ِّ ي
الفقرات

ُرتبة
رمق
الفقرة الفقرة
من أأدوار املساءةل رالرتبويرة يف حتسني أأداء املع ِّل يمني
 1توجيه املع ِّل يمني اإىل معرفة
4
مسؤوليراهت وواجباهت يف
املدرسة
ي
 2حتفزي املع ِّلمني عىل متابعة ِّ ي
لك
3
ما هو جديد يف جمال الترعلمي
حث ي
ُّ
املعُّل عىل الترقيُّد مبوعد
3
8
الصفية واستامثر وقهتا
احلصة ر
 4دفع املع ِّل يمني اإىل اإجناز املهام
1
املوَّكة اإليه يف الوقت احملدرد
 5اإحساس املع ِّل يمني ابلرقابة ا رذلاتية
5
املهن
يف أأدامه ي
 6تزويد املع ِّل يمني بتغذية راجعة
6
املهن عىل
تطو ِّر أأدامه
عن ُّ
ي
املدريس
ّّص و
املس توى الشر ي
ي
 7اإلزام املع ِّل يمني بتقدمي الترقارير عن
14
ل
ُّ
عل
ت
ر
الوضعية ا مييرة والترعلميرة
دوري
بشّك ٍ ي
 8توفري قدر مناسب من يالرضا
2
ي
الوظيفي لى املع ِّلمني والزتام
ي ِّ
بقوانينه ولواحئه
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املتوسط الاحنراف
املعياري
احلسايب
ي
ي

الوزن
النيس ييب

درجة
ا أل ِّمهييرة

4.48

1.114

89.6

عالية جدً ا

4.45

952.

89

عالية جدً ا

4.41

.988

88.2

عالية جدً ا

4.36

.796

87.2

عالية جدً ا

4.30

.901

86

عالية جدً ا

4.12

875.

82.4

عالية

4.09

.896

81.8

عالية

3.97

1.191

79.4

عالية
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10

9

9

10

13

11

11

12

12

13

7

14

متكني املع ِّل يمني من همارة اإدارة
ميي والتيعامل مع
املوقف الترعل ي
مشالكته
ي
ِّ
تشجيع املعلمني يف اإعداد ر
اخلطة
اليوميرة لدلُّ روس بشّك سلمي
تنبيه املع ِّل يمني بأأ ِّمهي رية الترقومي
املس يمتر ومراعاة الفروق الفرديرة
بني املتع ِّل يمني
مساعدة املع ِّل يمني عىل اس تخدام
طرائق التردريس املناس بة
و أأساليهبا
منح املع ِّل يمني القدرة عىل صياغة
الصفية وفق القواعد
ا ألس ئةل ر
يالرتبويرة
حتفزي املع ِّل يمني عىل ممارسة النُّ يمو
املهن بشّك مس يمتر
ي
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3.85

1.047

77

عالية

3.77

.885

75.4

عالية

3.72

826.

74.4

عالية

3.71

1.011

74.2

عالية

3.49

1.188

69.8

عالية

3.18

.927

63.6

متوسطة

يترضح من جدول رمق ( )7أأ رن مجيع املتوسطات احلساب رية حملور دور املساءةل رالرتبويرة يف
املهن للمع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من وهجة نظره تراوحت ما بني ()4.48
حتسني ا ألداء ِّ ي
و( ،)3.18أأي بني (عالية جدً ا) و(متوسطة) ،وحصلت الفقرة رمق ( )4اليت نصها "توجيه
املع ِّل يمني اإىل معرفة مسؤول رياهت وواجباهت يف املدرسة" عىل املرتبة ا ألوىل مبتوسط حسا ٍ ييب بلغ
معياري ( ،)1.114تلهيا الفقرة رمق ( )3اليت حفواها "حتفزي املع ِّل يمني عىل
( ،)4.48واحنراف
ي
متابعة ِّ ي
لك ما هو جديد يف جمال الترعلمي" يف املرتبة الثرانية مبتوسط حسا ييب قدره (،)4.45
حث ي
معياري ( ،).952وتالت الفقرة رمق ( )8اليت عبارهتا " ُّ
املعُّل عىل الترقيُّد مبوعد
واحنراف
ي
ياري
الصفية واستامثر وقهتا" املرتبة الث رالثة مبتوسط
ٍي
حسايب ( ،)4.41واحنراف مع ي
احلصة ر
( ،).988ومجعهيا بدرجة ا أل ِّمهي رية (عالية جدً ا) ،وتعزى هذه النرتاجئ اإىل قناعة املع ِّل يمني بدور
املهن ،وحتقيق أأهداف العمل رية الترعلمي رية وال رتعلُّم رية ،ويشري
املساءةل رالرتبويرة يف تطوير أأدامه
ي
أأخوارش يدة ( )2004اإىل أأن املساءةل رالرتبويرة تساعد العاملني من مع ِّل يمني وإاداريني يف تطوير
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أأدامه من خالل متكيهن يف معرفة واجباهت وحقوقه  ،ومتابعة ي
لك جدي ٍد يف جمال الترعلمي،
ايس ،وحتقيق النُّ يِّمو
والانضباط
الوظيفي؛ ا ألمر اذلي يؤ ِّ يدي اإىل حتقيق أأهداف املهنج ي ِّالر ي
ي
للمتع ِّل يمني.
الصفيرة
وحظيت الفقرة رمق ( )12اليت حمتواها "منح املع ِّل يمني القدرة عىل صياغة ا ألس ئةل ر
معياري ()1.188
وفق القواعد رالرتبويرة" ابملرتبة قبل ا ألخرية مبتوسط حسا ٍ ييب ( ،)3.49واحنراف
ٍي
بدرجة ا أل ِّيمه رية (عالية) ،وتترفق هذه النرتيجة مع دراسة سالمة ( )2013اليت توصلت اإىل أأ رن
املساءةل رالرتبويرة تساعد املع ِّل يمني يف تطوير أأدامه من خالل متكيهن يف الترّطيط اجل ريد رلدلرس
الصفيرة املالمئة ملس توى الر ارسني.
والترنظمي ،والإجراءات ال رتعلمي رية والترعلُّم رية ،وصياغة ا ألس ئةل ر
املهن بشّك مس يمتر" يف املرتبة
وتلهتا الفقرة رمق ( )7اليت نصها "حتفزي املع ِّل يمني عىل ممارسة النُّ يمو ي
معياري ( ).927بدرجة ا أل ِّيمهية (متوسطة) ،وقد
ا ألخرية مبتوسط حسا ييب ( ،)3.18واحنراف
ي
يعود ذكل اإىل ُّ
ترّس بعض القناعات غري الإجياب رية لى معظ املع ِّل يمني يف مدارس كوت ديفوار
املهن بشّك مس مت ير ،عىل رالرمغ من أأ ِّيمه ريهتا يف حتسني أأدامه  ،ومتكيهن من
حول ممارسة النُّ يمو ي
سلمي.
أأداء هماهم عىل وج ٍه ٍ
 اس تنتاجات الي راسةيف ضوء حتليل نتاجئ ي ِّالراسة رمت التروصل اإىل أأ ِّيه الاس تنتاجات الترالية
أأبرزت ي ِّالراسة أأ رن متوسطات حمور درجة الزتام املديرين برتس يخ املساءةل ال ررتبويرة لى
املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من وهجة نظره تراوحت ما بني ( )4.05و( ،)2.11أأي بني
(عالية) و(ضعيفة) ،واكنت أأعىل فقراته الفقرة رمق (" )7تأأنيب املع ِّل يمني عىل عدم انصياعه
لتعلاميت املدرسة وقوانيهنا" ،والفقرة رمق (" )10توفري مناخ اإنسا ي ي بني الإدارة واملع ِّل يمني يف
املدرسة" ،والفقرة رمق (" )15حتفزي املع ِّل يمني عىل اإجناز أأهداف املادرة العلم رية يف الوقت
املناسب".
و أأابنت ي ِّالراسة أأ رن متوسطات حمور متطلربات ترس يخ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف
مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من وهجة نظره احنرصت فامي بني ( )4.26و( ،)2.76أأي بني (عالية
جدً ا) و(متوسطة) ،واكنت أأعىل فقراته الفقرة رمق (" )9تنظمي دورات تدريبيرة مس رمترة عن
مفاهمي املساءةل رالرتبويرة ومتطلرباهتا" ،والفقرة رمق (" )11ا ألخذ مببد أأ املشاركة امجلاع رية يف صناعة
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القرار" والفقرة رمق (" )5اإصدار أأدةل اسرتشاديرة للمدرسة تتعلرق ابملساءةل رالرتبويرة لى
املع ِّل يمني".
املعوقات اليت تواجه املديرين يف ترس يخ
كام اس تنتجت ي ِّالراسة أأ رن متوسطات حمور يِّ
املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من وهجة نظر املع ِّل يمني أأنفسه تراوحت
ما بني ( )4.45و( ،)2.47أأي بني (عالية جدً ا) و(ضعيفة) ،واكنت أأعىل فقراته الفقرة رمق ()7
"غياب برامج تدريبيرة يف مفاهمي املساءةل رالرتبويرة و أأ ِّمهييهتا يف املنظومة الترعلمي رية" ،والفقرة رمق ()2
املهن للمع ِّل يمني" والفقرة رمق ()3
"عدم وجود معايري حمدردة ي يمت يف ضومها قياس الإجناز وا ألداء ي
"انشغال املدير اب ألعامل املكتب رية ر
وقةل تواصله مع املع ِّل يمني يف املدرسة".
املهن
وتوصلت ي ِّالراسة اإىل أأ رن متوسطات حمور دور املساءةل رالرتبويرة يف حتسني ا ألداء ِّ ي
للمع ِّل يمني يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من وهجة نظره تراوحت ما بني ( )4.48و( ،)3.18أأي بني
(عالية جدً ا) و(متوسطة) ،واكنت أأعىل فقراته الفقرة رمق (" )4توجيه املع ِّل يمني اإىل معرفة
مسؤول رياهت وواجباهت يف املدرسة" ،والفقرة رمق (" )3حتفزي املع ِّل يمني عىل متابعة ِّ ي
لك ما هو
حث ي
جديد يف جمال الترعلمي" والفقرة رمق (ُّ " )8
الصفية واستامثر
املعُّل عىل الترقيُّد مبوعد احلصة ر
وقهتا".
 توصيات الي راسةالسابقة ياذلكر أأ ْو َصت ي ِّالراسة ابليت
استنادًا اإىل النرتاجئ ر
 .1ت َِّبن مديري املدارس مبد أأ املساءةل رالرتبويرة لى املع ِّل يمني ،وذكل من خالل تنفيذ ر
خطة
اإجرائ رية تُ ِّ ي
رّس س ياس َة احملاس بة و رالَّناهة يف املدرسة.
 .2الزتام مديري املدارس يف ترس يخ قمي املساءةل رالرتبويرة؛ لتصبح سلو ًاك معتادًا لى مجيع
املع ِّل يمني.
 .3توعية املع ِّل يمني حبقوقه وواجباهت ومسؤوليراهت  ،وحهث للكشف عن ا ألنظمة املدرس رية
وتعلاميهتا ولواحئها.
 .4تعزيز العالقة الإنسان رية بني الإدارة واملع ِّل يمني ،وتطبيق مبد أأ املشاركة امجلاع رية يف ياختاذ
القرارات املدرس رية.
 .5مراعاة العداةل يف حماس بة املع ِّل يمني ،وذكل عن طريق اإجياد أأدوات واحضة ميكن من خاللها
احلمك عىل أأدامه مبوضوعية.
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 .6تنظمي دورات تدريبيرة عن مفاهمي املساءةل رالرتبويرة و أأ ِّمهي ريهتا ومتطلرباهتا ،وتطبيق مبد أأ
املشاركة امجلاع رية يف ياختاذ القرارات املدرس رية.
 مقرتحات الي راسةتقرتح ي ِّالراسة املزيد من اإجراء دراسات أأخرى
 .1مس توى تطبيق املع ِّل يمني املساءةل رالرتبويرة يف مدارس ُك ْ
وت ِّدي ُفوار من وهجة نظر مديرهيا.
 .2فاعل رية املساءةل رالرتبويرة يف جودة العمل رية الترعلمي رية والترعلُّم رية من وهجة نظر مديري املدارس
ومع ِّل يمهيا.
 قامئة املراجع -1أأبو حشيش ،بسام )2010( ،درجة ممارسة مديري املدارس الثرانويرة مبحافظة غزة للمساءةل
جتاه املع ِّل يمني ،جمةل اجلامعة الإسالميرة (سلسةل ي ِّالراسات الإنسان رية)- 597 ،)2(18 ،
.626
 -2أأبو محدة ،سعدة أأمحد )2008( ،درجة تطبيق املساءةل الإداريرة وعالقهتا مبس توى يالرضا
اخلاصة مبحافظة العامصة عامن من وهجة نظره ،رساةل
الوظيفي ملع ِّل يمي املدارس الثرانويرة ر
ي
ي
ِّ
ِّ
أ
ي
ر
ن
َّك
ماجس تري غري منشورة ،يرة العلوم الإنسا يرة ،جامعة الرشق الوسط لدلراسات العليا.
 -3أأخوارش يدة ،عالية خلف )2006( ،املساءةل والفاعل رية يف الإدارة رالرتبويرة ،عامن دار
احلامد.
 -4أأخوارش يدة ،عالية خلف )2004( ،درجة وعي املع ِّل يمني واملع ِّل يامت يف املدارس الثرانويرة
العامة مبفهوم املساءةل وعالقته بفاعل رية املدرسة ،رساةل دكتوراه غري منشورة ،جامعة عامن
العربيرة يلدلراسات العليا ،ا ألردن.
 -5أل احلارث ،حيي )2005( ،اجتاهات مديري املدارس الابتدائ رية يف منطقة حائل حنو
السعوديرة ،رساةل ماجس تري غري
واقع ممارسة املساءةل يف الإدارة رالرتبويرة ابململكة العربيرة ي
منشورةَِّّ ،كي رية رالرتبية ،اجلامعة ا ألردنية.
إساليم وقضاايه املعارصة يف أأفريقيا،
 -6ابمبا ،يوسف؛ اإيليغا ،داود )2010( ،الترعلمي ال ي
اخلرطوم مركز دراسات الإسالم والعامل املعارص.
 -7بطاح ،أأمحد )2006( ،قضااي معارصة يف الإدارة رالرتبويرة ،عامن دار ي
الرشوق.
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 -8احلاريث ،عبد هللا )2008( ،بناء منوذج للمساءةل رالرتبويرة يف وزارة رالرتبية والترعلمي يف
السعوديرة ،رساةل ماجس تري غري منشورة ،جامعة مؤتة.
اململكة العرب رية ي
 -9حافظ  ،محمد ) 2006 ( ،ختطيط املؤسسات الترعلمي رية ،القاهرة عامل الكتب.
 -10احلسن ،يم محمد )2010( ،درجتا املساءةل والفاعليرة الإداريرة رالرتبويرة والعالقة بيهنام
لى مديري املدارس احلكوميرة الثرانويرة ومديراهتا يف حمافظات الضي فة الغرب يية من وهجة نظر
العاملني يف مديرايت رالرتبية والترعلمي ،رساةل ماجس تري غري منشورة ،جامعة النرجاح
الوطن رية.
 -11حسني ،سالمة عبد العظمي )2004( ،ياجتاهات حديثة يف الإدارة املدرس رية الف رعاةل،
ا ألردن دار الفكر.
 -12حويل ،اإميان مصطفى )2012( ،واقع تطبيق املساءةل رالرتبويرة واجلودة الشر امةل
والعالقة بيهنام يف مدارس الغوث الر ول رية يف الضي فة الغرب رية من وهجة نظر املديرين .رساةل
ماجس تري غري منشورة .جامعة النرجاح الوطن رية.
تصور مقرتح لتطوير ممارسة املساءةل راذلك رية لى
 -13الاهوك ،هبة وهيبُّ )2014( ،
مديري مدارس واكةل الغوث الُّ وليرة مبحافظات غزة ،رساةل ماجس تري غري منشورةَِّّ ،كييرة
رالرتبية ،اجلامعة الإسالميرة بغزة.
 -14الرين ،لبن نعمي )2000( ،ياجتاهات مديري املدارس الثرانويرة حنو املساءةل يف حمافظة
العامصة ،رساةل ماجس تري غري منشورةَِّّ ،كيية يالرتبية ،اجلامعة ا ألردنية.
إساليم يف أأفريقيا ..مشالكته
 -15الويش ،محمد عبد هللا )2015( ،الترعلمي العر ييب ال ي
وأفاقه ،جمةل قراءات اإفريقية.102-73 ،)2( ،
 -16الزعيب ،ميسون )2003( ،درجة تطبيق املساءةل الإدارية يف مديرايت رالرتبية والترعلمي
ومعوقات تطبيقها ،رساةل دكتوراه غري منشورة ،جامعة عامن العربية يلدلراسات
يف ا ألردن يِّ
العليا ،ا ألردن.
 -17سالمة ،هجاد حسن )2013( ،دور املساءةل يف حتسني أأداء املع ِّل يمني مبدارس واكةل
الغوث بغزة من وهجة نظر املديرين وس بل تطويره ،رساةل ماجس تري غري منشورةَِّّ ،كي رية
رالرتبية ،جامعة ا ألزهر بغزة.
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 -18الطروانة ،خليف يوسف )2000( ،تقدير الاحتياجات التردريبيرة ملديري املدارس
احلكوميرة يف حمافظة الكرك ،مؤتة للبحوث و ي ِّالراسات.41- 11 ،)3(15 ،
 -19الطويل ،ها ي )2006( ،الإدارة ال رتعلمي رية مفاهمي  ..وأفاق .ط ،3عامن دار وائل.
 -20عبد الكرميَّ ،نيى )2006( ،املساءةل رالرتبويرة مكدخل لتقومي أأداء عضو هيئة التردريس
الس نوي الث رالث عرش ،العريب اخلامس ،القاهرة.
ابجلامعة ،ورقة مقدمة يف املؤمتر ي
القويم ي
 -21عايش ،أأمحد )2005( ،املساءةل رالرتبويرة ،جمةل ِّ ي
املعُّل.14- 6 ،)7(16 ،
الس تار ،رضا )2009( ،متطلربات تعزيز املساءةل يف اإطار ل مركزية برامج تعلمي
 -22عبد ي
السابع لإدارة تعلمي الكبار يف الوطن العر ييب ،القاهرة.
الس ي
الكبار ،وقائع املؤمتر ر
نوي ي
ص.866-860
ومعوقاته ودوره يف أأداء املع ِّل يمني
 -23العتييب ،محمد عبد احملسن )2007( ،املناخ
املدريس يِّ
ي
مبراحل الترعلمي العا يم دراسة ميدان رية عىل عينة من املع ِّل يمني العاملني ابملدارس احلكوميرة
مبدينة يالرايض ،رساةل ماجس تري غري منشورةَِّّ ،كي رية ي ِّالراسات العليا .جامعة تايف العربية
للعلوم ا ألمن رية.
 -24عيسان ،صاحلة واخلرويص ،ش يخة ( .)2014متطلربات تطبيق املساءةل الإداريرة عىل
املدارس احلكوميرة يف سلطنة عامن من وهجة نظر مديرهيا .جمةل العلوم رالرتبويرة والنرفس رية.
البحرين.79 -45 ،)2(17 ،
نوي
 -25فهد ،عبد الهادي محمد )2014( ،العالقة بني مس توى ممارسة مديري املدارس الثرا ر
ل ألدوار الإداريرة والقياديرة ومس توى العالقات الإنسان رية من وهجة نظر املع ِّل يمني يف دوةل
الكويت ،رساةل ماجس تري غري منشورةَِّّ .كييرة العلوم رالرتبويرة ،جامعة ر
الرشق ا ألوسط.
 -26القضاة ،أأمحد عواد )2005( ،أأمناط القيادة رالرتبويرة لى مديري ومديرات املدارس
احلكوميرة يف حمافظة جرش وعالقهتا ابملساء يةل ،رساةل ماجس تري غري منشورةَِّّ ،كييرة الرتبية،
اجلامعة الهامش رية.
 -27كسربي ،عبري عبد )2003( ،ياجتاهات مديري ومديرات املدارس الثرانويرة حنو املساءةل
يف الإدارة رالرتبويرة يف حمافظات شامل الضي فة الغربية ،رساةل ماجس تري غري منشورةَِّّ .كي رية
الي راسات العليا .جامعة النرجاح الوطن رية.
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الس ياسات رالرتبويرة يف كوت ديفوار (.)2005 -1985
 -28كو ي ،مبان )2007( ،ا ألسس و ِّ ي
رساةل دكتوراه غري منشورةَِّّ ،كي رية رالرتبية ،جامعة أأفريقيا العاملية.
 -29املاليك ،جابر هالل )2015( ،درجة ممارسة مديري ماكتب رالرتبية والترعلمي للمساءةل
رالرتبويرة من وهجة نظر مديري مدارس املرحةل املتوسطة مبدينة مكة املكرمة ،رساةل
ماجس تري غري منشورةَِّّ .كي رية رالرتبية ،جامعة أأ يم القرى.
 -30مسُّل ،اإبراهمي أأمحد )1993( ،اجلديد يف أأساليب التردريس .ا ألردن دار البشري
للنررش.
 -31املهدي ،جمدي صالح )2008( ،املساءةل الترعلمي رية (رؤية الفكر وواقع الترطبيق).
الإسكندرية دار اجلامعة اجلديدة للنررش.
 -32هالل ،محمد عبد الغن )2010( ،همارات مقاومة ومواهجة الفساد دور الشر فافية
واملساءةل واحملاس بة يف حماربة الفساد .القاهرة مركز تطوير ا ألداء والترمنية للنرش والتروزيع.
33- Akporehe. D, (2011) An Assessment of Accountability among
Teachers in Secondary Schools in Delta State. African Journal of
Social Sciences. 1(1), p 115-125.
34- Billget, S, (2007) Principals as agents: Investigating
accountability in the compensation and performance of school
principles. (ERIC Document Reproduction Service No. ED
761147).
35- Ellison, S, (2012): Intelligent Accountability: Re-Thinking the
Concept of Accountability in the Popular Discourse of Education
Policy. Journal of Thought, Vol. 47, Issue 2, Page 19-41.
36- Madaus, G, (2000) Educational Accountability. ERIC, ED.
286550.
37- Newmann, M & Rigdon, Mark, (2000) Accountability and
School Performance: Implications from Restructuring School.
Harvard Education Review, 67(1), 41.
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العوامل امخلسة الكربى للشخصية واحلاجات النفس ية وامليول املهنية
وعالقهتا بقلق املس تقبل دلى طلبة الثاين عرش مبحافظة الظاهرة بسلطنة عامن
دراسة حتليلية
د .سعود مبـارك البادري
ابحث تربوي ابملركز الوطين للتوجيه املهين ،وزارة الرتبية والتعلمي -سلطنة عامن.
 امللخص:هدفت ادلراسة للتعرف عىل مس توى احلاجات النفس ية والعوامل امخلسة الكربى للشخصية وامليول
املهنية ومس توايت قلق املس تقبل الأكرث انتشارا دلى أأفراد العينة ،كام هدفت اىل الكشف عن وجود فروق
دلى أأفراد العينة تعزى ملتغري النوع الاجامتعي وترتيب امليالد والوضع الاقتصادي وعدد أأفرد ا ألرسة ومعل
ا ألب وا ألم وتعلمي ا ألب وا ألم ابلنس بة لقلق املس تقبل ،كذكل هدفت اىل الكشف عن العالقة بني احلاجات
النفس ية والعوامل امخلسة الكربى للشخصية وامليول املهنية ومس توايت قلق املس تقبل دلى أأفراد العينة ،وقد
مت تطبيق مقياس احلاجات النفس ية وقامئة العوامل امخلسة الكربى للشخصية ومقيايس امليول املهنية وقلق
املس تقبل عىل عينة مكونة من ( )68طالبا وطالبة من طلبة الصف الثاين عرش مبحافظة الظاهرة بسلطنة
عامن ،وقد أأظهرت النتاجئ:
 انتشارا عامل يقظة الضمري يليه عامل الانبساط يليه عامل املقبولية يليه عامل الانفتاح عىل اخلربة و أأخرياعامل العصابية
 انتشار احلاجة لالنامتء تلهيا حاجة الاس تقاللية مث احلاجة للكفاءة ابلنس بة للحاجات النفس ية. انتشار امليل الاجامتعي فالعلمي مث العميل فالتقليدي مث التجاري فاخللوي و أأخريا الفين. انتشار قلق املشالكت احلياتية مث القلق اذلهين يليه قلق الصحة وقلق املوت يليه اليأأس يف املس تقبلو أأخريا القلق من الفشل يف املس تقبل.
 وجود فروق يف العوامل امخلسة الكربى للشخصية لصاحل الطالبات ويف قلق املس تقبل لصاحل الطالب. ال توجد فروق تعزى ملتغري النوع الاجامتعي يف احلاجات النفس ية وامليول املهنية. ال توجد فروق ابلنس بة ملتغري قلق املس تقبل تعزى لرتتيب امليالد والوضع الاقتصادي وعدد أأفراد ا ألرسةومعل ا ألب وا ألم وتعلمي ا ألب وا ألم.
 عدم وجود عالقة ارتباطيه بني احلاجات النفس ية وقلق املس تقبل وبني العوامل امخلسة الكربى للشخصيةوقلق املس تقبل وبني امليول املهنية وقلق املس تقبل وبني احلاجات النفس ية العوامل امخلسة الكربى للشخصية
وبني احلاجات النفس ية وامليول املهنية.
 ووجود عالقة ارتباطيه موجبة بني العوامل امخلسة الكربى للشخصية وامليول املهنية.مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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Big five factors of personality, psychological needs, career interests and
relationship future worry among the students of the twelfth in Governorate of
Al- Dahera in Oman- An analytical study
Dr Saud Mubarak Albadri
-Abstract:
The study aimed to identify the level of psychological needs, the big five factors
personal, career interests and levels of the future worry among members of the sample, also
aims to detect the presence of differences among members of the sample due to the variable
gender, birth order, the economic situation, the work of the father & mother and teach father
& mother, also aims to detect about the relationship between psychological needs, the big
five factors of personal, career interests and future worry of members of the sample. tools
have been applied to the study: a measure of psychological needs, list of the big five factors
personality, the measure of career interests and scale of the future worry on a sample of (68)
students from grade students twelfth in Governorate of Al- Dahera in the Sultanate of Oman.
The results showed:
-the five factors major figure most prevalent factor is vigilant conscience followed factor
extroversion then factor admissibility followed by an openness to experience and finally
factor neuroticism. -Satisfy the need to belong in the highest echelons of the psychological
needs followed by Independence need then the need for efficiency. -most career interests
prevalent is the interest of social, scientific, practical, traditional, trade, outdoor and finally
the interest of art. - the most future worry prevalent is the problems of life worry, anxiety
mental, health and death worry, despair in the future and finally worry of failure in the
future. -There are differences in Big five factors of personality favor of the Females and of the
future worry for the benefit of Males. -There are no differences due to the variable gender
in the psychological needs and career interests, as there are no differences for
the variable concerns the future worry due to birth order, the economic situation, the
number of Straighten the family, the work of Father & mother and the education of father &
mother. -There is no relationship between psychological needs and the future worry, between
the big five list of personality and the future worry, between the career interests and the
future worry, between the psychological needs and factors of the big five personality, between
the psychological needs and career interests. -There is positive relationship between the big
factors of the five personality and career interests
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 مقدمة:تعد مرحةل التعلمي ما بعد ا ألسايس من املراحل التعلميية املهمة يف حياة الطالب؛ فهيي
أأوىل اخلطوات احلقيقية اليت خيطوها حنو املس تقبل اذلي ينشده ويسعى اىل حتقيقه عىل أأفضل
ما يكون؛ ألهنا اخلطوة اليت يبىن علهيا العمل وحتقيق اذلات من خالل اختيار التخصص
ادلرايس املالمئ هل واذلي س يدرسه يف اجلامعة واجملال اذلي س يحقق هل أأفضل النتاجئ اليت
توصهل اىل الاخنراط يف سوق العمل وبدء احلياة العملية الفعلية ،وال يمت ذكل اال بناء عىل عدة
حماكت رئيس ية جيب عليه معرفهتا اكلسامت الشخصية وامليول املهنية واحلاجات النفس ية ،وال
يتأأىت ذكل اال مبساعدة أأخصايئ التوجيه املهين يف املدرسة اذلي يرشده اىل الس بل واالجراءات
للتعرف علهيا وابلتايل اختيار ختصصه ادلرايس أأو مساره التعلميي أأو املهين بناء علهيا.
كام تعد معلية التوجيه املهين أأساس ية للطلبة ،اذ هتدف اىل تزويدمه ابملعارف واملهارات
اليت تؤههل الختاذ القرارات املهنية ،وابلنتيجة اختيارمه للتخصصات اليت تناسب ميوهلم .وان
اهامل هذا اجلانب ينتج أأخطاء كثرية ترض مبس تقبل الكثري من الطلبة ،فقد يقيض الطالب
س نوات يف دراسة ختصص معني ،ولكن ميوهل واس تعداداته ال تتفق ونوع ادلراسة ،فيؤدي
ذكل اىل الفشل ،وقد يفشل يف معهل ولو اجتاز مرحةل ادلراسة.
ولقد حظي موضوع الشخصية يف جمال عمل النفس ابهامتم كبري من قبل العلامء
والباحثني ،وقد تناولت العديد من ادلارسات سامت الشخصية عىل اختالف منطلقاهتا
النظرية ،حيث يرى هول وليندزي ( ،1978ص )23أأن الشخصية تتكون أأحيان من مجموعة
من القمي أأو احلدود الوصفية اليت تس تخدم يف وصف الفرد موضوع ادلراسة حبسب املتغريات
أأو ا ألبعاد اليت حتتل ماكن مركزاي داخل النظرية املعنية املس تخدمة ،ويعد منوذج العوامل
امخلسة الكربى للشخصية من أأمه الامنذج و أأحدهثا اليت فرست سامت الشخصية ،كام يعترب من
أأكرث الامنذج اتساقا يف تقيمي الشخصية والتنبؤ هبا ( أأبو غزاةل،2009 ،ص .)214ويفرتض منوذج
العوامل امخلسة الكربى وجود مخسة عوامل لوصف الشخصية وعىل الرمغ من أأن مثة جدال قد
اثر بصدد صياغة مسميات للعوامل امخلسة ،اال أأنه يوجد اتفاق عام بني علامء نفس الشخصية
عىل هوية هذه العوامل ،ويه :الانبساط ،العصابية ،الصفاوة ،الطيبة ،يقظة الضمري (املوايف،
رايض،2006،ص.)2
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد ()04

مارس 2017

147

العوامل الخمسة ال كبرى للشخصية والحاجات النفسية والميول المهنية

د .سعود مبارك البادري

وتعترب احلاجة احد ادلوافع اليت تدفع االنسان للقيام بسلوك ما ،وقد درج العلامء
النفس يون عىل اس تخدام مصطلحات ادلافع واحلافز والغريزة والرغبة بطرق خمتلفة ،وعىل الرمغ
من اختالف هذه املصطلحات اال أأهنا من حيث املعىن تتضمن التحري وادلفع والتنش ي ،
وتعد معليات داخلية مفرتضة يفرس هبا السلوك ،وغري قابةل للقياس املبارش بل يس تدل علهيا
من السلوك الظاهر (الغفييل،1990،ص .)16ويرى جوش ( )Josh,1993,p303أأن اش باع
احلاجات هو املدخل الرئييس الحدا التوازن دلى الفرد من الناحية الفس يولوجية والنفس ية
والاجامتعية ،أأي يه اليت تقود الفرد للتوافق مع نفسه ومع من حوهل.
ان احلاجات الفس يولوجية يه املهمة يف احلفاظ عىل حياة الفرد ،واش باعها يؤدي ابلفرد
اىل الانتقال اىل احلاجة اليت تلهيا ،ويه احلاجة ل ألمن وبتحقيقها ينتقل للحاجة لالنامتء ،مث
احلاجة للتقدير ويلهيا حتقيق اذلات واليت تعترب مقة هرم احلاجات عند ماسلو ،واليت تعترب رغبة
الفرد يف حتقيقه لقدراته واماكنياته الاكمنة .ويشري ماسلو اىل أأن اش باع احلاجات العليا نجت عن
اش باع احلاجات البيولوجية دلى الفرد ،وانتقال الفرد الش باعه للحاجات العليا يعين أأنه أأكرث
تكيفا واجيابية ،وهذا يؤدي لتحقيق الفرد لشخصيته الواقعية (شويق،1991،ص.)31
كام أأن امليول املهنية تعترب أأحد العوامل أأو املتغريات الهامة يف اختاذ قرار ادلخول اىل
همنة معينة ،كام يعترب التعرف عىل امليول املهنية أأحد اجلوانب ا ألساس ية اليت تساعد الفرد عىل
التوجه حنو جمال همين أأو فين معني .كام تعترب أأيضا جزءا هاما من املعلومات اليت يتجشمها
املرشد املهين ملساعدة املسرتشد سواء يف معهد تعلميي أأو يف مركز تأأهيل أأو يف أأحد املعاهد
االصالحية عىل اختيار همنة وادلخول الهيا والاس تقرار فهيا (خرض؛والش ناوي،1993،ص
.)291-283
وتلعب امليول املهنية دورا هاما يف جناح الطالب أأو اخفاقه يف مرحةل الش باب اليت
يبد أأ فهيا تطور امليول دليه اىل أأن تصبح هذه امليول حرفة ميهتهنا لكسب رزقه وذكل من خالل
تعلميه وتدريبه عىل املس توى الأاكدميي أأو التقين والفين والمتزي عن أأقرانه ابحلصول عىل درجات
علمية مرتفعة (عبد الوهاب،2008،ص .)3وتشلك امليول املهنية جزءا رئيسا يف بناء الشخصية
املهنية ،حيث تعترب أأحد عنارص الاس تعداد دلى الفرد اذ يالحظ اجنذاب الناس اىل املواضيع
اليت يكونون مس تعدين لعملها وابتعادمه عن تكل اليت ال يكونون مس تعدين لها ،أأي أأهنا حتدد
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ما يفعهل الفرد أأكرث من أأن حتدد الكيفية اليت يمت هبا العمل ويؤكد سرتوجن  Strongعىل أأن
امليل مظهر من مظاهر السلوك وليس كيان مس تقال حبد ذاته (ايفانز،1993،ص.)131
ان التفكري يف املس تقبل أأحد أأمه الهواجس اليت شغلت فكر االنسان منذ بداية ظهوره
عىل سطح ا ألرض يف العصور املبكرة جدا وخالل لك مراحل التارخي ،فقد اكن تفكري االنسان
يرصد دامئا ا ألحدا اليت تدور حوهل ،ويعمل عىل استرشاف التغريات املس تقبلية النامجة يف
معظم ا ألحيان عن أأنشطته هو نفسه يف خمتلف جماالت احلياة ،ويس تعني ابملس تجدات اليت
تالزم ظهور هذه التغريات يف احدا تغريات ومس تجدات أأخرى وهكذا .ويرى" فرنسيس
جاكوب" أأن املس تقبل هو أأحد امللاكت اليت ينفرد هبا البرش عن سائر الاكئنات ا ألخرى رمغ
أأن فكرة املس تقبل فكرة غامضة ومراوغة اىل حد كبري ،بل مثة أراء متعارضة ومتضاربة حولها،
واملس تقبليون ال يقنعون فق مبجرد فهم ما حد يف املايض ،فهم يريدون أأن يس تخدموا
معرفهتم لتمنية فهم املس تقبل ،ويؤكدون أأن املس تقبل ال املايض هو بؤرة الفعل االنساين ،و أأن
قمية املايض يه اماكن اس تخدامه النرة املس تقبل )املنيف،2007،ص.)2
ويؤكد أأبو جنيةل (،2001ص )155اىل أأن خشصية االنسان وحصته النفس ية تتأأثر
ابلعديد من املواقف والظروف اليت تتعرض لها ،كام أأن العوامل املوقفية تؤثر يف الشخصية
ومهنا العوامل الاقتصادية والاجامتعية والثقافية وش ىت ظروف الانضغاط اليت تصاحب تكل
املواقف .ابالضافة اىل تكل العوامل فان طلبة اجلامعات خاصة يتعرضون لضغوط اضافية نتيجة
ا ألعباء ادلراس ية واملتطلبات الأاكدميية الواجب اجنازها من أأجل التخرج من اجلامعة بنجاح ،كام
أأن القلق جتاه مس تقبلهم املهين يشلك هاجسا أأساس يا يف مسار حياهتم قد يعيق تقدهمم
وجناهحم ،وقد يؤدي اىل اختالل توازهنم خاصة اذا اكنت مس توايت القلق مرتفعة.
ويعد القلق جتاه املس تقبل أأحد أأوجه القلق العام ،ويف هذا االطار يشري املش يخي
(،2009ص )184اىل أأن قلق املس تقبل من ا ألمور اليت تشغل ابل الش باب وتعطل أأدوارمه،
ومتنعهم من اختاذ فلسفة واقعية يف احلياة ،وعدم الوصول اىل صياغة أأهداف واحضة خصوصا يف
ظل ضغوط احلياة العرصية ،والعوامل املؤثرة علهيم كأعباء املعيشة ،و أأزمة البطاةل ،وقةل ادلخل،
والتغريات املس مترة اليت مير هبا هذا العرص.
وبناء عىل ما س بق فان هناك الكثري من ادلراسات اليت لها صةل ابدلراسة احلالية؛ مهنا
دراسة القطناين ( )2011الهادفة اىل التعرف عىل مس توايت احلاجات النفس ية ومفهوم اذلات
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ومس توى الطموح دلى طلبة ا ألزهر ومعرفة اذا ما اكن هناك فروق يف احلاجات النفس ية
ومفهوم اذلات ومس توى الطموح تعزى ملتغري النوع الاجامتعي واللكية واملس توى ادلرايس،
وتكونت العينة من ( )530طالب وطالبة من طلبة جامعة ا ألزهر بغزة ،طبق علهيم مقياس
احلاجات النفس ية ومقياس مفهوم اذلات ومقياس الطموح ،و أأظهرت النتاجئ أأن مس توى
احلاجات النفس ية دلى أأفراد العينة جاء مرتفعا تتصدرها احلاجة لالنامتء مث احلاجة للكفاءة يلهيا
احلاجة لالس تقالل ،كام أأظهرت نتاجئ ادلراسة عدم وجود فروق ذات دالةل احصائية ابلنس بة
ملس توى احلاجات النفس ية تعزى ملتغري النوع الاجامتعي.
كام هدفت دراسة جرب ( )2012اىل التعرف عىل أأكرث العوامل امخلسة الكربى
للشخصية مس توى قلق املس تقبل الأكرث ش يوعا دلى طلبة اجلامعات مبحافظات غزة ،كام
هدفت ادلراسة اىل الكشف عن مدى وجود عالقة ارتباطيه بني العوامل امخلسة الكربى
للشخصية وقلق املس تقبل ،والتعرف عن مدى وجود فروق ذات دالةل احصائية يف العوامل
امخلسة الكربى للشخصية وقلق املس تقبل دلى طلبة اجلامعات الفلسطينية تعزى ملتغري النوع
الاجامتعي واجلامعة واملس توى ادلرايس ،وقد طبق الباحث قامئة العوامل الكربى للشخصية
ومقياس قلق املس تقبل عىل عينة مكونة من ( )800طالب وطالبة من طلبة جامعيت ا ألزهر
وا ألقىص ،و أأظهرت النتاجئ أأن عامل يقظة الضمري اكن ا ألعىل انتشار بني العوامل الكربى
للشخصية يليه الانبساط مث الانفتاح عىل اخلربة فاملقبولية ،يف حني اكنت العصابية ا ألقل
انتشارا ،كام أأظهرت النتاجئ أأن اجملال الاقتصادي اكن العامل الأكرب حلدو قلق يليه اجملال
الس يايس يليه اجملال الاجامتعي يف حني اكن القلق العام أأقل العوامل انتشارا ،كام وجدت
عالقة بني ادلرجة اللكية ملقياس القلق والعصابية والانبساط والانفتاح عىل اخلربة ،وانعدمت
العالقة بني ادلرجة اللكية واملقبولية ويقظة الضمري ،ووجدت فروق ذات دالةل احصائية يف
عامل العصابية والانفتاح عىل اخلربة واملقبولية ويقظة الضمري ،وانعدمت مع عامل الانبساط
ابلنس بة ملتغري النوع الاجامتعي ،أأما ابلنس بة لقلق املس تقبل فمل توجد فروق ذات دالةل
احصائية ابلنس بة ملتغري النوع الاجامتعي والرتتيب امليالدي ومعل ا ألم وتعلمي ا ألب ،أأما
ابلنس بة للوضع الاقتصادي ومعل ا ألب وتعلمي ا ألم فقد وجدت فروق يف ادلرجة اللكية ملقياس
قلق املس تقبل.
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وقد هدفت دراسة العزني ( )2010اىل الكشف عن العالقة بني ادراك القبول/الرفض
الوادلي وا ألفاكر ،والتعرف عىل العالقة بني الرفض الوادلي /ا ألفاكر العقالنية وقلق املس تقبل،
والكشف عن الفروق يف قلق املس تقبل يعزى ملتغري النوع الاجامتعي ،وقد طبقت الباحثة
اس تبيان القبول -الرفض الوادلي ومقياس ا ألفاكر الالعقالنية ومقياس قلق املس تقبل ،عىل
عينة مكونة من ( )360من طلبة لكييت الرتبية والداب والعلوم جبامعة احلدود الشاملية،
و أأظهرت النتاجئ وجود عالقة ارتباطيه بني ادراك القبول /الرفض الوادلي وا ألفاكر الالعقالنية
وقلق املس تقبل ،كام مل توجد فروق يف قلق املس تقبل يعزى للجنس ،كام أأن أأبعاد قلق
املس تقبل الأكرث انتشارا يه املشالكت احلياتية مث القلق اذلهين يليه قلق الصحة واملوت يليه
اليأأس من املس تقبل مث اخلوف من الفشل.
أأما دراسة امحليدي ) (2010فقد هدفت اىل التعرف عىل امليول املهنية وسامت
الشخصية املوهوبة السائدة للطلبة املتفوقني دراس يا ابملرحةل الثانوية مبدارس تعز ،وقد بلغت
عينة ادلراسة) )231مهنم ) (101طالب و ) (156طالبة ،وقد اس تخدم الباحث مقياس امليول
املهنية ومقياس سامت الشخصية املوهوبة .وقد أأشارت النتاجئ اىل أأن ترتيب امليول املهنية جاء
عىل النحو التايل :العلمي ،اخلدمة الاجامتعية ،التقين ،االقناعي ،الكتايب ،احلسايب ،ا ألديب،
اخللوي ،املياكنييك ،الراييض ،الفين ،التجاري ،و أأن هناك فروقا ذات دالةل احصائية تبعا ملتغري
النوع الاجامتعي يف امليول املهنية اخللوية ،املياكنيكية ،الرايضية ،التقنية لصاحل اذلكور ،ويف
امليل العلمي لصاحل االن .
بيامن هدفت دراسة كرميان ) (2007اىل كشف عالقة سامت الشخصية بقلق املس تقبل
والوقوف عىل الفروق الفردية طبقا للجنس ،احلاةل الزواجية والعمر دلى عينة البحث املؤلفة
من ( )198من العاملني بصورة مؤقتة من اجلالية العراقية يف أأسرتاليا ،واس تخدم الباحث
ا ألدوات التالية لتحقيق أأهداف ادلراسة مقياس قلق املس تقبل من اعداد الباحث قامئة العوامل
امخلسة الكربى جلون ودونهو وكينتل )(BFI John, Donahue, and Kentle 1991
ترمجة الباحث ،وقد أأظهرت النتاجئ وجود مس توى عال من الانبساطية والطيبة وحيوية
الضمري والتفتح ومس توى متوس من العصابية دلى عينة البحث ،وكذكل ظهر مس توى عال
من القلق بشأأن املس تقبل دلهيم ،بيامن مل تظهر النتاجئ عالقة ارتباطيه بني قلق املس تقبل ولك
من الانبساطية والطيبة ويقظة الضمري والتفتح ،بيامن ظهرت عالقة ارتباطيه بني قلق املس تقبل
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و العصابية ،و أأشارت النتاجئ اىل عدم وجود فروق داةل يف النوع الاجامتعي والعمر يف متغريات
البحث ،ابس تثناء وجود فروق ذات دالةل حسب النوع الاجامتعي يف مسة التفتح ولصاحل
اذلكور.
كام هدفت دراسة جوتفرودسون ( (Gottfrodson, 2002اىل التعرف اىل العالقة
بني سامت الشخصية وامليول املهنية .وقد بلغت عينة ادلراسة ) (725طالبا وطالبة ،وقد
اس تخدمت ادلراسة قامئة هوالند للتفضيالت املهنية واختبار الشخصية ،وقد أأوحضت النتاجئ
وجود ارتباط موجب دال بني مسة الانبساط والبيئة الاجامتعية و أأن هناك ارتباطا سالبا بني
مسة العصابية ومجيع أأبعاد مقياس هوالند للتفضيالت املهنية.
 مشلكة ادلراسة:تعد مشلكة اختيار الطالب ملساره التعلميي واملهين اليت س ميهتهنا يف املس تقبل من أأمه
املشالك اليت يواهجها عدد كبري من الطلبة يف مرحةل التعلمي ما بعد ا ألسايس نظرا لعدم معرفة
الطلبة بطبيعة املواد والتخصصات اليت س يقومون بدراس هتا يف اجلامعات واملعاهد واللكيات،
ولعلنا نالحظ كثري من الطلبة يف الربامج اجلامعية يدرسون ختصصات دراس ية تتناقض وطبيعة
ميوهلم املهنية وسامهتم الشخصية اما بسبب املعدل اذلي حصل عليه يف الصف الثاين عرش
واما بسبب الوضع املادي ل ألرسة من حيث عدم مقدرهتا عىل تلبية طموح أأبناهئا يف ادلراسة
اليت يريدوهنا ،وابلتايل يؤدي ذكل يف أأغلب يف ا ألحيان ايل االخفاق ادلرايس واملهين مما
ينعكس سلبا عىل الفرد واجملمتع وهيدر الطاقات البرشية.
وتمكن مشلكة ادلراسة يف نظرة الطلبة اىل املس تقبل اذلي ينتظرمه يف ظل ما يعيشونه
من أأوضاع اقتصادية واجامتعية متقلبة يف هذه املنطقة ،مما دعت الرضورة دلراسة ومعرفة
احلاجات النفس ية والسامت الشخصية وامليول املهنية ومدى ارتباطها ابملسار التعلميي واملهين
وابلتايل اختيار التخصص ادلرايس املناسب اذلي يامتىش مع قدرات الطالب واس تعداداته
واماكنياته اليت تؤههل ايل النجاح ادلرايس يف حياته ادلراس ية ،ومن مث النجاح يف املس تقبل مبا
حيقق هل احلياة الكرمية اليت يتطلع الهيا لك طالب ،وابعاد ش بح قلق املس تقبل عنه.
وهذا ما دفع الباحث الجراء هذه ادلراسة اليت ميكن صياغهتا ابلسؤال الرئييس اليت:
 هل توجد عالقة بني احلاجات النفس ية والعوامل امخلسة الكربى للشخصية وامليول املهنيةبقلق املس تقبل دلى طلبة الصف الثاين عرش مبحافظة الظاهرة بسلطنة عامن؟
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ويتفرع من السؤال الرئيس ا ألس ئةل الفرعية التية :
 -1ما مس توى احلاجات النفس ية دلى طلبة الصف الثاين عرش مبحافظة الظاهرة بسلطنة
عامن؟
 -2هل توجد فروق ذات دالةل احصائية ملس توى احلاجات النفس ية تعزى ملتغري النوع
الاجامتعي؟
 -3ما أأكرث العوامل امخلسة الكربى للشخصية ش يوعا دلى طلبة الصف الثاين عرش مبحافظة
الظاهرة ؟
 -4هل توجد فروق ذات دالةل احصائية للعوامل امخلسة الكربى للشخصية تعزى ملتغري النوع
الاجامتعي؟
 -5ما أأكرث امليول املهنية ش يوعا دلى طلبة الصف الثاين عرش مبحافظة الظاهرة بسلطنة عامن؟
 -6هل توجد فروق ذات دالةل احصائية للميول املهنية تعزى ملتغري النوع الاجامتعي؟
 -7ما مس توايت قلق املس تقبل دلى طلبة الصف الثاين عرش مبحافظة الظاهرة بسلطنة عامن؟
 -8هل توجد فروق ذات دالةل احصائية ملس توايت قلق املس تقبل تعزى ملتغريات ادلراسة
(النوع الاجامتعي ،ترتيب امليالد ،الوضع الاقتصادي ،معل ا ألب وا ألم ،تعلمي ا ألب وا ألم)؟
 -9هل توجد عالقة بني احلاجات النفس ية وقلق املس تقبل دلى أأفراد العينة؟
 -10هل توجد عالقة بني العوامل امخلسة الكربى للشخصية وقلق املس تقبل دلى أأفراد العينة؟
 -11هل توجد عالقة بني امليول املهنية وقلق املس تقبل دلى أأفراد العينة؟
 -12هل توجد عالقة بني احلاجات النفس ية والعوامل امخلسة الكربى للشخصية دلى أأفراد
العينة؟
 -13هل توجد عالقة بني احلاجات النفس ية وامليول املهنية دلى أأفراد العينة؟
 -14هل توجد عالقة بني العوامل امخلسة الكربى للشخصية وامليول املهنية دلى أأفراد العينة؟
 أأمهية ادلراسة:تلقي الضوء عىل تأأثري الظروف الاجامتعية عىل مس توى اش باع احلاجات النفس ية دلى
رشحية هامة تعد عامد اجملمتع العامين ويه رشحية طلبة الصف الثاين عرش .كام قد تفيد هذه
ادلراسة يف تنبيه ا ألرس اىل أأمهية مراعاهتم يف تربيهتم ألبناهئم رضورة العمل عىل اش باعهم
حلاجاهتم النفس ية ،ومساعدهتم يف تكوين مفهوم اجيايب عن أأنفسهم .كام قد تساعد الطلبة يف
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اختيار التخصص الأكرث مالمئة هلم مما يضمن هلم همنا مرشفة يف املس تقبل تتناسب وتطلعاهتم
املس تقبلية يف ضوء ميوهلم املهنية وسامهتم الشخصية .كام أأن معرفة العالقة بني سامت الشخصية
وقلق املس تقبل لها أأمهية كربى يف فهم سلوك الطلبة يف اطار علمي؛ مما قد يسهم يف تفسريه
والتنبؤ به والتحمك فيه؛ مما يوفر قاعدة من املعلومات النفس ية اليت ميكن أأن ترثي املكتبة العربية
يف هذا اجملال.
 أأهداف ادلراسة:ستسعى ادلراسة احلالية اىل حتقيق ا ألهداف التية:
 -1التعرف عىل مس توى احلاجات النفس ية دلى طلبة الصف الثاين عرش مبحافظة الظاهرة
بسلطنة عامن.
 -2الكشف عن الفروق ادلاللية ملس توى احلاجات النفس ية تعزى ملتغري النوع الاجامتعي.
 -3التعرف عىل العوامل امخلسة الكربى للشخصية الأكرث ش يوعا دلى طلبة الصف الثاين عرش
مبحافظة الظاهرة بسلطنة عامن.
 -4الكشف عن الفروق ادلاللية للعوامل امخلسة الكربى للشخصية وفق متغري النوع
الاجامتعي.
أ
 -5التعرف عىل امليول املهنية الكرث ش يوعا دلى طلبة الصف الثاين عرش مبحافظة الظاهرة.
 -6الكشف عن الفروق ادلاللية للميول املهنية تعزى ملتغري النوع الاجامتعي.
 -7التعرف عىل مس توايت قلق املس تقبل دلى طلبة الصف الثاين عرش مبحافظة الظاهرة
بسلطنة عامن.
 -8الكشف عن الفروق ادلاللية ملس توايت قلق املس تقبل وفق متغريات ادلراسة (النوع
الاجامتعي ،ترتيب امليالد ،الوضع الاقتصادي ،معل ا ألب وا ألم ،تعلمي ا ألب وا ألم).
 -9الكشف عن العالقة بني لك من احلاجات النفس ية والعوامل امخلسة الكربى للشخصية
وامليول املهنية مع قلق املس تقبل دلى أأفراد العينة.
 -10الكشف عن العالقة بني احلاجات النفس ية والعوامل امخلسة الكربى للشخصية وامليول
املهنية دلى أأفراد العينة.
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 حدود ادلراسة:تتحدد نتاجئ ادلراسة احلالية واجراءاهتا اباليت:
 احلدود املوضوعية :س هتدف ادلراسة اىل التعرف عىل مس توايت السامت الشخصيةواحلاجات النفس ية وامليول املهنية وعالقهتا بقلق املس تقبل.
 احلدود الزمانية :س تطبق ادلراسة يف الفصل ادلرايس الثاين للعام ادلرايس .2013/2012 احلدود املاكنية :س تطبق ادلراسة عىل املديرية العامة للرتبية والتعلمي مبحافظة الظاهرة. احلدود البرشية :س تطبق ادلراسة عىل طلبة الصف الثاين عرش. مصطلحات ادلراسة:بعد الاطالع عىل ا ألدب الرتبوي ،مت تعريف املصطلحات الواردة يف ادلراسة عىل
النحو اليت:
 احلاجات النفس ية :مطالب نفس ية فطرية وأأساس ية للوصول اىل السعادة والتاكمل والمنوالنفيس ويه تمتثل يف احلاجة اىل الاس تقالل واحلاجة اىل الكفاءة واحلاجة اىل الانامتء (Deci
& Ryan ,2000,p229).
واجرائيا ادلرجة اليت حيصل علهيا املفحوص عىل مقياس احلاجات النفس ية اذلي أأعده
.Deci & Ryan,2000
 العوامل امخلسة الكربى للشخصية :منوذج يقوم عىل تصور مؤداه أأنه ميكن وصف الشخصيةوصفا اقتصاداي اكمال من خالل مخسة عوامل أأساس ية يه :العصابية Neuroticism
والانبساطية Extraversionوالانفتاح عىل اخلربة  Open nest on experienceواملقبولية
 Agreeablenessويقظة الضمري (McCrae & John, Conscientiousness
) ،1992:p176واجرائيا ادلرجة اللكية اليت حيصل علهيا املفحوص عىل لك عامل من العوامل
امخلسة حسب قامئة كوس تا وماكري ) (Costa & Mc Crae, 1992للعوامل امخلسة الكربى
للشخصية.
 امليول املهنية :مجموعة اس تجاابت القبول اليت تتعلق بنشاط همين معني يتخذه الفرد لكسبرزقه (عبدالهادي؛العزة،1999،ص .)113واجرائيا ادلرجة اليت حيصل علهيا املفحوص عىل
مقياس امليول املهنية اذلي أأعده الباحث (.)2011
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 قلق املس تقبل :انفعال غري سار وشعور مكدر بهتديد أأو مه مقمي ،وعدم راحة واس تقرار معاحساس دامئ ابلتوتر والشد ،وخوف دامئ ال مربر هل من الناحية املوضوعية ،وغالبا ما يتعلق
ذكل ابخلوف من املس تقبل واجملهول (عبداخلالق،1989،ص .)477واجرائيا ادلرجة اليت حيصل
علهيا املفحوص عىل مقياس قلق املس تقبل من اعداد زينب شقري .2005
 مهنج ادلراسة :سيس تخدم الباحث يف هذه ادلراسة املهنج الوصفي التحلييل. عينة ادلراسة :تكونت عينة ادلراسة من:أأ -العينة الاس تطالعية :واليت هتدف اىل التحقق من الصدق والثبات ألدوات ادلراسة ،اذ قام
الباحث بتطبيق أأدوات دراس ته ا ألربع عىل عينة اس تطالعية من طالبات الصف الثاين عرش
مبدرسة مقنيات للتعلمي ا ألسايس للبنات مت اختيارمه بشلك عشوايئ ،وقد تفاوتت اعداد عينة
ادلراسة املطبقة عىل ا ألدوات؛ مفقياس احلاجات النفس ية وقامئة العوامل امخلسة الكربى
للشخصية ومقياس قلق املس تقبل مت تطبيقهام عىل ( )20طالبة ،بيامن مقياس امليول املهنية فقد
مت تطبيقه عىل ( )16طالبة.
ب -العينة ا ألساس ية :مت اختيار عينة ادلراسة عشوائيا من بني طلبة الصف الثاين عرش
ابملديرية العامة للرتبية والتعلمي مبحافظة الظاهرة ،وقد تكونت عينة ادلراسة من ( )68طالبا
وطالبة موزعني عىل ( )20طالب من مدرسة رضار بن الازور للبنني ،و( )14طالبة من
مدرسة فاطمة بنت قيـس للبنات ،و( )17طالبا من مدرسة فالح بن حمسـن النهباين للتعلمي
ا ألسايس للبنني ،و( )17طالبة من مدرسة سوده أأم املؤمنيـن للتعلمي ا ألسايس للبنات.
 أأدوات ادلراسة:ان معلية اختيار أأدوات القياس املناس بة تعترب من امه اخلطوات يف أأي حبث علمي،
والبد أأن تتفق هذه ا ألدوات وهدف البحث ،وقد اس تخدم الباحث يف دراس ته أأربعة مقاييس
ويه:
 -1مقياس احلاجات النفس ية اعداد Deci & Ryan, 1999 :تعريب وتقنني :محمد عليان،
 :2005وذكل بغرض التعرف عىل مس توايت احلاجات النفس ية دلى طلبة الصف الثاين عرش
مبدارس حمافظة الظاهرة ،يتكون املقياس من ( )27فقرة موزعة عىل ثالثة أأبعاد يه:
الاس تقاللية وتشمل تسع فقرات ،وبعد الانامتء ويشمل عرش فقرات ،وبعد الكفاءة ويشمل
مثاين فقرات ،وتمت الاس تجابة عىل املقياس وفقا لتدرج خاميس (بدرجة كبرية جدا-بدرجة كبرية-
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بدرجة متوسطة-بدرجة قليةل -بدرجة قليةل جدا) .ويضم املقياس فقرات موجبة تصحح عىل
التوايل ( )1-2-3-4-5ويه الفقرات ذات ا ألرقام (-21-17-14-13-12-10-9-8-6-5-2-1
 )26-22أأما الفقرات السالبة ذات ا ألرقام ()27-25-23-20-19-18-16-15-11-7-4-3
فتصحح ابلطريقة العكس ية ( )5-4-3-2-1وترتاوح ادلرجة عىل املقياس بني ( )135-27وتدل
ادلرجة املنخفضة عىل حاجات منخفضة عند طلبة الصف الثاين عرش ،بيامن ادلرجة املرتفعة
فتدل عىل ارتفاع احلاجات دلى أأفراد العينة.
وللتحقق من صدق املقياس قام الباحث ابجراء صدق الاتساق ادلاخيل للمقياس من
خالل تطبيقه عىل العينة الاس تطالعية ،وذكل للتأأكد من مدى ارتباط الفقرات مع البعد اذلي
تنمتي اليه ،وارتباط البعد مع ادلرجة اللكية للمقياس من خالل اس تخدام معامل ارتباط
بريسون ،واجلدول ( )1يوحض ذكل
جدول ( )1معامالت الارتباط بني درجة لك فقرة ودرجة البعد اذلي تنمتي اليه مع ادلرجة
اللكية للمقياس
بعد الاس تقاللية
الفقرة معامل الارتباط
*0.453
1
-0.202
4
*0.549
8
0.314
11
**0.567
14
**0.662
17
0.049
20
**0.790
26
27

-0.092

ادلرجة
اللكية

**0.810

الفقرة
2
6
7
9
12
16
18
21
22
23
ادلرجة
اللكية

بعد الانامتء
معامل الارتباط
**0.750
**0.667
-0.128
**0.732
**0.704
0.110
-0.187
**0.589
**0.615
**0.575
**0.898

* العالقة داةل عند مس توى ()0.05
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الفقرة
3
5
10
13
15
19
24

بعد الكفاءة
معامل الارتباط
0.292
*0.545
**0.565
0.024
0.348
**0.564
*0.530

25

0.387

ادلرجة اللكية

**0.622

** العالقة داةل عند مس توى ()0.01
العدد ()04
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يتضح من خالل الاطالع عىل اجلدول ( )1ابن مجيع فقرات املقياس ترتب مع البعد
اذلي تنمتي اليه مبس توى دالةل يرتاوح بني ( )0.05 -0.01ابس تثناء الفقرات ()27-20-11-4
يف بعد الاس تقاللية فهيي غري مرتبطة ابلبعد اخلاص هبا ،كذكل الفقرات ( )18-16-7عىل بعد
الانامتء ،و أأخريا الفقرات ( )25-15-13-3اخلاصة ببعد الكفاءة ،وعليه س يقوم الباحث حبذف
تكل الفقرات لعدم ارتباطها مع أأبعادها ،وبذكل يصبح املقياس يف صورته الهنائية مكون من
( )16فقرة؛ ( )5فقرات موزعة عىل بعد الاس تقاللية والفقرات يه ( ،)26-17-14-8-1و()7
فقرات موزعة عىل بعد الانامتء ويه ( )23-22-21-12-9-6-2أأما بعد الكفاءة فيتكون من
( )4فقرات ويه ( ،)24-19-10-5وبعد أأن مت حذف الفقرات اتضح أأن مجيع أأبعاد مقياس
احلاجات النفس ية ترتب مع ادلرجة اللكية للمقياس عند مس توى دالةل ( )0.01وهذا يدل عىل
أأن املقياس يمتتع بدرجة عالية من الاتساق ادلاخيل.
وللتحقق من ثبات املقياس اس تخدم الباحث معامل الفا كرونباخ الجياد معامل ثبات
املقياس كلك وللك بعد من أأبعاد املقياس ،واجلدول ( )2يوحض ذكل:
جدول ( )2ثبات املقياس ابس تخدام معامل الفا كرونباخ
البعد
الاس تقاللية
الانامتء
الكفاءة
ادلرجة اللكية

معامل الثبات
0.778
0.826
0.453
0.856

عدد الفقرات
5
7
4
16

يتضح من اجلدول السابق أأن معامل الفا كرونباخ بلغ ( )0.856مما يدلل عىل درجة
عالية من ثبات املقياس ،مما يعين صالحيته الجراءات ادلراسة الهنائية.
 -2قامئة العوامل امخلسة الكربى للشخصية :أأعدها كوس تا وماكري (Costa & Mc Crae,
) 1992وتعترب أأول أأداة موضوعية هتدف اىل قياس أأبعاد الشخصية ،وتش متل عىل مخسة أأبعاد
يه :العصابية والانبساط والانفتاح عىل اخلربة واملقبولية ويقظة الضمري
(الانصاري،2002،ص .)710وقد قام الانصاري ( )1997برتمجة فقرات القامئة اىل اللغة
العربية الفصحى السهةل ،مث خضعت دلورات عدية من املراجعة من قبل املتخصصني يف عمل
النفس ،وتتكون القامئة يف صورهتا ا ألوىل من ( )60فقرة موزعة عىل مخسة عوامل يه:
العصابية ( )12فقرة ،والانبساط ( )12فقرة والانفتاح عىل اخلربة ( )12فقرة واملقبولية ()12
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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فقرة ويقظة الضمري( )12فقرة .وتمت الاس تجابة عىل القامئة وفقا لتدرج خاميس (موافق جدا-5
موافق -4حمايد -3غري موافق -2غري موافق عىل الاطالق )1وذكل للفقرات الاجيابية ،أأما
الفقرات السلبية فيمت احتساب ادلرجات بطريقة عكس ية ،ويبني اجلدول ( )3توزيع فقرات
القامئة عىل العوامل امخلسة.
جدول ( )3توزيع الفقرات عىل مقياس العوامل امخلسة الكربى للشخصية
العامل
العصابية
الانبساط
الانفتاح عىل اخلربة
املقبولية
يقظة الضمري
اجملموع

الفقرات املوجبة
54-50-41-36-26-21-11-6
51-47-37-32-22-17-7-2
43-38-28-23-13
55-48-34-19-4
56-49-40-35-25-20-10-5
33

الفقرات السلبية
46-31-16-1
60-55-42-27-12
59-58-57-33—18-8-3
52-44-39-29-24-14-9
53-45-30-15
27

وللتحقق من صدق القامئة مت اجراء صدق الاتساق ادلاخيل من خالل تطبيق القامئة
عىل العينة الاس تطالعية للتأأكد من مدى ارتباط الفقرات مع العامل اذلي تنمتي اليه ابس تخدام
معامل ارتباط بريسون ،واجلدول ( )4يوحض ذكل
جدول ( )4معامالت الارتباط بني درجة لك فقرة ودرجة العامل اذلي تنمتي اليه
العصابية
ف م .ر
.507* 1
.795** 6
.204 11
575** 16
.794** 21
.373 26
.679** 31
.772** 36
.392 41

الانبساط
ف م .ر
.691** 2
.512* 7
.411 12
.591** 17
.763** 22
.224 27
.495* 32
.776** 37
.379 42

الانفتاح عىل اخلربة
ف م .ر
.366
3
**.775
8
.719** 13
.543* 18
.651** 23
.599** 28
.587** 33
.656** 38
.133 43

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

املقبولية
ف
4
9
14
19
24
29
34
39
44

م .ر
**.736
.390
**.574
.283
**.607
**.676
*.524
**.672
*.518

العدد ()04

يقظة الضمري
ف م .ر
**.751
5
.506* 10
.528* 15
.675** 20
.428 25
.422 30
.266 35
.744** 40
.626** 45
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.748** 47 .491* 46
.278 51 .708** 50
.105 60 .795** 54
م ** .944م **.961

57
58
59
م

.040
.190
.049
**.935

48
52
55
م

د .سعود مبارك البادري

.424
**.736
**.672
**.945

49
53
56
م

**.589
**.751
**.744
**969

** العالقة داةل عند مس توى ()0.01
* العالقة داةل عند مس توى ()0.05
يتضح من خالل الاطالع عىل اجلدول السابق أأن مجيع فقرات القامئة ترتب مع البعد
اذلي تنمتي اليه مبس توى دالةل يرتاوح بني ( )0.05 -0.01ابس تثناء الفقرات ( )41-26-11يف
عامل العصابية فهيي غري مرتبطة ابلبعد اخلاص هبا ،كذكل الفقرات ( )60-51-42-27-12عىل
عامل الانبساط ،والفقرات ( )59-58-57-43-3اخلاصة بعامل الانفتاح عىل اخلربة ،والفقرات
( )48-19-9عىل عامل املقبولية ،والفقرات ( )35-30-25اخلاصة بعامل يقظة الضمري ،وعليه
س يقوم الباحث حبذف تكل الفقرات لعدم ارتباطها مع أأبعادها ،وبذكل يصبح املقياس يف
صورته الهنائية مكون من ( )41فقرة؛ ( )9فقرات موزعة عىل عامل العصابية و( )7فقرات
موزعة عىل عامل الانبساط ،أأما عامل الانفتاح عىل اخلربة فيتكون من ( )7فقرات ،وعامل
املقبولية يتكون من ( )9فقرات ،وعامل يقظة الضمري يتكون من ( )9فقرات وبعد أأن مت
حذف الفقرات اتضح أأن مجيع أأبعاد القامئة ترتب مع ادلرجة اللكية للمقياس عند مس توى دالةل
(.)0.01
والس تخراج ثبات القامئة اس تخدم الباحث معامل الفا كرونباخ الجياد معامل ثبات
القامئة كلك وللك عامل من عوامل القامئة ،واجلدول ( )5يوحض ذكل:
جدول ( )5ثبات القامئة ابس تخدام معامل الفا كرونباخ
العامل
العصابية
الانبساط
الانفتاح عىل اخلربة
املقبولية
يقظة الضمري
ادلرجة اللكية

عدد الفقرات
9
7
7
9
9
41

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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د .سعود مبارك البادري

يتضح من اجلدول السابق أأن معامل الفا كرونباخ بلغ ( ).962مما يدلل عىل درجة عالية
من ثبات املقياس ،مما يعين صالحيته الجراءات ادلراسة الهنائية.
 -3مقياس امليول املهنية* (سعود البادري :)2011،هيدف للتعرف عىل امليول املهنية عند طلبة
الصف الثاين عرش ،يتكون املقياس من ثالثة أأبعاد رئيس ية يه :همنة املس تقبل :ويتكون من
 48سؤالا حتتل ا ألرقام من ( )48-1والتخصص ادلرايس :ويتكون من  48سؤالا وحتتل
ا ألرقام من ( ،)96-49والنشاط املفضل :ويتكون من  48سؤالا حتتل ا ألرقام من (.)144-97
وا ألبعاد السابقة جممتعة تتكون من ( )144فقرة موزعة عىل س بعة ميول همنية يه :امليل اخللوي
ويتضمن ( )21فقرة وامليل العميل ويتضمن ( )21فقرة ،وامليل العلمي ويتكون من (،)18
وامليل الفين وحيتوي عىل ( )24فقرة ،وامليل التجاري ويتكون من ( )18فقرة ،وامليل التقليدي
ويتضمن ( )21فقرة ،وامليل التقليدي ويتكون من  )21فقرة ،وامليل الاجامتعي ويتضمن ()21
فقرة ،وتمت الاس تجابة عىل املقياس وفقا لتدرج ثاليث ( أأميل بدرجة كبرية -أأميل بدرجة قليةل-ال
أأميل) .ويضم املقياس فقرات موجبة تصحح عىل التوايل ( )1-2-3وترتاوح ادلرجة عىل املقياس
بني (.)432-144
 (*) احلصول عىل املركز ا ألول يف مسابقة املعلمني والعاملني العامنيني يف احلقل الرتبوي الثامنة 2011/2010عىل حمور ادلراسات والبحو  -بعنوان :بناء مقياس للميول املهنية لطلبة
الصفوف  12-9مبحافظة شامل الباطنة).
 اخلصائص الس يكومرتية للمقياس:وللتحقق من الصدق قام الباحث ابجراء صدق الاتساق ادلاخيل للمقياس من خالل
تطبيقه عىل العينة الاس تطالعية املكونة من ( )16طالبة ،وذكل للتأأكد من مدى ارتباط
الفقرات مع البعد اذلي تنمتي اليه ،وارتباط البعد مع ادلرجة اللكية للمقياس من خالل اس تخدام
معامل ارتباط بريسون ،واجلدول ( )6يوحض ذكل
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جدول ( )6معامالت الارتباط بني درجة لك فقرة ودرجة البعد اذلي تنمتي اليه مع ادلرجة
اللكية للمقياس

** العالقة داةل عند مس توى ()0.01
* العالقة داةل عند مس توى ()0.05
يتضح من خالل الاطالع عىل اجلدول ( )6ابن مجيع فقرات املقياس ترتب مع البعد
اذلي تنمتي اليه مبس توى دالةل يرتاوح بني ( )0.05 -0.01ابس تثناء الفقرات (-96-88-14-9-6
 )103-97يف امليل اخللوي فهيي غري مرتبطة ابلبعد اخلاص هبا ،كذكل الفقرات (-34-17-15
 )118عىل امليل العميل ،والفقرات ( )131-110-22اخلاصة ابمليل العلمي ،والفقرات اخلاصة
ابمليل الفين ( )123-112-90-58-40-30-21-8-2وفقرات امليل املغامر (-78-33-29-13
 )125-104-93وفقرات امليل التقليدي ( )128-113-99-87-64-48وفقرات امليل
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد ()04

مارس 2017

162

العوامل الخمسة ال كبرى للشخصية والحاجات النفسية والميول المهنية

د .سعود مبارك البادري

الاجامتعي ( )91-89-62-10-5وعليه س يقوم الباحث حبذف تكل الفقرات لعدم ارتباطها مع
أأبعادها ،وبذكل يصبح املقياس يف صورته الهنائية مكون من ( )103فقرة؛ ( )14فقرة موزعة
عىل امليل اخللوي ،و( )17فقرة موزعة عىل امليل العميل ،و( )15فقرة موزعة عىل امليل
العلمي ،و( )15فقرة موزعة عىل امليل الفين ،و( )11فقرة موزعة عىل امليل التجاري ،و()15
فقرة موزعة عىل امليل التقليدي ،و( )16فقرة موزعة عىل امليل الاجامتعي ،وبعد أأن مت حذف
الفقرات اتضح أأن مجيع ميول املقياس املهنية ترتب مع ادلرجة اللكية للمقياس عند مس توى
دالةل ( )0.01اذ تراوحت بني ( ).639-.900ويه ارتباطات موجبة قوية ،وهذا يدل عىل أأن
املقياس يمتتع بدرجة عالية من الاتساق ادلاخيل.
وللتحقق من ثبات املقياس اس تخدم الباحث معامل الفا كرونباخ الجياد معامل ثبات
املقياس كلك وللك بعد من أأبعاد املقياس ،واجلدول ( )7يوحض ذكل:
جدول ( )7ثبات املقياس ابس تخدام معامل الفاكرونباخ
البعد
امليل اخللوي
امليل العميل
امليل العلمي
امليل الفين
امليل التجاري
امليل التقليدي
امليل الاجامتعي
ادلرجة اللكية

معامل الثبات
.904
.945
.906
.900
.886
.923
.896
.975

عدد الفقرات
14
17
15
15
11
15
16
103

يتضح من اجلدول السابق أأن معامل الفا كرونباخ تراوح ما بني ( (.886- .945ويه
معامالت ثبات مرتفعة ،كام بلغ معامل ثبات املقياس كلك ( ).975مما يدلل عىل درجة عالية
من ثبات املقياس ،مما يعين صالحيته الجراءات ادلراسة الهنائية.
 -4مقياس قلق املس تقبل (زينب شقري  :)2005هيدف املقياس اىل معرفة ر أأي الفرد الشخيص
بوضوح يف املس تقبل وذكل عىل مقياس متدرج من معرتض بشدة)ال( معرتض أأحيان (قليال)،
بدرجة متوسطة ،عادة (كثريا) ،دامئا) متاما) وموضوع أأمام هذه التقديرات مخس درجات يه:
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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 0-1-2-3-4عىل الرتتيب اذا اكن اجتاه الفقرات حنو قلق املس تقبل سليب ،بيامن تكون هذه
التقديرات يف اجتاه عكيس ( )4-3-2-1-0عندما يكون اجتاه التقديرات حنو قلق املس تقبل
اجيايب ،وبذكل تشري ادلرجة املرتفعة عىل املقياس اىل ارتفاع قلق املس تقبل دلى الفرد .وقد
أأضاف الباحث بعض املتغريات للتعرف عىل العالقة بيهنا وبني الشخصية و أأبعادها مثل :النوع
الاجامتعي(النوع الاجامتعي) ،وترتيب فرد العينة امليالدي بني أأفراد أأرسته والوضع الاقتصادي
ل ألرسة ،ومعل ا ألب وا ألم ،وتعلمي ا ألب وا ألم .ويتكون املقياس من ( )28فقرة موزعة عىل
مخسة حماور ،واجلدول ( )8يوحض ذكل:
جدول ( )8حماور مقياس قلق املس تقبل
احملاور
القلق املتعلق ابملشالكت احلياتية
قلق الصحة وقلق املوت
القلق اذلهين (قلق التفكري يف املس تقبل)
اليأأس يف املس تقبل
اخلوف والقلق من الفشل يف املس تقبل

عدد الفقرات
5
5
7
6
5

الفقرات
24-22-21-20-17
26-25-19-18-10
28-23-14-13-11-6-3
16-12-9-8-7-4
27-15-5-2-1

وترتاوح ادلرجة اللكية للمقياس ما بني) )112 - 0درجة ويمت حتديد املس توايت طبقا
لليت:
 أأرقام املفردات من  10-1اجتاه التصحيح  0-1-2-3-4ومس توايت قلق املس تقبل يه :قلقمس تقبل مرتفع جدا (شديد) من  112-91درجة ،وقلق مس تقبل مرتفع من  90-6درجة و أأرقام
املفردات من  28-11اجتاه التصحيح  4-3-2-1-0ومس توايت قلق املس تقبل يه :قلق
مس تقبل معتدل (متوس ) من  67- 45درجة ،وقلق مس تقبل بس ي من  24- 22درجة،
وقلق مس تقبل منخفض من .21-0
وللتحقق من الصدق قام الباحث ابجراء صدق الاتساق ادلاخيل عىل مقياس قلق
املس تقبل من خالل تطبيقه عىل العينة الاس تطالعية املكونة من ( )20طالبة ،وذكل للتأأكد
من مدى ارتباط الفقرات مع البعد اذلي تنمتي اليه ،وارتباط البعد مع ادلرجة اللكية للمقياس
ابس تخدام معامل ارتباط بريسون ،واجلدول ( )9يوحض ذكل
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جدول ( )9معامالت الارتباط بني درجة لك فقرة ودرجة البعد اذلي تنمتي اليه مع ادلرجة
اللكية للمقياس
قلق املشالكت
احلياتية
ف
17
20
21
22
24

م .ر
*.465
-.045
**.702
**.857
**.771

قلق الصحة
وقلق املوت
ف
10
18
19
25
26

م .ر
**.907
**.907
**.770
**.907
**.818

اجملموع ** .886اجملموع **.764

القلق اذلهين

اليأأس يف املس تقبل

م .ر
ف
.497** 3
*.289
6
.505** 11
.454** 13
.595** 14
.645** 23
.473** 28
اجملموع ** .703اجملموع ** .927اجملموع **.892

* العالقة داةل عند مس توى ()0.05

ف
4
7
8
9
12
16

م .ر
.424
**.624
**.733
**.666
**.677
*.545

اخلوف والقلق من
الفشل يف
املس تقبل
م .ر
ف
.669** 1
.789** 2
.614** 5
.683** 15
.607** 27

** العالقة داةل عند مس توى ()0.01

يتضح من خالل الاطالع عىل اجلدول ( )9ابن مجيع فقرات املقياس ترتب مع البعد
اذلي تنمتي اليه مبس توى دالةل يرتاوح بني ( )0.05 -0.01ابس تثناء الفقرة ( )20يف بعد قلق
املشالكت احلياتية فهيي غري مرتبطة ابلبعد اخلاص هبا ،كذكل الفقرة ( )4عىل بعد اليأأس يف
املس تقبل ،وعليه س يقوم الباحث حبذف الفقرتني لعدم ارتباطهام مع بعدهيام ،وبذكل يصبح
املقياس يف صورته الهنائية مكون من ( )26فقرة؛ ( )4فقرات موزعة عىل بعد قلق املشالكت
احلياتية ،و( )5فقرات موزعة عىل بعد اليأأس يف املس تقبل ،وبعد أأن مت حذف الفقرات اتضح
أأن مجيع أأبعاد مقياس قلق املس تقبل ترتب مع ادلرجة اللكية للمقياس عند مس توى دالةل
( )0.01وهذا يدل عىل أأن املقياس يمتتع بدرجة عالية من الاتساق ادلاخيل.
وللتحقق من ثبات املقياس اس تخدم الباحث معامل الفا كرونباخ الجياد معامل ثبات
املقياس كلك ،وقد بلغ معامل الفا كرونباخ ( ).904مما يدلل عىل درجة عالية من ثبات
املقياس ،مما يعين صالحيته الجراءات ادلراسة الهنائية.
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 ا ألساليب االحصائية:سيس تخدم الباحث ا ألساليب االحصائية اليت تتناسب مع أأس ئةل ادلراسة مثل:
املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية والوزن النس يب واختبار ت  T Testواختبار
التباين ا ألحادي  Anovaومعامل ارتباط بريسون ومعامل الفا كرونباخ.
 نتاجئ ادلراسة وتفسريها:س يقوم الباحث بعرض نتاجئ ادلراسة وتفسريها من خالل تساؤالت ادلراسة ،حيث
سيمت عرض النتاجئ وتفسريها مث اخلروج بتوصيات بناء عىل نتاجئ ادلراسة مث املقرتحات.
لالجابة عن السؤال ا ألول" :ما مس توى احلاجات النفس ية دلى طلبة الصف الثاين عرش
مبحافظة الظاهرة بسلطنة عامن؟" قام الباحث حبساب املتوس احلسايب والاحنراف املعياري
والوزن النس يب للك حاجة من احلاجات النفس ية وادلرجة اللكية للمقياس ،وذكل كام هو مبني
يف اجلدول (:)11
جدول) (11املتوس احلسايب والاحنراف املعياري والوزن النس يب ملعدل اش باع احلاجات
النفس ية
البيان
احلاجة
الاس تقاللية
الانامتء
الكفاءة

عدد الفقرات
5
7
4

ادلرجة
اللكية
1325
1935
1090

املتوس
احلسايب
19.485
28.455
16.029

الاحنراف
املعياري
3.347
4.233
2.544

الوزن النس يب
%
77.9
81.3
45.7

الرتتيب
2
1
3

يتضح من نتاجئ جدول السابق أأن مس توى احلاجات النفس ية دلى طلبة الصف الثاين
عرش مبحافظة الظاهرة مرتفع؛ اذ جاء اش باع احلاجة لالنامتء يف أأعىل مراتب احلاجات النفس ية
مبتوس حسايب ( )28.455ووزن نس يب بلغ ( ،)83.3تلهيا يف املرتبة الثانية حاجة
الاس تقاللية مبتوس حسايب ( )19.485ووزن نس يب بلغ ( ،)77.9و أأخريا تأأيت احلاجة للكفاءة
مبتوس حسايب  )16.029وبوزن نس يب بلغ ( .)45.7ويرى الباحث أأن سبب تربع احلاجة
لالنامتء يف أأعىل سمل احلاجات النفس ية رمبا يعود اىل طبيعة طلبة الصف الثاين عرش؛ اذ أأهنم
مييلون اىل اقامة عالقات مع الخرين من خالل التواصل معهم ،أأما سبب جميء حاجة
الاس تقاللية يف املرتبة الثانية فذكل نتيجة للعادات والتقاليد اليت تسود جممتعنا؛ اذ أأن عينة
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ادلراسة يكونون مرمغني يف كثري من ا ألحيان عىل القيام مبا ال يرغبون به وما يتفق مع ارادهتم
و أأهدافهم ،وكون جميء حاجة الكفاءة يف املرتبة الثالثة ،فلرمبا يعود السبب اىل البيئة اليت نعيش
فهيا ال تتيح ألفرادها الوصول اىل حتقيق أأهدافهم نظرا لقةل االماكنيات يف حمافظة الظاهرة ،وقد
اتفقت نتاجئ ادلراسة احلالية مع دراسة القطناين ( )2011يف أأن مس توى احلاجات النفس ية
يتصدرها احلاجة لالنامتء واختلفت يف ترتيب الكفاءة والاس تقالل.
لالجابة عن السؤال الثاين" :هل توجد فروق ذات دالةل احصائية ملس توى احلاجات النفس ية
تعزى ملتغري النوع الاجامتعي؟" قام الباحث ابجراء اختبار (ت) ملعرفة الفروق بني متوس
ادلرجات للك من الطالب والطالبات ،واجلدول ( )12يوحض ذكل:
جدول( )12الفروق يف أأبعاد احلاجات النفس ية حسب متغري النوع الاجامتعي
احلاجات
النفس ية
الاس تقاللية
الانامتء
الكفاءة
ادلرجة اللكية

النوع
الاجامتعي
طالب
طالبات
طالب
طالبات
طالب
طالبات
طالب
طالبات

أأفراد املتوس
العينة احلسايب
19.62 37
19.32 31
28.459 37
28.451 31
15.97 37
16.09 31
64.05 37
63.87 31

الاحنراف
املعياري
3.41
3.32
4.07
4.48
2.49
2.63
8.66
8.97

درجة
احلرية

قمية
(ت)

66

.364

66

.008

66

.198

66

.085

مس توى
ادلالةل
.717
//
.994
//
.843
//
.932
//

 //غري داةل
يتضح من اجلدول ( )12عدم وجود فروق ذات دالةل احصائية بني متوسطي درجات
الطالب والطالبات يف مجيع أأبعاد احلاجات النفس ية وعىل ادلرجة اللكية للمقياس ،مما يدل عىل
أأن الك النوع الاجامتعيني دلهيم مس توايت متقاربة من احلاجات النفس ية ،ورمبا يعود السبب
اىل أأهنم يعيشون نفس الظروف احلياتية تقريبا من الناحية الاقتصادية والاجامتعية ،كام أأن
اش باعهم حلاجاهتم النفس ية متقارب ،واتفقت نتاجئ ادلراسة احلالية مع القطناين ( )2011واليت
أأظهرت عدم وجود فروق ذات دالةل احصائية ابلنس بة ملس توى احلاجات النفس ية تعزى ملتغري
النوع الاجامتعي.
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لالجابة عىل السؤال الثالث" :ما أأكرث العوامل امخلسة الكربى للشخصية ش يوعا دلى طلبة
الصف الثاين عرش مبحافظة الظاهرة بسلطنة عامن؟" قام الباحث حبساب املتوس احلسايب
والاحنراف املعياري والوزن النس يب للك عامل من العوامل امخلسة الكربى للشخصية وادلرجة
اللكية للمقياس ،وذكل كام هو مبني يف اجلدول (:)13
جدول) (13املتوس احلسايب والاحنراف املعياري والوزن النس يب ملعدل انتشار العوامل
امخلسة الكربى للشخصية
البيان عدد ادلرجة املتوس الاحنراف الوزن
الفقرات اللكية احلسايب املعياري النس يب %
العامل
56.86
4.86 25.58 1740 9
العصابية
79.45
3.65 27.80 1891 7
الانبساط
الانفتاح
64.32
3.38 22.51 1531 7
عىل اخلربة
68.69
3.66 30.91 2102 9
املقبولية
يقظة
84.37
4.26 37.97 2582 9
الضمري

الرتتيب
5
2
4
3
1

يتضح من نتاجئ اجلدول ) (13أأن عامل يقظة الضمري اكن ا ألعىل انتشارا بوزن نس يب
بلغ ( )84.37يليه عامل الانبساط بوزن نس يب بلغ ( )79.45يليه عامل املقبولية بوزن نس يب
( )68.69يليه عامل الانفتاح عىل اخلربة بوزن نس يب بلغ ( )64.32و أأخريا عامل العصابية اذ
بلغ وزنه النس يب  .)56.86ويعزو الباحث سبب ارتفاع عامل يقظة الضمري يف ضوء السامت
الفرعية لهذا العامل واملمتثةل يف القدرة عىل التدعمي اذلايت من اجل اجناز ا ألعامل والكفاءة
والاقتدار والالزتام ابلواجبات والقدرة عىل حتمل املسؤولية والطموح واملثابرة ،ويه سامت
ميتاز هبا طلبة الصف الثاين عرش الثبات ذواهتم وحتقيق مس توى أأعىل من الرفاهية املادة
والاجامتعية .وكون تذيل عامل العصابية أأدىن املراتب فرمبا يعود ذكل اىل أأن طلبة الصف
الثاين عرش قد وصلوا ملرحةل متقدمة من النضج العقيل والانفعايل اذلي يقود اىل أأمناط التفكري
املبين عىل أأسس علمية جتعلهم يتعاملون مع املواقف املتلفة بطريقة منطقية .وقد اتفقت نتاجئ
ادلراسة احلالية مع دراسة جرب ( )2012واليت أأظهرت تصدر يقظة الضمري مث الانبساط
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و أأدنها العصابية ،بيامن اختلفت يف ترتيب الثالث والرابع ابلنس بة لعاميل الانفتاح عىل اخلربة
واملقبولية ،واختلفت مع دراسة كرميان) (2007اليت تقر بوجود مس توى عال من الانبساطية
والطيبة وحيوية الضمري والتفتح ومس توى متوس من العصابية دلى عينة البحث.
لالجابة عىل السؤال الرابع" :هل توجد فروق ذات دالةل احصائية للعوامل امخلسة الكربى
للشخصية تعزى ملتغري النوع الاجامتعي؟" قام الباحث ابجراء اختبار (ت) ملعرفة الفروق بني
متوس درجات النوع الاجامتعي ،واجلدول ( )14يوحض ذكل:
جدول ( )14الفروق يف العوامل امخلسة الكربى للشخصية حسب متغري النوع الاجامتعي
النوع الاجامتعي
طالب
العصابية
طالبة
طالب
الانبساط
طالبة
الانفتاح طالب
عىل اخلربة طالبة
طالب
املقبولية
طالبة
يقظة طالب
الضمري طالبة
ادلرجة طالب
اللكية طالبة

أأفراد
العينة
37
31
37
31
37
31
37
31
37
31
37
31

املتوس
احلسايب
26.05
25.03
27.45
28.09
21.97
23.16
29.94
32.06
37
39.12
1.4254E2
1.4748E2

* داةل عند مس توى 0.05

الاحنراف
املعياري
4.32
5.45
3.86
3.41
3.37
3.33
3.09
3.99
4.47
3.74
8.79
8.59

درجة
احلرية

قمية
(ت)

66

.861

66

.592

66

1.452

66

2.46

* .017

66

2.10

* .039

66

2.33

* .023

مس توى
ادلالةل
.392
//
.556
//
.151
//

 //غري داةل

يتضح من اجلدول ( )14وجود فروق ذات دالةل احصائية بني متوسطي درجات
الطالب والطالبات يف ادلرجة اللكية للمقياس ،حيث بلغت قمية (ت)  2.33ويه داةل
احصائيا عند مس توى دالةل  0.05لصاحل الطالبات ،كام وجدت فروق ذات دالةل احصائية بني
متوسطي درجات الطالب والطالبات عىل عامل املقبولية ويقظة الضمري ،حيث بلغت قمية
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(ت) عىل التوايل  2.10 -2.46وهام دالتان احصائيا عند مس توى دالةل  0.05لصاحل
الطالبات.
ولعل سبب ارتفاع املقبولية دلى االن نمج عن طبيعة الرتكيب الانفعايل
والفس يولويج ل ألنىث بصفة عامة اذلي يمتزي ابالذعان والقبول وااليثار والرغبة يف املساعدة
والعطاء واجلاذبية الاجامتعية ،كذكل دور املر أأة اليت يمتزي ابهجاد نفسها يف سبيل سعادة
الخرين اكلزوج وا ألبناء وا ألخوة -كام يعزو الباحث سبب ارتفاع درجات الطالبات عىل عامل
يقظة الضمري مقارنة ابذلكور واليت تعكس الالزتام ابلواجبات والكفاءة والاقتدار والقدرة عىل
التدعمي اذلايت والطموح والاجهتاد والكفاح من أأجل االجناز واملثابرة وحتمل املسؤولية وجماهبة
الصعاب ،ويه سامت متتاز هبا ا ألنىث أأكرث من اذلكور ،حيث حتاول التغلب عىل عقدة النقص
والتبعية للرجل واثبات ذاهتا وتكوين خشصية مس تقةل هبا.
كام مل توجد فروق احصائية بني متوسطي درجات الطالب والطالبات عىل عامل
العصابية ،وعامل الانبساط وعامل الانفتاح عىل اخلربة ،وميكن تفسري ذكل يف ضوء قةل
الضغوط اليت يتعرض لها الفتيان والفتيات يف ا ألرسة واملدرسة ،مما جيعلهم اقل قلقا ،وابلتايل
أأقل عصابية ،كام أأن التحاق الشاب والفتاة يف احلياة اجلامعية يتيح فرصا للمشاركة الاجامتعية
وتبادل العالقات وتكوين الصداقات لالك النوع الاجامتعيني.
وقد اختلفت نتاجئ ادلراسة احلالية مع نتاجئ دراسة جرب ( )2012وكرميان ) (2007اليت
تقر بوجود فروق ذات دالةل احصائية يف عامل العصابية والانفتاح عىل اخلربة واملقبولية ويقظة
الضمري ،وانعداهما مع عامل الانبساط ابلنس بة ملتغري النوع الاجامتعي.
لالجابة عىل السؤال اخلامس" :ما أأكرث امليول املهنية ش يوعا دلى طلبة الصف الثاين عرش
مبحافظة الظاهرة بسلطنة عامن؟" قام الباحث حبساب املتوس احلسايب والاحنراف املعياري
والوزن النس يب للك ميل من امليول املهنية وادلرجة اللكية للمقياس ،وذكل كام هو مبني يف
اجلدول (:)15
جدول) (15املتوس احلسايب والاحنراف املعياري والوزن النس يب ملعدل انتشار امليول املهنية
البيان
امليل
امليل اخللوي
امليل العميل

عدد
الفقرات
14
17

ادلرجة
اللكية
1578
2003

املتوس
احلسايب
23.206
29.456
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امليل العلمي
امليل الفين
امليل التجاري
امليل التقليدي
امليل الاجامتعي

15
15
11
15
16

1946
1638
1244
1713
2109

28.617
24.088
18.294
25.191
31.015

د .سعود مبارك البادري

7.077
6.823
4.674
6.881
6.290

2
7
5
4
1

63.59
53.52
55.43
55.98
64.61

يتضح من نتاجئ اجلدول ( )15أأن مس توى انتشار امليول املهنية دلى طلبة الصف
الثاين عرش مبحافظة الظاهرة متفاوت؛ اذ جاء انتشار امليل الاجامتعي يف أأعىل مراتب احلاجات
النفس ية بوزن نس يب بلغ ( ،)64.61يلهيا يف املرتبة الثانية امليل العلمي بوزن نس يب بلغ
( ،)63.59يليه امليل العميل بوزن نس يب بلغ ( )57.75أأما يف املرتبة الرابعة جفاء امليل
التقليدي بوزن نس يب بلغ ( )55.98يليه امليل التجاري بوزن نس يب ( )55.43يليه امليل
اخللوي بوزن نس يب بلغ ( )55.25و أأخريا امليل الفين بوزن نس يب بلغ ( .)35.52ويرى الباحث
أأن الطلبة يف هذه املرحةل العمرية مييلون املهن والوظائف اليت ختتص ابجملمتع اكلتعلمي والمتريض...
اخل ،وقد اختلفت نتاجئ ادلراسة احلالية مع نتاجئ دراسة امحليدي ) (2010يف ترتيب ا ألول
والثاين الأكرث ش يوعا؛ اذ جاء يف املرتبة ا ألوىل والثانية امليل العلمي وامليل للخدمة الاجامتعي .
لالجابة عىل السؤال السادس" :هل توجد فروق ذات دالةل احصائية للميول املهنية تعزى
ملتغري النوع الاجامتعي؟" قام الباحث ابجراء اختبار (ت) ملعرفة الفروق بني متوس ادلرجات
للك من الطالب والطالبات ،واجلدول ( )16يوحض ذكل:
جدول ( )16الفروق يف أأبعاد امليول املهنية حسب متغري النوع الاجامتعي
امليول
املهنية
اخللوي
العميل
العلمي
الفين

أأفراد املتوس
النوع
الاجامتعي العينة احلسايب
طالب 22.432 37
طالبات 24.129 31
طالب 32.945 37
طالبات 25.290 31
طالب 26.486 37
طالبات 31.161 31
طالب 22.594 37

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

الاحنراف
املعياري
6.448
6.785
7.501
7.216
7.290
5.983
6.456

درجة
احلرية

قمية
(ت)

مس توى
ادلالةل

66

1.055

//.295

66

4.264

*.000

66

2.854

* .006

66

2.017

* .048
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طالبات
طالب
التجاري
طالبات
طالب
التقليدي
طالبات
طالب
الاجامتعي
طالبات
طالب
ادلرجة
اللكية طالبات

31
37
31
37
31
37
31
37
31

25.871
18.135
18.483
23.621
27.064
30
32.225
150.501
156.603

6.922
3.980
5.452
5.936
7.536
5.622
6.902
31.934
32.916

د .سعود مبارك البادري

66

.304

//.762

66

2.107

* .039

66

1.466

.147

66

1.016

.313

 //غري داةل
* داةل عند مس توى 0.05
يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات دالةل احصائية بني متوسطي درجات
الطالب والطالبات يف ادلرجة اللكية للمقياس ،بيامن وجدت فروق ذات دالةل احصائية بني
متوسطي درجات الطالب والطالبات عىل امليل العميل وامليل العلمي والفين والتقليدي ،حيث
بلغت قمية (ت) عىل التوايل  2.107 -2.017 -2.854 -4.264وهن دالات احصائيا عند
مس توى دالةل  0.05لصاحل الطالب -الطالبات -الطالبات -الطالبات ،كام مل توجد فروق عىل
امليل اخللوي والتجاري والاجامتعي .وقد اختلفت نتاجئ دراسة امحليدي ) (2010واليت أأقرت
بوجود فروقا ذات دالةل احصائية يف امليول املهنية اخللوية لصاحل اذلكور ،واتفقت مع ادلراسة
يف وجود فروق يف امليل العلمي لصاحل االن .
لالجابة عىل السؤال السابع" :ما مس توايت قلق املس تقبل دلى طلبة الصف الثاين عرش
مبحافظة الظاهرة بسلطنة عامن؟" قام الباحث حبساب املتوس احلسايب والاحنراف املعياري
للك بعد من قلق املس تقبل وادلرجة اللكية للمقياس ،وذكل كام هو مبني يف اجلدول (:)17
جدول) (17املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية ملعدل انتشار مس توايت قلق
املس تقبل
البيان
البعد
قلق املشالكت احلياتية
قلق الصحة وقلق املوت
القلق اذلهين

عدد
الفقرات
4
5
7

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

املتوس
احلسايب
8.558
7.455
8.323

الاحنراف
املعياري
3.829
4.046
3.945
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الرتتيب
1
3
2
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اليأأس يف املس تقبل
القلق من الفشل يف املس تقبل

5
5

د .سعود مبارك البادري

3.891
2.868

4.441
3.735

4
5

يتضح من اجلدول ( )17أأن املتوس احلسايب لتوزيع أأبعاد مقياس القلق تراوح ما بني
() 3.735-8.558؛ اذ أأن أأعىل متوس حسايب ( )8.558اكن لبعد قلق املشالكت احلياتية،
مث بعد القلق اذلهين مبتوس حسايب بلغ ( )8.323يليه بعد قلق الصحة وقلق املوت مبتوس
حسايب بلغ ( )7.455يليه بعد اليأأس يف املس تقبل مبتوس حسايب ( )4.441و أأخريا بعد القلق
من الفشل يف املس تقبل مبتوس حسايب( .)3.735وقد اتفقت نتاجئ دراسة العزني ()2010
مع نتاجئ ادلراسة احلالية واليت أأقرت ش يوع املشالكت احلياتية مث القلق اذلهين يليه قلق الصحة
واملوت يليه اليأأس من املس تقبل مث اخلوف من الفشل .ولعل اجلدول ( )18يوحض مس توايت
قلق املس تقبل دلى العينة املكونة من ( )68طالبا وطالبة بشلك تفصييل.
جدول ( )18مس توايت قلق املس تقبل دلى أأفراد العينة (ن=)68
مس توى قلق املس تقبل
قلق مس تقبل مرتفع
قلق مس تقبل معتدل
قلق مس تقبل بس ي
قلق مس تقبل منخفض
اجملموع

من  90 – 68درجة
من  67 – 45درجة
من  44 – 22درجة
من صفر –  21درجة

التكرارات
صفر
12
39
17
68

النس بة
صفر
25
57.35294
17.64706
100

يتضح من اجلدول السابق أأن أأغلبية طلبة الصف الثاين عرش اكنوا مضن املس توى
البس ي لقلق املس تقبل؛ فقد بلغت النس بة املئوية ( )57.35294أأما نس بة ا ألفراد اذلين
حصلوا عىل مس توى مس تقبل معتدل فقد بلغت ( )%25بيامن بلغت النس بة للطلبة اذلين
حصلوا عىل مس توى قلق منخفض ( )17.64706وقد خال مس توى قلق املس تقبل املرتفع من
الطلبة.
لالجابة عىل السؤال الثامن" :هل توجد فروق ذات دالةل احصائية ملس توايت قلق املس تقبل
تعزى ملتغريات ادلراسة (النوع الاجامتعي ،ترتيب امليالد ،الوضع الاقتصادي ،عدد افرد
ا ألرسة ،معل ا ألب وا ألم ،تعلمي ا ألب وا ألم)؟" قام الباحث ابجراء اختبار (ت) ملعرفة الفروق
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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بني متوس ادلرجات للك من النوع الاجامتعي ومعل ا ألب وا ألم ،وتعلمي ا ألب وا ألم،
واجلدول ( )19يوحض ذكل:
جدول ( )19الفروق يف مس توايت قلق املس تقبل حسب متغريات ادلراسة
أأفراد
املتغريات
العينة
طالب 37
النوع
الاجامتعي طالبة 31
يعمل 44
معل
ا ألب ال يعمل 24
4
يعمل
معل ا ألم
ال يعمل 64
10
أأيم
تعلمي
ا ألب
متعمل 58
36
أأيم
تعلمي الأم
متعمل 32

املتوس
احلسايب
36.324
27.967
33.09
31.458
22
33.171
27.4
33.396
33.694
31.187

الاحنراف
املعياري
14.081
14.126
15.148
13.821
13.928
14.502
12.633
14.844
14.145
15.232

درجة
احلرية

قمية
(ت)

66

* .018 2.434

66

.438

66

1.497

66

1.203

66

.704

مس توى
ادلالةل

.663
//
.139
//
.233
//
.484
//

 //غري داةل
* داةل عند مس توى 0.05
يتضح من اجلدول السابق وجود فروق ذات دالةل احصائية بني متوسطي درجات
الطالب والطالبات عىل متغري النوع الاجامتعي لصاحل الطالب ،حيث بلغت قمية (ت) عىل
التوايل  2.434ويه داةل احصائيا عند مس توى دالةل  0.05لصاحل الطالب ،بيامن ال توجد
فروق ذات دالةل احصائية بني متوسطي درجات الطالب والطالبات عىل متغري معل ا ألب
وا ألم وتعلمي ا ألب وا ألم .وقد اختلفت نتاجئ دراسة العزني ( )2010وجرب ( )2012مع نتاجئ
ادلراسة احلالية ابلنس بة ملتغري النوع الاجامتعي ،واختلفت معها دراسة كرميان ) .(2007واتفقت
دراسة جرب ( )2012ابلنس بة لعمل ا ألم وتعلمي ا ألب ،واختلفت مع نتاجئ دراسة جرب ()2012
ابلنس بة ملتغري معل ا ألب وتعلمي ا ألم.
وللتعرف عىل الفروق ادلاللية ملس توايت قلق املس تقبل ملتغري ترتيب امليالد ،والوضع
الاقتصادي ،اس تخدم الباحث اختبار حتليل التباين ا ألحادي  ،Anovaواجلدول ( )20يوحض
ذكل.
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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جدول ( )20الفروق يف مس توايت قلق املس تقبل حسب متغريات ادلراسة
مصدر التباين

مجموع املربعات

املتغري

بني اجملموعات
ترتيب
داخل اجملموعات
امليالد
اجملموع
بني اجملموعات
الوضع
داخل اجملموعات
الاقتصادي
اجملموع

1115.680
13187.306
14302.985
1029.652
13273.333
14302.985

درجة
احلرية
2
65
67
4
63
67

مس توى
ادلالةل

متوس
املربعات
557.840
202.882

//.071 2.750

257.413
210.688

//.311 1.222

F

يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات دالةل احصائية بني متوسطي درجات
الطالب والطالبات عىل متغريي ترتيب امليالد والوضع الاقتصادي ،وقد اتفقت نتاجئ دراسة
جرب ( )2012يف عدم وجود فروق ابلنس بة ملتغري ترتيب امليالد واختلفت ابلنس بة للوضع
الاقتصادي.
لالجابة عىل السؤال التاسع" :هل توجد عالقة بني احلاجات النفس ية وقلق املس تقبل دلى
أأفراد العينة ؟" وللكشف عن ذكل اس تخدم الباحث معامل ارتباط بريسون ملعرفة العالقة بني
احلاجات النفس ية و أأبعادها بقلق املس تقبل و أأبعاده واجلدول ( )21يوحض ذكل.
جدول ( )21معامالت الارتباط بني أأبعاد لك من احلاجات النفس ية وقلق املس تقبل
احلاجات النفس ية
قلق املس تقبل
املشالكت احلياتية
الصحة واملوت
القلق اذلهين
اليأأس يف املس تقبل
الفشل يف املس تقبل
ادلرجة اللكية

الاس تقاللية

الانامتء

الكفاءة

.081
.188
.081
.083
.017
.121

-.026
.077
-.022
-.008
-.139
-.021

-.006
.103
.023
.088
-.085
.040
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يتضح من اجلدول السابق عدم وجود عالقة ارتباطيه بني ادلرجة اللكية ملقياس
احلاجات النفس ية و أأبعادها (الاس تقاللية-الانامتء -الكفاءة) وبني ادلرجة اللكية ملقياس قلق
املس تقبل و أأبعاده (املشالكت احلياتية-الصحة واملوت-القلق اذلهين-اليأأس يف املس تقبل -الفشل
يف املس تقبل).
لالجابة عىل السؤال العارش" :هل توجد عالقة بني العوامل امخلسة الكربى للشخصية وقلق
املس تقبل دلى أأفراد العينة؟ " وللكشف عن ذكل اس تخدم الباحث معامل ارتباط بريسون
ملعرفة العالقة بني العوامل امخلسة الكربى للشخصية وقلق املس تقبل و أأبعاده واجلدول ()22
يوحض ذكل.
جدول ( )22معامالت الارتباط بني أأبعاد لك من العوامل امخلسة الكربى للشخصية وقلق
املس تقبل
الشخصية
قلق املس تقبل
املشالكت احلياتية
الصحة واملوت
القلق اذلهين
اليأأس يف املس تقبل
الفشل يف املس تقبل
ادلرجة اللكية

العصابية
-.195
023.
-.075
-.009
-.123
-.091

الانفتاح
الانبساط
عىل اخلربة
.015
116.-.037
-.109
.081
.091
-.006
-.063
.220
.220
.045
-.010

املقبولية
.070
-.085
-.094
-.108
-.093
-.077

يقظة
الضمري
.039
-.030
.036
-.023
.182
.041

ادلرجة
اللكية
-.099
-.095
.006
-.088
.154
-.044

يتضح من اجلدول السابق عدم وجود عالقة ارتباطيه بني ادلرجة اللكية ملقياس العوامل
امخلسة الكربى للشخصية وعوامهل وبني ادلرجة اللكية ملقياس قلق املس تقبل ،وقد اختلفت مع
نتاجئ جرب ( )2012يف وجود عالقة بني ادلرجة اللكية ملقياس القلق والعصابية والانبساط
والانفتاح عىل اخلربة ،واتفقت ادلراسة يف انعدام العالقة بني ادلرجة اللكية واملقبولية ويقظة
الضمري.
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واتفقت مع دراسة كرميان ) (2007يف عدم ظهور عالقة ارتباطيه بني قلق املس تقبل
ولك من الانبساطية والطيبة ويقظة الضمري والتفتح ،بيامن اختلفت يف ظهور عالقة ارتباطيه
بني قلق املس تقبل و العصابية.
لالجابة عىل السؤال احلادي عرش" :هل توجد عالقة بني امليول املهنية وقلق املس تقبل دلى
أأفراد العينة؟" وللكشف عن ذكل اس تخدم الباحث معامل ارتباط بريسون ملعرفة العالقة بني
امليول املهنية و أأبعاده وقلق املس تقبل و أأبعاده واجلدول ( )23يوحض ذكل.
جدول ( )23معامالت الارتباط بني أأبعاد لك من امليول املهنية وقلق املس تقبل
امليول املهنية
قلق املس تقبل
املشالكت
احلياتية
الصحة واملوت
القلق اذلهين
اليأأس يف
املس تقبل
الفشل يف
املس تقبل
ادلرجة اللكية

اخللوي العميل

العلمي

الفين

ادلرجة
التجاري التقليدي الاجامتعي
اللكية

-.064

.219

-.071

-.123

.112

.081

-.144

.007

.089
-.024

.033
.020

-.087
.021

-.096
-.122

-.043
.005

.106
.011

-.067
-.098

-.009
-.037

.070

.197

.024

-.102

-.009

.005

-.138

.021

-.104 .273* -.026

-.103

.035

-.028

-.098

.000

-.051

-.139

.023

.049

-.139

-.005

.015

.178

* العالقة داةل عند مس توى ()0.05
يتضح من اجلدول السابق عدم وجود عالقة ارتباطيه بني ادلرجة اللكية ملقياس امليول
املهنية و أأبعاده وبني ادلرجة اللكية ملقياس قلق املس تقبل و أأبعاده ،ابس تثناء عالقة ارتباطيه
موجبة بني امليل العميل والفشل يف املس تقبل عند مس توى .0.05
لالجابة عىل السؤال الثاين عرش" :هل توجد عالقة بني احلاجات النفس ية والعوامل امخلسة
الكربى للشخصية دلى أأفراد العينة؟" وللكشف عن ذكل اس تخدم الباحث معامل ارتباط
بريسون ملعرفة العالقة بني احلاجات النفس ية والعوامل امخلسة الكربى للشخصية واجلدول
( )24يوحض ذكل.
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جدول ( )24معامالت الارتباط بني أأبعاد لك من احلاجات النفس ية والعوامل امخلسة الكربى
للشخصية
احلاجات النفس ية
الشخصية
العصابية
الانبساط
الانفتاح عىل اخلربة
املقبولية
يقظة الضمري
ادلرجة اللكية

الاس تقاللية

الانامتء

الكفاءة

ادلرجة اللكية

.088
-.022
-.030
-.058
-.003
.002

-.036
-.034
-.175
.024
.092
-.046

.104
-.078
-.192
-.099
.043
-.068

.046
-.047
-.152
-.040
.056
-.041

يتضح من اجلدول السابق عدم وجود عالقة ارتباطيه بني ادلرجة اللكية ملقياس
احلاجات النفس ية و أأبعادها وبني ادلرجة اللكية ملقياس العوامل امخلسة الكربى للشخصية
وعوامهل.
لالجابة عىل السؤال الثالث عرش" :هل توجد عالقة بني احلاجات النفس ية وامليول املهنية دلى
أأفراد العينة؟" وللكشف عن ذكل اس تخدم الباحث معامل ارتباط بريسون ملعرفة العالقة بني
احلاجات النفس ية وامليول املهنية واجلدول ( )25يوحض ذكل.
جدول ( )25معامالت الارتباط بني أأبعاد لك من احلاجات النفس ية وامليول املهنية
احلاجات النفس ية
امليول املهنية
اخللوي
العميل
العلمي
الفين
التجاري
التقليدي
الاجامتعي
ادلرجة اللكية

الاس تقاللية

الانامتء

الكفاءة

ادلرجة اللكية

.052
.082
-.112
-.013
-.042
.036
-.075
-.009

.135
.142
.033
.061
.166
.188
.120
.171

*.243
.085
.088
.127
.081
.162
.124
.187

.156
.125
-.001
.061
.088
.152
.065
.134

*العالقة داةل عند مس توى ()0.05
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يتضح من اجلدول السابق عدم وجود عالقة ارتباطيه بني ادلرجة اللكية ملقياس
احلاجات النفس ية و أأبعادها وبني ادلرجة اللكية ملقياس امليول املهنية و أأبعاده ،ابس تثناء عالقة
ارتباطيه موجبة بني امليل اخللوي والكفاءة عند مس توى .0.05
لالجابة عىل السؤال الرابع عرش" :هل توجد عالقة بني العوامل امخلسة الكربى للشخصية
وامليول املهنية دلى أأفراد العينة؟" وللكشف عن ذكل اس تخدم الباحث معامل ارتباط بريسون
ملعرفة العالقة بني امليول املهنية والعوامل امخلسة الكربى للشخصية واجلدول ( )26يوحض ذكل.
جدول ( )26معامالت الارتباط بني أأبعاد لك من امليول املهنية والعوامل امخلسة الكربى
للشخصية
امليول املهنية
الشخصية
العصابية
الانبساط
الانفتاح عىل
اخلربة
املقبولية
يقظة الضمري
ادلرجة اللكية

اخللوي

العميل

العلمي

الفين

التجاري

التقليدي الاجامتعي

ادلرجة
اللكية
.120
.107

.116
.075

.066
-.084

.011
.028

.103
.205

-.023
.144

.118
.050

.176
.164

.039

.014

.032

.083

-.018

-.004

-.085

.016

.071
.160
.213

.019
.124
.074

.093 .220
.083 .153
.247* .192

.117
.153
.160

.092
.133
.184

.138
.117
*.242

.150
.188
*.265

*العالقة داةل عند مس توى ()0.05
يتضح من اجلدول السابق وجود عالقة ارتباطيه موجبة بني ادلرجة اللكية ملقياس
العوامل امخلسة الكربى للشخصية وبني ادلرجة اللكية ملقياس امليول املهنية عند مس توى
 ،0.05وقد بلغت درجة الارتباط  .265أأي لكام ارتفع مس توى سامت الشخصية لكام زادت
امليول املهنية دلى أأفراد العينة ،كام توجد عالقة ارتباطيه تقدر بـ .247و  .242عىل امليل الفين
والاجامتعي (عىل التوايل) مع ادلرجة اللكية ملقياس سامت الشخصية عند مس توى  ،0.05اال
أأن هناك انعدام لالرتباط بني اغلب عوامل الشخصية و أأبعاد امليول املهنية  ،وقد اتفقت نتاجئ
ادلراسة احلالية مع دراسة (  (Gottfrodson, 2002اليت تقر بوجود ارتباط موجب دال بني
مسة الانبساط والبيئة الاجامتعية و أأن هناك ارتباطا سالبا بني مسة العصابية ومجيع أأبعاد مقياس
هوالند للتفضيالت املهنية.
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 التوصيات: .1رضورة اش باع حاجات الطلبة النفس ية بشلك سلمي من خالل توفري ا ألجواء
املناس بة ملهم من قبل ا ألرسة واملدرسة واجملمتع احمليل.
 .2اجراء دراسات لرب احلاجات النفس ية مبس توى الطموح والنضج املهين ومفهوم
اذلات .
 .3حث الطالب عىل أأمهية ادلراسة والتفوق فهيا من أأجل حتديد مس تقبلهم املهين
وعدم الشعور بقلق املس تقبل ألن هذا يف حد ذاته تعطيل لطاقاهتم ومسببا
الحباطاهتم
 .4الاهامتم ابمليول املهنية دلى الطلبة من املراحل املبكرة يف حياهتم لنس تطيع توجيه
هذه امليول توجهيا حصيحا حيقق للطلبة حياة تعلميية جيدة ومن مث حياة اجامتعية
وهمنية.
 .5توعية طلبة اجلامعات بأأمهية الشخصية السوية اليت تمتتع ابلصحة النفس ية السلمية
من أأجل مس تقبل مرشق.
 .6توعية الابء وا ألهمات برضورة توفري اجلو املناسب ألبناهئم وااتحة الفرصة الختاذ
القرارات املتعلقة مبس تقبلهم .
 املقرتحات:اجراء مزيد من ادلراسات حول:
 .1العالقة بني السامت الشخصية وامليول املهنية واحلاجات النفس ية والقدرات العقلية .
 .2قلق املس تقبل وعالقته بلك من التفاؤل والتشاؤم .
 .3مشالكت الش باب احلالية واملس تقبلية .
 .4العوامل امخلسة الكربى للشخصية وعالقهتا بكفاءة املواهجة وفاعلية اذلات .
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 قامئة املراجع: -1أأبو غزاةل ،مسرية :)2009( ،مقياس كفاءة املواهجة وعالقته ابلعوامل امخلسة الكربى يف
الشخصية ،جمةل العلوم الرتبوية ،العدد ). (2
 -2أأبو جنيةل ،سفيان :)2001(،مقاالت يف الشخصية والصحة النفس ية ،مركز البحو
االنسانية والتمنية الاجامتعية ،غزة.
 -3ايفانز ،اكرل :)1993( ،الاجتاهات وامليول يف الرتبية ،ترمجة :صبحي عبد اللطيف
املعروف ،دار املعرفة.
 -4البادري ،سعود بن مبارك :)2011( ،بناء مقياس للميول املهنية لطلبة الصفوف 12-9
مبنطقة الباطنة شامل بسلطنة عامن ،حبث فائز ابملرتبة ا ألوىل يف مسابقة املعلمني والعاملني
الثامنة
الرتبوي
احلقل
يف
العامنيني
.http://forum.moe.gov.om/~moeoman/vb/showthread.php?t=435204
 -5جرب ،ادمد محمود :)2012( ،العوامل امخلسة الكربى للشخصية وعالقهتا بقلق املس تقبل
دلى طلبة اجلامعات الفلسطينية مبحافظات غزة ،رساةل ماجس تري غري منشورة ،جامعة ا ألزهر،
غزة.
 -6امحليدي ،مجهور نيج رسحان :)2010( ،امليول املهنية وعالقهتا بسامت الشخصية
املوهوبة للطلبة املتفوقني دراس يا مبدينة تعز ،رساةل ماجس تري ،جامعة تعز ،املركز الوطين
للمعلومات ،المين.
 -7خرض ،عيل ،والش ناوي ،محمد :)1993( ،امليول املهنية والتخصص والتحصيل ادلرايس
دلى طالب الثانوية واجلامعة" ،جمةل االرشاد النفيس ،العدد ا ألول ،جامعة عني مشس ،القاهرة.
 -8شقري ،زينب محمود :)2005( ،مقياس قلق املس تقبل ،القاهرة :الاجنلو املرصية.
 -9شويق ،سلوى :)1991( ،احلاجات النفس ية دلى أأطفال املؤسسات االيوائية وعالقته
ابلعدوانية ،رساةل ماجس تري غري منشورة ،جامعة الزقازيق ،مرص.
 -10عبد اخلالق ،أأدمد :)1989( ،اختبارات الشخصية ،االسكندرية :دار املعرفة اجلامعية
للطباعة والنرش.
 -11عبد الهادي ،جودت والعزة ،سعيد :)1999( ،التوجيه املهين ونظرايته ،عامن :مكتبة
الثقافة للنرش والتوزيع.،
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 -12عبد الوهاب ،أأدمد فؤاد :)2008( ،العالقة بني امليول املهنية وبعض املتغريات النفس ية
دلى طلبة لكية جممتع تدريب غزة ،رساةل ماجس تري غري منشورة ،جامعة ا ألقىص ،الربنمج
املشرتك ،غزة ،فلسطني.
 -13العزني ،خادل امحليدي :)2010( ،ادراك القبول-الرفض الوادلي وا ألفاكر الالعقالنية وقلق
املس تقبل دلى عينة من طالب جامعة احلدود الشاملية ،رساةل دكتوراه غري منشورة ،جامعة
أأم القرى ،مكة املكرمة.
 -14الغفييل ،غزوي :)1990( ،احلاجات واملشالكت النفس ية دلى التلميذات املتفوقات
عقليا ،رساةل ماجس تري غري منشورة ،جامعة املكل سعود ،الرايض.
 -15القطاين ،عالء مسري موىس :)2011( ،احلاجات النفس ية ومفهوم اذلات وعالقهتام مبس توى
الطموح دلى طلبة جامعة ا ألزهر بغزة يف ضوء نظرية حمددات اذلات ،رساةل ماجس تري غري
منشورة ،جامعة ا ألزهر ،غزة.
 -16كرميان ،صالح :)2007( ،سامت الشخصية وعالقهتا بقلق املس تقبل دلى العاملني بصورة
وقتية من اجلالية العراقية يف أأسرتاليا ،رساةل دكتوراه غري منشورة ،الأاكدميية العربية املفتوحة يف
ادلمنارك ،ادلمنارك.
 -17املش يخي ،غالب بن محمد عيل :)2009( ،قلق املس تقبل وعالقته بلك من فاعلية اذلات
ومس توى الطموح دلى عينة من طالب جامعة الطائف ،رساةل دكتوراه غري منشورة ،لكية
الرتبية ،جامعة أأم القرى.
 -18املنيف ،عبد هللا منيف :)2007( ،اجتاهات الش باب اجلامعي حنو العمل يف القطاع
اخلاص ،دراسة ميدانية ،رساةل ماجس تري غري منشور ة ،جامعة املكل سعود ،لكية الداب،
السعودية.
 -19املوايف ،فؤاد حامد ورايض ،فوقية محمد :)2006( ،اخلصائص الس يكومرتية الس تبيان
امخلسة الكربى ل ألطفال ،اجملةل املرصية لدلراسات النفس ية ،امجلعية املرصية لدلراسات النفس ية،
اجملدل  ،16العدد .53
20-Deci, E.L, & Ryan, R.M (2000): The "what" and "why" of goal
pursuits: Human needs and the Self-determination of Behavior
Psychological Inquiry, 11,227-268.
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد ()04

مارس 2017

182

 سعود مبارك البادري.د

العوامل الخمسة ال كبرى للشخصية والحاجات النفسية والميول المهنية

21- Gottfredson, Gary, D.Brooks, R.F (2002): Personality and
vocational Interests: the Relation of Holland six interest dimensions to
five rob at dimension of personality.
22- Josh, R G (1993): Essentials of psychology. Concept and
Applications . U.S.A. Harper Callions Collage Publishers.
23- McCrae, R. R. & John, O. P. (1992): An Introduction to the Five
Factor Model and Its Applications. Journal of Personality. 60, 175215.
24-Rosellini, A. & Brown, T. (2011): The NEO Five-Factor Inventory:
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أ .فايزة حلاسة

علاقة أساليب التنشئة الاجتماعية بظهور اللامعيار ية في السلوك الاجتماعي

عالقة أساليب التنش ئة الرسية يف ظهور الالمعيارية
يف السلوك الاجامتعي للش باب
دراسة ميدانيه عىل عينة من الش باب يف والية بسكرة
أ .فايزة حالسة
جامعة محمد خيرض بسكرة
 امللخص:هدفت ادلراسة اىل الكشف عن عالقة أساليب التنش ئة الرسية بظهور الالمعيارية يف
سلوك الش باب مبدينة بسكرة ،وتكونت عينة ادلراسة ( 100فردا) ذكور واانث من طلبة
جامعة بسكرة اذلين ترتاوح اعامرمه ما بني( 30-25س نة) ،اذلين مت اختيارمه عشوائيا من جممتع
ادلراسة ،ولالجابة عىل تساؤالت وفرضيات ادلراسة اليت تدور حول العالقة القامئة بني
أساليب التنش ئة الرسية والالمعيارية يف سلوك الش باب مقنا بتصممي اس تبيانني (استبانة
أساليب التنش ئة الرسية-اعداد الباحثة) ،مكونة من ثالث أبعاد (بعد أسلوب التشدد-بعد
أسلوب االهامل -بعد أسلوب التذبذب) ،واستبانة السلوك الالمعياري(اعداد الباحثة) ،وقد مت
التوصل اىل النتاجئ التالية:
 توجد عالقة ارتباطية بني أسلوب التشدد وظهور الالمعيارية يف سلوك الش باب حيث بلغمعامل بريسون، 0.836بقمية معنوية  0.072ومبس توى دالةل .0.005
 توجد عالقة ارتباطية بني أسلوب االهامل وظهور الالمعيارية يف سلوك الش باب حيث بلغمعامل بريسون ،0.714وقمية معنوية  0.65ومبس توى دالةل .0.005
 توجد عالقة ارتباطية بني أسلوب التذبذب وظهور الالمعيارية يف سلوك الش باب حيث بلغمعامل بريسون 0.947وقمية معنوية  0.856ومبس توى دالةل .0.005
 -اللكامت املفتاحية :الرسة -الثقافة -الالمعيارية -الش باب -التنش ئة الرسية.
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 فايزة حلاسة.أ

علاقة أساليب التنشئة الاجتماعية بظهور اللامعيار ية في السلوك الاجتماعي

-Summary:
The study aimed to reveal the relationship of socialization
methods anomie appearance in the behavior of young people in
Biskra. The study sample (100 individuals) of male and female
university students aged between Biskra. between (25-30 Year),
randomly selected from the study population. To answer questions
and hypotheses of the study، which revolves around the relationship
between the methods of upbringing and Family And Social anomie in
the behavior of young people we have designed two questionnaires،
to identify methods of upbringing of the family. (Prepared by the
researcher), made up of three dimensions (after style militancy -After
style of neglect- after the style of the oscillation), a questionnaire
anomie behavior (Prepared by the researcher) was reached following
results:
-there is correlation between the style militancy and the emergence of
anomie in the behavior of young people reaching Pearson coefficient
0.836, moral worth 0.072 and 0.005 level of significance.
-there is correlation between the style and appearance of neglect
anomie in the behavior of young people reaching Pearson coefficient
of 0.714, and the value of moral significance level of 0.65 and 0.005.
-there is correlation between the style and appearance of the
oscillation anomie in the behavior of young people reaching Pearson
coefficient of 0.947 and 0.856 and the value of moral significance level
of 0.005.
Keywords: Family-culture- Social anomie-young-socialization.
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علاقة أساليب التنشئة الاجتماعية بظهور اللامعيار ية في السلوك الاجتماعي

أ .فايزة حلاسة

الاشاكلية:ورد عىل لسان ابراهمي بن مبارك اجلوير ":أن الرسة من قدمي الزمن نظام اجامتعي أو
يه وحدة يف النظام الاجامتعي اذلي ظهر مع خلق هللا لالنسان عىل الرض ،وقد مرت
الرسة من بداية نشأهتا وحىت وقتنا املعارص بعدد من التطورات الكبرية سواء عىل مس توى
جحمها وهيلكها أو عىل مس توى العالقات بني أفرادها أو بني الرسة بعضها ببعض أو من حيث
أهدافها ووظائفها وأدوارها.
وقد كنت الرسة يف لك مراحلها مرأة تعكس اجملمتع اذلي تنشأ فيه من حيث عقيدته
وحضارته ومس توى تقدمه ،وكن لالسالم أثر ابرز يف بناء الرسة ووضع الضوابط واملعايري
اليت تنظم قياهما ابعتبار الرسة أحد أمه لبنات اجملمتع االساليم بل يه أمه هذه اللبنات حىت
قرأان قرأن يتىل اىل يوم القيامة يف أمر زوجة كنت تناقش زوهجا يف أمر يرى البعض أنه أمر
بس يط أو أمر خشيص بني زوج وزوجته يف سورة اكمةل ويه سورة اجملادةل ﴿قد مسع هللا قول
اليت جتادكل يف زوهجا وتش تيك اىل هللا وهللا يسمع حتاوركام أن هللا مسيع بصري﴾ (سورة
اجملادةل ،الية.)1 :
ومنذ نشأت الرسة يف بداايهتا الوىل مع خلق أدم عليه السالم وحىت يومنا هذا ويه
تقوم مبهمة ال ينكرها أحد سواء يف جمال الرتبية أو جمال التمنية الاقتصادية أو الاجامتعية أو
جمال احلد من الاحنرا واجلرمية وخصوصا احنرا الحداث وجرامئهم ،وقامت بأثر كبري يف
جمال رعاية الناش ئة وحاميهتم من التطر والاحنرا .
وقد تناسبت أدوار وأاثر الرسة مع تطورها واثر قيام ادلوةل املعارصة ،فقد كنت
الرسة تقوم جبميع الوظائف الاجامتعية والاقتصادية تقريبا يف احلدود اليت يسم اها نطاقها،
وابلقدر اذلي تقتضيه ظرو اجملمتع وحاجاته الاجامتعية والاقتصادية .وهناك بني أفراد الرسة
الواحدة صور من التعامالت الاقتصادية اليت ترتبط ابلنفاق عىل البناء والابء كبار السن
وصور التاكفل الاجامتعي ،والظاهر أن الاثر الاقتصادية للرسة قد تقلصت اىل حد كبري غري
أنه من املؤكد أهنا س تظل تقوم بأثر ما يف اجملال الاقتصادي حىت الهناية من انحية أهنا اليت
توفر اكفة املتطلبات املادية واملعنوية لبناهئا" (اجلوير1425،ه،ص.)7
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خاصة تكل املتعلقة ابلتنش ئة الرسية ومراقبة ظهور أي اعوجاج يف سلوكهم ،واذلي
يطلق عليه مفهوم الالمعيارية ،وقد توصل روبرت مريتون اىل أن صياغة املشلكة املتصةل
ابلعالقة املتبادةل بني الالمعيارية والسلوك الاحنرايف ،يف س ياقها النظري املالمئ تس تلزم حفص
ظهور الالمعيارية ومنوها كنتيجة حمصةل لعملية اجامتعية مس مترة وعدم النظر الهيا ببساطة عىل
أهنا حاةل طارئة.
وعندما قام بوصف هذه العملية أشار اىل أن بعض الفراد يتعرضون أكرث من غريمه
لضغوط تظهر نتيجة النفصال بني الهدا الثقافية والوسائل الفعاةل لتحقيقها.ويرجع ذكل اىل
أهنم حيتلون وضعا هممال من الناحية املوضوعية داخل امجلاعة ابالضافة اىل أن خشصياهتم تنفرد
خبصائص معينة (حومر،2006،ص .)34وابلتايل فأن مسؤولية الرسة يف الوقت تعد هممة
جدا أكرث من الوقات اليت مضت بسبب تدخل اطرا عديدة ومتنوعة يف معلية التنش ئة اليت
كنت منوطة ابلرس وبعض مؤسسات التنش ئة الاجامتعية الاخرى قدميا ،أما يف الوقت
الراهن ونظرا للتغري الاجامتعي الرسيع اذلي طرأ عىل الابنية الاجامتعية ونضمها ،أصب من
اخلطر ترك زمام التنش ئة تسري بطريقة اعتباطية لن النتاجئ س تكون وخمية جدا عىل السلوك
الاجامتعي للبناء اذلين ميثلون قلب العملية ،فأن مل يرتىب الطفل وفق أساليب تنش ئة ارسية
سلمية وذكل لعوامل عدة مهنا االهامل ،الرصاع بني الزوجني ،التذبذب يف الرتبية ،واىل غريها
من الساليب الغري سلمية ،فأن ذكل قد يؤثر عىل سلواكت البناء مس تقبال واليت قد تظهر يف
شلك سلواكت ال معيارية ،ولكن أساليب التنش ئة الاجامتعية عديدة ومتنوعة فيا ترى أي هذه
الساليب أكرث ارتباطا بظهور السلوك الالمعياري عند الش باب ،وعليه سيمت طرح التساؤل
الرئييس التايل:
 هل توجد عالقة ارتباطية بني أساليب التنش ئة الاجامتعية وظهور الالمعيارية يف سلوكالش باب؟
 التساؤالت الفرعية: هل توجد عالقة ارتباطية بني أسلوب التشدد وظهور الالمعيارية يف سلوك الش باب؟ هل توجد عالقة ارتباطية بني أسلوب االهامل وظهور الالمعيارية يف سلوك الش باب؟ هل توجد عالقة ارتباطية بني أسلوب التذبذب وظهور الالمعيارية يف سلوك الش باب؟مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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 فرضيات ادلراسة: توجد عالقة ارتباطية بني أسلوب التشدد وظهور الالمعيارية يف سلوك الش باب. توجد عالقة ارتباطية بني أسلوب االهامل وظهور الالمعيارية يف سلوك الش باب. توجد عالقة ارتباطية بني أسلوب التذبذب وظهور الالمعيارية يف سلوك الش باب. ادلراسات السابقة: دراسة عبدهللا مرقس رايب( :)2006حول العوامل الرسية للجرمية  -دراسة ميدانية -وكنالهد من البحث فهو التعر عىل العالقة بني احلاةل الرسية و ارتاكب الفراد للجرمية.
امتدت فرتة اجراء البحث من  1987/9/1لغاية  .1987/10/31وينحرص اجملال البرشي
للبحث بزنالء قسم االصالح الاجامتعي للكبار يف نينوى ،واذلي يشلك اجملال املاكين للبحث
أيضا .وافرتض أنه لكام زادت العالقات الاجامتعية بني أفراد الرسة سوءا ،ازداد احامتل ارتاكب
الفرد للجرمية .وقد صاغ مجموعة من الفرضيات ويه:
 لكام زاد احلرمان العاطفي لبناء الرسة ،ازداد احامتل ارتاكب الفرد للجرمية. لكام زادت احلاةل الاقتصادية للرسة سوءا ،ازداد احامتل ارتاكب الفرد للجرمية. لكام زاد متسك الرسة ابلقمي الريفية ،ازداد احامتل ارتاكب الفرد للجرامئ الانتقامية. لكام ارتفع املس توى التعلميي قلت اجلرامئ املرتكبة بني أفراد الرسة.مشلت عينة البحث ( )150نزيال من قسم االصالح الاجامتعي للكبار يف نينوى ،وقد
مت اختيارمه عن طريق العينة العشوائية البس يطة .وقد اس تخدم اس تبيان يتكون من مجموعة
أس ئةل تتعلق ابلفرضيات ،ولغرض حتقيق صدق الاس تبيان الظاهري ،فقد عرض عىل مجموعة
من اخلرباء .واملهنج املتبع هو املس الاجامتعي عن طريق العينة واس تخدم الباحث النس بة
املئوية والوس يط كوسائل احصائية لتحليل البياانت .وقد توصل اىل مجموعة من النتاجئ نلخصها
يف النقاط التالية:
 العالقة الاجامتعية بني الوادلين والبناء من أمه العوامل اليت تؤثر يف نوع املعامةل اليت يتلقاهاالبناء من أابهئم .كام أهنا تؤثر تأثريا كبريا عىل البيئة السائدة يف الرسة ،ومن مث يف بناء خشصية
البناء ،وقد تبني من نتاجئ البحث أن  %50من املبحوثني ذكروا بأن طبيعة معامةل الابء هلم
تقوم عىل االهامل .و %23.3عوملوا بقسوة ،يف حني أن  %26.7فقط كنت طبيعة معامةل
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الابء هلم تتسم ابحلب والعطف ،أما معامةل الهمات فاختلفت عن معامةل الابء ،حيث ذكر
 %65.3من املبحوثني أهنم تلقوا احلب والعطف من الهمات و %24.7أمهلهتم أهماهتم ،يف
حني أن  %10فقط كنت معامةل الهمات هلم تتسم ابلقسوة.
 التنش ئة الاجامتعية للبناء :تبني من بياانت البحث بأن  %38.7من املبحوثني ذكروا بأنالتنش ئة الاجامتعية يف أرسمه كنت مقترصة عىل الم فقط ،و %33اقترصت عىل الب ،أي
أن ثليث أفراد العينة تعرضوا اىل تنش ئة اجامتعية غري سلمية ،وقد يرجع السبب اىل وفاة أحد
الوادلين أو الطالق ،وأحياان يكون السبب تعدد الزوجات ،فيكون تركزي واهامتم الب عىل
أبناء زوجة معينة دون الخرايت حيث تبني بأن  %34.7من أابء املبحوثني مزتوجون لكرث
من مرة واحدة.
 ميزي بعض الابء يف تعاملهم مع أبناهئم ،فقد خيلق ذكل المتيزي أاثرا نفس ية يف حياهتمالاجامتعية تؤدي اىل الاضطراب السلويك ،واهذا الصدد تبني من نتاجئ البحث بأن %37.3
من املبحوثني تعرضوا للمتيزي يف املعامةل من قبل الوادلين بيهنم وبني اخوهتم ،وأن  %64.7مهنم
مل يتعرضوا ذلكل .ومن هجة أخرى تبني أن  %41.3من املبحوثني تعرضوا اىل املعاانة يف
طفولهتم وأن  %58.7مهنم مل يتعرضوا.
 دراسة للك من (شدلون جلوك) و(اليأنور جلوك) :س نة  1949 -1939عىل ( )500نزيليف اصالحية (ماستثوسس) ظهران حوايل  60%من الزنالء جاءوا من أرس متصدعة ويف
دراسة أخرى للك من (شو) و(مااكي) حول الوضع الرسي جملموعة من املنحرفني ،وجد أن
 %42.5مهنم جاءوا من أرس متصدعة ابملقارنة مع مجموعة ضابطة حيث أن  %36.1اكنوا من
الرس غري املتصدعة .ويف أملانيا توصل (بون هوبر) من دراسة ( )110من اجملرمني اخلطريين
اذلين حمك علهيم ،أن  %45قد أحاطت اهم ظرو أرسية سيئة (رايب.)2006،
 دراسة حول الرسقة عند الحداث :تركزت هذه ادلراسة عىل معرفة الظرو الاجامتعيةللحدث السارق وموقف أولياء أمورمه من جراهئم ،وذكل من خالل التحليل االحصايئ
للبياانت اجملمعة عن ( )598حداث من اذلكور واالانث اذلين اهتموا ابلرسقة خالل فرتة (من2
يوليو  2 -1957يوليو  )1958مبدينة القاهرة وتوصلت هذه ادلراسة املسحية اىل النتاجئ التالية:
 أن الرسقة أكرث ش يوعا عن اذلكور من االانث بسبب طبيعة دور املرأة يف اجملمتع ،حيثبلغت نس بة اذلكور ( )%89مقابل ( )%11من االانث.
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 أن ( )%69.3من الرساق تقع أعامرمه بني سن ( )15 -12وأن سن ( )14توجد فيه أكربنس بة من الحداث الرساق.
 أبرزت ادلراسة أثر الرفاق أو الصحبة كعامل مساعد عىل السلوك اجلاحن وتبني أن حنو( )%42.3مهنم اكنوا يرافقون أصدقاء اكرب مهنم س نا.
 تبني أن ( )%56.9من الحداث يقضون أوقات فراغهم يف الشارع أو احلارة ،وما تبقى مننشاطات أخرى غري جمدية ،وابلنس بة ملامرسة بعض العادات الرتوجيية املنحرفة فقد ظهر أن
( )%11،5مهنم اكنوا يدخنون الساكئر وأن حوايل ( )%14.1مهنم اكنوا ميارسون لعب القامر.
بلغ عدد الحداث اذلين مل يتعلموا يف املدرسة قط ( )%60وأن حنو ( )%28.3مهنم مل يتعد
تعلميهم املرحةل الابتدائية ،وأن المية املتفش ية بني أابهئم بنس بة( )%42.5ونس بة الهمات
الميات حنو (.)%53
 اتض أن حنو ( )%34.5من أحداث ال يعملون بضمهنم حنو ( )%125تلميذا أما البقيةفأهنم يعملون يف أعامل ال تتناسب وقابليهتم وبأجور متدنية وبعضهم ال حيصل عىل الجر.
بلغ متوسط عدد البناء يف الرسة حنو (.)%4.4
 أن أغلب الحداث مل يتلقوا الرتبية ،سلمية فقد وجد أن ( )%55.6من الابء و()%61.5من الهمات اعمتدوا أساليب خاطئة يف تربية أبناهئم ،تراوحت بني اللني والقسوة واالهامل.
 تبني أن ( )%10.7من العالقات الزوجية لابء اجلاحنني قد انهتت ابلطالق و( )%7.2بوفاةالب و( )%8.6بوفاة الم وأن أكرث من ( )%6.2من الابء مزتوجني بأكرث من زوجة (عبد
هللا ،2011،ص.)141
 دراسة بسمة عيد الرشيف ( :)2013هدفت ادلراسة اىل الكشف عن مس توى سلوكالغضب وعالقته بأساليب التنش ئة الرسية دلى طلبة املرحةل الثانوية يف عامن ،وتكونت عينة
ادلراسة من ) (310طالبا وطالبة مت اختيارمه عشوائيا من جممتع ادلراسة ،ولتحقيق أهدا
ادلراسة مت اعداد مقياس الغضب حيث تكّون من ) (19فقرة ،واس تخدام مقياس لساليب
التنش ئة الرسية ،وحيتوي عىل ثالثة أبعاد يه :السلوب ادلميقراطي ،والسلوب التسلطي،
والسلوب التسييب.
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وأظهرت ادلراسة أن هناك فروقا ذات دالةل يف سلوك الغضب تُ ْعزى ملتغري اجلنس ولصاحل
اذلكور ،وعدم وجود فروق ذات دالةل تُ ْعزى لثر الصف ،ووجود عالقة ارتباطيه داةل احصائيا
بني سلوك الغضب والسلوب التسلطي (الرشيف.)2014،
 مفهوم التنش ئة الاجامتعية:يه معلية حتويل الفرد من اكئن بيولويج اىل فرد اجامتعي عن طريق التفاعل
الاجامتعي ،ليكتسب بذكل سلواك ومعايري وقمي واجتاهات تدخل يف بناء خشصيته ،لتسهل هل
الاندماج يف احلياة الاجامتعية ويه بذكل مس مترة تبدأ ابلطفوةل ،فاملراهقة فالرشد وتنهتيي
ابلش يخوخة وتش متل عىل اكفة الساليب التنش ئة اليت تلعب دورا همام يف بناء خشصية الفرد أو
اختاللها من مجيع اجلوانب النفس ية والاجامتعية.
 نظرايت التنش ئة الاجامتعية: -1نظرية التحليل النفيس :يزتمع هذه النظرية س يغموند فرويد حيث يرى أن جذور هذه
التنش ئة الاجامتعية عند الفراد تمكن فامي يسميه ابالان العىل ،اذلي يتطور عند الفرد بدءا من
الطفوةل نتيجة تقمصه دور وادله اذلي هو من نفس جنسه فهو يرى أن الطفل يودل ابلهو أي
ميثل مجموعة من ادلوافع الغرائزية ومه الطفل الوحيد اش باعها ،ولكنه أثناء منوه يتعرض سواء من
طر وادليه عادة أو غريمه من القامئني يف اجملمتع أن يقفوا يف طريق اش باعه لهذه الغرائز ،يف
حماوةل لتطبيعه وتنشئته عىل قبول فوانني اجملمتعية ومساعدته عىل حتقيق التقبل الاجامتعي
والاندماج بيرس يف جممتع الراشدين ونتيجة لعملية الضبط هذه يتحول جزء من الهو اىل ما
يسميه فرويد ابالان العىل وهو ما يسمى ابلضمري ،هذا الخري اذلي يعمل عىل اخضاع
مطالب الذلة للتحمك وفق معايري اجملمتع ويرى فرويد أن لك ما جيده الفرد يف الان صعبا للتحقيق
يكبت وحيول اىل ما يسميه فرويد الالشعور ،واليت جتد لها تعبريا يف الحالم والرشود اضافة
اىل ما تسببه من متاعب كثرية ومشالكت عقلية واجامتعية ونفس ية (رشيق،2005،ص.)123
 -2نظرية التعمل الاجامتعي :يعترب التعمل القاعدة الساس ية لنظرية التعمل الاجامتعي ،ويعترب
االنسان اذلي كرمه هللا س بحانه وتعاىل من أقدر اخمللوقات عىل التعمل وأكرث حاجة اليه وذكل ملا
للتعمل من فائدة يف حياته ،ابعتباره معلية دامئة ومس مترة وخاصة يف معلية التنش ئة الاجامتعية،
اليت ينظر الهيا أحصاب هذه النظرية عىل أهنا ذكل اجلانب من التعمل اذلي هيمت ابلسلوك
الاجامتعي عند الفرد ،فهيي معلية تعمل (أي تنش ئة اجامتعية) لهنا تتضمن تغريا وتعويدا يف
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السلوك وذكل نتيجة التعرض ملامرسات معينة وخربات ،كام أن مؤسسات التنش ئة الاجامتعية
تس تخدم أثناء معلية التنش ئة الاجامتعية بعض الوسائل والساليب يف حتقيق التعمل سواء كن
بقصد أو بدون قصد.
وحسب هذه النظرية ،فأن التنش ئة الاجامتعية عبارة عن "منط تعلميي يساعد الفرد
عىل القيام بأدواره الاجامتعية ،كام أن التطور الاجامتعي حسب وهجة نظر هذه النظرية يمت
ابلطريقة نفسها اليت كن فهيا تعمل املهارات الخرى ،ويعطي أحصاب هذه النظرية أمهية كربى
للتعزيز يف معلية التعمل الاجامتعي أمثال دوال رد ( )Dolardوميلر( )Milerحبيث يذهبان
اىل أن السلوك الفردي يتدمع أو يتغري تبعا لمنط التعزيز يف تقوية السلوك ،أما بأندورا
( )Bandoraو ولزتر( )Walterفالرب مغ من موافقهتام عىل مبدأ التعزيز يف تقوية السلوك اال
أهنام يشريان اىل أن التعزيز وحده ال يعترب اكفيا لتفسري التعمل أو تفسري بعض السلوكيات اليت
تظهر جفأة دلى الطفل ،ويعمتد مفهوم منوذج التعمل ابملالحظة عىل افرتاض مفاده أن االنسان
كاكئن اجامتعي يتأثر ابجتاهات الخرين ومشاعرمه وترص فاهتم وسلوكهم ،وينطوي هذا
الافرتاض عىل أمهية تربوية ابلغة ،أخذين بعني الاعتبار أن التعلمي مبفهومه السا ي معلية
اجامتعية.
 -3نظرية ادلور الاجامتعي :يقصد ابدلور الاجامتعي دلى رالف لينتون "أن املاكنة عبارة عن
مجموعة احلقوق والواجبات ،وبأن ادلور هو املظهر ادلينامييك للماكنة ،فالسري عىل هذه احلقوق
والواجبات معناه القيام ابدلور ،ويشمل ادلور عند لينتون الاجتاهات والقمي والسلوك اليت ميلهيا
اجملمتع عىل لك الشخاص اذلين يشغلون مركزا معينا .يف حني يعر كوتول ادلور بأنه" :سلسةل
اس تجاابت رشطية متوافقة داخليا لحد أطرا املوقف الاجامتعي ،متثل منط التنبيه يف
سلسةل اس تجاابت الخرين الرشطية املتوافقة داخليا بنفس املس توى يف هذا املوقف" .وعليه
ميكن القول وفق هذه النظرية أن ادلور مثرة تفاعل اذلات والغري ،وأن الاجتاهات حنو اذلات
يه أساس فكرة ادلور ،وتكتسب عن طريق التنش ئة الاجامتعية وتتأثر تأثرا كبريا ابملعايري
الثقافية السائدة ،كام تتأثر خبربة الشخص اذلاتية ،ولهذا حاولت نظرية ادلور تفهم السلوك
االنساين ابلصورة املعقدة اليت كون علهيا ابعتبار أن السلوك الاجامتعي يشمل عنارص حضارية
واجامتعية وخشصية".
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 أهدا التنش ئة الاجامتعية:وميكننا أن نقف هنا عىل مجموعة من الهدا اليت تسعى التنش ئة الاجامتعية لتحقيقها
ومن بيهنا:
أن الفرد ال يودل اجامتعيا ،وذلا فأنه من خالل التنش ئة ميكنه اكتساب الصفة
الاجامتعية ،واحلفاظ عىل فطرته السلمية وابراز جوانب انسانيته احلقة ،أن التنش ئة هتد اىل
اكساب الفرد أو حتويهل من اكئن بيولويج اىل اكئن أديم السلوك والترصفات ،كام يتحول الفرد
من طفل يعمتد عىل غريه غري قادر عىل تلبية حاجاته الساس ية اىل فرد يدرك معىن املسؤولية
الاجامتعية.
هتد التنش ئة اىل غرس ثقافة اجملمتع يف خشصية الفرد ،فالعالقة وثيقة وتبادلية بني
الثقافة و التنش ئة ،فلك مهنا يؤثر ويتأثر ابلخر ،ولعل من أبرز وظائف التنش ئة الاجامتعية
قدرهتا عىل حفظ ثقافة اجملمتع ونقلها من جيل لخر ،وملا كن الفرد يودل وهو مزود مبجموعة من
القدرات والصفات الوراثية اليت حتدد شلكه اخلاريج واملهارات العقلية ،فالتنش ئة الاجامتعية
يه اليت هتذب هذه القدرات واملهارات فأما أن تدفعها اىل المام عن طريق تمنيهتا واس تغاللها
أحسن اس تغالل لصاحل الفرد نفسه ولصاحل جممتعه ،وأما أن تشدها اىل الوراء فتعيقها عن
التقدم فتصب معول هدم بدل لبنة بناء ،حيث يكتسب الفرد قمي جامعته فيعر معىن
الصواب واخلطأ ،احلالل واحلرام ...فتتكون بذكل نظرته للحياة وللمجمتع.
تعمل التنش ئة الاجامتعية السلمية عىل تنش ئة الفرد عىل ضبط سلوكه ،واش باع حاجاته
بطريقة تساير القمي ادلينية والعرا الاجامتعية حيث تعلمه كيفية كف دوافعه غري املرغوبة أو
احلد مهنا ،ومما جيدر ذكره أن القدر الكرب من معلية التنش ئة الاجامتعية يمتثل يف اقامة حواجز
وضوابط يف مواهجة االش باع املبارش لدلوافع الفطرية اكدلافع اجلنيس ودوافع املقاتةل والعدوان،
ويه ضوابط ال بد مهنا لقيام جممتع سوي وبقائه ولهذا فأن هذه الضوابط توجد داخل لك
اجملمتعات حىت الكرث بدائية.
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تعمل العقيدة والقمي والداب الاجامتعية والخالقية وتكوين الاجتاهات املعرت اها
داخل اجملمتع وقميه بصفة عامة ،وذكل حىت يس تطيع الفرد اختيار اس تجاابته للمثريات يف
املواقف اخملتلفة اليت يتعرض لها يوميا ،كام تعمل التنش ئة الاجامتعية عىل تعلمي الفرد أدواره
الاجامتعية واليت يشغلها الفراد ابختال اجلنس والسن ،فدور املرأة خمتلف عن دور الرجل
ودور الطفل خمتلف عن دور الرجل الناجض وجتدر االشارة اىل أن الدوار الاجامتعية ختتلف
أمهيهتا ابختال اجملمتع.
كذكل غرس عوامل ضبط داخلية للسلوك وتكل اليت حيتوهيا الضمري وتصب جزءا
أساس يا ،ذلا فأن مكوانت الضمري اذا اكنت من النواع االجيابية فأن هذا الضمري يوصف بأنه
يح ،وأفضل أسلوب القامة نسق الضمري يف ذات الطفل أن يكون البوين قدوة لبناهئم
حيث ينبغي أال يأيت أحدهام أو الكهام بمنط سلويك خمالف للقمي ادلينية والداب الاجامتعية
(اجلوير1425،ه).
 أليات التنش ئة الاجامتعية:تس تخدم الرسة أليات متعددة لتحقيق وظائفها يف التنش ئة الاجامتعية ،وهذه الليات تدور
حول مفهوم التعمل الاجامتعي اذلي يعترب اللية املركزية للتنش ئة الاجامتعية يف لك اجملمتعات همام
اختلفت نظرايهتا وأساليهبا يف التنش ئة ،وهمام تعددت وتنوعت مضاميهنا يف الرتبية
(نعمية،2002،ص.)147
وللتنش ئة مخس أليات يه:
 التقليد :فالطفل يقدل وادليه ومعلميه وبعض الشخصيات االعالمية أو بعض رفاقه. املالحظة :يمت التعمل فهيا من خالل املالحظة لمنوذج سلويك وتقليده حرفيا. التوحد :يقصد به التقليد الالشعوري وغري املقصود لسلوك المنوذج. الضبط :تنظمي سلوك الفرد مبا يتفق ويتوافق مع ثقافة اجملمتع ومعايريه. الثواب والعقاب :اس تخدام الثواب يف تعمل السلوك املرغوب ،والعقاب لكف السلوك غرياملرغوب (.)www.swmsa.com
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 أشاكل التنش ئة الاجامتعية: -1التنش ئة الاجامتعية املقصودة :ويمت هذا المنط من التنش ئة يف لك من الرسة واملدرسة
فالرسة تعمل أبناءها اللغة ،وأداب احلديث ،والسلوك ،وفق نظاهما الثقايف ومعايريها واجتاهاهتا،
وحتدد هلم الطرق والساليب والدوات اليت تتصل اهضم هذه الثقافة وقميها ومعايريها ،كام أن
التعمل املدر ي يف خمتلف مراحهل يكون تعلامي مقصودا ،هل أهدافه وطرقه وأساليبه ونظمه
ومناهجه اليت تتصل برتبية الفرد وتنشئهتم بطريقة معينة.
 -2التنش ئة الاجامتعية غري املقصودة :ويمت هذا المنط من التنش ئة من خالل املسجد ووسائل
االعالم واالذاعة والتلفزيون والسيامن واملرسح ...وغريها من املؤسسات اليت تسهم يف معليات
التنش ئة من خالل الدوار التالية:
 يتعمل الفرد املهارات واملعاين والفاكر عن طريق اكتسابه املعايري الاجامتعية اليت ختتلفابختال هذه املؤسسات.
 تكسب الفرد الاجتاهات والعادات املتصةل ابحلب والكره  ،والنجاح والفشل واللعبوالتعاون وحتمل املسؤولية.
 تكسب الفرد العادات املتصةل ابلعمل واالنتاج والاس هتالك وغري ذكل من أنواع السلوكوالاجتاهات واملعايري واملراكز والدوار الاجامتعية.
 مؤسسات التنش ئة الاجامتعية:عن طريق الوسائل أو املؤسسات تمت التنش ئة الاجامتعية ،فالطفل اذلي يودل ،يودل يف
أرسة تعد امجلاعة الوىل اليت يتعمل فهيا الطفل لغته اليت تسمى حبق لغة الم ،وعاداته وتقاليده
وقميه .عن طريق هذه الرسة بني أحضان الم تبدأ معلية التنش ئة الاجامتعية فيتعلق الطفل
بأمه مث تتدرج به احلياة فيتعلق بأبيه واخوته وذويه ،مث يس تقل اىل حد ما عن أرسته لينتظم يف
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مدرس ته ،وتتطور تنشئته الاجامتعية من البيت اىل اجملمتع عن طريق تكل املدرسة وما هتيئه
للطفل من جامعات أخرى تسري به قدما يف مدارج تكل التنش ئة (اخلويل،1972،ص.)1
 -1الرسةّ :عرفهتا س ناء اخلويل بأهنا" :جامعة اجامتعية أساس ية ودامئة ونظام اجامتعي ورئييس،
ويه ليست أساس وجود اجملمتع حفسب ،بل الخالق وادلعامة الوىل لضبط السلوك واالطار
اذلي يتلقى منه االنسان أول دروس احلياة الاجامتعية.
عر أوجربن الرسة بقوهل أهنا" :رابطة اجامتعية من زوج وزوجه مع أطفال أو بدون
أطفال ،أو من زوج مبفرده مع أطفال أو زوجة مبفردها مع أطفال( (انرص.)1996،
ويعر بوجاردوس الرسة بأهنا" :جامعة اجامتعية صغرية تتكون عادة من الب والم
وواحد أو أكرث من الطفال ،يتبادلون احلب ويتقامسون املسؤولية وتقوم برتبية الطفال ،حىت
متكهنم من القيام بتوجهيهم وضبطهم ،ليصبحوا أشخاصا يترصفون بطريقة اجامتعية (الكندري،
،1992ص.)132
 وظائف الرسة :ختضع وظائف الرسة ،كام ختضع أشاكلها ،اىل تأثري التطورات الاجامتعيةوالثقافية اجلارية ،وتتباين وظائفها بتباين املراحل التارخيية ،وتبادل درجة تطور اجملمتعات
االنسانية ،حيث واكبت الرسة تكل التطورات ،حىت مت تقلص وظائفها لصاحل املؤسسات
الاجامتعية الخرى ،ولكن ميكن القول أن الرسة يف اجملمتعات البدائية واجملمتعات القدمية كنت
تؤدي اىل حد ما أغلب تكل الوظائف اليت تؤدهيا املؤسسات الاجامتعية اليوم.
وسو نبني للقارئ أمه الوظائف الواجب عىل الرسة القيام اها ويه اكلتايل:
 الرتبية اجلسمية والصحية :ويه العناية بأطفاهلم وتربيهتم تربية جسمية وحصية وذكل بتقدمياملألك واملرشب والغذاء الصحي لتمنية أجساهمم وتدريهبم عىل ممارسة العادات الصحية واملألك
والنظافة والاعامتد عىل النفس.
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 الرتبية الخالقية والنفس ية والوجدانية :عىل الوادلين أن يؤمنوا تربية صاحلة للبناء تتسمابلخالق ويغرسوا يف نفوسهم قامي واجتاهات سلمية تتناسب مع متطلبات جممتعهم عىل أساس
من الفهم والعمل ،وكذكل تقدمي احلنان والعطف والاطمئنان العاطفي واحلب املتبادل ،وكيف
يتعاملوا مع الخرين.
 الرتبية العقلية :تقول مارجريت ربيل ( " )1943أن حب الوادلين مطلب أسا ي للمنو العقيلالطبيعي ،وأن الطفال اذلين ال حيصلون عىل العناية الاكفية والانتباه الالزم يصبحون خمتلفني
يف عدد من امليادين ،ابالضافة اىل الاعتناء ابملؤثرات اليت ميكن أن تعطل أو تؤثر ابلعقل.
 الرتبية ادلينية :تعلمي أفراد الرسة أمور عقيدهتم ،منذ بداية حياته كيف يعامل أبناء دينه وكيفيتعامل مع أبناء الداين الخرى مبا يريض اجملمتع وال يغضب هللا س بحانه وتعاىل وال يتناىف مع
عقيدته (زهران،2003،ص.)20
 الرتبية اجلنس ية :جيب أن يعلموا البناء وتوعيهتم ابلمور اجلنس ية ابلتدرج حىت تكون دليهمعرفة مس بقة يك ال يصاب الطفل ابلعقد النفس ية أو اخملاو اليت ال لزوم لها.
 الرتبية الرتوحيية :جيب عىل الرسة ابالهامتم بأوقات الفراغ مبا يعود عىل جممتعهم من نفع وفائدة.كام يقول موريزت الزاروس أن اللعب تروحي عن النفس واجلسد بعد التعب
(سهري،1999،ص.)10
ويعد الوادلان العامل الرئيس يف تكوين الفرد النفيس والاجامتعي ،وحتديد خشصيته
ومالحمها ،كام أن للوادلين الثر الكبري يف المنو العقيل واجلسمي والاجامتعي والخاليق؛ وذكل
من خالل منط التنش ئة الرسية املتبع يف الرسة .وقد أشار هوكينربغ وهوكنربغ ()2006
 Hockenbury & Hockenburyاىل ثالثة أساليب للتنش ئة الرسية يه :ادلميقراطي
والتسلطي ،والتسييب .كام أشار الطحان ) (2001اىل مخسة أمناط للتنش ئة الرسية متثلت
ابليت :الاس تقالل ،ادلميقراطية ،التسلط ،التقبل ،وامحلاية الزائدة.
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وحىت نس تطيع فهم طبيعة الفرد داخل الرسة وما تعرض هل من أساليب املعامةل من
الوادلين خالل فرتة التنش ئة الرسية البد من االشارة اىل أن علامء النفس ّقسموا الساليب
الرسية اىل عدّة أنواع يه:
أ -السلوب ادلميقراطي :يتصف هذا السلوب بأن المور بني الوادلين والطفال تسري بشلك
تعاوين ،من خالل احلوار والتشاور املس متر مع البناء فامي يتعلق بأمورمه اخلاصة وأيضا
مشاركهتم المور اليت تتعلق ابلرسة ،واحرتام أراء البناء وتقديرها ،وعدم الوقو مهنا موقف
التسلط والرفض ،بل اتباع السلوب االقناعي واحرتام الرأي والرأي الخر.
ب -السلوب املتسلط :ويقصد به املنع والرفض ادلامئ واملس متر مجليع مطالب الفرد ،والقسوة
والرصامة يف التفاعل مع البناء وحتميلهم همام ومسؤوليات فوق طاقاهتم من خالل أساليب
الهنيي والمر والعقاب واحلرمان .فهذا النوع من أساليب التعامل مع البناء يعين االكثار من
تعظمي الخطاء الصغرية ،والنقد الالذع ،حيث أشارت بعض ادلراسات اىل أن مثل هذا
السلوب ينشئ طفال سلبيا ومرتددا وخائفا وغاضبا عىل نفسه وعىل اجملمتع.
جـ -السلوب املتساهل :ويمتثل يف ترك الفرد يف حتقيق رغباته عىل النحو اذلي حيلو هل
والاس تجابة املس مترة ملطالبه ،وعدم اس تخدام الثواب والعقاب ،وعدم توجهيه لتحمل
املسؤولية ،حيث يرتتب عىل االفراط يف التساهل العديد من املشالكت ،مكشلكة عدم
التكيف ،وعدم النضج ،والشعور ابالحباط والغضب (الرشيف،2014،ص.)633-62
 الالمعيارية:تعين لكمة الالمعيارية املش تقة من اللكمة الالتينية " ،"Anomieانعدام الفانون أو
انعدام اخلطة ،أو انعدام الثقة أو تعين الشك .وقد أوردت بعض القواميس اللكمة عىل شلك
" "Anomieلتعين حاةل من الاضطراب ،أو اختالل النظام ،أو الشك ،أو عدم اليقني ،أو
احلياة دون فأنون .وعندما يس تعملها املتخصصون يف العلوم الاجامتعية فأهنم يشريون اىل
خاصية تتعلق ابلبناء الاجامتعي ،أو يف أحد النظمة الاجامتعية اليت يرتكب مهنا ،وليست حلاةل
ذهنية .فهيي تعبري عن اهنيار املعايري الاجامتعية اليت حتمك السلوك ،كام تعرب أيضا عن ضعف
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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الامتسك الاجامتعي .وعندما تنتـشـر حاةل الالمعيارية بشلك واسع بني أعضاء جممتع من
اجملمتعات ،تفقد القواعد اليت حتمك السلوك فيه مفعولها أو قوهتا (علواين،1997،ص.)28
 التغري الاجامتعي والالمعيارية :مرت اجملمتعات احلديثة وما تزال ابلكثري من فرتات للتغريالاجامتعي .مشل هذا التغري نسق البناء الاجامتعي ،كام مشل أيضا النسق الثقايف .فثقافة اجملمتع
ليست حمصنة ضد التغري والتبدل .لكن يالحظ أن التغري يف اجلوانب املادية للثقافة ،واليت
يطلق علهيا البعض مفهوم احلضارة ،هو أرسع بكثري من التغري يف اجلوانب غري املادية للثقافة.
والتغري حيدث بسبب عوامل داخلية ،وهو تغري من ادلاخل .أو بسبب عوامل خارجية،
والتغري قد يكون حمدودا حبيث ال ياكد يالحظ ،وقد يكون عىل نطاق واسع ،ويشمل جوانب
متعددة .ويف الوقت احلارض أصب التغري واسعا وشامال ورسيعا .لكن اذلي يعنينا هنا هو تغري
اجلانب القميي يف الثقافة ،وتغري القمي وخصوصا يف الوقت احلارض ،حيدث بسبب تأثري ثقافات
أخرى ،أو بسبب حماوةل التالؤم مع مظاهر التغري املادي .فالتطور التقين مثال يتطلب تغيريا
يف القمي .فنتاج الصناعة اكلس يارة مثال مواد جامدة .لكن هذه املواد اجلامدة عندما تس تخدم،
فأهنا ستس تخدم يف جماالت واسعة .وهذه اجملاالت س تطال العالقات الاجامتعية .وهذه ال ميكن
أن تبقى عىل حالها اذلي كنت عليه قبل التوسع يف اس تخدام الس يارة .ومع الفوائد الكثرية
النتشار الس يارة ،اال أهنا س تؤدي اىل تغيري العالقات التقليدية بني اجلنسني .تغيريات قد ينظر
لها املنمتون جليل الكبار ،كنوع من المترد أو حىت من فساد الخالق .وما قيل عن الس يارة
ميكن أن يقال عن مجيع منتجات الصناعة.
اقرتن التغري الاجامتعي يف بدلان كثرية ابالنتشار الواسع للتعلمي ،وارتفاع مس توى
اخلدمات الصحية والسكنية ،والتوسع يف مشاريع الزراعة والصناعة ،وتطوير قطاع االتصاالت
واملواصالت ،وانتشار جممتع الاس هتالك .وصاحب هذا التغري س يادة القمي املادية ،وارتفاع
مس توى الطموحات ،والرغبة الشديدة لتحقيق النجاح املادي واملعنوي .وهذا يقود اىل ظهور
قمي جديدة ،وحتوير قمي قدمية ،للتعامل مع أمناط سلوكية جديدة ،والتحويرات اليت حدثت عىل
قمي قدمية .وقد يأخذ التغري يف جمال القمي شالك رسيعا .وقد تفوق رسعته مقدرة تكيف الفرد.
وبعبارة أخرى قد يفشل بعض أعضاء اجملمتع يف مسايرة منط التغري يف نسق القمي .اذ ال
يس تجيب امجليع لتغري القمي بنفس الكيفية .بل أن البعض حياول الامتدي يف المتسك ابلقدمي،
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بيامن تلجأ الغالبية اىل خلط القدمي ابجلديد .وقد يقود لك هذا اىل أن يفشل البعض يف التعر
عىل القمي املناس بة .وهنا تضطرب المور ،وتظهر عىل السط أشاكل كثرية من أمناط السلوك،
اليت تبدو وكهنا صادرة عن حاةل من حاالت الارتباك والاضطراب يف المتيزي بني املرشوع
واملمنوع .وقد يلجأ البعض اىل ممارسة لك ما يرونه كفيال بتحقيق طموحاهتم وأهدافهم ،دون
التفكري كثريا فامي اذا كن هذا يتعارض والقمي اليت كنت سائدة وتكل اليت حتض عىل حسن
اخللق.
رافقت مراحل التغري الاجامتعي وخصوصا الرسيع ،جهرة واسعة من الريف يف اجتاه
املدينة .ويف حاالت كثرية مل تكن املدينة مس تعدة لمكية املهاجرين اجلدد .فلهؤالء مطالب
متنوعة ،خصوصا يف خمتلف جماالت اخلدمات ،اكلسكن والتعلمي ،والصحة واملواصالت .وتقود
الهجرة عىل نطاق واسع اىل مشالكت كثرية ،مثل الازدحام الشديد يف الطرق ،ويف السكن
ويف املدارس ،وارتفاع معدالت اجلرمية وجنوح الحداث ،وارتفاع معدالت املشالكت النفس ية
ومظاهر سوء التكيف وغريها .وقاد هذا بطريق مبارش أو غري مبارش اىل ضعف التقاليد
والعرا  ،وضعف الارتباط الاجامتعي عىل مس توى الرسة ،وعىل مس توى امجلاعة الكرب،
وضعف أو تاليش دور الكبار ،يف احملافظة عىل اس مترار احرتام القمي واملعايري
(انرص،1996،ص.)50
ولقد أثر التغري الاجامتعي وخصوصا الرسيع ،عىل وظائف الرسة .حيث خرجت الم
يه الخرى اىل خارج املزنل لتنخرط يف سوق العمل .وطالت ساعات معل الرجل ،وتباعد
مقر معهل عن مقر سكناه .انشغل الوادلان ابجلري وراء كسب املال ،ملواهجة أعباء احلياة يف
املدينة واجملمتع احلديث ،وأعباء احلياة يف اجملمتع احلديث كثرية .ويه أعباء أنية ،وأخرى لها
عالقة ابملس تقبل .ومجيعها يف حاجة اىل املال .ضعفت رقابة الب ،كام ضعفت رقابة الم،
وضعف بذكل دورهام يف الرتبية ،ويف التنش ئة الاجامتعية ،ويف تعلمي الصغار القمي الثقافية
الرئيسة.
أخذت مؤسسات اجامتعية أخرى بعض وظائف الرسة وملت هذه املؤسسات
الفراغ اذلي نتج عندما ختلت الرسة عن بعض وظائفها ،وبعض هذه املؤسسات من بني تكل
اليت تتواجد يف اجملمتع احلديث ،وتتوىل بعض همام التنش ئة الاجامتعية ،مثل املدرسة ،واملكتبة،
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واملسجد ،ووسائل االعالم وغريها .مجيعها لها نس بة معينة من مس ئولية التنش ئة الاجامتعية.
ويفرتض أال تزيد حصة لك مهنا عىل النس بة املفرتض أهنا مقررة .مث هناك أهجزة ومنظامت
أخرى يفرتض أن دورها يف معلية التنش ئة حمدود ،أو ليس لها دور رئييس مثـل جامعات
اجلرية ،وعصاابت الصغار ،وما عىل شالكهتا ،بعض هذه عبارة عن جامعات منحرفة ،وتتوىل
تعلمي الصغار تقنيات الاحنرا وتقنيات تربيره .عندما تتوىل مثل امجلاعات ملء الفراغ اذلي
ترتكه الرسة ،فال يتوقع أن تكون النتاجئ طيبة .أن كرثة تعدد املؤسسات واجلهات اليت تشرتك
يف معلية التنش ئة الاجامتعية ،ال يعىن ابلرضورة وجود تنس يق بيهنا .بل قد يعين الكثري من
اخلالفات ومن التضارب .مما يؤدي لوقوع الصغري فريسة حلاةل من عدم الوضوح فامي يتعلق ابلقمي
وابملعايري.
 نظرية النويم :ترجع اجلذور الوىل ملفهوم النويم لكتاابت دوراكمي اذلي مر مفهوم النويمدليه مبرحلتني أساس يتني هام :املرحةل الول :يف دراس ته عن تقس مي العمل واملرحةل الثانية يف
دراس ته عن الانتحار.
ففي كتاابته عن تقس مي العمل حتدث عن العالقة بني الفرد واجملمتع وحتدث عن نوعان
من التضامن النوع الول أسامه التضامن اليل وهو اذلي يقوم عىل مبدأ الامتثل بني أعضاء اجملمتع
حيث يامتثل الفراد يف هذا المنط من اجملمتعات ويتشااهون يف الكثري من اخلصائص الاجامتعية.
أما النوع الثاين فهو التضامن العضوي اذلي يقوم عىل الامتيز بني أعضاء اجملمتع.
والظاهرة الساس ية عند دوراكمي يه ظاهرة تقس مي العمل وذكل لهنا ترتبط ابلبناء
الاجامتعي وتعرب عن طبيعته يف اتساق ادلين والخالق والاقتصاد وظاهرة تقس مي العمل كام
يراها دوراكمي ال ختلقها االرادة الفردية ولكن يفرسها دوراكمي حبجم وكثافة الساكن ،حيث يرى
دوراكمي أنه عندما يزداد اجملمتع منوا وتطورا تزداد درجة تقس مي العمل وتزداد النظم تعقيدا فتنشأ
حاةل من الافتقار اىل التاكمل والتالؤم املتبادل بني الطوائف اخملتلفة ،وهذا الوضع من شأنه أن
يزيد الامتيز والالجتانس بني أعضاء اجملمتع وينقص من قدراهتم عىل حتقيق التضامن وعىل خلق
اتصاالت اجيابية بيهنم .كام يضعف القوى الاجامتعية ويسل عن السلطة الخالقية للعقل
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امجلعي مغزاها يف نفوس الناس وهذه احلاةل تدعى حاةل النويم ويه تعين الافتقار اىل القواعد
والقوانني.
وهذه يه املرحةل الوىل من مراحل مفهوم النويم واليت برزت يف كتاابت دوراكمي
حول تقسم العمل ،أما املرحةل الخرى فقد برزت يف كتاابته حول الانامتء حيث يرى أن
الانامتء هو ظاهرة اجامتعية جيب تفسريها بظاهرة اجامتعية أخرى .وقد فرس ظاهرة الانتحار
بأهنا مرتبطة بقضية التضامن الاجامتعي داخل اجملمتع .حيث يرى أن الانتحار يف واقع المر ال
خيرج عن ثالثة أمناط تفرس يف مجملها بظواهر مرتبطة بشدة أو ضعف الرتابط الاجامتعي داخل
بناء وثقافة اجملمتع حمل الظاهرة املدروسة .ويصنف دوراكمي أمناط الانتحار وأشاكهل اىل ثالثة
أنواع رئيس ية ويه:
أ -الانتحار الانين :حيدث هذا الانتحار بسبب الزنعة الفردية املتطرفة وانفصال الفرد عن اجملمتع
حيث ال جيد الفرد من يسانده عندما حتل به أي مشلكة فيصب املقرر الوحيد لشؤونه اخلاصة
وتصب قضية اخلطأ والصواب من القضااي اليت حيددها الفرد نفسه وذلكل مسي هذا النوع
ابالنتحار الانين وهو انعاكس لضعف درجة التضامن الاجامتعي داخل اجملمتع
(وطفة،1998،ص.)78
ب -الانتحار االيثاري :هذا النوع من الانتحار حيدث عندما يكون الفرد مرتبطا ابمجلاعة ارتباطا
وثيقا وقواي ومن مث يكون هذا الفرد مندجما ومتضامنا مع امجلاعة وتصب قواعد امجلاعة وقميها
مبثابة قمي الفرد اخلاصة .فاالنتحار االيثاري يعد نتيجة مبارشة للتضامن الاجامتعي عىل العكس
من الانتحار الانين حيث تنفصل ارادة الفرد عن ارادة امجلاعة أما يف الانتحار االيثاري فنجد
أن الفرد مندمج مع ارادة امجلاعة وينفذ أوامر امجلاعة وتعلاميهتا ويه امجلاعة اليت ينمتي الهيا ويكون
عىل اس تعداد بأن يضحي بنفسه يف سبيل مصلحة امجلاعة.
جـ -الانتحار النويم أو الانتحار الناجت عن فقدان املعايري :وهذا النوع من الانتحار حيدث
عندما ينحل البناء الاجامتعي والثقايف والخاليق للمجمتع ويظهر هذا النوع من الانتحار عادة
عندما تكون هناك أزمة اقتصادية جبميع أشاكلها كذكل عندما حيدث اهنيار للنظام الس يا ي كام
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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توجد حاالت الانتحار عندما يكون الاقتصادي مزدهرا .وعندما حيدث أي خلل يف توازن
البناء الاجامتعي .كام حيدث عندما تكون هناك هوة كبرية بني ما هو مرغوب وما هو حادث
وهذا متعلق بطموح الشخص عندما تتسم مس توايت الطموح بعدم التحديد وحتدث هوة كبرية
أو فراغ بني ما يطم اليه االنسان وبني ما يس تطيع حتقيقه ابلفعل واحلقيقة أن أفاكر دوراكمي
يف تفسري ظاهرة الانتحار قد فتحت أفاقا علمية جديدة لظهور فرع جديد من فروع عمل
الاجامتع دلراسة الاحنرا والسلوك الاحنرايف حيث تبىن أفاكر دوراكمي بعض علامء الاجامتع
املعارصين.
فعىل سبيل املثال قام مريتون بتناول فكرة دوراكمي يف الانتحار وأكس هبا طابعا نظراي
جديدا يف جمال تفسري السلوك اجلاحن وخرج بنظرية متوسطة املدى لتفسري السلوك املنحر ،
حيث يرى أن السلوك املنحر يف غالبيته ال ينشأ نتيجة دوافع وبواعث فردية للخروج عىل
قواعد الضبط الاجامتعي ولكهنا عىل العكس من ذكل تشلك احنرافا اجامتعيا هو حصيةل تعاون
لك من النظام الاجامتعي وثقافة اجملمتع اليت تشجع عىل نشوئه وتطويره.
ويرشح مريتون فكرته ابلقول بأن هناك عنرصين أساس يني يف ثقافة اجملمتع ونظمه
الاجامتعية هام:
 الهدا اليت ترمسها الثقافة لفراد اجملمتع حيث يشرتك يف هذه الهدا مجيع أفراد اجملمتعويطمحون يف حتقيقها.
 الوسائل الاجامتعية املرشوعة اليت تتي للفراد حتقيق أهدافهم بطريقة مرشوعة.وتربز املشالكت الاجامتعية املمتثةل يف الاحنرا عن السلوك السوي عندما خيتل
التوازن بني هذه الهدا وبني وسائل حتقيقها يف أي جممتع من اجملمتعات مما يعرض اجملمتع اىل
حاةل اضطراب وعدم اس تقرار وعدم تنظمي وبروز الاحنرافات.
وقد أعطى مريتون مثاال ابجملمتع المرييك املعارص لتفسري حدوث مثل هذا الاختالل.
فاجملمتع يصنع لفراده أهدافا كبرية وال يتي هلم من اجلهة الخرى الفرص املتساوية لتحقيق تكل
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الهدا وبطبيعة احلال فأن الفراد عندما جيدون أنفسهم غري قادرين عىل حتقيق أهدافهم
املرشوعة ابلوسائل املرشوعة فأهنم سو يبحثون عن وسائل جديدة لتحقيق أهدافهم بشلك
غري مرشوع مما يشلك خلفية معينة لنشوء السلوك الاحنرا عىل نطاق واسع .ولوصف تأقمل
الفراد مع ما وضعه اجملمتع من أهدا وما حدده من وسائل مرشوعة لتحقيق تكل الهدا
فقد حدد مريتون مخسة أمناط ذلكل التأقمل ويه عىل النحو التايل:
 -1التوافق :ويعين قبول الفرد للهدا اليت حيددها البناء الثقايف للمجمتع وقبول الوسائل
املرشوعة اجامتعيا لتحقيق هذه الهدا  .أن هذا المنط هو الشلك السلويك الكرث انتشارا يف
معظم اجملمتعات االنسانية والقوة الاكمنة وراء اس تقرار تكل اجملمتعات وغياب الظاهرة الاحنرافية
فهيا.
هذا ومع غياب التوافق بني الهدا والوسائل اليت يقرها اجملمتع يشعر الفراد ابلضغط
النويم وللتخلص من هذا الضغط فأهنم يلجؤون اىل أحد الطرق الربعة التية اليت ينتج عهنا
أربعة أشاكل رئيس ية لالحنرا الاجامتعي يه(:)Clinard,1971,p226
 -2معلية الابتاكر واليت تعين قبول الهدا اليت حددها البناء الثقايف للمجمتع ورفض الوسائل
املرشوعة لتحقيقها.
 -3التعلق ابلطقوس وتمتثل يف قبول الفراد للوسائل املرشوعة يف حتقيق الهد ولكن دون
وجود أي نوع من الهدا .
 -4الانسحابية ويه تقوم عىل أساس رفض الهدا والوسائل اليت يقرها اجملمتع ومثل لهذه
الفئة مدمنو اخملدرات.
 -5العصيان والمترد وهو رفض الهدا والوسائل املرشوعة والسعي البتاكر أهدا ووسائل
مرشوعة جديدة خمتلفة عن أهدا ووسائل اجملمتع.
وجتدر االشارة هنا اىل أن السلوك االجرايم وفقا لهذه النظرية خيتلف ابختال منط
النويم نفسها ففي حني تنترش جرامئ الرسقة بني الابتاكريني يالحظ انتشار ادمان اخملدرات
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وامخلور دلى الانسحابني بيامن تش يع جرامئ ختريب املمتلاكت ونرش الفوىض الاجامتعية دلى
الثوار والعصاة (التري،19992،ص.)217
 الاطار امليداين: مهنج ادلراسة :تتبع هذه ادلراسة املهنج الوصفي الارتباطي ،واذلي يعمتد عىل دراسة الظاهرةوهيمت بوصفها وصفا دقيقا ويعرب عهنا تعبريا كيفيا أو مكيا ،فالتعبري المكي يعطي وصفا رمقيا يوحض
مقدار الظاهرة أو جحمها أو درجات ارتباطها مع الظواهر الخرى .والتعبري الكيفي يصف لنا
الظاهرة ويوحض خصائصها ،اهد تنظمي املعلومات وتصنيفها ومن مث الوصول اىل النتاجئ
وحتليلها وتفسريها واس تخالص بعض التوصيات مهنا (عدس وأخرون،2005،ص.)351
 عينة ادلراسة :لقد مت الاعامتد عىل العينة العشوائية البس يطة اليت بأهنا مجموعة جزئية من اجملمتعالصيل وحبجم معني لها نفس الفرصة ( الاحامتل) لتختار كعينة من ذكل اجملمتع ،واليت اش متلت
يف صورهتا الهنائية عىل ( 100فردا) ذكور واانث من طلبة جامعة بسكرة .اذلين ترتاوح اعامرمه
ما بني (30-25س نة).
 أدوات ادلراسة :قامت الباحثة ابعداد أدوات ادلراسة التالية:أ -استبانة أساليب التنش ئة الرسية (اعداد الباحثة) :مكونة من ثالث أبعاد :بعد أسلوب
التشدد  -بعد أسلوب االهامل -بعد أسلوب التذبذب .يضم لك بعد  10بنود ،مجيع البنود
اجيابية خيتار املفحوص بني البديلني نعم أو ال.
جدول رمق( )1يبني اخلصائص الس يكومرتية الستبانة أساليب التنش ئة الرسية
اخلاصية
صدق الاتساق
الصدق اذلايت
الثبات ابلتجزئة
الثبات وفق معادةل الفاكرونباخ
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التعليق عىل اجلدول:
من خالل حساب املؤرشات الس يكومرتية وجدان أهنا مجيعا تدل عىل أن الاستبانة
صاحلة لالس تخدام عىل عينة ادلراسة احلالية.
ب -استبانة السلوك الالمعياري(اعداد الباحثة) :ال تضم هذه الاستبانة أبعاد فرعية والعدد
اللكي للبنود هو ،10مجعها بنود اجيابية يتار العميل بني بدلني لالس تجابة موافق ،1/أو ال
أوافق.0/
جدول رمق( )2يبني اخلصائص الس يكومرتية الستبانة السلوك الالمعياري.
اخلاصية
صدق الاتساق
الصدق اذلايت
الثبات ابلتجزئة
الثبات وفق معادةل الفاكرونباخ

القمية
0.60
0.73
0.86
0.80

التعليق
صدق متوسط
صدق مرتفع
ثبات قوي
ثبات قوي

 التعليق عىل اجلدول:من خالل النتاجئ اليت مت مجعها بعد حساب اخلصائص الس يكومرتية للداة واليت
تراوحت مجيع معامالهتا ما بني املتوسط والقوي وهذا مؤرش عىل صالحية الاداة لالس تخدام
عىل عينة ادلراسة الاساس ية.
 عرض وتفسري نتاجئ ادلراسة: الفرضية الوىل" :توجد عالقة ارتباطية بني أسلوب التشدد وظهور الالمعيارية يف سلوكالش باب".
جدول رمق ( )3ينب مؤرشات العالقة الارتباطية بني أسلوب التشدد وظهور الالمعيارية يف
سلوك الش باب
قمية  sigمس توى ادلالةل
قمية R
العينة
0.005
072،
0.836
100
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 التعليق عىل اجلدول:من خالل النتاجئ التالية نالحظ أنه توجد عالقة ارتباطية بني أسلوب التشدد وظهور
الالمعيارية يف سلوك الش باب حيث بلغ معامل بريسون ،0.836بقمية معنوية  0.072ومبس توى
دالةل .0.005
الفرضية الثانية" :توجد عالقة ارتباطية بني أسلوب االهامل وظهور الالمعيارية يف سلوك
الش باب".
جدول رمق ( )4يبني مؤرشات العالقة الارتباطية بني أسلوب االهامل وظهور الالمعيارية يف
سلوك الش باب
قمية  sigمس توى ادلالةل
العينة قمية R
0.005
0.65
0.714
100
 التعليق عىل اجلدول:من خالل النتاجئ التالية نالحظ أنه توجد عالقة ارتباطية بني أسلوب االهامل وظهور
الالمعيارية يف سلوك الش باب حيث بلغ معامل بريسون ،0.714وقمية معنوية  0.65ومبس توى
دالةل.0.005
 الفرضية الثالثة " :توجد عالقة ارتباطية بني أسلوب التذبذب وظهور الالمعيارية يف سلوكالش باب".
جدول رمق ( )5يبني مؤرشات العالقة الارتباطية بني أسلوب التذبذب وظهور الالمعيارية يف
سلوك الش باب
مس توى ادلالةل
قمية sig
العينة قمية R
0.005
0.856
0.947 300
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 التعليق عىل اجلدول:من خالل النتاجئ التالية نالحظ أنه توجد عالقة ارتباطية بني أسلوب التذبذب وظهور
الالمعيارية يف سلوك الش باب حيث بلغ معامل بريسون ،0.947وقمية معنوية 0.856
ومبس توى دالةل.0.005
 مناقشة عامة للنتاجئ عىل ضوء فرضيات ادلراسة:لقد بينت نتاجئ اجلداول اليت عنيت بدراسة العالقة الارتباطية بني أساليب التنش ئة
الرسية وظهور السلوكيات الالمعيارية دلى الش باب ،وجود عالقة ارتباطية بني هذه الساليب
الثالث اليت يه يف الصل أساليب غري سلمية وابلتايل هذه النتيجة كنت متوقعة من قبل
الباحثة ،تعد التنش ئة الاجامتعية للطفل من الوظائف الساس ية للرسة ،اذ تلعب الرسة
دورا هاما يف تنش ئة الطفل خاصة يف الس نوات الوىل ويه املرحةل اليت يقضهيا الطفل يف
املزنل ويشري علامء الاجامتع اىل التنش ئة الاجامتعية ابعتبارها الوظيفة الوحيدة والهامة اليت
متس النظام الرسي حيث أن خصائص معلية التنش ئة تعكس اجتاهات القامئني علهيا وتعىن
الوظيفة الظاهرة لعملية التنش ئة الاجامتعية بتدريب الطفل عىل أمناط معينة من السلوك أما
وظيفهتا الاكمنة فتتض يف أهدا عدة أمهها توحد الطفل مع مجموعة من المناط الثقافية مثل
القمي الاجامتعية وامجلالية والاخالقية ،كام هتد اىل تعلمي الطفل همارات رضورية تتفق
وظرو جممتعه (العفيفي،1982،ص.)98
ومن المور اليت ياكد جيمع علامء الرتبية علهيا ،أن الودل اذا عومل من قبل أبويه معامةل
قاس ية ،وأدب من قبلهم ابلرضب الشديد ،والتوبي القارع ،والتشهري والسخرية فان ردود
الفعل س تظهر يف سلوكه وخلقه وأن ظاهرة اخلو ستبدو يف ترصفاته وأفعاهل ،وقد يؤول به
المر اىل الانتحار حينا واىل مقاتةل أبويه أحياان ،واىل ترك البيت هنائيا مما يعانيه من القسوة
واملعامةل اللمية ،كام أن معامةل الوالد ابدللع والتدليل وعدم الاهامتم سيئة أخرى فأهنا س تنتج
لنا ودلا مدلل ومعمتدا عىل الخرين ال يس تطيع أن يعمل شيئا بنفسه ،وال يس تطيع حتمل أعباء
احلياة ،وقد تبني من خالل نتاجئ ادلراسات امليدانية اليت أجريت يف االصالحيات ودور
املالحظة يف اململكة أن منط املعامةل الشائع ملرتكب الاحنرافات واجلرامئ يقع بني طريف نقيض،
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فأما معامةل تتسم ابلقسوة والشدة أو معامةل تتسم ابدللع وعدم الاهامتم؛ فقد ذكرت نتاجئ حبث
عن متعاطي اخملدرات يف اململكة أن  %33.3من أهمات املتعاطني ليس دلهين حزم اك
ويعاملن أبناهئن بدالل ،وذكرت الغالبية أن أابمه يتعاملون معهم برصامة وحزم  %33.2وذكر
دراسة أخرى مشلت مرتكيب جرامئ السكر ،واخملدرات والزىن واللواط والرسقة والاعتداء عىل
النفس والزتوير أن الغالبية  %80.6من أابء وأهمات املبحوثني اكنوا متساحمني يف معاملهتم مع
أبناهئم اجملرمني وأضافت ادلراسة أن هناك  %16.9من اجملرمني اكنوا جيدون معامةل قاس ية جدا
من وادلهيم يف الصغر (اخلليفة.)1413 ،
يف اجلانب الاخر جند أن امحلاية الزائدة والتدليل الزائد حيث أن الاس تجابة ملطالب
الطفل و عدم تأجيل أي طلب هل يؤدى به اىل السلبية وعدم حتمل املسؤولية بيامن تعتقد
الرسة أن هذا حب زائد للطفل وملصلحته وعىل العكس منه التسلط املبالغ فيه حيث يرمس
الاابء طريق البناء برصامة و خيططون هلم مس تقبلهم وال يرتكون هلم فرصة التعبري عن أنفسهم
"و هذا بدافع اخلو علهيم ابلطبع" مما يؤدى اهم اىل العنف و التطر و الاحنرا فيجب أن
يراعى الابء ذكل وأن يسمحوا هلم مبامرسة حياهتم حتت مظةل من الارشا والتوجيه .تضارب
معامةل الطفل كن يعاقب الطفل عىل سلواك ما مث ال يعاقب مرة اخرى عىل نفس السلوك "كن
نعاقب الطفل عىل عدم اس تخدام ادوات املائدة أمام الضيو واهامل العقاب يف مرات أخرى"
أو تناقض معامةل الوادلين وتناقض قمي املدرسة مع قمي املزنل و هذا يؤدى اىل عدم الثقة يف
الكبار وتناقص القمي واضطراب الشخصية ،المتيزي بني الاطفال كتفضيل اذلكور عىل االانث أو
الكبري عىل الصغري أو العكس مما يؤدى اىل تمنية مشاعر احلقد والغرية والانتقام ويرص
الطفل عن الاهامتم بدراس ته وقد يعاىن كثري من أنواع الاحباط والفشل حيث يضيع هجده يف
حماوةل تفسري هذا المتيزي .القسوة و العنف يف املعامةل حيث يمتثل ذكل يف العقاب عن طريق
الرضب أو الايذاء النفيس واملعنوي عن طريق الالكم فالعنف قد يكون مفيدا يف بعض
املواقف ولكن تكراره يؤدى اىل نتاجئ عكس ية مكيل الطفل اىل السلوك العنيف ويكون أسلوبه
املفضل يف التعامل مع الخرين.
كام تلعب الومصة الاجامتعية اليت قد حتدث للشخص يف صغره بسلوك خاطئ يف
ظروفا ما "كن يرسق قلام من زميهل فيصفه الخرون بأنه لص" ويؤدى ذكل اىل زايدة احامتل
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احنرا هذا الشخص يف الكرب ،ابالضافة اىل عدم توافر اماكنية الرعاية وامحلاية والتوجيه
والتعلمي والنحو السلمي وتزايد درجة جاذبية وسائل اللهو وحياة املظاهر وممارس هتا تودل ضغوطا
كبرية عىل الحداث وكذكل الهجرة من الريف اىل املدينة والتواجد يف الحياء اخملتلفة احمليطة
ابملدنية مما خيلق أوضاعا معيش ية جتعل متاسك الرسة وتوازهنا صعبا وجتعل الاهامتم ابلوالد
وحاميهتم عسريا .ويف دراسة أجراها سلامن بن محمد العودة وجد أن جحم اهامل بعض البيوت من
خالل ادلراسة امليدانية اليت ُأجريت عىل عينة من الش باب ،وأظهرت النتاجئ أن نس بة من
يطلعون عىل أرسار أبناهئم دامئا يه  ،%3.2ويه نس بة قليةل جدا ،يف حني أن نس بة من ال
يطلعون عىل أرسار أبناهئم الش باب  ،%64.5أما اذلين يطلعون أحياان فهيي  ،%32.3وابلتايل
تكون نس بة من ال يطلعون أصال أو يطلعون أحياان عىل مشالكت أبناهئم  ،%96.8ويه
نس ب ٌة مذهةل ،ولن يس تطيع ٌ
بيت حل مشلكة وهو ال يدري اها أصال ،أو يعر عهنا شيئا
وجيهل أش ياء ،كام أن ضعف أداء مؤسسات الضبط الاجامتعي يعر الضبط الاجامتعي عىل
أنه مجموعة من املعايري والعقوابت السلوكية اليت تعمل عىل دفع الفرد حنو الامتثل املعياري
(الس يد،2002،ص.)15
اذا فهو عىل هذا النحو وس يةل من وسائل الضغط محلل الفرد عىل اعتناق التقاليد
والقمي السائدة يف جممتعه (عبد املعطي،2003،ص .)38وقد تناول املفكر العريب ابن خدلون
مسأةل الضبط الاجامتعي وشدد عىل أمهيته يف تنظمي العائالت الاجامتعية ودفع عدوان الفراد
عن بعضهم البعض ،وضامن حياة اجامتعية أمنة ومس تقرة ،ويف هذا الصدد يقول "أن الدميني
ابلطبيعة االنسانية حيتاجون يف لك اجامتع اىل وازع حامك يزع بعضهم عن بعض" ويضيف "أن
هذا الاجامتع اذا حصل للبرش كام قرران ومت معران العامل اهم فال بد من وازع يدفع بعضهم عن
بعض ملا يف طباعهم احليوانية من العدوان والظمل ،وليست السالح اليت جعلت دافعه لعدوان
احليواانت اكفية عن دفع العدوان عهنم ،لهنا موجودة مجليعهم فال بد من يشء أخر يدفع عدوان
بعضهم عىل بعض وال يكون من غريمه لقصور مجيع احليواانت عن مداركهم والهاماهتم .فيكون
ذكل الوازع واحد مهنم يكون هل علهيم الغلبة والسلطان واليد القاهرة حىت ال يصل أحد اىل غريه
بعدوان (النجميي1425،هـ).

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد ()04

مارس 2017

210

علاقة أساليب التنشئة الاجتماعية بظهور اللامعيار ية في السلوك الاجتماعي

أ .فايزة حلاسة

وال شك أن قراءة معرفية حتليلية لفاكر ابن خدلون حول مسأةل الضبط الاجامتعي
تقودان اىل حقيقة يقينية بأن أي خلل أو قصور يعرتي أليات الضبط الاجامتعي يف أي جممتع
س تكون هل أاثر اكرثية عىل أمن وسالمة أفراد اجملمتع ،وهذا ما نعيشه فعال يف اجملمتع اجلزائري
حيث ال يس تطيع أحد منا أن ينكر أن اجلرامئ أحضت ترتكب يف وحض الهنار وأمام مرأى
ومسمع اكفة أفراد اجملمتع ،فهذه جامعة من اجملرمني حتمل أسلحة بيضاء لالعتداء عىل املارة
والخرى ختطط وتس تعد لالعتداء عىل املمتلاكت العامة واخلاصة وجامعة تس هتكل اخملدرات
علنا وما ينجر عن ذكل من اقرتا جرامئ هتك العرض والرسقة وحىت القتل وكنه ال يوجد
رادع يردعهم عن مثل هذه الترصفات.
لكن قد حيدث أن يتعمل الفراد أثناء معلية التنش ئة الاجامتعية من خالل هذه
املؤسسات قامي ومفاهمي اجامتعية خاطئة كتكل اليت تتصل ابلرش والمانة والعفة والتعاون
والوالء واخللق القومي والزناهة والصدق اىل غري ذكل من املعايري الخرى ،وأمام أخطاء تربوية
كهذه تصب احامتالت جلوء الفراد اىل السلوك االجرايم لتحقيق رغباهتم وأهدافهم كبرية جدا،
بل أن الفرد ال يشعر ابلندم أبدا عن ارتاكبه سلواك يعتربه القانون جرمية ،وذكل عىل اعتبار أن
مؤسسات التنش ئة الاجامتعية فشلت فشال ذريعا يف معلية اس تدماج القمي واملعايري الاجامتعية
السلمية يف خشصية الفرد ،ومن صور ذكل جند أن كثريا من الرس يف اجملمتع اجلزائري تغض
الطر عن بعض السلواكت العدوانية لبناهئا ال تتعامل حبزم مع حاالت العنف والرسقة اليت
يقرتفها أفرادها ،أي تلجأ اىل س ياس تا الالمباالة والالعقاب يف التعامل مع احلاالت الاحنرافية
البس يطة لبناهئا واليت تصب مع مرور الوقت سلواكت اجرامية خطرية ،كام أن تنايم ظاهريت
العنف املدر ي والترسب املدر ي بشلك غري مس بوق يف املدرسة اجلزائرية دليل واحض عىل
اخفاق الس ياسات الرتبوية لهذه املؤسسات ،ضف اىل ذكل غياب برامج تربوية هادفة يف
وسائل االعالم احمللية تعمل عىل نقل الرتاث الثقايف واحلضاري والخاليق للجيال ،لك هذه
الخطاء الرتبوية قد سامهت اىل حد كبري يف أنتاج عدد كبري من اجملرمني واملنحرفني يف اجملمتع
اجلزائري ،والخطر من ذكل قد أدت اىل تقويض املنظومة القميية يف اجلزائر واليت تعد احملصن
السا ي لي جممتع من لك الفات الاجامتعية اليت قد تنترش فيه (معن،2004،ص.)23
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اهلم والقلب عىل احلارض ،أو يلقي
وكذا ضعف االميان ابلقدر خريه ورشه ،مما يورث ّ
أش باحا من اخلو عىل املس تقبل ،فيؤدي ذكل لكه الش باب اىل الاحنرا  .ومع أثر ضعف
االميان يف الاحنرا  ،فال يقل عنه أثرا ضعف العمل الرشعي اذلي يقود الش باب للفرار من
مشلكة للوقوع فامي هو أشلك مهنا ،ويرتكب احملظور وكمنا يقوم ابملأمور.
كام تشلك رفقة السوء منعطفا خطريا يف حياة الش باب؛ مهنا تبدأ املشالك ،ويف
حجميها يتورط الشاب بأمور قد يكونون اكرهني لها يف ذوات أنفسهم ،ولكن اخلُلطة السيئة
طار الرسة أساليب خاصة من القمي و د
السلوك جتَا َه
جرهتم الهيا ،وجرأهتم عىل فعلها للو د َادل ْي دن يف ا د
ّ
ّ
د
د
د
ُ
املناس
مور داليت ت َُودل احنرا
أبناهئم يف بات اخملتلفة ،ولهذا فأن احنرافات الرسة من أخط در ال د
البناء.
نطاق الرسة أوال ،مث املسجد واملدرسة واجملمتع .فالرسة يه
فالتوجي ُه القميي يبد ُأ يف د
دون
حق وال َباطلَ ،و َ
اليت تُ ْك دس ُب الطف َل دقيَ َم ُه فَيَ ْع در ُ الَ َ
القمي َ
اخلري و َ
الرشَ ،وهو يَتلَّقَى هذه د
متزي مالم ُ هوي دت ده عىل سلوكه
مناقش ٍة يف دسني ده الوىل ،حيث تتحد ُد
عنارص خشصي دت ده ،وت ُ
ُ
تعلمي أ د د
ههل وأوالده القمي الرفيعة ،والخالق
وأخالقه؛ ذلكل فأن مسؤولية عائ َل الرسة يف د
احلس نة ،وليس الرتكزي فقط عىل السع دي من أجل الرزق والطعام والرشاب واللباس ،..قال:
"أال لكمك راعٍ ولكمك مسؤول عن رعيته ،فالمام اذلي عىل الناس راع ،وهو مسؤول عن
رعيته ،والرجل راع عىل أهل بيته ،وهو مسؤول عن رعيته ،واملرأة راعية عىل أهل بيت
زوهجا وودله ،ويه مسؤوةل عهنم (حصي مسمل ،حديث رمق  ،)1829وكن يقول صىل هللا
عليه وسمل لحصابه -رضوان هللا علهيم" :ارجعوا اىل أه دل ُيمك فأقميُوا فهيم َوعَ دل ّ ُمومه" (حصي
البخاري ،حديث رمق .)631
 خامتة:ان غالبية املشالكت السلوكية اليت تظهر عىل الفرد أن مل نقل لكها تعود اىل ما تش بعه
من قمي ومعايري من حميطه الاجامتعي والرسي ،كذكل ال ننىس أثر بعض العوامل املصاحبة
اليت تكون موجودة يف الوسط الاجامتعي ويه املس توى املعييش وعدد الاطفال وطبيعة
السكن ،وطبيعة القمي الثقافية السائدة يف حميط الفرد ،لك هذه العوامل تتضافر مع بعضها
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البعض لتعطينا أما فردا صاحلا مفيد لرسته وجممتعه ،وأما العكس ،وهذه النقطة ترفع اصبع
االهتام عن الرسة كوهنا املسؤول الاول والخري عن خروج احد افرادها عن املعايري اجملمتعية،
وأن النتاجئ اليت مت التوصل الهيا يف هذه ادلراسة واليت أثبتت وجود عالقة ارتباطية بني
أساليب التنش ئة الرسية (التشدد-االهامل -التذبذب) وظهور الالمعيارية يف سلوك الش باب،
قد مت التوصل الهيا من قبل دراسة (شدلون جلوك) و(اليانور جلوك) س نة  ،1939ودراسة
عبدهللا مرقس رايب.2006
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 قامئة املصادر واملراجع: -1سورة اجملادةل ،الية 1
 -2التري مصطفى معر :)1992( ،مسيـرة حتديث اجملمتع الليبـي :مواءمة بني القدمي واجلديد،
بريوت :معهد االمناء العريب.
 -3اجلوير ابراهمي بن مبارك1425( ،ه) :الطاوةل املس تديرة الثانية املؤسسات اجملمتعية والمنية،
رؤية مس تقبلية ،ورقة معل مقدمة لندوة اجملمتع والمن املنعقدة بلكية املكل فهد المنية ابلرايض
متوفر عىل الرابط التايل:
من  2/21حىت  2/24من عام 1425هـ
(.)https://sidiyoussef.jimdo.com
 -4اخلليفة ،عبد هللا1413( ،ه) :احملددات الاجامتعية لتوزيع اجلرمية عىل أحياء مدينة
الرايض ،مركز أحباث ماكحفة اجلرمية ،وزارة ادلاخلية ،الرايض.
 -5اخلويل س ناء :)1972( ،الزواج والعالقات الرسية ،بريوت ،لبنان :ادلار املتحدة للنرش.
 -6الس يد س يد جاب هللا :)2002( ،السلوك االجرايم بني التحليل السوس يولويج والواقع
الاجامتعي ،طنطا :دار املصطفى للطباعة والمكبيوتر والنرش.
 -7الرشيف بسمة عيد :)2014( ،سلوك الغضب وعالقته بأساليب التنش ئة الرسية دلى
طلبة املرحةل الثانوية يف عامن ،البلقاء للبحوث وادلراسات ،اجملدل  ،17العدد.2
 -8العفيفي عبد احلكمي :(1982( ،الاكتئاب والانتحار ،دراسة اجامتعية حتليلية ،ادلار املرصية
اللبنانية
 -9الكندري أمحد محمد مبارك :)1992( ،عمل النفس الرسي ،ط ،2الكويت :مكتبة الفالح
للنرش والتوزيع.
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 -10النجميي محمد بن حيىي بن حسن1425( ،هـ ) ،دور الرسة يف احنرا الوالد الس باب
والعالج ،ورقة معل مقدمة لندوة اجملمتع والمن املنعقدة بلكية املكل فهد المنية ابلرايض متوفر
يف الرابط التايل:
 -11حومر مسية :)2006( ،أثر العوامل الاجامتعية يف جنوح الحداث دراسة ميدانة ،مبركزي
الحداث مبدينيت قس نطينة و عني مليةل ،رساةل ماجس تري غري منشورة ختصص عمل الاجامتع
احلرضي ،قس نطينة ،اجلزائر.
 -12رايب عبد هللا مرقس :)2006( ،العوامل الرسية للجرمية ،دراسة ميدانية ،جمةل أداب
الرافدين ،العدد  ،24اترخي االضافة 31/12/2006:املقال متوفر عىل الرابط التايل:
http://www.alukah.net/social/0/230
 -13زهران حامد عبد السالم :)2003( ،عمل النفس المنو ،ط ،3القاهرة ،مكتبة الجنلو
املرصية.
 -14سهري أمحد :)1999( ،أساليب تربية الطفل بني النظرية والتطبيق ،الاسكندرية :مركز
الاسكندرية للكتاب.
 -15رشيق رحمية :)2005( ،أساليب التنش ئة الرسية وانعاكساهتا عىل املراهق ،رساةل
ماجس تري ،قسم عمل الاجامتع ،جامعة ابتنة ،اجلزائر.
 -16عبد هللا نوري سعدون :)2011( ،العوامل الاجامتعية املؤثرة يف ارتاكب اجلرمية -دراسة
ميدانية لثر العوامل الاجامتعية اليت تؤدي اىل ارتاكب اجلرمية يف مدينة الرمادي ،جمةل جامعة
النبار للعلوم االنسانية العدد الول.
 -17عبد املعطي حسن مصطفى :)2003( ،الرسة ومشالكت البناء ،ط ،1القاهرة :دار
السحاب للنرش والتوزيع.
 -18عدس عبد الرمحن وأخرون :)2005( ،البحث العلمي ،مفهومه وأدواته وأساليبه،
الرايض :دار أسامة للنرش والتوزيع.
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد ()04

مارس 2017

215

علاقة أساليب التنشئة الاجتماعية بظهور اللامعيار ية في السلوك الاجتماعي

أ .فايزة حلاسة

 -19علواين عبد الواحد :)1997( ،تنش ئة الطفال وثقافة التنش ئة ،بريوت :دار الفكر
املعارص.
 -20محمد بن اسامعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي :)1429( ،حصي البخاري ،ط ،1حتقيق
محمد زهري بن انرص ،دار طوق النجاة.
 -21مسمل بن جحاج :)2006( ،حصي مسمل ،ط ،1حتقيق نظر بن محمد الفاراييب أبو قتيبة
النارش :دار طيبة.
 -22معن خليل العمر :)2004( ،التنش ئة الاجامتعية .ط ،1عامن ،الردن :دار الرشوق
للنرش والتوزيع.
 -23انرص ابراهمي ( :)1996عمل الاجامتع الرتبوي ،ط  ،2بريوت :دار اجليل للنرش.
 -24وطفة عىل اسعد :)1998 ( ،عمل الاجامتع الرتبوي وقضااي احلياة الرتبوية املعارصة ،ط،2
الكويت :مكتبة الفالح للنرش والتوزيع.
http://www.minshawi.com/other/nejemy.htm
 -25نعمية محمد محمد :)2002( ،التنش ئة الاجامتعية وسامت الشخصية ،االسكندرية :دار
الثقافة العلمية للطباعة والنرش والتوزيع.
26-Clinard, B.M.)1971(: Anomie and Deviant Behavior، New York:
The Free Press.
27.http://www.swmsa.com/modules.php?name=News&file=article&sid
=1949
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تقدير الذات وعلاقته بالتحصيل الدراسي لدى تلاميذ التعليم المتوسط

تقدير اذلات و عالقته ابلتحصيل ادلرايس دلى تالميذ التعلمي املتوسط
أ .نيكية منال
جامعة عبد امحليد همري قس نطينة  ،2اجلزائر.
 امللص:من خالل دراستنا حاولنا تسليط الضوء عىل مفهوم تقدير اذلات وعالقته ابلتحصيل
ادلرايس دلى تالميذ املرحةل املتوسطة من التعلمي انطالقا من فرض مفاده أن هناك عالقة بني
تقدير اذلات والتحصيل ادلرايس دلى تالميذ التعلمي املتوسط اعدامدا عىل املجه الوفف  ،بعد
التعرف عىل متغيات ادلراسة ،واملمتثةل يف تقدير اذلات ،التحصيل ادلرايس وخصائ :التلميذ
اجلسمية ،النفس ية والعقلية يف مرحةل التعلمي املتوسط .حيث مت تطبيق مقياس " كوبر مسيث"
لتقدير اذلات عىل عينة من تالميذ التعلمي املتوسط قدرت بـ 50تلميذا موزعني عىل مخسة
أقسام مبس توايت خمتلفة ذكورا وااناث .ومن خالل النتاجئ املتحصل علهيا مت اثبات حصة الفرضية
العامة لدلراسة والفرضيتني اجلزئيتني .ومنه فانه هناك عالقة بني تقدير اذلات والتحصيل
ادلرايس دلى تالميذ التعلمي املتوسط.
 -اللكامت املفتاحية تقدير اذلات -التحصيل ادلرايس -التلميذ -التعلمي املتوسط.
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-Résumé
A travers notre étude, nous avons essayé de mettre le doit sur la
relation entre l’estime de soi et le rendement scolaire chez l’élève du
moyen à partir d’une hypothèse disant qu’il existe une relation entre
les deux variables, en admettant la méthode descriptive suite à la
définition de : l’estime de soi; du rendement scolaire, tout en citant
les différentes caractéristiques physiques, psychologiques et mentales
au moyen. On a appliqué le test de Cooper Smith qui vise l’estime de
soi sur un échantillon de 50 élèves tout en prenant en considération
la variété des niveaux et du sexe.
Les résultats obtenus du terrain, ont affirmé la validité de
l’hypothèse générale ainsi que les deux autres secondaires. Donc, il y
a une relation entre l’estime de soi et le rendement scolaire chez les
élèves du moyen.
-Mots clés: L’estime de soi- Le rendement scolaire- L’élèveL’enseignement moyen
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 مقدمةشهد العامل املعارص العديد من التحوالت الرسيعة يف ش ىت امليادين ،واكن مليدان الرتبية
احلظ الوفر من الاهدامم من حيث الحباث وادلراسات ابعتبار الوع بأمهية الاستامثر يف
العنرص البشي كقاعدة للبناء الاجدامع العام .واذا أمعنا النظر يف وظائف املدرسة وجدان أاها
تؤمن توزيع الفراد عىل خمتلف الرتب و الوظائف الاجدامعية لضامن حتقيق التاكمل ،فالرتبية
احلديثة مل تعد تقترص عىل تقدمي املعرفة للتلميذ ،بل أفبحت تسعى الرشاكه يف التفاعل
املس متر مع حميطه اذلي جعل منه حمور العملية التعلميية التعلمية ،من خالل بنائه جسداي،
نفس يا واجدامعيا .وتقدير اذلات من العوامل النفس ية اليت قد تلعب دورا يف تكوين الفرد خافة
يف مرحةل التعلمي املتوسط اليت يمتزي فهيا التلميذ بتغيات رسيعة فزييولوجية نفس ية قد يكون لها
تأثي عىل حتصيهل ادلرايس اذلي س يحدد مس تقبال توهجاته املهنية ،ومن هذا املنطلق خصصنا
دراستنا حول مدى وجود عالقة بني تقدير اذلات والتحصيل ادلرايس للتلميذ يف التعلمي
املتوسط.
 اشاكلية ادلراسةان الهدف السايس للعملية الرتبوية هو حتقيق التوافق النفيس للتلميذ يف اكفة مراحل
العملية التعلميية من خالل وضع اخلطط الرتبوية السلمية واعداد املدرسني ووضع الربام التعلميية
املتوافقة مع احتياجات التلميذ وخصائصه" .فالتعلمي أسسه اجدامعية وثقافية وأفوهل نفس ية
واترخيية وس ياس ية وفلسفية"(ابراهمي،2001،ص .)248ذلا وجب الاهدامم مبصتلف جوانب منو
التلميذ خافة يف مرحةل التعلمي املتوسط والاهدامم مبصتلف املشالكت اليت تواهجه يف هذه
املرحةل سواء عىل الصعيد اجلسدي الفكري أو الانفعايل .وهذا الخي-أي اجلانب الانفعايل-
يلعب دورا أساس يا يف المنو السوي العام والمنو العقيل وحتصيهل ادلرايس بصفة خافة واذلي
يتوافق ومتطلبات وقدرات التلميذ.
ومن أمه ما يتناوهل الباحوون يف اجلانب النفيس تقدير اذلات اذلي يعترب مؤرشا ملدى
فعالية العملية الرتبوية وعامل قوي يف جناهحا ملا حيققه من توافق بني قدرات التلميذ خافة
العقلية مجها وما ينتظر حتقيقه فتقدير اذلات ال يودل مع االنسان بل هو مكتسب من خرباته
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احلياتية وردود أفعاهل جتاهها" ،وذكل فامي يتعلق بتوقعات الفشل والنجاح والقبول وقوة
الشصصية" (محمد،2010،ص .)76وبذكل فالعمل عىل جعل التلميذ يف هاته املرحةل العمرية
اخلافة يرى نفسه بصورة اجيابية يسهم يف تعزيز قدراته واس تعداداته  .ومن هذا املنطلق نطرح
التساؤل هل توجد عالقة بني تقدير اذلات والتحصيل ادلرايس دلى تالميذ التعلمي املتوسط؟
 فرضيات ادلراسة -1الفرضية العامة
هناك عالقة بني تقدير اذلات والتحصيل ادلرايس دلى التلميذ يف مرحةل التعلمي
املتوسط.
 -2الفرضيات اجلزئية
 لكام زاد تقدير اذلات دلى التلميذ يف مرحةل التعلمي املتوسط زاد حتصيهل ادلرايس. لكام اخنفض تقدير اذلات دلى التلميذ يف مرحةل التعلمي املتوسط اخنفض حتصيهل ادلرايس. أمهية ادلراسة ان دراسة موضوع تقدير اذلات وعالقته ابلتحصيل ادلرايس يف مرحةل التعلمياملتوسط لها أمهية كبية تمتثل يف
 التعرف عىل أمهية العوامل النفس ية يف حياة املراهق وتقدير اذلات خافة. التعرف عىل التأثي اذلي حيدثه تقدير اذلات عىل سلواكته خافة يف اجلانب التعلمي . الاس تدالل عىل تأثي تقدير اذلات عىل التلميذ يف اجلانب الاكدمي من خالل حتصيهلادلرايس.
 أهداف ادلراسة من أمه الهداف املسطرة من خالل ادلراسة التعرف عىل مدى تقدير املراهق ذلاته. معرفة مدى تأثي تقدير اذلات عىل التحصيل ادلرايس دليه. التعريف بأمهية تقدير اذلات يف البناء النفيس للمراهق.مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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 لفت انتباه الس تاذ وغيه من الفاعلني يف العملية الرتبوية اىل أمهية الاهدامم ابجلانب النفيسللتلميذ لتعزيز حتصيهل ادلرايس.
 ادلراسات السابقةابعتبار أن التلميذ حمور العملية التعلميية التعلمية ،فقد تناولته العديد من ادلراسات
ابالهدامم مبصتلف جوانبه .وقد حظ تقدير اذلات بنصيب وفي مجها ،فقد توفلت دراسة
اخلطيب ( )2004اليت هدفت اىل تطوير مقياس لتقدير اذلات وتقدير واقع مس توى تقدير
اذلات دلى طلبة املرحةل الساس ية واملرحةل الثانوية  .أشارت النتاجئ اىل عدم وجود فروق
ذات دالةل احصائية بني اذلكور واالانث يف مس توى تقدير اذلات (محمد ،2010،ص.)37
ويف دراسة عالوي وزمييت  )1988( Allawye Ziemetهدفت اىل معرفة تطور
تقدير اذلات دلى طلبة الصفوف الثاين  ،الرابع  ،السادس و الثامن يف مدارس زامبيا  .مشلت
العينة  1569طالبا وطالبة وقد أظهرت النتاجئ أن للعمر أثرا كبيا يف تطور تقدير اذلات دلى
الطلبة و أنه ال توجد فروق بني اجلنسني يف تطور تقدير اذلات (عايش مقبل،2010،ص.)46
من خالل حتليل نتاجئ ادلراس تني املعروضتني واللتني تناولتا التالميذ من حيث تقديرمه
ذلاهتم بتأثي مجةل عوامل أبرزها العمر مع تسجيل عدم وجود فروق ذات دالةل احصائية من
حيث عامل اجلنس.
 مفهوم تقدير اذلاتيعترب تقدير اذلات من أمه املفاهمي اليت شاع تداولها الرتباطه ابلبنية النفس ية للفرد.
فقد أشار كوبر مسيث ( )1967اىل أن تقدير اذلات يعكس مجموعة الاجتاهات
واملعتقدات اليت يكواها الفرد عن نفسه عندما يواجه العامل احمليط فامي يتعلق بتوقع النجاح
والفشل والقبول وقوة الشصصية ،فتقدير اذلات وفق مسيث يتشلك من خالل احلمك اذلي
يصدره الفرد عىل نفسه متضمنا الاجتاهات اليت يرى أاها تصفه عىل حنو دقيق (140-139
.)Baudin N. 2009,pp

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد ()04

مارس 2017

221

أ .نيكية منال

تقدير الذات وعلاقته بالتحصيل الدراسي لدى تلاميذ التعليم المتوسط

كام ذكر جارارد  Gurardأن تقدير اذلات نظرة الفرد اىل نفسه ،مبعىن أن ينظر الفرد
اىل ذاته نظرة تتضمن الثقة ابلنفس بدرجة اكفية ،وتتضمن احساس الفرد بكفاءته وجدارته
واس تعداده لتقبل اخلربات اجلديدة (املعايطة،2000،ص.)89
من خالل التعريفني السابقني خنل :اىل المهية اليت يكتس هيا تقدير الفرد لنفسه
كحاجة من احلاجات الساس ية يف بنائه الشص ي املتوازن .ويف هذا الس ياق فنفه ماسلو
 Maslowكحاجة أساس ية سامية مضن احلاجات املمتثةل يف
احلاجات الفزييولوجية ،احلاجات للمن والطمأنينة ،حاجات احلب والاندامء ،حاجات
الاحرتام والتقدير وحاجات حتقيق اذلات ،كام ييل

رمق ( )1هرم ماسلو للحاجاتالشلكwww.up.qatarw.com
 نظرايت تقدير اذلاتمن أمه النظرايت اليت تناولت تقدير اذلات
 النظرية املعرفية يرى أنصار هذا الاجتاه أن اذلات عنرص دينامييك للس ياقات املعرفية للفردوليست مقترصة عىل كواها متغيا للشصصية تسمح ابلضبط ادلاخيل لسلواكت الفرد .ويف هذا
الس ياق اعترب روزنربغ أن تقدير اذلات مفهوم يعكس اجتاه الفرد حنو نفسه وطرح فكرة أن
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الفرد يكون اجتاها حنو لك املوضوعات اليت يتعامل معها واذلات أحد هذه املوضوعات (أبو
جادو،2004،ص.)172
 النظرية السلوكية يعترب حزي اذلات ضيقا يف هذه النظرية ،فهي تعمتد عىل عنرص موي-اس تجابة نظرا العدامدها عىل التجريب والقياس لتحديد املتغيات املؤثرة عىل السلوك .ويؤكد
اليس  Ellisأن أساليب التفكي اخلاطئة والسلبية عن اذلات تؤثر يف سلوك الفرد تأثيا سلبيا،
فاذا اكن نسق التفكي واقعيا والنظرة موضوعية فان النتاجئ تكون تقديرا مرتفعا لذلات (عبد
هللا،2000،ص)110
 النظرية التحليلية ظهر مفهوم اذلات يف هذا التيار انطالقا من النظرية الالكس يكية لفرويد،حيث اعترب نشأة اذلات نتيجة لتفاعل ادلوافع الغريزية البيولوجية املمثةل يف الهو مع الان .
والتقدير املرتفع ما هو اال توافق بني الان العىل و الان مما حيقق التوازن ،وأي خلل يف تقدير
اذلات يكون بسبب سوء العالقة بني الان العىل و الان مما يؤدي اىل ظهور املرض النفيس و
الالسواء.
 النظرية الاجدامعية تركز هذه النظرية عىل مبدأ التفاعل الاجدامع فالفرد يدرك ذاته وأمهيهتامن خالل خرباته الاجدامعية و ردود أفعال احمليطني به وكيفية ادراكه لها.
مما س بق عرضه من نظرايت مفرسة لتقدير اذلات نلمس أن الاختالف يف تفسيه يف
لك نظرية ال يتعارض مع نظيهتا ،فالتوجه املعمتد للنظرية املعرفية يصنف تقدير اذلات عىل أنه
مدراكت معرفية يكواها الفرد ،بيامن حترص النظرية السلوكية املفهوم يف مبدأ موي -اس تجابة وهذا
لطبيعهتا التجريبية .بيامن تعمتد النظرية التحليلية عىل نقاط قوهتا الثالث الان  -الان العىل -الهو
والتفاعل بيجها ،لتوسع النظرية الاجدامعية نطاق تقدير اذلات وتفرسه كنتاج للتفاعل الاجدامع .
فاملتأمل للتفسيات الربعة لتقدير اذلات ال يلمس تضادا أو تعارضا بقدر ما يلمس تاكمال
مفاهمييا بيجها.
بعد تعرفنا عىل تقدير اذلات ننتقل اىل الشق الثاين من دراستنا واذلي خصصناه
للتحصيل ادلرايس للتلميذ حيث اس هتدفنا مرحةل التعلمي املتوسط ملا ميزيها من حتوالت
فزييولوجية ونفس ية للتلميذ.
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 التحصيل ادلرايسال هيدف التحصيل ادلرايس اىل تكديس املعلومات يف ذهن املتعمل  ،فالهدف الفعيل
للتحصيل ادلرايس هو تمنية عقل االنسان ابملعارف بصفة شامةل و بطريقة متدرجة  .والغرض
المسى للتحصيل ادلرايس هو اكساب همارات حياتية .فالتحصيل ادلرايس هو لك أداء يقوم به
الطالب يف املوضوعات املدرس ية اتخمتلفة واذلي ميكن اخضاعه للقياس عن طريق درجات
اختبار وتقديرات املدرسني أو لكهيام (ربيع ،الغول،2006،ص.)83
 عوامل التحصيل ادلرايسكثيا ما نالحظ التفاوت يف التحصيل ادلرايس للتالميذ يف نفس املس توى التعلمي ،
ويرجع ذكل اىل مجةل من العوامل كامييل
أ -العوامل الشصصية ويه العوامل املرتبطة ابلتلميذ املمتدرس وميكن تصنيفها يف ثالثة أبعاد
* البعد الصح تعترب املسببات البيولوجية التكوينية والفزييولوجية سواء اكنت اعاقات جسدية
أو أمراض تصيب احلواس مؤثرات هامة عىل التحصيل ادلرايس .فالتلميذ اذلي جيد فعوبة يف
التنقل أو الاس دامع لدلرس أو كتابته يقل أداؤه و حتصيهل مقارنة برفقائه السوايء جسميا ،كام
جتدر االشارة اىل كون التغذية الصحية السلمية دافعا للرتكزي وزايدة الطاقة دلي التلميذ و ابلتايل
حتسني تفاعهل داخل الفصل ادلرايس.
* البعد العقيل ونتحدث هنا عام ميزي التالميذ عن بعضهم أي الفروق الفردية اليت جتسدها
القدرات والاس تعدادات العقلية اليت غالبا ما يكون منشؤها وراثيا ،فاذلاكء اذلي ميزي التلميذ
يدفعه اىل التحصيل اجليد وهذا ما نلمسه من خالل ميول التالميذ اتخمتلفة حنو املواد ادلراس ية
أما التلميذ ذا مس توى ذاكء متدين يكون غالبا بعيدا عن حتقيق حتصيل درايس مقبول.
* البعد النفيس تعترب اخلصائ :النفس ية للتلميذ عوامل ابلغة التأثي عىل حتصيهل ادلرايس.
فاملنطوي يبتعد عن خمتلف أشاكل التفاعل داخل الفصل شأنه شأن اذلي يعاين ضعفا يف الثقة
ابلنفس فهذه المناط تمتزي غالبا بتحصيل درايس متدن يف حني أن بعض التعزيز االجيايب وادلمع
من احمليط املدريس كفيل بتحسني أدااا .منزي يف الفصل ادلرايس أيضا منطا من التالميذ
مفرط احلركة ومه يمتزيون بكرثة التفاعل دون هدف فتحصيلهم ادلرايس ينحرص بني التذبذب
والاخنفاض .من املشالكت النفس ية ذات التأثي ضعف ادلافعية اذلي يكون مصدره عدم ميل
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد ()04

مارس 2017

224

تقدير الذات وعلاقته بالتحصيل الدراسي لدى تلاميذ التعليم المتوسط

أ .نيكية منال

ملادة معينة أو لدلراسة عامة ،وقد تكون العوامل العقلية سببا يف النفور وغياب ادلافع للتحصيل
ادلرايس.
ب -العوامل املدرس ية
* الس تاذ ابلرمغ من مناداة النظمة الرتبوية احلديثة عىل غرار املقاربة ابلكفاءات برضورة جعل
التلميذ حمور العملية التعلميية التعلمية اال أننا ال نس تطيع الاس تغناء عن دور الس تاذ فتكوينه
الاكدمي وخشصيته ومنط قيادته للفصل ادلرايس حيدد حتصيل التالميذ .واملعمل اجليد هو اذلي
يتابع لك جديد ميكن أن يساعده يف أداء معهل ،وهذه املتابعة تتطلب من املعمل حضور الندوات
واحملارضات وقراءة لك ما يس تجد من أراء أو نظرايت جديدة يف الرتبية وهذا أسلوب للمعمل
لتطوير نفسه وجتدده (عاقل،1982 ،ص.)533
* املجهاج
قد جيد التلميذ فعوبة يف توافق المك املعريف الهائل وتعدد النشطة املدرسة مع طاقاته
وقدراته العقلية مما يودل دليه تراكام معلوماتيا يصعب المتيزي بني حمتوايته مما يؤثر سلبا عىل
حتصيهل ادلرايس ،ويف هذ االطار يتدخل الس تاذ لتذليل الصعوابت وتبس يط املعرفة مبا
يتوافق مع املس توى العقيل االدرايك للتلميذ .وهنا تربز اشاكلية عدم التاكفؤ داخل الفصل
ادلرايس الواحد ،فاملوهوبون فائقوا اذلاكء ال يمت اش باع حاجاهتم املعرفية ونفس اليشء ابلنس بة
ذلوي املس توى التحصييل دون املتوسط فهم عاجزون عن اللحاق بأقرااهم و حتسني حتصيلهم
ادلرايس.
* احمليط املدريس
يعاين الكوي من التالميذ من سوء تكيف مدريس يظهر يف شلك حتصيل درايس
منصفض ،فالتلميذ اذلي يعاين سوء معامةل الس تاذ أو القران يطور سلواك عدوانيا و نفورا من
لك ما هو مدرسة ،كام أن احمليط الفزياييئ حبد ذاته اكللوان و السوار والش بابيك املعدنية
تشعر التلميذ بنوع من العنف املدريس املامرس عليه و ابلتايل ضعف ارتباطه ابملدرسة ونفوره
من التعمل.
وفامي ييل نعرض أمه أبعاد و جوانب التأثي املدريس عىل التلميذ ابعتباره شامال تخمتلف
جوانبه الامنئية
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الشلك رمق ()Michel Fabre, p26) Dynamique du champ pédagogique )2
من خالل اتخمطط جند أن التكوين هو نقل للمعارف مع احلرص عىل تطوير الشصصية
كلك ابس تعامل نظرايت وتطبيقات.
من منظور توسع التكوين هو تنوع للمنطق و التوجه تعلمي  ،نفيس وتكيف  .وتنوع
يف الوجه تعلمي  ،نفسو اجدامع  ،همين ،مع اشاكلياته اخلافة .هذا التنوع والتعدد ميكن ترتيبه
يف مولث التكوين السابق (.)Fabre, 1994 ,p27
جـ -العوامل الرسية
فالتلميذ مبجرد مغادرته املدرسة يتجه اىل بيئة اجدامعية خمتلفة متاما ،يه أرسته وأي
خلل داخلها يظهر يف سلواكته فالظروف الاجدامعية السيئة من انفصال للوادلين أو غياب دور
أحدهام يف الرسة ،وكذا عدم القدرة عىل تلبية احتياجاته ومتطلباته املادية يودل دليه شعورا
ابلنق :بني أقرانه مما ينفره من ادلراسة .كام أن ضعف املس توى التعلمي للوادلين مينعهام من
مساعدته وينعكس يف كثي من الحيان عىل اهدامهمم ابملدرسة والتحصيل ادلرايس ،دون اهامل
املرحةل العمرية اليت نشي الهيا يف دراستنا واليت تمتزي برسعة التحوالت الفزييولوجية والنفس ية
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للمراهق مما يفرض عىل مجيع الطراف املسؤوةل عن التنش ئة الاجدامعية متابعة وتوجيه التلميذ
وفق اسرتاتيجيات واعية لضامن حتصيل درايس جيد وبناء اجدامع فاعل.
* التعلمي املتوسط
 مفهوم التعلمي املتوسط تقع املرحةل املتوسطة ما بني املرحةل الابتدائية اليت متثل بداية سملالتعلمي العام واملرحةل الثانوية اليت متثل اهايته ،ويلتحق هبا التلميذ بعد احلصول عىل شهادة امتام
ادلراسة املتوسطة .ومدة ادلراسة يف هبذه املرحةل ثالث س نوات ،يعقد يف اهايهتا امتحان عام
بنظام الفصلني ادلراس يني ،حيصل الناحج فيه عىل شهادة امتام ادلراسة املتوسطة (الكفاءة
املتوسطة) واليت تؤههل لاللتحاق ابحدى مدارس التعلمي العام أو املهين .وتمكن أمهية املرحةل
املتوسطة يف كواها تتيح املزيد من الفرص ليك حيقق الطالب اندامء أمعق اىل ثقافته الفلية،
فضال عن أاها تتيح املزيد من الفرص لتمنية قدرات واس تعدادات الطلبة مبا يعدمه لالختيار
التعلمي او املهين يف املراحل التالية.
 أهداف املرحةل املتوسطة -1املرحةل املتوسطة مرحةل ثقافية عامه غايهتا تربية النشء تربية اسالمية شامةل لعقيدته وعقةل
وجسمه وخلقه.
 -2متكني العقيدة االسالمية يف نفس الطالب وجعلها ضابطه لسلوكه وترصفاته.
 -3تزويده ابخلربات واملعارف املالمئة لس نة ،حىت يمل ابملبادئ الساس ية لثقافة والعلوم.
 -4تمنية قدرات الطالب العقلية واملهارية وتعهدها ابلتوجيه والهتذيب.
 -5تربية الطالب عىل احلياة الاجدامعية االسالمية وتدريبه عىل خدمة تجمتعه ووطنه وتمنية روح
النصح واالخالص لوالة أمره.
 -6اعداده ملا ييل هذه املرحةل من مراحل تعلميية أخرى.
 مشالكت التعلمي املتوسط -1مشالكت مرتبطة بواقع املدرسة:
أ -الترسب يعرف الترسب بأنه انقطاع الطالب عن املدرسة انقطاع لكيا قبل أن يمت املرحةل
املتوسطة
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 احللول توعية اجملمتع والفراد بأمهية العمل والتعمل من خالل ادلورات واحملارضات والنشاتالتوعوية والعمل عىل حتفزي وتشجيع الطالب عىل موافةل ادلراسة.
ب -الرسوب يقصد به تكرار بقاء الطالب يف الصف الواحد لعدم اجتياز الاختبار بنجاح.
احلل :التنويع يف الطرق والوسائل والساليب التدريس ية والتقومي من اجل حتقيق مبدأ مراعاة
الفروق الفردية.
جـ -املناجه:
احللول تطوير املناجه بشلك مس متر ليك حتقق المنو الشامل واملتاكمل للطالب .عىل أن تراع
حاجات الطالب واجملمتع وتنوع البيئات.
هـ -ضعف مس توى كفاية بعض املعلمني أي عدم متكن املعمل من املادة العلمية واملهارات
التدريس ية الالزمة لي معمل.
احللول تأهيل املعلمني تأهيال علميا وتربواي أثناء ادلراسة اجلامعية .وكذا التدريب املس متر
للمعلمني يف امليدان.
 - 2مشالكت من خارج املدرسة ضعف العالقة بني البيت واملدرسة أي عدم وجود عالقة
تربوية متبادةل ومتاكمةل بني البيت واملدرسة عىل الوجه املطلوب.
احلل :تقوية العالقة بني البيت واملدرسة -التعاون -حضور الاحتفاالت -تجلس الابء.
 خصائ :املتعمل يف املرحةل املتوسطة هناك مجموعة من اخلصائ :املشرتكة لمنو الطالب يفاملرحلتني املتوسطة والثانوية ،وميكن تفصيل هذه اخلصائ :فامي ييل
 1ـ المنو اجلسم واحلريك :تس متر معدالت الزايدة يف المنو اجلسم بصفه عامه ،حيث يزداد
الطول والوزن  ،ويتحسن املس توى الصح بصفة عامة  ،ويزداد النض والتحمك يف القدرات
اتخمتلفة ويصبح التوافق احلريك يف هذه املرحةل أكرث تواز ًان ،مما يسمح للطالب مبامرسة خمتلف
ألوان النشاط الراييض ما جيب عىل املربني مراعاته
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 اعداد املراهقني للنض اجلسم والتغيات اجلسمية اليت تطرأ يف هذه املرحةل. جتنب املقارنة بني الفراد  ،فالفروق الفردية يف معدالت المنو تلعب دورا هاما هنا. الاهدامم ابلرتبية الصحية والقضاء عىل المية الصحية (غيات،1962،ص.)54 -2المنو الانفعايل :يظهر عىل املراهق يف هذه السن انفعاالت يلواها امحلاس ،وتتطور دليه
مشاعر احلب ،ونالحظ عليه احلساس ية الانفعالية ,ومييل املراهق اىل المترد والاس تقاللية،
ويشعر كثيا ابخلجل والانطواء ،ويف هذه احلاةل جيب منحه الثقة ابلنفس من خالل تعزيز
املواقف االجيابية .حيث جيب عىل املربني مراعاة
 املبادرة حبل أي مشلكة انفعالية وقت حدوهثا. العمل عىل التخل :من التناقض الانفعايل ،والاس تغراق الزائد يف أحالم اليقظة. مساعدته يف حتقيق الاس تقالل الانفعايل والفطام النفيس. -3المنو العقيل
 يمنو اذلاكء العام برسعة. يتطور االدراك من املس توى احليس اىل املس توى اجملرد. تظهر القدرة عىل الابتاكر بشلك أكرب. -4المنو اجلنيس لعل من أمه مظاهر هذا المنو ما ييل
 بداية ظهور امليول اليت تتعلق ابلرغبة يف الزواج. تصل الانفعاالت اجلنس ية اىل مقة نشاطها (غيات،1962،ص.)54 اجلانب امليداينأوالً ادلراسة الاس تطالعية
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 الهدف من ادلراسة الاس تطالعية هتدف ادلراسة الاس تطالعية اىل ما ييل االحاطة الشامةل بلك عنارص و جوانب ادلراسة. اختيار عينة البحث والتعرف عىل ميدان تطبيق وس يةل البحث. الكشف عن مدى اس تجابة أفراد عينة البحث لعبارات املقياس.وتعمتد البحوث الوففية يف احلصول عىل البياانت اخلافة ابلظواهر عىل املالحظة
بأشاكلها و الاس تبياانت و املقابالت الشصصية والاختبارات.
 الوس يةل املس تخدمة يف ادلراسة الاس تطالعيةاس تعملنا مقابةل نصف موهجة بشلك فردي مع لك تلميذ .والطابع نصف املوجه للمقابةل
يفرض نوعا من املرونة يف النقاش مع ضامن عدم احلياد عن الهدف مجها.
وهذا النوع من الوسائل فاحل ملثل هذه ادلراسة حبيث يسمح جبمع أكرب عدد من املعلومات
املس هتدفة بشلك ممجه وموجه .مت من خاللها طرح أس ئةل عىل أفراد العينة فامي خي :حتصيلهم
ومدى توافقه مع قدراهتم الفعلية ومدى رضامه عن أداام و حميطهم.
 عينة ادلراسة الاس تطالعيةأجريت ادلراسة الاس تطالعية مبتوسطة جعيل قدور بأم البوايق .حيث متت ادلراسة
الاس تطالعية عىل عينة مكونة من  8تالميذ موزعني بني  5اانث و 3ذكور وهذا الاختيار مل
يمت بصورة مقصودة امنا هذا ما توفر أثناء فرتة ادلراسة الاس تطالعية.
* مناقشة نتاجئ ادلراسة الاس تطالعية
بعد اهاية املقابالت نصف املوهجة مع عينة تالميذ التعلمي املتوسط مت مجع الاس تجاابت
اخلافة بأفراد العينة حول لك سؤال يف جدول خاص هبذا السؤال يمت فيه تصنيف االجاابت
حوهل حسب البنود املقرتحة  .ليمت بعد ذكل حتديد جداول مناقشة النتاجئ.
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لقد مت اس تخدام تقنية حتليل احملتوى يف معاجلة النتاجئ املتحصل علهيا ومما ال شك فيه
أن تقنية حتليل احملتوى أداة علمية وحتليلية هممة يف اس تكشاف الواثئق وقراءة حمتوايهتا
ومضاميجها معاجلة وفهام وتفسيا واس تنتاجا.
ومن خالل نتاجئ ادلراسة الاس تطالعية و اليت توهجنا حنو املسار احملمتل لدلراسة
الفعلية وجود عالقة بني تقدير التالميذ ذلاهتم و حتصيلهم ادلرايس.
اثني ًا ادلراسة التطبيقية تضم ادلراسة التطبيقية لك ظروف ادلراسة امليدانية اليت مت اجراؤها
ابالعدامد عىل نتاجئ ادلراسة الاس تطالعية كام ييل
 عينة ادلراسةتقوم هذه ادلراسة عىل أساس معرفة مدى تأثي تقدير اذلات عىل التحصيل ادلرايس
دلى تالميذ املرحةل املتوسطة من التعلمي مبتوسطة جعيل قدور بوالية أم البوايق ،حيث يتكون
اجملمتع الفيل من  200تلميذ و تلميذة وتكونت عينة ادلراسة الجهائية من  50تلميذا وتلميذة
موزعني عىل  5أقسام.
 مجه ادلراسة هو من أساس يات البحث العلم  ،والطريقة اليت يتبعها الباحث للوفول اىلهدفه انطالقا من طبيعة املشلكة اليت يريد دراس هتا ومبا أننا بصدد دراسة ظاهرة تربوية واليت
تمتثل يف عالقة تقدير اذلات ابلتحصيل ادلرايس دلى تالميذ التعلمي املتوسط فاننا اخرتان املجه
الوفف اذلي يوظف التحليل العلم لوفف الظاهرة وتفسيها يميا عن طريق مجع البياانت
واملعلومات املقننة وحتليلها الس تخالص القاعدة العلمية وتعمميها.
 أداة ادلراسة اعمتدان يف هذه ادلراسة عىل تطبيق مقياس تقدير اذلات لـ "كوبر مسيث" اذليحيتوي عىل  25عبارة ،حيث تمت االجابة عجها بوضع عالمة (*) أمام االجابة اليت توافق رغبة
التلميذ وذكل بعد قراءة التعلمية.
 عبارات املقياس حيوي مقياس " كوبر مسيث" عىل عبارات سلبية عددها  17عبارة حتملالرقام التالية .25-24-23-22-21-18-17-16-15-13-12-11-10-7-6-3-2
أما العبارات االجيابية فعددها  08عبارات حتمل الرقام التية .20-19-14-9-8-5-4-1
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* حتليل نتاجئ املقياس
ميكن تطبيق املقياس فرداي أو جامعيا  ،عىل أال تتجاوز مدة التطبيق  10دقائق.
وحيتوي املقياس عىل تعلمية يمت عن طريقها توضيح كيفية االجابة عن العبارات رشط عدم
اس تخدام لكمة تقدير أو تقيمي اذلات لتجنب التحزي يف االجابة واحلصول عىل أكرب قدر ممكن
من االجاابت الصادقة من املبحوثني .بعد ذكل نقوم بتفريغ البياانت يف اجلدول كام ييل
التحصيل
ادلرايس)(x
19.02
11.56
13.17
14.78
12.59
16.80
11.03
10.64
14.60
15.11
12.78
11.02
15.64
13.01
12.67
12.06
18.38
12.33
12.34
16.80

تقدير اذلات)(y

(x)²

(y)²

)(x)*(y

88
76
96
68
76
60
48
80
76
88
52
60
60
56
52
56
56
48
76
60

361.7604
133.6336
172.6596
218.4484
158.5081
282.24
121.6609
113.2096
213.16
228.3121
163.3284
121.4404
244.6096
169.2601
160.5289
145.4436
337.8244
152.0289
152.2756
282.24

7744
57716
9216
4624
5776
3600
2304
6400
5776
7744
2704
3600
3600
3136
2704
3136
3136
2304
5776
3600

1673.76
878.56
1261.44
1005.04
956.84
1008
529.44
851.2
1109.6
1329.68
664.56
661.2
938.4
728.56
658.84
675.36
1029.28
661.2
938.4
728.56
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18.00
12.31
16.31
12.02
12.45
16.73
11.69
13.28
9.92
15.47
9.28
11.02
10.58
10.79
13.25
14.75
12.53
11.40
14.12
13.52
11.56
13.79
12.59
11.84
12.02
12.01
16.34
12.14
13.11

64
60
64
60
52
56
68
48
32
36
36
44
48
52
56
60
48
44
48
44
40
48
48
44
40
48
60
40
44

324
151.5361
266.0161
144.4804
155.0025
279.8929
136.6561
176.3584
98.4064
239.3209
86.1184
121.4404
111.9364
116.4241
175.5625
217.5625
157.0009
129.96
199.3744
182.7904
133.6336
190.1641
158.5081
140.1856
144.4804
144.2401
266.9956
147.3796
171.8721
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4096
3600
4096
3600
2704
3136
4624
2304
1024
1296
1296
1936
2304
2704
3136
3600
2304
1936
2304
1936
1600
2304
2304
1936
1600
2304
3600
1600
1936
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658.84
675.36
102928
591.84
647.4
936.88
794.92
637.44
317.44
556.92
334.08
484.88
507.84
561.08
742
885
601.44
501.6
677.76
594.88
462.4
661.92
604.32
520.96
480.8
576.48
980.4
485.6
576.84
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14.66
£ x=665.78

36
£ y=2800

214.9156
=£ xy
57812.12
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1296
£ x²=41411795

527.76
=£ y²
167072

بعد تفريغ البياانت يف اجلدول مقنا حبساب معامل الارتباط
R² = (N£XY - £X . £Y)²
)(N£X²-( £X)²) .(N£Y²-(£y)²
R² = 0.76
* تفسي النتاجئ
انطالقا من البياانت اليت مت مجعها من خالل تطبيق مقياس كوبر مسيث لتقدير اذلات
عىل فئة تالميذ مرحةل التعلمي املتوسط توفلنا اىل أن نس بة  74ابملائة من التالميذ اذلين
حتصلوا عىل نتاجئ حتصيلية مقبوةل اىل مرتفعة نسبيا ،متزيوا من خالل تطبيق املقياس علهيم
بتقدير ذات مرتفع  .بيامن  26ابملائة من أفراد عينة ادلراسة لوحظ دلهيم ضعف حتصيل درايس
اضافة اىل النتاجئ املتدنية اليت حتصلوا علهيا من خالل تطبيق مقياس تقدير اذلات  .وهذا ما
يربز الارتباط و التناسب الطردي بني متغيي تقدير اذلات والتحصيل ادلرايس دلى فئة
تالميذ التعلمي املتوسط .اضافة اىل أن معامل الارتباط املقدر ب  0.76يربز الارتباط القوي
بني املتغيين.
من خالل النتاجئ املقدمة خنل :اىل وجود عالقة بني تقدير اذلات والتحصيل ادلرايس
دلى تالميذ مرحةل التعلمي املتوسط ،فلكام زاد تقدير اذلات دلهيم فاحبته زايدة يف التحصيل
ادلرايس ،ولكام اخنفض تقدير اذلات لوحظ اخنفاض يف التحصيل ادلرايس دلهيم .وهذا ما يثبت
حصة فرضية البحث أي أنه هناك عالقة قوية بني تقدير اذلات والتحصيل ادلرايس دلى تالميذ
التعلمي املتوسط.
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 اخلامتةان الهدف من هذه ادلراسة هو تسليط الضوء عىل موضوع تقدير اذلات وأثره عىل
التحصيل ادلرايس دلى تالميذ التعلمي املتوسط  ،ولفت انتباه القامئني عىل الرتبية والتعلمي من
أساتذة وغيمه من القامئني عىل العملية التعلميية التعلمية ملدى أمهية تقدير اذلات و السع اىل
تعزيزه دلى التلميذ يف هذه املرحةل العمرية والتعلميية لتوجيه قدراته العقلية ،اجلسدية والنفس ية
وحتديد أفاقه املس تقبلية ادلراس ية من خالل حتصيهل ادلرايس و املهين ابكسابه القدرة عىل التقيمي
اذلايت لقدراته وتقبلها و تطويرها وتوجهيها مبا جيعهل متوازن اجدامعيا.
ودراستنا هذه تتعدى حبثا يف عالقة مؤثر ومتأثر بني تقدير اذلات والتحصيل ادلرايس
اىل كواها رساةل لتنس يق اجلهود بني الفاعلني يف العملية التعلميية التعلمية وغيمه خارج قطاع
الرتبية والتعلمي من أرسة ومجعيات ومؤسسات اجدامعية ،بغية رفع تقدير اذلات دلى املراهق
وابلتايل مساعدته عىل حتسني أدائه التحصييل وابلتايل بناء فرد فعال متوافق مع قدراته
وخصائصه النفس ية ،املعرفية واجلسدية.
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 بومعزوزة نسيمة.د

أساليب المواجهة ومركز التحكم في الضغوط لدي المصابات بسرطان الثدي

أساليب املواهجة و مركز التحمك يف الضغوط
دلى املصااب ت سطراا الدي درااسة مديايية
2 بومعزوزة نس مية جبامعة ازجزارر
:  املخلص واليت حتيث يف،يؤر التعرض لحياث حداتية ضاغطة اىل حماوةل تكدفدة أوتوماتيكدة وعفوية
 مث مرحةل الاس تجابة النفس ية عن اريق معخليا ت عقخلية، مرحةل الاس تجابة الفزييولوجدة،مرحخلتني متتاليتني
 وهو رشح يقرتحه المنوذج الرمايج لتفسري الصااب ت ازجسيية وخصوصا المراض اليت تتعخلق.تكدفدة
 وخصوصا دلى، ااملرض هو اس تجابة غري مالمئة صاراة عن ضغط كبري، ابملناةة مل مرض طراا الدي
 يمت التأكيي.الشخاص ذو الهشاشة واحلساس ية أمام الضغط وهو ما يؤر اىل اضعاف الوظيفة املناعية
 وتشري هذه السريواا ت اىل مفهوم، اذ ةىل أمهية السريواا ت املعرادة يف أص الصابة ابلطراا
اسرتاتيييا ت املواهجة و مركز التحمك مما يعم ةىل حتييي ارور أاعال الشخاص اجتاه املدريا ت اخملتخلفة وميى
.قياهتم ةىل التكدّف

-Résumé:

L’exposition à des événements de vie stressants induit une tentative
d’adaptation automatique et spontanée, elle survient en deux phases successives,
la phase de la réaction physiologique; et la phase de la réaction psychologique,
qui intervient par le biais de processus mentaux adaptatifs. C’est une explication
avancée par le modèle intégratif dans l’apparition des troubles organiques, et en
particulier les maladies qui concernent l’immunité, comme le cancer du sein. La
maladie est donc une réponse non appropriée provoquée par un grand stress,
ceci est particulièrement vrai chez les personnes présentant une fragilité face au
stress conduisant ainsi à l’affaiblissement de la fonction immunitaire. L’accent
est mis sur l’importance des processus cognitifs dans l’origine de l’atteinte
cancéreuse. Ces processus se réfèrent aux concepts de stratégie d’adaptation et
de lieu de contrôle, déterminant les réactions des personnes devant les différents
stimuli et leurs capacités d’adaptation.
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د .بومعزوزة نسيمة

 مقيمـة:تعترب الصحة حاةل جتانس انجتة عن تفاة ةية عنارص متياخةل ومتشابكة ،وحياول
العياريو خالل التطبيق العيار والعاليج أ يأخذوا بعني الاعتباا وحية الفرر يفس-
جسي ،وهذا يف مجيع أيواع المراض ،غري أ التفسريا ت الباثولوجدة جنيها متضارة ةىل
املس توى ازجسي  ،وكذكل ابلنس بة لخلمس توى النفيس ،ااملشلكة اخلاصة ابلقفزة الغامضة من
النفيس اىل ازجسي ينظر الهيا رامئا حتت أضواء خااتة ونسقدة.
غري أ أحيث التيااا ت وأكرثها مشولية هو المنوذج الرمايج اذل يفطر املرض
ايطالقا من منظوا أ النسا اكرن بيولويج و يفيس واجامتعي ،واختالل تواز هذا النسا
ل يمت ال ملا تفقي هذه العنارص الدالثة جتانسها ،ومن أمه املفاهمي اليت يقوم ةخلهيا هذا المنوذج هو
الضغط ،كعام حمفز لس تجااب ت تضم البعار الدالثة املهمة ،البعي البيولويج والبعي النفيس
والبعي الاجامتعي.
اذ ابعي تعرض الشص حلوارث حداتية صعبة ويف حماولته لخلتكدف مع املوقف ،عن
اريق ارور أاعال متنوةة ،ويه حماوةل تكدفدة أوتوماتيكدة وعفوية وتنقسم اىل اس تجابة
ازييولوجدة يف البياية مث اىل اس تجابة يفس ية يف وقت لحق ،ابس تعامل معخليا ت عقخلية تكدفدة.
وهو رشح يقرتحه المنوذج الارمايج لتفسري الصااب ت ازجسيية وخصوصا المراض
اليت خت املناةة مل مرض طراا الدي  ،ااملرض هو اس تجابة غري مالمئة صاراة عن
ضغط كبري ،ابعي أ اك هياه تكدفدا أصبح الضغط مودلا لضطرااب ت خطرية ،ومبا أ
الاس تجابة يه متعيرة البعار ،ااينا هنمت ابزجايب النفيس من أج رااسة الااجاعية أ
أساليب املعازجة النفس ية املعرادة اليت تتبناها املصااب ت مبرض طراا الدي اكس تجابة
لتعرضها للحياث الضاغطة قب الصابة الطراايية ،و ةخليه اقي جاء ت ادلااسة اس تذاكاية
وخصت الساليب املعرادة املتعخلقة ابسرتاتيييا ت املواهجة و مركز التحمك.
 الشاكلية:حداة النسا عبااة عن تعاقب أحياث ،نماها الحياث السعيية اليت تس تيعي
عوااف الهبجة والطروا ،وماها التعيسة اليت تضفي ةىل الايفعال ت احلز والمل ،وةىل الفرر
أ يواجه هذه الحياث ،و ابلحرى ما ينتج عاها من تغريا ت تطرأ ةىل حداته ،اهو رامئا يف
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د .بومعزوزة نسيمة

حماوةل "لخلتكدف مع الوضعية ازجييية ،بعي أ اخت التواز املعتار".د Boudarène, 2005,
 . p 10تيعى هذه السريواة التكدفدة ابلضغط النفيس.
انجي ) (Lazarus & Folkman, 1984يصفا الضغط ةىل أيه سريواة خت
الضواغط د stresseursوالتوترا ت الفررية مع اضااة بعي همم وهو العالقة بني الفرر وامليط،
هذه السريواة تتطخلب تفاةال ت مس مترة وتكدفدا ت بني الفرر وامليط.
يفهم من هذا أ الضغط هو اذل حيرك اس تجااب ت الفرر ،ادياعه لخلتفاة مع الحياث
والتكدف معها بطريقة جتخلب هل التواز النفيس وحىت ازجسي وابلتحييي العصيب البيولويج،
نما جيب معراته هو أ الاس تجابة الوىل لخلضغط يه اس تجابة ازييزلوجدة يتحمك اهيا ازجهاز
العصيب ،اهذا الخري حيفز العييي من الغير اتفرز بيواها هرموان ت معينة ماها:
الكواتزيول والراينالني "اذل يزيي يف ايقاع التنفس هذا ما يساةي ةىل زايرة أكسينة
العضوية ،وةخليه تتسااع يبضا ت القخلب مما يسه معخليا ت اليض ،ازييي النشاط العصيب
وتتحفز العضال ت بفض زايرة الكسجني والسكر ويتضاعف مع يظام املناةة".د Stora,
. 1991, p 92
و هو ما تؤكيه ادلااسا ت البيوازييولوجدة احلييدة اليت تعترب الضغط ةىل أيه حماوةل
تكدف مع الوضع ازجييي من أج اسرتجاع التواز ) ،(L’homéostasieحدث تمت
الاس تجابة دلى التعرض ملدري همير د ضاغط ابصياا ار اع جتنيب متبوع ابيتباه و يقظة
مزتايية ،مث بتنش يط العضو السمبتاو لخليهاز العصيب املس تق ليمت ااراز الكواتزيول من
ارف الغية الكظرية .(Bear, 2002) ،ويسامه هرمو الكواتزيول يف ااع الضغط ادلمو ،
وابلتايل الاس تجابة لخلضغط تكو أكرث اعالية.
و متي بعض النظراي ت احلييدة اىل ابط ازجايب النفيس ابلبيولويج ،اهيي ترى أ
النفس يف ةالقة وايية مع هجاز املناةة ،اأغخلبية ادلااسا ت احلييدة حول تغيريا ت الوظائف
املناعية خالل الضغط النفيس تبني أ الاعتياءا ت النفس ية وخصوصا املتكراة ماها تطوق اىل
اضعاف الاس تجابة املناعية للارار يف حميط يفس اجامتعي معني ابعتباا خشصية الفرر وقيااته
التكدفدة .د. Stora, 1991, p 100-101
كام حتاول النظراي ت العصبية والنفس -مناعية اىل كشف تيخ الضغط يف العييي من
المراض اليت خت هجاز املناةة".د. Stora, 1991
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ومن بني هذه المراض مرض الطراا  ،نمن املعتار سامع املرىض بعي اةالهمم خبرب
اصابهتم مبرض الطراا  ،يؤكيو وبطريقة عفوية ةىل ااجاع أص املرض اىل مأساة حييدة
واىل خشصيهتم ،ويه اكرة تبناها اجملمتع معوما وتسامه يف تدبدهتا رااسا ت كدرية  ،االعييي من
الباحلني يرو أ الربيا ت العخلمية حتم الكلري من احليج اليت تؤيي وجور ةالقة س ببدة بني
الضغط والطراا .
افي رااسة حول طراا الدي  ،لـ  MC Kenna et alيف)ُ ،(2004وجِ يَ ترابط
كبري بني الصااب ت الطراايية مع اراق أو اقيا لعالقا ت محمية وأحياث حداتية ضاغطة وهذا
قب الصابة ابملرض ،حدث ُع ِرضَ ت خالل ييوة حبث يف ةمل الطراا وةالجه يف  1994يف
جامعة  ،Torontoرااسة مقااية ،اوجي أ اجملموةة املصابة ابلطراا ةاشت أكرب ةير من
الحياث الضاغطة مقااية بأارار العينة الشاهية.
وهو ما تؤكيه رااسة  ،Ramirez et collحدث مت اكتشاف زايرة مفراة للحياث
الضاغطة السابقة دلى نساء مصااب ت سطراا الدي  .عن د. Funch, 1983
وأصبح منذ بياية القر العرشين العييي من الباحلني يرو أ بعض الحياث
احلياتية وملريا ت امليط ميكاها أ تؤر اىل الصابة بأمراض يفس ية وسوماتية ،يذكر ماهم
 Hinkle, wolff, Meyer, Jaspersاميي الظن اىل أ الحياث وخصوصا تكل اليت
ُ ْحت ِي ُث تغريا كبريا يف حداة الفرر ،ميكاها أ حتيث اضطرااب ت يف احلاةل الصحية سسبب الضغط.
و يضيف هؤلء الباحلني عنرص همم و هو روا خشصية الفرر من حدث امتالكه حلساس ية
خاصة اجتاه بعض الاستلااا ت عن ). (Bruchon-Schweitzer, 2002, p130
اقي أصبح روا الشصصية من حدث احلساس ية لخلضغط يف اضعاف الوظيفة املناعية
حقدقة مربهن ةخلهيا ،وهو ما تذهب اليه رااسة ) ، (O’Leary, 1990اليت تؤكي ةىل أمهية
السريواا ت املعرادة يف أص الصابة ابلطراا .
و حسب ) (Lazarus & Folkman, 1984اا هذه السريواا ت تشري اىل مفهوم
اسرتاتيييا ت املواهجة اليت يعترباهنا "مجةل اجملهورا ت املعرادة و السخلوكية اليت يوظفها الفرر
هبيف تس يري املتطخلبا ت اخلاصة ادلاخخلية و/أو اخلااجدة اليت يقميها الفرر ةىل أهنا تفوق قيااته
التكدفدة".
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و تنقسم "اسرتاتيييا ت املواهجة" اىل يوةني :اسرتاتيييا ت املواهجة املركزة حول
املشلك و هتيف اىل ايقاص متطخلبا ت الوضعية و /أو زايرة مواار الفرر اذلاتية ملواهجة أاض ،
اذ هناك من الباحلني من يطخلق ةخلهيا التكدف اليقظ أو النش يط .واسرتاتيييا ت املواهجة
املركزة حول الايفعال ،و اليت خت حماول ت الفرر من أج تعيي التوترا ت الايفعالية الناجتة
عن الوضع الضاغط ).(Bruchon-Schweitzer, 2002
افي رااسة الك من ) ،(Moss & Halahan, 1985هيات اىل معراة العوام
املسببة لالضطرااب ت ازجسمية الناجتة عن الضغوط وابقت ادلااسة ةىل مجموعتني ،اجملموةة
الوىل دلهيا ضغوط مرتفعة ومل يظهر ةخلهيا أ اضطرااب ت جسمية كام أ لخلميموةة الدايية أيضا
ضغوط مرتفعة ولكن ظهر ت ةىل أارارها اضطرااب ت جسمية ،وأوحضت يتاجئ هذه ادلااسة أيه
ابلرمغ من أ أحصاب لكتا اجملموعتني يتعرضو لضغوط مرتفعة ،غري أهنم اختخلفوا يف ظهوا
العراض املرضية ةخلهيم و يرجع ذكل اىل اختالف أساليب املواهجة.
وقام لك من ) (Lazarus & Folkman, 1980بيااسة اس هتيات معراة أساليب
مواهجة أحياث احلياة اليومدة ةىل ميى س نة اكمةل دلى عينة من الارار تكويت من 100
ارر ،و بيّنت النتاجئ أ اذلين دلهيم مشالك حصية ةىل غراا ازجنس ،مه اذلين يس تخيمو
اسرتاتيييا ت املواهجة املركزة ةىل الايفعال.
كام يتيخ مركز التحمك يف حتييي ارور أاعال الشخاص اجتاه املدريا ت اخملتخلفة ،و يقوم
ةىل أساس رشح الشخاص للحياث ،اخللشخاص مركز حتمك راخيل ملا يكو دلهيم الشعوا
بأ ما جير هلم هو يتدجة لعامهلم ،وهلم مركز حتمك خاايج ملا يكو دلهيم ةىل العكس
الشعوا بأ ما حييث هلم هو سبب عوام مس تقةل عن حتمكهم أو خت احلظ.
و هو مفهوم اواه  Rotterوخي املعتقيا ت ادلاخخلية و اخلااجدة ,مبعىن الاعتقار
املعمم بأ الحياث السابقة تتوقف ةىل عوام راخخلية دجمهور ،قياا ت ذاتية أو عوام
خااجدة دقيا ،حظ ،صياة ).(Bruchon- Schweitzer. 2002
و ميكن أ يفطر ذكل ةىل أ أحصاب مركز التحمك ادلاخيل يعتقيو أ ما حييث
هلم هو يتدجة أاعاهلم ،و ذكل ابعتباا مركز التحمك اكس تعيار ةام يؤثر ةىل أحاكم الفرر القامئة
بيواها ةىل التعزيزا ت اليت تخلقاها .(Peylet, 1997, P 509) .و يعتقي أحصاب مركز التحمك
اخلاايج أ الحياث اليت يعيشوهنا ليست يتدجة سخلوكهم أو خصوصياهتم اذلاتية ،ب يتدجة
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الصياة ،القيا ،احلظ ،أو من هو أقوى ماهم ،أ أهنا أحياث تتعيى حتمكهم(Askevis- .
.Leherpeux, 1989
هذا يعين أ الفرر اذل هل مركز حتمك راخيل يشعر ابملسؤولية اجتاه ما جير هل يف
حني أ الفرر اذل هل مركز حتمك خاايج اهو يعتقي أ ّ احلظ أو عوام أخرى خااجدة يه
املسؤوةل عن الحياث .وةخليه ،االفرر ذو التحمك اخلاايج س ميي اىل الاستسالم أمام
الصعواب ت.
يتبني ممّا س بق الوقع ازجيي لخلتحمك ادلاخيل وادلوا السخليب لخلعوام اخلااجدة ةىل الصحة
والشعوا ابلراحة د . Bruchon–Schweitzer, 2001اقي توصخلت ادلااسا ت العييية اليت
اس تعمخلت سمل  Rotterاىل يتاجئ مطابقة ،اذ وجي ت أ التحمك ادلاخيل يؤر روا معيل
لآاثا الضغط ،يف حني أ التحمك اخلاايج يضصمها ) ،(Paulhan, 1995, P34وهو ما يؤثر
سخلبا ةىل حصة الارار ،اليشء اذل جيعخلنا يتساءل اذا اك لرر الفع التكدّفي لخلضغط يف
اريقة ارااك الفرر هل و الاسرتاتيييا ت املعرادة املس تعمةل روا يف ظهوا مرض طراا الدي .
يياعنا ما س بق اىل ارح التساؤل ت التالية:
 ه ت ّمتزي املريضا ت املصااب ت سطراا الدي ابس تعامل اسرتاتيييا ت املواهجة املركزة ةىلالايفعال يف مواهجهتن لخلمواقف الضاغطة؟
 ه ترجعن املصااب ت سطراا الدي أس باب الحياث اىل عوام خااجدة ،أ ه لهنمركز حتمك خاايج؟
 الفرضيا ت: تس تعم املصااب ت سطراا الدي الاسرتاتيييا ت املركزة ةىل الايفعال أكرث من اس تعاملهالالسرتاتيييا ت املركزة ةىل املشلك ةىل سمل اسرتاتيييا ت املواهجة لـ .Paulhan
 لخلمصااب ت سطراا الدي مركز حتمك راخيل ةىل سمل مركز التحمك راخيل/خاايجلـ.Rotter
 الجراءا ت املاهيية: املاهج :لقي اتبعنا يف ادلااسة احلالية املاهج العيار اذل يرى "السخلوك يف بعيه احلقدقي،بتسيي بأكرث قيا من الخالص اريقة ترصف انسا مخلموس واكم يف ةالقة مع هذه
الوضعية ،البحث عن اعطاءها معىن ،بناء واص وكذكل التعرف ةىل الرصاةا ت اليت حتركها
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واخلطوا ت اليت تريي اك هذه الرصاةا ت Chahraoui, 2003, P 11) .ما ميكن مالحظته
هو اررية هذا املاهج يف تطبيقه ،اذ أيه هيمت بيااسة احلال ت الفررية.
كام أ ابيعة املوضوع راعتنا اىل اختياا اريقة "رااسة حاةل" ابعتبااها الطريقة اليت
تسمح جبمع املعخلوما ت وتفسريها تبعا لتقنياهتا ،ايااسة حاةل يه ذكل الوةاء اذل ينظم ويقمي
اده اللكينديك لك املعخلوما ت والنتاجئ اليت حتص ةخلهيا من الفرر ،وذكل عن اريق املقابةل و
املالحظة والتااخي الاجامتعي لخلمفحوص ،دلويس اكم مخليكة،1980،ص 79وأيضا اس تعامل
الاس تبداان ت والسالمل لخلقداس النفيس .اهيي "الفح العميق حلاةل اررية ايطالقا من مالحظة
معينة وابطها بتااخي املفحوص ،اذ يسمح ذكل بفهم سخلوك املفحوص يف لك معاشه".
)(Mawella, 1984, P 20
 ماك اجراء البحث:مت اجراء هذه ادلااسة ةىل مس توى مركز ةالج أمراض الطراا ملستشفى ارايزت
اايو ازجامعي ابلبخليية ،وابلضبط يف قسم ازجراحة.
 مجموةة البحث:مت اختياا مجموةة البحث ابتباع الطريقة القصيية ،وخت  20مريضة سطراا الدي
مستشفدة من أج العالج ،هن مريضا ت يف مرحةل الرشي ،حدث قيا متوسط السن بـ 43
س نة و  5أشهر ،و تراوح السن ما بني  35اىل  54س نة ،كام أهنن ل تعايني من مرض مزمن
أو مرض خطري أآخر ،و مت اهامل املس توى التعخلميي لعيم ذكر ادلااسا ت السابقة لهذا العام .
 أروا ت البحث:أ -رلي املقابةل النصف املوهجة :اذل أراجنا اده أس ئةل تتعخلق ابملاوا التالية:
 معخلوما ت ةامة. أس ئةل حول املرض احلايل و ظروف اكتشااه. أس ئةل حول الحياث احلياتية الضاغطة قب اكتشاف الصابة. أس ئةل حول ارور الاعال اجتاه هذه الحياث.ب -مقداس اسرتاجتيا ت املواهجة لـ :Paulhan
قام لك من  ،Lazarus et folkmanابحصاء خمتخلف الساليب اليت يس تعمخلها
الارار دلى تعامخلهم مع خمتخلف الوضعيا ت احلياتية ،وتوصال اىل اجيار تباين كبري يف
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الاسرتاتيييا ت املعمتية ،وايطالقا من حتخلي النتاجئ املصةل قاما بعزل منطني اثبتني لخلمواهجة وهام
كام س بق ذكره :املواهجة املركزة ةىل املشلك واملواهجة املركزة ةىل الايفعال.
وقي اعمتيان يف حبدنا ةىل الصواة الخرية املكدفة من ارف  ،Paulhanاذل ينقسم
حموااه الساس يا اىل بنور ارعية ويه:
 املواهجة املركزة ةىل املشلك وتضم: -1اسرتاتيييا ت ح املشلك
 -2اسرتاتيييا ت البحث عن ادلمع الاجامتعي
 املواهجة املركزة ةىل الايفعال واهيا: -3اسرتاتيييا ت التينب مع التفكري الجيايب
 -4اسرتاتييية اةارة التقدمي الجيايب
 -5اسرتاتييية التأييب اذلايت دPaulhan, 1995, P 120
جـ -مقداس مركز التحمك ادلاخ -اخلاايج لـ :Rotter
و هو أآخر صواة ملاول ت ةييية قام هبا  Rotterوالعييي من الباحلني .د Rotter,
 1966, p 10ويتكو مقداس مركز التحمك من  29بني ،لك بني يتضمن زوج من العبااا ت
دأ ودب  ،احياهام تشري اىل التحمك اخلاايج والدايية اىل التحمك ادلاخيل ،ومن هذه الفقرا ت
هناك س تة اقرا ت حدارية لخلمتويه ،الغرض ماها هو اضفاء الغموض ةىل الغرض من املقداس.
دRotter, 1966, p 10
 عرض و مناقشة النتاجئ : مناقشة يتاجئ الفرضية الوىل:ازجيول ا م د : 01يتاجئ مقداس اسرتاتيييا ت املواهجة اخلاص مبيموةة البحث.
احلال ت
احلاةل الوىل
احلاةل الدايية
احلاةل الدالدة
احلاةل الرابعة
احلاةل اخلامسة

توزيع اسرتاتيييا ت املواهجة املس تعمةل
الاسرتاتيييا ت املركزة ةىل الايفعال الاسرتاتيييا ت املركزة ةىل املشلك
د21
د55
د37
د54
د42
د49
د35
د47
د34
د43
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احلاةل السارسة
احلاةل السابعة
احلاةل الدامنة
احلاةل التاسعة
احلاةل العارشة
احلاةل احلارية عرش
احلاةل الدايية عرش
احلاةل الدالدة عرش
احلاةل الرابعة عرش
احلاةل اخلامسة عرش
احلاةل السارسة عرش
احلاةل السابعة عرش
احلاةل الدامنة عرش
احلاةل التاسعة عرش
احلاةل العرشو

د42
د35
د35
د44
د50
د44
د43
د30
د59
د46
د56
د48
د53
د57
د50
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د30
د34
د40
د39
د31
د39
د45
د32
د38
د45
د46
د33
د36
د38
د31

ّ
يتبني من خالل النتاجئ امليوية ةىل ازجيول ا م د 01أ أغخلبية املفحوصا ت تس تعمخلن
الاسرتاتيييا ت املركزة ةىل الايفعال أكرث من اسرتاتيييا ت املواهجة املركزة ةىل املشلك ،وهو
ما ميد  17مفحوصة من أص  ،20بنس بة  .%85أما اامي خي املفحوصا ت الخلوايت تس تعمخلن
الاسرتاتيييا ت املركزة ةىل املشلك أكرث من اس تعاملهن لسرتاتيييا ت املواهجة املركزة ةىل
الايفعال اال يتعيى ةيرهن  3حال ت ويه احلاةل الدامنة واحلاةل الدايية عرش واحلاةل الدالدة
عرش ،و هو ما يوااق نس بة  %15من مجموةة البحث.
كام مسح حمتوى املقابال ت العيارية مع املفحوصا ت من الكشف اىل تعرض أغخلهبن
لوضاع ضاغطة ،ويف هذا الصير اقي أشاا ت رااسة دةيسو  1984،اىل أ ّ املصابني
ابلضطرااب ت الس يكوسوماتية أكرث عرضة لخلضغوط النفس ية والاجامتعية حدث وجي أ هناك
ااتبااا رالا احصائيا بني الصابة ابلضطرااب ت الس يكوسوماتية والضغوط النفس ية
والاجامتعية .كام تتفق هذه النتدجة مع يتاجئ رااسة )(Ranchor & Sanderman, 1991
اليت أشاا ت اىل أ لخلضغوط أثرا كبريا يف ظهوا الاضطرااب ت الس يكوسوماتية.
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تنياج الحياث احلياتية الضاغطة يف س ياق و يف اااا خاص ،و ةخليه يس توجب
رااسة الضغط مضن عوام الاجنراحدة و حىت عوام اامحاية ) (Gorwood, 2004ومن بني
عوام اامحاية تؤكي رااسة ) (Schwarzer, 2007عن أمهية روا الس ني الاجامتعي يف جمال
املواهجة ،اذ يزيي من الفعالية اذلاتية يف مواهجة الضغوط .و هو ما يخلمسه عني بعض
املفحوصا ت ،حبيث يالحظ أيه لكام ااتفعت راجة اسرتاتييية البحث عن ادلمع الاجامتعي لكام
اخنفضت راجة التأييب اذلايت.
ومعوما اا ادلااسا ت احلييدة أثبتت أ املواهجة املركزة ةىل املشلك ختفض أو تقيض
ةىل الضغط ،(Felton et Revenson, 1984; Terry, 1994; Bolger, 1990) .بيامن
املواهجة املركزة ةىل الايفعال اقي ااتبطت ابلتوااق الصحي الس ئي .عن (Bruchon-
)Schweitzer, 2002
تتفق النتدجة احلالية يف ذكل مع معظم ادلااسا ت السابقة يف هذا اجملال اليت أشاا ت
يتاجئها اىل أ هناك أساليب اعاةل يف التصفدف من ظهوا الاضطرااب ت الس يكوسوماتية ،ومن
أملةل تكل ادلااسا ت رااسة ) ، Folkman & Lazarus, 1980اليت أشاا ت يتاجئها اىل أ
أساليب املواهجة املركزة ةىل املشلكة تعي من أكرث الساليب اعالية يف مواهجة الضغوط
والتقخلي من اصابة الفرر ابلضطرااب ت الس يكوسوماتية متفقة يف ذكل مع رااسة دجا ،
 2000اليت أشاا ت يتاجئها اىل أ الرااك السخليب للحياث الضاغطة ،والحساس بعيم
اعالية اذلا ت يف مواهجهتا والس يطرة ةخلهيا قي ااتبط سشلك اجيايب بزايرة العراض املرضية دلى
أارار عينة ادلااسة.
كام لحظنا من خالل ادلااسة أ املفحوصا ت تخلجأ اىل بعض الساليب الايفعالية يف
مواهجة الضغوط واملمتدةل يف الباكء لخلتصفدف من توترها الناجت عن الضغط أو الترصف بعصبية
مع الآخرين عني التعرض لخلمشالك ،أو ةيم الس يطرة ةىل ايفعالهتا عني التفكري ابملشلكة أو
لوم اذلا ت وتأييهبا عنيما تفش يف ح مشلكهتا .حدث يتبّني من خالل رااسة & Stone
) Neale,1984واليت أظهر ت يتاجئها أ أساليب التفريغ الايفعايل والبحث عن ادلمع
الاجامتعي يه أكرث اس تخياما دلى الانث.
من املهم أيضا أ نشري اىل زجوء املفحوصا ت اىل املواهجة ابس تعامل ما ييعى الساليب
ادليندة ،و يتضمن هذا السخلوب ما يقوم به الفرر عنيما تش تي به الضغوط من الخليوء اىل هللا
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س بحايه وتعاىل ابدلةاء والترضع والعبارة ،حدث يصبح ذكل السخلوب مصياا ّلدلمع الرويح
والايفعايل لخلفرر وأسخلواب معخليا لتجاوز املواقف الضاغطة.
و اامي خي احلال ت الدالثة اليت مل تتحقق معها الفرضية الوىل من البحث ،أ
احلال ت اليت اس تعمخلت الاسرتاتيييا ت املركز ةىل املشلك أكرث من اس تعاملها لالسرتاتيييا ت
املركزة ةىل الايفعال ،ااينا يالحظ أيه ابلرمغ من وجور ارق يف اس تعامل الاسرتاتيييتني الّ أيه
يبقى ارق افدف لخلغاية ،مما ييل ةىل أ اس تعامل الاسرتاتيييا ت املركز ةىل املشلك مل يخلغي
الخليوء اىل الاسرتاتيييا ت املركزة ةىل الايفعال ،مما يياعنا اىل التساؤل عن ميى اعالية
املواهجة عني هذه النساء .وما يشي الايتباه أيضا هو حتص هذه املفحوصا ت ةىل العالما ت
الكرث اخنفاضا يف اسرتاتييية التأييب اذلايت ،واحلصول ةىل مفحوصتني من أص الدالثة ةىل
أضعف العالما ت يف اسرتاتييية التينب ،مما سه من رو شك زجوهئا اىل املواهجة النش يطة
مل ح املشلك.
 مناقشة يتاجئ الفرضية الدايية:ازجيول ا م د : 02يوحض توزيع مركز حتمك مجموةة البحث.
توجه مركز التحمك
قمية مركز التحمك
احلال ت
راخيل
10
احلاةل الوىل
خاايج
17
احلاةل الدايية
خاايج
15
احلاةل الدالدة
راخيل
7
احلاةل الرابعة
خاايج
17
احلاةل اخلامسة
راخيل
6
احلاةل السارسة
راخيل
12
احلاةل السابعة
خاايج
13
احلاةل الدامنة
خاايج
16
احلاةل التاسعة
راخيل
8
احلاةل العارشة
راخيل
10
احلاةل احلارية عرش
راخيل
8
احلاةل الدايية عرش
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راخيل
12
احلاةل الدالدة عرش
خاايج
14
احلاةل الرابعة عرش
خاايج
13
احلاةل اخلامسة عرش
راخيل
9
احلاةل السارسة عرش
خاايج
14
احلاةل السابعة عرش
راخيل
12
احلاةل الدامنة عرش
خاايج
15
احلاةل التاسعة عرش
خاايج
17
احلاةل العرشو
من خالل حتخلي ازجيول ا م د ، 02اذل جيمع يتاجئ مقداس مركز التحمك ادلاخيل –
اخلاايج جملموةة البحث ااينا يالحظ أ  10مفحوصا ت من أص  20لهن مركز حتمك خاايج
ممدخلني بذكل نس بة  %50من النس بة الجاملية ،كام أ هناك  10مفحوصا ت أيضا لهن مركز
حتمك راخيل بنس بة مئوية تقيا بـ  %50من النس بة اللكية.
يتبني من خالل الربيا ت الوقع ازجيي لخلتحمك ادلاخيل وادلوا السخليب لخلعوام
اخلااجدة .وخصوصا ،الثر الجيايب لخلتحمك ادلاخيل ةىل الصحة والشعوا ابلراحة د Bruchon
 , – Schweitzer, 2001و وجي ) (Jones, 1999أ العامل ذوو التحمك اخلاايج أكرث
شعواا ابلضغط ،اضااة اىل اخنفاض أراهئم .أ أ ذو التحمك اخلاايج أق اجيابية ،بيامن
ذو التحمك ادلاخيل يكويو عكس ذكل.
و قي اقرتح س يخليام مصطخلح تعمل العيز ليشري اىل ارااك الفرر الاس تقاللية بني
سخلوكه والتيعمي .د ، Molinari. et Khanna. 1991.p 315ويرى ابحلو أآخرو أ
مفهوم التحمك ادلاخيل – اخلاايج يرتبط أساسا بياجة املس ئولية اليت يياك الفرر أيه ميتخلكها
ةىل الحياث يف حداته ،اا الفرر ذو الاعتقار يف التحمك اخلاايج يياك أحياث احلياة ةىل
أهنا ل تتوقف ول تعمتي ةىل سخلوكه ،ب أهنا حميرة بيل من ذكل بعوام خااجدة عن ذاته.
ولع ما يفطر التوجه اخلاايج ملركز حتمك بعض املفحوصا ت ،هو الضغط الكبري
اذل تتعرض اليه و ةيم قياهتا ةىل التكدف ،ل اضطراب القخلق كدريا ما يؤثر ةىل تقدمي
الفرر لماكييته الشصصية حسب  .Lazarus et FolkmanدPaulhan, I. 1995. p 49
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يالحظ اشرتاك العييي من الباحلني يف التأكيي ةىل روا اامحاية اذل يؤريه مركز
التحمك ادلاخيل ،حسب ) Folkman (1984اأيه أمام وضع اده التباس ،اا الشص مع
مركز التحمك ادلاخيل س يقمي الوضع ةىل أيه متحمك اده ةىل الشص اذل هل مركز حتمك
خاايج .لهذا السبب اا مركز التحمك ادلاخيل يعترب أ هل ادلوا يف اامحاية ضي الضغط.
).(Paulhan, 1995, P 34
وهو ما ل يتوااق مع يتدجة رااستنا احلالية ،حدث وجيان أ  %50من املفحوصا ت
دلهين مركز حتمك راخيل ،حدث مل مينع ذكل من اصابهتن ابلطراا  .مما ييل ةىل ةيم اماكيية
التأكي من الجيابية املطخلقة ذلو التحمك ادلاخيل ،وهو ما أكيته البعض من ادلااسا ت
كيااسة  Krause ،Stykerد 1984اليت توصخلت اىل أ ذو التحمك ادلاخيل الشييي،
يعايو من العيز يف مواقف غري متحمك اهيا ) .(Horner, 1996و يف يفس الس ياق أثبتت
رااسة  Pharesد 1976أ ّ الارار الكرث شية يف مركز التحمك ادلاخيل ،مه أكرث عرضة
لخلمواقف غري املتحمك اهيا ،هذا ل هجي املقاومة دلهيم س يصبح غري اعال ،جراء حتمي ذواهتم
املسؤولية املطخلقة واملنيرة عن املوقف).(Horner, 1996
ويف هذا الصير يؤكي ) (Uomoto, 1986أ ّ العيز يتودل من ةيم متكن الفرر من
توليي السخلوك الالزم ،أو اسرتاتيييا ت بييةل عنه .المر اذل يؤر اىل اخنفاض يف الراء ويف
تقيير وظهوا القخلق.
وهو ما يذهب اليه لك من ،(1976) Watson ،(1994) Butterfield
 Nelsonد Plat ، 1974و Eisemanد ، 1986اذلين أك ّيوا ةىل الاختالف يف ابيعة
القخلق اذل يعاين منه ذوو التحمك ادلاخيل مقااية مع ذو التحمك اخلاايج ارمغ اشرتاكهام يف
القخلق الّ أ ابيعته ختتخلف ).(Agathon & Salhi, 1982
 اخلامتة:لقي أصبح ةمل النفس الصحة يكتيس أمهية مزتايية يظرا دلواه يف تفسري أص
المراض وس ب التنبؤ والوقاية يف مجيع مدارين الصحة النفس ية وازجسيية .ويمكن هيف
البحث يف القاء الضوء ةىل العالقا ت اخلفدة بني الضغط و تأثرياته املرضية ةىل حصة الارار
وابخلصوص يف ظهوا وتطوا أمراض الطراا وةىل اأسها طراا الدي  ،اذل أصبح يفطر
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ةىل ضوء النظرية الرماجدة ،اليت هتمت بتفسري العالقا ت املتشعبة بني العوام النفس ية و ابيق
املتغريا ت البيئدة و الاس تعيارية.
وقي سامه يف تأسيس هذه النظرية التناول النفيس احلييث ،اذل مل يكتفي بوصف
البعار اذلاتية و النفس ية لالس تجابة لخلضغط وامنا قيّم اؤية معممة ملفهوم الضغط ،حدث يتناول
 Lazarusد 1966الظاهرة بطريقة معممة و يؤكي أ الزتاما ت امليط والاس تجابة يسريا
معا ،ةىل عكس  Selyeاذل حرص الاس تجابة لخلضغط يف التغيريا ت الغيرية ،حدث أصبح
يتجىل بوضوح أ هذه الاس تجابة تتضمن أبعار خمتخلفة  :ازييولوجدة و يفس ية وسخلوكية .كام
يتيخ اهيا تكدف وجياين و ايفعايل و سخلويك يف اشرتاك مع تغريا ت ازييولوجدة و غيرية
ومناعية ) ،(Servant, 1995حدث أيه ل ميكن اهم الايفعال ت الّ من خالل س ياق رينامديك
لخلحياة النسايية ).(Vygotski, 2003, p 142
حدث تطرق البحث اىل رااسة اسرتاتيييا ت املواهجة و مركز التحمك دلى مجموةة من
النساء املصااب ت سطراا الدي من أج اختباا الفرضيا ت القائةل بأ اسرتاتيييا ت املواهجة
املركزة ةىل الايفعال من شأهنا أ تضصم أآاثا الضغط مما يسامه يف اختالل التواز الفزييولويج
وتيهوا الوظيفة املناعية اليشء اذل يؤر اىل ظهوا الصااب ت الطراايية .كام يذهب العييي
من الباحلني اىل وصف روا التوجه اخلاايج ملركز التحمك كسمة من سام ت الشصصية يف
الشعوا بعيم القياة ةىل التحمك أمام ضغوط احلياة ،وهو ما يياع اىل الشعوا ابلعيز واش
املواهجة.
 اقرتاحا ت:وبقصي الملام ابلعوام املؤثرة ةىل ارور أاعال الفرر ازاء املواقف الضاغطة ،والتفسري
العميق لخلسريواا ت املعرادة يف تس يري و رصف الضغوط ،ااينا يقرتح البحث يف روا العوام
النفس ية من سام ت خشصية وأساليب املعازجة املعرادة يف اماكيية التنبؤ بصحة الارار ،رو أ
ينىس روا العوام الاجامتعية يف التعيي الايفعايل.
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أ .ليلى سرحاني

الحوافز المادية والمعنو ية وعلاقتها بالأداء الوظيفي

احلوافز املادية واملعنوية وعالقهتا اب ألداء الوظيفي دلى معلامت املدارس الثانوية
احلكومية مبحافظة اخلرج
أأ .ليىل رسحاين  -جامعة سطام بن عبد العزيز
 امللص:حبثت هذه ادلراسة احلوافز املادية واملعنوية وعالقهتا اب ألداء الوظيفي دلى معلامت املدارس الثانوية
احلكومية مبحافظة اخلرج .اس تخدم املهنج الوصفي الارتباطي وطبق عىل جممتع ادلراسة حوايل ( )850معلمة
يف مدارس الثانوية .ووزع اس تبيان أكن مبين عىل ثالث حماور رئيس ية أأنواع احلوافز املادية ،واحلوافز
املعنوية ،وعالقة احلوافز ابلأداء الوظيفي.
وقد توصلت ادلراسة اىل أأن العالقة بني بعدي املتغري املس تقل (احلوافز املادية واملعنوية) والاداء
الوظيفي أكنت ضعيفة يف مجملها .كام أأوصت ادلراسة مبجموعة توصيات أأمهها رضورة الالزتام بنظام علمي
وموضوعي يف معلية اس تخدام التحفزي ويعزى ذكل ألثرها الكبري عىل حتسن الأداء الوظيفي.
tcaAtsbA
This study examined the material and moral incentives and their
relationship to job performance at the public high school teachers, Al-Kharj.
The researcher used a descriptive method and applied to the study population
of about 850 teacher in secondary schools. And the questionnaire was based on
three main themes: the types of material incentives and moral incentives, and
the relationship between job performance incentives.
The study concluded that the relationship between the dimensions of the
independent variable (material and moral incentives) and job performance has
been weak in its entirety. The study also recommended some recommendations
like the need to adhere to a scientific and objective system in the process of
using the stimulus due to the large impact on job performance improvement..
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 مقدمةشهد العامل خالل الس نوات القليةل املاضية وال يزال ,متغيـرات أأساس ية عديدة طالت
ومست اكفة املؤسسات الرتبوية والاقتصادية والاجامتعية
خمتلف جوانب احلياة املعارصة ّ
والس ياس ية ،فأأثّرت تكل املتغريات عىل هيلك القمي ونسق العالقات اجملمتعية يف كثري من دول
العامل اىل احلد اذلي برر القول ،بأأنه نعيش الن "عاملا جديدا" خمتلفا لك الاختالف عن سابقه
ويف خضم هذه التغريات بد أأ الاهامتم ابملوارد البرشية بزتايد يف املنظامت املعارصة ،حيث بينت
االدارة ادلور املهم اذلي تقوم به تكل املوارد يف املساعدة عىل حتقيق أأهداف املنظامت.
ويعترب املورد البرشي هو احملرك ا ألسايس والعنرص الفاعل من بني عنارص االنتاج،
فدليه الطاقات الالحمدودة وعليه يعمتد الاس مترارية وتطوير املؤسسات سواء اكنت اقتصادية،
اجامتعية ،تعلميية ،وغريها للوصول اىل أأقىص كفاءة ممكنة (الكعيب ،السامري.)1990،
وليك تصل هذه املؤسسة اىل الهدف املراد الوصول اليه أكن البد لها من اجياد الاكدر
الوظيفي القادر عىل ايصال املؤسسة اىل هذا الهدف ،وعىل هذه املؤسسة رد امجليل أأوال بأأول
لتحفزي املوظف عىل الاس مترارية يف ا ألداء اليد والفعال (السايس،2011،ص.)17
ولتحسني ورفع ا ألداء الوظيفي والعمل بفعالية وكفاءة ،وجعل املرؤوسني يتبعون
واجبات ومسؤوليات مرؤوس هيم بشلك مس متر جيب تطبيق س ياسات التحفزي كوس يةل لتحقيق
هذا الهدف (احلالبية،2013،ص.)17
حيث أأشري اىل أأساليب التحفزي بأأهنا متعددة ومتنوعة فميكن أأن تكون اجابيه أأو
سلبية ،وميكن أأن تكون يف شلك مادي او معنوي اذا مرت أأساليب التحفزي مبراحل متطورة
تبلورت ابلصورة اليت يه عليه ا ألن ،فبد أأت ابملرحةل التقليدية واليت مت الرتكزي فهيا فقط عىل
احلوافز املادية ،مث أأعقبهتا املرحةل اليت اندت هبا العالقات االنسانية اليت اهمتت ابحلوافز املعنوية
جبانب املادية ،مث جاءت املرحةل احلديثة اليت تربط بني احلوافز املادية واملعنوية معا (ادلرويب،
.)2006
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ونظرا ألن العاملني بوزارة التعلمي يتعاملون مع اكرب رشحية من اجملمتع ختتلف عن أأي
مؤسسة اخرى من هنا تبلورت فكرة هذه ادلراسة دلى الباحثة اليت جاءت بعنوان احلوافز
املادية وعالقهتا اب ألداء الوظيفي دلى معلامت املدارس احلكومية يف اخلرج.
 مشلكة ادلراسةللحـوافز دور كبيـر فـي تغييـر مـس توى أأداء املوظـف ودافعيته سـواء بـشلك سليب أأو
اجيايب ،ا ألمر اذلي يتطلب احلرص يف توزيع تكل احلوافز بشلك عادل وموضوعي ونظرا ألمهية
الاكدر التعلميي اذلي يسعى جاهدا بتطوير اجملمتع .هنـا وجدت احلاجـة املاسـة لدلراسـة
والتحليـل لرفـع مـس توى هـؤالء حتـى يصبح هذا ا ألداء عىل مس توى املسؤولية للوصول اىل
اهداف الوزارة.
و أأن عدم توافر احلوافز املادية واملعنوية املناس بة للمجهتد تؤثر سلبا عىل أأدائه وتسهم
يف ضعف االنتاجية وتقلي :حتقيق ا ألهداف املرجوة للمؤسسة التعلميية (املدرسة) وكذكل
تمتثل مشلكة ادلراسة فامي أأشارت اليه بعض ادلراسات السابقة من خالل توصياهتا كدراسة أأبو
ش يخة ( ،)2000ودراسة الشمصي ،ومحمود ( ،)1980ودراسة ايغي( )1986حيث أأكدت
ادلراسات السابقة للوصول اىل نظام سلمي للحوافز املادية يف املنشأت الاقتصادية وقد أأوصت
ادلراسة بتصحيح جدول ا ألجور وذكل ابلربط ادلقيق بني االنتاجية واحلوافز ،أأن احلوافز اليت
تعطى هلم ال تساعد أأغلبيهتم عىل أأداء أأفضل ،وكذكل بأأن هناك مؤرشات تدل عىل قصور يف
نظم و أأساليب احلوافز املطبقة عىل املوظفني ،مما يؤثر عىل حتقيق ا ألهداف اليت وضعت .كام أأن
احلوافز املعنوية تؤثر بدرجة كبرية عىل االبداع ألن الفرد حباجة اىل الاعرتاف جبهوده من خالل
تقدير رؤسائه وزمالئه.
 أأس ئةل ادلراسةس /1مايه أأمه احلوافز املادية اليت تقدم ملعلامت املدارس الثانوية احلكومية يف حمافظة اخلرج؟
س /2مايه أأمه احلوافز املعنوية اليت تقدم ملعلامت املدارس الثانوية احلكومية يف حمافظة اخلرج؟
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س /3هل توجد عالقة ذات دالةل احصائية بني احلوافز املادية وا ألداء الوظيفي عند معلامت
املدارس الثانوية احلكومية يف حمافظة اخلرج؟
س /4هل توجد عالقة ذات دالةل احصائية بني احلوافز املعنوية وا ألداء الوظيفي عند معلامت
املدارس الثانوية احلكومية يف حمافظة اخلرج؟
 أأهداف ادلراسة التعرف عىل امه احلوافز املادية اليت تقدم ملعلامت املداس الثانوية احلكومية يف حمافظة اخلرج. التعرف عىل امه احلوافز املعنوية اليت تقدم ملعلامت املدارس الثانوية احلكومية يف حمافظةاخلرج.
 توضيح عالقة احلوافز املادية ،واملعنوية اب ألداء الوظيفي عند معلامت املدارس احلكومية يفحمافظة اخلرج.
 أأمهية ادلراسةتتضح أأمهية ادلراسة من خالل شقني هام
أأ -ا ألمهية النظرية
تعود أأمهية ادلراسة اىل امهية املتغريات اليت تتناولها ابدلراسة وسوف تسهم يف توفري
عدد من التوصيات واملقرتحات لتفعيل نظام احلوافز ومن مث رفع مس توى الاداء الوظيفي دلى
املعلامت هبذه املؤسسات مما ميكهنا من القيام مبهاهما بكفاءة عالية ،و أأن وللحوافز أأمهية كبرية يف
التأأثر عىل الاداء الوظيفي دلى املعلامت ،كذكل هناك ندرة يف دراسة العالقة بني احلوافز يف
املؤسسات التعلميية والاداء الوظيفي ذلا فأأن هذه ادلراسة قـد ترثي املكتبة مبا ستتضمنه من
معلومات عن احلوافز من حيث أأنواعها ،اساليهبا ،فوائدها ,أأهدافها.
ب -ا ألمهية امليدانية
تنبع أأمهية احلوافز من حاجة الفرد اىل الاعرتاف بأأمهية ما يقوم به من جمهودات واجنازات،
فتقدير الغري ذلكل الهد عن طريق احلوافز اك ألجور مثال ،يعترب من ا ألمور املهمة ،اليت تسامه
يف اش باع مجموعة احلاجات ا ألساس ية املتفاعةل يف نفس الفرد.
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مفهارات ا ألفراد وقدرهتم ،ال تعترب اكفية للحصول عىل انتاجية عالية ،ما مل يكن هناك نظام
للحوافز قادرا عىل حتريك دوافع ا ألفراد ،هبدف الاس تخدام ا ألمثل للطاقات الاكمنة دلهيم.
 مصطلحات ادلراسةفامي يأأيت تعريف ابملصطلحات اليت احتوهتا ادلراسة
 احلوافز املاديةعرفها (زويلف،1994،ص )276بأأنه ا ألجر والعالوات الس نوية ،والزايد يف ا ألجر،
واملاكفأت واملشاركة يف ا ألرابح.
وعرفها (املطريي،2005،ص )51حافز ذو طابع مايل أأو النقدي أأو الاقتصادي ،وهو
يمتثل فامي حيصل عليه الفرد من مزااي وحقوق اكلرواتب وا ألجور والعالوات والبدالت املالية
والتعويضات واملاكفأت واملعاشات التقاعدية واملشاركة اب ألرابح.
وتعرف الباحثة احلوافز اجرائيا بأأنه يه تكل احلوافز امللموسة اليت تقدم للمعلامت
لتش بع حاجاهتم مقابل هجد معني وعادة ما تكون اموال نقدية مثل املاكفأت والعالوات
وادلرجات املالية احملفزة لالنتاج وتطوير أأداهئم .ويمت قياسها من خالل بنود بعد احلوافز املادية
يف الاس امترة املس تعمةل يف ادلراسة.
 احلوافز املعنويةيه تكل احلوافز اليت ال تعمتد عىل املال يف ااثرة العاملني عىل العمل ،بل يعمتد عىل
وسائل معنوية أأساسها اخرتام العنرص البرشي اذلي هو اكئن يح هل احاسيس ومشاعر
وتطلعات اجامتعية يسعى اىل حتقيقها من خالل معهل يف املؤسسة (شاويش،2005،ص.)210
تعرف الباحثة احلافز املعنوي اجرائيا بأأنه يه تكل احلوافز اليت حتقق للمعلامت اش باع
حاجاهتم النفس ية والاجامتعية ،اكحلاجة التقدير من حيث حتقيق اذلات والاحرتام والقبول
الاجامتعي ،مثل شكر والثناء .ويمت قياسها من خالل بنود بعد احلوافز املعنوية يف الاس امترة
املس تعمةل يف ادلراسة.
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 ا ألداء الوظيفيتنفيذ املوظف ألعامهل ومسؤولياته اليت تلكفه هبا املنظمة أأو الهة اليت ترتبط هبا
وظيفته (هالل ،2009ص.)48
وتعرف الباحثة ا ألداء الوظيفي اجرائيا بأأنه الهد اذلي تقوم به املعلامت يف املدرسة
ابلواجبات املولكة الهيم مبوجب ا ألنظمة والتعلاميت املعمول هبا يف املدرسة اليت يعمل فهيا بكفاءة
وفاعلية ويقاس من خالل الاس امترة اليت تصممها الباحثة .مي قياسها من خالل بنود بعد الاداء
الوظيفي يف الاس امترة املس تعمةل يف ادلراسة
 االطار النظرياهمت االسالم بقضية احلوافز عىل ا ألفعال سواء يف ادلنيا أأو يف الخرة؛ فاحلوافز
املشجعة ل ألداء املمتزي حتقق حاجات يف الكيان البرشي معيقة ا ألثر ،وتشعره بأأنه أأنسأأن هل
ماكنته و أأنه مقدر يف معهل ،فنجد أأن االسالم اهمت ابلعمل و أأوحض أأمهيته ابلنس بة لالنسان وقدر
العمل اكلعبادة فهناك الكثري من ادلالئل القرأنية اليت حتث عىل العمل و أأمهيته وكذكل التحفزي
عىل العمل وجزائه عند هللا س بحانه وتعاىل يقول س بحانه وتعاىل يف سورة الزمر الية ()8
{قل هل يس توي اذلين يعلمون واذلين ال يعلمون أأمنا اذا يتذكر أأولوا ا أللباب} .جند أأن الايت
حتث عىل أأمهية العمل وا ألجر والثواب ،أأو الزاء املنتظر من هذا العمل ،ويعترب هذا تشجيعا
للقيام ابلعمل ولكن بأأداء ممتزي ولك حسب أأدائه ومتزيه يف معهل.
حيث يتوقف جناح أأي مؤسسة عىل حتقيق الكفاءة االنتاجية لعوامل االنتاج .وقد
أأثبتت ادلراسات أأن العامل البرشي هو أأكرث العوامل االنتاجية تغريا مفردوده يزيد وينق :بقدر
ما يتحقق هل من ظروف مادية ومعنوية يف العمل ،ذلا فأأن الكفاءة االنتاجية تتوقف عىل عنرص
اليد العامةل ،ولتحقيق هذا الهدف البد من اجياد حمرك لطاقات االنسان ،وابعث موجه
لسلوكه ،ومما الشك فيه أأن احلوافز يه أأكرب حمرك لهذه الطاقات.
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 مفهوم احلوافزمن حيث اللغة يشري مصطلح احلوافز اىل (حفّزه ،دفعه اىل اخللف ،والليل حيفز الهنار
أأي يسوقه ورايته متحفزا أأي مس تفزا مس تعجال ال ميكن جلوسه يف ا ألرض) (رضا
،1958ص.)122
يه "عبارة عن عوامل أأو وسائل أأو أأساليب ختتارها االدارات بعناية من أأجل خلق أأو
توجيه السلوك االنساين ليك يسامه مسامهة فعاةل يف رفع الكفاءة االنتاجية وحيقق للعاملني
حاجاهتم ودوافعهم اخملتلفة" (املوسوي،2004 ،ص.)23
وعرفها الصرييف (،2007ص" )235يه تكل اجملهدات اليت تبذلها االدارة حلث العاملني
عىل زايدة انتاجيهتم ،وذكل من خالل اش باع تكل احلاجات رشيطة أأن يمتزي ذكل
ابالس مترارية".
 أأمهية احلوافز و أأهدافهايرى عيل حسن أأن نظام احلوافز حيقق فوائد عديدة للفرد واملنظمة عىل حد سواء
وذكل عىل النحو التايل
 اش باع حاجات ورغبات العاملني مبصتلف أأنواعها  ,ومهنا احلاجة املادية للنقود واحلاجةاملعنوية لالحرتام والتقدير واثبات اذلات.
 شعور العاملني ابلعداةل واملساواة داخل املنظمة. للعمل ابملنظمة جذب املهارات والكفاءات وا ألدمغة املمتزية. حاجاهتم زايدة مس توى رضا العاملني نتيجة الش باع. للمنظمة زايدة والء وانامتء العاملني. زايدة أأنتاج العاملني كام وكيفا.مجلة الجامع في الدراسات ال نفسية والعلوم التربو ية
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 ختفيض معدالت الفاقد يف العمل  ,مثل ختفيض معدالت البطاةل الفاقدة. تمنية روح التعاون بني العاملني داخل املنظمة. حتسني صورة املنظمة أأمام اجملمتع (حسني،2008،ص .)280 التطور التارخيي للتحفزيمع بداية القرن الثامن عرش ،حني برزت حركة االدارة العلمية ،بد أأ العلامء هيمتون يف
حبوهثم ودراساهتم مبوضوع التحفزي ،وميكن المتيزي بني ثالث مراحل لتطوير الفكر االداري فامي
خي :موضوع التحفزي اكليت (الفارس)2011،
أأ -املرحةل التقليدية متثل هذه املرحةل النظرايت التقليدية يف االدارة حيث تعترب املنظمة وحدة
اقتصادية مثالية ال عالقة لها ابلبيئة اخلارجية ومن وهجة نظر ماكس فيرب رائد النظرية
البريوقراطية ,أأن الفرد بطبعه غري طموح وكسول ودامئا يسعى اىل اش باع حاجاته املادية
وابلتايل ركزت هذه املرحةل عىل احلوافز املادية فقط وكذكل ركزت مدرسة االدارة العلمية
بقيادة فريدرك اتيلور يف س ياس هتا التحفزيية عىل ا ألساس املادي.
ب -مدرسة العالقات االنسانية من وهجة نظر هذه املدرسة أأن املنظمة عبارة عن نظام كبري
ومعقد التكوين حيث يتكون من أأجزاء متباينة يف ا ألداء أأمهها الانب االنساين والفين وهذه
املدرسة تنظر اىل االنسان ذي املشاعر وا ألحاسيس ويعمل يف داخل امجلاعات .وابلتايل نرى
بوضوح التطور يف النظرة اىل االنسان وكيفية التعامل معه ابعتبار أأن املنظمة جبانب أأهنا وحدة
اقتصادية فهيي وحدة اجامتعية ذلكل جند تنوعا يف منح احلوافز ما بني املادية واملعنوية.
جـ -املرحةل احلديثة متثلها نظرايت االدارة احلديثة مثل (نظرية االدارة اب ألهداف ونظرية النظم)
وحاولت هذه املرحةل أأن تتجنب أأخطاء النظرايت واملراحل السابقة مس تفيدة من جتارهبا وهذه
املرحةل تنظر اىل الهاز عىل أأنه نظام مفتوح وليس مغلقا كام أكنت املدارس التقليدية ،وقد
أأدعت املدارس احلديثة اىل ربط احلوافز ابلنتاجئ املتحققة واندت برضورة اختالف ما حيصل
عليه العاملون من حوافز سواء أكنت مادية أأو معنوية وذكل حسب مس توايت ا ألداء وكذكل
من وجه نظر هذه املرحةل رضورة اشرتاك العاملني مع االدارة يف وضع خطط احلوافز.
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 أأنواع احلوافزمت تصنيف احلوافز عند حسونه (،2008ص )85اىل فئتني أأساس يتني هام احلوافز
املادية واحلوافز املعنوية.
أأ -احلوافز املادية من أأكرث أأنظمة احلوافز ش يوعا وذكل لقدرهتا عىل اش باع عدد من احلاجات
الاولية او ادلوافع ا ألساس ية دلى الفرد ،وتتعدد أأشاكل هذه احلوافز وختتلف صورها من
مؤسسة اىل أأخرى وتمتثل هذه احلوافز يف املاكفأت املادية ،ويعترب املال من احلوافز الرئيسة
ابالضافة اىل أأن توفري كامليات احلياة واملركز الاجامتعي يعمتد عىل املال اىل حد كبري.
وذكر بشار ( )2008احلوافز املادية يه لك ما متنحه املؤسسة للعاملني من أأجر أأسايس
أأو رواتب ،أأو ماكفأت تشجيعية ،أأو عالوات دورية ،أأو اس تثنائية ،أأو معوالت ،أأو اشرتاك
يف ا ألرابح أأو ما شابه ذكل مبا يضمن للعاملني مس توى من العيش ومقابةل ا ألعباء املادية
للحياة.
وتعد احلوافز املادية من أأقدم أأنواع احلوافز وتمتزي ابلرسعة الفورية واحساس الفرد
ابلنتيجة املبارشة جملهوده (عقييل ،1996ص.)309
واحلوافز املادية قد تكون اجيابية مكنح املاكفأت واملساعدات او اعطاء العالوات ،وقد
تكون سلبية اكحلرمان من املاكفأت او العالوات او حتفيض الراتب (ايغي 1986م،ص.)29
ب -احلوافز املعنوية يقصد ابحلوافز املعنوية يه تكل احلوافز اليت متد عىل املال يف ااثرة
العاملني عىل العمل ,بل يعمتد عىل وسائل معنوية أأساسها احرتام العنرص البرشي اذلي هو
اكئن يح هل أأحاسيس ومشاعر وتطلعات اجامتعية يسعى اىل حتقيقها من خالل معهل يف
املؤسسة (شاويش،2005،ص.)210
وتعمتد احلوافز املعنوية يف ااثرة وحتفزي العاملني عىل وسائل أأساسها احرتام العنرص
البرشي اذلي دليه أأحاسيس وأمال وتطلعات اجامتعية يسعى اىل حتقيقها من خالل معهل يف
ادلائرة (العقييل،1996 ،ص.)309
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وقسم البعض احلوافز املعنويـــة اىل ا ألقسام التالية ( أأبو الكشك،2006،ص-137
)140
تقدمي عبارات الثناء والشكر الشفوية -رسائل الشكر املكتوبة -منح شهادات التقدير-
منح ادلروع وامليداليات -اقامة حفالت التكرميية -املشاركة يف اختاذ القرارات -املشاركة يف
اللجان -املشاركة يف الاجامتعات ادلور -الرتش يح لدلورات التدريبية  -حضور املؤمترات-
حضور الندوات املتصصصة -منح االجازات الاس تثنائية -تويل رئاسة اللجان.
 ا ألداء الوظيفيأأصبح ا ألداء الوظيفي هو الظاهرة اليت هتمت هبا املؤسسات التعلميية يف ادلول اليت
تسعى اىل التقدم .فتوفر املناخ التنظميي املالمئ الظهار االبداع يف ا ألداء يعود بفائدة مجة عىل
املؤسسات وعىل العاملني.
 مفهوم ا ألداء الوظيفي يعين ا ألداء يف اللغة القيام ابلواجب ،وهو مش تق من الفعل أأدىتأأدية ،مبعىن أأوصهل وقضاه ،وهو أأدى ا ألمانة من غريه ،وتأأدية هل حقه أأيقضيته
(الفريوزأابدي،1987،ص.)1625
وعرف عبد احملسن ( )1996ا ألداء بأأنه اخملرجات وا ألهداف اليت تسعى املنظمة اىل
حتقيقها خالل فرتة حمدودة.
وعرفه شديفات ( )1999بأأنه نشاط ميكن الفرد من أأجناز همامته أأو ا ألهداف احملددة هل
بنجاح.
 أأمهية الاداء الوظيفي ل ألداء الوظيفي أأمهية كبرية يف أأية منظمة نذكر مهنا ا ألداء هو املكون الرئييس لعمليات االنتاج أأو تقدمي اخلدمات وهو الزء احلي مهنا ألنه مرتبطابلعنرص البرشي اذلي يدير العملية ويساعدان للوصول اىل أأهداف املنظمة بكفاءة وفعالية
(ادلحةل،2001،ص.)30
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 ال تتوقف امهية الاداء الوظيفي عىل مس توى املنظمة فقط بل تتعدى ذكل اىل أأمهية الاداءيف جناح خطط التمنية الاقتصادية والاجامتعية يف ادلوةل (الرباهمي،2008،ص.)40
 ل ألداء الوظيفي أأمهية كبرية داخل أأية منظمة حتاول حتقيق النجاح والتقدم ابعتباره الناجتالهنايئ ،فاذا أكن الناجت مرتفعا فأأن ذكل يعد مؤرشا واحضا لنجاح املنظمة واس تقرارها
وفعاليهتا(شايم،2010،ص.)71
 عنارص الاداء الوظيفي هناك عدة عنارص أأو مكوانت أأساس ية ل ألداء الوظيفي ميكنحرصها فامي ييل (الرباهمي،2008،ص)40
أأ -املعرفة مبتطلبات العمل ويشمل املعارف العامة ،واملهارات الفنية والقدرة عىل التنظمي دون
الوقوع يف ا ألخطاء ،وما ميتلكه الفرد من خربات عن العمل.
ب -مكية العمل املنجز أأي مقدار العمل اذلي يس تطيع العامل أأجنازه يف الظروف العادية
للعمل ومقدار رسعة االجناز.
جـ -املثابرة والوثوق وتشمل الدية ،والتفاين يف العمل عىل حتمل مسؤولية العمل واجناز
ا ألعامل يف أأوقاهتا احملددة.
 العوامل املؤثرة يف ا ألداءجيب ا ألخذ ابحلس بان أأن هناك عدة عوامل تؤثر عىل ا ألداء مهنا ما يأأيت (عبد
احملسن)2002،
 مدى تأأخر ا ألعامل اذلي يؤثر يف معدل االنتاجية. التطورات التنظميية واالجرائية ،فتعد ذات أأثر مبارش يف ا ألداء  ،مفعدل االنتاج يتوقف عىلعوامل عديدة مهنا مالمئة الرتتيبات التنظميية واالجرائية ،فتبسط اجراءات العمل واختصار
اخلطوات واملراحل املطلوبة للعمل يقلل من املوارد املس تخدمة والوقت املطلوب لالجناز.
 العوامل التقنية والتكنلوجية ،وتمتثل مبا ميكن ادخاهل من تكنلوجيا متطورة و أأهجزة ومعداتحديثة وبرجميات ،اذا أأن ا ألداء يتحدد مبس توى التقنيات والتكنلوجيا املس تخدمة.
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 ادلراسات السابقة والتعقيب علهياأأ -ادلراسات احمللية
هدفت دراسة القحطاين ( )2009فاعلية احلوافز املادية واملعنوية يف حتسني أأداء
العاملني يف جسون املنطقة الرشقية لتعرف عىل مدى فاعلية احلوافز املادية واملعنوية يف حتسني
أأداء العاملني يف جسون املنطقة الرشقية ،و أكن جممتع ادلراسة مجيع العاملني يف فروع جسون
املنطقة الرشقية من الضباط وا ألفراد البالغ عددمه ( ،)1152حيث قام الباحث ابختيار عينة
عشوائية طبقية بلغت ( )209من الضباط وا ألفراد العاملني يف فروع جسون املنطقة الرشقية.
أأتبع الباحث املهنج الوصفي التحلييل ،و أأداة الاستبانة مجلع البياانت ،وقد توصلت دراس ته اىل
عدم وجود فروق ذات دالةل احصائية عند مس توى  0.05فأأقل يف اجتاهات أأفراد ادلراسة
حول (فاعلية احلوافز املادية واملعنوية يف حتسن أأداء العاملني يف لسجون) ابختالف متغري
العمر ،واحلاةل الاجامتعية ،واملس توى التعلميي ،والرتبة العسكرية .وقد أأوصت هذه ادلراسة بأأن
يمت رصف احلوافز وفقا ملس توى ا ألداء ،حلث العاملني عىل بذل أأقىص هجد لتحسني أأداهئم.
وقام العنقري ( )1990بدراسة حول نظم احلوافز ودورها يف رفع مس توى أأداء العاملني
يف امارة منطقة الرايض .ومشلت العينة عىل ( )90موظف يف امارة منطقة الرايض .وتوصلت
ادلراسة اىل عدة نتاجئ مهنا عدم الرضا عن احلوافز املادية ،و أأن أأمه املشالكت يف احلوافز يه
عدم وجود نظام واحض للحوافز وكذكل عدم وجود نظام مس تقل للحوافز ابالضافة اىل
مشالكت نظام الرتقيات يف اخلدمة املدنية.
ب -ادلراسات العربية
هدفت السعودي ( )2013اىل معرفة أأثر احلوافز املادية يف الرضا الوظيفي دلى
العاملني يف مؤسسة الضامن الاجامتعي ا ألردنية .تكونت عينة ادلارسة من ( )511موظفا
وموظفة يف مؤسسة الضامن الاجامتعي ا ألردنية ،ولتحقيق الغرض من هذه ادلارسة طورت
استبانة مكونة من ( )26فقرة ،مهنا ( )13فقرة تقيس احلوافز املادية ،و( )13فقرة تقيس الرضا
الوظيفي ،ومت التحقق من دالالت صدق الاستبانة وثباهتا ،و أأظهرت نتاجئ ادلارسة أأن مس توى
احلوافز املادية فامي يتعلق بنظام ا ألجور يف مؤسسة الضامن الاجامتعي ا ألردنية مرتفع ،يف حني
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أكن متوسطا فامي يتعلق مبنح املاكفأت ،و أأن مس توى الرضا الوظيفي دلى العاملني متوسط .كام
بينت النتاجئ كذكل وجود أأثر ذي دالةل احصائية لنظام ا ألجور وملنح املاكفأت يف الرضا
الوظيفي دلى العاملني ،ويف ضوء هذه النتاجئ قدمت ادلارسة مجموعة من التوصيات من أأمهها
رضورة الاهامتم مبنح املاكفأت للعاملني يف مؤسسة الضامن الاجامتعي ا ألردنية حمفزا هلم.
هدفت دراسة السايس ( )2011اثر احلوافز املادية واملعنوية يف حتسني اداء العاملني
يف وزارة الرتبية والتعلمي بسلطنة عامن .مشلت عينة عشوائية طبقية ( )290من رؤساء ا ألقسام
واملوظفني يف املديرايت املذكورة حيث اس تخدم الباحث املهنج الوصفي التحلييل والاستبانة
مجلع البياانت ،واس هتدفت اىل معرفة أأثر احلوافز املادية واملعنوية يف حتسني أأداء العاملني يف
وزارة الرتبية والتعلمي بسلطنة عامن ،وقد توصلت هذه ادلراسة أأن التحفزي املادي يشعر الفرد
ابلرضا عن بيئة العمل وعن وضعهم الوظيفي ويعزز من دافعية العاملني يف العمل مما يرفع
مس توى أأداهئم.
ودراسة الابري ( )2007حول دور احلوافز املادية واملعنوية يف رفع مس توى العاملني
وقد طبقت عىل معلمي ومعلامت التعلمي الاسايس مبنطقة الباطنة جنوب .وقد هدفت التعرف
عىل أأراءمه حول ترتيب أأولوايت احلوافز وفقا ملا يفضهل أأولئك املعلمني ،والتعرف عن مدى
رضامه عن احلوافز املقدمة ،وقد توصلت اىل أأن أأمه تكل احلوافز (املاكفأت املالية -الرتقيات-
العالوات الاس تثنائية).
وهدفت دراسة ايغي ( )1986تقيمي املوظف العام للحوافز يف ا ألهجزة احلكومية اردنية،
دراسة ميدانية .واليت طبقت عىل عينة عشوائية بلغ عددها ( )203موظف يف ست وزارات
ودوائر خمتلفة اس هتدفت معرفة دور احلافز يف املساعدة عىل ا ألداء ا ألفضل واحلوافز اليت
ينشدوهنا .وقد توصلت هذه ادلراسة اىل أأن هناك عدم رضا عن الرواتب مقابل اجملهود اذلي
يبذلونه يف أأعامهلم.
 التعقيب عىل ادلراساتتبني لنا أأن مجيع ادلراسات السابقة تناولت بشلك عام موضوع احلوافز من خالل أأبعاد
وتعريفات خمتلفة ،وحتدثت عن أأثر احلوافز يف رفع الاداء الوظيفي دلى العاملني ختتلف هذه
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ادلراسة عن ادلراسات السابقة يف البيئة واحلدود املاكنية والفيئة املطبق علهيا والقطاع
الوظيفي حيث س تتناول قطاع وزارة التعلمي معلامت حمافظة اخلرج.
تتفق هذه ادلراسة مع ادلراسات السابقة يف املهنج الوصفي كام تتفق معها يف ا ألداة ويه
الاستبانة مجلع املعلومات.
 مهنج ادلراسةتس هتدف هذه ادلراسة التعرف عىل العالقة بني احلافز املادي وا ألداء الوظيفي دلى
معلامت املدارس احلكومية يف حمافظة اخلرج ،سوف نس تخدم املهنج الوصفي الارتباطي يف هذه
ادلراسة ذكل ألنه يعمتد عىل دراسة الظاهرة كام يه يف الواقع ووصفها وصفا دقيقا مما يساعد
عىل فهم العالقات املوجودة بني الظواهر ويساعدان للوصول اىل اس تنتاجات وتعماميت تساعد
يف تطوير الواقع املدروس وهذا ما تسعى ادلراسة اىل حتقيقه (العساف،2000 ،ص.)186
 جممتع وعينة ادلراسةيتكون جممتع ادلراسة عىل معلامت الثانوية ابملدارس احلكومية يف حمافظة اخلرج ،حيث
بلغ عدد املعلامت  800معلمة ترتاوح خرباهتم من  5س نوات فأأقل ،ومن  5س نوات فأأعىل.
وسوف نس تخدم العينة العشوائية الطبقية .اليت بلغ عددها  80معلمة.
 أأداة ادلراسةاستنادا اىل ادلراسات السابقة وطبيعة البياانت اليت يراد مجعها وعىل املهنج املتبع يف
ادلراسة أأن ا ألداء الأكرث مالمئة لتحقيق أأهداف هذه ادلراسة يه الاستبانة خاصة للتعرف عىل
العالقة بني احلافز املادي وا ألداء الوظيفي ودافعية االجناز دلى معلامت الثانوية يف حمافظة
اخلرج ،حيث مت الاستناد اىل اس تبيان حممك من دراسة حممكة للعجمي ( )2017من مجموعة
من أأعضاء هيئة التدريس ابلهيئة العامة ،وتبني موافقة احملمكني عىل مجيع عبارات الاس تبيان
وحماوره بنس بة موافقة أأعىل من  ،%90وهو ما يشري اىل توفر الصدق الظاهري .تناولت
الاستبانة املتغري املس تقل ا ألول احلافز املادي لك من (قمية الراتب مع طبيعة الاعامل املولكة-
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ماكفأت حتفزي للعاملني عىل أأجناز العمل بكفاءة ترقيات عادةل وفق اسس علمية مدروسة -نظام
العالوات ادلورية -نظام العالوات الاس تثنائية بتحسني ظروف العمل املادية ابس مترار -الهدااي
العينية -بدل تذاكر سفر -ماكفأت عىل العمل االضايف).
وتناولت الاستبانة يف املتغري ا ألخر املس تقل احلافز املعنوي (هتمت الوزارة بتقدمي
ا ألومسة للمس تحقني لتحسني ا ألداء -شهادات التقدير للممتزيين -مزااي املشاراكت يف دورات
تدريبية -تلكفة القادرين بعمل قيادي ليك يسهم يف تطوير ا ألداء -امتيازات نقل املوظف لوظيفة
أأفضل لتحسني ا ألداء -الارشاك يف معلية اختاذ القرار -اعارة املوظف املمتزي لهة أأفضل
وتناولت الاستبانة يف املتغري الاخر املس تقل احلافز املعنوي (تفويض الصالحيات -شهادات
الشكر -الرتقية) وتناولت الاستبانة يف املتغري التابع لك من (تطوير ا ألداء ،تقدمي ا ألفاكر
واملقرتحات ،الالزتام بأأوقات العمل ،تطوير أأساليب العمل ،اختاذ القرار املناسب ،القدرة يف
التصطيط ،املشاركة الفعاةل يف الاجامتعات ،حتمل املس ئوليات) وس نقوم بتأأكد من صدق
الاستبانة بقياس اخلصائ :الس يكو مرتية ل ألداة صدق (صدق الظاهري والصدق ادلاخيل)
وثبات ا ألداة سوف نس تخدم (الفاكرونباخ).
 عرض وحتليل النتاجئلتطبيق أأهداف ادلراسة وحتليل البياانت اس تخدمت الباحثة احلاسب اليل لتحليل
البياانت ومعالهتا احصائيا عن طريق برانمج ( .)Spssوحددت مقياس ليكرت الثاليث
(موافق-حمايد-غري موافق) لالجابة عىل عبارات الاس تبيان .و أأيضا حللهتا عن طريق النسب
املئوية والتكرارات لالجابة عىل السؤال ا ألول والثاين .كام اس تخدمت اختبار بريسون لالجابة
عىل السؤال الثالث والرابع .وقد أأظهرت أأداة أألفا كرونباخ أأن هناك اتساق داخيل بني عبارات
احملاور الثالثة بدرجة جيدة حيث انلت عبارات احملور ا ألول درجة مبقدار ( ).941وعبارات
احملور الثاين ( ).938أأما عبارات احملور الثالث فقد حصلت عىل (.).899
 اجابة السؤال ا ألول ما يه أأمه احلوافز املادية اليت تقدم ملعلامت املدارس الثانوية احلكومية يفحمافظة اخلرج؟
مجلة الجامع في الدراسات ال نفسية والعلوم التربو ية

العدد ()04

مارس 2017

269

أ .ليلى سرحاني

الحوافز المادية والمعنو ية وعلاقتها بالأداء الوظيفي

النسب املئوية

التكرارات

الرتتيب

 1توفر الوزارة نظام عالوات دورية ليك تكفل أأجناز العمل بشلك
جيد

درجة موافقة

م العبارة

 25 39.9متوسطة

4

 2تناسب قمية الراتب مع طبيعة العمل املولكة

23 28.4

ضعيفة

1

 3تقدم الوزارة ترقيات عادةل وفق أأسس علمية مدروسة

23 28.4

ضعيفة

3

 4تقدم الوزارة ماكفئات حتفزي للعاملني عىل أأجناز العمل بكفاءة

22 27.2

ضعيفة

2

 5تقدم الوزارة املاكفأت عىل العمل االضايف

21 25.9

ضعيفة

9

 6توفر الوزارة بدل تذاكر سفر لتشجيع العاملني عىل التطوير

20 24.7

ضعيفة

8

 7تعمل الوزارة عىل حتسني ظروف العمل املادية ابس مترار

19 23.4

ضعيفة

6

 8توفر الوزارة نظام عالوات اس تثنائية لتحسني االجناز

18 22.2

ضعيفة

5

 9توفر الوزارة نظام هدااي عينية للتشجيع

18 22.2

ضعيفة

7

يتضح من جدول ( )1أأن أأعىل نس بة موافقة ذهبت لعبارة "توفر الوزارة نظام عالوات
دورية ليك تكفل أأجناز العمل بشلك جيد" ولكهنا متوسطة النس بة متيل للضعيف مبقدار
( .)%39.9فقد تكررت ( .)25أأما ابيق العبارات حصلن عىل نس بة موافقة ضعيفة اقلهن
عباريت "توفر الوزارة نظام عالوات اس تثنائية لتحسني االجناز" و"توفر الوزارة نظام هدااي
عينية للتشجيع" بنس بة ضعيفة وصلت اىل ( .)%22.2وهذا يدل عىل أأن الوزارة تتعمد
الابتعاد عن الرصف املادي وقد يكون السبب اعامتدها عىل أأرابح املقاصف املدرس ية واليت
تكون قليةل ابجململ .و أأيضا قد تكون بسبب املشالك المتويلية اليت متر هبا الوزارة يف الوقت
الراهن .مفازالت أأساليب التحفزي املادية غري فعاةل وال ترتقي لطموح املوظف ،تشاهبت هذه
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النتاجئ مع دراسة (احلالبية )2013،بشلك عام أأن مس توى احلوافز املادية يف أأمانة عامن الكربى
من وهجة نظر عينة ادلراسة أكن منصفضا.
 اجابة السؤال الثاين ما يه أأمه احلوافز املعنوية اليت تقدم ملعلامت املدارس الثانوية احلكوميةيف حمافظة اخلرج؟
النسب املئوية

التكرارات

 1تقدم الوزارة شهادات تقدير للممتزيين

58

47

متوسطة

2

 2تقدم الوزارة مزااي املشاركة يف ادلورات التدريبية لتحسني
ا ألداء

48.1

39

متوسطة

3

 3هتمت الوزارة بتقدمي ا ألومسة للمس تحقني لتحسني ا ألداء

37

30

ضعيفة

1

 4تلكف الوزارة القادرين بعمل قيادي ليك يسهم يف تطوير
ا ألداء

35.8

29

ضعيفة

4

 5تقدم الوزارة امتيازات نقل املوظف لوظيفة أأفضل لتحسني
ا ألداء

33.3

27

ضعيفة

5

 6تشارك الوزارة املرؤوسني يف معلية اختاذ القرار مما يسامه يف
الرضا وصوال لتحسني ا ألداء

30.9

25

ضعيفة

6

 7تعمل الوزارة عىل اعارة املوظف املمتزي لهة أأفضل مما يشعره
بأأمهية العمل اذلي يقوم به

28.4

23

ضعيفة

7

الرتتيب

درجة موافقة

م

عبارة

يتضح من جدول ( )2أأن أأعىل نس بة موافقة ذهبت اىل عبارة "تقدم الوزارة شهادات
تقدير للممتزيين" ولكهنا أكنت بدرجة متوسطة بنس بة ( )%58مث تلهتا عبارة "تقدم الوزارة مزااي
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املشاركة يف ادلورات التدريبية لتحسني ا ألداء" وانلت نس بة موافقة متوسطة مبقدار
( .)%48.1وانلت عبارة "تعمل الوزارة عىل اعارة املوظف املمتزي لهة أأفضل مما يشعره بأأمهية
العمل اذلي يقوم به" اقل نس بة موافقة مبقدار ( )%28.4ويه نس بة ضعيفة مما يدل عىل أأن
س ياسة التدوير مازالت وليدة ومل حيصل علهيا أأي تغيري أأو جتديد وما زالت الوزارة تتبع غالبا
أأنظمة حتفزي تقليدية ،تشاهبت هذه النتاجئ مع دراسة (احلالبية )2013،حيث توصلت أأن
احلوافز املعنوية يف أأمانة عامن الكربى من وهجة نظر عينة ادلراسة أكن منصفضا.
 اجابة السؤال الثالث هل توجد عالقة ذات دالةل احصائية بني احلوافز املادية وا ألداءالوظيفي عند معلامت املدارس الثانوية احلكومية يف حمافظة اخلرج؟
معامل الارتباط بريسون ملتغريي احلوافز املادية والأداء الوظيفي
ا ألداء
احلوافز
الوظيفي
املادية
أ
الداء
Pearson Correlation
1
**.352
الوظيفي
)Sig. (2-tailed
.000
N
81
81
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

يظهر الدول السابق أأن هناك عالقة داةل احصائيا عند مس توى دالةل اقل من
( )%0.01بني متغري احلوافز املادية وا ألداء الوظيفي .ويه عالقة طردية مبقدار ( ،).352مما
يعين أأن هناك أأثر اجيايب عىل أأداء املعلامت تبعا ملتغري احلوافز املادية ,ولكنه بدرجة متوسطة
ويرجع ذكل لعدم جتديد أليات نظام احلوافز املادية .وتشاهبت نتيجة البحث مع دراسة ايغي
( )1986أأن من أأس باب عدم الرضا وا ألداء املنصفض بسبب ضعف احلوافز املادية و أأمهها
الرواتب.
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 اجابة السؤال الرابع هل توجد عالقة ذات دالةل احصائية بني احلوافز املعنوية وا ألداءالوظيفي عند معلامت املدارس الثانوية احلكومية يف حمافظة اخلرج؟
معامل الارتباط بريسون ملتغريي احلوافز املعنوية والأداء الوظيفي
ا ألداء
احلوافز
الوظيفي
املعنوية
أ
الداء
Pearson Correlation
1
*.214
الوظيفي
)Sig. (2-tailed
.001
N
81
81
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

يظهر الدول السابق أأن هناك عالقة ذات دالةل احصائية عند مس توى دالةل تساوي
( )%0.01بني متغريي احلوافز املعنوية وا ألداء الوظيفي ويه عالقة طردية مبقدار (.).214
وهذا يعين أأن احلوافز املعنوية تؤثر اجيااب عىل أأداء املعلامت ,ولكن بشلك ضعيف وذكل
لتقليديهتا وعدم كفاءة نظاهما من وهجة نظر املعلامت .وتشاهبت هذه النتيجة مع دراسة ومحمود
( )1980حيث أأكدت أأن احلوافز املعنوية تؤثر بدرجة كبرية عىل االبداع ألن الفرد حباجة اىل
الاعرتاف جبهوده من خالل تقدير رؤسائه وزمالئه.
 النتاجئ• أأظهرت نتاجئ ادلراسة اخنفاض مس توى بعدي املتغري املس تقل وهام احلوافز املادية واحلوافز
املعنوية ذلكل تقدم بدرجة قليةل لعنارص العملية التعلميية يف وزارة الرتبية.
• كام تبني أأن هناك حوافز مادية ضعيفة جدا تمتثل هذه احلوافز يف العالوات الاس تثنائية
ونظام هدااي عينية واملاكفأت عىل العمل االضايف و تذاكر السفر.
• أأظهرت نتاجئ ادلراسة وفق أأفراد عينة ادلراسة العالقة بني املتغري املس تقل واملتغري التابع
دلراسة املمتثةل يف عالقة احلوافز املادية واملعنوية اب ألداء الوظيفي دلى معلامت اثنوية اخلرج بأأهنا
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عالقة طردية ،متثلت بوجود عالقة داةل احصائيا مما يدل عىل أأنه لكام زاد تطبيق احلوافز املادية
واملعنوية لكام أأرتفع ا ألداء الوظيفي .
 التوصيات• تويص ادلراسة برضورة الالزتام بنظام علمي وموضوعي يف معلية اس تخدام التحفزي ويعزى
ذكل ملالها من عالقة كبرية يف ا ألداء الوظيفي.
• زايدة الاهامتم ابحلوافز والعمل عىل اجياد أأنظمة جديدة تكفل أأجناز ا ألعامل بشلك.
• رضورة دمع وتعزيز عالقات العمل االجيابية بني املوظفني وخاصة العنارص التعلميية ملالها من
ماكنة يف معلية التمنية.

مجلة الجامع في الدراسات ال نفسية والعلوم التربو ية

العدد ()04

مارس 2017

274

أ .ليلى سرحاني

الحوافز المادية والمعنو ية وعلاقتها بالأداء الوظيفي

 قامئة املراجع -1أأبو الكشك ،محمد انيف )2006( ،االدارة املدرس ية املعارصة ،عامن دار جرير للنرش
والتوزيع ،ا ألردن.
 -2أأبو ش يخة ،اندر أأمحد )2000( ،ادارة املوارد البرشية ،عامن دار صفاء للنرش والتوزيع.
 -3الرباهمي ،فيصل بن محمد )2008( ،العوامل املؤثرة عىل مشاركة املوظفني يف صنع القرار
وعالقته ابملس توى أأداهئم ،شهادة ماجس تري يف العلوم االدارية ،جامعة انيف العربية للعلوم
ا ألمنية ،السعودية.
 -4السايس ،عبدهللا محد )2011( ،أأثر احلوافز املادية واملعنوية يف حتسني أأداء العاملني يف
وزارة الرتبية والتعلمي بسلطنة عامن ،الااكدميية العربية الربيطانية للتعلمي العايل.
 -5حسن ،عبد العزيز عيل )2008( ،االدارة املمتزية للموارد البرشية متيزي حدود ،مرص
مكتبة املنصورة.
 -6حسونة ،فيصل )2008( ،ادارة املوارد البرشية ،ا ألردن دار أأسامة للنرش.
 -7احلالبية ،غازي حسن عودة )2013( ،أأثر احلوافز يف حتسني ا ألداء دلى العاملني يف
مؤسسات القطاع العام يف ا ألردن ،رساةل ماجس تري غري منشورة ،جامعة الرشق ا ألوسط.
 -8ادلحةل ،فيصل عبد الرؤوف )2001( ،تكنلوجيا ا ألداء البرشي ،عامن املكتبة الوطنية.
 -9ادلرويب ،سلامين )2006(،ادارة ا ألفراد يف منظور مكي والعالقات االنسانية ،عامن دار
جمدالوي للنرش.
 -10رضا ،أأمحد ( )1958معجم منت اللغة ،موسوعة لغوية حديثة اجملدل الثاين ،منشورات دار
مكتبة احلياة ،بريوت.
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 -11زويلف ،همدي )1994( ،ادارة ا ألفراد يف منظور مكي والعالقات االنسانية ،ط،1
عامن دار جمدالوي.
 -12السعودي ،موىس )2013( ،أأثر احلوافز املادية عىل الرضا الوظيفي دلى العاملني يف
مؤسسات الضامن الاجامتعي ا ألردنية ،دراسة ميدانية ،جمةل العلوم االدارية.)1( 40 ،
 -13شايم ،صليحة )2010( ،املناخ التنظميي وت أأثريه عىل ا ألداء الوظيفي للعاملني ،مذكرة
اس تكامل متطلبات نيل شهادة املاجس تري يف العلوم الاقتصادية ،جامعة أأمحمد بوقرة ،بومرداس.
 -14شاويش ،مصطفى جنيب )2005( ،ادارة املوارد البرشية -ادارة ا ألفراد ،عامن دار
الرشوق.
 -15شديفات ،عواطف )1999( ،ضغوط العمل و أأثرها عىل أأداء القيادات االرشافية يف
مديرايت الرتبية والتعلمي يف حمافظة أأربد ،ا ألردن ،رساةل ماجس تري غري منشورة ،الامعة
ا ألردنية ،ا ألردن.
 -16مشصي ،محمود ،ومحزة ،محمود )1980( ،احلوافز املادية من وهجة نظر السلوكية
الاقتصادية ،جمةل البحوث الاقتصادية ،العدد ا ألول الس نه الثامنة ،العراق.
 -17الصرييف ،محمد )2007( ،السلوك االداري -العالقات االنسانية ،ط ،1مرص دار الوفاء
للطباعة والنرش.
 -18عبد احملسن ،توفيق محمد )2002( ،تقيمي ا ألداء ،مدخل جديد لعامل جديد ،االسكندرية
دار الفكر العريب.
 -19عبد احملسن ،توفيق )1997( ،تقيمي ا ألداء ،مدخل جديد لعامل جديد ،القاهرة دار
الهنضة العربية.
 -20العجمي ،فهد محمد( )2017أأثر احلوافز املادية واملعنوية يف جتس يد الاداء الوظيفي
للعاملني يف بعض القطاعات الرتبوية دراسة ميدانية عىل مدارس منطقة الامحدي التعلميية.
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 -21العساف ،صاحل بن أأمحد )2000( ،املدخل اىل البحث يف العلوم السلوكية ،الرايض
العبياكن للنرش.
 -22عقييل ،معرو صفي )1996( ،ادارة القوي العامةل ،عامن دار زهران.
 -23العنقري ،عبدهللا بن عبدالعزيز )1999( ،نظم احلوافز ،ودورها يف رفع مس توى أأداء
العاملني ،دراسة ميدانية عىل العاملني ابمارة منطقة الرايض .رساةل ماجس تري غري منشورة.
املركز العريب لدلراسات الامنية والتدريب .الرايض.
 -24الفارس ،سلامين )2011( ،أأثر س ياسات التحفزي يف الوالء التنظميي ابملؤسسات العامة،
جمةل جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية.)1( 27 ،
 -25الفريوز أابدي ،جمد ادلين محمد بن يعقوب )1987( ،القاموس احمليط ،ط ،2بريوت
مؤسسة الرساةل.
 -26القحطاين ،عبدالعزيز )2009( ،فاعلية احلوافز املادية واملعنوية يف حتسني أأداء العاملني
يف جسون املنطقة الرشقية ،رساةل ماجس تري منشورة ،جامعة انيف للعلوم ا ألمنية .الرايض.
 -27الكعيب ،نعمة ،والسامرايئ ،مؤيد )1990( ،ادارة ا ألفراد مدخل تطبيقي ،ط ،1بغداد
دار العامل املركزية.
 -28املطريي ،جرب )2005( ،همارات القائد ا ألمين يف اس تخدام احلوافز لرفع مس توى أأداء
رجل ا ألمن دراسة مسحية عىل رشطة منطقة حائل .رساةل ماجس تري ،أأاكدميية انيف العربية
للعلوم ا ألمنية.
 -29املوسوي ،س نان )2004( ،ادارة املوارد البرشية وتأأثريات العوملة علهيا ،ط ،1ا ألردن
دار جمدوالي للنرش.
 -30هالل ،محمد عبد الغين )2009( ،التفكري والتصطيط الاسرتاتيجي ،القاهرة دار التمنية
للنرش.
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 -31الوليد ،بشار يزيد )2008( ،االدارة احلديثة للموارد البرشية ،ط ،1ا ألردن دار الوليد
للنرش.
 -32ايغي ،محمد عبد الفتاح )1986( ،تقيمي املوظف العام للحوافز يف ا ألهجزة احلكومية
وا ألردنية ،دراسة ميدانية .منشورات املنظمة العربية للعلوم االدارية .عامن ا ألردن.
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أساليب الهوية املمزية لطلبة بعض املراحل التعلميية
يف حمافظة خان يونس
د .زهري عبد امحليد النواحجة
عضو هيئة تدريس ية غري متفرغ جبامعة القدس املفتوحة رحف
 امللخص:هدفت ادلراسة احلالية التعرف اىل مس توى أساليب الهوية املمزية دلى الطلبة،
والتحقق من الفروق يف أساليب الهوية تبعا ملتغري نوع املرحةل التعلميية (اعدادي ،اثنوي،
جامعي) ،ووفقا ملتغري اجلنس ،وتكونت عينة ادلراسة من ( )306طالب ،ومت اس تخدام
مقياس أساليب الهوية من اعداد بريزونسيك ،تعريب الباحث ،وأظهرت نتاجئ ادلراسة ارتفاع
مس توى أسلوب الهوية امللزتم ،ووجود فروق يف السلوب املعلومايت وأسلوب الالزتام وادلرجة
اللكية تبعا ملتغري نوع املرحةل التعلميية لصاحل املرحةل اجلامعية ،ووجود فروق يف السلوب
املعياري وفقا لنوع املرحةل التعلميية لصاحل طلبة الثانوية ،من جانب أخر بينت النتاجئ عدم وجود
فروق يف السلوب املشتت -التجنيب وفقا لنوع املرحةل التعلميية ،كام أشارت النتاجئ اىل عدم
وجود فروق بني اذلكور والانث يف أساليب الهوية ،ابس تثناء السلوب املشتت -التجنيب
لصاحل الانث.
 -اللكامت املفتاحية :أساليب الهوية.
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Distinctive identity styles for the students
of some levels of education in
Khan Yunis Governorate
-Abstract:
The present study aimed to the level of identity styles
distinctive among students, and Verification of differences in identity
styles depending on the educational stage type (preparatory,
secondary, university), and sex variable, The study sample consisted
(306) students, The researcher used scale identity styles of preparation
Berzonsky, The results showed a high level of identity style
committed. The results showed a differences in informational style
and commitment style and the total score. According to the type of
educational stage for the Undergraduate Students. The existence of
differences in the normative style according to type of educational
stage in favor of secondary school students, While the results showed
no differences in Diffuse-Avoidant Style according to the type of
educational stage, also The results indicated no differences between
males and females in the identity styles, except Diffuse-Avoidant Style
in favor of females.
- Key Words: Identity Styles.
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 مقدمة:يعد مفهوم الهُ ِوي َّ ُة ( )Identityمن أكرث املفاهمي اليت اس تحوذت عىل عناية واهامتم
العديد من الباحثني واملتخصصني يف الوساط النفس ية والاجامتعية والنرثوبولوجية ،وعىل
الرمغ من المهية القصوى ملفهوم الهوية ودرجة ش يوع اس تخدامه يف ادلراسات والبحوث ،ال
أنه ما زال يكتنفه الغموض ويعرتهيا التعقيد ،ويعزى السبب يف ذكل اىل تنوع أدوات قياسه،
وتعدد نظرايته ،وتباين تعريفاته ،واقرتاهنا مبؤرشات ومفاهمي داةل عىل الهوية ،من قبيل :اللغة،
والثقافة ،واجلنس ية ،والشخصية ،واحلضارة ،والولء ،ويقصد ابلهوية يف اللغة العربية "حقيقة
اليشء أو الشخص املطلقة املش متةل عىل صفاته اجلوهرية وذكل منسوب اىل هو"
(املنجد،1986،ص.)875
ويوجد يف الرتاث الس يكولويج العديد من التعريفات اليت تناولت مفهوم الهوية ،فقد
عرفها مارش يا " Marciaبأهنا تنظمي داخيل معني للحاجات وادلوافع والقدرات واملعتقدات
والدرااكت اذلاتية ابلضافة اىل الوضع الاجامتعي والس يايس للفرد"
(عبدالصمد،2005،ص.)97
فعرف الهوية "بأهنا صفات وأحاسيس ومنط حياة
أما طه )َّ (Taha,E,1989,p56-59
يف لك يشء يف امللبس واملألك واملوس يقى والفن والثقافة واحلرية واملقاومة والصمود ،فهيي منط
معييش يتفاعل مع املتغريات احمليطة والهوية يه احدى مكوانت الشخصية".
ويعتربها كتلو (،2008ص )186بأهنا نتاج احلصيةل املتشلكة واملرتامكة من خربات
وجتارب الفرد ،ويقسم اخلربات اىل نوعني :الوىل اذلاتية وتشمل لك ما خيربه الفرد يف س ياق
بيئته النفس ية من ميول وأراء وصفات واجتاهات ومعايري ومبادئ يكوهنا الفرد لنفسه من خالل
تفاعهل مع الخرين ومتزيه عن غريه وتعكس أساليب حلوهل للمشالكت ،والثانية موضوعية
يتعرض فهيا الفرد لتأثري عدد غري قليل من الفلسفات احلياتية دينية اكنت أو س ياس ية أو
أيديولوجية وكذكل اختيار همنة املس تقبل.
وتعد نظرية أريكسون  Eriksonأوىل النظرايت الس يكولوجية ،اليت اهمتت بدراسة
المنو النفيس والاجامتعي للفرد ،وصنفت مراحل المنو اليت مير هبا الفرد خالل مسرية حياته اىل
مثان مراحل فرعية تبدأ مبرحةل الطفوةل واليت يسعى الفرد خاللها اىل حتقيق حاةل من "الثقة،
والحساس ابلس تقالل ،واملبادأة ،والجناز ،مرورا مبرحةل املراهقة ،ويه (مرحةل منو ابلهوية
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والشعور هبا) .يعقهبا مرحةل الرشد ،ويه مرحةل الاس تقرار واللفة الاجامتعية ،والنتاجية،
ليصل يف هناية املطاف ،اىل مرحةل الش يخوخة ويه كام سامها أريكسون (ابلتاكمل مقابل
اليأس) ،واجلدير ذكره أن لك مرحةل تتصل ابملرحةل اليت قبلها ،ومتهد للمرحةل اليت تلهيا.
وحبسب نظرية أريكسون فان هوية الفرد تبدأ ابلتبلور خالل مرحةل عاصفة ابلتغريات ويه
مرحةل (املراهقة) ،واليت أطلق علهيا أريكسون (أزمة الهوية)  Identity Crisisويه نتاج
لفشل الفرد يف حتديد هوية معينة ،وعدم املقدرة عىل اختيار املس تقبل ،ومتابعة التعلمي ،كام
تنطوي عىل الحساس ابلغرتاب وانعدام الهدف واضطراب ادلور ،المر اذلي ينعكس عىل
حصة الفرد النفس ية ،حيث احنالل الشخصية ورصاع القمي وسوء التوافق )11
.)Erikson,1994,p
ويشري الغامدي اىل وجود شلكني لضطراب الهوية من وهجة نظر أريكسون:
 اضطراب ادلور :حيدث عندما خيفق املراهق يف حتديد أهدافه ،وقمي معينة خاصة به ،وخيفقيف تبين أدوار خشصية ،واجامتعية ،نتيجة اخفاق املراهق يف خلق تاكمل بني توحدات الطفوةل
اذ تتحول فرتة التعلق املسموح هبا اجامتعيا اىل نوع من الاضطراب اذلي يعمل عىل اعاقة
املراهق عن أزمة الهوية ،ومتنعه من القيام ابلزتامات حمددة حنو أدوار معينة.
 تبين هوية سالبة :املرتبطة بدرجة أعىل من الحساس ابلتفكك ادلاخيل ،واذلي ل يقترصتأثريه يف عدم القدرة عىل حتديد أهداف اثبتة ،أو حتقيق الرضا عن أدواره الاجامتعية بل
ويلعب دورا أكرث سلبية يف حياة الفرد بصفة عامة ،اذ يدفع اىل ممارسة أدوار غري مقبوةل
اجامتعيا اكجلنوح وتعاطي اخملدرات ( اكتيب،2015،ص.)67
ويف حاةل عدم قدرة الفرد عىل جتاوز تكل الزمة ،فسوف يواجه خلط الدوار ،فعىل
املراهق أن جيمع بني تصورات عدة من قبيل :شاب ،صديق ،طالب ،قائد ،اتبع ،عامل ،رجل
أو امرأة يف تصور واحد وعندما حيرز املراهقون الثقة الساس ية والاس تقالل واملبادأة أو
حيرروا ذواهتم عىل حنو أكرث سهوةل أما اذا انقلبت هذه الزمة فيظهرون
الكفاية ميكن أن ّ
احساسا ابحلاجة اىل معرفة من مه؟ وعن أي يشء يبحثون ؟ وأن البحث عن الهوية يفرس
أمناطا كثرية من سلوك املراهق (دافيدوف،1983،ص.)59
وحىت يمت اجتياز مرحةل املراهقة بنجاح وسالم ،يتوجب أن يكتسب الفرد شعورا قواي
هبويته اذلاتية ،وجيد مساندة أرسية وجممتعية حتقق أهدافه املنشودة ،والاس تجابة الشافية
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ملطالبه املنطقية ،واذا فشل يف حتقيق ذكل ،فانه يكون عرضه لضطراب ادلور وخلط الهوية،
وتبين أساليب هوية سالبة ينتج عهنا املزيد من الاضطراابت والمراض النفس ية.
وقدم مارش يا ( Marci (1985منوذجا نظراي لتشلك الهوية حدّده مبجالني ،الول:
الهوية اليديولوجية وتشمل املعتقدات ادلينية ،الس ياس ية ،املهنية ،وفلسفة احلياة ،والثاين:
الهوية الاجامتعية وتتضمن الصداقة ،الرفاهية ،ادلور اجلنيس ،والعالقة ابجلنس الخر .وصنّف
مارش يا الهوية اىل أربعة مراتب ترتبط ابجملالني السابقني ،وتمتثل هذه املراتب أو احلالت فامي
ييل:
 مشتتو الهوية Identity Diffused :ومه الشخاص اذلين مل ميروا بأزمة ومل يكونوا هويةبعد ول يدركوا احلاجة لن يكتشفوا اخليارات أو البدائل بني املتناقضات رمبا يفشلون يف
الالزتام بأيدلوجية اثبتة.
 منغلقو الهوية Identity Foreclosed :ومه الشخاص اذلين مل ميروا بأزمة ولكن تبنوامعتقدات مكتس بة من قبل الخرين ،أخذوها جاهزة من أابهئم والخرين املوجودين يف احمليط،
ومل خيتربوا حاةل معتقداهتم وأفاكرمه أو مطابقهتا مبعتقدات وأفاكر الخرين ،ويقبلون هذه
املعتقدات دون حفص أو تبرص أو انتقاد لها ومتاثل هذه العملية معلية التوحد يف مرحةل الطفوةل
املبكرة ،و يوصف هذا الفرد عىل أنه غلق هويته أو حبس هويته.
 معلقو الهوية  Identity Moratoriumومه الشخاص اذلين ّمروا أو ميرون حاليا بأزمة ومليكونوا بعد الهوية أي أهنم خربوا بشلك عام الشعور هبويهتم وبوجود أزمة الهوية وسعوا بنشاط
ّ
لكتشافها ولكن مل يصلوا بعد اىل تعريف ذايت مبعتقداهتم.
 منجزو الهوية  Identity achievedومه الشخاص اذلين ّمروا بأزمة الهوية وانهتوا اىلتكوين هوية واحضة وحمددة أي أهنم خربوا تعليق نفيس اجامتعي وأجروا اكتشافات بديةل
لتحديد خشصيهتم والزتاهمم بأيدلوجية اثبتة ).(Archer and Watarman,1990, p111
من املمكن تفسري تعدد أمناط الهوية حبسب نظرية مارش يا اىل اختالف ظروف
التنش ئة والثقافة ،ونوع الرتبية اليت يتعرض لها املراهقني ،واختالف امليول ،واحلاةل الفكرية
واملزاجية اليت تعرتهيم ،فأمناط الهوية سابقة اذلكر ليست لها صفة الثبات املطلق ،مفن الرضورة
أن تتغري تكل المناط مع تغري الظروف ،ومرور الزمن ،فالظروف احلياتية تفرض عىل الفرد أن
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يتكيف ويطوع سلوكه مبا يتوافق مع املس تجدات والتغريات ،وقد تفسح هذه التغريات لظهور
أساليب حياتية و سلوكية و فكرية جديدة.
ومن احملاولت اجلادة يف جمال التحقق من منطلقات الهوية السابقة اذلكر ،قدم
بريزونسيك ( )Berzonskyمنوذجه النظري اذلي أطلق عليه أساليب الهوية (Identity
 ،)Stylesوتعد تكل اجلهود البحثية من أكرث اجلهود اليت رخست لهذا املفهوم ،وطرق البحث
فيه ،وكيفية قياسه ومعرفة منطلقاته ،حيث عرض بريزونسيك (Berzonsky,2008;p647-
وعرفها "بأهنا الاسرتاتيجيات املعرفية
) 649صورة أكرث وضوحا لتشكيةل أساليب الهويةَّ ،
والاجامتعية اليت يمت هبا جتهزي ومعاجلة املعلومات واليت تتحد يف ضوهئا الهوية اذلاتية للفرد"،
وهذه الساليب تصف الطرق اليت يس تخدهما الفرد يف حل أزمات تشكيل الهوية ،أو يف
التعامل مع القضااي اخلاصة برصاعات ومسار تكوين الهوية ،وتتحدد املالمح العامة لمنوذج
أساليب الهوية لبريزونسيك ابلشلك اليت:

شلك رمق ( )1أساليب الهوية عند بريزونسيك
 السلوب املعلومايت  :Informational styleيشري هذا البعد اىل قدرة الفرد عىل مجعمعلومات من مصادر متنوعة ومفتوحة من أجل اختاذ قرارات ذات صةل ابلهوية .ويمتزي أحصاب
هذا السلوب ابلحساس القوي ابلهوية ،والقدرة عىل اجراء التشخيص ادلقيق والتقيمي اذلايت
قبل اختاذ القرار ،والانفتاح عىل القمي واختيار البدائل السلوكية ،ومه عىل اس تعداد لعادة
النظر يف جوانب هويهتم عندما يواهجون معلومات متباينة عن أنفسهم ،ويظهرون مس توايت
عالية من التعقيد املعريف ،اليقظة اختاذ القرار ،واحلاجة اىل املعرفة ،اليت تركز عىل التكيف
ومواهجة املشالك ،والاس تقالل اذلايت ،والتدفق الشعوري ،والانفتاح عىل اخلربات اجلديدة،
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ومه عىل اس تعداد ملراجعة جوانب هويهتم وخاصة عندما تتناقض اخلربات اجلديدة مع بناهئم
املعريف.
 السلوب املعياري  :Normative Styleويعين هذا السلوب أن يستند الفرد يف اختاذقراراته يف املقام الول عىل توقعات الخرين املهمني ،ويتسم ذوو هذا السلوب ابلتقليد
والتفكري املنغلق ،والزتام صارم وحتجر فكري ،فضال عن مقع الاس تكشاف ،ويدافعون
وحيافظون عىل الوضع القامئ ،ويعمتدون بشلك كبري عىل وصفات وتوقعات عقدت من قبل
الخرين عندما يواهجون مشالك وخاصة توقعات وتصورات الخرين ذوي املاكنة أو المهية
)الناس امله ّمني يف حياهتم) اكلوادلين والصدقاء .ويؤمنون ابحلمتية البيئية ،ودلهيم مس توايت
عالية من الضمري ،فهم ذوو مضري يقظ وتوجه هادف ولكن بصورة شديدة احلرفية والانضباط،
وعدم القدرة عىل حتمل الغموض ،واحلاجة املرتفعة للبنية احملددة ،وعدم الرغبة يف تبين اكتساب
املعلومات اليت قد تتصارع مع القمي الشخصية واملعتقدات ،والمنطية يف احلياة ،فاللزتام ابملعايري
قد يثري يف النفس حاةل من التوتر والقلق ،والشعور ابذلنب ،وبصفة عامة فان أساليب املعامةل
الوادلية تلعب دورا همام يف تمنية هذا المنط ،وخاصة أسلوب امحلاية الزائدة.
 السلوب املشتت/املتجنب  :Diffuse-Avoidant Styleويشري هذا السلوب اىل حتايشوجتنب الفرد اختاذ القرارات ،ويتصف أحصاب هذا المنط ابلنطوائية والسعي لتجنب
الرصاعات الشخصية ومشالك الهوية ،ويتصفون ابملامطةل والتعليق والتأخري والتسويف يف
المور احلياتية حىت يف املطالب الظرفية اليت متلهيا مسارات العمل ،ذوو هذا المنط يتخذون
دامئا منظور حمدد يف تقرير مصريمه ،كام يتصفون ابخنفاض مس توى معاجلة املعلومات النشط
وحل املشالكت ،ويس تخدمون طرق غري تكيفية يف املواهجة والتصدي للمشالكت
(مياكنزميات ادلفاع الولية) ويشعرون ابخلجل ،وتظهر علهيم الاضطراابت السلوكية،
ويترصفون وفقا ملبدأ الذلة ،أي أن السلوك حمكوم ابلعوامل املوقفية وابلقرائن ادلاةل عىل الذلة
والاس متتاع ،و تتأثر ردود الفعال مبتطلبات املواقف والعواقب أكرث من الاقتناع الشخيص أو
املعايري .ويتصفون ابملواهجة املركزة عىل الانفعال ،وتذبذب واحض عرب املواقف اخملتلفة،
والانصياع السلويك ،وحمدودية الوعي ابذلات .وعالوة عىل ذكل ،فهؤلء الفراد تفكريمه
بدهييي.
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 أسلوب الالزتام ابلهوية  :Commitment identity styleيشري هذا السلوب اىلالالزتام ابلنساق القميية اجملمتعية ،واملعتقدات ادلينية ،والاجتاهات ،والامتثال لها وتقبل
تنفيذها جربا ،وعدم اخلروج عهنا أو خمالفهتا ،والالزتام مبهنة أو ختصص درايس خيتاره بنفسه،
ويمتزي صاحب هذا السلوب بعدم الالزتام ال بعد املراجعة املتأنية وادلقيقة لبنيته املعرفية.
ومن البدهييي أن ذات النسان وما تنطوي عليه من أفاكر ومدراكت وأحاسيس
وانفعالت ،وما حيمكها من تفاعالت بيئية يه صاحبة التأثري البالغ يف ّ
تشلك وحدة الهوية من
الناحية النفس ية والاجامتعية ،ولكن يف العرص احلايل ابذلات من العسري احلديث عن وحدة
الهوية ومتاسكها ،يف ظل تنوع جمالت احلياة ،وتعدد البنية الدراكية للفرد ،وقد لوحظ يف
الس نوات الخرية أن هناك تغيريات كثرية يف الساليب والاسرتاتيجيات اليت يس تخدهما
الفراد يف معاجلة شؤون حياهتم ،وتعزى هذه التغريات اىل التطورات الرسيعة واملتالحقة يف
العديد من اجلوانب الثقافية والفكرية والاجامتعية والس ياس ية ،واكن لهذه التغريات أاثرها يف
طمس معامل هوية الفرد واضطراب منظومة القمي احملددة لسلوكه وترصفاته وجعزه عن التواصل
مع الخر ،وعدم القدرة عىل حتقيق اذلات .واستنادا عىل لك ما س بق الشارة اليه أنفا ،فان
مفهوم أساليب الهوية يتطلب اهامتما مس تفيضا من قبل ادلارسني والباحثني يف جمال العلوم
النفس ية والاجامتعية ،حيث أن فهم الفرد ذلاته ،ووعيه بمنط هويته حيدد هل السلوك املقبول
اجامتعيا ،وحيقق هل التكيف والتوافق اجملمتعي والانسجام اذلايت ،كام أ َّن فشل الفرد أو تعرثه يف
فهم ذاته ،يؤدي به اىل الشعور ابلفشل و الحباط وفقدان الثقة ،كام أن الاحساس الواحض
بمنط الهوية يزيد من قدرة الفرد عىل فهم ذاته وتقديرها ،يف حني أن حاةل التشتت وعدم القدرة
عىل حتديد منط الهوية تثري عند الفرد حاةل من القلق الشديد ،والاكتئاب ،وعليه فان عدم
قدرة الفرد عىل فهم ذاته و حتديده لهويته مشلكة حقيقية تتطلب املزيد من البحث.
 مشلكة ادلراسة:تنبع مشلكة ادلراسة احلالية من ظهور مفاهمي و مناذج نظرية س يكولوجية حديثة يف
ادلول الجنبية ،واحلاجة العربية لالس تفادة من تكل الامنذج وتطويرها ،لهذا تبدو احلاجة
رضورية وملحة للتحقق من منطلقات تكل الطر النظرية والافرتاضات اليت تقوم علهيا ،ومعرفة
درجة توافرها ،ومدى اسهاهما يف التنبؤ ببعض احملاكت الخرى ،وتأيت ادلراسة احلالية مكحاوةل
من قبل الباحث للتحقق من املنطلقات النظرية لمنوذج بريزونسيك بوصفه أحد الامنذج
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الس يكولوجية ،حديثة العهد عىل البيئة الفلسطينية حبدود عمل الباحث ،فالغاية املنشودة من
ادلراسة احلالية يه معرفة مس توى أساليب الهوية دلى عينة من الطلبة ،موزعني عىل ثالث
مراحل تعلميية يوجد بيهنا تباين يف العديد من اخلصائص النفس ية واملعرفية والانفعالية
والاجامتعية ويه (املرحةل العدادية) ،و(املرحةل الثانوية) ،و(املرحةل اجلامعية) ،وقد لحظ
الباحث من خالل متابعته لسلوكيات وتعامالت بعض الطلبة يف املواقف احلياتية والس ياقات
اخملتلفة ،أهنم يس تخدمون أساليب هوية متنوعة ،هذا الاختالف يف أساليب الهوية دفع
الباحث للتعرف عىل أكرث أساليب الهوية ش يوعا واس تخداما يف اجملالت احلياتية ،والاكدميية،
وتأسيسا عىل ما س بق ذكره فان ادلراسة احلالية يصبح لها رضورة حبثية منطقية ،وتتحدد
مشلكة ادلراسة يف السؤال الرئيس اليت .ما أساليب الهوية املمزية لطلبة املراحل التعلميية يف
حمافظة خان يونس؟
وينبثق عن هذا السؤال التساؤلت الفرعية التية.
 ما مس توى أساليب الهوية املمزية دلى أفراد عينة ادلراسة؟ هل توجد فروق ذات دلةل احصائية يف أساليب الهوية دلى أفراد العينة تبعا ملتغري نوعاملرحةل التعلميية؟
 هل توجد فروق ذات دلةل احصائية يف أساليب الهوية تبعا ملتغري اجلنس؟ أمهيـة ادلراسـة:تنبع أمهية ادلراسة من جوانب عدة:
 تؤدي أساليب الهوية دورا كبريا يف توجيه سلوك الفرد ،وطريقة التعامل مع الخرين ،ويهمن حمددات الشخصية ،واليت تتسم ابلثبات النس يب ،ويف ضوء ذكل ميكن التنبؤ ابلسلوك
املس تقبيل للفرد ،فالشخص اذلي يتصف يف أسلوب معني ،قد ميارس هذا السلوب يف
مواقف عديدة ومتشاهبة يف حياته ،وهذا الثبات النس يب لتكل الساليب مينحنا القدرة عىل فهم
السلوك ومسبباته ،والتحمك به ،وضبطه ،وتوجهيه.
 تربز أمهية ادلراسة من النتاجئ اليت تمتخض عهنا ،حبيث تكون عامال همام ومساعدا يف فهمأوسع لساليب الهوية الكرث اجيابية ،وكيفية التعامل مع الطلبة ،ومساعدهتم عىل المنو الشامل
السوي.
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 تنبع أمهية ادلراسة احلالية من أمهية الرشحية اليت تتناولها ،ومه طلبة املراحل التعلميية ،واذلينيتوجب الاهامتم هبم ،ومعرفة خصائصهم ،ودراسة املشالكت والصعوابت اليت يتعرضون لها.
 تمتثل المهية من جانب تطبيقي بتوفري نسخة عربية ملقياس أساليب الهوية ،واس تخدامه يفادلراسات املس تقبلية.
 تأيت أمهية ادلراسة احلالية كوهنا من ادلراسات القليةل يف العامل العريب يف حدود عمل الباحث يفاهامتهما بقياس مس توى أساليب الهوية دلى عينات تشمل مراحل تعلميية خمتلفة ومن هنا نبعت
احلاجة اىل هذه ادلراسة.
 أهداف ادلراسة:هتدف ادلراسة احلالية اىل:
 التعرف اىل مس توى أساليب الهوية املمزية دلى أفراد العينة. الكشف عن الفروق يف أساليب الهوية تبعا ملتغري نوع املرحةل التعلميية (اعدادي ،اثنوي،جامعي).
 الكشف عن الفروق يف أساليب الهوية تبعا ملتغري اجلنس (ذكر ،أنىث). مصطلحات ادلراسة: الساليب :The Stylesيعرفها (العتوم،2004،ص )285بأهنا عبارة عن عدد من النشطة واخلصائص
اصطالحاّ :
يعرفها الباحث اجرائيا:
والسلوكيات الفردية اليت تظهر بشلك اثبت نسبيا لفرتة من الزمن .و ّ
"بأهنا أبعاد حتمل يف طياهتا صفات خاصة أو طرائق ممزية تواكب سلوك الفراد يف نطاق واسع
من املواقف احلياتية اخملتلفة.
 الهوية :The Identityاصطالحا :يعرفها اريكسون ) (Erikson,1994, p19بأهنا تكل الشخصية اليت متزي الفرد من
حيث فلسفته الخالقية والعقلية ،اليت يشعر عندها أنه نش يط جدا وأنه موجود ،وكن صوات
داخليا يناديه" هذا أان(".
أساليب الهوية :Identity Styles
 اصطالحا :يه عبارة عن اسرتاتيجيات معرفية اجامتعية تشلك الهوية اذلاتية للمراهق،ويس تخدهما يف تس يري شؤون حياته ،وتتحد أساليب الهوية وفق منوذج بريزونسيك ابلسلوب
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد ()04

مارس 2017

288

د .زهير عبد الحميد النواجحة

أساليب الهو ية المميزة لطلبة بعض المراحل التعليمية

املعلومايت ،واملعياري ،واملشتت التجنيب ،وامللزتم(Berzonsky, M :,p113-114( :
Macek, P., & Nurmi, J. E. (2003
يعرفها الباحث اجرائيا" :بأهنا مركبات معرفية وانفعالية واجامتعية ويه عبارة عن اسرتاتيجيات
و ّ
وأمناط وطرائق يس تخدهما الفرد يف تعامهل مع الحداث واملثريات البيئية ،واليت تركز عىل شلك
وكيفية الداء السلويك الصادر عن الفرد ،وهذه الساليب متزي الفرد عن غريه ،يف تعامهل وادراكه
ملواقف احلياة اخملتلفة".
 حدود ادلراسة:تتحدد حدود ادلراسة احلالية مبا ييل:
 احلد املوضوعي :أساليب الهوية املمزية لطلبة بعض املراحل التعلميية يف حمافظة خان يونس. احلد املاكين :اقترصت ادلراسة عىل عينة من طلبة وطالبات الصف التاسع السايس،واحلادي والثاين عرش ،مبحافظة خان يونس ،وطلبة وطالبات الس نة الثانية جبامعة القىص.
 احلد الزماين :طبقت ادلراسة خالل الفصل الثاين من العام ادلرايس .2016 -2015 احلد الجراي :متثلت أداة ادلراسة يف أساليب الهوية املعرب ،كام حتددت ابلعينة والطرقالحصائية املس تخدمة.
 دراسـات سابقـة: دراسة ابيزيدي وغديري ( Bayazidi & Ghaderi )2012هدفت التعرف ا ىل العالقةالارتباطية بني أ ساليب الهوية والصالبة دلى عينة مكونة من ( )230طالب من طلبة
اجلامعة ،بواقع ( )115طالب ،و( )115طالبة ،واس تخدم الباحثان مقياس أساليب الهوية
من ا عداد بريزونسيك ) ،Berzonsky (1992ومقياس الصالبة من اعداد ماددي
وخوشااب ( ،Maddi & Khoshaba )2001وبينت نتاجئ عدم وجود عالقة لكية بني
أساليب الهوية املمتثةل يف (ال سلوب املعياري ،والسلوب املشتت -التجنيب) والصالبة .من
جانب أخر أ ظهرت النتاجئ وجود عالقة بني أسلوب الهوية املمتثل ابللزتام والصالبة،
وأوحضت النتاجئ عدم وجود فروق بني الطلبة والطالبات عىل مقياس أساليب الهوية.
 دراسة جوهانسون نوزيك ( Johnson & Nozick )2012هدفت التعرف ا ىل تأثريالشخصية والتكيف وأ ساليب الهوية عىل الاتزان ومفهوم اذلات ،وتكونت عينة ادلراسة
من ( )160طالب من طلبة الس نة الوىل ابجلامعة ،بواقع ( )123ذكر ،و( )37أنىث،
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واس تخدم الباحثان مقياس أساليب الهوية من ا عداد بريزونسيك )،Berzonsky (1992
ومقياس مفهوم اذلات من ا عداد اكمبيال وأخرين ) Campbell et al., (1996وأظهرت
نتاجئ ادلراسة وجود ارتباط معتدل بني أسلوب الهوية املمتثل ابللزتام ومفهوم اذلات
والاتزان ،وأشارت النتاجئ أن أسلوب الهوية املمتثل يف ال سلوب (املشتت-التجنيب)
يرتبط ارتباط سليب ابلتزان ومفهوم اذلات.
 دراسة هوجات و مسعود ( Hojat & Masoud )2014هدفت التحقق من العالقة بنيأساليب الهوية واملرونة .واش متلت عينة ادلراسة عىل ( )364طالبا وطالبة من طلبة املدارس
الثانوية يف ايران ،واس تخدم الباحثون مقياس أساليب الهوية من اعداد بيننوين وأدمز
 Adams and Bennion’sومقياس املرونة من اعداد ديفيدسون  Davidsonsوأشارت
النتاجئ اىل وجود عالقة بني الهوية املتقدمة مع املرونة .وبينت النتاجئ عدم وجود عالقة بني
الهوايت املبكرة واملؤجةل مع املرونة.
 دراسة راشت وغوليان ( ,Rasht& Guilan )2014هدفت التعرف اىل عالقة أساليبالهوية بقلق التحصيل الاكدميي ،واختريت عينة ادلراسة بطريقة عشوائية ،وتكونت العينة من
( )390طالبا من طلبة املدارس العليا ،واس تخدم الباحث مقياس الهوية .من اعداد بريزونسيك
وجودلنربع ،Burzynski, Goldenberg ،ومقياس الصحة النفس ية من اعداد هيللرز
 ،Hillier’sواختبار ادلافعية الاكدميية من اعداد مس ينريين و سينلكري McInerny and
 ،Sinclairوبينت النتاجئ أن هناك عالقة ارتباط سالبة بني أساليب الهوية مع مس توى القلق.
 دراسة فارمزيي ،وجاهنني ،وزرابكش ،س يليه ،وهاجر ،وابشا (Faramarzi, )2014 Jahanian, Zarbakhsh, Salehi, Hajar Pasha.سعت التعرف اىل دور اذلاكء
الخاليق ،وأساليب الهوية ابلتنبؤ مبشالكت الصحة النفس ية .وتكونت عينة ادلراسة من
( )200طالب وطالبة من طلبة لكية طب الس نان ،ولكية الصيدةل .واس تخدم الباحثون
مقاييس أساليب الهوية ،واذلاكء الخاليق ،والصحة النفس ية ،وبينت النتاجئ عدم وجود فروق
بني اذلكور والانث يف السلوب املعلومايت والسلوب املعياري ،وبينت النتاجئ أن الفتيات
حصلن عىل درجة مرتفعة من الولد يف السلوب املتشتت املتجنب ،وأظهرت النتاجئ وجود
عالقة اجيابية بني لك من السلوب املعلومايت واملعياري واذلاكء الخاليق ،يف حني بينت النتاجئ
وجود عالقة سالبة بني السلوب املتجنب املتشتت واذلاكء الخاليق ،كام كشفت النتاجئ أنه
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ابلماكن التنبؤ ابلصحة النفس ية من خالل اذلاكء الخاليق ،وبعض أساليب الهوية الناجضة
مثل ال سلوب املعلومايت واملعياري.
 دراسة اكرام و فريزوبزي ) Akram, Fariborz (2014هدفت الكشف عن العالقة بنيأساليب الهوية وأساليب التنظمي الانفعايل ،والتوجه حنو الهدف ،وبلغ قوام عينة ادلراسة
( )402من طلبة الول الثانوي .واس تخدم الباحثون مقياس بريوزنسيك )(1989
 .Berzynskiومقياس التنظمي اذلايت الانفعايل من اعداد مارس ) Mars (1998ومقياس
التوجه حنو الهدف من اعداد مدغويل ورفاقه ) Midgholi et al (1998وأظهرت نتاجئ
ادلراسة أن هناك عالقة اجيابية ذات دلةل احصائية بني السلوب املعلومايت والسلوب
املعياري مع أساليب التنظمي اذلايت الانفعايل ،كام بينت النتاجئ وجود عالقة سلبية بني أسلوب
الهوية جتنب اخللط مع اثنني من السلوكيات الانفعالية ،من جانب أخر أشارت النتاجئ اىل
وجود عالقة بني السلوب املعلومايت والسلوب املعياري واجناز الهدف ،والسلوب الوظيفي،
وأخريا أظهرت النتاجئ وجود عالقة سلبية بني السلوب التجنيب املشتت وأسلوب واجناز
الهدف ،والسلوب الوظيفي.
 دراسة نورول وهايدر ( Nourollah, &, Haidar )2014حبثت العالقة بني الرغبة يفالتواصل وأساليب الهوية  ،دلى عينة مكونة من ( )168طالب من ادلارسني مبركز ألفا للغات،
ومت اس تخدام مقياس الرغبة ابلتواصل من اعداد مسكروسيك (،McCroskey )1987
ومقياس الهوية من اعداد بريزونسيك ( ،Berzonskey )1990وأشارت نتاجئ ادلراسة اىل
وجود عالقة ارتباطية بني الدراك اذلايت للتواصل ،مع السلوب املعلومايت واملعياري ،يف حني
بينت النتاجئ وجود عالقة ارتباطية سالبة بني الدراك اذلايت للتواصل مع السلوب املشتت
التجنيب.
 دراسة الزبيدي ،واكظم ،و البلويش ( )2015اس هتدفت معرفة أساليب الهوية ودرجة تأجيلالش باع الاكدميي ،وطبيعة الفروق يف أساليب الهوية وفقا ملتغريي النوع واملرحةل ،وبلغ جحم
عينة ادلراسة ( )495طالب من طلبة جامعة قابوس .واس تخدم الباحثون قامئة بريزونسيك
 ،Berzonskyوأشارت النتاجئ أن مس توى السلوب امللزتم مرتفع ،ومس توى ابيق الساليب
متوسطة ،وأشارت النتاجئ اىل وجود يف أساليب الهوية وفقا ملتغري املرحةل لصاحل الصفني
احلادي والثاين عرش ،وعدم وجود فروق يف أساليب الهوية تبعا ملتغري اجلنس.
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 دراسة ريزاي ( Rezaee )2016سعت التعرف اىل العالقة الارتباطية بني لك من تقديراذلات وأساليب الهوية والصحة النفس ية ،وتكونت عينة ادلراسة من ( )76طالب من جامعة
ابهياد ،واس تخدم الباحث مقياس بريزونسيك  ،Berzonskyوكشفت النتاجئ أن هناك عالقة
سلبية بني أساليب الهوية و الصحة النفس ية وتقدير اذلات.
 دراسة فارخزدين ،وغزنفاري ،ومحمدي (Farokhzadian, Ghazanfari & )2016 Mohammadiهدفت التعرف اىل عالقة أساليب الهوية بتطلعات الزواج دلى طلبة
اجلامعة ،وأجريت ادلراسة عىل عينة مكونة من ( )426طالب من جامعة فارس ،واس تخدم
الباحثون قامئة أساليب الهوية من اعداد بريزونسيك  ،Berzonskyوأظهرت نتاجئ ادلراسة
وجود عالقة اجيابية بني السلوب املعياري ،والسلوب املعياري وتطلعات الزواج ،ووجود
عالقة سلبية بني السلوب املتشتت التجنيب وتطلعات الزواج ،وأشارت النتاجئ اىل اماكنية
التنبؤ بأساليب الهوية عىل اختالفها بتطلعات الزواج.
 تعقيب عام عىل ادلراسات السابقة:يعرض الباحث مناقشة هذه ادلراسات من حيث الهداف اليت سعت لتحقيقها،
والعينة املس تخدمة ،والنتاجئ اليت مت احلصول علهيا ،وفامي يأيت توضيح ذكل :تنوعت الهداف
اليت سعت دراسات هذا احملور اىل بلوغها ،فقد حتددت ابلتحقق من عالقة أساليب الهوية
ببعض املتغريات من قبيل :الصالبة ،الاتزان ،مفهوم اذلات ،املرونة النفس ية والرغبة
ابلتواصل ،والتوجه حنو الهدف ،وتأجيل الش باع الاكدميي ،وتقدير اذلات ،والصحة النفس ية،
وتطلعات الزواج .وتباينت ادلراسات السابقة من حيث جحم عيناهتا وأعامرها ومس توايهتا
ادلراس ية ،حيث خصت بعضها طلبة املدارس الثانوية العليا ،وخص البعض الخر طلبة
اجلامعات ،أما ادلراسة احلالية فقد اكنت عينة دراس هتا من طلبة املرحةل العدادية ،والثانوية،
واجلامعية.و اس تخدمت مجيع ادلراسات مقياس أساليب الهوية من اعداد بريزونسيك ،أما فامي
خيص ادلراسة احلالية فقد قام الباحث ابس تخدام نفس املقياس وذكل بعد تعريبه وتطويره ،مبا
يتناسب مع البيئة الفلسطينية .واختلفت نتاجئ ادلراسات السابقة ابختالف أهدافها ،فقد
توصلت تكل ادلراسات اىل وجود عالقة اجيابية بني أساليب الهوية املمتثةل ابل سلوب
املعلومايت ،واملعياري ،ولك من الصالبة ،الاتزان ،مفهوم اذلات ،املرونة النفس ية ،والتوجه
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حنو الهدف ،وتأجيل الش باع الاكدميي ،وتقدير اذلات ،والصحة النفس ية ،وتطلعات الزواج.
يف حني ارتبطت تكل املتغريات سلبيا مع السلوب املشتت -التجنيب.
 فرضيات ادلراسة: -1ل توجد فروق ذات دلةل احصائية عند مس توى ( )0.05يف أساليب الهوية دلى
أفراد العينة تبعا ملتغري لنوع املرحةل التعلميية.
 -2ل توجد فروق ذات دلةل احصائية عند مس توى ( )0.05يف أساليب الهوية تبعا
ملتغري اجلنس.
 اجراءات ادلراسة: مهنج ادلراسة :اس تخدم الباحث املهنج الوصفي التحلييل ،ابعتباره النسب يف توصيفالظاهرة ،وحتليلها وتفسريها ،وذكل هبدف التوصل اىل النتاجئ العلمية .وحياول املهنج الوصفي
يقمي أمال يف الوصول اىل تعماميت
التحلييل وصف الظاهرة موضوع ادلراسة ،ويفرس ويقارن و ّ
ذات معىن يزيد هبا رصيد املعرفة عن تكل الظاهرة ،دون تدخل الباحث يف جمرايهتا.
(اخلطيب،2002 ،ص.)25
 عينة ادلراسة :أجريت ادلراسة عىل عينات عشوائية تشمل طالب وطالبات بعض املراحلالتعلميية ،بلغ مجموعها ( )306طالب وطالبة ،موزعني عىل النحو اليت.
جدول ( )1يوحض عينة ادلراسة حسب اجلنس
اجلنس
ذكر
أنىث
اجملموع

النس بة املئوية
49.02
50.98
100

العدد
150
156
306

جدول ( )2يوحض عينة ادلراسة حسب املرحةل التعلميية

املرحةل التعلميية
املرحةل العدادية
املرحةل الثانوية
املرحةل اجلامعية
اجملموع
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102
102
102
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 أداة ادلراسة :مقياس أساليب الهوية اعداد  )2007( Berzonskyبريزونسيك تعريبالباحث احلايل.
 وصـف الداة: الاطالع عىل املقياس الصيل بصورته الولية ،والتعرف عىل خصائصه الس يكومرتيةوالجراءات اليت مت اختاذها لتطويره ،والقيام برتمجة فقراته ،وذكل من خالل الاس تعانة ببعض
املتخصصني يف اللغة الجنلزيية ،وكذكل الاس تعانة بعدد من اخملتصني يف اللغة العربية لعادة
صياغة بعض الفقرات مبا يتناسب مع البيئة الفلسطينية.
تكون مقياس أساليب
 التعرف عىل البعاد الفرعية للمقياس والتدرج والوزان النسبية ،و َّالهوية يف صورته الهنائية ،من حمورين:
أ -احملور الول :بياانت أولية عن املفحوصني لالجابة عىل املقياس حسب متغريات اجلنس،
واملرحةل التعلميية.
ب -احملور الثاين :فقرات املقياس واش متل عىل ( )36فقرة انتظمت يف أربعة أبعاد فرعية يه:
 السلوب املعلومايت  :Informational styleويتضمن الفقرات من (.)8 :1 السلوب املعياري  :Normative Styleويتضمن الفقرات من (.)16 :9 السلوب املشتت/املتجنب  :Diffuse-Avoidant Styleويتضمن الفقرات من (:17.)26
 أسلوب الالزتام :Commitment Style :ويتضمن الفقرات من (.)36 :27وقد صيغت فقرات املقياس بطريقة التقرير اذلايت ،حبيث خيتار املفحوص(ة) اجابة
واحدة من مخسة بدائل يه( :موافق بشدة ،موافق ،حمايد ،معارض ،معارض بشدة) .ويمت
احتساب درجة واحدة لس تجابة معارض بشدة ،ودرجتان لس تجابة معارض ،وثالث درجات
لس تجابة حمايد ،وأربع درجات لس تجابة موافق ،ومخس درجات لس تجابة موافق بشدة.
عرض املقياس يف صورته الولية عىل عدد ( )9من اخملتصني يف اجملال الس يكولويج،
والقياس والتقومي العاملني يف اجلامعات الفلسطينية ،وذكل لبداء الرأي يف الكشف عن
صالحية الفقرات لقياس ما وضعت لجهل ،وحتديد انامتء لك فقرة من فقرات املقياس للبعد
اذلي وردت مضنه ،ومدى مناس بة التدرج لالجابة عن فقرات املقياس ،ومالمئة الصياغة
اللغوية لفقرات املقياس ،وابداء أية مالحظات أو اقرتاحات ،واماكنية اجراء تعديل ،أو
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صياغة ،أو حذف ،أو اضافة فقرات جديدة ليصبح املقياس أكرث قدرة عىل حتقيق الهدف اذلي
بين من أجهل ،وقد مت الخذ جبميع مالحظات السادة احملمكني.
للتحقق من اخلصائص الس يكومرتية للمقياس ،قام الباحث ابجراء التجربة
الاس تطالعية عىل عينة عشوائية من طلبة وطالبات جممتع ادلراسة ،وقد بلغ قوام أفراد العينة
( )50طالبا وطالبة.
حتقق الباحث من اخلصائص الس يكومرتية للمقياس ابملعاجلات التية:
 الاتساق ادلاخيل :حتقق الباحث من الاتساق ادلاخيل للمقياس بطريقتني هام:أول :حساب معامالت الارتباط بني درجة لك فقرة ودرجة البعد اذلي تنمتي اليه ،واجلداول
التية تبني ذكل:
جدول رمق ( )3معامالت الارتباط بني فقرات بعد (السلوب املعلومايت) وادلرجة اللكية للبعد
م
.1
.2
.3

م .الارتباط
الفقــــرات
* * 0.895
قرارايت الشخصية ل ختلو من بعض القمي.
* * 0.864
أفكر يف اخليارات املطروحة أمايم قبل اختاذ قرارات حياتية.
عند مواهجة أي قرار أخذ ابحلس بان خمتلف وهجات النظر قبل اختاذ * * 0.860
الاختيار.
* * 0.818
يساعدين حدييث مع الخرين عىل اس تكشاف قناعايت اذلاتية.
عندما أختذ قرارات هممة أود أن يكون دلي قدر كبري من املعلومات* 0.419 .

.6
.7

أتعاون مع الخرين يف تطوير وتمنية مجموعة من القمي.
عندما أواجه أي مشلكة أحاول متثلها وأ ِ ّقمي احللول مبوضوعية لتحديد
أكرثها فاعلية.
من الفضل ابلنس بة يل احلصول عىل معلومات ذات قمية ومن
مصادر متعددة ،قبل اختاذ قرارات حياتية هممة.

.4
.5

.8

* 0.305
* 0.411
* 0.392

جدول رمق ( )4معامالت الارتباط بني فقرات بعد (السلوب املعياري) وادلرجة اللكية للبعد
م .الارتباط
م الفقــــرات
* * 0.729
 .9أفضل البقاء مضن حدود احلياة الضيقة جتنبا لالهجاد.
 .10أعمتد بشلك تلقاي عىل الصدقاء والقارب عند اختاذ قرار بشأن * 0.404
مس تقبيل.
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* * 0.576
أحتاج اىل موافقة الخرين عندما أختذ قرارات هممة أو غري هممة.
أفضل التعامل مع املواقف اليت جتعلين أس تطيع أن أعمتد عىل املعايري * 0.368
الاجامتعية املعمول هبا.
* 0.496
ترصفايت حمكومة مبعتقدات معيارية اثبتة بدل من التفكري احلر.
* 0.410
أفعل ما يتوقعه مين الناس وأنفذه حبذافريه.
يراودين الشك يف ما أريد القيام به وأستشري الناس حىت يف توافه * * 0.544
المور.
أجتاهل بشلك تلقاي املؤرشات ادلاةل عىل أن التحدايت ذات قمية * * 0.596
لالنسان.

جدول رمق ( )5معامالت الارتباط بني فقرات بعد (السلوب املتشتت التجنيب) وادلرجة
اللكية للبعد
م

الفقــــرات

.17

أقرر التعامل مع الش ياء وقت حدوهثا ،ول أبدي انزعاجا مما * * 0.706
س يحدث ابملس تقبل.
أؤجل البت يف القضااي الصعبة وأنتظر أطول وقت ممكن ليك أرى * 0.352
ماذا س يحدث.
أجتنب التعامل مع املواقف الشخصية اليت تتطلب مين تفكري كثري* * 0.622 .
* * 0.741
أجد صعوبة يف حتديد الولوايت اليت جيب اهناؤها.
أان لست متأكد من قدرايت واماكنيايت وأظن أن المور تسري تلقاء * * 0.744
ذاهتا.
* * 0.621
أجد صعوبة يف تقبل التغريات اليت حتدث من وقت لخر.
أحاول عدم التفكري يف املشالك الشخصية الصعبة طاملا ل أس تطيع * * 0.682
حلها.
* * 0.612
من السابق لوانه التفكري يف املس تقبل ،مفا زال الوقت مبكرا.
* * 0.547
أختذ اخلطوات الالزمة للحيلوةل دون ترامك املهام املعلقة.
أرفض التصديق أن املشالك س تحدث ،وأن المور واقعة ل حماةل* * 0.434 .

.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
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جدول رمق ( )6معامالت الارتباط بني فقرات بعد (أسلوب الالزتام) وادلرجة اللكية للبعد
م.
م الفقــــرات
الار
تباط*
0.723
 .27أعمل أساسا ما أؤمن به وما ل أومن به.
** 0.697
 .28أترصف بشلك تلقاي حبسب القمي اليت تربيت علهيا.
** 0.710
 .29أمتثل للقوانني والنظمة والتعلاميت.
** 0.449
 .30أراعي العادات والتقاليد السائدة يف اجملمتع.
* 0.406
 .31أعرف ما أريد أن أفعهل يف املس تقبل.
* 0.445
 .32لست متأكدا هل أس متر يف ختصيص ادلرايس أو أغريه.
* 0.504
 .33دلي اجتاهات س ياس ية اثبتة.
** 0.595
 .34أان غري متأكد مما أريد القيام به يف حيايت.
** 0.326
 .35دلي أهداف يف حيايت واحضة وحمددة.
* 0.452
 .36أعاجل املشالك احلياتية حبمكة.
ر اجلدولية عند درجة حرية ( )98وعند مس توى دلةل (0.254 = )0.01
ر اجلدولية عند درجة حرية ( )98وعند مس توى دلةل (0.195 = )0.05
يتبني من اجلداول السابقة أن مجيع فقرات مقياس أساليب الهوية حققت ارتباطات داةل
مع درجة البعد اذلي تنمتي اليه عند مس توى دلةل( )0.01و ( )0.05وبذكل يبقى املقياس
يتكون من ( )36فقرة.
اثنيا :حساب معامالت الارتباط بني درجة لك بعد وادلرجة اللكية للمقياس:
حتقق الباحث من معامالت الارتباط بني درجة لك بعد والبعاد الفرعية وكذكل
ادلرجة اللكية للمقياس واجلدول اليت يوحض ذكل.
جدول ( )7يبني مصفوفة معامالت ارتباط لك بعد من أبعاد املقياس والبعاد لخرى للمقياس
وكذكل مع ادلرجة اللكية
البعاد
املعلومايت
املعياري
املشتت التجنيب
الالزتام

اجملموع
0.922
0.824
0.883
0.784

املعلومايت
1.000
0.691
0.698
0.737
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ر اجلدولية عند درجة حرية ( )98وعند مس توى دلةل (0.254 = )0.01
ر اجلدولية عند درجة حرية ( )98وعند مس توى دلةل (0.195 = )0.05
يتضح من اجلدول السابق أن مجيع البعاد ترتبط ببعضها البعض وابدلرجة اللكية
للمقياس ارتباطا ذو دلةل احصائية عند مس توى دلةل ( )0.01وهذا يؤكد أن املقياس يمتتع
بدرجة عالية من الاتساق ادلاخيل ،المر اذلي يطمنئ الباحث اىل أن املقياس يقيس ما
خصص لقياسه.
 ثبات املقياس :مت حساب ثبات املقياس بطريقتني :الوىل :ألفا كرونباخ و الثانية :التجزئةالنصفية ،حيث احتسبت درجة النصف الول للك بعد من أبعاد املقياس وكذكل درجة
النصف الثاين من ادلرجات وذكل حبساب معامل الارتباط بني النصفني مث جرى تعديل
الطول ابس تخدام معادةل س بريمان براون.
جدول ( )8معامالت الارتباط بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية
البعد
املعلومايت
املعياري
املشتت
التجنيب
الالزتام
ادلرجة اللكية

عدد الفقرات
8
8
10
10
36

ألفا
كرونباخ
0.799
0.601
0.687
0.773
0.878

التجزئة النصفية
الارتباط قبل التعديل معامل الثبات بعد التعديل
0.859
0.752
0.752
0.603
0.743
0.567
0.704
0.544
0.852
0.743

يتضح من اجلدول السابق أن معامل الثبات اللكي بطريقة ألفا كرونباخ ()0.878
ومعامل الثبات اللكي بطريقة التجزئة النصفية بلغ ( )0.852وهذا يدل عىل أن املقياس يمتتع
بدرجة عالية من الثبات تطمنئ الباحث اىل تطبيقه عىل عينة ادلراسة.
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 مناقشة وتفسري نتاجئ ادلراسة: النتاجئ املتعلقة ابلسؤال الول ،واذلي ينص عىل" :ما مس توى أ ساليب الهوية املمزيةدلى أ فراد عينة ادلراسة؟ ولالجابة عىل هذا السؤال قام الباحث حبساب املتوسطات
احلسابية والاحنرافات املعيارية
جدول رمق ( )9يوحض املقارنة بني املتوسطات احلسابية
املرحةل العدادية

نوع املرحةل
عـــــدد
الفقرات

املتوسط
احلسايب

املتوسط
احلسايب
الاحنراف
املعياري
املتوسط
احلسايب
الاحنراف
املعياري

املعلومايت
املعياري
املتشتت التجنيب
الالزتام

8
8
10
10

32.65
24.57
31.02
38.55

4.66
4.66
5.19
5.70

27.76
23.41
30.39
35.75

6.18
3.88
5.86
4.70

32.85
27.52
33.33
37.72

الاحنراف
املعياري

البعاد

املرحةل الثانوية

املرحةل اجلامعية

3.82
4.56
6.50
3.90

يتضح من اجلدول ( )9أن أ سلوب الالزتام جاء يف املرتبة الوىل ،وهذا ما أظهرته
نتاجئ املقارنة بني قمي املتوسطات احلسابية يف مجيع املراحل التعلميية ،يليه السلوب
املتشتت التجنيب ،وال سلوب املعلومايت ،وأخريا السلوب املعياري ،وتتفق هذه النتيجة
مع دراسة الزبيدي ،واكظم ،و البلويش ( ،)2015وختتلف هذه النتيجة مع دراسة شريي
( ،Sherry L )2011واليت أشارت اىل ارتفاع درجات أفراد العينة عىل السلوب
املعلومايت ،ويعزو الباحث اتفاق هذه النتيجة مع ادلراسة الوىل اىل تشابه البيئة ،وأفراد
عينة ادلراسة ،فامي يعزى الاختالف مع ادلراسة الثانية اىل اختالف اجملمتعات وأ فراد
العينة ،وميكن تفسري التقارب يف املتوسطات احلسابية من حيث الارتفاع والاخنفاض بني
طلبة املراحل التعلميية اخملتلفة اىل تشابه الظروف والوضاع اليت مير هبا مجيع أ فراد العينة،
كام ميكن تفسري ارتفاع متوسطات درجات الطلبة عىل اختالف مراحلهم التعلميية يف
أسلوب الالزتام اىل خصوصية وطبيعة اجملمتع الفلسطيين ،ول غرابة يف أن يأيت أسلوب
الالزتام يف املرتبة الوىل ،وبدرجة مرتفعة مقارنة بأ ساليب الهوية الخرى ،فالشعب
الفلسطيين رمغ ال مل واملعاانة والصعوابت امجلة اليت تعرض لها عىل مدار س بعة عقود
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مضت ،ما زال متجذر يف أرضه ،ممتسك يف حقوقه ،حمافظ عىل هويته ،وعاداته وتقاليده
الصيةل ،فشعب اكلشعب الفلسطيين حضى بأ غىل ما ميكل يف سبيل ادلفاع عن هويته
حري به أن يبقى ملزتم وممتسك ابلعادات والتقاليد والنظمة.
وأرضهّ ،
 النتاجئ املتعلقة بسؤال ادلراسة الثاين و نصه :هل توجد فروق ذات دلةل احصائية يفأساليب الهوية دلى أفراد العينة تعزى ملتغري نوع املرحةل التعلميية  .وللتحقق من هذا السؤال
اس تخدام الباحث أسلوب حتليل التباين الحادي  One Way Anovaواجلدول التايل
يوحض ذكل:
جدول ( )10يبني حتليل التباين الحادي ملعرفة الفروق يف أساليب الهوية تعزى ملتغري نوع
املرحةل التعلميية"
مصدر التباين

مجموع املربعات

البعاد

املعلومايت بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع اللكي
بني اجملموعات
املعياري
داخل اجملموعات
اجملموع اللكي
بني اجملموعات
املشتت
التجنيب داخل اجملموعات
اجملموع اللكي
بني اجملموعات
الالزتام
داخل اجملموعات
اجملموع اللكي
بني اجملموعات
ادلرجة
اللكية
داخل اجملموعات
اجملموع اللكي

1699.165
7489.437
9188.602
462.301
5998.314
6460.614
57.784
7936.598
7994.382
593.196
7014.363
7607.559
4472.548
40540.212
45012.760

درجات
احلرية
2
301
303
2
303
305
2
303
305
2
303
305
2
301
303

قمية
قمية
“ف" ادللةل
0.000 34.145

متوسط
املربعات
849.582
24.882
/
0.000 11.676 231.150
19.796
/
0.333 1.103 28.892
26.193
/
0.000 12.812 296.598
23.150
/
0.000 16.604 2236.274
134.685
/

مس توى
ادللةل
داةل
عند
0.01
داةل
عند
0.01
غري داةل
احصائيا
داةل
عند
0.01
داةل
عند
0.01

قمية "ف" اجلدولية عند درجات حرية ( )2،301وعند مس توى دلةل ( ) 0.05تساوي
3.02
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قمية "ف" اجلد ولية عند درجات حرية ( )2،301وعند مس توى دلةل ( ) 0.01تساوي
.4.66
يتضح من اجلدول السابق أن قمية "ف" احملسوبة أكرب من قمية "ف" اجلدولية عند
مس توى دلةل ( )α  0.05يف مجيع البعاد وادلرجة اللكية للمقياس ،عدا البعد املشتت
التجنيب ،وهذا يدل عىل أنه توجد فروق ذات دلةل احصائية تعزى ملتغري نوع املرحةل التعلميية،
وملعرفة اجتاه الفروق قام الباحث ابس تخدام اختبار ش يفيه البعدي واجلدول التايل يوحض ذكل:
جدول ( )11يبني اختبار ش يفيه ملعرفة دلةل الفروق يف املعلومايت تعزى ملتغري نوع
املرحةل التعلميية"
مرحةل اعدادية
مرحةل اثنوية
مرحةل جامعية

32.647
27.765
32.890

مرحةل اعدادية
32.647
*4.882
0.243

مرحةل اثنوية
27.765
*5.125

مرحةل جامعية
32.890

-

* داةل عند مس توى دلةل () 0.01
يتضح من اجلدول السابق وجود فروق داةل يف السلوب املعلومايت تبعا ملتغري نوع
املرحةل لصاحل طلبة املرحةل اجلامعة.
جدول ( )12يبني اختبار ش يفيه ملعرفة دلةل الفروق يف املعياري تعزى ملتغري نوع املرحةل
التعلميية
مرحةل اعدادية
مرحةل اثنوية
مرحةل جامعية

مرحةل اعدادية
25.059
25.059
0.255
25.314
*2.725 22.588

مرحةل اثنوية
25.314
*2.471

مرحةل جامعية
22.588

-

* داةل عند مس توى دلةل () 0.01
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يتضح من اجلدول السابق وجود فروق يف السلوب املعياري تبعا ملتغري نوع املرحةل
التعلميية لصاحل طلبة املرحةل الثانوية.
جدول ( )13يبني اختبار ش يفيه ملعرفة دلةل الفروق يف الالزتام تعزى ملتغري نوع املرحةل
التعلميية
مرحةل اعدادية
مرحةل اثنوية
مرحةل جامعية

مرحةل اعدادية
38.676
676.83
*3.157 35.980
0.461
137.93

مرحةل اثنوية
35.980
*2.696

مرحةل جامعية
39.137

-

* داةل عند مس توى دلةل () 0.01
يتضح من اجلدول السابق وجود فروق داةل يف أسلوب الالزتام تبعا ملتغري نوع املرحةل
التعلميية لصاحل طلبة اجلامعة.
جدول ( )14يبني اختبار ش يفيه ملعرفة دلةل الفروق يف ادلرجة اللكية لساليب الهوية تعزى
ملتغري نوع املرحةل التعلميية
مرحةل اعدادية
مرحةل اثنوية
مرحةل جامعية

مرحةل اعدادية
125.370
125.370
*9.314 119.863
3.806
129.176

مرحةل اثنوية
119.863
*5.507

مرحةل جامعية
129.176

-

* داةل عند مس توى دلةل () 0.01
يتضح من اجلدول السابق وجود فروق داةل يف أساليب الهوية (ادلرجة اللكية) تبعا
ملتغري نوع املرحةل التعلميية لصاحل طلبة املرحةل اجلامعة .وميكن تفسري نتيجة وجود فروق داةل
يف السلوب املعلومايت وأسلوب الالزتام وادلرجة اللكية بني طلبة املرحةل الاعدادية والثانوية
واجلامعية لصاحل طلبة املرحةل اجلامعية ،ووجود فروق داةل يف السلوب املعياري بني طلبة
املرحةل الاعدادية والثانوية واجلامعية لصاحل طلبة املرحةل الثانوية ،يف ضوء طبيعة اخلصائص
والتغريات الامنئية لطلبة املرحةل العدادية والثانوية واجلامعية ،فاملرحةل العدادية متتد من (-12
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 15س نة) ويه املرحةل اليت تس بق العاصفة .واملرحةل الثانوية ومتتد من ( 18 -15س نة) ويه
مرحةل حافةل ابلتغريات البيولوجية والنفس ية اليت تعرتي املراهق ،ويه املرحةل اليت أطلق علهيا
أريكسون (أزمة الهوية) ،فالطلبة يف هذه املرحةل ،مل يصلوا اىل مس توى ميكهنم من الاعامتد
اللكي عىل أنفسهم ،فهم حباجة اىل من ي ّ
ُسري أمور حياهتم اكلوادلين والقارب ،كام أن الطلبة
ميرون خالل هذه املرحةل بأزمات انفعالية يشعرون خاللها ابلتوتر ،واخلوف واخلش ية والرتقب،
كام ل يس تطيعون حتمل حاةل الغموض ،وعدم القدرة عىل متثل معلومات وأفاكر جديدة تتعارض
مع بنيهتم املعرفية .وفامي يتصل ابجتاه الفروق يف السلوب (املعلومايت ،والالزتام ،وادلرجة
اللكية) فاهنا تتجه لصاحل طلبة املرحةل اجلامعية ،ويه يه املرحةل اليت تيل مرحةل (أزمة الهوية)
حيث يدخل املراهق يف مرحةل الرشد اليت تتسم ابلس تقرار والاتزان والثبات الانفعايل ،وهُنا
يصبح الفرد ابلغا راشدا انجضا ،مفن الطبيعي أن يتسم الفرد يف ضوء ذكل ابلتوازن املعريف،
واس تخدام التفكري الاس تدليل والبداعي والناقد ،والقدرة عىل ختيل وافرتاض السيناريوهات
احملمتةل والتحقق من حصة املعلومات ،يف موقف مشلك قبل أن يقدم احللول العملية لهذا
املوقف ،والالزتام ابلتعلاميت الصادرة عن الهل والتقيد ابلنظمة والقوانني اجملمتعية .كذكل
يفرس الباحث عدم وجود فروق يف البعد املشتت التجنيب تبعا ملتغري نوع املرحةل التعلميية ،اىل
تشابه طبيعة الظروف الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية للمجمتع الفلسطيين ،وخاصة يف
ظل وجود أزمات ومشالكت صعبة طالت امجليع بفعل املامرسات الاحتاللية القمعية،
والانعاكسات السلبية لالنقسام الفلسطيين البغيض ،واذلي أث ّر بشلك مبارش عىل خمتلف
جمالت احلياة مبا فهيا املسرية التعلميية ،فازدادت حالت الشعور ابنعدام الهدف من احلياة،
والحساس ابليأس والحباط ،وضعف الان ،وتأجيل وتعليق النشطة احلياتية نتيجة ترامك
الضغوط ،ان فقدان املقدرة عىل الداء ،وعدم وضوح الرؤية وانسداد الفق يؤدي اىل تأجيل
اختاذ القرارات حىت يف اجلوانب احليوية والرضورية اليت متلهيا املتطلبات احلياتية ،فاملعاانة ل
تقترص عىل فئة دون أخرى ،بل طالت مجيع الرشاحئ الاجامتعية ،فظهرت المراض
والاضطراابت النفس ية ،واملشالكت الاجامتعية ،فالترصفات أصبحت حمكومة ابلتصورات
الصادرة عن مياكنزميات ادلفاع الولية ،فالفرد يف هذه الظروف يسعى اىل جتنب المل،
والبحث عن الذلة واملتعة النية حىت لو اكنت خيالية ومهية ترحيه راحة مؤقتة.
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النتاجئ املتعلقة بسؤال ادلراسة الثالث ونصه :هل توجد فروق ذات دلةل احصائية يف أساليب
الهوية تبعا ملتغري اجلنس؟ ولالجابة عىل هذا الفرض اس تخدم الباحث اختبار (ت) "T. test
واجلدول التايل يوحض ذكل:
جدول ( )15املتوسطات والاحنرافات املعيارية وقمية "ت" ومس توى ادللةل للتعرف اىل
الفروق يف أساليب الهوية تعزى ملتغري اجلنس (ذكر ،أنىث)"
البعاد

اجلنس

املعلومايت

ذكر
أنىث
ذكر
أنىث
ذكر
أنىث
ذكر
أنىث
ذكر
أنىث

املعياري
املشتت
التجنيب
الالزتام
ادلرجة
اللكية

العدد املتوسط الاحنراف
املعياري
4.895
31.513 150
6.031
30.675 154
4.751
24.220 150
4.468
24.417 156
4.074
30.193 150
5.699
32.718 156
4.945
38.020 150
5.056
37.846 156
10.820 123.947 150
13.371 125.630 154

قمية
"ت"
1.328

قمية
ادللةل
0.185

0.373

0.709

4.443

0.000

0.304

0.761

1.205

0.229

مس توى
ادللةل
غري داةل
احصائيا
غري داةل
احصائيا
داةل عند
0.01
غري داةل
احصائيا
غري داةل
احصائيا

قمية "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )304وعند مس توى دلةل (1.96= )0.05
قمية "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )304وعند مس توى دلةل (2.58= )0.01
يتضح من اجلدول السابق أن قمية "ت" احملسوبة أقل من قمية "ت" اجلدولية يف أبعاد
أساليب الهوية واملمتثةل يف السلوب (املعلومايت ،واملعياري ،والالزتام ،وادلرجة اللكية) ،وهذا
يشري اىل عدم وجود فروق داةل احصائيا تعزى ملتغري اجلنس ،وتدلل هذه النتيجة عىل تساوي
الطلبة والطالبات يف اس تخدام السلوب املعلومايت ،واملعياري ،والالزتام ،وميكن تفسري ذكل
يف ضوء الرتبية الجيابية للرس ،فالرسة يف اجملمتع الفلسطيين ل تفرق بني اذلكر والنىث ،فهيي
حريصة عىل تمنية خشصية اجيابية جبوانهبا املعرفية ،والاجامتعية ،والانفعالية ،والروحية .كام
يتضح من اجلدول السابق أن قمية "ت" احملسوبة أكرب من قمية "ت" اجلدولية يف السلوب
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املشتت التجنيب ،وهذا يدل عىل وجود فرق دال احصائيا يعزى ملتغري اجلنس حيث اكنت
ادللةل لصاحل الانث اللوايت حصلن عىل متوسط حسايب أعىل من اذلكور ،وختتلف نتيجة هذا
البعد مع ما توصلت اليه دراسة فارمرزي وأخرين ( ،Faramarzi et. al , )2014من عدم
وجود فروق يف السلوب املتشتت -التجنيب يعزى اىل متغري اجلنس .وميكن تفسري هذا
التفوق لالانث يف هذا السلوب بأن طبيعة احلياة اليت تعيشها الانث يف البيئة الفلسطينية
تفرض علهين الشعور ابخلجل ،واخلوف ،والانكامش الاجامتعي ،وعدم القدرة عىل كشف
اذلات والتعبري عهنا ،والفصاح عن احلاجات ،وتأجيل وتأخري اختاذ القرارات ،والالزتام ابلنظام
والتقيد ابملهام املولكة الهين وتنفيذها بدقة وحرص ،فالنىث يف اجملمتع الفلسطيين تربت عىل
الالزتام والاحتشام واحلياء ،وقد أشار القرأن الكرمي يف معرض رحةل س يدان موىس عليه
امها
السالم اىل تكل السامت واخلصائص اليت تمتزي هبا الانث ،قال هللا تعاىل }فَ َج َاءتْ ُه ا ْحدَ ُ َ
ِ
ت َ ْم ِيش عَ َىل ْاس ِت ْح َيا ٍء قَالَ ْت ا َّن َأ ِيب يَدْ ُعوكَ ِل َي ْج ِزي َ َك َأ ْج َر َما َسقَ ْي َت لَنَا فَل َ َّما َج َاء ُه َوقَ َّص عَل َ ْي ِه
ِ
الْ َق َص َص قَا َل َل َخت َْف َجن َْو َت ِم َن الْ َق ْو ِم َّالظا ِل ِم َني{ [سورة القصص ، ]25 :كذكل يعزو الباحث
هذه النتيجة اىل الطبيعة التكوينية للنىث يف اجملمتعات احملافظة ،فهيي تشعر وبشلك دامئ أهنا
حتت املراقبة ،وأي خلل جيعلها يف حاةل من الشعور ابلقلق واحلرج ،وعدم القدرة عىل حتمل
املشاق والشدائد ،فأنوثهتا تفرض علهيا جتنب مواهجة الرصاعات واملشالكت بصورة مبارشة،
وتس تخدم النىث بديال عن تكل املواهجة  ،طرق غري تكيفية تمتثل ابحليل ادلفاعية.
 التوصيات:يف ضوء ما س بق ذكره من نتاجئ أمكن التوصل اىل التوصيات التية:
 الاهامتم ابلسلوكيات الجيابية واملعايري والنساق القميية ،اليت يمت تعلميها مضن الس ياقاتالاجامتعية ،مثل الرسة ،واملدرسة ،وجامعة الرفاق.
 توجيه انتباه الدارات التعلميية يف خمتلف املراحل اىل الاهامتم ابلطلبة ذوي السلوباملشتت التجنيب ،والعمل عىل مساعدهتم يف حتقيق هويهتم الجيابية ،وخاصة الطالبات.
 اعداد برامج ارشادية تساعد الطلبة عىل تمنية السلوك التوكيدي ،والتعبري عىل اذلات،والاس تقاللية.
 تطبيق هذه ادلراسة عىل رشاحئ أخرى يف اجملمتع ،هبدف الكشف عن طبيعة الساليب اليتيس تخدموهنا.
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 دراسات مس تقبلية مقرتحة: أساليب الهوية وعالقهتا ابلتفكري الوجودي دلى طلبة اجلامعات. أساليب الهوية وعالقهتا ابلتلوث النفيس دلى طلبة اجلامعات. -أساليب الهوية وعالقهتا ابلتسويف الاكدميي دلى طلبة املرحةل الثانوية واجلامعية.

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد ()04

مارس 2017

306

د .زهير عبد الحميد النواجحة

أساليب الهو ية المميزة لطلبة بعض المراحل التعليمية

 قامئة املراجع: -1القرأن الكرمي.
 -2اخلطيب ،عامر :)2002( ،حمارضات يف مناجه البحث ،غزة :مكتبة القدس.
 -3دافيدوف ،ليندال :(1983( ،مدخل عمل النفس ،السعودية :دار املرخي للنرش.
 -4ادلورسي ،ابراهمي :)2000( ،الطار املرجعي للتقومي الرتبوي ،الكويت :املركز
العريب للبحوث الرتبوية.
 -5الزبيدي ،عبد القوي و اكظم ،عيل ،والبلويش ،ابمسة :)2015( ،أساليب الهوية
والتأجيل الاكدميي لالش باع دلى الطلبة العامنيني ،اجملةل الردنية يف العلوم الرتبوية،
.355 -345 .)3( ،11
 -6عبد الصمد ،فضل :)2005( ،ارتباك الهوية الثقافية يف عالقته ببعض العراض
املرضية دلى عينة من الش باب اجلامعي" ،مركز الرشاد النفيس وجامعة عني
مشس ،املؤمتر الس نوي الثاين عرش لالرشاد النفيس جبامعة عني مشس.
 -7العتوم ،عدانن :)2004( ،عمل النفس املعريف :النظرية والتطبيق ،عامن :دار املسرية
للنرش والتوزيع.
 -8اكتيب ،محمد :)2015( ،أزمة الهوية وعالقهتا ابلتصور الانتحاري دلى عينة من طلبة
التعلمي الثانوي يف مدارس حمافظة دمشق الرمسية.87 -64 ،)4( ،13 ،
 -9كتلو ،اكمل :)2008( ،الهوية النفس ية دلى الش باب اجلامعي وعالقهتا ببعض
املتغريات ،جمةل دراسات عربية يف عمل النفس.224-183 ،)1( ،7 ،
 -10املنجد يف اللغة والعالم ). (1986ط ،2بريوت :دار املرشق.
11-AkramSadeghi Firoozabadi, Fariborz Bagheri (2014): The
relationship between identity styles with emotional self-regulation
styles and target-based orientation in high school students. Bulletin
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد ()04

مارس 2017

307

 زهير عبد الحميد النواجحة.د

أساليب الهو ية المميزة لطلبة بعض المراحل التعليمية

of Environment, Pharmacology and Life Sciences. Vol 3 (Spl issue II)
pp 226- 232.
12-Archer & Watarman, (1990): Varieties of Identity Dif Fusion And
Foreclosures ,Journal of Adolescent Research,Vol,5no 10 ,pp(96-111).
13-Bayazidi, S. Ghaderi, D, (2012): Survey the relationship between
identity style and hardiness in student. Annals of Biological Research,
Vol (3), No (4). Pp 1794-1797.
14-Berzonsky, M. D. (2008): Identity formation: The role of identity
processing style and cognitive processes. Personality and Individual
Differences, 44, 643-653.
15-Berzonsky, M. D., Macek, P, & Nurmi, J. E. (2003):
Interrelationships among identity process, content, & structure: a
cross cultural investigation. Journal of adolescent research. 18 (2),
112-130.
16-Berzonsky, M. D, Duriez, B., Smits, I, Luyckx, K, & Goossens, L.
(2007): Identity Style Inventory (4th ed), Personal communication,
received 28 April 2008.
17-Erikson,Erik.H (1994): Identity: Youth and Crisis, New York.
18-Faramarzi.M, Jahanian.K, Zarbakhsh.M,Sirous Salehi.S, Hajar
Pasha.P (2014): The Role of Moral Intelligence and Identity Styles in
Prediction of Mental Health Problems in Healthcare Students.
Health, 6, 664-672. http://dx.doi.org/10.4236/health.2014.68086

308

2017 مارس

)04( العدد

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

 زهير عبد الحميد النواجحة.د

أساليب الهو ية المميزة لطلبة بعض المراحل التعليمية

19-Farokhzadian, A, Ghazanfari,F & Mohammadi,Z. (2016): The
relationship between identity styles and marriage expectations among
students of Azad Science and Research University of Fars. Journal of
Chemical and Pharmaceutical Research, 8 (2). 190- 194
20-Hojat Papy Afsaneh Khagevand and Masoud Boroumand Nasab
(2014): A Study of the Relationship between Identity Styles and
Resilience in High School Students. Academic Journal of
Psychological Studies. Vol. 3, Issue 1, 72-79
21-Johnson, A. Nozick, J (2012): Personality, Adjustment, and
Identity Style Influences on Stability in Identity and Self-Concept
During the Transition to University. An International Journal of
Theory. Vol (11). PP 25- 46.
22-Nourollah, . Z & Haidar. T (2014): Willingness to Communicate
and Identity Styles of Iranian EFL Learners. Procedia - Social and
Behavioral Sciences (98) PP 2010 – 2017
23- Rasht,Guilan (2014): The Rrelationship Between Identity Styles
And Anxitey With Academic Achievement Tendency, Reviews of
Literature, Volume 1 Issue 10 .pp 1- 5.
24-Rezaee, A. (2016): Relation between self-esteem and identity styles
with mental health of students majoring in Psychology, University of
Payame Noor, Mahabad center. World Scient i f ic News. 33. 122134.

309

2017 مارس

)04( العدد

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

 زهير عبد الحميد النواجحة.د

أساليب الهو ية المميزة لطلبة بعض المراحل التعليمية

25-Sherry, L (2011): Identity Styles and Wisdom during Emerging
Adulthood: Relationships with Mindfulness and Savoring. An
International Journal of Theory and Research. 11, Issue (2), 185-255.
26-Taha, E.W. (1989): Meaning and Definition of Culture
Eds.Helmut Danner. Mass Media and Arab Identity. DAR.AL
Shorouk, Cairo, PP. 56-59.

310

2017 مارس

)04( العدد

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك في المؤسسة الاقتصادية

أ .دبدوش الهاشمي

ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف املؤسسة الاقتصادية اجلزائرية
دراسة ميدانية مبؤسسة كوندور الكرتونيكس.
أ .دبدوش الهامشي .جامعة مس تغامن .اجلزائر.
 املخلص:يف ظل التطورات الراهنة واملتسارعة يف جمال تكنولوجيا الإعالم والتصال احلديثة،
وش يوعها وعوملهتا ،ظهرت ما يعرف مبواقع التواصل الاجامتعي أو الإعالم اجلديد أو الإعالم
الالكرتوين كإعالم جديد ،امزتج مع خمتخلف التكنولوجيات احلديثة ،هجاز احلاسوب ،ش بكة
الانرتنيت ،ش بكة الانرتانت ،الإكسرتانت ،احلواسيب احملموةل ،الهواتف احملموةل اذلكية،
الخلوحات اذلكية ،المقار الصناعية احلديثة ،اللياف البرصية ،التصال الاكبيل ،والتصال عن
بعد ،والتصال عن طريق المقار الصناعية ،وخمتخلف التطبيقات والربامج اليت تعمل حتت
أنظمة التشغيل واليت بدورها تعمل حتت حاس بات ألية ،وكذا ظهور ما يعرف ابلجيال
احلديثة لخلهواتف ،والتصال عن طريق ما يعرف ابلواي يف " "Wi-Fiوتقنية البولوتوت
" ،"Bluetoothوظهور ما يعرف ابلعوملة الثقافية والاجامتعية ،والاقتصاد الرمقي ،والتجارة
الالكرتونية ،ويف خضم هذه التطورات املتسارعة والرهيبة لتكنولوجيات الإعالم والتصال
احلديثة ووسائطها التصالية اجلديدة ،جاءت دراستنا لتسخليط الضوء عىل الإعالم اجلديد
واملمتثل يف ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك ،وحماوةل معرفة واقع اس تخدامه يف املؤسسة
الاقتصادية اجلزائرية اخلاصة ،وأثرة عىل التصال ادلاخيل واخلاريج لها ،واليت أجرينا هبا دراسة
ميدانية ويه مؤسسة كوندور الكرتونيكس.
 اللكامت املفتايية الإعالم اجلديد ،ش باكت التواصل الاجامتعي ،ش بكة التواصل الاجامتعيالفيس بوك ،املؤسسة الاقتصادية ،مؤسسة كوندور الكرتونيكس.
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-Résumé:
A la lumière des développement actuels des nouvelles
technologies de l’informations et de la communications, Afin
d’enformer et de la popularité et de la mondialisations, Résou non
connu que les réseau sociaux et mélangé avec diverses autres
technologies modernes, les ordinateurs, et internet, et intranet, et
extranet, les téléphones portables, et satellites, et la connectivité a
distance. En plus de l’émergence de ce qu’on appelle la
mondialisation culturelle, et sociale, et économique, et l’économie
numérique, et la commerce électronique.
En vertu de ces évolution rapides de technologies de
l’information, et de la communication moderne les nouvelle
technologies et ses argument, notre étude était de mettre en évidence
les nouveaux medias représente dans le réseau facebook Et essayer de
comprendre la réalité de son utilisation dans condor électronique, et
de sa relation a la connaissance et son impact sur la communication
d’entreprise interne et externe, nous avons eu et l’étude sur le terrain
condor électronique société.
-Mots clés: les nouveaux medias- les réseau sociaux-réseau facebookSociété Économique- Société Condor Électroniques.
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أ .دبدوش الهاشمي

 مقدمةاليوم برزت ش باكت التواصل الاجامتعي الكعب هام مثري لخلجدل يف التغيريات
الساس ية اليت اجتايت املنطقة العربية ،فاحلكومات واملؤسسات واملنظامت التجارية
واجملمتعات ،عىل حد سواء بدأت تاليظ وتبدي اهامتم ًا ابلقدرات الاكمنة اليت يوفرها الاخرتاق
املزتايد لدوات ش باكت التواصل الاجامتعي يف املنطقة العربية والمناط اجلديدة لخلحكومة
وطرق أداء العامل ،لخلحكومات يف خمتخلف أنشطهتا الس ياس ية وترش يد القرارات الس ياس ية
وحماوةل الوصول اإىل املواطن والاس امتع اإىل انشغالته ،وكذا املؤسسات العمومية واخلاصة يف
أنشطهتا الاقتصادية والتجارية ،واملؤسسات التعخلميية يف أنشطهتا العخلمية والقافية واجناز البحوث
ولك ما تعخلق ابلبحث العخلمي ،واملؤسسات ادلينية يف أنشطهتا العقائدية والخالقية والرتبوية
واملؤسسات ،بل ميكن القول ان مواقع التواصل الاجامتعي مل جند ماكن ومل تصل اإليه من لك
جمالت احلياة ،خاصة اإذا ارتبط ابلإعالم والتصال والصحف الالكرتونية والإذاعات والهيئات
الإعالمية والتخلفزيون وخمتخلف وسائل الإعالم امجلاهريي الخرى ،بل تعدى لك ذكل لتفرض
مواقع التواصل الاجامتعي نفسها كإعالم بديل أو اإعالم تفاعيل جديد وحديث يس تخدمه العام
واخلاص.
 الإشاكليةهذه ادلراسة تسعى اإىل حف :ادلور اذلي يخلعبه الإعالم اجلديد ،وبشلك خاص
ش باكت التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف املؤسسة الاقتصادية اخلاصة وابلضبط مؤسسة
كوندور الكرتونيكس بولية برج بوعريرجي ،وخمتخلف أنشطهتا التجارية والتسويقية والاشهارية
والإعالنية ،وكذا ادلور اذلي يخلعبه يف اتصال املؤسسة بشقيه ادلاخيل واخلاريج ،وحتسن
حميط العمل داخل الهيلك الإداري ،وحميط وبيئة العمل ،وكذا زايدة الإنتاجية داخل املؤسسة
الاقتصادية والوصول اإىل الزبون ،وابلرمغ أن أول ما قد يتبادر اإىل اذلهن هذه الايم عند
احلديث عن تأثري ش باكت التواصل الاجامتعي هو تأثرياهتا الس ياس ية وادلور اذلي قامت به يف
حتريك ثورات الربيع العريب ،اإل أن هذه ادلراسة هتدف أيض ًا اإىل تسخليط الضوء عىل الدوار
الخرى اليت تقوم هبا تكل الش باكت يف اجملمتعات العربية وتأثرياهتا اخملتخلفة سو ًاء عىل الصعيد
التجاري أو الاجامتعي أو التعخلميي ،ولقد بزغت ش باكت التواصل الاجامتعي الكربى مثل
الفيس بوك ( )Facebookوتويرت ( )Twitterواملدوانت ( )Blogsالشصصية واملدوانت
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التجارية كقنوات ابلغة التأثري متيحة لشعوب املنطقة فرص ًا مل يعهدوها أو يألفوها من قبل يف
التعبري عن أراهئم ويشد وتنظمي صفوفهم لخلثورة ليس فقط عىل النظمة املستبدة وخاصة يف
أوطاننا العربية ،ولكن أيض ًا عىل أمور أخرى متس يياهتم مثل غالء السعار أو العنف الرسي
ويقوق الإنسان أو حماربة الفساد وغريها من قضااي سامهت تكل الش باكت يف حتريكها والنجاح
يف تغريها يف أمثةل كثرية ،كام أن لخلمؤسسات واملنظامت أيضا ثورة اقتصادية من اجل اس تخدام
ش باكت التواصل الاجامتعي فامي خيدم مصاحلا التجارية و اخلدماتية وتفعيل اتصالهتا مع الزبون
وربط عالقاهتا مع خمتخلف املؤسسات اليت تعمل معها وكذا اليت لها عالقات واتفاقيات معها.
ويف ظل هذه املتغريات يطرح البايث السؤال اليت
 ما هو واقع الاس تخدام الفعيل لش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف مؤسسة كوندورالكرتونيكس؟
 فرضيات ادلراسةول إالجابة عىل هذا التساؤل الرئييس لدلراسة وحض البايث عدة فرضيات وقد كنت
عىل النحو اليت
 توجد فروق ذات دلةل اإيصائية يف اس تخدام موقع التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف
مؤسسة كوندور الكرتونيكس تعزى متغري اجلنس عند مس توى دلةل .0.05
 توجد فروق ذات دلةل اإيصائية يف اس تخدام موقع التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف
مؤسسة كوندور الكرتونيكس تعزى ملتغري املس توى التعخلميي عند مس توى دلةل .0.05
 توجد فروق يف اس تخدام موقع التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف مؤسسة كوندور
الكرتونيكس تعزى ملتغري املنصب عند مس توى دلةل .0.05
 توجد عالقة بني اس تخدام موقع التواص الاجامتعي الفيس بوك يف مؤسسة كوندور
الكرتونيكس وحتسن التصال ادلاخيل لخلمؤسسة عند مس توى دلةل .0.05
 توجد عالقة بني اس تخدام موقع التواص الاجامتعي الفيس بوك يف مؤسسة كوندور
الكرتونيكس وحتسن التصال اخلاريج لخلمؤسسة عند مس توى دلةل .0.05
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 أهداف ادلراسةالهدف الرئييس من هذه ادلراسة هو حماوةل معرف واقع الاس تخدام الفعيل ملوقع
التواصل الاجامتعي يف مؤسسة كوندور الكرتونيكس ،وحماوةل فهم هذه الاس تخدام من خالل
دراسة الفروق بني املبحوثني واملمثخلني يف العامل ابملؤسسة حمل ادلراسة من خالل املتغريات
البياانت الشصصية واملمتثةل يف اجلنس ،واملس توى التعخلمي ،واملنصب ،وكذا عالقة اس تخدام
موقع التواصل الاجامتعي الفيس بوك ابتصال املؤسسة ادلاخيل واخلاريج ،وكذا عالقة هذا
الاس تخدام بتحسن حميط العمل مبؤسسة كوندور الكرتونيكس ،وحماوةل معرفة أاثر هذا
الاس تخدام عىل املؤسسة الاقتصادية اجلزائرية.
 مفاهمي ومصطخلحات ادلراسة الاس تخداميرى البايث أن مفهوم الاس تخدام يف هذه ادلراسة اإىل طبيعة وأمناط وسخلوكيات
التصالية اليت ميارسها املس تخدم ابلعامتد عىل ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك ،من أجل
حتقيق أهداف همنية لها عالقة بنشاط املؤسسة الاقتصادية (مؤسسة كوندور الكرتونيكس)،
واملمتثةل يف اغخلب أنشطة املؤسسة الإدارية وكذا حميط العمل وبيئته ،واتصال املؤسسة بشقيه.
 ش باكت التواصل الاجامتعيوهنا قبل أن نعرف ش باكت التوصل الاجامتعي ،جيب أن نعرف الإعالم اجلدي اذلي يعترب
مفهوم امع وامشل من ش باكت التواصل الاجامتعي.
 الإعالم اجلديد (:)New Mediaكام يسمى "الإعالم الرمقي ( )Media Digitalالإعالم الالكرتوين ،الإعالم التفاعيل،
حصافة املواطن ،اإعالم النحن" ،وهو مصطخلح يضم كفة تقنيات التصال واملعخلومات الرمقية
اليت جعخلت من املمكن اإنتاج ونرش واس هتالك وتبادل املعخلومات اليت نريدها يف الوقت اذلي
نريده وابلشلك اذلي نريده من خالل الهجزة الالكرتونية (الوسائط) املتصةل أو غري املتصةل
ابلإنرتنت ،والتفاعل مع املس تخدمني الخرين أيامن كنوا ،ولقد اعترب الصادق ياميم الإعالم
اجلديد مجةل من املامرسات الإعالمية اليت أفرزهتا الوسائط الإعالمية اجلديدة اليت تشغل داخل
بيئة تواصخلية متغرية تسامه يف تشكيخلها تقنيات املعخلومات والتصالت ،ويصبح ابلتايل من
املرشوع استبعاد الشاكل اجلديدة لالتصال املؤسسايت (كملواقع الالكرتونية) والشاكل
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التواصخلية امجلعية اجلديدة (كملدوانت) واليت تشري اإلهيا مصطخلحات " اإعالم النحن" أو "اإعالم
امجلاهري" من يقل الإعالم اجلديد (.)Hammami, 2006,p2
كام ميكن الإشارة اإىل مفهوم التفاعخلية اذلي هو نظام يربط بني مصادر الإخبار
واملعخلومات بني املس تخدمني يف املنازل واملؤسسات ميكن من خالهل تبادل التأثري و التفاعل بني
املصدر واملس تقبل ويمت هذا الربط بني العرض املريئ وبني اللكمة املطبوعة (محدي،2011،
ص.)51
كام يوجد هناك تعريفات أخرى خمتخلفة ل إالعالم اجلديد و مهنا تعريف جمةل يب يب يس
( )BBCواليت عرفته بأنه "أشاكل التواصل يف العامل الرمقي واليت تضمن النرش عىل القراص
املدجمة وأقراص اليس دي ( )CDيف دي يف دي ( )DVDوبشلك أكرث أمهية عىل ش بكة
الإنرتنت (.)www.pcmag.com
 ش باكت التواصل الاجامتعي هو مصطخلح أطخلق عىل اخلدمة الالكرتونية اليت تقدهما ش بكةالانرتنيت للفراد وامجلاعات واملنظامت واملؤسسات ،ييث تتيح هلم التواصل فامي بيهنم يسب
اهامتماهتم ،فيس تطيع أي خش :أن جيد أو ينشئ اجملموعات يسب اهامتم معني ،مثل القراءة
أو بدل املنشأ ،أو الهواايت أو التصص :اجلامعي ،وغريها من المور املشرتكة ،كام ميكن أيضا
لخلمؤسسات اإنشاء صفحات ومجموعات ختصهم من اجل نرش لك ما يتعخلق خبدماهتم ومنتجاهتم،
وعرضها وإاشهارها اإىل خمتخلف رشاحئ اجملمتع ،كام ميكن لخلمؤسسة أن تس تفيد من مواقع التواصل
الاجامتعي كذكل فامي خي :حتسني اتصالها ادلاخل واخلاريج والوصول اإىل اكرب عدد من
الزابئن ،وكذا حتسن حميط معخلها ،وقد شلكت هذه الش باكت الاجامتعية حخلقة وصل بني مجيع
الشخاص عىل اختالف مواقعهم واختالف دايانهتم وأعامرمه وأجناسهم ،ييث أصبح أي فرد
يس تطيع الوصول اإىل أي خش :أخر يف هذا العامل من خالل ش باكت التواصل الاجامتعي ،كام
تعمتد بشلك أسايس عىل الفراد واملس تخدمني ،لهنم مه من يشغخلوهنا ويزودوهنا ابلبياانت
واملعخلومات ).)Jonathan, 2009,p745-750
وهنا أيضا ميكن الإشارة اإىل اس تخدام هذه املواقع من طرف املنظامت الس ياس ية
والاقتصادية والثقافية والعخلمية فامي خيدم مصاحلها ونشاطاهتا التصالية والتواصخلية ،ولعل أبرز
مثال ميكن اإسقاطه هنا عىل املؤسسة الاقتصادية هو الإشهار ملنتجاهتا عن طريق هذه املواقع
الفعاةل ادليناميكية يف ظل ش يوع اس تخداهما يف أوساط الفراد واجملمتعات ،كام ميكن ذكر اثر
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البيع والرشاء عن طريق هذه املواقع وخاصة اإذا ما ارتبطت هذه املفاهمي مع بعضها البعض،
الرشاء الالكرتوين والتحويالت املالية الالكرتونية وكذا خدمات توصيل املنتجات اإىل
املس هتخلكني أو ابليرى الزبون املشرتي.
وتعرفها هبة محمد خخليفة ابلقول "الش باكت الاجامتعية يه ش بكة مواقع فعاةل جدا يف
تسهيل احلياة الاجامتعية بني مجموعة من املعارف و الصدقاء ،كام متكن الصدقاء القداىم من
التصال بعضهم البعض وبعد طول س نوات ،و متكهنم أيضا من التواصل املريئ والصويت وتبادل
الصور و غريها من الإماكانت اليت توطد العالقة بيهنم (يسني،2011،ص.)187
وتصنف مواقع التواصل الاجامتعي مضن مواقع الويب  2.0لهنا ابدلرجة الوىل تعمتد
عىل مس تخدمهيا يف تشغيخلها و تغذية حمتوايهتا .كام تتنوع أشاكل وأهداف تكل الش باكت
الاجامتعية فبعضها العام هيدف اإىل التواصل العام و تكوين الصداقات يول العامل وبعضها
الخر يمتحور يول تكوين ش باكت اجامتعية يف نطاق حمدد وحمصور يف جمال معني وتقوم
الفكرة الرئيس ية لخلش باكت الاجامتعية عىل مجع بياانت العضاء املشرتكني ويمت نرش هذه
البياانت عخلنا عىل الش بكة يىت يتجمع أعضاء ذو مصاحل مشرتكة (سخلامين،2009 ،ص.)7
 الفيس بوك ()Facebookهو موقع ويب لخلتواصل الاجامتعي ميكن ادلخول اإليه جماان و تديره رشكة " فيس بوك"
حمدودة املسؤولية مكخلكية خاصة لها ومسي الفيس بوك هبذا الامس عىل غرار ما كن يسمى به
"كتب الوجوه" اليت كنت تطبع و توزع عىل الطالب هبدف اإاتحة الفرصة هلم لخلتعارف
والتواصل مع بعضهم البعض ،فاكن الهدف تأسيس موقع اإلكرتوين ليقوم بعمل كتب الوجوه
بطريقة أسهل و أوسع انتشارا و فعالية (شقرة،2014،ص.)64
ومصطخلح فيس بوك كام هو معروف يف أوراب و هو يشري اإىل دفرت و ريق حيمل صورا
ومعخلومات لفراد يف جامعة معينة أو مجموعة ومن هنا جاءت تسمية املوقع وتعترب هذه الطريقة
شائعة لخلتعرف عىل الشخاص خصوصا يف اجلامعات الجنبية ببعضهم ييث يتصفح
املنتس بون يف اجلامعة هذه ادلفاتر ملعرفة املزيد عن الطخلبة املتواجدين يف نفس اللكية (سن
مويس،1999،ص.)35
الفيس بوك من أشهر مواقع التواصل الاجامتعي ييث ميكن لخلعضو ابإعداد نبذة خشصية
عن يياته تكون مبثابة بطاقة هوية و تعارف ملن يريد أن يتعرف عخليه ويتواصل معه .ييث أن
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موقع التواصل الاجامتعي الفيس بوك زاد تطورا مع ش بكة الانرتنيت من خالل ربط التشكيل
املعريف العخلمي لخلمس تخدم واملنظامت واملؤسسات مع أفراد وجممتعات أخرى ،وموقع الفيس بوك
يتيح لخلمس تخدمني التفاعل عن طريق الانرتنيت.
ويرى البايث أن موقع التواصل الاجامتعي الفيس بوك هو ذكل العامل الافرتايض اذلي
من خالهل ميكن لي مس تخدم أن ينشا صفحة خاصة به ،كام ميكن اإنشاء مجموعات وصفحات
خاصة ابملنظامت واملؤسسات مبصتخلف أنواعها ،من أجل التصال والتواصل والتفاعل فامي بيهنم،
من خالل تناقل الصور والإخبار واملخلفات والفيديوهات ،وإارسالها واس تقبالها.
 املؤسسة الاقتصاديةتعرف عىل أهنا" اندماج عدة عوامل هبدف اإنتاج أو تبادل سخلع وخدمات مع أعوان
اقتصاديني أخرين ،وهذا يف اإطار قانوين ومايل واجامتعي معني ،مضن رشوط ختتخلف تبعا ملاكن
وجود املؤسسة وجحم ونوع النشاط اذلي تقوم به ويمت هذا الاندماج لعوامل الإنتاج بواسطة
تدفقات نقية يقيقية وأخرى معنوية ولك مهنا يرتبط ارتباطا وثيقا ابلفراد ،وتمتثل الوىل يف
الوسائل واملواد املس تعمةل يف نشاط املؤسسة ،أما الثانية فتمتثل يف الطرق والكيفيات
واملعخلومات املس تعمةل يف تس يري ومراقبة الول (عدون،1998،ص.)10
كام تعرف أيضا "عىل أهنا شلك اقتصادي وتقين وقانوين واجامتعي لتنظمي العمل
املشرتك لخلعامخلني فهيا وتشغيل أدوات الإنتاج وفق أسخلوب حمدد لقمي العمل الاجامتعي هبدف
اإنتاج سخلع أو وسائل الإنتاج أو تقدمي خدمات متنوعة" (عبود،1982،ص.)58
كام تعرف عىل أهنا "مجموعة من الطاقات البرشية واملوارد املادية (طبيعية أو مادية أو
غريها) واليت تشغل فامي بيهنا وفق تركيب معني وحمددة قصد اجناز أو أداء املهام املنوطة هبا من
طرف اجملمتع" (طرطار،1999،ص.)15
ومنه يرى البايث أن املؤسسة الاقتصادية يه مجموعة من عنرصين جممتعان فامي بيهنام
لتكون هذا التنظمي الاقتصادي ،العنرص الول يتجىل يف العامل احلقيقي املخلموس اذلي نعيشه
ممتثال يف هيالك مادية وجتهزياهتا وخمتخلف براجمها وطاقات برشية اإضافة اإىل هيالكها الإدارية،
والعنرص الثاين هو العامل الافرتايض لخلمؤسسة ممتثال يف خمتخلف الش باكت والربجميات
والتطبيقات ومواقع التواصل الاجامتعي مبصتخلف أنواعها وأشاكلها.
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 مؤسسة كوندور الكرتونيكس يه مؤسسة جزائرية خاصة اتبعة جملموعة بن يامدي متصصصةيف الصناعات الالكرتونية ويقع مقرها يف ولية برج بوعريرجي ،تأسست س نة  ،1998هتمت
ابلصناعات الإلكرتونية والإلكرتومزنلية ،ذات مسؤولية حمدودة " ،"SARLوالتابعة جملموعة بن
يامدي اليت حتتوي عىل مخس وحدات ويه
 مؤسسة " "Argilorويه وحدة لإنتاج الجر. مؤسسة " "Gerbiorويه وحدة لإنتاج القمح الصخلب ومش تقاته. مؤسسة " "Polybenويه وحدة لإنتاج الكياس البالستيكية. مؤسسة " "Gemacويه وحدة لإنتاج البالط ومواد البناء. مؤسسة " "SARL CONDORويه وحدة لإنتاج الهجزة الالكرتونية والإلكرتومزنليةمن مقعرات هوائية ،ومكيفات هوائية ،وأهجزة اس تقبال القنوات الفضائية ،والثالجات و أهجزة
التخلفاز والثالجات واحلواسيب املكتبة واحملموةل والهواتف احملموةل اذلكية ،وكذا الخلوحات اذلكية،
وخمتخلف الهجزة الكهرومزنلية الخرى ،ويه املؤسسة اليت أجريت هبا ادلراسة امليدانية واليت
يقع مقرها ابملنطقة الصناعية طريق املس يةل ولية برج بوعريرجي.
 أمهية ادلراسةتأيت أمهية هذه ادلراسة من كوهنا أهنا مطخلوبة يف الوقت الراهن ،واذلي حنن فيه بأمس
احلاجة اإىل تطوير املؤسسات الاقتصادية اخلاصة لهنا الرشاين احلقيقي لالقتصاد الوطين ،وكذا
تطوير مجيع املنظامت واملؤسسات الخرى سواء كنت اإعالمية ،اقتصادية ،س ياس ية ،تعخلميية،
تربوية ،دينية ،ثقافية ،وحماوةل الهنوض هبا يف ظل التطورات الرسيعة اليت حتدث يف جمال
تكنولوجيا الاعالم والتصال احلديثة وكذا ش باكت التواصل الاجامتعي وخاصة الفيس بوك،
ومن اجل ادلخول هبا اإىل عرص املعخلومات والس بق التكنولويج ،ومواكبة التطورات احلاصةل
يف اجملال التكنولويج ،وكذكل حماوةل منا معرفة هذه الش باكت الاجامتعية وكيفية الاس تفادة
مهنا يف العمل الإداري والاقتصادي والإعاليم ،وتعترب أهنا ادلراسة الوىل من نوعها اليت
تناولت وموقع التواصل الاجامتعي) يف املؤسسة الاقتصادية اجلزائرية اخلاصة ،وكذا التعرف
عىل واقع ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف املؤسسة الاقتصادية اجلزائرية اخلاصة
وخاصة املؤسسة حمل ادلراسة ويه مؤسسة كوندور الكرتونيكس بولية برج بوعريرجي.
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 مهنج ادلراسةعند القيام بأي دراسة عخلمية ل بد من اإتباع خطوات فكرية ومهنجية ومنظمة وعقالنية
هادفة اإىل بخلوغ نتيجة ما وذكل ابإتباع مهنج ن
معني يتناسب وطبيعة ادلراسة اليت سنتطرق اإلهيا،
وبذكل فقد نعرف املهنج بأنه "السخلوب أو الطريقة الواقعية ،اليت يس تعني هبا البايث ملواهجة
مشلكة حبثه أو يف دراسة ملشلكة موضوع البحث" (دويدرى،2000،ص.)193
فاملهنج اإذن هو الطريقة املتبعة ل إالجابة عن الس ئةل اليت تثريها اإشاكلية البحث ،كام أن
اختياره ل يأيت من قبيل الصدفة أو ميل أو رغبة البايث ملهنج دون أخر ،بل أن موضوع
ادلراسة وأهدافها هام الذلان يفرضان نوع املهنج املناسب ،وهذا الاختيار ادلقيق هو اذلي
يعطي مصداقية وموضوعية أكرث لخلنتاجئ املتوصل اإلهيا يف ادلراسة العخلمية ،ومبا أن دراستنا
تمتحور يول "اس تخدام ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف املؤسسة الاقتصادية اخلاصة
اجلزائرية" ،وابلضبط مؤسسة كوندور الكرتونيكس ،فاإهنا تنمتي اإىل ادلراسات الوصفية الشائعة
يف حبوث التصال ،واليت تقوم عىل تفسري الوضع القامئ لخلظاهرة أو املشلكة من خالل حتديد
ظروفها و أبعادها والعالقة بني متغرياهتا ،هبدف الانهتاء اإىل وصف عخلمي دقيق ومتاكمل
لخلظاهرة أو املشلكة اليت تقوم عىل احلقائق املرتبطة فقد حدد لهذه ادلراسة مهنج وفقا ملا تتطخلبه
دراسة واقع الاس تخدام الفعيل لتكنولوجيا الإعالم والتصال احلديثة ،وأثر هذا الاس تخدام
عىل املؤسسة والتصال ،فخلخلقيام جبمع وجرد لك املعخلومات املتعخلقة ابملوضوع ،وكذا تشصي:
مؤرشات ادلراسة اس تخلزم اس تخدام "املهنج الوصفي" ،ونظرا لكون دراستنا ل تتوقف عىل
وصف ،جرد ومجع املعخلومات املتعخلقة ابدلراسة فقط عن طريق التمكمي ابس تخدام الساليب
الإيصائية ،بل تتعدى ذكل اإىل تفسري وحتخليل البياانت اخملتخلفة ،مث اس تخالص النتاجئ العامة،
فقد اس تخدمنا مضن املهنج الوصفي "املهنج التحخلييل" لخلوصول اإىل تفسريات كيفية تضاف اإىل
النتاجئ المكية لدلراسة ،وقد  م تطبيق املهنج "الوصفي التحخلييل" يف دراستنا ،ومنه فقد  م اإتباع
اخلطوات التالية
 ضبط الإشاكلية ابتداء من طرح تساؤلت ادلراسة اإىل غاية صياغة فرضيات ادلراسة. مجع معخلومات أولية تفيد يف اختيار أدوات مجع البياانت ،وضبط العينة. حتديد جحم ونوع العينة ومواصفاهتا وخصائصها. اإعداد أدوات مجع البياانت وتصمميها ،فامي خي :اإعداد الاس امترة الاس تبيان ودليل املقابالت.مجلة الجامع في الدراسات ال نفسية والعلوم التربو ية
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 مجع البياانت من مفردات العينة ،مث تفسري وحتخليل البياانت عىل ضوء الإشاكلية املطروحةوالفرضيات املصاغة لخلوصول اإىل النتاجئ اجلزئية والنتاجئ العامة لدلراسة.
 عينة ادلراسةمبا أن دراستنا هتدف اإىل تقيص ومعرفة الاس تخدام الفعيل ش بكة التواصل الاجامتعي
الفيس بوك يف مؤسسة كوندور ،وذكل من خالل معرفة الفروق يف الاس تخدام من خالل
متغريات البياانت الشصصية (اجلنس ،املنصب ،املس توى ادلرايس) ،وكذا معرفة أثر هذا
الاس تخدام من خالل عالقة اس تخدام الفيس بوك ابلتصال ادلاخيل واخلاريج لخلمؤسسة حمل
ادلراسة ،فقد اختار البايث احلرص الشامل للك عامل مؤسسة كوندور وادلين يعمخلون يف
اجملال الإداري مبؤسسة كوندور الكرتونيكس ،وقد كن عدده ( )89عامل اإداري ابملؤسسة
يعمخلون يف خمتخلف املصاحل وادلوائر الإدارية لها ،ييث  م توزيع عخلهيم ( )89اس امترة اس تبيان،
وقد اسرتجاعها لكها ،وعخليه فنتاجئ هذه ادلراسة س تحسب عىل نس بة اإىل ( )89مفردة.
 أدوات مجع البياانت من جممتع ادلراسةاعمتد البايث يف مجع بياانت ادلراسة امليدانية عىل الدوات التالية
 املاليظة وقد اس تخدهما البايث كصطوة أولية من خطوات البحث العخلمي مجلع املعخلوماتغري املكتوبة عن لدلراسة ،وإامنا ما ليظه البايث وما شاهده وأيسه أثناء تواجده يف
املؤسسة حمل ادلراسة ،فقد اس تخدم البايث املاليظة ابملشاركة اليت يشرتك فهيا البايث مع
املبحوثني أي أفراد العينة يف مواقفها شاهده من اجل التفاعل معهم لخلوصول اإىل تفسريات
هادفة لس باب السخلوك من خالل معايشة املواقف نفسها ومناقش هتا مع املبحوثني وتبادل الراء
معهم (بن مريس،2013،ص.)168
 املقابةل كنت املقابةل الداة الثانية اليت اس تخدهما البايث يف دراس ته من أجل مجعاملعخلومات ،وكنت املقابةل غري الرمسية ،ييث قابل البايث العديد من عامل مؤسسة كوندور
وطرح عخلهيم العديد من الس ئةل ،اليت كن حيتاج فهيا اإىل املعخلومات والدةل اليت ختدم البحث
وصول اإىل الهدف اذلي يبحث عنه يف اإجاابهتم (عبدالوهاب،2005،ص ،)20ويخلجا البايث
اإىل أسخلوب املقابةل غري الرمسية عندما يكون موضوعه ادلرايس معيق ومتشعبا
(احلسن،1987،ص.)105
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ويه مقابةل يرة غري مقننة ،واملقابةل احلرة مرنة ول توجد فهيا قيود وميكن تعديل
الس ئةل وتغيريها وزايدهتا أو اإنقاصها حبسب الظروف وأوضاع املسؤولني ،وتشجيعهم عىل
التعبري حبرية (دويدرى،ص ،)326ييث يمتزي هذا النوع من املقابالت ابملرونة يف اإدارة املقابةل،
وتوجيه الس ئةل واحلديث يف اإطار اخلطط والهداف العامة لتنظمي املقابةل ،كام يرتك احلرية
لخلمبحوث يف التعبري عن أرائه وأفاكره ومعخلوماته ومعتقداته حبرية اتمة تعكس خشصيته وجتعهل ل
حيس مبناخ أو قيود املقابةل (عبد امحليد،2000،ص.)37
 اس امترة اس تبيانوقد جاءت الاس امترة ويه الداة الثالثة والرئيس ية يف ادلراسة ،وهممة مجلع املعخلومات
عن أفراد العينة واملبحوثني مبا حيقق الهدف مهنا يف مجع املعخلومات اليت مل توفرها الدوات
السابقة ييث اعمتد البايث عىل اإجاابت املبحوثني املوجودة يف الاستبانة مجلع خمتخلف
املعخلومات اليت حيتاهجا يف دراس ته ،وتعترب الاستبانة من الدوات الساس ية مجلع املعخلومات
والبياانت مبارشة من املبحوثني بفضل من الس ئةل اليت يمت صياغهتا وتصمميها مس بقا فوق
الاس امترة (الصحيفة/القامئة) (بن مريس،2013،ص ،)181وقد جاءت اس امترة ادلراسة مقسمة
اإىل ثالث حماور رئيس ية متثل الس ئةل املطروحة من خاللها عىل املبحوثني يف مؤسسة كوندور
بربج بوعريرجي ،وقد تناول البايث يف احملور الول البياانت السوس يوثقافية لعينة البحث ،أما
يف احملور الثاين  م التطرق اإىل مدى اس تخدام ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف
مؤسسة كوندور الكرتونيكس ،ويف احلور الثالث تطرق البايث اإىل أثر اس تخدام ش بكة
التواصل الاجامتعي الفيس بوك عىل مس توى أداء مؤسسة كوندور وجاءت مخلمة جبميع جوانب
وأس ئةل ادلراسة.
 أسخلوب املعاجلة الإيصائية لخلبياانتبعد تأكد البايث من دقة اخلطوات والإجراءات السابقة يف دراس ته امليدانية ،وبعد
الانهتاء من مجع البياانت ومراجعهتا وحتخليخلها خطوة خبطوة ،قام البايث برتمزي بياانته ومن مث
تفريغ وتبويب تكل البياانت معمتدا عىل احلاسب اليل يف حتخلييل البياانت واختبار العالقات بني
املتغريات اليت أخضعها لدلراسة من خالل اس تخدام برانمج ( )SPSS -Version-15.0وهو
الربانمج الإيصايئ لخلعخلوم الاجامتعية ،ويعد برانمج ( )SPSSمن أكرث الربامج اس تخداما يف
جمال العخلوم الاجامتعية وذكل بسب سهولته النسبية لخلتعمل والاس تخدام ،كام انه يقدم العديد
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من الربامج الفرعية ذات الصةل ابدلراسات الإعالمية ،وتعترب اخلربة عامال همام يف الاس تفادة من
برامج احلاس بات اللية معوما (عبد الوهاب،2005،ص.)537
ومس تخدما املعامالت الإيصائية التالية
 يساب التكرارات واس تصراج النسب املئوية لخلمتغريات اخملتخلفة لدلراسة. اختبار التطابق ويرمز هل ابلرمز(ك )chi-square( )2وذكل لختبار وجود أو عدم وجودفروق بني املتغريات وقد اعمتد البايث قمية (ك )2عند درجة معنوية  0.05أي عند درجة ثقة
 ،%95وذكل ابلنس بة لخلفرضية الوىل والثانية والثالثة عىل التوايل.
 كام اس تخدم البايث نفس الاختبار السابق (اختبار ك )2ملعرفة وجود عالقة أو عدموجودها بني املتغريات عند مس توى دلةل  ،0.05وذكل ابلنس بة لخلفرضية الرابعة واخلامسة.
 نتاجئ ادلراسةولقد توصخلت ادلراسة امليدانية اإىل مجموع من النتاجئ واليت نذكرها يف النقاط التالية
 الفرضية الوىل توجد فروق يف اس تخدام موقع التواصل الاجامتعي يف مؤسسة كوندورالكرتونيكس تعزى ملتغري اجلنس عند مس توى دلةل .0.05
جدول رمق ( )1ينب الفروق يف اس تخدام ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف مؤسسة
كوندور يسب متغري اجلنس
درجة اس تخدام اجلنس
الفيس بوك
ذكر
ت %
32.35 11
دامئا
5.88 2
غالبا
12.94 4
أيياان

اجملموع
أنىث
ت
38
3
-

%
69.09
5.45
-

د.ح

ك2

مس توى ادللةل

ت %
55.05 49
5.61 5
4.49 4
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- - 5.88 2
اندرا
اجملموع اجلزيئ 74.54 41 55.88 19
25.46 14 44.11 15
أبدا
100 55 100 34
اجملموع

2.89 2
67.41 60
32.59 29
100 89
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4

0.002 17.110
***
**

 ماليظة النسب املوجودة يف اجلدول مرحجة.** قمية ك( )2اجلدولية عند درجة يرية( )4يف مس توى دلةل ( ،)9.488 (= )0.05ويف
مس توى دلةل ( ،)13.277( = )0.01ويف مس توى دلةل ( *** .)16.924( = )0.002دال
اإيصائيا.
من خالل اجلدول السابق ناليظ أن نس بة  %32.35من املبحوثني اذلكور يف
مؤسسة كوندور الكرتونيكس يس تخدمون الفيس بوك يف العمل ابملؤسسة بصفة دامئة ،يف حني
أن نس بة  %69.09من املبحوثني الإانث يس تخدمون ش بكة الفيس بوك يف املؤسسة بصفة
دامئة ،يف حني أن نس بة  %5.88من املبحوثني اذلكور يس تخدمون موقع التواصل الاجامتعي
الفيس بوك ابملؤسسة بصفة غالبا واندرا بنفس النس بة عىل التوايل ،بيامن نس بة  %5.45من
املبحوثني الإانث يس تخدمون الفيس بوك يف مؤسسة كوندور بصفة غالبا بيامن مل جند ول مبحوثة
مهنم عربت عن اس تخدامه لخلموقع بصفة اندرة ،ونس بة  %12.94من املبحوثني اذلكور يف
مؤسسة كوندور يس تخدمون الفيس بوك بصفة أيياان ،يف حني مل جند ول مفردة من فئة الإانث
عربت عن اس تخدام الفيس بوك يف املؤسسة بصفة أيياان.
وناليظ أيضا أن اجملموع اجلزيئ لخلمبحوثني اذلكور اذلين يس تخدمون الفيس بوك يف
مؤسسة كوندور الكرتونيكس قد كنت نسبته  ،%55.88مقابل  %44.11مهنم واذلين ل
يس تخدمون موقع التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف مؤسسة كوندور الكرتونيكس ،يف حني ان
نس بة اجملموع اجلزيئ لفئة الإانث اذلين يس تخدمون موقع التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف
مؤسسة كوندور الكرتونيكس قد بخلغت  ،%67.41مقابل نس بة  %32.59مهنن اذلين ل
يس تخدمن موقع التواصل الاجامتعي يف مؤسسة كوندور الكرتونيكس.
ومبا أن قمية ك( )2قد كنت ( )17.110عند درجة يرية ( )4ومس توى دللهتا ( )0.002ويه
اكرب من قميها اجلدولية ،ومنه نقول انه توجد فروق ذات دلةل اإيصائية يف اس تخدام موقع
التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف مؤسسة كوندور الكرتونيكس لصاحل فئة الإانث ،وهو ما
يؤكد نسب اجملموع اجلزيئ لالس تخدام أعاله ،و عخليه ميكن القول انه لكام كن املبحوث أنىث يف
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مؤسسة كوندور الكرتونيكس لكام كن اس تخدامه ملوقع التواصل الاجامتعي الفيس بوك أكرث
مقارنة ابملبحوث اذلكر ،وعخليه ميكن القول أن الفرضية الوىل قد حتققت.
 الفرضية الثانية "توجد فروق يف اس تخدام موقع التواصل الاجامتعي يف مؤسسة كوندورالكرتونيكس تعزى ملتغري املس توى التعخلميي عند مس توى دلةل .0.05
جدول رمق ( )2يبني الفروق يف اس تخدام ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف مؤسسة
كوندور الكرتونيكس يسب متغري املس توى التعخلميي.
د.ح
12

 -6 100

ك2

100

32.58 29
100 89

**21.534

- 44.82 13 34.04 16
7 100 29 100 47

ت %
55.05 49
5.61 5
4.49 4
2.24 2
67.41 60

مس توى ادللةل

ليسانس
ت %
45.55 20
10.63 5
8.51 4
4.25 2
65.95 31

دكتوراه
ت %
100 6
 - - -100 6

***0.043

درجة
اس تخدام
الفيس بوك
دامئا
غالبا
أيياان
اندرا
اجملموع
اجلزيئ
أبدا
اجملموع

املس توى التعخلميي
ماجس تري
ماسرت
ت  %ت %
100 7 55.17 16
 - - - - - -100 7 55.17 16

اجملموع

 ماليظة النسب املوجودة يف اجلدول مرحجة.** قمية ك ( )2اجلدولية عند درجة يرية ( )12يف مس توى دلةل ( ،)21.026( = )0.05ويف
مس توى دلةل ( ،)13.277( = )0.01ويف مس توى دلةل (.)16.924( = )0.002
*** دال اإيصائيا.
من خالل اجلدول رمق ( )2ناليظ أن نس بة  %100من املبحوثني اذلي احلامخلني
لشهادة ادلكتوراه واملاجس تري عىل التوايل يف مؤسسة كوندور الكرتونيكس يس تخدمون
الفيس بوك يف العمل ابملؤسسة بصفة دامئة ،يف حني مل جند ول مفردة من الفئتني السابقني
(ادلكتوراه ،املاجس تري) عربت عن اس تخداهما لخلفيس بوك من خالل الصفات التية غالبا،
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أيياان ،اندرا ،أبدا عىل التوايل ،يف حني أن نس بة  %55.17من املبحوثني احلامخلني لشهادة
املاسرت يس تخدمون ش بكة الفيس بوك يف املؤسسة بصفة دامئة ،ونس بة  %44.82مهنم ل
يس تخدمون موقع التواصل الاجامتعي الفيس بوك ابملؤسسة ،ومل جند ول نس بة من هذه الفئة
(حاميل شهادة املاسرت) عربت عن صفات الاس تخدام الخرى (غالبا وأيياان واندرا) ،بيامن
نس بة  %45.55من املبحوثني اذلين دلهيم مؤهل ليسانس يس تخدمون الفيس بوك يف مؤسسة
كوندور بصفة دامئة ،ونس بة  %10.63مهنم يس تخدمون الفيس بوك بصفة غالبا ،ونس بة
 %8.51مهنم (حاميل شهادة ليسانس) يس تخدمون الفيس بوك بصفة أيياان ،يف حني أن نس بة
 %4.25مهنم يس تخدمون ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك بصفة اندرا.
ومبا أن قمية ك( )2قد كنت ( )21.534عند درجة يرية ( )12ومس توى دللهتا ()0.043
ويه أكرب من قميها اجلدولية ،ومنه نقول انه توجد فروق ذات دلةل اإيصائية يف اس تخدام موقع
التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف مؤسسة كوندور الكرتونيكس لصاحل مؤهيل شهادة
املاجس تري وادلكتوراه ،عن ابيق املؤهالت اليت ميتخلكها املبحوث يف مؤسسة كوندور ،ومنه
ميكن القول انه لكام كن مؤهل املبحوث عاليا (مس توى تعخلميي عايل) لكام زاد اس تخدامه
لش باكت التواصل الاجامتعي وهذا يؤكد أن املؤسسة تويل اهامتما كبري ل إالطارات وكذا خمتخلف
التكنولوجيا فامي خيدم مصاحل وأنشطة املؤسسة ،ومنه ميكن القول أن الفرضية قد حتققت.
 الفرضية الثالثة توجد فروق يف اس تخدام موقع التواصل الاجامتعي يف مؤسسة كوندورالكرتونيكس تعزى ملتغري املنصب عند مس توى دلةل .0.05
جدول رمق ( )3يبسن الفروق يف اس تخدام ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف مؤسسة
كوندور الكرتونيكس يسب متغري املنصب.
الاس تخدام

55.05 49 100
 5.61 54.49 4 -
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%
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**38.227

دامئا 6 78.57 22 29.16 14
غالبا - - 10.41 5
أيياان - 10.71 3 2.08 1

4 100
 -- -

3 100
 -- -

د.ح

مترصف اإداري مترصف رئييس رئيس مصخلحة رئيس قسم فئة املسؤولني
ت  %ت
ت  %ت
ت %
ت %

ك2

املنصب اذلي يشغهل املبحوث يف مؤسسة كوندور
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مس توى ادللةل ***0.001

اجملموع
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اندرا - - 4.16 2
اجملموع 6 89.28 25 45.83 22
اجلزيئ
أبدا - 10.71 3 54.16 26
اجملموع 6 100 28 100 48
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 -4 100

 -3 100

 2.24 267.41 60 100

 -4 100

 -3 100

 32.58 29100 89 100

 ماليظة النسب املوجودة يف اجلدول مرحجة.** قمية ك( )2اجلدولية عند درجة يرية ( )16يف مس توى دلةل ( ،)26.296( = )0.05ويف
مس توى دلةل ( ،)32.00 ( = )0.01ويف مس توى دلةل ( *** .)37.697( = )0.001دال
اإيصائيا.
من خالل اجلدول رمق ( )3ناليظ أن نس بة  %100من املبحوثني اذلي يشغخلون
منصب رئيس دائرة وكذا رئيس مصخلحة وكذا فئة املسؤولني يس تخدمون ش بكة الفيس بوك يف
مؤسسة كوندور بصفة دامئة عىل التوايل ،وهنا ميكن القول أن بعض املسؤولني يقومون
ابلإعالانت لخلموظفني فامي خي :أعامهلم وكذا جديد املؤسسة عن طريق ش بكة التواصل
الاجامتعي ،وكذا الإعالن عن املنتجات اجلديدة لس تقطاب الزابئن والتفاعل معه والوصول
اإليه عن طريق ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك ،فيحن مل جند ول مفردة املبحوثني من
املناصب املذكورة سابقا عربت ابس تخداهما لش بكة الفيس بوك بصفة أيياان ،وغالبا ،واندرا،
وأبدا عىل التوايل يف مؤسسة كوندور الكرتونيكس ،يف حني أن نس بة عىل التوايل يف مؤسسة
كوندور الكرتونيكس يس تخدمون الفيس بوك يف العمل ابملؤسسة بصفة دامئة،يف حني مل جند ول
مفردة من الفئتني السابقني (ادلكتوراه ،املاجس تري) عربت عن اس تخداهما لخلفيس بوك من خالل
الصفات التية غالبا ،أيياان ،اندرا ،أبدا عىل التوايل ،يف حني أن نس بة  %55.17من
املبحوثني احلامخلني لشهادة املاسرت يس تخدمون ش بكة الفيس بوك يف املؤسسة بصفة دامئة،
ونس بة  %44.82مهنم ل يس تخدمون موقع التواصل الاجامتعي الفيس بوك ابملؤسسة ،ومل جند
ول نس بة من هذه الفئة (حاميل شهادة املاسرت) عربت عن صفات الاس تخدام الخرى (غالبا
وأيياان واندرا) ،بيامن نس بة  %45.55من املبحوثني اذلين دلهيم مؤهل ليسانس يس تخدمون
الفيس بوك يف مؤسسة كوندور بصفة دامئة ،ونس بة  %10.63مهنم يس تخدمون الفيس بوك بصفة
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غالبا ،ونس بة  %8.51مهنم (حاميل شهادة ليسانس) يس تخدمون الفيس بوك بصفة أيياان ،يف
حني أن نس بة  %4.25مهنم يس تخدمون ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك بصفة اندرا.
ومبا أن قمية ك( )2قد كنت ( )28.227عند درجة يرية ( )16ومس توى دللهتا ()0.001
ويه أكرب من قميها اجلدولية ،ومنه نقول انه توجد فروق ذات دلةل اإيصائية يف اس تخدام موقع
التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف مؤسسة كوندور الكرتونيكس تعزى ملتغري املنصب لصاحل
مؤهيل شهادة املاجس تري وادلكتوراه ،عن ابيق املؤهالت اليت ميتخلكه املبحوث يف مؤسسة
كوندور ،ومنه ميكن القول أنه لكام كن مؤهل املبحوث عاليا (مس توى تعخلميي عايل) لكام زاد
اس تخدامه لش باكت التواصل الاجامتعي الفيس بوك وهذا يؤكد أن املؤسسة تويل اهامتما كبري
ل إالطارات وكذا خمتخلف الوسائط التكنولوجيا فامي خيدم مصاحل وأنشطة املؤسسة عىل غرار
الفيس بوك ،وعخليه ميكن القول أن الفرضية اليت اقرتحا البايث قد حتققت.
 الفرضية الرابعة توجد عالقة بني اس تخدام موقع التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف مؤسسةكوندور الكرتونيكس وحتسن التصال ادلاخيل لخلمؤسسة عند مس توى دلةل .0.05
جدول رمق ( )4يبني العالقة بني اس تخدام ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك وحتسن
التصال ادلاخيل لخلمؤسسة.
د.ح
3
3
3

**8.372 4.897 **8.979

القضاء عىل التشويش
اذلي يصيب املعخلومة

100 60 61.66 37 38.33 23

تسهيل التفاعل

100 60 23.33 14 76.66 46
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تسهيل سريورة العمل

3

ك2

100 60 73.33 44 26.66 16

مارس 2017

مس توى ادللةل ***0.000 ***0.038 0.179 ***0.029

ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك
مظاهر حتسن
التصال ادلاخيل
يس تخدم ل يس تخدم اجملموع
ت  %ت  %ت %
رسعة تداول و وصول املعخلومات 100 60 43.43 36 56.66 24
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3
3

**31.428 **13.123

القضاء عىل عوائق التصال

100 60 30.00 18 70.00 42

***0.000 ***0.004

سهوةل التصال بني املوظفني

100 60 55.00 33 45.00 27

 ماليظة ميكن أن خيتار املبحوث أكرث من اإجابة.** ك( )2اجلدولية عند درجة يرية( )3ومس توى دلةل  ،)7.815( =0.05عند مس توى دلةل
 ،)11.345(=0.01وعند مس توى دلةل .)16.266( =0.001
*** دال اإيصائيا.
من خالل اجلدول رمق ( )4واذلي يبني العالقة بني اس تخدام ش بكة التواصل
الاجامتعي وحتسن التصال ادلاخيل ملؤسسة كوندور الكرتونيكس من خالل رسعة تداول
ووصول املعخلومة يظهر لنا أن قمية ك( )2احملسوبة كنت ( )8.979عند درجة يرية ()3
ومس توى دلةل ( )0.029ويه اكرب من قميهتا اجلدولية وميكن أن نقول انه توجد عالقة بني
اس تخدام ش بكة التواصل الاجامتعي ورسعة تداول ووصول املعخلومة داخل مؤسسة كوندور.
كام أن قمية ك( )2احملسوبة كنت ( )4.897عند درجة يرية ( )3ومس توى دللهتا
( ،)0.179ويه اصغر من قميهتا اجلدولية ،ومنه نقول انه ل توجد عالقة بني اس تخدام موقع
التواصل الاجامتعي الفيس بوك وتسهيل سريورة العمل يف مؤسسة كوندور الكرتونيكس.
كام يظهر جخليا يف اجلدول أعاله أن قمية ك( )2احملسوبة قد بخلغت ( )8.372عند درجة
يرية ( )3ومس توى دللهتا ( ،)0.038ويه أكرب من قميها اجلدولية ومنه نقول انه توجد عالقة
بني اس تخدام موقع التواصل الاجامتعي الفيس بوك والقضاء عىل التشويش اذلي قد يصيب
املعخلومة يف مؤسسة كوندور الكرتونيكس.
وناليظ أن قمية ك( )2احملسوبة قد بخلغت قميهتا( )44.256عند درجة يرية ()3
ومس توى دللهتا ( )0.000ويه اكرب من قميها اجلدولية وهنا نقول انه توجد عالقة بني
اس تخدام ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك وتسهيل التفاعل يف مؤسسة كوندور.
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وقد كنت قمية ك( )13.123( )2عند درجة يرية ( )3ومس توى دللهتا ()0.004
ويه اكرب من قميها اجلدولية ونس تنتج أنه توجد عالقة بني اس تخدام الفيس بوك وسهوةل التصال
بني املوظفني يف مؤسسة كوندور الكرتونيكس.
ويكشف اجلدول أعاله أن قمية ك( )2احملسوبة قد بخلغت ( )31.428عند درجة يرية
( )3ومس توى دللهتا ( )0.000ويه اكرب من قميها اجلدولية ،ومنه ميكن أن نقول انه توجد
عالقة بني اس تخدام ش بكة التواصل الاجامتعي والقضاء عىل عوائق التصال داخل مؤسسة
كوندور الكرتونيكس.
وعخليه ميكن القول أن موقع التواصل الاجامتعي الفيس بوك سهل من التصال ادلاخيل
ملؤسسة كوندور الكرتونيكس من خالل املؤرشات اليت ذكرها البايث واخلاصة ابلتصال
ادلاخيل ،وقد حتققت الفرضية اليت اقرتهحا البايث ،ييث توجد عالقة بني اس تخدام
الفيس بوك وحتسن التصال ادلاخيل ملؤسسة كوندور.
 الفرضية اخلامسة توجد عالقة بني اس تخدام موقع التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف مؤسسةكوندور الكرتونيكس و حتسن التصال اخلاريج لخلمؤسسة عند مس توى دلةل .0.05
جدول رمق ( )5يبني العالقة بني اس تخدام ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك وحتسن
التصال اخلاريج لخلمؤسسة.

حتسني صورة املؤسسة

100 60 35.00 21 65.00 39

ربط املؤسسة ابمجلهور اخلاريج 7 88.33 53
والتواصل معه
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مظاهر حتسن
التصال اخلاريج
ل يس تخدم اجملموع
يس تخدم
ت  %ت %
ت %
التعريف ابملؤسسة دلى متعامخلهيا 100 60 28.33 17 71.66 43
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تسهيل التصال ابملؤسسات
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100 60 63.33 38 36.66 22
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 ماليظة ميكن أن خيتار املبحوث أكرث من اإجابة.** ك( )2اجلدولية عند درجة يرية( )3ومس توى دلةل  ،)7.815( =0.05عند مس توى دلةل
 ،)11.345(=0.01وعند مس توى دلةل .)16.266( =0.001
*** دال اإيصائيا.
من خالل اجلدول رمق( )5واذلي يبني العالقة بني اس تخدام ش بكة التواصل الاجامتعي
وحتسن التصال اخلاريج ملؤسسة كوندور الكرتونيكس من خالل التعريف ابملؤسسة دلى
متعامخلهيا بصورة أكرب يظهر لنا أن قمية ك( )2احملسوبة كنت ( )34.069عند درجة يرية ()3
ومس توى دلةل ( )0.019ويه اكرب من قميهتا اجلدولية وميكن أن نقول انه توجد عالقة بني
اس تخدام ش بكة التواصل الاجامتعي يف مؤسسة كوندور والتعريف ابملؤسسة دلى متعامخلهيا
بصورة اكرب.
مبا أن قمية ك( )2احملسوبة كنت ( )25.014عند درجة يرية ( )3ومس توى دللهتا
( ،)0.013ويه اصغر من قميهتا اجلدولية ،ومنه نقول انه توجد عالقة بني اس تخدام موقع
التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف مؤسسة كوندور وحتسن صورة املؤسسة.
كام يظهر جخليا يف اجلدول أعاله أن قمية ك( )2احملسوبة قد بخلغت ( )52.237عند
درجة يرية ( )3ومس توى دللهتا ( ،)0.000ويه اكرب من قميها اجلدولية ومنه نقول انه توجد
عالقة بني اس تخدام موقع التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف مؤسسة كوندور وربط املؤسسة
ابمجلهور اخلاريج والتواصل معه.
كام ناليظ أن قمية ك( )2احملسوبة قد بخلغت قميهتا ( )7.798عند درجة يرية ()3
ومس توى دللهتا ( )0.050ويه اكرب من قميها اجلدولية وهنا نقول أنه توجد عالقة بني
اس تخدام ش بكة التواصل الاجامتعي الفيس بوك يف مؤسسة كوندور وتسهيل التصال
ابملؤسسات الخرى.
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وعخليه ميكن القول أن موقع التواصل الاجامتعي الفيس بوك سهل من التصال اخلاريج
ملؤسسة كوندور الكرتونيكس من خالل املؤرشات اليت ذكرها البايث واخلاصة ابلتصال
اخلاريج ،وقد حتققت الفرضية اليت اقرتهحا البايث ،ييث توجد عالقة بسن اس تخدام
الفيس بوك وحتسن التصال اخلاريج ملؤسسة كوندور.
 خامتةلعل أبرز نقطة ميكن الإشارة اإلهيا يف هذه ادلراسة هو الاس تخدام المثل لهذه
التكنولوجيا احلديثة ووسائطها اجلديدة يف شلك الإعالم اجلديد فامي خيدم املؤسسات
الاقتصادية من انيية التواصل والتصال املؤسسايت ،ونشاطه ادلاخيل واخلاريج ،وكذا بيئة
وحميط معل املؤسسة ،وعالقاهتا مع خمتخلف فروعها ونقاط بيعها ،وموردهيا وموزعهيا ،وكذا
عالقاهتا مع خمتخلف املؤسسات الخرى سواء يكومية أو غري ذلكن من أجل الهنوض
ابملؤسسة يف حد ذاهتا والهنوض ابلقتصاد الوطين يف ظل العوملة الاقتصادية والاجامتعية
والثقافية والس ياس ية ،وفرض النفس عىل املس توى احمليل وا إلقخلميي ،وملا ل عىل املس توىل
العخلمي.
مواقع التواصل الاجامتعي اليوم وعىل غراره الفيس بوك اليوتوب والتوتري ويه تتيح
فضاءات لخلمؤسسات الاقتصادية من اجل فتح أو قنوات أو اإنشاء صفحات من خاللها ميكن
لها ان تعرض منتجاهتا عىل الزبون ليك تصل اإليه يف الوقت املناسب وبأقل تاكليف اليت كنت
ابهظة المثن فامي مىض مع الإعالم التخلفزيون وعرب اجلرائد واجملالت ،ومن خالل هذه الصفحات
ميكن الوصول اإىل الزبون ،وما تتيح من التواصل معه يف معخليات الرشاء والبيع والتسوق عرب
الفضاء الزرق الفيس بويك خاصة اإذا ما ارتبط خبدمات التوصيل الفوري من طرف القامئني
عىل املؤسسة ،وكذا وادلفع الالكرتوين للموال والفواتري من طرف الزابئن واملتعامخلني اخلواص
أو العموميني ،وهذا ما يخلوح يف الفق ظهور ما يسمى ابلقتصاد الرمقي أو التجارة الالكرتونية
أو املساحات التجارية عىل مواقع التواصل الاجامتعي وخاصة موقع الفيس بوك لنه لقا ش يوعا
يف الفرتات الخرية يف الوطان العربية معوما ويف اجلزائر عىل وجه اخلصوص.
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أ .شيخة سلطان الرويس

واقع الشراكة المجتمعية في تمو يل المشروعات التعليمية

واقع الرشاكة اجملمتعية يف متويل املرشوعات التعلميية
من وهجة نظر قائدات ووكيالت مدارس التعلمي العام يف مدينة ادلواديم
أ .ش يخة سلطان الرويس
جامعة المري سطام بن عبدالعزيز -اخلرج  -اململكة العربية السعودية
 -امللص:

حبثت هذه ادلراسة واقع الرشاكة اجملمتعية يف متويل املرشوعات التعلميية من وهجة نظر قائدات
ووكيالت مدارس التعلمي العام مبدينة ادلواديم .اس تخدم املهنج الوصفي وطبق عىل جممتع ادلراسة واذلي
غطى ( )54مدرسة وحوايل ( )124قائدة ووكيةل حيث وزع اس تبيان بين عىل حمورين رئيسني أنواع
الرشاكة اجملمتعية يف متويل املرشوعات التعلميية ومعوقات الرشاكة اجملمتعية يف متويل املرشوعات التعلميية.
وقد توصلت ادلراسة اىل مجموعة نتاجئ من أمههن ضعف الرشاكة اجملمتعية يف متويل التعلمي مبدارس
البنات .وغياب التصطيط الاقتصادي واملايل السلمي لتمنية املوارد اذلاتية .كام أوصت ادلراسة مجموعة توصيات
مثل تفعل مراكز الرشاكة اجملمتعية يف قطاع التعلمي مبدينة ادلواديم ،ويس تفاد من الوقاف مكصدر حيوي
وهمم ميكن الاس تفادة منه يف متويل التعلمي.

- Abstract:
This study examined the reality of community partnership in financing
educational projects according to the point of views of the leaders of general
education schools in Dawadmi and their assistants. Descriptive method was
applied to the population of the study، which covered 54 schools and about 124
leader and assistants. A questionnaire was distributed. It was built on two main
axes: the types of community partnership in the funding of educational projects
and constraints of community partnership in financing educational projects.
The study found some results for example، the weakness of community
partnership in education funding in girls' schools. And the absence of economic
and financial planning for the proper development of inner resources. The
study also recommended a set of recommendations such as doing community
partnership centers in the education sector in Dawadmi، and taken advantage
of Awqaf as a vital and important result that can benefit education funding.
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 مقدمةتشهد صناعة التعلمي تطورات هامة وحراكا الفت اا يف الس نوات القريبة املاضية ،وابعتبار
أن الفرد حمور معلياهتا فقد تنوعت مرشوعات التعلمي بشلك كبري من حيث أهدافها وجماالت
تنفيذ حمتواها ،وميثل التعلمي احد المعدة الساس ية للتمنية الاقتصادية يف أي دوةل؛ حيث أنه
أساس الثورة التكنولوجية ومكون رئيس للتمنية البرشية؛ فالعقل البرشي مرشوع نوعي جنحت
ادلول املتقدمة يف استامثره والاس تفادة من نتاجه الفكري يف كفة امليادين لتصل اىل ما يه
عليه الآن من تقدم وازدهار .وابلرمغ من ذكل يظل الفرد كيان ذا قمية انسانية وفكرية هل
طموحاته واس تقالليته اليت ال ميكن اغفالها ،كام أنه يقع عىل عاتق املؤسسات التعلميية مس ئولية
اش باع حاجاته النفس ية ،اجلسدية واذلهنية ،لتحقق الغاية املأموةل ابعتبارها منارات علمية هممة
ترشق برؤى فريدة تعزز من منو وتقدم اجملمتعات.
واحلاقا ملا س بق كن لظهور ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دور كبري يف قلب
موازين ومعايري تقومي التعلمي وأدواته وعنارصه حيث وفرت أجواء وبيئات جديدة من التعلمي
والتعمل مل تكن معهودة من قبل .وأحدثت هذه الثورة أيضا نقةل نوعية يف حمتوى املادة العلمية
يف مناجه التعلمي وأساليبه التعلميية بسبب حاجات سوق العمل مما ترتب عليه متطلبات أخرى
متثلت يف الطلب املزتايد عىل التعلمي النوعي .ونظرا للتاكليف الباهظة اليت يتطلهبا اس تخدام
التكنولوجيا احلديثة يف التعلمي والتدريب مل يعد مبقدور ادلول واحلكومات حتمل االنفاق علهيا من
املصادر العامة لدلوةل فظهرت ادلعوة للصصصصة" .مففهوم خصصصة التعلمي ال يزال بعيدا عن
التحديد وهو يغطي جماال واسعا من النشطة ليبدو اكرب وأوسع من أن يكون املقصود
ابخلصصصة جمرد امتالك القطاع اخلاص للمؤسسات التعلميية .وقد نتج عن ذكل أن ظهر
خلصصصة التعلمي أشاكل عديدة متنوعة ،ويه أشاكل روعي فهيا أن حتفظ للتعلمي جمانيته
وتس متر ادلوةل يف االنفاق عىل التعلمي ولكن بنظرة خمتلفة" (املانع ،2003 ،ص.)102
وتعد قضية اقرار ترشيعات وأنظمة لمتويل التعلمي من أمه القضااي اليت تواجه التعلمي
بسبب ارتفاع معدالت التلكفة بصورة مس مترة وتزايد أعداد الطلبة ومطالب البحوث،
التحضريات واملعامل ،وأمهية اعادة هندسة النظام القويم للتعلمي والبيئة التنظميية للمؤسسات
التعلميية لتشمل العنارص الساس ية يف الكيان التعلميي من مناجه ،معلمني ،طالب وجتهزيات.
ابالضافة اىل أهنا "قضية متجددة دوما بسبب التغريات يف النظام العاملي ،وارتفاع تلكفة التعلمي
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مما يؤثر يف نس بة اخملصصات املرصودة هل" ( .)Griffin,1993,p3ذلكل مل يعد المتويل احلكويم
كيف مكصدر للمتويل ،كام أن ادلول العربية شأهنا شأن ادلول الخرى تواجه حتدي اجياد
اسرتاتيجية فعاهل تمني مواردها املالية اذلاتية وتقلل من الاعامتد عىل المتويل احلكويم للتعلمي.
لهذا قامت اململكة العربية السعودية بوضع "رؤية  ،"2030واليت تطمح احدى أهدافها
الاسرتاتيجية اىل توفري مصادر متويلية خمتلفة من خالل رفع دور رشاكة القطاع الهيل واخلاص
يف صناعة التعلمي .وذكل نتيجة اعتبارات عديدة كضطراب الوضاع االقلميية وارتفاع أسعار
البرتول .مما دعا اىل رضورة ارشاك كفة تنظاميت اجملمتع لتوفري مصادر متويل متنوعة مس تقةل عن
ادلمع احلكويم.
ويعترب التعلمي مسؤولية مشرتكة بني ادلوةل واجملمتع ،حيث يرىج مهنا اصالح كفة
املرشوعات التعلميية من أجل بناء مس تقبل أفضل للجيال احلارضة واملس تقبلية .وهذا ما أكده
الشايع (1435هـ،ص .)48-47حيث يرى أن الرشاكة اجملمتعية يف التعلمي خصوصا يه احدى
الدوات اليت تساعد يف دفع جعةل التمنية املس تدامة لي جممتع ،من خالل اسهام املؤسسات
الاجامتعية والاقتصادية تطوع اا ،سواء ابلرأي أو ابلعمل أو ابلمتويل الجناح الربامج التعلميية
والاجامتعية.
جمل
وعليه فالرشاكة ا متعية يه معلية تعاونية تظهر اس تعداد اجملمتع لالسهام احليوي والفعال
يف حتسني التعلمي وتطويره .وتعزز مسة التاكفل يف اجملمتع املسمل اذلي يسعى ابماكانته البرشية
واملادية لمتويل العملية التعلميية من أجل احلصول عىل تعلمي جيد النوعية واذلي يتطلب وضع
أآليات متويل جديدة للمؤسسات التعلميية .وهذا التوجه يدمع أمهية ادلراسة واليت تتناول واقع
الرشاكة اجملمتعية يف متويل املرشوعات التعلميية من وهجة نظر قائدات املدارس الثانوية يف التعلمي
العامل مبحافظة ادلواديم.
 مشلكة ادلراسةتعترب املنافسة ادلولية عىل االنتاج املعريف اذلي يتحول من خالل جتربة علمية اىل منتج
مبتكر يسامه يف اعالء حضارة انسانية معينه مبجال ما ،رضيبة قومية حتتاج اىل مبالغ طائةل،
وهذا يس تدعي الانتباه اىل أنه قد انهتىى الزمن اذلي يعمتد فيه التقدم عىل ايديولوجية س ياس ية
أو فزييقية معينة ،فالمر يس توجب ادراك أن التقدم يعمتد عىل الاس تخدام المثل لرأس املال
الفكري؛ ذلكل نشأت عالقة من نوع أآخر بني التعلمي والاقتصاد حيث يتجه حنو الاقتصاد
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد ()04

مارس 2017

337

أ .شيخة سلطان الرويس

واقع الشراكة المجتمعية في تمو يل المشروعات التعليمية

املعمتد عىل املهارات العليا واليت تتطلب خلق نظام تعلميي يؤسس عىل فكرة أن التعلمي مورد
اقتصادي يبىن عليه ازدهار ادلخل القويم يف أي دوةل.
وليك يس تطيع التعلمي حتقيق رؤى كثري من ادلول يف اعامتده مكورد برشي يرفع من
كفاءة سوق العمل واذلي حيتاج اىل تطوير شامل يف كفة عنارصه ومؤسساته ،وأيضا حيتاج
اىل رفع فاعلية العملية التعلميية عرب جتنيد طاقات برشية ومادية مما سزييد من انفاق ادلوةل عليه
مكرشوع مس تقبيل يعود علهيا مبصرجات تسامه يف هنوضها وازدهار اقتصادها؛ مما دعا
الس ياس يني والاقتصاديني واملفكرين املتصصصني اىل املناداة بأمهية بناء أآليات واسرتاتيجيات
علمية وتطبيقية توفر أساليب وحلول مبتكرة لتوفري مصادر متويل متنوعة للتعلمي حىت خيفف
عن كهل ادلوةل بعض من املصاريف املرهقة خاصة يف ظل رسعة التطور علمي اا وتكنولوجي اا.
"وحبمك أن متويل التعلمي مدخال ابلغ المهية الفتقاده اىل بدائل خمتلفة حتل مشالكت متويليه
برمغ دعوة العديد من ادلراسات ،املؤمترات والبحوث العلمية اىل تطوير أساليب متويليه
مبتكرة"(سالمة،1995،ص( ، )82الس يد.)2004 ،
وذكل "للزتايد الكبري يف أعداد الطالب وجعز كثري من بدلان العامل عن القيام بأعباهئا
التعلميية كمةل ومن مث ظهور احلاجة اىل دراسة علمية تساعد يف الوصول اىل أحسن عائد ممكن
بأقل التاكليف املمكنة ،ويؤدي ابلتايل اىل ترش يد هذه النفقات ابالستناد اىل الوسائل الفنية
اخملتلفة واحلاجة اىل البحث عن مصادر المتويل اخملتلفة اليت ميكن أن تغذي التعلمي وتسد نفقاته
وحاجاته" (فليه،2003،ص ،)14-13ومن اخلطأ أن يعمتد التعلمي عىل ادلوةل فقط يف متويهل،
بل يطلب المر العمل عىل زايدة مصادر المتويل هل للحفاظ عىل اس متراريته وتوازنه وذكل من
خالل طرح مجموعة حلول كتفعيل الرشاكة اجملمتعية مث اال.
وتظهر مشلكة ادلراسة يف مدى اماكنية تفعيل الرشاكة اجملمتعية يف متويل املرشوعات
التعلميية ابعتبارها "توهج اا تمنو ااي يقوم عىل أساس التعاون ،التاكفؤ والتاكمل للدوار اليت تقوم
هبا" (معاوي،2009،ص)30؛ فقد ذكرت دراسة (العتييب )2004،أن واقع اسهام القطاع
اخلاص يف متويل التعلمي العام يف اململكة العربية السعودية من وهجة نظر مس ئويل التعلمي العام
ومس ئويل القطاع اخلاص ضعيف يف مجمهل ،كام اندت دراسة (الكبييس )2009،برضورة
مسامهة القطاع اخلاص والفراد يف حتمل تاكليف التعلمي عامة والتعلمي اجلامعي خاصة.
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كام أكدت دراسة ) احملرج1423،هـ) أنه برمغ ما حيققه التعاون من مزااي وفوائد كبرية،
فان مس توى التعاون يف اململكة العربية السعودية بني املدرسة واجملمتع احمليل ال يزال حمدود أو
يف نطاقات ضيقة .ولن التعلمي العام يواجه تيارات شديدة غري مس بوقة مصمت "رؤية
 ،"2030وفق أهداف اسرتاتيجية تدعو اىل أمهية تفعيل الرشاكة اجملمتعية يف متويل املرشوعات
التعلميية من أجل رفع كفاءة أداء املدارس احلكومية دلفع جعةل التمنية ابعتبارها هدف قويم
منشود.
 أس ئةل ادلراسةستسعى ادلراسة احلالية اىل االجابة عن الس ئةل من السؤال الرئيس التايل ما واقع
الرشاكة اجملمتعية يف متويل املرشوعات التعلميية من وهجة نظر قائدات ووكيالت مدارس التعلمي
العام مبحافظة ادلواديم؟
 -1ما أنواع الرشاكة اجملمتعية يف متويل املرشوعات التعلميية من وهجة نظر قائدات ووكيالت
مدارس التعلمي العام مبحافظة ادلواديم؟
 -2ما معوقات متويل املرشوعات التعلميية من خالل الرشاكة اجملمتعية من وهجة نظر قائدات
ووكيالت مدارس التعلمي العام مبحافظة ادلواديم؟
 أهداف ادلراسة -1التعرف عىل انواع الرشاكة اجملمتعية يف متويل املرشوعات التعلميية من وهجة نظر قائدات
ووكيالت مدارس التعلمي العام مبحافظة ادلواديم.
 -2التعرف عىل معوقات متويل املرشوعات التعلميية من خالل الرشاكة اجملمتعية من وهجة نظر
قائدات ووكيالت مدارس التعلمي العام.
 أمهية ادلراسةأ -المهية النظرية
 -1قةل البحوث اليت تناولت واقع الرشاكة اجملمتعية يف متويل التعلمي.
 -2توحض مدى اس تعداد مدارس التعلمي العام للبنات مبحافظة ادلواديم لبناء رشاكت جممتعية
فاعةل.
 -3التوصل اىل توافق بني املدارس والرشاكة اجملمتعية يدمع مزيانيات املدارس ويقوي من النتاجئ
الاجامتعية والتعلميية.
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 -4نرش مفهوم ثقافة الرشاكة اجملمتعية داخل مدارس التعلمي العام للبنات مبحافظة ادلواديم.
ب -المهية العملية
 -1توفري مصادر متويل مبتكرة للمرشوعات التعلميية من خالل الرشاكة اجملمتعية اس تجابة لرؤية
اململكة .2030
 -2اسرتشاد اىل أحاكم ومبادئ ترتمج اىل واقع معيل يؤهل املدارس لعمل رشاكت جممتعية
متويلية فاعةل.
 مصطلحات ادلراسة -1الرشاكة اجملمتعية
يعرفها سلمي (،2005ص )37-36بأهنا عقد بني اثنني أو أكرث للقيام بعمل مشرتك،
مبعىن تضافر اجلهود احلكومية واخلاصة والهلية يف مواهجة أي مشلكة من خالل اتصال فعال
هيدف اىل اتفاق من خالل التنس يق يف اعداد ،تنفيذ ومتابعة الربامج واملرشوعات والنشطة.
وتعرفها الباحثة اجرائيا بأهنا عقد الزايم نفعي قوامه الشفافية ،التاكمل واملساواة
تتشارك فيه املؤسسات التعلميية ،اخلاصة والهلية لجل التصطيط ملنفعة مادية توفر موارد
مالية لمتويل املرشوعات التعلميية.
 -2المتويل :يعرفه العتييب بأهنا السهامات العينية والنقدية اليت تقدم دلمع مرشوعات وأنشطة
وبرامج وزارة الرتبية والتعلمي من قبل املؤسسات والرشكت يف اململكة العربية السعودية
(1425ه،ص.)29
 -3متويل املرشوعات التعلميية عرفته الباحثة اجرائيا بأنه وظيفة ادارية ختطط للحصول عىل
موارد مادية وعينية تدمع املرشوعات التعلميية اليت لها صةل ابملهنج ،املعمل ،الطالب واملباين
املدرس ية.
 اجلانب النظريأوال الرشاكة اجملمتعية يف التعلمي
 1-1مفهوم الرشاكة اجملمتعية
اختلفت الدبيات يف وضع مفهوم للرشاكة اجملمتعية وذكل لهنا حتاول صياغهتا بشلك
يتناسب مع طبيعة التعلمي واخلروج بأفضل صورة تعكس عالقهتا به يف نسق متنامغ ومتاكمل.
وابلنس بة ملفهوم الرشاكة يف اللغة فقد جاء يف املعجم الوجزي" أرشكه يف أمر أدخهل فيه ،ويقال
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أرشك ابهلل جعل هل رشياك ا يف ملكه ،وشاركه كن رشيكه ،وتشارك يعين اشرتك ،والرشكة عقد
بني اثنني أو أكرث للقيام بعمل مشرتك" )مجمع اللغة العربية،1994 ،ص.)342 -341
وأشار قاموس  Websterاىل أن للرشاكة معاين متعددة ،مهنا ما يعرب عن وجود
عالقة قانونية او رشعية بني خشصني أو أكرث ارتبطوا مع بعضهم البعض يف شلك تعاقد اجامتعي
وفق مبادئ يف جمال العامل والتجارة ،ويف معىن أآخر أن الرشاكة تتضمن العالقات اليت تش به
العالقات القانونية واملس تخدمة يف التعاون بني الرشكء بشلك يتحدد فيه احلقوق واملسؤوليات
عىل بعضهم البعض (.)Webster, 1988,p859
بيامن يرى سامل بأن الرشاكة " رؤية جديدة لتوزيع الدوار بني مؤسسات التعلمي وبني
أفراد اجملمتع ،أو بيهنام وبني املنظامت غري احلكومية والقطاع اخلاص" (سامل، 2008،ص.)85
 1-2أهداف الرشاكة بني املدرسة وبني اجملمتع احمليل
ان الرشاكة بني املدرسة وبني اجملمتع احمليل ليست هدف اا نقف عنده؛ بل يه وس يةل
لتحقيق مجموعة من الهداف ،من أمهها مساعدة املدرسة لتحقيق أهدافها ،وتكوين خشصيات
الطالب السوية من مجيع اجلوانب النفس ية والعقلية والبدنية .وهناك أهداف تفصيلية للرشاكة
أشار الهيا العجمي ( ،)2007من أمهها:
 -1توفري املوارد املالية واملادية الالزمة لتجويد التعلمي.
 -2حتسني جودة املنتج التعلميي ،مبا يكفل اجياد مواطنني صاحلني دلهيم وعي بواجباهتم وحقوقهم
حنو جممتعهم.
 -3تبادل الفاكر واخلربات بني املدرسة وبني اجملمتع احمليل مبا يسهم يف دمع الكفاايت ادلاخلية
واخلارجية للتعلمي ،ويضمن حتقيق التطور والتمنية للك من املدرسة واجملمتع.
 -4تعميق روح التعاون بني الطراف املشاركة.
 -5تقليل السلبيات اليت يعاين مهنا التعلمي الناجتة عن اتباع أسلوب املركزية يف ادارته؛ واليت
يصاحهبا حتول االدارة املدرس ية اىل جمرد أداة للتنفيذ.
وترى الباحثة أن مسؤولية ادارة املدرسة اكرب يف وضع اخلطط واالجراءات املناس بة
من اجل حتقيق أهداف تربوية اسرتاتيجية مس تفيدة يف ذكل من دور اجملمتع احمليل جبميع فئاته
يف دمع مسرية التعلمي.
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 1-3املعامل الرئيسة للرشاكة اجملمتعية يف أنظمة وزارة الرتبية والتعلمي (النوح1436 ،هـ ،ص
:)251-249
مع التطورات اليت شهدهتا اململكة العربية السعودية يف العقود املاضية تغريت النظمة
واللواحئ ،وابلتايل تغري دور ادارة املدرسة املتعلق بتفعيل الرشاكة مع اجملمتع احمليل ،فقد كن دور
ادارة املدرسة حمدود اا بطلب مساعدة أولياء المور ،كام ن :عىل ذكل نظام املدارس المريية
عام 1357هـ يف املادة رمق ( )130للمدير أن يطلب مساعدة أولياء المور عىل اصالح حال
أبناهئم العلمية والخالقية عىل قدر االماكن (وزارة الرتبية والتعلمي، 2003 ،ص ،)97مث تطور
دور ادارة املدرسة اىل تكوين جملس الآابء واملعلمني ،كام ن :عىل ذكل النظام ادلاخيل
للمدرسة الابتدائية؛ اذلي صدر عام 1384هـ ،وأفرد اب ااب كم اال عن عالقة املدرسة ابجملمتع،
ومن أبرز ما ورد فيه  :وجوب أنه يسود التعاون بني أفراد املدرسة أوال ،مث بيهنم وبني أولياء
أمور الطالب والهايل ،وتكوين جملس الآابء واملعلمني.
ومل يتغري دور ادارة املدرسة كثري اا عندما صدرت الالحئة ادلاخلية لتنظمي مدارس
املرحلتني املتوسطة والثانوية عام 1390هـ؛ اليت أشارت يف املادة الثامنة والربعني اىل تكوين
جملس للآابء ،وأفردت الفصل الثامن للتعاون بني املدرسة وبني البيت أكدت فيه عىل تعاون
ادارة املدرسة وأولياء أمور الطالب؛ للتفامه فامي خي :حسن سري أوالدمه وتوجهيهم ،وأن
تسعى املدرسة لتحقيق وتقوية روابط العالقة بني البيت واملدرسة )وزارة املعارف،2003،
ص.)79
وبعد صدور القواعد التنظميية ملدارس التعلمي العام 1420هـ ،تغري دور ادارة
املدرسة ،واتضحت هماهما بشلك أكرب؛ خاصة فامي يتعلق ابلرشاكة مع اجملمتع احمليل ،فقد حددت
القواعد التنظميية كيفية تشكيل جملس املدرسة -اذلي يعد الرابط الرئيس بني املدرسة واجملمتع
احمليل -وأهدافه وهمامه ،مفن همام هذا اجمللس مناقشة املس توى التحصييل للطالب ،واملشاركة
يف اقامة برامج النشاط املناس بة لطالب املدرسة ،ودراسة احتياجات املدرسة من الاثث،
والتجهزيات ،والوسائل واملرافق،و دراسة املوضوعات التعلميية والمور الرتبوية ذات الصةل
ابملهام املنوطة ابملدرسة ،ويشمل ذكل ما يتعلق ابملناجه واخلطط ادلراس ية ،والكتب املقررة،
وبرامج النشاط ،ودور املدرسة يف اجملمتع ( وزارة الرتبية والتعلمي 1420 ،هـ).
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اال أن هذه املهام مل تقرتن بصالحيات لتفعيل دور جملس املدرسة حىت جاءت
صالحيات مديري املدارس عام 1432هـ اليت نصت رصاحة عىل بعض الصالحيات جمللس
املدرسة ،من أبرزها اعامتد تشكيل اجملالس واللجان يف املدرسة ،واعامتد برامج الرحالت
والزايرات الطالبية اليت ال تزيد عن يوم درايس ،اعامتد تنفيذ نشاط حمدد يف املدرسة خارج
وقت ادلوام املدريس مبا ال يزيد عن ثالثة أايم ،حتديد املعمل املراد نقهل ،االتفاق مع مؤسسات
التدريب الهلية املعمتدة لتنفيذ برامج تدريبية ابملدرسة ،االتفاق مع القطاع اخلاص لرعاية برامج
املدرسة (وزارة الرتبية والتعلمي 1432 ،هـ).
ولقناعة وزارة الرتبية والتعلمي بأمهية الرشاكة بني املدرسة وبني اجملمتع احمليل يف حتسني
وتطوير العمل املدريس ،وحىت ميكن التالؤم مع التوجه العاملي حول رضورة تعزيز الرشاكة بني
املدارس وجممتعها احمليل؛ أصدرت الوزارة مؤخر اا ادلليل التنظميي ملدارس التعلمي العام ،واذلي
ن :رصاحة عىل أمهية تشكيل جلنة الرشاكة اجملمتعية يف مجيع املدارس ،تكون هماهما كلتايل:
 -1توثيق العالقة بني املدرسة واجملمتع ،واجياد فرص التاكمل والتعاون املشرتك؛ لتحقيق همام
املدرسة مبصتلف جوانهبا.
 -2تطوير الربامج واملرشوعات املتعلقة بتعزيز التعاون والتاكمل بني املدرسة واجلهات احلكومية
والهلية احمللية ذات الصةل مبا يعود عىل اجملمتع والطالب ابخلري يف حارضمه ومس تقبلهم التعلميي
واملهين.
 -3دراسة احتياجات ومشالك اجملمتع احمليل احمليط ابملدرسة ،والعمل عىل املسامهة يف حلها.
 -4تدريب املعلمني والطالب وأولياء ا لمور عىل ممارسة العمل التطوعي واملشاركة اجملمتعية.
 -5عقد ندوات وبرامج تربوية ولقاءات ثقافية تسهم يف تشجيع العمل التطوعي مضن التعلاميت
املعمتدة.
 -6تشجيع العمل التطوعي واملسؤولية اجملمتعية خلدمة اجملمتع احمليل.
 -7اعداد تقارير دورية عن برامج وأنشطة الرشاكة اجملمتعية اليت مت تنفيذها ،ورفعها اىل ادارة
الرتبية والتعلمي /مكتب الرتبية والتعلمي( .مرشوع املكل عبدهللا بن عبدالعزيز لتطوير التعلمي،
1434هـ ،ص.)39
ومن هذا املنطلق بدأت ادلراسات والحباث العلمية يف اململكة العربية السعودية تنادي
ابجياد أنظمة وقوانني واحضة تصاغ عىل هيئة لواحئ ،أآليات ومعليات تساعد يف نرش ثقافة
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الرشاكة اجملمتعية بني املدارس واحمليط اخلاريج .فالوعي املس ئول املتبادل بني املدارس واجملمتع
احمليل عامل رئيس يف اجناح فاعلية دورها.
اثني اا -متويل التعلمي العام
 -2-1مفهوم متويل التعلمي
تعد قضية متويل التعلمي من أمه القضااي اليت تواجه ادلول يف القطاع التعلميي؛ نظرا
لزتايد الطلب الاجامتعي عىل اخلدمات التعلميية ،وارتفاع أعداد املقيدين يف القطاع التعلميي ،وما
صاحب ذكل من تزايد االنفاق التعلميي بشلك كبري حبيث أصبحت النس بة املقتطعة من ادلخل
الوطين املنرصفة عىل التعلمي تشلك نس بة ال يس هتان هبا .ويقصد بمتويل التعلمي بشلك عام
"انفاق مال أو اس تخدام هجد ،وهو معلية مركبة ذات أبعاد ومراحل ،ويعد احدى الوظائف
اليت ختت :جبميع العامل املرتبطة بزتويد املؤسسة ابلموال الالزمة لتحقيق أغراضها اليت
قامت من أهجلها وحبركة هذه الموال فهيا" (العودة.)1419،
 -2-2مصادر وبدائل متويل التعلمي العام
أشار (العتييب،2004،ص )49-27اىل أن مصادر االنفاق عىل التعلمي تمتثل فامي ييل
 المتويل احلكويم حيظى قطاع التعلمي يف اململكة العربية السعودية ابهامتم واسع من قبلادلوةل ،وهذا واحض وجيل فامي ترصده ادلوةل من مزيانية س نوية للتعلمي ،وتسعى احلكومة ممثةل يف
اجلهات املرشفة عىل التعلمي حنو حتقيق الالزتام يف توفري اخلدمات التعلميية يف كفة املناطق
واحملافظات والهجر وذكل من خالل ختصي :املزيانيات الس نوية اليت تفي بتوفري هذه اخلدمات
اميا اان مهنا بأن هذا واجب حتمته علهيا مسؤولياهتا انطالقا من ادراكها لمهية العنرص البرشي.
 المتويل غري احلكويم يشهد القطاع التعلميي يف اململكة العربية السعودية مشاركت متنوعةللقطاع اخلاص مبؤسساته اخملتلفة ،وفامي ييل رصد لبرز مشاركت القطاع اخلاص يف أنشطة
التعلمي العام
• تقدمي اخلدمات التعلميية يشارك القطاع اخلاص ورجال العامل يف انشاء املدارس اخلاصة
اليت توفر التعلمي يف مراحهل اخملتلفة من التعلمي العام ،وتشجع ادلوةل هذا التوجه وتدمع هذه
املدارس مبعوانت خمتلفة مالية وعينية من كتب وارشاف فين.
• اخلصصصة سعت اململكة لتوس يع مشاركة القطاع اخلاص يف ادارة واستامثر اخلدمات
التعلميية التالية
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انشاء املباين التعلميية وادارهتا صيانهتا ،طباعة الكتب التعلميية ،النقل املدريس،
االساكن الطاليب ،تأجري مرافق املدارس وتشغيلها.
• بناء املدارس جشعت ادلوةل القطاع اخلاص عىل متويل مشاريع اجلهات املعنية ابلتعلمي من
خالل العقود طويةل الجل ،يسمح لوزارة الرتبية والتعلمي ابالتفاق مع القطاع اخلاص عىل اقامة
املباين املدرس ية حسب الرشوط واملواصفات ووفقا لعقود تنهتىي ابلمتليك ،ومن التجارب اليت
تنسب للقطاع اخلاص يف متويل بناء املدارس مسامهة رشكة ارامكو السعودية يف بناء مدارس
يف املنطقة الرشقية.
• الاستامثر يف املرافق التعلميية ويقصد بذكل السامح للجهات التعلميية ابستامثر مرافقها التعلميية
بعد التنس يق مع وزارة املالية والاقتصاد الوطين ابستامثر جزء من الرايض واملباين املدرس ية
الواقعة عىل الشوارع الرئيسة مثل انشاء حمالت جتارية أو وضع لوحات اعالنية وذكل وفق
االجراءات النظامية ومعايري التصطيط املتبعة ،وختصي :ريعها لتعزيز بند صيانة املباين
املدرس ية يف مزيانيات اجلهات التعلميية ،ومن المثةل عىل ذكل تأجري مواقع خمتلفة من أجزاء من
مباين وزارة الرتبية والتعلمي لرشكة االتصاالت السعودية الس تخداهما مواقع لبراج اجلوال
 التربعات ويه مبادرات ذاتية من قبل بعض املواطنني لتنفيذ بعض املشاريع التعلميية ،مت وقدتنفيذ أكرث من أربع عرشة مدرسة ومجمع تعلميي ومعهد للرتبية الفكرية عىل نفقة بعض رجال
العامل واملواطنني ،اضافة اىل تربع بعض الفراد ورجال العامل واملؤسسات مببالغ مالية معينة.
• رعاية أنشطة وزارة الرتبية والتعلمي وتقدمي اجلوائز التشجيعية للطالب تقوم املؤسسات
اخلاصة ورجال العامل برعاية بعض النشطة اليت تقميها وزارة الرتبية والتعلمي داخل هجازها
الرئيس أو يف ادارات التعلمي اخملتلفة ،وتقوم اجلهات الراعية من القطاع اخلاص كذكل بتقدمي
مبالغ نقدية حمددة ،أو من خالل حتمل اجلوائز املعدة للطلبة املمتزيين أو املتفوقني يف هذه
النشطة ،ومن الربامج التشجيعية للطلبة جوائز التفوق العلمي اليت يرعاها بعض الشصصيات
العامة مثل أمراء املناطق يف اململكة.
• التدريب شهد التدريب الرتبوي اهامتم اا واحض اا يف الس نوات املاضية يف وزارة الرتبية والتعلمي
حيث أنشئت االدارة العامة للتدريب الرتبوي والابتعاث ،اضافة اىل افتتاح مراكز التدريب
للمعلمني يف مجيع ادارات التعلمي ،وقد سعت الوزارة اىل فتح قنوات للتعاون مع القطاع اخلاص
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يف جمال التدريب الرتبوي هبدف الاس تفادة من االماكانت العالية والاس تفادة من الربامج
التدريبية املوجودة دلهيم أال عىل يرتتب عىل الوزارة أية الزتامات مالية أو وظيفية.
• النقل املدريس التعاوين وهو مرشوع هيدف اىل توفري النقل املدريس للطالب وبوسائل
نقل مرحية ومن رشكة متصصصة.
• التغذية املدرس ية حيث يمت من خالل هذا املرشوع اس ناد التغذية املدرس ية اىل رشكت
متصصصة بدال من املقاصف املدرس ية التقليدية وهيدف من هذا املرشوع ضامن تقدمي الغذاء
الصحي املناسب للطالب وذكل من خالل االرشاف املبارش عىل الرشكت اليت تقدم هذه
اخلدمة.
• االعالن الرتبوي واجملالت والنرشات الرتبوية أاتحت وزارة الرتبية والتعلمي للرشكت
واملؤسسات فرصة االعالن للرشكت واملؤسسات الوطنية داخل املدارس أو يف املناس بات
الرتبوية اخملتلفة ،اضافة اىل اماكنية طباعة النرشات الرتبوية اخملتلفة اليت تصدرها الوزارة.
• الصندوق املدريس أحد الربامج اليت مت اقرارها هبدف تعزيز املوارد اذلاتية للمدارس من
أجل توفري مصادر مالية قريبة من االدارة املدرس ية للرصف عىل متطلباهتا ،ويمت حتصيل موارد
الصندوق من اخملصصات املالية من قبل االدارة التعلميية ،ومن مشاركة أولياء المور والقطاع
اخلاص ،اضافة اىل عائدات املرشوعات الاستامثرية مثل تأجري املواقع أو االعالانت.
• ادخال تقنية احلاسب الآيل واملعلومات سعت وزارة الرتبية والتعلمي اىل جتهزي العديد من
املدارس ابلهجزة واملعدات والبنية الساس ية الالزمة للحاسب الآيل وذكل اما من خالل
الاعامتدات املالية املبارشة لهذه التقنية يف املزيانيات الس نوية للتعلمي أو من خالل بعض
املبادرات اليت اعمتدهتا الوزارة الدخال تقنية احلاسب الآيل دون أن تتحمل مزيانية التعلمي أية
أعباء مالية.
 -2-3العوامل املؤثرة عىل متويل التعلمي
يوجد العديد من العوامل املؤثرة عىل شلك االنفاق التعلميي وجحمه ،بعض هذه العوامل
داخلية انبعة من النظام التعلميي نفسه ،وبعضها نتيجة للعوامل اخلارجية احمليطة به واليت تؤثر
فيه ،وميكن تقس مي هذه العوامل كام ييل
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 - 1عوامل داخلية مرتبطة ابملؤسسات التعلميية
ويه عوامل مرتبطة ابملؤسسات التعلميية والس ياسات املتبعة فهيا والساليب
املس تخدمة وطرق تفاعل املدخالت بعضها مع بعض ،مثل تأهيل املعلمني وخرباهتم مما ينعكس
عىل أجورمه ومرتباهتم خصوص اا اذا ارتبطت الجور ابملؤهالت والزامية التعلمي والتوسع المكي
ملواهجة اليت حيملها املعلمون ،والطلب الاجامتعي عىل التعلمي .كذكل الاهامتم جبودة التعلمي
والتحمك يف كفايته ادلاخلية من خالل الرتكزي عىل اقتصادايت احلجم وضبط أعداد الطالب يف
الفصل مما أدى اىل احلاجة اىل زايدة أعداد املعلمني ملواهجة زايدة الفصول الناجتة عن هذه
الس ياسات ،وهذا أدى اىل زايدة النفقات التعلميية سواء يف الرواتب أو الربامج التدريبية
الالزمة لتأهيل املعلمني قبل اخلدمة وأثناء اخلدمة (عابدين.)1421،
ومن العوامل أيض اا ادخال التقنيات احلديثة والساليب التكنولوجية يف التعلمي من
وسائل تعلميية وخمتربات وأهجزة ومعدات حديثة من أجل زايدة تفاعل الطالب وتطوير هماراهتم
العلمية والعملية ،اضافة اىل التوسع احلايل يف ادخال احلاسب الآيل وخدمات الانرتنت .كذكل
وخصوصا البنية وزايدة االنفاق علهيا ،والاهامتم ابلنشطة
الاهامتم بتطوير البيئة التعلميية
ا
الالصفية وما يتطلب ذكل من رصد مزيانيات لها ختص :النفاق عىل متطلباهتا سواء كنت
هذه أنشطة داخل املدارس أو خارهجا مثل الرحالت الطالبية (املنيع.)1416 ،
ومن العوامل ادلاخلية اليت تؤثر سلبا عىل احلركة التعلميية ارتفاع مس توى الهدر التعلميي
املمتثل يف رسوب الطالب واعادة الصفوف والرتسب من املدرسة ،واذلي يشلك هدرا
اقتصاداي واحضا من حيث مكوث الطالب يف املرحةل ادلراس ية أكرث من املقرر هل وعدم ااتحة
الفرصة للطالب اجلدد مما يؤدي اىل زايدة أعداد الطالب وابلتايل يؤثر عىل لكفة الوحدة
التعلميية ،ابالضافة اىل ضعف االدارة التعلميية وعدم الاس تخدام المثل للموارد املتاحة وضعف
جودة توزيع هذه املوارد عىل عنارص العملية التعلميية وبشلك حيقق الهداف التعلميية،
والاهامتم بتطوير الكفاءات االدارية (اخلنزيي.)1416،
 -2عوامل خارجية مرتبطة ابجملمتع
ويه العوامل اخلارجية احمليطة ابلنظام التعلميي واليت تؤثر فيه ويف بنيته ويف مراحهل
وس ياساته ،ومن أمهها ما يأيت
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* المنو الطبيعي للساكن يف خمتلف العامل وخصوصا يف ادلول النامية الناجت عن زايدة املواليد
وارتفاع املس توى الصحي للمجمتع من أمه العوامل املؤثرة يف تزايد النفقات التعلميية (عابدين،
.)1421
* التغريات الاقتصادية اليت تشهدها اجملمتعات سواء عىل املس توى احمليل أو االقلميي أو ادلويل
مثل ارتفاع أو اخنفاض أسعار النفط ،ومس توى الناجت القويم لدلوةل وما يصاحبه من تقلبات يف
العمةل الوطنية والسعار واليت قد تؤدي اىل التأثري عىل مس توى االنفاق احلكويم العام عىل
اخلدمات العامة ومهنا لتعلمي (املنيع.)1416 ،
اثلث اا -ادلراسات السابقة
قامت الباحثة مبراجعة الدب السابق ومل جتد دراسة علمية تناولت موضوع ادلراسة
بشلك مبارش؛ وامنا وجد عدد من الرسائل اليت لها عالقة مبوضوع هذه ادلراسة .كام قسمت
ادلراسات عىل حسب حموري دراس هتا اىل (دراسات تناولت موضوع الرشاكة اجملمتعية بشلك
عام ودراسات تناولت موضوع متويل التعلمي بشلك خاص) ومن هذه ادلراسات ما ييل
أ -دراسات الرشاكة اجملمتعية
 دراسة عزام يوسف الشايع (1435هـ) بعنوان "الرشاكة اجملمتعية بني اجلامعات السعوديةومؤسسات اجملمتع مع تصور مقرتح".
هدفت ادلارسة اىل تقدمي تصور مقرتح لتفعيل الرشاكة اجملمتعية بني اجلامعات السعودية
ومؤسسات اجملمتع .واس تخدم الباحث املهنج الوصفي .كام توصلت اىل عدة نتاجئ مهنا أن أكرب
درجات التعاون بني اجلامعات السعودية ومؤسسات اجملمتع تمتثل فيه اهامتم اجلامعات السعودية
بتقدمي الربامج التدريبية والاجامتعية اليت تمني القمي االسالمية .وان أكرب درجات التعاون بني
اجلامعات السعودية ومؤسسات اجملمتع تمتثل يف تزويد اجلامعات السعودية القطاعني احلكويم
والهيل حباجاهتام من القوى العامةل املدربة تدريب اا يتناسب وطبيعة تغري املهن وتطورها.
ووصت بأمهية العمل عىل حتديد مفهوم الرشاكة اجملمتعية بشلك دقيق .وأمهية تفعيل النظمة
واالجراءات االدارية اليت تسهل معلية الرشاكة اجملمتعية بني اجلامعات السعودية ومؤسسات
اجملمتع.
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 دراسة ش يخة محمد اجلعيدي (1433هـ) بعنوان "دور املدرسة يف تفعيل الرشاكة اجملمتعيةبني املدارس الثانوية للبنات واجملمتع احمليل".
هدفت ادلارسة اىل التعرف عىل دور االدارة املدرس ية والآليات اليت تتبعها يف تفعيل
الرشاكة اجملمتعية بني املدرسة الثانوية واجملمتع احمليل .والكشف عن أمه املعوقات اليت حتول دون
قيام االدارة املدرس ية بدورها يف تفعيل الرشاكة اجملمتعية بني املدرسة الثانوية واجملمتع احمليل.
اس تخدمت الباحثة املهنج الوصفي .وتوصلت اىل أن هناك ضعف واحض يف الآليات اليت تتبعها
االدارة املدرس ية يف تفعيل الرشاكة اجملمتعية .كام وصت اباتحة الصالحيات الاكفية ملديرة
املدرسة لتطوير التعاون مع اجملمتع احمليل.
 دراسة أجنبية دراسة هوج ( )eugoH, 2012بعنوان "دراسة حاةل لطر بناء الرشكتبني املدرسة واجملمتع".
هدفت ادلراسة اىل التعرف عىل متطلبات املشاركة بني املدرسة واجملمتع احمليل لبناء
عالقة انحجة ختدم الطرفني ،والتعرف عىل دور القائد املدريس والهيئة املعاونة هل وأعضاء اجملمتع
يف بناء العالقات بني املدرسة واجملمتع .توصل الباحث اىل أمهية بناء بنية حتتية للمدرسة تكون
أساسا لتقوية العالقة بني املدرسة واجملمتع .وأوىص الباحث برضورة العمل عىل تقوية العالقة
بني املدرسة واجملمتع احمليط عن طريق تدريب املديرين والعاملني ابملدرسة عىل همارات التعامل
مع اجملمتع احمليل ،ورضورة تشجيع مؤسسات اجملمتع احمليل ابالندماج يف قضااي املدرسة وحتسني
خمرجات التعمل.
ب -دراسات متويل التعلمي
 دراسة محمد بن محمد احلريب ( )2015بعنوان "بدائل مقرتحه لمتويل التعلمي يف اجلامعاتاحلكومية ابململكة العربية السعودية "جامعة املكل سعود أمنوذج اا".
هدفت اىل التعرف عىل مصادر متويل اجلامعات احلكومية اململكة العربية السعودية.
واقرتاح بدائل لمتويل التعلمي يف اجلامعات احلكومية السعودية جامعة املكل سعود عىل حنو
خاص .اس تخدم املهنج الوصفي التحلييل .وكن من نتاجئها أن مصادر متويل اجلامعات احلكومية
السعودية يه متشاهبة بشلك عام .وتوصلت اىل أمهية منح اجلامعة صالحيات مالية وادارية
كفية الستامثر مواردها بصورة مبارشة دون الارتباط ابالجراءات الرمسية املعقدة.
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 دراسة فهد بن عباس العتييب ( ،)2004بعنوان "اسهام القطاع اخلاص يف متويل التعلمي العامابململكة العربية السعودية".
هدفت ادلراسة اىل التعرف عىل مدى اسهام القطاع اخلاص يف متويل التعلمي العام
ابململكة العربية السعودية .اس تخدم الباحث املهنج املس يحي الوصفي .وتوصلت اىل نتيجة
مفادها أن واقع اسهام القطاع اخلاص يف متويل التعلمي العام من وهجة نظر مس ئويل التعلمي العام
ومس ئويل القطاع اخلاص ضعيف يف مجمةل .ومن مقرتحاهتا تطوير النظمة واالجراءات االدارية
واملالية يف قطاع التعلمي.
 دراسة الكرك ( ،)kralC, 2002بعنوان "منوذج املدارس الثانوية العامة للحصول عىل متويلمن القطاع اخلاص".
هدفت اىل الوقوف عىل أمه الس باب اليت تسهم يف دفع القطاع اخلاص يف اجتاه التربع
للمدارس العامة يف أمرياك .اس تخدمت الباحثة املهنج الوصفي .وتوصلت اىل عدة نتاجئ أمهها
اعداد دليل يقدم منوذج للمدارس الثانوية للبحث عن دمع منظامت القطاع اخلاص .كام قدمت
توصيات كن يكون للمدارس هممة واحضة وخطة مدرس ية طويةل المد.
 التعقيب عىل ادلراسات السابقة اخلصائ :العامة لدلراسات السابقة من حيث الهداف تفاوتت أهداف ادلراسات السابقة العامة ما بني تقدمي تصور مقرتحللرشكة اجملمتعية بني اجلامعات ومؤسسات اجملمتع كام يف دراسة عزام يوسف الشائع (1435هـ)،
وحتديد دور املؤسسات التعلميية يف تفعيل املشاركة ،كام يف دراسة ش يخة محمد اجلعيدي
(1433هـ) ،ومتطلبات تفعيل ذكل ادلور كام يف دراسة هوج (.)eugoH,2012
ل
ويف جمال متويل التعلمي ،تباينت أهداف ادلراسات ما بني تقدمي بدائل متويل التعلمي،
كام يف دراسة محمد احلريب ( ،)2015ودور القطاع اخلاص يف المتويل ،كام يف دراسة فهد عباس
العتييب ( ،)2004واعداد دليل ملؤسسات التعلمي ملساعدهتا عىل البحث عن بدائل المتويل
املرشوعات التعلميية.
 من حيث املناجه املس تخدمة اس تخدمت ادلراسات املهنج الوصفي التحلييل ابملسحالاجامتعي عىل عينة ادلراسة ،مثل دراسة عزام يوسف الشائع (1435هـ) ،ودراسة محمد
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احلريب ( ،)2015عدا دراسة هوج ( ،)eugoH,2012واليت اس تخدمت مهنج ادلراسات
املس تقبلية الاسترشافية.
 من حيث النتاجئ يف جمال الرشكة اجملمتعية كنت أمه النتاجئ ما ييل -1من أمه مظاهر املشاركة اجملمتعية بني التعلمي ومؤسسات اجملمتع تقدمي ادلورات التدريبية
وتزويد املؤسسات ابلكفاءات البرشية املتدربة عزام يوسف الشايع (1435هـ).
 -2هناك ضعف يف املشاركة اجملمتعية بني التعلمي ومؤسسات اجملمتع ش يخة محمد اجلعيدي
(1433هـ).
 -3وضع أدةل علمية وأطر تساعد يف تفعيل املشاركة اجملمتعية بني التعلمي ومؤسسات اجملمتع
(.)eugoH,2012
 يف جمال متويل التعلمي كنت أمه النتاجئ ما ييل -1مصادر متويل التعلمي يف اململكة العربية السعودية تقليدية وغري مبتكرة محمد بن محمد احلريب
(.)2015
 -2اسهام القطاع اخلاص يف متويل التعلمي السعودي ضعيف فهد بن عباس العتييب (.)2004
 -3منوذج لتنظمي مشاركة القطاع اخلاص يف متويل التعلمي ()kralC,2002
 جوانب اس تفادة الباحثة من ادلراسات السابقة وميكن حرص ما اس تفادته الباحثة منادلراسات السابقة فامي ييل
 ساعدت يف تكوين تصور عام حول موضوع البحث وهو واقع ومعوقات الرشاكة
اجملمتعية يف متويل املرشوعات التعلميية يف مدارس التعلمي العام.
 ساعدت يف التعرف عىل اخلصائ :املهنجية والطرق الالزمة دلراسة هذا املوضوع.
 ساعدت يف حتديد وصياغة مشلكة البحث.
 حتديد مهنج ادلراسة املناسب.
 كام اس تفادت الباحثة مما تضمنته ادلراسات من معلومات وخلفيات نظرية ساعدت
يف بناء الاستبانة.
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 اجراءات ادلراسة حدود ادلراسةأ -حدود موضوعية س تقترص ادلراسة عىل التعرف عىل واقع ومعوقات الرشاكة اجملمتعية يف
متويل املرشوعات التعلميية من وهجة نظر قائدات ووكيالت مدارس ابلتعلمي العام .كام س تقدم
تصور مقرتح لالس تفادة من الرشاكة اجملمتعية يف متويل املرشوعات التعلميية.
ب -حدود ماكنية س يحدد نطاق ادلراسة يف مجيع مدارس البنات ابلتعلمي العام يف حمافظة
ادلواديم.
جـ -حدود زمانية س تطبق أدوات ادلراسة خالل الفصل الثاين للعام ادلرايس 1439/1438هـ.
د -حدود برشية س تطبق ادلراسة عىل مجيع قائدات ووكيالت مدارس التعلمي العام مبحافظة
ادلواديم.
 مهنج ادلراسة طبيعة ادلراسة حتمت عىل الباحثة اس تخدام املهنج الوصفي ،اذلي يس هتدفوصف الظاهرة سواء يف صورة مكية أو نوعية.
 جممتع ادلراسة تكون جممتع ادلراسة من مجيع قائدات ووكيالت مدارس التعلمي العام يف مدينةادلواديم وعدد املدارس (.)54
 عينة ادلراسة مجيع قائدات ووكيالت مدارس التعلمي العام مبحافظة ادلواديم والبالغ عددمهحوايل (.)124
 أداة ادلراسة اس تخدمت أداة الاس تبيان للتعرف عىل أنواع ومعوقات الرشاكة اجملمتعية يفمتويل املرشوعات التعلميية من وهجة نظر قائدات ووكيالت مدارس التعلمي العام.
 املعاجلة االحصائية -1اس تخدم معادةل كرونباخ -الفا لقياس معامل الثبات حيث انلت عبارات احملور الول أنواع
الرشاكة اجملمتعية وعددهن ( )11درجة ( ).975ويه نتيجة جيدة .كام حصلت عبارات احملور
الثاين معوقات الرشاكة اجملمتعية وعددهن ( )6عىل درجة ( ).655مما يعين أن هناك اتساق
وثبات عاليني.
 -2حمكت الداة من مجموعة حممكني واذلين رأوا أن لك فقرة تنمتي للمجال اذلي متثهل يف
الاس تبيان ،وكذكل وضوح صياغهتا اللغوية.
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 -3اس تخدم مقياس ليكرت الثاليث ،املتوسطات احلسابية ،الاحنراف املعياري ،وترتيب لك
عبارة للك جمال من جماالت الاس تبيان بناء عىل حصولها عىل أعىل متوسط واليت عوجلت
ابس تخدام برانمج احلزم االحصائية .spss
 عرض نتاجئ ادلراسة ،حتليلها ومناقش هتا اجابة السؤال الول ما أنواع الرشاكة اجملمتعية يف متويل املرشوعات التعلميية من وهجة نظرقائدات ووكيالت مدارس التعلمي العام مبحافظة ادلواديم؟
م

عـبـارة

 1املسامهة يف صيانة املرافق املدرس ية
 2توفري دورات تدريبية
 3تزويد املكتبة املدرس ية بكتب وجمالت علمية
 4تزويد املدرسة بأاثث مدريس
 5املسامهة يف تكرمي املعلامت املمتزيات
 6املسامهة يف تكرمي الطالبات املتفوقات
 7تزويد املعامل بأدوات وأهجزة
 8امداد املدرسة بلوازم مدرس ية كلس بورات وأآالت التصوير
 9مساهامت مالية
 10تزويد املدرسة بأهجزة الكرتونية
 11تزويد املدرسة بوجبات حصية

متوسط الاحنراف
حسايب املعياري
.99
1.95
.92
1.91
.83
1.86
.94
1.86
.99
1.86
.99
1.86
.83
1.86
.95
1.81
.92
1.77
.81
1.77
.86
1.77

الرتتيب
1
11
10
9
8
7
6
2
4
3
5

يتضح من جدول ( )1أن الرشاكة اجملمتعية يف متويل املرشوعات التعلميية متوسطة
ادلرجة حيث انلت عبارة املسامهة يف صيانة املرافق املدرس ية أعىل متوسط حسايب مبقدار
( )1.95وابحنراف معياري قدره ( .).99ومع هذا فان مجيع عبارات الاس تبيان واليت اس تقهتا
الباحثة من دراسة (امحلدان والنصاري )2005 ،انلت درجة متوسطة بتفاوت بس يط اقلهن
عبارة تزويد املدرسة بوجبات حصية واليت حصلت عىل متوسط حسايب قدره ()1.77
واحنراف معياري ( .).86ومن هنا يتبني أن أنواع الرشاكة اجملمتعية املقدمة لمتويل املرشوعات
التعلميية يف مدارس التعلمي العام (بنات) مبدينة ادلواديم كنت خمتلفة ولكهنا مل تصل اىل
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املس توى املأمول من اجل حتسني البيئة التعلميية .مما يدل عىل أن واقع الرشاكة بني اجملمتع احمليل
ومدارس التعلمي العام متيل اىل أن تكون ضعيفة حىت وان انلت متوسط حسايب متوسط نوعا
ما .وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (السلطان )2008،واليت توصلت اىل أن مس توى
التعاون احلايل بني املدرسة ومؤسسات اجملمتع احمليل وأفراده مبدينة الرايض ضعيف .وأيضا
اتفقت مع دراسة (العتييب )2004،واليت توصلت اىل نتيجة مفادها أن واقع اسهام القطاع
اخلاص يف متويل التعلمي العام من وهجة نظر مس ئويل التعلمي العام ومس ئويل القطاع اخلاص
ضعيف يف مجمةل.
 اجابة السؤال الثاين ما معوقات متويل املرشوعات التعلميية من خالل الرشاكة اجملمتعية منوهجة نظر قائدات ووكيالت مدارس التعلمي العام مبحافظة ادلواديم؟
متوسط
عـبـارة
م
حسايب
2.36
 1غياب التصطيط الاقتصادي واملايل السلمي لتمنية املوارد اذلاتية
2.32
 2عدم توفر أآليات واحضة لالس تفادة من مؤسسات اجملمتع ماداي
2.27
 3ضعف الوعي دلى أولياء المور القادرين ماداي
 4ضعف مسامهة ادارة التعلمي يف تفعيل دور اجملمتع للمشاركة يف 2.23
متويل املدارس
ل
 5حمدودية صالحيات قائدة املدرسة يف احلصول عىل ا متويل 2.18
الالزم من الرشاكة اجملمتعية
 6قةل النشطة التفاعلية اليت تعمق الصةل بني املدرسة واجملمتع 2.09
مبصتلف فئاته
 7خوف قائدة املدرسة من التعرض للمساءةل يف حاةل حصلت 2.09
علهيا جبهود ذاتية
2.05
 8افتقار مبىن املدرسة للمساحات اليت ميكن استامثرها

الاحنراف الرتتيب
املعياري
7
.95
3
.94
2
.98
6
.97
.79

1

.97

8

.97

4

.99

5

يتضح من جدول ( )2أن غياب التصطيط الاقتصادي واملايل السلمي لتمنية املوارد
اذلاتية ملدارس التعلمي العام بنات مبدينة ادلواديم أمه معوق اذ انل أعىل متوسط حسايب مبقدار
( )2.32وابحنراف معياري ( .).95أما ابيق عبارات احملور الثاين معوقات الرشاكة اجملمتعية يف
متويل املرشوعات التعلميية حصلن عىل درجة موافقة متوسطة مما يدل عىل تعدد وتنوع املعوقات
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اليت ميكن أن حتد من فاعلية الرشاكة اجملمتعية .وقد اتفقت نتاجئها مع ما توصلت اليه دراسة
(نوح1436،هـ) أن املعوقات اليت تواجه ادارة املدرسة لتفعيل الرشاكة مع اجملمتع احمليل كنت
بدرجة عالية .كام اتفقت مع نتاجئ دراسة (اجلريوي )2015،واليت اس تقت الباحثة عبارات
الاس تبيان من دراس هتا وطبقهتا عىل جممتعها .وأيضا اتفقت مع نتاجئ دراسة (اجلعيدي)2014،
واليت توصلت اىل نتيجة ارتفاع درجة املعوقات اليت حتول دون قيام مديرة املدرسة بدورها يف
تفعيل الرشاكة اجملمتعية وبني الثانوية واجملمتع احمليل.
 نتاجئ البحث وتوصياتهأ -نتاجئ ادلراسة
توصلت هذه ادلراسة اىل أن واقع الرشاكة اجملمتعية يف متويل املرشوعات التعلميية
مبدارس التعلمي العام (بنات) مبدينة ادلواديم حمدودة بدرجة كبرية رمغ وجود بعض الطرق
التقليدية لتفعيل التعاون بني املدرسة واجملمتع .ورمغ شعور أفراد العينة بأمهية دور الرشاكة يف
حتسني بيئة املدرسة اال انه ال توجد حماوالت جادة عىل مس توى الفئات املعنية من قائدات
مدارس ،وكيالت ،وأولياء أمور ،قطاعات خاصة ومشرتكة; وأيضا مل ينعكس بشلك واحض عىل
تطوير العالقة .وستتطرق الباحثة اىل أمه النتاجئ اليت توصلت الهيا ادلراسة كام ييل
 -1ان من اقل أنواع الرشاكة اجملمتعية اليت حصلت عىل درجة مشاركة ضعيفة يه تزويد
املدرسة بوجبات حصية ،تزويدها بأهجزة الكرتونية ودمع املدرسة ماليا.
 -2غياب التصطيط الاقتصادي واملايل السلمي لتمنية املوارد اذلاتية.
 -3عدم توفر أآليات واحضة لالس تفادة من مؤسسات اجملمتع ماداي.
 -4ضعف الوعي دلى وأولياء المور القادرين ماداي.
ب -توصيات ادلراسة
 -1رضورة تفعيل مراكز الرشاكة اجملمتعية يف قطاع التعلمي مبدينة ادلواديم.
 -2رضورة اقامة ندوات واجامتعات دورية لرفع الوعي بأمهية الرشاكة بني املدارس واجملمتع
احمليل.
 -3وضع خطط تشاركية تتعاون فهيا مجيع الفئات املعنية من اجل تمنية ادلخل املادي للمدارس.
 -4تفعيل دور الوقاف ابعتباره من أمه مصادر المتويل اليت ميكن للمدارس أن تس تفيد مهنا
بشلك مثايل.
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 قامئة املراجع -1اجلعيدي ،ش يخة محمد1433( ،هـ) دور االدارة املدرس ية يف تفعيل الرشاكة اجملمتعية بني
املدارس الثانوية للبنات واجملمتع احمليل ،رساةل ماجس تري غري منشورة .لكية العلوم الاجامتعية،
جامعة االمام مبحمد بن سعود االسالمية.
 -2احلريب ،محمد أمحد )2015( ،بدائل مقرتحة لمتويل التعلمي يف اجلامعات احلكومية ابململكة
العربية السعودية "جامعة املكل سعود أمنوذجا" ،جمةل لكية الرتبية ببهنا 172.-141 )103( 1
 -3امحلدان ،جامس والنصاري أمل )2005( ،املشاركت اجملمتعية يف متويل املرشوعات التعلميية
للمدارس الثانوية بدوةل الكويت .حبث منشور ،جمةل دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ،عدد
(.)120
 -4اخلنزيي ،محمد همدي1416( ،ه) جتربة اململكة العربية السعودية حول النفقات عىل التعلمي.
وثيقة يف مكتب الرتبية دلول اخلليج العريب.
 -5الس يد ،س يد البحريي )2004( ،متويل التعلمي اجلامعي يف مرص يف ضوء املتغريات
والاجتاهات العاملية املعارصة ،دراسة دكتوراه غري منشورة .جامعة الزهر ،مرص.
 -6الشايع ،عزام يوسف ادلخيل1435( ،هـ) الرشاكة اجملمتعية بني اجلامعات السعودية
ومؤسسات اجملمتع .رساةل دكتوراه غري منشوره .لكية ادلعوة وأصول ادلين ،اجلامعة االسالمية
ابملدينة املنورة.
 -7العتييب ،فهد بن عباس )2004( ،اسهام القطاع اخلاص يف متويل التعلمي .رساةل دكتوراه
غري منشورة .لكية الرتبية ،جامعة املكل سعود.
 -8العتييب ،فهد عباس )2005( ،اسهام القطاع اخلاص يف متويل التعلمي العام ابململكة العربية
السعودية .رساةل دكتوراه غري منشوره ،قسم االدارة الرتبوية ،لكية الرتبية ،جامعة املكل سعود
الرايض.
 -9العجمي ،محمد حس نني )2000( ،االدارة املدرس ية .القاهرة :دار الفكر العريب.
 -10العجمي ،محمد حسني )2007( ،املشاركة اجملمتعية واالدارة اذلاتية .القاهرة املكتبة
العرصية للنرش والتوزيع.
 -11العودة ،ابراهمي سلامين1419( ،ه) دراسة اس تطالعية لمه بدائل تمنية املوارد غري
احلكومية للجامعات السعودية ،رساةل ماجس تري غري منشورة .جامعة املكل سعود ،قسم الرتبية.
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 -12الكبييس ،سعد محمد )2009( ،جحم مسامهة القطاعني اخلاص واملشرتك يف متويل التعلمي
والمتويل اذلايت ،وقائع اللقاء الرابع بني ممثيل اجلامعات ورؤساء الغرف التجارية والصناعية يف
دول اخلليج العربية ،الكويت غرفة جتارة وصناعة الكويت ومكتب الرتبية العريب دلول
اخلليج.اجملدل (.)1
 -13املانع ،عزيزة )2003( ،هل تليب اخلصصصة احتياجات التعلمي؟ اجتاهات القيادات الرتبوية
يف اململكة العربية السعودية حنو ختصي :التعلمي العام فهيا ،حبث منشور ،جمةل جامعة دمشق
(2. )19
 -14احملرج ،عبدالكرمي )2000( ،دور ادارة املدرسة الثانوية يف تمنية العالقات مع اجملمتع
احمليل .رساةل ماجس تري غري منشورة .لكية العلوم الاجامتعية .جامعة االمام محمد بن سعود
االسالمية.
 -15املنيع ،محمد عبد هللا1416( ،ه) خطة حتديد اسرتاتيجيات تمنية الاس تفادة من املوارد
املالية املتاحة للتعلمي يف ادلول اخلليجية ،ورقة معل مقدمة يف لقاء اخملتصني لتمنية الاس تفادة
من املوارد املالية املتاحة للتعيل ،مكتب الرتبية العريب دلول اخلليج ،الرايض.
 -16النوح ،عبدالعزيز1436( ،هـ) دور ادارة املدرسة يف تفعيل الرشاكة بني املدرسة وبني
اجملمتع احمليل "دراسة ميدانية" ،حبث منشور .جمةل العلوم الرتبوية العدد ( ،)3ص 311.-245
 -17سامل ،رائدة خليل2008( ،م) املدرسة واجملمتع ،القاهرة مكتبة اجملمتع العريب للنرش
والتوزيع.
 -18سالمة ،عبد العظمي حسني )1995( ،ادارة املدرسة الثانوية الفنية يف ترش يد االنفاق
التعلميي يف ضوء املتغريات العاملية املعارصة .رساةل ماجس تري غري منشورة ،لكية الرتبية ،بهنا.
 -19سلمي ،محمد المصعي حمروس )2005( ،االصالح الرتبوي والرشاكة اجملمتعية املعارصة من
املفاهمي اىل التطبيق ،القاهرة دار الفجر للنرش والتوزيع.
 -20عابدين ،محمود عباس1412( ،ه) عمل اقتصادايت التعلمي احلديث ،القاهرة ادلار املرصية
اللبنانية.
 -21فليه ،فاروق عبدو 2003( ،اقتصادايت التعلمي مبادئ راخسة واجتاهات حديثة .الردن
دار املسرية للنرش والتوزيع والطباعة.
 -22مجمع اللغة العربية ) )1994املعجم الوجزي ،مرص طبعة خاصة بوزارة الرتبية والتعلمي.
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 -23معاوي ،وفاء )2009( ،احلمك احمليل كآلية للتمنية احمللية يف اجلزائر ،رساةل ماجس تري غري
منشورة ،لكية احلقوق ،اجلزائر.
 -24وزارة الرتبية والتعلمي .قرار معايل الوزير رمق  3446/7/13بتارخي 1420/1/17هـ.
 -25وزارة الرتبية والتعلمي1432( ،ه) االدارة العامة لالرشاف الرتبوي ،االدارة املدرس ية.
صالحيات مديري ومديرات املدارس ،الرايض.
 -26وزارة املعارف )2003( ،موسوعة اترخي التعلمي يف اململكة العربية السعودية يف مائة عام.
جمدل ( .)3ط2.
27- Clark, Kathleen, (2002): Public Secondary School Model to Access
Private Sector Funding, Dissertation presented to Pepperdine
University.
28- Griffin, Peter, (1993): Rates of Return to Education, Economic of
Education Review, U.S.A. Vo112.
29- Hogue, Myrna Lee, (2012): A Case Study of Perspectives on
Building School and Community Partnerships. Graduate Theses and
Dissertations. University of South Florida.

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

العدد ()04

مارس 2017

358

L’importance de l’accompagnement

Snani Abdelnacer

Djelab Mosbah

L’importance de l’accompagnement psychologique
face aux enjeux de la greffe d’organe
Snani Abdelnacer
Djelab Mosbah
-Le résume:
La transplantation d’organes est sans aucun doute une des
interventions médicales les plus avancées sur le plan technologique.
Des centaines de milliers de greffes sont effectuées tous les ans dans le
monde pour sauver des vies: greffes de rein, de cœur, de foie, de
pancréas, de moelle osseuse. Mais malgré les progrès indéniables, la
transplantation d’organes est confrontée à des obstacles récurrents:
1- la "pénurie" de greffons, 2- la transplantation va entraîner une
perturbation des repères ordinaires de l’espace et du temps.
Problématique: Comment le psychologue va-t-il accompagné les
différentes étapes que traverse le malade lors d’une transplantation: la
décision, l'attente, la greffe, l'éventuel rejet et la vie après»

:  املخلص يمت.اإن زرع الأعضاء هو بال شك أأحد الإجراءات الطبية الأكرث تقدما من الناحية التكنولوجية
، الكبد، القخلب، زرع اللكى:تنفيذ مئات الآلف من معخليات زرع لك س نة يف العامل لإنقاذ الأرواح مثل
. وخناع العظام،البنكرايس
: اإل أأن زرع ا ألعضاء يواجه عقبات متكررة مهنا،ولكن عىل الرمغ من التقدم اذلي ل ميكن اإناكره
.أأن الزرع يؤدي اإىل تذبذب يف معامل ا ألعضاء يف الزمان واملاكن
 كيف ميكن ل ألخصايئ النفساين مرافقة خمتخلف اخلطوات اليت مير هبا املريض أأثناء معخلية،ذلكل
. ورمبا رفض اماكنية احلياة بعد الزرع، الانتظار، اختاذ القرار: من حيث،الزرع
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-Introduction
La transplantation, dernier recours en cas de défaillance d'un
organe vital, reste une opération lourde et une course contre la
montre. Le contrôle de la réaction immunitaire du receveur contre
le greffon a fait de sérieux progrès, tant et si bien qu’à court
terme, le risque de rejet est aujourd'hui maîtrisé. Mais les
mécanismes pouvant mener à un rejet à long terme, ainsi que les
moyens de le prévenir, restent moins connus. Néanmoins, la
recherche avance et ouvre de nouvelles perspectives.
Transplantation d’organes (http://www.inserm.fr).
La greffe d'organe commence au 20ème siècle, en 1906
avec des essais de Jaboulay sur une femme. Elle se poursuit en
1933 où Voronoy publie la première greffe rénale à partir d'un
rein de cadavre qui fut un échec immédiat. Les essais sont ralentis
avec la seconde guerre mondiale. On découvre le besoin de
compatibilité obligatoire en 1954 où on réussit une greffe entre
deux vrais jumeaux. On découvre aussi en 1956
l'immunosuppression qui permet de lutter contre les rejets (mais
qui affaiblit aussi le système immunitaire) (Alizée et
ARANEGA-SCHIANO Pierre-Alexandre).
-Définitions:
-Transplantation:
Prélèvement d’un organe d’un donneur et implantation à un
receveur avec rétablissement de la continuité vasculaire. Elle peut
être: ● orthotopique lorsque l’implantation est en même position
anatomique (ex: cœur); ● hétérotopique dans le cas inverse (ex:
rein).
- Greffe:
Prélèvement et implantation de tissus, sans anastomose vasculaire
(ex: cornée, cellules pancréatiques, moelle osseuse). On parle:
2017 مارس
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●D’autogreffe chez le même individu;
●greffe dysgénique si le donneur et le receveur sont
génétiquement identiques (jumeaux homozygotes);
●D’allogreffe lorsque le donneur et le receveur
génétiquement différents mais de la même espèce;

sont

●De xénogreffe lorsqu’ils appartiennent à des espèces différentes
- La transplantation d’organes aujourd’hui
La transplantation d’organes est l’une des avancées
médicales majeures de la deuxième moitié du 20e siècle. Cette
thérapeutique a désormais atteint un haut niveau d’efficacité tout
en étant freinée par le trop faible nombre de greffons disponibles
pour les chirurgiens et leurs malades (philippe.steiner@parissorbonne.fr).
Aujourd’hui est que la transplantation d’organes se trouve à
un carrefour très important où convergent quatre problématiques
complémentaires, l’ordre dans lequel elles sont présentées ne
revêt aucun aspect de priorité.
-Problématique clinique de la transplantation.
-Problématique épidémiologique des greffons.
-Problématique immunologique des rejets.
-Problématique de santé publique des patients transplantés
(www.ipubli.inserm.fr/handle/10608/83).
-Transplantation et don: entre acceptation et rejet
La question du prélèvement d’organes à des fins de greffeon parle communément de don d’organe- peut être abordée de
plusieurs points de vue dont certains sont peu conciliables. On
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parle ainsi de «promotion» du don d’organe sur fond d’une
«pénurie»- vocabulaire utilisé pour des biens de consommationtout en écartant cependant la marchandisation des organes .Les
phénomènes de rejet de l’organe transplanté sont de mieux en
mieux maîtrisés, la survie possible du greffon passant de moins
de deux ans en 1967 à plus de vingt-cinq ans actuellement pour le
rein par exemple. Mais chaque seuil technique franchi pose de
nouvelles questions éthiques, en particulier, des questions autour
de l’information, aussi bien en amont de la greffe qu’en aval de
celle-ci (Annick Alpérovitch et all).
- Enjeux et aspects psychologiques des phases de la greffe
Le milieu médical reconnaît l’impact de certains facteurs
psychosociaux sur la capacité de l’individu à faire face aux
enjeux liés aux étapes du processus(stades pré-greffe, post greffe
immédiate et post-greffe à long terme). Le psychiatre Jean Marc
Triffaux écrit au sujet des patients transplantés d’organes: «A la
blessure narcissique causée par la maladie, s’ajoute la remise en
cause de l’intégrité de l’image corporelle, provoquant diverses
crises émotionnelles au cours du processus de transplantation»
(Triffaux JM, Maurette JL, Dozot J, Bertrand JP,2014,p10).
La notion de «greffe d’organe» mobilise le plus souvent
une très forte angoisse dès le stade de l’annonce. Celle-ci peut
être associée à la peur de perdre son intégrité corporelle par
l’ablation de l’organe de naissance et aux fantasmes et
questionnements associés à la présence de l’autre, ou plutôt du
cœur d’un autre en soi (Corbin J, p521).
Donc deux types de sentiments peuvent alors être ressentis
par les patients: un désespoir lié à l’état de santé actuel, dégradé
et menaçant le pronostic vital au point de nécessiter cette
intervention, et un espoir de retrouver une vie active. Les patients
peuvent ressentir un réel état de choc et de panique émotionnelle,
car ce qu’ils vivent s’apparente à un verdict de mort ou de survie
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conditionnelle qui dépendra de la mort d’un autre(Triffaux
J,2001). emploie les termes de «torture psychologique» ressentie
pour certains patients à propos de cette période pendant laquelle
ils attendent passivement l’appel de l’hôpital. Peut alors
apparaître une série de «fantasmes mortifères» inconscients ou
conscients qui ne sont pas à considérer comme pathologiques
(Triffaux J. ibid; 2001).
L’auteur cite pour illustrer cela le cas d’un patient de 50 ans
présentant une cardiopathie ischémique qui confie: «Vous
rendez-vous compte que je souhaite actuellement qu’il y ait
davantage d’accidents de la route afin d’augmenter mes chances
d’être transplanté?». Des sentiments oscillant donc entre
l’espérance et la culpabilité mettent le futur greffé dans une
situation de double contrainte générant des tensions d’autant plus
difficiles à supporter que l’attente est longue (Piot Ziegler C,
2009,p183).
Durant cette période, les patients peuvent présenter des
mécanismes de défense (arrêt de la pensée, refoulement,
isolation, déni, fuite par l’action). Ces types de réactions
adaptatives permettent à certains de se protéger psychiquement,
avec une efficacité variable (Baudin M, 2013).
- Complications psychiatriques post-greffe:
Les patients en post-greffe ont la possibilité de recourir à un
soutien psychologique durant le premier mois suivant la greffe
avec des psychologues spécialisés en greffe d'organes. Les
sentiments mélangés et mal compris du patient à la suite de la
greffe comme le sentiment de dette, de culpabilité et de la
nécessité d’être redevable au donneur, sont complètement
normaux. Il est aussi possible de recourir à ce soutien
psychologique en période de pré-greffe.
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Quatre volets de la compétence du psychologue le
désignent comme un membre à part entière de l’équipe de
transplantation: son expertise en évaluation des états
psychologiques et des comportements; son expertise en
intervention et traitement de l’adhérence thérapeutique, de la
dépression et de l’anxiété; sa flexibilité à travailler avec des
individus, des couples, des familles et des groupes et sa formation
en recherche. En raison de sa formation professionnelle, des
qualités personnelles qui font de lui un psychologue compétent et
de sa capacité à travailler en milieu multidisciplinaire, le
psychologue joue un rôle essentiel dans le cadre de l’optimisation
des soins aux patients et du progrès médical et scientifique de la
greffe (Bulletin de la Division du Québec Printemps 2013).
- Le processus psychologique de la greffe
Chacune des étapes de la greffe comporte des enjeux
particuliers. D’abord, il y a le choc de recevoir un diagnostic de
défaillance organique majeure nécessitant une greffe. Durant la
sélection, le patient éprouvera craintes et anxiété à savoir s’il
satisfera aux critères médicaux nécessaires afin d’être accepté
comme receveur potentiel. Une fois en attente d’un organe,
surviendront la peur qu’aucun organe ne devienne disponible, la
conscience accrue de la gravité de la maladie, la confrontation à
la mort, une diminution du degré de fonctionnement dans toutes
les sphères, l’aliénation du réseau social, la tension conjugale et
familiale devant l’incertitude et même le découragement et la
perte d’espoir lorsque se prolonge l’attente. Dans cette phase, on
retrouve aussi des sentiments de culpabilité, souvent reliés au fait
que le patient éprouve une impression de compétition avec les
autres candidats en attente ou qu’il espère l’obtention d’un organe
et ainsi indirectement le décès d’un donneur (Cahier santé ibid
2013).
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- Le psychologue au cœur de l’équipe de transplantation
Dans les années 1990, Triffaux J. insistait dans plusieurs
de ses publications sur la nécessité d’interventions de
psychologues et de psychiatres au cours du processus long et
complexe que représente la greffe cardiaque.
Pour autant, certains articles récents indiquent que malgré
les enjeux psychiatriques et médicaux bien établis, ces prises en
charge nécessitent encore aujourd’hui d’être améliorées, comme
l’illustrent ces propos de la psychologue Chantal Piot-Ziegler:
«La transplantation d’organe est un domaine de haute technicité
qui n’intègre encore que très rarement un accompagnement
psychologique tout au long du parcours du patient» (Piot-Ziegler
C, Pascual M , 2011,p1).
- Conclusion:
L'utilité de la collaboration des psychiatres et psychologues
s'étend à l'entourage des greffés et aux équipes soignantes. En
effet, la greffe constitue aussi une véritable épreuve pour la
famille du patient, qui le plus souvent vient de vivre des
angoisses multiples, liées à l'évolution d'une maladie chronique
vers la phase terminale. Même éprouvée, cette famille conserve
un rôle de premier plan, et sa participation active à la prise en
charge du patient mérite d'être soutenue. Enfin, le psychiatre et le
psychologue apportent aussi leur soutien à l'ensemble de l'équipe
soignante à l'occasion de réunions d'équipe, visant
essentiellement l'expression des difficultés de prise en charge des
patients: déception lorsqu'un patient ne répond pas à l'attente
générale de l'équipe, hostilité lorsque des patients ne se montrent
pas assez coopérants, difficultés à faire le deuil de patients
particulièrement investis en cas de décès ou tout simplement lors
de leur sortie (M. CONSOLI ET M. BAUDIN)
(www.medicalistes.org/spip/IMG/_article_PDF/article_150.pdf).
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Dr. Azeddine Merouane
Docteur en psychopathologie et psychanalyse
à l’université Paris Diderot.
La fonction paternelle constitue un épicentre crucial pour
l’organisation psychique du sujet. Le principe de paternité est la
garantie de l’accès à la Raison, c’est-à-dire à la non- folie. Or le
principe de paternité se traduit d’abord par la mise en place de la
limite et donc passe par la Loi paternelle. Pour échapper à la
folie, qui guette tout être humain, la seule voie est la soumission à
la Loi symbolique. C’est important donc de bien comprendre la
fonction paternelle comme un principe structurant chez le sujet,
nous parlons ici de structuration psychique.
La psychanalyse et la littérature s’interrogent avec une
égale passion sur la paternité. Au lieu mythique privilégié par les
freudiens, au père symbolique adulé par les lacaniens, le roman
préfère souvent le père biologique, dont la quête est l’un des
thèmes récurrents. Chercher le père, c’est chercher cette part de
soi- même que l’on devine est sans laquelle on a peur de se savoir
à jamais incomplet. Part sacrée ou part maudite à débusquer, à
assumer, à vivre, ce premier homme qui construit notre monde.
La métaphore paternelle, Les trois temps de l’Œdipe, le Nom-duPère, et la fonction paternelle, tels sont les quatres axes de
réflexion sur lesquels nous nous appuierons pour approcher, sans
la résoudre, la problématique du père.
-Mots Clé: Le père, la métaphore paternelle, complexe Œdipe, le
Nom-du-Père, la fonction paternelle.
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 امللخص:الوظيفة ا ألبوية حتتل مركز حامس لفهم نفس ية الإنسان .مبد أأ ا ألبوة هو ضامن الوصول اإىل ال إلتزان،
وهذا يعين عدم اجلنون اذلي يرتصد لك نسان من خلل وضع هل حد لرغباته الغري املرشوعة و هذا يمت
ابخلضوع للقانون الأبوي .الوظيفة ا ألبوية يه أأمه وظيفة لتكوين نظام نفيس سلمي.
يتسآل التحليل النفيس وا ألدب عن الوظيفة ا ألبوية ،فرويد فضل دراسة دور الأب يف ا ألساطري،
أأما جاك لاكن فقد فضل دراسة ا ألب الرمزي ،وغالبا ما يفضل ا ألدب ا ألب البيولويج ،البحث عنه هو
واحد من املوضوعات املتكررة .البحث عن ا ألب يعترب مبثابة البحث عن جزء منا حىت وإان اكن ختميننا بآأن
نصل اإىل معرفة انقصة .ا ألب هو الرجل ا ألول اذلي يبين عاملنا .السؤال من هو الأب ،والاس تعارة الأبوية،
وثلثة أأوقات حلل عقدة أأوديب ،وامس ا ألب ،والوظيفة ا ألبوية ،يه أأربعة عنارص اليت سوف نس تخدهما يف
هذا املقال لفهم الوظيفة ا ألبوية يف تكوين نفس ية الإنسان.
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1. La métaphore paternelle:
J. Lacan:« le père est un signifiant substitué à un autre
signifiant» (1957-1958,p175). Que nous dit simplement J. Lacan?
Si la métaphore est un signifiant qui vient à la place d’un
autre signifiant, comment aborder alors la métaphore paternelle
sans se perdre dans les signifiants ou substituer certains
signifiants à d’autres?
Donc La métaphore est entendue comme substitution
signifiante. Le signifiant est le mot, ou plutôt l’empreinte
acoustique qui y est liée, empreinte qui est associée à un signifié:
le mot, cette fois en tant que concept. Un signe linguistique
associe donc un son à une idée, un signifiant à un signifié. Donc
le signifié est désigné par un nouveau signifiant.
La construction métaphorique se réalise par la substitution
d’un symbole de langage à un autre symbole de langage. Pour
autant que l’opération consiste à désigner une chose par le nom
d’une autre chose, la métaphore se développe sur la base d’une
substitution signifiante au cours de laquelle un signifiant (le
signifiant d’origine) est provisoirement refoulé au bénéfice de
l’avènement d’un autre (le signifiant substitutif) (J. Dor,1998,
p48).
C’est durant son enseignement sur les formations de
l’inconscient, en 1957/1958, et dans le texte rédigé en décembre
1957- janvier 1958, «d’une question préliminaire à tout
traitement possible de la psychose» que J. Lacan précise la
formule de la métaphore ou de substitution signifiante: il
développe d’abord longuement ce qu’est l’effet métaphorique, à
partir de Booz endormi et de sa gerbe, en insistant sur le fait
qu’un signifiant venant remplacer un autre signifiant crée
nécessairement un surplus en signification. Après une première
2017 مارس
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formule proposée dans «l’instance de la lettre», en mai 1957, il
modifié quelque peu son écriture fin 1957:
Nom du père.

Désir du mère → nom du père (A) (p557).

Désir de la mère

Signifié au sujet Phallus

S2

S1

S1

s1

→

S2

I
s1

Dans le second terme de la formule, le symbole «I»
(inconscient) nous rappelle que S1 a été refoulé à la faveur de la
substitution de S2 désormais signifiant associé au signifié (s1) du
désir de la mère, soit le phallus. Dans la formule précédente, nous
retrouvons symbolisée la marque de ce refoulement par la
présence du symbole «A» (Autre) qui nous indique que la
présence fermée au sujet pour l’ordinaire, puisque ordinairement
c’est à l’état de refoulé qu’elle y persiste, que de là elle insiste
pour se représenter dans le signifié, par son automatisme de
répétition.
Nous pouvons aisément comprendre la mise en place du
processus de la métaphore paternelle à partir du principe de cette
substitution signifiante, où un signifiant nouveau va venir prendre
la place du signifiant originaire du désir de la mère. Ce dernier,
refoulé au bénéfice du nouveau, deviendra désormais inconscient.
Seul ce refoulement originaire est susceptible de prouver que
l’enfant a renoncé à l’objet inaugural de son désir. Autrement dit,
il ne peut y renoncer que dans la mesure où ce qui le signifie est
devenu inconscient pour lui. (J.Dor,1998,p48).
La fonction paternelle opère comme une métaphore, c’està-dire par substitution d’un signifiant à un autre signifiant. Au
désir de la mère, désir obscur, voilé, qui se manifeste par exemple
par ses allers et venues et qui sont comprises par l’enfant comme
pur caprice, sans loi, est substitué le Nom- du- père, comme
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représentant, pour l’enfant, d’un désir de la mère autre que luimême.
Selon J. Lacan si la métaphore paternelle n’a pas opéré, c’est la
psychose (A. Vanier,1996,p90).
Donc J. Lacan donnera à ce qu’il nomme métaphore
paternelle un statut particulier. Le signifiant du Nom- du- père
introduit par la parole de la mère et indiquant le lieu d’où est
transmise la loi vient se substituer au désir jusque- là obscur de la
mère (A. Vanier,2000,p53). C’est- à- dire la métaphore paternelle
c’est une métaphore du désir de l’enfant traversé par le désir de la
mère (J.D. Nasio,1988,p268).
L’œdipe sera compris comme métaphore paternelle.
Parler du complexe d’Œdipe c’est parler de la fonction du père,
dés 1958, s’appuyant sur les travaux de S. Freud, J. Lacan
articule d’emblé la notion de père à celle du complexe d’Œdipe,
sous la forme d’une implication logique :«il n’y a pas de question
d’Œdipe s’il n’y a pas de père, et inversement parler de l’Œdipe,
c’est introduire comme essentielle la fonction du père».
J. Lacan va se demander «qu’est ce qu’il faisait le père, pendant
ce temps là?» (p167). La réponse intervient sur trois plans:
-le père réel: il s’agit de la CASTRATION. Cette castration se
manifeste sur un plan IMAGINAIRE. C’est une menace
imaginaire sur un objet imaginaire par un agent bien réel.
-à un deuxième niveau, le père intervient sur le plan du
SYMBOLIQUE. Là, il ne s’agit plus de castration mais de
FRUSTRATION. L’enfant se sent frustré parce que le père
interdit la mère qui est bien réelle.
-enfin, le père intervient sur le plan IMAGINAIRE. De la
composante d’amour pour le père, référence à l’Œdipe inversé,
2017 مارس

)04( العدد

مجلة الجامع في الدراسات ال نفسية والعلوم التربو ية

14

LA FONCTION PATERNELLE

Dr. Azeddine Merouane

surgira un idéal, l’idéal du moi. Le père va se faire préférer à la
mère. Il ne va ni castrer, ni frustrer l’enfant mais le PRIVEE
d’une mère symbolique.
2. Les trois temps de l’Œdipe:
Dans le séminaire Les Formations de l’Inconscient, Lacan a
bien distingué trois étapes dans la constitution et résolution de
l’Œdipe, ce qu’il a nommé «les trois temps de l’Œdipe».
Le premier temps:
J. Lacan a appelé le «stade du miroir» ou chez Freud le jeu
du fort-da correspond à cette première relation de l’enfant à la
mère.
Il s’agit d’une relation spéculaire en ce sens que l’enfant est tout
ce que la mère désire. L’enfant désire être tout pour la mère, il
veut la combler, satisfaire son désir. Il désire être l’objet du désir
de la mère, en s’identifiant à ce qui, symboliquement, représente
cet objet: le Phallus.
L’enfant est ce qui manque à la mère, il est le phallus de la
mère, mais un phallus imaginaire.
Il est alors dépendant du désir de la mère, soumis
passivement à son vouloir; il n’est pas sujet, mais «assujet». Il
n’y a donc pas de subjectivité à proprement parler, dans la mesure
où il n’existe encore aucun substitut symbolique qui puisse entrer
en jeu. En ce sens, cette étape initiale est en corrélation avec le
narcissisme primaire. Puis l’enfant s’identifie secondairement à la
mère dans la mesure où il s’identifie à l’objet de son désir (A.
Lemaire,1997,p14).
Il EST le Phallus. «Son désir est désir du désir de la
mère…Le sujet s’identifie en miroir à ce qui est l’objet du désir
de la mère. (J. Lacan,1972,p182).
-Le deuxième temps:
Le deuxième temps de l’Œdipe, caractérisé essentiellement
par la présence gênante du père: il est là pour rappeler à l’enfant,
mais surtout à la mère, qu’elle n’est pas seule avec son désir. Le
deuxième temps est le moment «privatif» de l’Œdipe, le moment
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où l’enfant est «délogé» de la position idéal. La réalité commence
à prendre sa place, sous la figure du père intervenant comme
privateur. Le père imaginaire est alors vu comme doublement
privateur:
1-il prive la mère de l’objet phallique: «tu ne réintégreras pas ton
objet phallique».
2-il prive l’enfant de son illusion d’être l’objet du désir de la
mère: «tu ne coucheras pas avec ta mère», certes, mais surtout,
«tu n’es pas le Phallus».
Ce second temps est donc celui de la rencontre avec la Loi
du Père, avec le «Nom-du- Père», l’ordre symbolique, par
l’intervention de la nomination, de l’interdiction. La Loi du père
est comprise par l’enfant comme privant la mère, elle signifie le
renvoi de la mère à une loi qui n’est pas la sienne mais celle d’un
Autre, avec le fait que l’objet de son désir est souverainement
possédé dans la réalité par ce même Autre. (J. Lacan,1972, p192).
Cette relation à la parole du père, ainsi que la position
même du père est mise en question lorsque sa parole ne «fait pas
la loi» à la mère. Le père tout-puissant est donc bien un père
privateur, et pour Lacan, «(il) n’est présent que par sa loi qui est
Parole et ce n’est que dans la mesure où la parole est reconnue
par la mère qu’elle prend valeur de Loi» (J. Lacan,1972,p33).
- Le troisième temps:
Finalement, le troisième temps de l’Œdipe sera caractérisé
par un père qui n’est plus gênant ou privatif. Ce dernier temps de
l’œdipe est consacré au repérage de soi dans la famille, par
rapport à la différence des sexes et des générations. C’est le
temps de l’identification au père.
Le père sera celui qui peut donner à l’enfant, soit une
promesse de virilité pour le garçon qu’un jour il deviendra
comme le père, soit une promesse de savoir où aller chercher ce
qu’il faut pour la fille qui saura s’adresser ailleurs: «C’est dans
cette mesure que le troisième temps du complexe d’Œdipe peut
être franchi, c’est-à-dire l’étape de l’identification où il s’agit
pour le garçon de s’identifier au père en tant que possesseur du
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pénis, et pour la fille, de reconnaître l’homme en tant que celui
qui le possède» (J. Lacan,1957-1958,p196). Dans les deux cas,
l’enfant finit par s’identifier à un insigne du père où il incorpore
symboliquement un trait phallique du père.
La mère reconnaît le père comme homme et comme
représentant de la Loi. Le père peut alors donner le Phallus car il
est porteur de la Loi. Pour la mère, la possession du Phallus
dépend de la loi du père, qui intervient ainsi comme donateur,
pouvant accorder à la mère ce qu’elle désire, parce qu’il l’a.
3. Le Nom- du- Père:
En 1951, Lacan emploie pour la première fois l’expression
de Nom du père dans le cadre du cas de l’homme aux loups. Il
l’applique à l’homme aux rats, cette première apparition, pointe
sur la formation du père, précisée par la suite en fonction
symbolique (pour distinguer cette fonction du père réel) Lacan
adoptera l’expression de métaphore paternelle.
En 1956, apparaît la formule nom du père: Lacan traite le
cas du président Schreiber et théorise la forclusion du nom du
père dans la psychose.
J. Lacan utilise le terme de forclusion au sens juridique du
terme. Un droit est forclos, ne peut plus s’exercer à partir d’une
date donnée, si celui qui devait l’exercer ne l’a pas fait à cette
date. Ainsi le père ne peut plus exercer sa fonction symbolique
s’il n’intervient pas comme tiers dans la dyade mère-enfant. Il y a
forclusion.
Pour J. Lacan, le père n’est pas un objet réel, alors qu’est- ce qu’il
est?
Le père est une métaphore, qu’est- ce que c’est ?...C’est un
signifiant qui vient à la place d’un autre signifiant…Le père est
un signifiant substitué à un autre signifiant. Et là est le ressort et
l’unique ressort essentiel du père en tant qu’il Intervient dans le
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complexe d’Œdipe (J. Dor,1989,p43). J. Lacan précise qu’il ne
s’agit pas de situer au moyen d’une métaphore le père dans sa
famille réelle mais bien de situer le père dans la structure de
l’Œdipe (p174). J. Lacan introduit la notion de métaphore
paternelle où ce qui apparu du désir de la mère à travers ses allers
et venues qui marquent l’enfant, se trouve relayé par un
signifiant, le Nom- du- Père, qui indique le rapport de ce désir à
la Loi. Ce signifiant un statut particulier puisque après avoir
opéré, il a une position particulière par rapport au symbolique,
comme signifiant qui n’est pas dans l’Autre (A.
Vanier,2000,p58).
Donc le Nom- du- père n’est pas équivalent du nom
patronymique d’un père particulier, mais désigne la fonction
paternelle telle qu’elle est intériorisée et assumée par l’enfant luimême (J.D. Nasio,1988,p267). Nous insistons ici pour bien
souligner que le Nom- du- père n’est pas simplement la place
symbolique que peut occuper ou non la personne d’un père, mais
tout expression symbolique produite par la mère ou produite par
l’enfant représentant l’instance tierce, paternelle, de la loi de
l’interdit de l’inceste.
J. Lacan introduit le terme «Nom- du- père» pour désigner
ce qui opère dans la métaphore paternelle, et permet la
transmission de la Loi symbolique. Pour dégager ce qui se trouve
au cœur de l’Œdipe « le nom du père comme noyau symbolique
de l’Œdipe.» (François Balmès,1997,p 32).
Qu’est- ce alors que la métaphore du Nom- du- Père? C’est
l’opération selon laquelle l’enfant remplace le signifiant du désir
de la mère, le phallus par un autre signifiant le Nom- du- Père. Et
à travers le désir de la mère que l’enfant est référé au père, au
Nom- du- Père. Ici le nom est pris dans son sens le plus fort, il est
symbolique. Etre mère c’est parler d’un père à son enfant. Le
nom que l’on a donné exprime aussi un désir. Il n’y a pas de père
sans mère affirme J. P Durif- Varembont (Joël Clerget,1992).
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L’attribution d’un père est donc un don de la parole. C’est amener
l’enfant à du symbolique. Le symbole qui a pour fonction de
rendre présente dans le langage une chose absente. Le nom que
l’on donne à l’enfant est donc le pivot de sa structure.
La fonction de «nom-du-père» est de couper
symboliquement le lien fusionnel entre la mère et l’enfant, en les
référant à un interdit universel transmis par le père en tant que
Loi inconsciente et auquel il est lui-même soumis: l’interdit de
l’inceste. Par son désir pour la mère, le tiers séparateur, père ou
compagnon, suffit à interdire le fantasme de retour à la fusion
avec la mère. L’enfant renonce à l’idéal d’être tout pour l’autre.
«La fonction première de l’imago du père est l’interdiction
de la mère et par cet interdit l’ordonnancement du désir dans son
rapport à la loi.» (J. Lacan cité par Françoise Hurstel (1989).
Le rôle principe joué par la métaphore du nom du père dans
la structuration psychique de l’enfant permet de comprendre en
quoi le statut du père réel est secondaire dans la mesure où
l’enfant ne parvient pas à l’investir réel. C’est grâce au Nom- dupère, que l’homme ne reste pas attaché au service sexuel de la
mère.
Le père réel être le représentant du père symbolique qui
vient signifier à l’enfant qu’il doit renoncer à être l’objet
manquant imaginaire et désiré par la mère. La fonction du père
est de venir signifier le père symbolique à la mère et à l’enfant:
- à l’enfant en lui faisant entendre qu’il ne sera pas le phallus,
c'est-à-dire objet du désir de la mère, qu’il ne viendra pas combler
son manque;
- à la mère, qu’elle ne réintégra pas son enfant.
Le père réel se présente de plus en plus imaginaire. L’enfant le vit
alors comme:
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- interdicteur car seul le père a droit sur la mère.
- privateur car il pensait être le seul à pouvoir combler le désir de
la mère.
- Frustrateur car l’enfant est confronté au manque imaginaire de
l’objet réel qu’est la mère dont il a besoin.
4. Les trois fonctions paternelles:
J. Lacan a introduit très tôt dans son enseignement ces trois
catégories du Symbolique, de l'Imaginaire et du Réel comme
étant trois catégories qui permettent de structurer ce qu'il en est
de l'expérience analytique, de pouvoir s'y repérer de façon
rigoureuse et surtout d'assurer ce qui est la fonction décisive du
psychanalyste : l'interprétation.
4.1. Le père Réel:
Le réel, disait Lacan, est «l’impossible à démontrer le vrai
dans le registre d’une articulation symbolique» (J. Lacan,19691970,p201), non pas à dire le vrai, mais à le démontrer par un
savoir articulable. Sans ce savoir de l’impossible s’établit un faux
savoir de la paternité. En effet, la vérité d’un homme, c’est sa
femme: «cherchez la femme!». Le père réel ne s’agit pas
bêtement du père de réalité empirique, ni simplement du géniteur.
Le père est autre: il est ce qui introduit l’impossible. Il y a du
non-démontrable et donc du non-savoir concernant le dire vrai.
Le réel est l’impossible qu’à toute vérité corresponde son savoir,
c’est-à-dire le démontrable de ce en quoi elle est vraie. Ainsi, le
père réel, c’est le réel du père, soit ce que l’on atteint quelque peu
comme de l’impossible à savoir, concernant le vrai de la paternité
(P. Julien,1991,p41).
La fonction du père réel pour l’enfant est l’homme d’une femme.
L’enfant a un père réel dans la mesure où cet homme est celui qui
a fait d’une femme, celle-ci, celle que j’appelle maman, la cause
de son désir et l’objet de sa jouissance.
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La seule garantie réelle de la fonction paternelle, c’est un
homme tourné vers une femme (habituellement la mère, mais pas
toujours!), celle qui est la cause de son désir.(P. Julien,1991,p43).
Ce père réel ou Genitor freudien intervient cependant au
niveau imaginaire en tant que castrateur, par des menaces
proférées plus ou moins directement. Pour J. Lacan, la castration
est un acte symbolique accompli par le père réel, et portant sur un
objet imaginaire: le Phallus.
Donc, le père réel est celui qui introduit pour l’enfant une
castration, c’est-à-dire un dire-non: Tu n’es pas le phallus de la
mère, tu n’es pas ce qui lui manque. Il est l’agent de cette
castration. (P. Julien,1991,p44).
Le père réel est agent de la castration entant qu’il instaure
pour l’enfant un rideau, une voile. Il établit pour l’enfant un nonsavoir de sa jouissance d’homme concernant telle femme.
Rideau!
Le réel du père est l’impossible à savoir du vrai de la
jouissance paternelle. Le père réel n’est donc pas à analyser, mais
au contraire le rideau mis devant lui. C’est ce qui faisait dire un
jour à Lacan: «Je tiens pour exclu qu’on analyse le père réel, et
pour meilleur le manteau de Noé quand le père est imaginaire» (J.
Lacan,1973,p35).
Le réel du père permet de répondre enfin à la question
concernant le père imaginaire que l’enfant se forge: comment
celui-ci peut-il faire le deuil, par-delà l’amour et la haine, du père
idéal? Nous pouvons désormais répondre : il pourra accomplir ce
deuil, s’il a un père réel, c’est-à-dire un homme qui n’épouse pas,
qui n’endosse pas, qui ne s’identifie pas à l’image d’un père toutpuissant, d’un maître, précisons : d’un éducateur faisant la loi sur
tout.
Le père réel est celui qui trouvant sa jouissance auprès
d’une femme, ne la cherchera pas dans son rapport à l’enfant.
Autrement dit, il n’interviendra pas tout le temps et surtout auprès
de son enfant. Il ne fera pas la loi sur tout en se tournant vers
l’enfant.
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L père du réel est celui qui, instaurant pour l’enfant le deuil
du père imaginaire, lui permet de ne en chercher un ailleurs: hors
de la famille, chez tel leader social, tel modèle politique ou
religieux. (P. Julien,1991,p47).
Un père réel, comme agent de la castration en tant qu’il a
introduit un non-savoir de la jouissance de la mère.(P.
Julien,1991,p49).
4.2. Le père imaginaire:
Le père imaginaire correspond aux différentes images que
l'enfant a du père. En cas d’absence du père réel, le père
imaginaire est cependant toujours présent, mais en tant que «père
absent». Autrement dit, il n’y a pas absence d’une représentation
de présence, mais présence d’une représentation d’absence.
Le père comme Nom vient de la mère, mais le père comme
Image, d’où vient-il donc? Il vient de l’enfant.
(P.Julien,1991,p37).
Vers l’âge de cinq ou six ans, au moment du déclin de
l’Œdipe et de l’intériorisation du surmoi, l’enfant, garçon ou fille,
efface le père réel. Il le dédouble en le recouvrant d’un père
imaginaire. Il fomente, il forge une image paternelle de haute
stature, de fort statut, de belle statue. Il se retourne vers cette
image digne d’être admirée; et il étaye de tel ou tel trait venant
d’un homme, beau, fort, viril.
Ce père-là est suscité en tant que puissant. L’enjeu cherché
est qu’un père fasse le poids quant au désir de la mère. Si la mère
a un manque, que ce manque en elle ne vienne que du père et non
de moi, l’enfant, qui ne peut être que non suffisant ! Faiblesse de
l’enfant à pouvoir combler la mère : son propre narcissique est là
mis en question. A se vouer à être le phallus de la mère, l’enfant
ne peut que renoncer l’impuissance.
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Alors, qu’il y ait un père à la hauteur et qu’il soit la cause
unique de la privation de la mère ! Tel est l’appel: que la mère
soit privée par ce père-là seul.
Ainsi, l’enfant se tourne vers ce père en tant que privateurprivateur à double titre:
1-Tout d’abord, il est posé comme maître législateur, faisant la loi
(et non comme son représentant). C’est ainsi que Freud nous
présente le père primordial. Ce père mythique est l’image d’un
père en tant que maître, c’est-à-dire il correspond au souhait de
l’enfant.
Ce père-là est cherché, voulu, parce qu’il est promu comme
digne d’être aimé. Et c’est en raison de cet amour, qu’au moment
du déclin de l’Œdipe s’opère une identification à lui, une
incorporation, dit Freud, de sa voix dictant la loi: voix de la
conscience! A cet héritage, Freud a donné le nom du surmoi. Le
surmoi, nous dit Freud, est l’héritier de l’Œdipe.
2- Mais, plus encore, ce père n’est pas seulement érigé en maître,
mais n créateur de l’enfant. Il n’est pas un père parmi d’autres,
mais le père, celui qui l’a fait, lui l’enfant. Il est responsable de ce
qu’est l’enfant, et donc de ce qu’il n’est pas.
A ce père créateur, nous avons en effet beaucoup de
reproches à adresser, pour n’avoir pas accompli tout, tout ce qu’il
pouvait faire…Si l’avait voulu! Il pouvait, parce que toutpuissant Pourquoi ne l’a-t-il pas voulu? Or, il n’y a pas de
réponse à cette question. Le dire de ce reproche est donc à
poursuivre tant que deuil de ce père idéal ne sera pas accompli.
Plus exactement: le deuil ne pourra s’opérer que par le risque du
dire tout ce que l’enfant grandissant à lui reprocher…
En effet, le renoncement à l’amour pour la puissance d’un
tel père suppose nécessairement de passer par un moment de
haine à son égard, pour que le deuil se réalise (P.
Julien,1991,p39-40).

2017 مارس

)04( العدد

مجلة الجامع في الدراسات ال نفسية والعلوم التربو ية

23

LA FONCTION PATERNELLE

Dr. Azeddine Merouane

4.3. Le père symbolique:
J. Lacan, précise que le père «symbolique» existe pour
l’enfant, seulement s’il existe pour la mère. C’est à dire, qu’elle le
nomme, le reconnaisse, non comme le père biologique, le père
éducateur, ou le père donneur du nom, mais par le «cas qu’elle
fait de sa parole, disons, en un mot, de son autorité, autrement dit,
de la place qu’elle réserve au nom du père dans la promotion de
la Loi» (J. Lacan, 1966,p579).
Le père symbolique est le Pater freudien, garant de la
fonction symbolique du langage, l’accès au symbolique et au
langage impliquant également une évolution sur le plan de
l’imaginaire, par le passage d’un imaginaire spéculaire non
symbolisé à un imaginaire symbolisé.
À l’issue de l’œdipe, l’enfant a accès au «Nom-du-Père» ou
métaphore paternelle, pur signifiant de la fonction paternelle. En
acceptant la Loi, l’enfant s’identifie au père considéré comme
étant celui qui A le phallus.
C’est le père symbolique qui accomplit un acte imaginaire
concernant un objet réel, la mère. Mais sa parole n’a de validité
que s’il se présente comme représentant de la Loi.
Le père symbolique instaure le manque, et «en assure la
pérennité» (A. Naouri,1987).
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