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 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 عبد الل ّه 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 .هبة محمد السيد ،جامعة عين شمس ،مصر.

 -د .محمد أحمد مرشد القواس ،كلية التربية ،جامعة أب ،اليمن.
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نبذة عن المجلة:
هي مجلة علمية دور ية محكمة تصدر عن مخ بر المهارات الحياتية بجامعة محمد بوضياف -المسيلة-

الجمهور ية الجزائر ية ،تأسست سنة .2016

تعنى المجلة بنشر البحوث والدراسات المتعلقة بمواضيع ومجالات علم والنفس وشؤون التربية

في الجزائر بصفة خاصة ،والوطن العربي بصفة عامة .باللغة العربية واللغة الانجليز ية وكذا الفرنسية.

كذلك المساهمة في تنمية العلوم النفسية والتربو ية وتطبيقاتها المختلفة ،وذلك من خلال نشر
البحوث الأساسية ،وكذا النظر ية والتطبيقية منها في مجال علم النفس والتربية بمجالاتها المختلفة ،مع

التأكيد على الجودة العالية لهذه البحوث وارتباطها بالواقع العربي حاضرا ً ومستقبلاً .كما تعمل المجلة

على إتاحة أكبر فرصة لذوي الاختصاص في علم النفس وعلوم التربية والأرطفونيا وطنياً ،ودوليا ً

لنشر بحوثهم ودراساتهم ذات الحلول الواقعية لمختلف المشكلات.
يراعى في نشر الأبحاث والدراسات الموازنة بين الدراسات التي تبحث الوضع الراهن،
والدراسات التي تبحث أفاق المستقبل في جميع مجالات البحث والدراسة الخاصة بالمجلة .بالإضافة إلى
ذلك تهدف المجلة إلى:

 -إ يجاد وعاء بحثي عالمي لخدمة الباحثين في مختلف مجالات علم النفس وعلوم التربية والأرطفونيا.

 ز يادة الحصيلة المعرفية والعلمية المتنوعة من خلال نشر الأبحاث الأكاديمية المتخصصة والمحكمة،وتدعيم حركة البحث والنشر العلمي.
 -نشر الأبحاث الأصيلة والمبتكرة بما يخدم الواقع والمجتمع و يحافظ على القيم السامية.

شروط وقواعد النشر في المجلة

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية ،مجلة علمية دور ية محكمة تعنى بنشر

الدراسات والأبحاث في مجالات علم النفس وعلوم التربية والأرطفونيا والمواضيع ذات الصلة بهذه

المجالات.

تنشر المجلة البحوث المبتكرة في أحد المجالات المذكورة أعلاه باللغة العربية مع ملخص باللغة
الإنكليز ية أو الفرنسية ،كما يمكن للمجلة نشر الأبحاث باللغتين الإنكليز ية أو الفرنسية مع ملخص
باللغة العربية ،على أن تتحقق الشروط الآتية:
 -1يجب أن يكون البحث المقدّم للنشر جديدا ً ،ولم يُنش َر من قبل ،و يجب ألا ّ يكون مق ّدما ً للنشر
لأي ّة مجلة أو مؤتمر في الوقت نفسه .ولم يسبق أن ر ُفض نشره في أي ّة مجلة أو مؤتمر علمي.
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 -2يملأ الباحث استمارة خاصة موق ّعة منه على أن يحدد صاحب المقال رتبته العلمية والهيئة التي
ينتمي إليها وعنوانه الشخصي ،والهاتف والبريد الال كتروني بالإضافة إلى مختصر عن السيرة الذاتية،

يحصل الباحثون على الاستمارة من مقر المجلة ،أو من موقعها على الانترنت التالي:
http://labs.univ-msila.dz/lls
 -3أن ترسَل إلى المجلة نسختين ورقيتين من البحث العلمي ،مع نسخة ال كترونية تكون على قرص
مضغوط ( ،)CDمطبوعة بواسطة ال كومبيوتر على ورق قياس  A4على وجه واحد ،حجم الورقة
( ،17/24الخط  ،Simplified Arabicقياس  14وتباعد الأسطر  1.0واللون أسود قاتم للعنوان
الرئيسي والعناوين الفرعية .الهوامش  2سم من كل طرف .وتُدر َج الأشكال والجداول والصور
إل كترونيا ً في مواقعها ضمن النص) .أو إرسال نسخة إل كترونية على البريد الال كتروني للمجلة.
 -4تخضع البحوث لتحكيم سرّي لتحديد مدى صلاحيتها للنشر .ولا تُعاد الأبحاث إلى أصحابها سواء
قُبِلت للنشر أ ْم لم ْ تُقبل.
 -5يرت ّب البحث على النحو الآتي:
 في الصفحة الأولى :عنوان البحث -اسم الباحث ومرتبته العلمية وعنوانه -ملخص. بالنسبة للدراسات الميدانية :يتضمن المقال العناصر التالية :مقدمة :تتضمن التعر يف بالدراسةودوافع اختيار الموضوع والتأسيس للطرح بالحجج العلمية .العرض :يتكون من المشكلة التي تتضمن
(المنطلقات العلمية للدراسة ،التساؤلات والفروض والمفاهيم والأهمية والأهداف والدراسات
السابقة )...وكذلك (المعلومات والمعارف ...المتعلقة بالدراسة ومتغيراتها) والجانب الميداني أو
التطبيقي الذي يحتوي (الدراسة الاستطلاعية؛ منهج الدراسة؛ مجتمع الدراسة؛ عينة الدراسة؛ أداة

الدراسة وإجراءاتها؛ الأساليب الإحصائية المستخدمة ،)...وعرض البيانات ومناقشتها على ضوء
الدراسات السابقة .خاتمة :وتتضمن الاستنتاجات والتوصيات .وأخيرا ً المراجع والملاحق.

 أما بالنسبة للدراسات النظر ية :فيجب أن تحتوي على :مقدمة :تتضمن طرح المشكلة ،عرضالدراسات السابقة عن الموضوع لإعطاء صورة عن الموضوع ،العرض :وذلك من خلال مناقشة
عناصر الموضوع واقتراح حل للمشكلة المطروحة ،خاتمة :تحتوي ملخصا للأفكار واستنتاجات ،وقد
تكون اقتراحات أو توصيات.
واف بحدود ( )150 -100كلمة على الأكثر باللغة التي
ٍ
ص
 -6يجب أ ْن يحتوي البحث على ملخ ٍ
واف أيضا ً بحدود ( )150 -100كلمة على
ٍ
ص
كتب بها البحث (عربية ،إنكليز ية ،فرنسية) ،وملخ ٍ
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الأكثر باللغة العربية إذا كان البحث مكتوبا ً باللغة الإنكليز ية ،أو الفرنسية .مع تحديد الكلمات
المفتاحية (.(Key words
 -7ي ُذكر مرة واحدة في البحث المصطلح العلمي باللغة العربية و بجانبه المصطلح باللغة الإنكليز ية ،أو
الفرنسية عند وروده أول مرة ،و يُكتفى بعد ذلك بكتابته باللغة العربية.
 -8يجب ترقيم الأشكال والصور حسب ورودها ضمن البحث بين قوسين صغيرين () ،وتوضَع
دِلالاتها تحت الشكل (الخط  .)Simplified Arabic 12كما ت ُرق ّم الجداول بالأسلوب نفسه،
وتوضَع دِلالاتها فوق الجداول.
 -9بعد قبول البحث للنشر في المجلة ،يلتزم الباحث بالتصحيحات المطلوبة .ثم ّ يحصل الباحث على
الوثيقة الرسمية بقبول بحثه للنشر في المجلة.
 -10في حال قبول البحث للنشر في مجلة المخبر يجب عدم نشره في أيّ مكان آخر تحت طائلة

المسؤولية القانونية.

 -11المراجع :يتبع في الهوامش في المتن على طر يقة الجمعية النفسية الأمريكية المراجعة السادسة
( )APAمثال (زهران ،1977،ص .)146.وتُكتب المراجع في نهاية البحث أو الدراسة كما يلي:
 توثيق كتاب بالغة العربية أو الأجنبية :يراعى في ذلك الترتيب الآتي:* المؤلف (اللقب ،الاسم) ،سنة النشر (بين قوسين) .عنوان الكتاب .الطبعة .مكان النشر :الناشر.
مثال :أبو النيل ،محمود السيد .)2009( .علم النفس الاجتماعي عربيا ً وعالمياً .الطبعة الأولى.
القاهرة ،مصر :مكتبة الأنجلو المصر ية.
- Johnston, M. (2009). Perspective, persistence, and learning. Thousand Oaks,
CA: Sage.
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فهرس المحتو يات
العنوان

الصفحة

 -1درجة توافر متطلبات تطبيق الإدارة الال كترونية في المدارس الخاصة في الضفة

37-12

الغربية .د /ربيع شفيق لطفي عطير ،وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ،مدير ية
التربية والتعليم ،طول كرم ،قسم الإرشاد التربوي.
 -2واقع استخدام لغة العلم في تدريس العلوم بالمرحلة المتوسطة من وجهة نظر

66-38

المشرفات والمعلمات .أ/رشا عبد الله كليبي ،أ .د/محسن مصطفى عبد القادر ،كلية
التربية ،جامعة الطائف ،الممل كة العربية السعودية.

 -3التفاعل الاجتماعي الصفي المثير للتفوق والنجاح .أ /براهيمي محمد ،أ .د /بكاي

82-67

ميلود ،جامعة ز يان عاشور بالجلفة ،الجزائر.
 -4مهارات الاتصال والتواصل في ضوء الإعلام الشبكي .أ/خيرة مكرتار

92-83

د/بوعمامة العربي .جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم.
 -5الخصائص السيكومتر ية لمقياس التكيف لدى طلبة الجامعة .أ/ملال خديجة،

106-93

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ،قسم علم النفس ،جامعة وهران .2
 -6أساليب تعامل مفتشي التعليم الابتدائي مع الصراع التنظيمي .د/نقبيل بوجمعة،

130-107

أ.د /مجاهدي الطاهر ،قسم علم النفس ،جامعة محمد بوضياف ،المسيلة.
 -7التفسير النفسي والبيولوجي لظاهرة العنف في المجتمع .د/عبد الرزاق باللموشي،

141-131

د/أحمد جلول ،جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي.
 -8مدى التزام الأستاذ الجامعي بميثاق أخلاقيات البحث العلمي في الجامعة

159-142

الجزائر ية -دراسة ميدانية على عينة من الأساتذة بجامعة المسيلة .-د/جلاب
مصباح ،جامعة محمد بوضياف المسيلة.
 -09تأثير الفايسبوك على القيم الاجتماعية لدى الطالب الجامعي .د/بخوش وليد

173-160

أ /نصيب أسماء ،جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي.
 -10النمو النفس اجتماعي (فاعليات الأنا) ومصدر الضبط وعلاقتهما بقلق

199-174

المستقبل لدى المراهق المتمدرس بمرحلة التعليم الثانوي بمدينة المسيلة (الجزائر).
أ/فيصل نو يوة ،أ.د /يامنة اسماعيلي ،جامعة محمد بوضياف المسيلة.
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 -11واقع تشخيص صعوبات التعلم النمائية والأكاديمية في الوسط المدرسي بين

210-200

النظر ية والتطبيق (دراسة تحليلية) .د /علوطي عاشور ،قسم علم النفس ،جامعة محمد
بوضياف بالمسيلة .أ /عريوة مريم ،قسم علم النفس ،جامعة الجزائر .2
 -12إستراتيجية التعليم التعاوني في المدرسة الجزائر ية "واقع تطبيقها كإستراتيجية لتعليم

221-211

المعارف أو تعليم القيم" .د/دوباخ قويدر ،سم علم النفس ،جامعة محمد بوضياف
المسيلة .د /كحول شفيقة ،ق قسم علم النفس ،جامعة محمد خيضر بسكرة.
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مخ بر المهارات الحياتية

جامعة محمد بوضياف المسيلة

االفتتاحية
يأتي هذا العدد من مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية ،ليضيف الجديد لجملة

الدراسات والأبحاث في مجال علم النفس والتربية ،ولقد تنوعت مواضيع هذا العدد فقد ارتبط
موضوع بعضها باستخدام شبكات الاتصال والتواصل الاجتماعي والإدارة الال كترونية وتأثيرها على

الفرد ،في حين حاولت بعض الدراسات الأخرى إعطاء نوع من المقاربة النظر ية والواقعية لظاهرة
العنف في المجتمع ،ولقد حظي الوسط المدرسي باهتمام جملة من الدراسات ،حيث ركزت في مجملها
على مواضيع استخدام لغة التدريس ،وقضية التفاعل الصفي ،وكذا تشخيص صعوبات التعلم،
بالإضافة إلى استراتيجيات التعلم التعاوني ،كما عمدت بعض الدراسات إلى تسليط الضوء على خطر
التسرب المدرسي وقياس مستوى الضبط وارتباطه بقلق المستقبل لدى المتمدرس .أما فيما يخص
المواضيع ذات الصلة بالوسط المهني فقد بحثت بعض الدراسات موضوع الثقافة التنظيمية وعلاقتها
بالولاء التنظيمي ،وأخرى إدارة الصراع التنظيمي ،في حين ركزت إحدى الدراسات على موضوع
الالتزام بأخلاق المهنة لدى الأستاذ الجامعي.
في الأخير نأمل أن تساهم هذه الدراسات في إرساء معالم التراكمية المعرفية وإضافة الجديد
لصرح المعرفة العلمية ،كما تدعو هيئة التحرير بالمجلة الباحثين إلى المساهمة بنشر أبحاثهم ذات الصلة
بموضوعات واهتمامات وتوجهات العلم الحديثة في علم النفس والتربية والمواضيع ذات الصلة بها.

رئيس التحرير
د .بركات عبد الحق
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د .ر بيع شفيق لطفي عطير

درجة توافر متطلبات تطبيق إلادارة الالكترونية في املدارس الخاصة في الضفة الغربية
د .ربيع شفيق لطفي عطير
وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ،مديرية التربية والتعليم ،طولكرم ،قسم إلارشاد التربوي
 امللخص :هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة توافر متطلبات تطبيق إلادارة الالكترونية في املدارسالخاصة في الضفة الغربية ،وإلى التعرف على أثر متغيرات الجنس واملؤهل العلمي وسنوات الخدمة على
درجة توافر متطلبات تطبيق إلادارة إلالكترونية في املدارس الخاصة في الضفة الغربية ،ولتحقيق أهداف
الدراسة تم تطوير استبانة تكونت من ( )36فقرة مقسمة إلى خمسة مجاالت وهي املتطلبات املادية،
واملتطلبات البشرية الفنية ،واملتطلبات إلادارية ،واملتطلبات املالية ،ومتطلبات السالمة وألامان ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )100من مدراء املدارس الخاصة وتم استخدام املنهج الوصفي املسحي ،وأظهرت
نتائج الدراسة حصول مجال املتطلبات املادية واملتطلبات املالية واملتطلبات البشرية الفنية والدرجة
الكلية على درجة مرتفعة ،ومتطلبات السالمة وألامان واملتطلبات إلادارية على درجة متوسطة ،وأظهرت
كذلك بأنه ال توجد فروق ملتغير الجنس على جميع املجاالت والدرجة الكلية ما عدا متطلبات السالمة
وألامان ،وكذلك ال توجد فروق على متغير سنوات الخبرة ،ووجود فروق على متغير املؤهل العلمي على
الدرجة الكلية وجميع املجاالت ما عدا مجالي املتطلبات املادية ومتطلبات واملتطلبات البشرية الفنية.
وأوصت الدراسة بالقيام بتأهيل الكوادر إلادارية حول التخطيط إلالكتروني كمتطلب أساس ي لإلدارة
إلالكترونية .والقيام بالتواصل بين إدارة املدارس ووحدة مكافحة الجرائم الالكترونية للوصول إلى ألامان
الالكتروني للبيانات املدرسية.
 الكلمات املفتاحية :إلادارة الالكترونية ،متطلبات إلادارة الالكترونية ،املدارس الخاصة.Degree of the availability of the requirements of implementing the electronic
administration in private schools in the West Bank
Dr Rabee Shafiq Lutfy Oteer
Palestinian Ministry of Higher Education, Directorate of Education, Tulkarm,
Educational Counselling Department
-Abstract: This study aims to explore the degree of the availability of the requirements of
applying the electronic administration in private schools in the West Bank, and to identify the
impact of the variables of gender, qualifications, and years of service on the degree of the
availability of the requirements of application of the electronic administration in private
schools in the West Bank. To achieve the objectives of the study, the researcher developed a
questionnaire which consisted of 36 items divided into five areas: physical requirements,
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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technical skills requirements, administrative requirements, financial requirements, and safety
and security requirements. The sample of the study consisted of 100 private school principals.
The study used the descriptive survey method.
The results of the study showed that the scores of material requirements, financial
requirements, technical skills requirements, and the total score were high, whereas the scores
of safety and security requirements and administrative requirements were average. There
were no significant differences due to the variable of gender (except for the area of safety and
security requirements) and the total score. There were also no significant differences due to
the variable of the years of experience. However, there were significant differences due to the
variable of qualifications and the total score except for the areas of physical requirements and
technical skills requirements.
The study recommended the need to rehabilitate the administrative staff on electronic
planning as a prerequisite for electronic administration, as well as the need to liaise between
school administrations and electronic crimes unit to establish, implement, and maintain data
security measures.
- Keywords: electronic administration, electronic administration requirements, private
schools.
: مقدمةلقد عرف العالم في العقود ألاخيرة خاصة في ألالفية الثالثة ثورة هائلة في جل املجاالت العلمية
 التي أحدث تغيير في الحياة اليومية لإلنسان وأصبحت من الركائز الجوهرية واملعول عليها،والتكنولوجية
 هذا ما انعكس على إلادارة العمومية التي تعتبر هي آلالية.في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية
 بذلك تم إدراج البرمجة املعلوماتية داخل نسق،التي تحرك عجلة التنمية في الدولة وتخدم املواطنين
 والجانب املعلوماتي الحديث ينفرد بخصوصية متميزة عن الثروات التقنية ألاخرى إذ أن.عمل إلادارة
.رأسمالها هو العقل البشري والثورة البشرية داخل الدولة
وأسهم التقدم التكنولوجي الحديث في تطوير أساليب العمل إلاداري في السنوات ألاخيرة كما أتاح
الفرصة لتحسين وسائل الاتصال إلاداري والتي من شأنها أن توفر املناخ إلاداري الفعال الذي يساعد على
 كل ذلك فرض على املؤسسات التحول من ألاساليب التقليدية في إنجاز ألاعمال إلى،اختصار الوقت والجهد
.)12. ص،2013 ،ألاساليب إلالكترونية (أبو عاشور والنمري
2017 سبتمبر

)06( العدد
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كما أصبح على املديرين في ظل هذه التطورات إلاقرار بحتمية التغيير ،وإدارته وفق أسس علمية
مدروسة ،فإدارة التغيير املستمر الذي يحدث داخل املؤسسة أو نتيجة اكتسابها خبرات متزايدة في خضم
التغيرات الخارجية املستمرة في بيئة العمل املحيطة بهما تمثل حقيقة حتمية تواجه املديرين ،وتتطلب منهم
اتخاذ جميع الوسائل والسبل للتعامل والتفاعل معها ،بما في ذلك استخدام تقنية املعلومات والاتصاالت
(جبر ورزوقي ،2005 ،ص.)8.
وتعتبر إلادارة املدرسية أصغر تشكيل إداري في النظام التعليمي ،ومن أهم التشكيالت فيه ،ألنها
تتولى تنفيذ السياسة التعليمية بأهدافها ومراميها ،وألنها الوجه املباشر للنظام التعليمي أمام املجتمع كما
تشكل إلادارة الناجحة إحدى الركائز املهمة ألي مؤسسة من املؤسسات التعليمية لبلوغ الكفاية التي تمكنها
من استغالل مواردها البشرية واملادية والعلمية في مختلف مجاالت حياتها ،أو بعضها على ألاقل ،ومن ثم
تشغيلها وتوجيهها في ضوء ما حدد من أهداف بحيث يتحقق لها في النهاية وبصفة مستمرة مردود عن كل ما
تم اتفاقه ،وما بذل فيه من جهد ألامر الذي يشكل في النهاية نقلة نوعية لهذه املؤسسة
(اليونسكو،1996،ص.(23.
فالتعليم في بالدنا إما أن يكون عاما ويشمل مدارس حكومية ومدارس تابعة لوكالة الغوث الدولية،
وهذه املدارس تشمل الغالبية العظمى من املدارس ،وهناك بعض املدارس الخاصة التي تشرف عليها وزارة
التربية والتعليم إشرافا فنيا ،وهذه املدارس ال تتلقى مساعدات عامة وال تخصص لها أموال في ميزانية
الدولة ،وعادة يتولى أمرها أفراد ،أو شركات ،أو مؤسسات من القطاع الخاص في املجتمع ،أو هيئات دينية،
وهذه املدارس تقوم بدور بارز في نشر التعليم العام .ومن املالحظ أن الكثير من أولياء أمور الطلبة يرغبون
بإلحاق أبنائهم باملدارس الخاصة ،ويبررون ذلك حسب زعمهم إلى الاهتمام بالتعليم والتعلم ،أي املديرين
واملعلمين والطلبة في املدارس الخاصة أفضل من مثلها في املدارس الحكومية ،كما يالحظ وجود اهتمام
متزايد لدى بعض املختصين واملستثمرين في فلسطين ،بإنشاء مدارس خاصة تستقطب كفاءات إدارية
وتعليمية عالية ،مما قد ينعكس على املدارس الحكومية ،ويساهم بشكل ما في إلابقاء على املستوى املتدني
لتحصيل الطلبة ،وحينما يجري البحث في هذه املشكلة ،فال بد من دراسة دور املدير في حلها ،أي في رفع
مستوى التعليم ،رفع مستوى تحصيل الطلبة ،بمعنى آخر البد من معرفة دور املدير في تحقيق كفاية
املدرسة وفعاليتها (املناعمة،2005 ،ص.)23 .
مما سبق نالحظ التغيرات العاملية وضرورة التكيف معها من خالل التكيف مع التقنيات
الجديدة وضرورة هذه التقنيات في تنفيذ ألاعمال بشكل سريع ومتواصل للتعامل مع مشكلة الزيادة في
عدد السكان.
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 أهداف وفوائد إلادارة إلالكترونية:إذا كان تحقيق عوامل النجاح ألي منظمة يتم في بداية املشروع .فإن ألاهداف هي الثمرة التي
يجنيها املسؤولون في املنظمة في نهاية املشروع .ويمكن تلخيصها فيما يلي (صادق ،2009،ص:)9.
 -1تقديم الخدمات لدى املستفيدين بصورة مرضية وعلى مدار الساعة ،وطيلة أيام ألاسبوع بما في ذلك
إلاجازة ألاسبوعية.
 -2صغر املكان املجهز لحفظ املعلومات إلالكترونية .
 -3تحقيق السرعة املطلوبة إلنجاز إجراءات العمل وبتكلفة مالية مناسبة .
 -4إيجاد مجتمع قادر على التعامل مع معطيات العصر التقني .
 -5تعميق مفهوم الشفافية والبعد عن املحسوبية .
 -6الحفاظ على حقوق املوظفين من حيث إلابداع والابتكار .
 -7زيادة حجم الاستثمارات التجارية .
 -8الحفاظ على سرية املعلومات ،وتقليل مخاطر فقدها.
كما يمكن تحديد ألاهداف كاآلتي.( Ho, Alfred T.-K. 2002,p434-444):
 .1استخدام التقنيات الرقمية الحديثة من حلول وأنظمة التي من شأنها تطوير العمل إلاداري وبالتالي رفع
كفاءة وإنتاجية املوظف وخلق جيل جديد من الكوادر الكفء.
 .2القضاء على البيروقراطية وتعقيدات العمل اليومية.
 .3توفير املعلومات والبيانات ألصحاب القرار بالسرعة وفي الوقت املناسبين ورفع مستوى العملية الرقابية.
 .4توفير التقنيات املتطورة في املؤسسات ذات العالقة التي من شأنها تحسين الانتعاش الاقتصادي وجذب
الاستثمار.
.5تقليل تكاليف التشغيل من خالل خفض كميات امللفات والخزائن لحفظها وكميات ألاوراق املستخدمة
والانجاز السريع للمعاملة.
.6تواصل أفضل وارتباط أكبر بين إدارات املؤسسة الواحدة من شأنه تقديم خدمات أفضل ورفع مستوى
ألاداء.
وحدد فتحي فوائد إلادارة الالكترونية كما يلي (فتحي ،2006،ص:)8 .
.1تحسين فعالية ألاداء واتخاذ القرار من خالل إتاحة املعلومات والبيانات ملن أرادها ،وتسهيل الحصول
عليها من خالل تواجدها على الشبكة الداخلية وإمكانية الحصول عليها بأقل مجهود من خالل وسائل
البحث آلالية املتوفرة.
.2املرونة في عمل املوظف بحيث يمكن للموظف سهولة الدخول على الشبكة الداخلية من أي مكان قد
يتواجد فيه للقيام بالعمل في الوقت واملكان الذي يرغب فيه ،فأصبح املكتب باستخدام تطبيقات إلادارة
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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الالكترونية ليس له حدود يمكن أن يكون من البيت ،الشارع ،املطار وغيرها بين إلادارات املتباعدة
جغرافيا.
 .3سهولة عقد الاجتماعات عن بعد.
 .4لن تكون هناك حاجة للعدد الكبير من خزائن امللفات وبالتالي توفير مساحتها وكذلك توفير نفقات
املوظف املخصص للعناية بهذه امللفات.
 .5سهولة وسرعة وصول التعليمات واملعامالت إلادارية للموظفين والزبائن واملراجعين.
.6سهولة إنهاء معامالت املراجعين من خالل جهة واحدة تقوم بهذه املهمة باإلنابة عن الدوائر ألاخرى.
 .7سهولة تخزين وحفظ البيانات واملعلومات وحمايتها من الكوارث والعوامل الطبيعية من خالل الاحتفاظ
بالنسخ الاحتياطية في أماكن خارج حدود املؤسسة.
يتضح مما سبق أن أهداف إلادارة إلالكترونية هو تقليل الوقت في ألاعمال والسرعة في إلانجاز
وتقليل التكاليف على ألاعمال التقليدية.
 متطلبات تطبيق إلادارة إلالكترونية:يتطلب تطبيق إلادارة الالكترونية تهيئة البيئة املناسبة لعملها وذلك ألن إلادارة هي أبنة بيئتها
وتتأثر بكافة عناصر البيئة املحيطة بها وتتفاعل مع كافة العناصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية والتكنولوجية لذلك فان مشروع إلادارة إلالكترونية يجب أن يراعي عدة متطلبات:
 -1املتطلبات إلادارية وألامنية :ومن عناصرها وضع الاستراتيجيات وخطط التأسيس وتوفر البنية
التحتية لإلدارة إلالكترونية ،وتطوير التنظيم إلاداري والخدمات املقدمة ووضع التشريعات القانونية
الالزمة لتطبيق إلادارة إلالكترونية (العمري ،2003 ،ص.)21 .
 -2املتطلبات الاقتصادية :تتطلب إلادارة إلالكترونية توافر مستوى مناسب من التمويل ،من حيث
إجراء الصيانة الدورية لألجهزة وتدريب الكوادر واملوظفين والحفاظ على مستوى عال من تقديم
الخدمات ومواكبة أي تطور يحصل في إطار التكنولوجيا وإلادارة الالكترونية على مستوى العالم
(الصيرفي ،2007 ،ص.)34 .
 -3املتطلبات السياسية :وهي تحدد إرادة سياسية داعمة الستراتيجية التحول إلالكتروني عن طريق
تقديم العون املادي واملعنوي وتطوير برامج التحول إلالكتروني وإلادارة إلالكترونية ومن النماذج الحية
على ذلك مبادرة إلادارة إلالكترونية العامة في دولة إلامارات العربية املتحدة(" Dubai e - .
Gouvernement, Virtual government",2007),
 -4متطلبات البنية التحتية لالتصاالت :وهذه ترتبط بإيجاد حواسيب إلكترونية ونظم بيانات متكاملة،
وتعمل بنية الاتصال على زيادة الترابط بين مختلف ألاجهزة إلادارية داخل الدولة ،وتمثل رؤية امللك
عبدهللا الثاني عربيا إحدى الاستراتيجيات املحورية في تطبيق إلادارة العامة إلالكترونية من خالل
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التنمية الاجتماعية والاقتصادية ،التحول إلى اقتصاد املعرفة ،والاستفادة من املوارد البشرية ورأس
املال ،والاهتمام بإصالح القطاع العام واستخدام التكنولوجيا كأداة تمكينيه وتختلف متطلبات إلادارة
إلالكترونية بين مبادرة الكترونية وأخرى وهذا حسب برامج التحول إلالكتروني ،وتبعا لحجم املشروع
الذي يستهدف ألاتمتة الكلية ،أو الجزئية لوظائف وأنشطة املنظمات إلادارية).) Naffa,2005,p.55
يتضح مما سبق عن الحاجة إلى متطلبات عامه تختص بسياسة الدولة ومتطلبات محلية
ومتطلبات اقتصادية وان تكون هناك بنية تحتية ليتم العمل ضمن إلادارة إلالكترونية.
 إلادارة إلالكترونية في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين:تعمل وزارة التربية والتعليم العالي على حوسبة التعليم وإلادارة ،وألجل ذلك تنفذ عدد من
املشاريع ذات العالقة بالتعليم إلالكتروني وإلادارة الالكترونية ومنها برنامج إنتل ومشروع حاسوب
محمول لكل طالب ومشروع معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا ومشاريع مبادرة التعليم الفلسطينية
وشبكة الجامعات الفلسطينية ،وتسعى الوزارة أيضا ضمن إلادارة إلالكترونية إلى بناء نظام معلومات
تربوية ،يلعب دورا أساسيا في العملية التعليمية التعلمية( ،وزارة التربية والتعليم العالي ،)2009 ،وهناك
أربعة مجاالت تستخدم فيها املعلومات التربوية بكفاءة وفعالية عاليتين هي (وزارة التربية والتعليم العالي،
:)2008
 -1صنع السياسات التعليمية.
 -2وضع الخطة الخماسية التطويرية والخطط إلاجرائية.
 -3صنع القرارات التربوية واملمارسات التربوية.
 -4البحث التربوي.
 التحديات التي تواجه وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في مجال تطبيق إلادارة إلالكترونية:تحاول وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية اعتماد سياسة ممنهجة ،وخطة واضحة ،لنشر
إلادارة إلالكترونية في املستويات إلادارية املختلفة ،إال أنها تواجه تحديات منها:
 عدم تحديث بعض قواعد البيانات وخاصة في ظل التغيير السريع الذي يحدث على املدرسةالفلسطينية في كافة املجاالت.
 عدم الكفاءة في استخدام برامج الحاسوب وخاصة EXCEL,SPSS,ACCESSمن قبل العديد مناملوظفين ،وعلى كافة املستويات ،مما يحرمهم من الاستفادة من إمكانيات قواعد البيانات املتوفرة
لديهم.
 عدم توفر ألاجهزة املناسبة لتوظيف قواعد البيانات لدى العديد من املوظفين. قلة عدد الكادر العامل في مجال جمع البيانات وتنظيمها ،وضعف إلامكانيات املادية والتمويل لهذهاملشاريع.
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 تدريب وتأهيل طواقم الوزارة على استخدام البيانات وتحليلها لخدمة أهداف التخطيط الجزئي وصنعالسياسات واتخاذ القرارات املوضوعية (وزارة التربية والتعليم.)2009 ،
وبالرغم من التحديات السابقة التي تواجه وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في تطبيق
إلادارة إلالكترونية ،تبقى مشكلة مواجهة مقاومة التغيير هي التحدي ألاكبر ،فبالرغم من كافة التحديات
فإننا بحاجة منذ البداية إلى خلق الرغبة لدى إلاداريين وصانعي القرار بتطبيق إلادارة إلالكترونية ،وذلك
من خالل غرسها كقيمة في نفوس إلاداريين ،وذلك من خالل إعطاء دورات لبيان أهمية تطبيقها في كافة
املجاالت وعلى املدى القريب والبعيد.
 الدراسات السابقة:هناك العديد من الدراسات التي تناولت إلادارة إلالكترونية ومتطلباتها من جوانب مختلفة منها:
دراسة فيلك ( (Felck, 2010والتي أجريت في الواليات املتحدة ألامريكية والتي هدفت إلى الكشف عن مدى
استخدام إلادارة الالكترونية والبرامج امللحقة بها في إدارة ألاقسام إلادارية في الجامعات ،وتكونت عينة
الدراسة من ) (36رئيس قسم ذكور يعملون في ألاقسام إلادارية املختلفة ،وقد تم تطبيق استبانة مكونه من
( (60فقرة ،موزعة على املعرفة الحاسوبية ،واستخدام البرامج امللحقة ،والرغبة في التطبيق ،وأظهرت
نتائج الدراسة أن ما نسبته ( )67%من رؤساء ألاقسام يمتلكون معرفة مناسبة بالحاسوب ،ويرغبون
بتطبيقه في عملهم إلاداري ،كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة طردية بين املعرفة بالحاسوب ،وبين
مستوى استخدامه في إلادارة الالكترونية ،كما بينت نتائج الدراسة أن إلادارة الالكترونية تخفف من عبء
العمل على رؤساء ألاقسام ،وتسرع من وتيرة العمل ،وتقلل ألاخطاء.
وهدفت دراسة عمار ( :)2009إلى معرفة مدى إمكانية تطبيق إلادارة إلالكترونية في وكالة غوث
وتشغيل الالجئين بمكتب غزة إلاقليمي من خالل التعرف على مدى توافر متطلبات نجاحها من إلامكانات
املالية والتقنية والبشرية ومدى التزام ودعم إلادارة العليا ومدى دورها في تحسين أداء العاملين في
الوكالة ،وأظهرت نتائج الدراسة :وجود معرفة من قبل موظفي الوكالة باإلدارة إلالكترونية ومتطلبات
نجاحها ،ووجود التزام ودعم من قبل إلادارة العليا لسياسة تطبيق إلادارة إلالكترونية ،وتوفر املتطلبات
واملستلزمات املالية والتقنية والبشرية وإلادارية الالزمة لتطبيق إلادارة إلالكترونية ،وكانت أهم
التوصيات التي توصلت إليها الدراسة :زيادة الدعم املالي الالزم لتدريب املوظفين وتأهيلهم على تطبيق
إلادارة إلالكترونية ،ووضع نظام حوافز فعال للمتميزين في العمل إلالكتروني.
وهدفت كذلك دراسة (السميري )2009 ،إلى التعرف على درجة توافر متطلبات تطبيق إلادارة
الالكترونية في املدارس الثانوية بمحافظات غزة من وجهة نظر مديري املدارس الثانوية وسبل تطويرها،
ولتحقيق أهداف الدراسة اتبعت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت الباحثة الاستبانة كأداة
للدراسة .وتكونت عينة الدراسة من ( )124من مديري املدارس الثانوية في غزة ،وكانت أهم النتائج التي
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توصلت إليها الدراسة هي أن درجة توافر متطلبات تطبيق إلادارة الالكترونية في املدارس الثانوية من
وجهة نظر مديري املدارس الثانوية بصورة عامة قليلة ،حيث كانت قليلة على مجال املتطلبات املادية
ومجال متطلبات السالمة وألامان ومتوسطة على مجال املتطلبات البشرية الفنية ومجال املتطلبات
إلادارية ومجال املتطلبات املالية ،وكذلك توصلت الدراسة بعدم وجود فروق ملتغير الجنس على الدرجة
الكلية وجميع املجاالت ما عدا املتطلبات البشرية والفنية وكانت الفروق لصالح الذكور ،وعدم وجود
فروق ملتغير املؤهل العلمي ،وكذلك عدم وجود فروق ملتغير مدة الخدمة ما عدا مجالي املتطلبات املادية
واملتطلبات املالية بين فئتي  10 -5سنوات وأقل من  5سنوات لصالح  10 -5سنوات ،وكانت أهم
توصيات الدراسة ضرورة البحث عن مصادر متنوعة داخلية وخارجية ،وتوفير أجهزة حاسوب بأعداد
ومواصفات مناسبة.
وهدفت دراسة سيريشت ) (Seresht,2009في إيران إلى الكشف عن فاعلية تطبيق إلادارة
الالكترونية ومعوقات تطبيقها في الجامعات إلايرانية ،وقد تم استخدام الاستبانة كأداة للدراسة،
باإلضافة إلى املقابلة لجمع البيانات ،تكونت عينة الدراسة من ) )239عضو هيئة تدريس وإداري .وقد
أظهرت نتائج الدراسة وجود معوقات إدارية تحد من تطبيق إلادارة الالكترونية تمثلت بعدم الوعي
التكنولوجي ،وافتقار الخبرة ،وعدم الدافع والرغبة ،باإلضافة إلى املعوقات الثقافية والتكنولوجية ،كما
أشار أفراد عينة الدراسة إلى فاعلية تطبيق إلادارة الالكترونية في اختصار الوقت والجهد ،وأن فاعليتها
تتحقق بدرجة أفضل في حال زوال معوقات تطبيقها.
وأجرى كذلك شحادة ( )2008دراسة هدفت إلى الكشف عن درجة إمكانية تطبيق إلادارة
إلالكترونية في مدارس محافظة مسقط من وجهة نظر مديري ومديرات مدارس التعليم ألاساس ي
(الحلقتان ألاولى والثانية) وتألفت عينة الدراسة من ( )92مديرا ومديرة من مدارس التعليم ألاساس ي
(الحلقتان ألاولى والثانية) في محافظة مسقط بسلطنة عمان ،واعتمد الباحث على املنهج الوصفي
واستخدم الاستبانة كأداة لجمع املعلومات ،وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن درجة إمكانية تطبيق إلادارة
إلالكترونية في مدارس محافظة مسقط بسلطنة عمان تراوحت ما بين درجة إمكانية (كبيرة) و (متوسطة)
على جميع محاور الدراسة.
وقام كذلك العريش ي ( )2008بدراسة تهدف إلى التعرف على درجة تطبيق إلادارة إلالكترونية
والتعرف إلى أهم العوامل املساعدة في إمكانية تطبيقها ،وأبرز معوقاتها في إلادارة العامة للتربية والتعليم
في اململكة العربية السعودية ،وكان املنهج الوصفي هو منهج الدراسة ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع
العاملين في إلادارة العامة للتربية والتعليم في اململكة العربية السعودية ،وبلغت عينة الدراسة ()220
عامال وعاملة ،واستخدمت الاستبانة كأداة للدراسة وكانت من أهم نتائج هذه الدراسة أن هناك أهمية
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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لتطبيق إلادارة إلالكترونية ،وأن هناك عوامل مساعدة على أمكانية تطبيقها كتوفير الكوادر البشرية،
وكشفت الدراسة عن وجود معوقات تحول دون تطبيق إلادارة إلالكترونية كنقص املوارد املالية والفنية.
وأجرى ميليفل ( )Mellivell,2007دراسة في هونج كونج هدفت إلى الكشف عن درجة تطبيق
إلادارة إلالكترونية ومدى فاعليتها في الجامعات الغربية في هونج كونج ،واستخدم الباحث أسلوب
املقابلة املباشرة كأداة من أدوات الدراسة وتكونت عينة الدراسة من ( )136عضو هيئة تدريس وموظفا
وطالبا ،وأظهرت نتائج الدراسة بأنه ال يوجد توظيف كامل للتكنولوجيا في املجاالت إلادارية ،وضعف في
النشرات واملحاضرات الخاصة بالتعريف بأهمية استخدام البرمجيات التكنولوجية.
أما دراسة بخش ( )2007فقد هدفت إلى معرفة كيفية تطبيق إلادارة إلالكترونية لتطوير كليات
التربية للبنات باململكة في ضوء التحوالت املعاصرة وتم استخدام الاستبانة كأداة لجمع املعلومات من
عينة الدراسة املكونة من ( )250فردا ،باستخدام املنهج الوصفي ،وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها
الدراسة هي أن إلادارة إلالكترونية ليست مطبقة حاليا في كليات التربية للبنات وال توجد خطة
إستراتيجية أو تعليمات واضحة لتطبيقها ،وإن أبرز معوقات إلادارة إلالكترونية يتمثل في قلة الدعم
الفني وضعف الكفاية التقنية.
وهدفت دراسة روسناه ( )Rusnah, 2006إلى التعرف إلى حاجات مراقبي التسجيل من جهة
املعرفة واملهارة املطلوبة إلدارة السجالت إلادارية في سياق محدد في الحكومة إلالكترونية في ماليزيا وقد
استخدم الباحث املنهج املسحي في دراسته ،وكأداة للدراسة استخدم الباحث الاستبانة باإلضافة إلى
املقابالت الشخصية ،لتحديد أدوار ومسؤوليات مراقبي التسجيل املختلفين في الوزارات الفدرالية
املاليزية ،وأيضا من أجل تحديد الاحتياجات التربوية والتدريبية في إدارة التسجيالت الالكترونية .وأظهرت
نتائج الدراسة أهمية املوارد البشرية والفنية املؤهلة لإلدارة إلالكترونية.
وأجرى رضوان ( )2004دراسة حول إلادارة الالكترونية بهدف معرفة املتطلبات التي ينبغي توافرها
في املنظمات إلادارية قبل الشروع في تطبيق إلادارة الالكترونية وتحديد املعوقات التي تحول دون تطبيق
إلادارة الالكترونية في املنظمات إلادارية الحكومية في جمهورية مصر العربية ،وتوصلت الدراسة إلى أن أهم
املتطلبات الالزم توافرها للتحول نحو إلادارة الالكترونية في املنظمات الحكومية تتمثل في إعادة هندسة
وظائف إلادارة التقليدية باملنظمات الحكومية وتحويلها إلى وظائف إلكترونية وتدريب الكوادر البشرية
املتخصصة في نظم املعلومات وإدارة املعرفة وتوفير التقنية الالزمة من جميع جوانبها وإن أهم الصعوبات
التي تحول دون تطبيق إلادارة الالكترونية في املنظمات إلادارية الحكومية تتمثل في افتقار القيادات إلادارية
إلاحساس بأهمية التقنية وقلة إلامكانيات املادية املخصصة لتطوير البنية التحتية لتطبيق إلادارة
الالكترونية كذلك ضعف مهارات اللغة إلانجليزية الالزمة للتعامل مع الشبكة الدولية وانخفاض مستوى
الوعي الحاسوبي لدى املواطنين وقلة الطاقات البشرية املؤهلة فنيا في مجاالت التقنية الالكترونية.
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ومن خالل استعراض الدراسات السابقة نالحظ أن هناك العديد من الدراسات التي تناولت
موضوع الدراسة الحالية ،إال أن هذه الدراسة تتميز بتطبيق موضوعها على املدارس الخاصة.
 مشكلة البحث:يشهد العالم اليوم نقلة نوعية في أساليب العمل تقوده تقنية املعلومات التي تنتشر في كافة
قطاعات ألاعمال ،محدثة العديد من التغيرات مما يجعل معظم املنظمات في البلدان النامية على وجه
الخصوص تواجه خطر عدم التأقلم والتكيف مع املحيط املتسم بالتغير السريع خاصة في مجال
املكتشفات التقنية الحديثة ،ومن هذه التقنيات تقنية إلادارة إلالكترونية التي تمكن الكثير من
املؤسسات ومنها املدارس من معالجة وثائقها ،والسيطرة على املخزون الورقي الهائل لديهما ،والتخلي عن
أساليب إلادارة التقليدية ،ومن خالل إطالع الباحث وعمله في امليدان التربوي ،الحظ أن هناك تفاوتا في
استخدام مديري املدارس للوسائل التكنولوجية وتوفير متطلباتها في شؤون العمل املختلفة ،حيث أن
هناك دراسات توصلت إلى أن توافر متطلبات إلادارة إلالكترونية كانت على الدرجة الكلية قليلة في
دراسة (السمري )2009 ،في املدارس الحكومية الثانوية في قطاع غزة وجاءت هذه الدراسة للكشف عن
مدى توافر متطلبات إلادارة إلالكترونية في املدارس الخاصة في غزة ،ويمكن تحديد مشكلة الدراسة من
خالل إلاجابة عن السؤال الرئيس ي التالي :ما درجة توافر متطلبات إلادارة إلالكترونية في املدارس الخاصة
في الضفة الغربية؟
ويتفرع عن السؤال الرئيس ي السؤال التالي:
 السؤال الثاني :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )≤0.05في تقديراتعينة الدراسة لدرجة توافر متطلبات إلادارة الالكترونية في املدارس الخاصة في الضفة الغربية تعزى
ملتغير الجنس ،واملؤهل العلمي ،وسنوات الخدمة.
 حدود البحث :سوف يسير البحث في نطاق الحدود آلاتية: الحدود املوضوعية :تم تحديد خمسة محاور للدراسة ،وهي املتطلبات املادية ،املتطلبات البشريةالفنية ،املتطلبات إلادارية ،املتطلبات املالية ،متطلبات السالمة وألامان.
 الحدود املكانية :أقتصر البحث على املدارس الخاصة في الضفة الغربية. الحدود البشرية :أقتصر التطبيق امليداني على مدراء املدارس الخاصة في فلسطين. الحدود الزمانية :تم تطبيق هذا البحث في الفصل الثاني من العام الدراس ي 2017-2016م. أهداف البحث :سعت هذه الدراسة لتحقيق ألاهداف التالية: -1التعرف إلى درجة توافر متطلبات تطبيق إلادارة إلالكترونية في املدارس الخاصة في الضفة الغربية.
 -2تحديد أثر متغيرات الجنس ،واملؤهل العلمي ،وسنوات الخدمة في درجة توافر متطلبات تطبيق إلادارة
إلالكترونية.
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 أهمية البحث :ترجع أهمية هذا البحث إلى ما يلي: من الناحية العلمية :يتناول هذا البحث موضوعا مهما ومن متطلبات العصر الحالي للتعامل معالتطورات التكنولوجية والتقنيات الحديثة حيث يتم البحث في درجة توافر متطلبات إلادارة الالكترونية
ملعرفة استعداد وقدرات املدارس الخاصة للتعامل مع كل جديد.
 من الناحية التطبيقية :يتم من خالل هذا البحث التعرف على نقاط الضعف في توفر متطلباتإلادارة الالكترونية ومعالجتها ومعرفة نقاط القوة وتدعيمها.
 مصطلحات البحث :يشتمل هذا البحث الحالي على ثالثة مصطلحات أساسية ،سيتم عرض كل منهاعلى حده:
 إلادارة إلالكترونية :هي "منظومة الكترونية متكاملة تعتمد على تقنيات الاتصاالت واملعلومات لتحولالعمل إلاداري اليدوي إلى أعمال تنفذ بواسطة التقنية الرقمية الحديثة" (عامر ،2007 ،ص.)28 .
وعرفت كذلك بأنها إلادارة التي تشمل جميع استعماالت تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت من أجهزة
الحاسب آلالي وشبكات وأجهزة الفاكس إلى أجهزة إدخال املعلومات الالسلكية لتخدم ألامور إلادارية
اليومية (سندي ،2002 ،ص.)1 .
وعرفها الباحث إجرائيا بأنها كل التقنيات الحديثة والتي تستخدم آلالة لتسيير ألاعمال بشكل أسرع
وأسهل من التعامل مع ألاساليب اليدوية والتقليدية.
 متطلبات تطبيق إلادارة الالكترونية" :هي كل ما يجب توافره من العناصر البشرية واملادية في الجوانبإلادارية ،مما يتيح تنفيذ العملية إلادارية بأساليب تكنولوجية حديثة تسهم في إنجاح إلادارة
الالكترونية" (املسعود ،2008 ،ص .)20 .وعرفت كذلك بأنها كل ما يتحقق بتوفيره تنفيذ ألاعمال
إلادارية للمدرسة الثانوية الكترونيا باالعتماد على تقنية املعلومات والاتصاالت سواء كان ذلك عنصرا
ماديا أم بشريا أم فنيا أم ماليا مع توفير الحماية الالزمة لسالمة وأمن املعلومات (السمري ،2009 ،ص.
.)8
وعرفها الباحث إجرائيا بأنها كل ما يلزم من متطلبات لنجاح تطبيق إلادارة إلالكترونية ومجاراة
التغيرات الناتجة عن استخدام التقنيات منها الجوانب املادية والبشرية والفنية وحماية وسالمة
املعلومات.
 املدارس الخاصة :هي املدارس اململوكة ألحد املواطنين وتخضع أيضا لوزارة التربية والتعليم ،وتتبنىاملناهج الدراسية نفسها املطبقة في املدارس املناظرة لها من مدارس التعليم الحكومي (صالح،2004 ،
ص.)8 .
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املتغير

التكرار

املتغير

ذكر
أنثى
املجموع
بكالوريوس
فأقل
%100
011
املجموع
34.55
38
ماجستير
فأعلى
%100
110
املجموع
 أداة الدراسة:قام الباحث بتطوير أداة الدراسة من خالل الرجوع إلى ألادب التربوي ،وإلى الدراسات السابقة
ذات العالقة بموضوع الدراسة وخاصة دراسة السمري ( ،)2009وتكونت ألاداة في صورتها النهائية من
جزأين :ألاول تضمن بيانات أولية عن املبحوثين تمثلت في الجنس ،واملؤهل العلمي ،وسنوات الخدمة .أما
الجزء الثاني فقد تكون من خمسة مجاالت وهي مجال املتطلبات املادية ،والبشرية الفنية ،وإلادارية،
واملالية ،والسالمة وألامان ،حيث بلغ عدد فقرات الاستبانة ( )36فقرة.
 صدق أداة الدراسة وثباتها:تأكد الباحث من صدق أداة الدراسة من خالل صدق املحتوى وذلك بعرضها على مجموعة من
املحكمين ،وعددهم ستة محكمين من ذوي الاختصاص والخبرة ،والكفاءة ،وهم من أعضاء هيئة
التدريس في كليات العلوم التربوية في الجامعات الفلسطينية ،ويحملون رتبة أستاذ مساعد ،وأستاذ
مشارك ،حيث أكد املحكمون أن ألاداة صادقة بعد أن تم حذف بعض الفقرات ،وتعديل بعضها آلاخر،

الجنس

57.27
42.73
%100
65.45

 5-1سنوات
 10-6سنوات
 15 -10سنة
15سنة فأكثر

سنوات الخدمة

63
47
110
72

التكرار

 منهجية الدراسة وإجراءاتها: منهج الدراسة :تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية ،فهي تهدف إلى التعرف على درجة توافرمتطلبات تطبيق إلادارة الالكترونية في املدارس الخاصة في الضفة الغربية.
 مجتمع الدراسة وعينتها :تكونت عينة الدراسة من ( )110من مدراء املدارس الخاصة ،أي ما نسبته %30من مجتمع الدراسة في املدارس الخاصة والبالغ عددهم ( )375مدير حسب إحصائيات قسم
التعليم العام التابع لوزارة التربية والتعليم ،في الفصل الثاني من العام الدراس ي  ،2017/2016وقد تم
اختيار العينة بطريقة العينة العشوائية املنتظمة .والجدول ( )1يبين خصائص أفراد عينة الدراسة.
جدول ( :)1خصائص أفراد عينة الدراسة
مستوى
النسبة املئوية
مستوى املتغير
النسبة
املئوية
املتغير
25
32
35
18

22.73
29.09
31.82
16.36

املؤهل العلمي
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وتكونت الاستبانة في صورتها املبدئية من ( )40فقرة ،وفي صورتها النهائية تكونت من ( )36فقرة حيث تم
حذف أربعة فقرات بناء على أتفاق أكثر من  %70من املحكمين على فقرات الاستبانة .أما فيما يتعلق
بالثبات فقد تأكد الباحث من ثبات ألاداة من خالل حساب معامل الاتساق الداخلي حسب معادلة
كرونباخ ألفا والجدول ( )2يوضح ذلك.
جدول ( :)2معامل الاتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا
معامل كرونباخ ألفا
عدد الفقرات
املجال
الرقم
0.90
9
املادية
1
0.88
9
البشرية والفنية
2
0.89
8
إلادارية
3
0.90
5
املالية
4
0.88
5
السالمة وألامان
5
0.90
36
جميع الفقرات
يتضح من جدول ( )2أن معامل كرونباخ ألفا ملجاالت الاستبانة ولجميع الفقرات تراوح بين
( ،)90.0 -0.88واعتبرت هذه القيمة عالية دالة على ثبات ألاداة.
 إجراءات الدراسة :قام الباحث بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ،وذلك ألخذإلاذن والسماح له بتطبيق الدراسة ،وبعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة وتحديد مجتمع
الدراسة وعينتها قام الباحث بتطبيق الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراس ي ( ،)2017 /2016وقد
تابع الباحث عملية جمع البيانات وإدخالها إلى الحاسوب وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج الرزم
إلاحصائية للعلوم الاجتماعية (.)SPSS
 املعالجة إلاحصائية :استخدم الباحث طرقا إحصائية وصفية وتحليلية ،وتمثلت الطرق إلاحصائيةالوصفية باملتوسطات الحسابية ،والنسب املئوية ،والتكرارات للمتغيرات ،وتمثلت الطرق إلاحصائية
التحليلية باختبار (ت) ( )t-testوتحليل التباين ألاحادي (.)Anova
 نتائج الدراسة ومناقشتها:تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على درجة توافر متطلبات تطبيق إلادارة الالكترونية في املدارس
الخاصة بالضفة الغربية .وإلى تحديد أثر متغيرات كل من الجنس واملؤهل العلمي وسنوات الخدمة ،وبعد
عملية جمع املعلومات عولجت إحصائيا باستخدام البرنامج إلاحصائي ( ،)SPSSوفيما يلي عرضا للنتائج
التي توصلت إليها الدراسة:
 النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال ألاول ومناقشتها وهو :ما درجة توافر متطلبات تطبيق إلادارةالالكترونية في املدارس الخاصة في الضفة الغربية؟
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درجة توافر متطلبات تطبيق الإدارة الال كترونية في المدارس الخاصة

مرتفعة
جدا

لإلجابة عن السؤال الرئيس ،استخدمت املتوسطات الحسابية ،والنسب املئوية لكل فقرة ،ولكل
مجال والدرجة الكلية لالستبانة ،حيث نتائج الجدول ( )8( ،)7( ،)6( ،)5( ،)4( ،)3تبين ذلك .ومن أجل
تفسير النتائج اعتمدت املتوسطات الحسابية كما يلي( :منخفضة ،من ( ،)33.2 -1متوسطة ،من -2.34
( ،)3.67مرتفعة ،أعلى من .)3.67
جدول ( )3املتوسطات الحسابية والنسب املئوية لفقرات مجال املتطلبات املادية.
الدرجة
املتوسط النسبة
الفقرات
الرقم في
الحسابي املئوية
الاستبانة
84.19
لدى املدرسة جهاز هاتف يستخدم في إنجاز ألاعمال 4.21
7
إلادارية.

2

تمتلك املدرسة موقع الكتروني على الشبكة
العنكبوتية.
يتحقق الاتصال الالكتروني بين املدرسة وأولياء
أمور الطلبة.

4.11

82.17

4.07

81.30

مرتفعة
جدا

3.78
3.75

75.60
75.02

مرتفعة
مرتفعة

جدا

مرتفعة

6

مرتفعة
جدا

9

تمتلك املدرسة طابعة بمواصفات مناسبة إلنجاز
ألاعمال إلادارية بكفاءة عالية.

4.18

83.54

تشترك املدرسة بخط ( )ADSLذو سرعة عالية
8
عدد أجهزة الحاسوب في املدرسة مناسب لتطبيق
1
إلادارة إلالكترونية.
 69.86متوسطة
لدى املدرسة برامج جاهزة خاصة بتطبيق إلادارة 3.49
3
إلالكترونية.
 66.93متوسطة
تمتلك املدرسة برامج تدريب في مجال التقنية 3.35
5
إلادارية الحديثة.
 65.42متوسطة
تمتلك املدرسة شبكة داخلية تربط إلادارة 3.27
4
بالعاملين.
مرتفعة
76.02
3.80
الدرجة الكلية
يتضح من جدول ( )3أن درجة مجال املتطلبات املادية كانت (مرتفعة جدا) على الفقرات (،9 ،7
 )6 ،2وهي الفقرات التي تتحدث عن امتالك املدرسة لجهاز هاتف وطابعة بمواصفات مناسبة وموقع
على الشبكة العنكبوتية وهناك اتصال إلكتروني بين املدرسة وأولياء أمور الطلبة ،حيث كانت النسبة
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املئوية لالستجابة عليها أكبر من ( )%80أما الفقرات ( )4،1فقد حصلت على درجة (مرتفعة) وهي
الفقرات التي تتحدث عن اشتراك املدرسة بخط ( )ADCLذو سرعة عالية ،حيث تراوحت نسبتها املئوية
ما بين ( .)79.9 -70ويعزو الباحث سبب ذلك إلى الاهتمام من قبل املدارس الخاصة بان تتميز بتوفير كل
ما هو جديد من إلالكترونيات الحديثة لجذب الطلبة والتميز عن املدارس الحكومية ،وتختلف نتائج هذه
الدراسة مع دراسة رضوان ( )2004والتي أظهرت قلة في إلامكانيات املادية لتطبيق إلادارة إلالكترونية،
أما الفقرات ( )4 ،5 ،3فقد حصلت على درجة متوسطة وهي الفقرات التي تتحدث عن امتالك املدرسة
لبرامج خاصة بتطبيق إلادارة الالكترونية وبرامج تدريب في مجال التقنيات إلادارية الحديثة وشبكة
داخلية تربط إلادارة بالعاملين ،حيث تراوحت النسبة املئوية ما بين ( .)%69.9 -60ويعزو الباحث سبب
ذلك إلى الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية على املادة النظرية أكثر من الاهتمام بالبرامج الحاسوبية
بالتدريس وكذلك إلى قلة املتخصصين في هذا املجال نتيجة لالهتمام بتدريس الجوانب النظرية في هذا
الجانب دون الاهتمام بالفنيين ،وقد اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة رضوان ( )2004والتي
أظهرت ضعف الوعي الحاسوبي وقلة الطاقات البشرية املؤهلة فنيا في مجاالت التقنية إلالكترونية.
جدول ( )4املتوسطات الحسابية والنسب املئوية لفقرات مجال املتطلبات البشرية الفنية.
الدرجة
املتوسط النسبة
الفقرات
الرقم في
الحسابي املئوية
الاستبانة
مرتفعة
81.66
4.08
تمتلك إدارة املدرسة مهارة استخدام الحاسوب.
11
جدا
مرتفعة
75.52
3.78
تجيد إدارة املدرسة التعامل مع الشبكة
13
العنكبوتية.
مرتفعة
74.51
3.73
تستخدم إدارة املدرسة البريد إلالكتروني ( e-
10
)mail
مرتفعة
74.22
3.71
تنشر إدارة املدرسة الوعي بين العاملين بأهمية
14
إلادارة إلالكترونية.
مرتفعة
71.99
3.60
تسعى إدارة املدرسة للتحول إلى إلادارة
16
الالكترونية من خالل التجديد في أساليبها.
مرتفعة
70.83
3.54
تجيد إدارة املدرسة استخدام محركات البحث
12
إلالكترونية.
 67.51متوسطة
3.38
يوجد في املدرسة فنيون قادرون على صيانة
15
ألاجهزة إلالكترونية.
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18

تستعين إدارة املدرسة بمدربين مؤهلين لتدريب
العاملين على استخدام تقنيات املعلومات إلادارية.
يتوافر في املدرسة مبرمجون لتصميم البرامج
الالكترونية لألعمال إلادارية.

د .ر بيع شفيق لطفي عطير

3.18

63.60

متوسطة

3.10

62.00

متوسطة

مرتفعة
71.40
3.57
الدرجة الكلية
يتضح من جدول ( )4أن درجة مجال املتطلبات البشرية الفنية كانت (مرتفعة جدا) على الفقرة
( )11وهي الفقرة التي تتحدث عن امتالك إدارة املدرسة مهارة استخدام الحاسوب ،حيث كانت النسبة
املئوية لالستجابة عليها أكبر من ( )%80أما الفقرات ( )12 ،16 ،14 ،13،10فقد حصلت على درجة
(مرتفعة) وهي الفقرات التي تتحدث عن استخدام إدارة املدرسة للشبكة العنكبوتية والبريد إلالكتروني
وتنشر الوعي بين العاملين بأهمية إلادارة إلالكترونية وتعمل على التجديد في أساليبها للتحول إلى إلادارة
الالكترونية وتجيد استخدام محركات البحث إلالكترونية ،حيث تراوحت نسبتها املئوية ما بين (-70
 .)79.9ويعزو الباحث سبب ذلك إلى اهتمام إلادارة املدرسية بالتقنيات الحديثة للتواصل مع أولياء
ألامور ولسهولة تسيير ألاعمال وقد اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة مليفل ()Mellivell, 2007
والتي أظهرت ضعف في استخدام البرمجيات التكنولوجية ،أما الفقرات ( )18 ،17 ،15فقد حصلت على
درجة متوسطة وهي الفقرات التي تتحدث عن وجود فنيون في املدرسة لصيانة ألاجهزة إلالكترونية
وتستعين املدرسة بمدربين مؤهلين لتدريب العاملين على استخدام تقنيات املعلومات إلادارية والاستعانة
بمبرمجون لتصميم البرامج إلالكترونية ،حيث تراوحت النسبة املئوية ما بين ( .)%69.9 -60ويعزو
الباحث سبب ذلك إلى اهتمام إلادارة بالقدرات وإلامكانيات املتوفرة في املدرسة دون الاستعانة
بمتخصصين في هذا املجال .وقد اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة فيلك ( )Felch, 2010والتي
أظهرت بتوفير الكوادر املتميزة باملعرفة الحاسوبية الكبيرة واملتطورة.
جدول ( )5املتوسطات الحسابية والنسب املئوية لفقرات مجال املتطلبات إلادارية.
املتوسط النسبة الدرجة
الفقرات
الرقم في
الحسابي املئوية
الاستبانة
 75.38مرتفعة
3.77
يتم تحديد الاحتياجات التدريبية املطلوبة لتطبيق
20
إلادارة الالكترونية في املدارس.
 72.49مرتفعة
3.62
يتم التخطيط إلدخال مشروع إلادارة الالكترونية
22
في املدرسة.
 70.54مرتفعة
3.53
تمتلك إدارة املدرسة مهارة إدارة الوقت التي تحتاج
19
إليها إلادارة إلالكترونية.
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3.27

تمتلك إدارة املدرسة خطة استراتيجية لتقديم
23
خدماتها عن طريق الشبكة العنكبوتية.
 65.20متوسطة
3.26
تمتلك إدارة املدرسة دليال إجرائيا لتطبيق إلادارة
25
الالكترونية.
 63.80متوسطة
3.19
تتوافر في املدرسة بيئة عمل (مناخ تنظيمي)
21
مناسبة لتطبيق إلادارة إلالكترونية.
 62.40متوسطة
3.12
تقدم إدارة املدرسة حوافز للمتميزين في مجال
26
العمل إلالكتروني.
 62.20متوسطة
3.11
يوجد تنسيق بين إدارة املدرسة وإلادارة العليا
24
للشروع بتطبيق إلادارة الالكترونية.
 67.20متوسطة
3.36
الدرجة الكلية
يتضح من الجدول ( )5أن درجة مجال املتطلبات إلادارية كانت (مرتفعة) على الفقرات (،20
 )19 ،22وهي الفقرات التي تتحدث عن تحديد الاحتياجات التدريبية ،والتخطيط إلدخال مشروع إلادارة
الالكترونية ،وامتالك املدرسة مهارة إدارة الوقت التي تحتاج إليها في إلادارة الالكترونية ،حيث تراوحت
نسبتها املئوية ما بين ( .)79.9 -70ويعزو الباحث سبب ذلك إلى الدورات التدريبية التي يخضع لها مدير
املدرسة لتطوير الجوانب إلادارية في عمله .أما الفقرات ( )24 ،26 ،21 ،25 ،23فقد حصلت على درجة
متوسطة وهي الفقرات التي تتحدث عن امتالك املدرسة خطة إستراتيجية لتقديم خدماتها عن طريق
الشبكة العنكبوتية ،وامتالك املدرسة دليال إجرائيا واملناخ التنظيمي لتطبيق إلادارة الالكترونية ،حيث
تراوحت النسبة املئوية ما بين ( .)%69.9 -60ويعزو الباحث سبب ذلك إلى القصور في التخطيط لفترات
زمنية طويلة بحيث يقتصر التخطيط على الفترات القريبة القادمة.
جدول ( )6املتوسطات الحسابية والنسب املئوية لفقرات مجال املتطلبات املالية.
املتوسط النسبة الدرجة
الفقرات
الرقم في
الحسابي املئوية
الاستبانة
 77.11مرتفعة
3.86
يتوافر لدى املدرسة الدعم املالي الكافي لتوفير البنية
30
التحتية لإلدارة الالكترونية.
 74.66مرتفعة
3.73
يتوافر لدى إدارة املدرسة الدعم املالي الالزم
27
لالستعانة باملدربين املؤهلين لتدريب القوى البشرية.
 73.79مرتفعة
3.69
تمتلك إدارة املدرسة ميزانية كافية لصيانة أجهزة
28
الحاسبات آلالية والشبكات باستمرار.
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3.67

تمتلك إدارة املدرسة ألاموال الالزمة لتصميم وتطوير
31
البرامج إلالكترونية.
 72.42مرتفعة
3.62
يوجد لدى إدارة املدرسة الدعم املالي الكافي
29
لتحديث الحاسبات آلالية والبرمجيات.
 74.28مرتفعة
3.71
الدرجة الكلية
يتضح من خالل جدول ( )6أن درجة مجال املتطلبات املالية كانت مرتفعة على جميع الفقرات
والتي تتحدث عن توافر الدعم املالي للبنية التحتية وتوفير متدربين وتصميم البرامج وتحديث البرامج
الحاسوبية وصيانة ألاجهزة ،حيث تراوحت النسبة املئوية ما بين ( .)79.9 -70ويعزو الباحث سبب ذلك
إلى تصميم ميزانية خاصة من قبل املدرسة لصيانة وتحديث ألاجهزة إلالكترونية واتفقت نتائج هذه
الدراسة مع دراسة عمار ( )2009والتي أظهرت نتائجها توفر املتطلبات املالية لتطبيق إلادارة إلالكترونية.
جدول ( )7املتوسطات الحسابية والنسب املئوية لفقرات مجال متطلبات السالمة وألامان
الدرجة
النسبة
املتوسط
الفقرات
الرقم في
املئوية
الحسابي
الاستبانة
مرتفعة
75.02
3.75
توجد طرق مختلفة الستعادة البيانات في حالة
34
تلفها أو تعطيل الحاسبات آلالية.
مرتفعة
73.72
3.69
يوجد معايير وضوابط الختيار العاملين بإدارة
36
سالمة وأمن املعلومات في املدرسة.
متوسطة
63.00
3.15
تتوافر أنظمة حماية آلية متطورة لحماية
35
بيانات املدرسة.
متوسطة
62.40
3.12
تتوافر تشريعات تعاقب على اختراق قواعد
32
بيانات إلادارة الالكترونية في إلادارة املدرسية.
متوسطة
62.20
3.11
يوجد لدى املدرسة تعليمات واضحة من
33
إلادارة العليا تتعلق بالتعديات على أمن
وسالمة املعلومات.
متوسطة
67.28
3.36
الدرجة الكلية
يتضح من خالل جدول ( )7أن درجة مجال متطلبات السالمة وألامان كانت مرتفعة على
الفقرات ( )36 ،34وهي الفقرات التي تتحدث وجود طرق مختلفة الستعادة البيانات وضوابط الختيار
العاملين بإدارة سالمة وأمن املعلومات في املدرسة حيث تراوحت نسبتها املئوية ما بين ( .)79.9 -70ويعزو
الباحث سبب ذلك إلى توفر البرمجيات املناسبة الستعادة البيانات ضمن برامج حاسوبية متطورة
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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ووجود الحماية املناسبة لحفظ البيانات في مختلف الظروف ،أما الفقرات ( )33 ،32 ،35حصلت على
درجة متوسطة وهي الفقرات التي تتحدث عن توافر أنظمة حماية آلية متطورة وتشريعات تعاقب على
اختراق قواعد بيانات إلادارة إلالكترونية وتعليمات واضحة تتعلق بالتعديات على أمن وسالمة املعلومات
حيث تراوحت نسبتها املئوية ما بين ( .)69.9 -60ويعزو الباحث سبب ذلك إلى ضعف التشريعات التي
تعاقب على اختراق قواعد البيانات بالرغم من وجود وحدة ملكافحة الجرائم إلالكترونية إال أنها لم
تستخدم بشكل ملحوظ وذلك إلنشائها من فترة قريبة.
جدول ( )8املتوسطات الحسابية والنسب املئوية لفقرات مجاالت الاستبانة.
الدرجة
النسبة املئوية
املتوسط
املجاالت
الرقم في
الحسابي
الاستبانة
مرتفعة
76.02
3.80
املتطلبات املادية
1
مرتفعة
74.28
3.71
املتطلبات املالية
4
مرتفعة
71.40
3.57
املتطلبات البشرية الفنية
2
متوسطة
67.28
3.36
متطلبات السالمة وألامان
5
متوسطة
67.20
3.36
املتطلبات إلادارية
3
مرتفعة
71.20
3.56
الدرجة الكلية
يتضح من خالل جدول ( )8أن املجاالت ( )2 ،4 ،1حصلت على درجة مرتفعة وهي املتطلبات
املادية ،واملتطلبات املالية ،واملتطلبات البشرية الفنية حيث تراوحت النسبة املئوية ما بين (.)79.9 -70
ويعزو الباحث سبب ذلك إلى امليزانيات الخاصة التي تهتم بتوفير ألاجهزة إلالكترونية وتوفير الكوادر
البشرية الخاصة بالتقنيات الحديثة وقد اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة السمري ( )2009والتي
أظهرت درجة قليلة على املتطلبات املادية ومتوسطة على مجال املتطلبات املالية ومجال املتطلبات
البشرية ،أما املجاالت ( )3 ،5وهي متطلبات السالمة وألامان ،واملتطلبات إلادارية فقد حصلت على درجة
متوسطة حيث تراوحت نسبتها املئوية ما بين ( .)69.9 -60ويعزو الباحث سبب ذلك إلى ضعف
التشريعات الخاصة بحماية البيانات الحاسوبية .وقد اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة السمري
( )2009والتي أظهرت أن الدرجة كانت قليلة على مجال متطلبات السالمة وألامان واتفقت هذه الدراسة
مع الدراسة الحالية على مجال إلادارة والتي أظهرت أن درجة املتطلبات إلادارية كانت متوسطة .واتفقت
نتائج هذه الدراسة كذلك مع دراسة شحادة ( )2008والتي أظهرت أن درجة إمكانية تطبيق إلادارة
الالكترونية في مدارس محافظة مسقط بسلطنة عمان تراوحت بين درجة كبيرة ومتوسطة على جميع
محاور الدراسة.
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 النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىالداللة ( )≤0.05في تقديرات عينة الدراسة لدرجة توافر متطلبات تطبيق إلادارة الالكترونية في
املدارس الخاصة في الضفة الغربية تعزى ملتغير الجنس ،واملؤهل العلمي ،وسنوات الخدمة؟
 متغير الجنس :الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار (ت) للعينات املستقلة ( )t-testللكشف فيماإذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05لدرجة توافر متطلبات تطبيق
إلادارة الالكترونية في املدارس الخاصة في الضفة الغربية تعزى ملتغير الجنس .ونتائج الجدول ( )9تبين
ذلك.
جدول رقم ( :)9نتائج اختبار (ت) للعينات املستقلة لدرجة توافر متطلبات تطبيق إلادارة الالكترونية
في املدارس الخاصة في الضفة الغربية تعزى ملتغير الجنس.
أنثى (ن=)47
ذكر (ن=)63
قيمة مستوى
املجال
املتوسط الانحراف املتوسط الانحراف
الداللة
ت
املعياري
املعياري
الحسابي
الحسابي
0.85
2.20
0.69
3.71
0.68
3.89
املتطلبات املادية
0.54
3.09
0.67
3.57
0.61
3.81
املتطلبات املالية
0.35
6.22
0.82
3.20
0.77
3.80
املتطلبات البشرية الفنية
0.00
3.20
0.77
3.56
0.60
3.83
متطلبات السالمة وألامان
0.56
2.99
0.73
3.41
0.74
3.68
املتطلبات إلادارية
0.73
5.11
0.51
0.49
3.49
3.80
الدرجة الكلية
يتضح من خالل جدول ( )9أن مستوى الداللة على املجاالت املتطلبات املادية ،واملالية،
والبشرية الفنية ،وإلادارية ،والدرجة الكلية كانت ( )0.73 ،0.56 ،0.35 ،0.54 ،0.85وهي أكبر من ()0.05
أي انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة توافر متطلبات إلادارة الالكترونية تبعا ملتغير الجنس
أما مجال متطلبات السالمة وألامان فقد حصلت على مستوى داللة ( )0.00وهي أقل من ( )0.05أي أنه
توجد فروق على مجال متطلبات السالمة وألامان تبعا ملتغير الجنس وقد كانت الفروق لصالح الذكور.
ويعزو الباحث سبب ذلك إلى اهتمام الذكور وتعمق خبرتهم في مجال الحاسوب والتعرف على أساليب
السالمة وألامان نتيجة الهتمامهم بالتقنيات أكثر من إلاناث .واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة
السمري ( )2009والتي أظهرت عدم وجود فروق على الدرجة الكلية ملتغير الجنس إال أنها اختلفت مع
الدراسة الحالية إلظهارها وجود فروق على مجال املتطلبات البشرية والفنية وعدم وجود فروق على
مجال متطلبات السالمة وألامان.
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 متغير املؤهل العلمي :الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار (ت) للعينات املستقلة ()t-testللكشف فيما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05= αلدرجة توافر
متطلبات تطبيق إلادارة الالكترونية في املدارس الخاصة في الضفة الغربية تعزى ملتغير الجنس .ونتائج
الجدول ( )10تبين ذلك.
جدول ( )10نتائج اختبار (ت) للعينات املستقلة لدرجة توافر متطلبات تطبيق إلادارة الالكترونية في
املدارس الخاصة في الضفة الغربية تعزى ملتغير املؤهل العلمي.
ماجستير فأعلى
بكالوريوس فأقل
قيمة مستوى
(ن=)38
(ن=)72
املجال
الداللة
ت
املتوسط الانحراف املتوسط الانحراف
املعياري الحسابي املعياري
الحسابي
0.64
2.17
0.47
4.49
0.44
4.28
املتطلبات املادية
0.04
1.030.58
4.13
0.39
4.01
املتطلبات املالية
0.35
0.40
0.59
3.85
0.71
3.79
املتطلبات البشرية الفنية
0.00
2.80
0.35
4.26
0.62
3.93
متطلبات السالمة وألامان
0.00
1.30
0.30
4.15
0.47
4.03
املتطلبات إلادارية
0.02
2.40
0.41
4.18
0.45
4.01
الدرجة الكلية
يتضح من خالل الجدول ( )10أن مستوى الداللة على مجاالت املتطلبات املادية واملالية كانت
على التوالي ( )0.35 ،0.64وهي أكبر من ( )0.05أي انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدرجة توافر
متطلبات تطبيق إلادارة الالكترونية في املدارس الخاصة في الضفة الغربية تعزى ملتغير املؤهل العلمي على
مجالي املتطلبات املادية واملالية ،أما مجاالت املتطلبات املالية ومتطلبات السالمة وألامان ،واملتطلبات
إلادارية والدرجة الكلية حيث كانت مستوى الداللة لها على التوالي ( )0.02 ،0.00 ،0.00 ،0.04وهي أقل
من ( )0.05أي انه توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة توافر متطلبات إلادارة إلالكترونية تبعا
ملتغير املؤهل العلمي لهذه املجاالت وكانت الفروق لصالح ماجستير فأعلى .ويعزو الباحث سبب ذلك إلى
تمكن ذوي املؤهالت العليا في املجاالت إلادارية واملالية ومتطلبات السالمة وألامان نتيجة اهتمام
الدراسات العليا بالبحث العلمي والتي يتطلب التعامل مع التقنيات التكنولوجية .وقد اختلفت نتائج
هذه الدراسة مع دراسة السمري ( )2009والتي أظهرت عدم وجود فروق على متغير املؤهل العلمي.
 متغير سنوات الخدمة :من أجل فحص الفرضية تم استخدام اختبار ( )ANOVAللكشف فيما إذاكان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05= αلدرجة توافر متطلبات تطبيق
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إلادارة الالكترونية في املدارس الخاصة في الضفة الغربية تعزى ملتغير سنوات الخدمة ونتائج الجدول
( )12( )11تبين ذلك.
جدول ( )11املتوسطات الحسابية لدرجة توافر متطلبات تطبيق إلادارة الالكترونية في املدارس
الخاصة في الضفة الغربية تعزى ملتغير سنوات الخدمة.
 15سنة
 15 -10سنة
10-5سنوات
5-1سنوات
املجال
فأكثر ن= 18
ن= 35
ن=32
ن= 25
3.27
2.71
3.64
2.80
املتطلبات املادية
3.23
2.89
3.68
3.04
املتطلبات املالية
2.85
2.50
3.23
2.62
املتطلبات البشرية الفنية
3.01
2.76
3.18
2.68
متطلبات السالمة وألامان
3.40
2.90
3.64
3.32
املتطلبات إلادارية
3.15
2.75
3.47
2.89
الدرجة الكلية
جدول ( )12نتائج تحليل التباين ألاحادي لدرجة توافر متطلبات تطبيق إلادارة الالكترونية في
املدارس الخاصة في الضفة الغربية تعزى ملتغير سنوات الخدمة.
املجال

مصدر التباين

املتطلبات
املادية

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

املتطلبات
املالية
املتطلبات
البشرية
الفنية
متطلبات
السالمة
وألامان

مجموع
املربعات
3
96
99
7.08
50.27
57.36
6.36
72.15
78.51
3.26
73.72
76.99

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

قيمة f

مستوى
الداللة
0.72

0.15

درجات
الحرية
3.91
0.47

متوسط
املربعات
8.25

3
96
99
3
96
99
3
96
99

2.36
0.52

1.66

2.12
0.75

1.13

0.33

1.08
0.76

0.37

0.82

33

العدد ()06

0.52

سبتمبر 2017

درجة توافر متطلبات تطبيق الإدارة الال كترونية في المدارس الخاصة

املتطلبات
إلادارية
الدرجة
الكلية

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

5.91
62.99
68.91
6.20
45.67
51.87

3
96
99
3
96
99
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1.92
0.65

0.49

0.73

2.06
0.47

0.83

0.50

يتضح من الجدول ( )12أن مستوى الداللة لجميع املجاالت والدرجة الكلية كانت على التوالي
( )0.50 ،0.73 ،0.82 ،0.33 ،0.15 ،0.72وهي أكبر من ( )0.05أي أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية لدرجة توافر متطلبات تطبيق إلادارة الالكترونية في املدارس الخاصة في الضفة الغربية تعزى
ملتغير سنوات الخدمة على جميع املجاالت والدرجة الكلية .ويعزو الباحث سبب ذلك خضوع جميع
املوظفين دون استثناء لدورات تدريبية وورش عمل للتعامل مع التقنيات الحديثة بغض النظر عن
مستوى سنوات الخبرة التي يمتلكونها وقد اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة السمري ( )2009والتي
أظهرت فروق على مجالي املتطلبات املادية واملتطلبات املالية.
 التوصيات :من خالل نتائج الدراسة فقد تم التوصل إلى التوصيات التالية: -1القيام بتأهيل الكوادر إلادارية حول التخطيط إلالكتروني كمتطلب أساس ي لإلدارة إلالكترونية.
 -2القيام بالتواصل بين إدارة املدارس ووحدة مكافحة الجرائم الالكترونية للوصول إلى ألامان
الالكتروني للبيانات املدرسية.
 -3توفير الفنيين املؤهلين للتعامل مع إلادارة الالكترونية من مدربين وخبراء في تصميم وتطوير البرامج
الالكترونية وتحديث وصيانة ألاجهزة الالكترونية في املدارس.
 -4استحداث نظام حوافز للمتميزين في مجال العمل إلالكتروني.
 -5ضرورة نشر ثقافة استخدام الحاسب آلالي والشبكة العنكبوتية بين العاملين باملدرسة.
 -6عقد دورات تدريبية لجميع العاملين في املدرسة آللية تطبيق إلادارة إلالكترونية.
 -7القيام بورش عمل تبحث بأهمية توفير املتطلبات الالزمة لتطبيق إلادارة إلالكترونية.
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 قائمة املراجع: أبو عاشور خليفة ،والنمري ديانا (" .)2013مستوى تطبيق إلادارة الالكترونية في جامعة اليرموك منوجهة نظر الهيئة التدريسية وإلاداريين" ،املجلة ألاردنية في العلوم التربوية .)2(9 ،ص ص .220 -199
 السميري ،مريم .)2009( .درجة توافر متطلبات إلادارة إلالكترونية في املدارس الثانوية بمحافظات غزةوسبل التطوير ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،قسم أصول التربية ،إلادارة التربوية ،الجامعة إلاسالمية،
غزة.
 الصيرفي ،محمد .)2007( .إلادارة الالكترونية ،إلاسكندرية :دار الفكر الجامعي. العريش ي ،محمد .)2008( .إمكانية تطبيق إلادارة إلالكترونية في إلادارة العامة للتربية والتعليمبالعاصمة املقدسة (بنين) ،رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى ،اململكة العربية السعودية.
 العمري ،سعيد بن معال ".)2003( .املتطلبات إلادارية وألامنية لتطبيق إلادارة الالكترونية ،دراسةمسحية على املؤسسة العامة للموانئ" ،رسالة ماجستير ،مقدمة إلى قسم العلوم إلادارية ،أكاديمية
نايف العربية للعلوم ألامنية ،الرياض.
 املسعود ،خليفة بن صالح".)2008( .املتطلبات البشرية واملادية لتطبيق إلادارة الالكترونية في املدارسالحكومية من وجهة نظر مديري املدارس ووكالئها بمحافظة الرس" ،رسالة ماجستير ،كلية التربية،
جامعة أم القرى ،اململكة العربية السعودية.
 املناعمة ،عمر .)2005( .دور إلادارة املدرسية في املدارس الحكومية واملدارس الخاصة في محافظاتغزة في تحسين العملية التعليمية -دراسة مقارنة" ،رسالة ماجستير ،الجامعة إلاسالمية ،كلية التربية،
قسم أصول التربية ،غزة.
 بخش ،فوزية حبيب" .)2007( .إلادارة الالكترونية في كليات التربية للبنات باململكة العربية السعوديةفي ضوء التحوالت املعاصرة" .رسالة دكتوراه ،مقدمة إلى قسم إلادارة التربوية ،كلية التربية ،جامعة أم
القرى1427 ،ه.
 جبر ،صدام ،رزوقي ،نعيمه ( .)2005الحكومة إلالكترونية وإمكانية تطبيقها في سلطنة عمان .دراسةميدانية( .ط .)2مسقط :معهد إلادارة العامة.
 رضوان ،رأفت. )2004( .إلادارة إلالكترونية :إلادارة واملتغيرات العاملية الجديدة .امللتقى إلاداري الثانيللجمعية السعودية لإلدارة .القاهرة :مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
 سندي ،حسين .)2002( .إلادارة إلالكترونية في العالم العربي بين الواقع والطموح ،القاهرة :املنظمةالعربية للتنمية إلادارية.
 شحادة ،معاذ .)2008( .درجة إمكانية تطبيق إلادارة إلالكترونية في مدارس محافظة مسقط بسلطنةُعمان ،رسالة ماجستير ،جامعة اليرموك ،أربد.
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 صادق ،درمان .)2009( .دراسة ميدانية في عينة من املتطلبات التكنولوجية في مدينة املوصل-العراق" ،بحث مقدم إلى املؤتمر الثاني لكلية ألاعمال -الجامعة ألاردنية املنعقد في رحاب كلية ألاعمال
الجامعة ألاردنية في الفترة الواقعة بين 14و 15نيسان لعام .2009
 صالح ،آمنه .)2004( .املشكالت إلادارية في املدارس الخاصة من وجهة نظر املديرين واملعلمين وأولياءألامور والطالب في محافظات شمال فلسطين ،رسالة ماجستير ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح
الوطنية ،نابلس ،فلسطين.
 عمار ،محمد جمال أكرم .)2009( .مدى إمكانية تطبيق إلادارة إلالكترونية بوكالة غوث وتشغيلالالجئين بمكتب غزة إلاقليمي ودورها في تحسين أداء العاملين ،رسالة ماجستير ،الجامعة إلاسالمية،
كلية التجارة ،قسم إدارة ألاعمال ،غزة ،فلسطين
 فتحي محمد عبد الغني" ،)2006( .إعادة هندسة ألاعمال وإلادارة الالكترونية" ،ندوة تأثير إلانترنت علىإلادارة في املؤسسات الحكومية" جامعة الدول العربية ،املنظمة العربية للتنمية إلادارية ،القاهرة .مصر.
 وزارة التربية والتعليم العالي .)2008( .تشخيص الواقع التربوي .منشورات وزارة التربية والتعليم العالي:رام هللا ،ص.58
 وزارة التربية والتعليم العالي .)2009( .قاعدة بيانات القضايا ونتائج ورش العمل /تشخيص الواقعالتربوي-الخطة الخمسية الثانية ( .)2011-2007منشورات وزارة التربية والتعليم ،رام هللا ،ص .48
 عامر ،طارق عبد الرؤوف .)2007( .إلادارة الالكترونية -نماذج معاصرة ،القاهرة :دار السحاب للنشروالتوزيع.
 اليونسكو :إلادارة التربوية على املستوى املحلي واملدرس ي قسم السياسة التربوية والتخطيط( ،مكتبالتربية العربي لدول الخليج ،الرياض(1996،
-" Dubai e - Government, virtual government”, e All, Dubaï, Issue 47 September 2007, p03.
- Felck, C. (2010). "Using Computers in Croatia National University Divisions". Journal of
Research in Higher Education, 2 (1), 111 – 169
-Ho, Alfred T.-K. (2002). "Reinventing Local Governments and the e-Government Initiative".
Public Administration Review2(4), 92-110.
- Mellivell, L. (2007). "British University E- Management in Hong Kong Setting". Higher
Education in Hong Kong.v(6), n (2),32-77.
- Naffa, khaldoun (2005). Jordan e – government programme. Jordan e – government
initiative, Jordan, p 10.
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- Rusnah, J (2006). "Education and Training Needs in Electronic Recordes Management, A case
Study of Recorder Keepers in Malaysian Federal Ministries", Malaysian Journal of Library and
Information Science, V (11), N (1), pp (1- 21), ISS1393- 6234.
- Seresht, H. (2009). "E-Maragement: Barriers and challenges in Iran". Phd. Dollamed
Tabateebe University.
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واقع استخدام لغة العلم في تدريس العلوم

أ .رشا عبد الله كليبي أ .د .محسن مصطفى عبد القادر

واقع استخدام لغة العلم في تدريس العلوم باملرحلة املتوسطة من وجهة نظر املشرفات واملعلمات
أ .رشا عبد هللا كليبي أ .د .محسن مصطفى عبد القادر
كلية التربية ،جامعة الطائف ،اململكة العربية السعودية.
 املستخلص :هدف البحث إلى ّتعرف واقع استخدام لغة العلم في تدريس العلوم باملرحلة املتوسطة من
ُّ
وجهة نظر املشرفات واملعلمات ،واتبع املنهج الوصفي حيث ط ِّبقت استبانة للمشرفات على عينة
عشوائية مكونة من ( )15مشرفة علوم واستبانة للمعلمات على عينة عشوائية ( )80معلمة علوم
ُ
باملرحلة املتوسطة بمحافظة الطائف ،وط ِّّبقت بطاقة مالحظة على عينة غير عشوائية ( )15معلمة،
وبعد معالجة البيانات تم التوصل إلى عدد من النتائج منها :ارتفاع مستوى استخدام املشرفات للغة
العلم وحرصهن على استخدامها في تدريب وتوجيه وتقويم املعلمات ،أما مستوى استخدام املعلمات
ً
للغة العلم فقد كان مرتفعا ماعدا فيما يتعلق بأنشطة لغة العلم حيث كان مستوى استخدامها
ً
ً
متوسطا ،كما ّ
تبين اتفاق املشرفات واملعلمات على أن ضعف مستوى الطالبات اللغوي قد يكون سببا
لقلة الاهتمام باستخدام لغة العلم في تدريس العلوم ،واتفقت املعلمات على أسباب أخرى منها قلة
الكتب العلمية الحديثة في املكتبة املدرسية ،وصعوبة الوصول إلى املجالت العلمية ،وأشارت نتائج
ً
مالحظة املعلمات إلى أن مستوى استخدامهن للغة العلم كان متوسطا.
 الكلمات املفتاحية :لغة العلم ،الثقافة العلمية ،تدريس العلوم.The reality of using the language of science in teaching science in the intermediate
stage according to the female supervisors and teacher's viewpoint
-Abstract: The research aimed to identify the reality of using the language of science in
teaching science in the intermediate stage according to the female supervisors and teacher's
viewpoint. The descriptive method is used in this research. In data collection, three
instruments are used: supervisor’s questionnaire, teacher’s questionnaire and observation card
for teachers, they were applied on a sample of (15) supervisors and (80) science teacher at the
intermediate stage of Taif. The results showed that the high level of supervisors` concern
about using the language of science in training, directing and evaluating teachers. The level of
using language of science by teachers is also high except with respect of using the activities of
the language of science (the level of use was average). Supervisors and teachers also agree that
the cause of the weakness of interest in using the language of science is due to the low level of
students' own language, in addition to the lack of modern scientific books in the school library,
and the difficulty of the access to scientific journals. Moreover, the results indicated that the
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level the teachers use of the language of science through their observations came in the midlevel.
- Keywords: Language of science, scientific literacy, teaching science.
 مقدمة:تسعى املجتمعات إلانسانية إلعداد جيل قادر على مواكبة التقدم العلمي من خالل دراسة العلم
وفهم طبيعته وإدراك خصائصه واستخدام طرقه وأساليبه ،إال أنه لن يتسنى للمجتمعات تحقيق ذلك
دون تعلم لغة هذه العلوم ،أي لغة العلم التي يتوقف عليها القدرة على دراسة العلم وفهمه والخطاب
املناسب في فصول العلوم ،بل يتوقف عليها التواصل بين الطالب واملعلمين واملشتغلين بالعلم (عبد
القادر ،2015 ،ص.)10-9 .
لغة العلم خاصية مهمة ومميزة للعلم وتشكل ضرورة من ضرورياته ،وهي وسيلة ملتابعة العلم
ُ
ونشره والتمكن منه يتوقف عليها فهم دالالت النصوص وألالفاظ العلمية ،كما أنها ت َعد من املهارات
ألاكاديمية الالزمة لدراسة العلم وفهمه وتعلمه ،استخدام لغة العلم في تدريس العلوم يسهم في تحقيق
الغاية منها أال وهي التربية العلمية وما تهدف إليه من فهم طبيعة العلم وتنمية الثقافة العلمية لدى
الطالب (عبد القادر ،2015 ،ص ،)87-84 .من هذا املنطلق فإنه ينبغي على املشتغلين بتدريس العلوم
ويأتي في مقدمتهم مشرفي ومعلمي العلوم أن يضعوا من ضمن أهدافهم وأساليبهم استخدام خصائص
ً
لغة العلم ومكوناتها وأنشطتها في التدريس بحيث ينعكس ذلك إيجابيا على لغة وفكر وسلوك الطالب
وثقافتهم العلمية.
 إلاحساس بمشكلة البحث:ً
ً
تمثل الثقافة العلمية هدفا رئيسا من أهداف تدريس العلوم ،وبالرغم من ذلك أشارت بعض
الدراسات ووثقت تدني مستوى الثقافة العلمية لدى الطالب ،وأنهم ال يستطيعون فهم أبسط املقاالت
العلمية ،كما أنهم يواجهوا صعوبة في التفريق بين مفاهيم أساسية للعلوم(آل رشود ،2008 ،ص94 .؛
غازي،2012 ،ص117.؛ املطرفي ،2014 ،ص ،)33.وقد يكون أحد ألاسباب التي أدت إلى تدني مستوى
الثقافة العلمية لديهم هو تدني مستوى استخدامهم للغة العلم في حياتهم اليومية )(Keeley,2014,p.26
ألامر الذي أدى إلى ضعف قدرتهم على قراءة العلوم وفهمها وتوظيفها في التواصل العلمي ،وقد يرجع هذا
الضعف إلى قلة اهتمام املشرفين واملعلمين باستخدام لغة العلم في تدريس العلوم.
ً
وبمقابلة عدد (5مشرفات و5معلمات) علوم ملناقشتهن حول ما إذا كان هناك اهتماما بخصائص
لغة العلم ومكوناتها وأنشطتها في مناهج العلوم ّ
تبين اتفاقهن على وجود ذلك الاهتمام بشكل ملحوظ،
وأن مناهج العلوم باملرحلة املتوسطة التي اعتمدتها وزارة التعليم عنيت بشكل كبير بتنمية الثقافة
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ً
العلمية التي يمكن أن تتحقق من خالل تنمية لغة العلم لدى الطالب وهذا ما أشارت إليه أيضا دراسة
(عبد القادر ومصطفى.)2014،
من خالل تلك املشكالت ومن منطلق اهتمام مناهج العلوم املطورة في املرحلة املتوسطة بلغة
العلم نمى إلاحساس بأهمية القيام بهذا البحث الذي هدف إلى ّ
تعرف واقع استخدام لغة العلم في
تدريس العلوم باملرحلة املتوسطة من وجهة نظر املشرفات واملعلمات.
 تحديد املشكلة :تحددت املشكلة في السؤال الرئيس التالي:ما واقع استخدام لغة العلم في تدريس العلوم باملرحلة املتوسطة من وجهة نظر املشرفات واملعلمات؟
وتفرع عنه ألاسئلة التالية:
 -1ما واقع استخدام لغة العلم في تدريس العلوم باملرحلة املتوسطة من وجهة نظر املشرفات؟
 -2ما واقع استخدام لغة العلم في تدريس العلوم باملرحلة املتوسطة من وجهة نظر املعلمات؟
 -3ما واقع استخدام املعلمات للغة العلم في تدريس العلوم باملرحلة املتوسطة كما تقاس ببطاقة
املالحظة؟
 -4ما داللة الفروق في استخدام املعلمات للغة العلم في تدريس العلوم باملرحلة املتوسطة -إن وجدت-
ً
وفقا لعدد سنوات الخبرة ،وعدد الدورات التدريبية ،من وجهة نظرهن؟
 أهمية البحث:ً
ً
ّ
ُ -1يعد البحث -في حد علم الباحثان -أول البحوث محليا وعربيا التي حاولت تعرف واقع استخدام لغة
العلم في تدريس العلوم.
 -2ينسجم مع التوجهات الحديثة نحو الاهتمام بإكساب الطالب أساسيات املعرفة وتنمية الثقافة
العلمية لديهم.
 -3وجه أنظار القائمين على النظام التربوي إلى الاهتمام بنشر ثقافة لغة العلم.
 -4يسهم البحث في وعي معلمي ومشرفي العلوم بكيفية تنمية الثقافة العلمية لدى الطالب من خالل
استخدام أنشطة لغة العلم في التدريس.
 حدود البحث: -1الحدود الزمانية :الفصل الدراس ي ألاول من العام1437/1436هـ.
 -2الحدود املكانية :مكاتب إدارة التعليم بمحافظة الطائف ومدارس املرحلة املتوسطة للبنات التابعة
لها.
 -3الحدود املوضوعية :اقتصر موضوع البحث على خصائص لغة العلم ،مكوناتها وأنشطتها.
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 مصطلح البحث: لغة العلم :هي لغة متخصصة تمتاز بخصائص محددة كالدقة والوضوح وإلايجاز وتتكون مناملصطلحات والرسوم والرموز العلمية واملعادالت الكيميائية والرياضية ،تحرص مشرفة العلوم على
توجيه املعلمات نحو استخدامها في التدريس ،وتستخدمها معلمات العلوم من خالل تفعيل لغة العلم
وأنشطتها أثناء التدريس ويمكن قياس مدى استخدام املشرفات واملعلمات لها من خالل معرفة
استجاباتهن على استبانة صممت لهذا الغرض ،ومن خالل مالحظة املعلمات أثناء التدريس.
 الخلفية النظرية: مفهوم لغة العلم :هي "لغة عملية فنية ،يعرض وينظم بها املشتغلين بالعلم معلوماتهم ومالحظاتهموتفسيراتهم ،الغرض منها إيصال معنى محدد ،تحتاج إلى أسلوب لفظي خاص يتميز بالوضوح والدقة
ً
وغالبا ما يحتوي هذا ألاسلوب على الرموز واملعادالت الكيميائية والرياضية واملصطلحات والرسوم
العلمية" (عبد القادر ،2015 ،ص.)15.
 أهميتها :يمكن توضيحها فيما يلي (العباس2011،؛ Gose, 2013,p.104؛ عبد القادر ،2013 ،ص:)105.ً
ً
 -1لغة العلم مقوما أساسيا لتنمية التفكير العلمي ولتحقيق أهداف العلم.
 -2ضرورة لتحقيق التربية العلمية ولتنمية الثقافة العلمية.
ً
ً
ُ
 -3ت َعد متطلبا أساسيا من متطلبات الخطاب العلمي.
 -4معرفة وفهم لغة العلم ضرورة لفهم طبيعة العلم.
 -5تسهم في تعزيز املهارات الاجتماعية ومهارات التواصل لدى الطالب.
 خصائص لغة العلم: -1الوضوح :فالغرض ألاساس ي للغة العلم هو تفسير ظاهرة أو شرح طريقة ،وال يمكن تحقيق ذلك
بكلمات مبهمة غير محددة املعنى (هدارة ،1981 ،ص.)130.
 -2الدقة :ويكون ذلك بتجنب ألالفاظ املشتركة في أكثر من معنى وألالفاظ متضادة املعنى واملترادفة
وذلك ألن ترادف ألالفاظ على معنى من املعاني يعرض الحقيقة العلمية إلى ضياع الدقة (محيي الدين،
 ،1981ص.)93 .
 -3سالمة البنيان اللغوي وإلايجاز :ويتحقق إلايجاز باستخدام كثافة عالية من الكلمات التي تحمل
املعلومات ،مع ضرورة ضمان دقة التعبير والاعتماد على العمليات اللغوية لضغط ألافكار املعقدة إلى
بضع كلمات ( )Snow, 2010,p.450ولتحقيق هذه الخاصية البد من مراعاة مكونات لغة العلم (هدارة،
 ،1981ص.)130 .
 -4املنطق :هو التوالي الصحيح لحدوث ألاشياء أو سبق ألاسباب على النتائج ونسبة الفروع إلى ألاصول
ً
(فروخ ،1981 ،ص ،)30.فينبغي أن يراعى عند وصف ألاشياء البدء باألصول ثم الفروع ،واتباع نظاما
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ً
معينا في وصفها ،وال يصح التداخل بين تفاصيل ألاجزاء الداخلية والخارجية (عبد القادر ،2015 ،ص.
.)25
ُ
ّ
 -5التجريد :لغة العلم تجرد الظواهر املادية امللموسة إلى مفاهيم ورموز وإشارات لتوسيع نطاق البحث
في كل دراسة ،وينبغي على الطالب أن يتحدث ويكتب ويتواصل مع آلاخرين بصيغة مجردة من خالل
استخدام مكونات لغة العلم من رموز ومصطلحات ومفاهيم ومعادالت كيميائية ورياضية (عبد القادر،
 ،2015ص.)24 .
 -6القصد إلى حقيقة ألامور وعدم العناية بالشكل :تتصف الجملة في لغة العلم باالبتعاد بصفة كلية
عن استعمال املعاني املجازية كالتشبيه والاستعارة والكناية وغيرها من العبارات الفنية (العباس.)2011،
 مكونات لغة العلم :أوجز (عبد القادر ،2015 ،ص )33-27 .املكونات فيما يلي( :املصطلحات العلمية-الرموز العلمية -املعادالت الكيميائية -املعادالت الرياضية -الرسوم العلمية).
 أنشطة لغة العلم:أ -القراءة العلمية :استخدام القراءة في تدريس العلوم يساعد على سد الفجوة بين لغة العلم واللغة
املستخدمة في التدريس التي قد تكون مختلفة بشكل كبير عن لغة العلم ( Phillips & Norris,
 )2009,p.313لذا ينبغي على املعلم أن يأخذها في الاعتبار أثناء العملية التعليمية ُويحسن توظيفها
لتحقيق أهداف تدريس العلوم.
ً
ب -الكتابة العلمية :ليست كل أنواع الكتابة تؤدي إلى التعلم ،فمثال نقل املعلومات من السبورة ال يؤدي
ّ
إلى تعلم ،بل البد للكتابة أن توفر فرصة للطالب إلعادة الصياغة والشرح والتفسير والتنظيم والربط (حج
عمر ومناظر ،2012 ،ص )230-229 .ويمكن توظيف الكتابة في العلوم من خالل عدة مجاالت
مثل(:املقال العلمي-ألاوراق البحثية-التلخيص-تدوين املالحظات-كتابة قصة أو قصيدة علمية) (عبد
القادر ،2015 ،ص.)168-157 .
جـ -التحدث العلمي :يمكن تصنيف أنشطة التحدث العلمي إلى:
 -1الخطاب الصفي الحواري :ويحدث بعدة استراتيجيات مثل( :الحوار-املناقشة-الطريقة الجدلية).
 -2الدراما التعليمية :تتيح الدراما الفرصة للطالب لتوظيف مهارة التحدث في درس العلوم؛ حيث توفر
للمشاركين في التمثيل مواقف يستخدموا فيها مكونات لغة العلم بالتحدث وتجسيد املعرفة العلمية في
مشاهد تمثيلية تمكنهم من اكتسابها بشكل أفضل ،كما أنها تزيد من دافعية الطالب املشاهدين لهذه
ألانشطة نحو التعلم وتحسن من استيعابهم وفهمهم للموضوع العلمي الذي يشاهدونه في مشهد تمثيلي.
 عالقة لغة العلم بتدريس العلوم :اللغة هي البوابة في تدريس العلوم وفي تحقيق التنمية املهنيةلتعليمها وهي مهمة في تشكيل املعنى في تعلم العلوم (Duran, et al.,1998؛ ،)Moore,2007,p319ومن
معان في أذهان الطالب دون فهم لغة هذه العلوم ،وكل درس في العلوم هو
غير املمكن أن تتشكل للعلوم ٍ
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درس لغة وضعف لغة العلم لدى الطالب هو عائق رئيس في تعلم العلوم & (Wellington
) Osborne,2001,p.2كما أن العمليات التي تحدث في تدريس العلوم تقوم من خالل استخدام اللغة؛
فاملالحظة والوصف واملقارنة والتصنيف وفرض الفروض والتساؤل والتقويم والتعميم...الخ ،كل هذه
العمليات تتم من خالل لغة العلم (.)Lemke,1990,p.11
 الدراسات السابقة:ّ
 -1دراسة عبد القادر ( :)1990هدفت الدراسة إلى التعرف على ألاخطاء الشائعة في لغة العلم لدى
الطالب باملرحلة إلاعدادية وإعداد برنامج تدريبي عالجي لألخطاء التي تم التوصل إليها ،ولتحقيق الهدف
تم تحديد ألاخطاء الشائعة في لغة العلم في ضوء مقررات العلوم وفي ضوء مكونات لغة العلم من خالل
إعداد ثالث اختبارات وتطبيقها على عينة من طالب الصفوف الثالثة للحلقة الثانية من التعليم
ألاساس ي بمحافظتي أسيوط -قنا ومن ثم تحديد أسباب هذه ألاخطاء عن طريق تحديد دور املعلم
بمالحظة عمله داخل الفصل ،وعن طريق تحليل محتوى كتب العلوم في ضوء مكونات لغة العلم
وخصائصها.
النتائج :وجود أخطاء متنوعة في لغة العلم ناتجة عن استخدام اللغة العامية ،وأخطاء خاصة
باملصطلحات العلمية ،كما ّ
تبين أن بعض أسباب معظم ألاخطاء كان موزع بين كتاب الطالب وأداء
املعلمّ ،
وبينت النتائج فاعلية البرنامج املقترح في تصويب ألاخطاء ،وأوصت الدراسة بأن يلتزم املعلمون
بلغة العلم في الشرح وعدم التحدث باللغة العامية ،وعقد دورات لتدريب املعلمين على استخدام لغة
العلم.
 -2دراسة ) :Stoddart et.al (2002هدفت الدراسة إلى تقديم نموذج عملي للتكامل بين العلوم واللغة
وتعرف كيفية إدراك املعلمين لالتصاالت بين تعليم العلوم واللغة ،ولتحقيق الهدف تم إجراء مقابالت
مع ( )24معلم من مدارس كاليفورنيا الريفية لتحليل فهمهم للتكامل بين اللغة والعلوم والتغييرات في
اعتقاداتهم وممارستهم باستخدام مقياس خماس ي املستوى تم تطويره لذلك .النتائج :اعتراف املعلمون
بالعالقة بين العلم واللغة ،وأن استخدام استراتيجيات تعليمية مثل الكتابة والتساؤل مفيدة في ربط
َ
العلوم واللغة ،كما تك ّون لديهم اتجاهات نحو التفكير في املمارسة والدافع لتعزيز فهم التكامل بين
كل من املعلمين املبتدئين ومن ذوي الخبرة ،وأوصت الدراسة
العلوم واللغة ،وقد لوحظ التقدم على ٍ
بأهمية الاهتمام بعملية التكامل بين العلوم واللغة لتحسين تدريس العلوم.
 -3دراسة أمبوسعيدي وثريا الراشدي ( :)2012هدفت الدراسة إلى ال ّ
تعرف على اتجاهات معلمي العلوم
بسلطنة عمان نحو استخدام القراءة في تدريس العلوم ،وإذا كانت تلك الاتجاهات تتغير بتغير جنس املعلم
وجهة تخرجه واملرحلة التي يدرس فيها وتخصصه الدقيق وخبرته ،ولتحقيق الهدف تم إعداد مقياس اتجاه
نحو استخدام القراءة في تدريس العلومّ ،
وطبق على عينة مكونة من ( )172معلم.
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ً
النتائج :توجد فروق دالة إحصائيا التجاهات املعلمين نحو استخدام القراءة في تدريس العلوم تبعا لجنس
ً
ً
املعلم لصالح املعلمات ،وال توجد فروق دالة إحصائيا في اتجاهاتهم تبعا ملتغير جهة التخرج واملرحلة التي
يدرس فيها والتخصص الدقيق والخبرة ،كما لم يظهر املعلمون أي اتجاه (إيجابي أو سلبي( نحو استخدام
القراءة في تدريس العلوم ،وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بتوظيف القراءة في تدريس العلوم في
مؤسسات إعداد املعلم ،وتدريب املعلمين قبل الخدمة على ذلك وتضمين ذلك في أهداف مناهج العلوم
ومتابعة املعلمين لتحقيقها.
 -4دراسة ) :Oyoo(2012هدفت الدراسة إلى تحليل معتقدات ومعلومات معلمي العلوم الفيزيائية حول
ُ
واستخدمت أداة
استخدام اللغة في فصول العلوم .ولتحقيق الهدف تم استخدام املالحظات الصفية
ُ
تسجيل في ذلك وا ِّتب َعت تلك املالحظات بمقابالت مع العينة املكونة من ( )9معلمين ،وتم تحليل البيانات
التي ُج ِّم َعت باستخدام أسلوب التحليل النوعي.
النتائجّ :
تبين حاجة املعلمين لالهتمام بشكل أكبر بلغة العلم في تدريس العلوم لتحقيق تعليم ّ
فعال ،وأن
ٍ
ً
ً
الالتزام باللغة العلمية في كتابة النصوص العلمية وفي التدريس يمكن أن يكون له تأثيرا كبيرا على
مستوى فهم الطلبة واحتفاظهم باملفاهيم العلمية ،وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بإكساب املعلمين
مهارة استخدام اللغة في تدريس العلوم قبل الخدمة وأثناءها وفي برامج التنمية املهنية للمعلم وأوصت
بالتعاون بين معلمي العلوم ومعلمي املواد ألاخرى في حل مشكلة كلمات العلوم الصعبة.
 -5دراسة ) :Gose(2013هدفت الدراسة إلى ال ّ
تعرف على كيف يدمج املعلمون اللغة ألاكاديمية
ً
ُ
خدمت املقابالت واملالحظات الصفية
واملحتوى العلمي للطلبة املتنوعين لغويا ،ولتحقيق الهدف است ِّ
ومتابعة أعمال الطلبة في ثالثة فصول لتعليم العلوم في مدرسة متوسطة مستقلة ثنائية اللغة.
النتائجّ :
تبين أن تصورات املعلمين ملعنى اللغة ألاكاديمية أثرت في عدم دمجهم للغة العلم في تدريس
العلوم حيث تركزت تعريفاتهم الخاصة باللغة ألاكاديمية بشكل محدود على املفردات ،دون أن تشمل
الخطاب املكتوب والشفهي ،كما أن املعلمين لم يراعوا رصد وتقويم اكتساب الطلبة وتعلمهم للغة العلم
وتوفير التغذية الراجعة الالزمة لهم ،وأشارت إلى أن استهداف تعليم اللغة بمعزل عن تدريس العلوم
يمنع الطلبة من ممارسة العلوم والنقاش العلمي والقدرة على التفكير والتواصل حول العلوم ،وأوصت
الدراسة بالتضمين الحقيقي لتطوير اللغة في تدريس العلوم من أجل زيادة فرص التعلم في كال املجالين
وضرورة توفير التنمية املهنية ملعلمي العلوم في مجالي اللغة والعلوم.
 -6دراسة عبد القادر ومصطفى ( :)2014هدفت الدراسة إلى تحديد الكفايات التدريسية ملعلم العلوم
باملرحلة املتوسطة في ضوء لغة العلم وفي ضوء املتطلبات التدريسية الواردة بأدلة املعلم وبكتاب
الطالب العلوم للصفوف الثالثة باملرحلة املتوسطة ،ولتحقيق الهدف تم تحليل أدلة املعلم وكتب
العلوم للصفوف الثالث باململكة العربية السعودية وإعداد قائمة الكفايات.
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

44

العدد ()06

سبتمبر 2017

واقع استخدام لغة العلم في تدريس العلوم

أ .رشا عبد الله كليبي أ .د .محسن مصطفى عبد القادر

النتائج :توصلت الدراسة إلى الكفايات التدريسية الالزمة ملعلم العلوم في ضوء املتطلبات التدريسية
ّ
املضمنة باالستبانة من
الواردة بأدلة املعلم وبكتاب الطالب ،كما أشارت النتائج إلى أهمية الكفايات
وجهة نظر املتخصصين ،وبينت أن محتوى كتب العلوم باملرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية
يتضمن عناصر ومكونات لغة العلم ،مما يستلزم من معلمي العلوم امتالك كفايات تدريسية في ضوئها.
 تعقيب على الدراسات السابقة: -1اتفقت دراسة (عبد القادر1990،؛ Gose, 2013؛ عبد القادر ومصطفى .)2014،مع هذا البحث في
تناول موضوع لغة العلم في تدريس العلوم باملرحلة املتوسطة.
 -2اتفقت دراسة (Stoddart et al,2002؛ ) Gose,2013مع هذا البحث في ضرورة دمج تعليم اللغة
وتعليم العلوم لتحسين تعلم العلوم وزيادة فرص التعلم في كال املجالين.
 -3تم الاستفادة من الدراسات السابقة في إعداد الجانب النظري ،وفي الجانب امليداني من حيث بناء
أدوات البحث واملعالجة إلاحصائية ومناقشة النتائج.
 أوجه الاختالف عن الدراسات السابقة: -1اختلف هذا البحث عن دراسة (عبد القادر1990،؛ )Gose,2013في أن ألاولى اهتمت بمكونات لغة
العلم وبعض خصائصها ،بينما اهتمت الثانية بمكونات لغة العلم فحسب ،إال أن هذا البحث اهتم
بخصائص لغة العلم ومكوناتها وأنشطتها.
 -2اختلفت الدراسات السابقة عن هذا البحث في أنه استخدم املنهج الوصفي لتعرف واقع استخدام
لغة العلم بينما استخدمت بعض الدراسات السابقة املنهج التجريبي.
 -3على الرغم من وجود عدد من الدراسات العربية وألاجنبية التي تناولت موضوع لغة العلم في تدريس
ً
ً
العلوم ،إال أنها تختلف عن هذا البحث حيث أنه -في حد علم الباحثان-أول بحث محليا وعربيا
َ
يستهدف ت َع ّرف واقع استخدام لغة العلم في تدريس العلوم باملرحلة املتوسطة.
 إجراءات البحث:أ -املنهج :اتبع البحث املنهج الوصفي.
ب -مجتمع البحث وعينته :تكون مجتمع البحث من جميع مشرفات ومعلمات العلوم باملرحلة
املتوسطة بمكاتب إدارة التعليم في محافظة الطائف (()23مشرفة ،و( )309معلمة) ّ
وتكونت العينة من
( )15مشرفة و( )80معلمة تم اختيارهن بطريقة عشوائية بسيطة حيث تم اختيار جميع أفراد مجتمع
البحث (باستثناء العينة الاستطالعية)من مشرفات ومعلمات لتمثيل العينة في تطبيق أداتي الاستبانة،
وتم اختيار ( )15معلمة موزعات على ( )5مدارس بطريقة غير عشوائية (متيسرة) لتطبيق املالحظة عليهن
حيث تم الاجتماع بمشرفات العلوم التابعات ملكاتب شرق وغرب الطائف (لقربها من سكن الباحثة)
ً
وتحديد املدارس ألاكثر قربا للتمكن من تطبيق املالحظة قبل نهاية الفصل الدراس ي.
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جـ -أدوات البحث:
ّ
 -1استبانة املشرفات :هدفت إلى تعرف واقع استخدام لغة العلم في تدريس العلوم من وجهة نظر
املشرفات ،وتضمنت محورين ،هدف املحور ألاول إلى ّ
تعرف مدى حرص املشرفات على استخدام
خصائص لغة العلم ومكوناتها وأنشطتها في تدريس العلوم من خالل تدريب وتوجيه ومتابعة وتقويم
املعلماتً ،
بناء على ذلك تضمن املحور ثالثة أبعاد( :تدريب املعلمات -توجيه املعلمات -متابعة وتقويم
املعلمات) .وهدف املحور الثاني إلى ّ
تعرف ألاسباب التي ترى املشرفات أنها قد تعيق استخدام خصائص
ً
لغة العلم ومكوناتها وأنشطتها في تدريس العلوم ،فاعترافهن بوجود املعيقات قد يكون مؤشرا لضعف
ُ
خد َم فيها مقياس ليكرت الثالثي (كبيرة-
الاستخدام .وقد تكونت الاستبانة من ( )30عبارة ،واست ِّ
متوسطة -ضعيفة).
 -2استبانة املعلمات :هدفت إلى ّ
تعرف واقع استخدام لغة العلم في تدريس العلوم من وجهة نظر
املعلمات ،وتضمنت محورين ،هدف املحور ألاول إلى ّ
تعرف مدى حرص املعلمات على استخدام
خصائص لغة العلم ومكوناتها وأنشطتها في تدريس العلومً ،
بناء على ذلك تضمن املحور ثالثة
أبعاد(:تخطيط الدرس-تنفيذ الدرس-في التقويم) .وهدف املحور الثاني إلى ّ
تعرف ألاسباب التي ترى
املعلمات أنها قد تعيق استخدام خصائص لغة العلم ومكوناتها وأنشطتها في تدريس العلوم ،فاعترافهن
ً
ُ
خد َم
بوجود املعيقات قد يكون مؤشرا لضعف الاستخدام .وقد تكونت الاستبانة من ( )53عبارة واست ِّ
فيها مقياس ليكرت الثالثي (كبيرة -متوسطة -ضعيفة).
 -3بطاقة املالحظة :هدفت إلى تقويم واقع استخدام معلمات العلوم للغة العلم أثناء التدريس،
وتضمنت ثالثة مجاالت؛ ألاول يهدف قياس استخدام خصائص لغة العلم ،والثاني يقيس استخدام
ُ
خد َم فيها مقياس
املكونات ،والثالث يقيس استخدام ألانشطة ،وتكونت البطاقة من ( )26عبارة واست ِّ
ليكرت الثالثي (كبيرة -متوسطة -ضعيفة) .وتم الوصول إلى الصورة النهائية لألدوات بعد إلاجراءات
التالية:
 -1عرض ألادوات على ( )29متخصص في املناهج وطرق التدريس في عدد من الجامعات العربية
لتحكيمها وتم إجراء التعديالت الالزمة.
 -2تطبيق ألادوات على العينة الاستطالعية للتحقق من صدق الاتساق الداخلي لألدوات وثباتها.
 -3تطبيق ألادوات على العينة :وتم التطبيق في الفصل الدراس ي ألاول/عام 1437هـ.
 نتائج البحث: -1نتيجة السؤال ألاول" :ما واقع استخدام لغة العلم في تدريس العلوم باملرحلة املتوسطة من وجهة
نظر املشرفات؟"
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لإلجابة عن السؤال ألاول والثاني تم إعطاء الدرجة ( )3لالستجابة كبيرة و( )2لالستجابة
متوسطة و ( )1لالستجابة ضعيفة .ويكون الحكم على الاستجابات ( 1.67- 1ضعيف2.33- 1.68 ،
متوسط 3- 2.34 ،مرتفع).
جدول ( )1املتوسط الحسابي والانحراف املعياري الستجابات املشرفات على املحور ألاول
مستوى
عبارات محور الحرص على استخدام لغة العلم في تدريس
ع
م
الترتيب
الاستخدام
العلوم
ً
أوال :في تدريب املعلمات:
م
أشارك املعلمات في البحث عن سبل تنمية مهارات
مرتفع
0.26 2.93
7
1
حل املعادالت الرياضية والكيميائية لدى الطالبات.
ُأ ّ
وضح كيفية تفعيل أنشطة الكتابة غير الرسمية في
مرتفع
 9املوضوعات العلمية (مثل كتابة قصة قصيرة أو 0.35 2.87
2
كتابة أبيات شعرية).
أشجع املعلمات على حضور دورات تدريبية تسهم في
مرتفع
0.52 2.87
3
3
تنمية لغة العلم لديهن.
ُ
أشرك املعلمات في محاولة ابتكار أساليب متنوعة
مرتفع
0.41 2.80
5
4
لتعديل املفاهيم البديلة.
أطرح مجموعة من ألافكار للمساعدة على فهم
مرتفع
0.41 2.80
6
4
دالالت الرموز العلمية.
ُأ ّ
درب املعلمات على تنويع أساليب تقويم اكتساب
مرتفع
0.46 2.73
10
5
الطالبات ملكونات لغة العلم املختلفة.
ّ
ُأ ّ
اللغوية
درب املعلمات على كيفية تنمية املهارات
ِّ
مرتفع
0.59 2.73
4
6
ألاربع في درس العلوم.
مرتفع
0.64 2.53
 1أعقد لقاءات للتعريف بمعنى وأهمية لغة العلم.
7
أقدم ورش عمل في أساليب تنمية املكونات املختلفة
مرتفع
0.63 2.40
2
8
للغة العلم.
أقترح بعض ألانشطة املساندة واملحفزة الستخدام
مرتفع
0.63 2.60
8
9
النصوص املقروءة وفهمها وتوظيفها في الدرس.
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ً
ثانيا :في توجيه املعلمات:
ُ
أؤكد على أهمية فقرة "استعمال املصطلحات
العلمية" التي يتضمنها كتاب العلوم.
أطلب تفعيل دور دفتر العلوم بما يسهم في تنمية لغة
العلم.
ّ
أشجع على استخدام ألاسئلة الشفهية لتقويم قدرة
الطالبات على استخدام لغة العلم في التعبير العلمي.
أشجع املعلمات على الاهتمام بتنمية مهارات كتابة
املعادلة الكيميائية لدى الطالبات.
ُأ ّ
وجه بضرورة التخطيط لتفعيل أنشطة القراءة
العلمية.
ُ
أوص ي بضرورة مراعاة خصائص لغة العلم.
ّ
أوضح أهمية الربط بين الرسوم واملعلومات اللفظية.
ّ
أوجه املعلمات إلى توظيف مكونات لغة العلم في
التعبير عن ألافكار وآلاراء العلمية.
ّ
ً
أكلف املعلمات بشرح املعادالت لفظيا.
ً
ثالثا :في متابعة وتقويم املعلمات:
أعزز جهود املعلمات املبذولة في تنمية لغة العلم.
ّ
أقيم مدى استخدام لغة الرموز وألارقام
واملصطلحات العلمية في التواصل مع الطالبات.
ّ
أقيم مدى استخدام املعلمات لألنواع املختلفة من
القراءة العلمية (التحليلية ،الناقدة ،إلابداعية...الخ).
أتابع اهتمام املعلمات بتقويم مكونات لغة العلم.
أتابع توظيف املعلمات ألنشطة الكتابة العلمية.
أرصد مدى تفعيل املعلمات ألنشطة لغة العلم.
أضع الاهتمام بتنمية مكونات لغة العلم لدى
الطالبات ضمن نقاط تقويمهن.
متوسط درجات املحور
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يتضح من الجدول ( )1ارتفاع مستوى استخدام املشرفات للغة العلم في تدريب املعلمات حيث
كانت متوسطات استجاباتهن على جميع عبارات املحور أعلى من ( ،)2.33وقد جاءت العبارة رقم ( )7في
الترتيب ألاول ،بينما جاءت العبارة ( )8في الترتيب ألاخير ،وقد يكون السبب في ذلك هو تركيز اهتمام
املشرفات بتدريب املعلمات على النواحي العلمية أكثر من النواحي اللغوية.
 ارتفاع مستوى استخدامهن للغة العلم في توجيه املعلمات ،وقد جاءت العبارات رقم ( )13،18،19فيالترتيب ألاول ،ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن دليل املعلم يتضمن توجيهات بتفعيل دور دفتر العلوم
واستخدام ألاسئلة الشفهية في تقويم الطالبات وكذلك استخدام فقرة استعمال املصطلحات
واملشرفات حريصات على أن تتطبق املعلمات ما يتضمنه الدليل ألهميته ،وجاءت العبارة ( )16في
الترتيب ألاخير ،وقد يكون السبب في ذلك هو أن بعض املشرفات يتوقعن من املعلمات شرح املعادالت
ً
لفظيا دون تكلفيهن بذلك.
 ارتفاع مستوى حرص املشرفات على استخدام لغة العلم في متابعة وتقويم املعلمات ،وقد جاءتالعبارة رقم ( )26في الترتيب ألاول بينما جاءت العبارة ( )20في الترتيب ألاخير ،وهذه النتيجة قد ّ
تبين أن
ً
تقدير املشرفات الستخدامهن للغة العلم قد يكون في بعض ألاحيان جزافا حيث أنه من غير املنطقي أن
تعزز الجهود املبذولة في تنمية لغة العلم دون أن تحرص على تقويمها.
جدول ( )2املتوسط الحسابي والانحراف املعياري الستجابات املشرفات على املحور الثاني
مستوى
عبارات محور أسباب ضعف الاهتمام باستخدام لغة
ع
م
الترتيب م
املوافقة
العلم في التدريس
ضعف مستوى الطالبات اللغوي يجعل من الصعب
ً
 28تكليف املعلمة بتنمية الجانب اللغوي إضافة إلى  0.85 2.00متوسط
1
الجانب العلمي.
 0.83 1.47ضعيف
 27قلة معرفتي بمعنى وأهمية لغة العلم.
2
املستوى اللغوي لكتاب العلوم ال يتناسب مع املستوى
 0.59 1.27ضعيف
29
3
العقلي للطالبات.
أدلة املعلم ليس بها إلارشادات الكافية لتنمية مكونات
 0.59 1.27ضعيف
31
3
لغة العلم لدى الطالبات.
أسئلة كتب العلوم ال تتضمن تقويم مكونات لغة
 0.35 1.13ضعيف
30
4
العلم.
متوسط درجات املحور
 0.53 1.43ضعيف
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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ً
يتضح من الجدول ( )2أن مستوى موافقة املشرفات على جميع عبارات املحور كان ضعيفا
ُ
ماعدا عبارة واحدة مما يدل على أن املشرفات يتفقن على أن ألاسباب املشار إليها ال تعد مسببات
ً
لضعف الاهتمام باستخدام لغة العلم من وجهة نظرهن ،خاصة فيما يتعلق بكتب العلوم وأدلة املعلم؛
ويدل ذلك على تفهمهن ملدى اهتمام كتب العلوم بلغة العلم وذلك يتفق مع ما أشارت إليه دراسة (عبد
القادر ومصطفى.)2014،
ّ
وتبين موافقة املشرفات بدرجة متوسطة على سبب واحد وهو ضعف مستوى الطالبات اللغوي،
إال أن ذلك قد يتطلب جهد أكبر من املشرفات ملساعدة املعلمات على تنمية الجانب اللغوي باإلضافة إلى
الجانب العلمي لدى الطالبات واستخدام لغة العلم إلحداث التكامل بين الجانبين وذلك ما أوصت به
دراسة (Stoddart et al.,2002؛ .)Gose,2013
 -2نتيجة السؤال الثاني" :ما واقع استخدام املعلمات للغة العلم في تدريس العلوم باملرحلة املتوسطة
من وجهة نظرهن؟"
جدول ( )3املتوسط الحسابي والانحراف املعياري الستجابات املعلمات على املحور ألاول
مستوى
الترتيب عبارات محور الحرص على استخدام لغة العلم في تدريس
ع
م
الاستخدام
العلوم
ً
أوال :في تخطيط الدرس:
م
أختار استراتيجيات تسهم في تنمية مهارات حل املعادالت
مرتفع
0.47 2.68
4
1
الرياضية والكيميائية لدى الطالبات.
أراعي تضمين تخطيط الدرس أنشطة التحدث العلمي مثل
مرتفع
0.55 2.67
8
2
(املناقشة ،الحوار ،الطريقة الجدلية ،الدراما التعليمية).
أخطط لتفعيل أنشطة القراءة العلمية بأنواعها املختلفة
مرتفع
0.56 2.61
6
3
(تحليلية ،ناقدة ،إبداعية...الخ).
أختار أساليب ووسائل تساعد الطالبات على فهم دالالت
مرتفع
0.63 2.59
2
4
الرموز العلمية.
أراعي تضمين تخطيط الدرس تدريبات على عمل الرسوم
مرتفع
0.55 2.56
3
5
العلمية (البيانية والتوضيحية) واستخدامها.
ً
مرتفع
0.55 2.55
 1أضع خططا إلكساب الطالبات املصطلحات العلمية.
6
أخطط لتفعيل أنشطة الكتابة العلمية (كتابة مقالة
مرتفع
0.62 2.54
7
7
علمية ،عمل أوراق بحثية ،تلخيص موضوع ما ،تدوين
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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املالحظات).
ّ
أجعل من بين ألاهداف تنمية املهارات اللغوية ألاربع.
ً
ثانيا :عند تنفيذ الدرس:
أ -التهيئة للدرس:
أراجع مع الطالبات املفاهيم السابقة قبل البدء بالدرس
الجديد.
أهيئ بيئة صفية مليئة بالتفاعالت العلمية (قراءة،
مناقشة ،حوار...الخ).
استخدم العصف الذهني مع الطالبات للتوصل إلى
خصائص لغة العلم.
ُ
أعطي الطالبات توجيهات لالستخدام الصحيح للغة العلم.
استنتج مع الطالبات مكونات لغة العلم.
أهتم بتفعيل صفحات "أتهيأ للقراءة" قبل البدء في دراسة
كل فصل بشكل جيد.
ب -أثناء الدرس:
ً
أشرح املعادالت الكيميائية لفظيا ملساعدة الطالبات على
فهم مكوناتها.
أهتم بحل املعادالت الرياضية على السبورة بدقة.
ّ
أدرب الطالبات على مهارات كتابة املعادلة الكيميائية.
أشرح الرسوم العلمية بالربط بينها وبين داللتها اللفظية.
ً
استخدم أنواعا مختلفة من الرسوم والتوضيحات العلمية
في املوقف الصفي.
ألتزم الدقة عند استخدم التشبيهات في توضيح معاني
عبارات العلوم.
استخدم لغة الرموز وألارقام واملصطلحات العلمية في
التواصل مع الطالبات.
أشجع الطالبات على استخدام مكونات لغة العلم في
التعبير عن ألافكار وآلاراء العلمية.

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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0.68 2.29

مرتفع

0.47 2.74

مرتفع

0.48 2.72

مرتفع

0.58 2.61

مرتفع

0.61 2.56
0.69 2.50

مرتفع
مرتفع

0.71 2.49

مرتفع

0.38 2.86

مرتفع

0.45 2.81
0.45 2.81
0.42 2.77

مرتفع
مرتفع
مرتفع

0.44 2.75

مرتفع

0.47 2.74

مرتفع

0.56 2.69

مرتفع

0.53 2.66

مرتفع
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أبرز املصطلحات الجديدة بأكثر من طريقة (كتابتها على
السبورة ،كتابتها على بطاقة أو بلون مختلف( .
أعمل على زيادة ثروة الطالبات اللغوية بعبارات ومفاهيم
لغوية علمية جديدة.
أبرز الفروق بين الاستخدامات اليومية والعلمية للمفاهيم
العلمية.
استخدم استراتيجيات متنوعة لتعديل التصورات البديلة
للمفاهيم العلمية.
ج -ألانشطة الصفية:
أدرب الطالبات على قراءة النصوص العلمية قراءة
صحيحة.
أدرب الطالبات على استخدام اللغة العلمية وألاسلوب
العلمي في البحث والاستقصاء.
أدرب الطالبات على كيفية الوصول إلى املواقع العلمية
املوثوقة ملتابعة مستجدات املعرفة العلمية.
ُأ ّ
درب الطالبات على مهارات كتابة امللخصات للنصوص
العلمية املقروءة أو املسموعة.
ّ
أوظف أسلوب القصة العلمية في أنشطة القراءة العلمية.
ً
أحبذ استخدام الخطاب الصفي الحواري بدال من
الخطاب الانفرادي.
أعد للطالبات مسابقات بحثية لتنمية مهارات الكتابة
العلمية لديهن.
ُ
أهيئ مواقف لتوظيف الطريقة الجدلية حول القضايا
العلمية.
أشجع الطالبات على الكتابة غير الرسمية مثل (كتابة
قصة قصيرة أو أبيات شعرية) لتحقيق فهم أعمق
للموضوعات العلمية.
ً
أخصص وقتا للطالبات لزيارة املكتبة لالطالع على الكتب

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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0.58 2.61

مرتفع

0.61 2.61

مرتفع

0.57 2.56

مرتفع

0.59 2.53

مرتفع

0.44 2.79

مرتفع

0.57 2.51

مرتفع

0.66 2.48

مرتفع

0.70 2.36

مرتفع

0.44 2.35

مرتفع

0.76 2.34

مرتفع

0.71 2.23

متوسط

0.79 2.14

متوسط

0.81 2.05

متوسط

0.82 1.90

متوسط
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11

35

م
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العلمية.
ّ
أكلف الطالبات بعمل قاموس خاص بهن للعبارات
العلمية التي تعلمنها في فصل دراس ي.
ً
ثالثا :في التقويم:
أركز على نوعية ألاسئلة التي تزيد من القدرة الحوارية
للطالبات.
استخدم الاختبارات الشفهية لتقويم قدرة الطالبات على
استخدام لغة العلم في التعبير العلمي.
استخدم املهام الكتابية لتقويم مدى اكتساب الطالبات
للمعرفة العلمية.
أستثمر نتائج التقويم في تحسين أساليب تنمية لغة العلم
لدى الطالبات.

1

40

2

39

3

41

4

42

5

 38أحرص على شمولية التقويم ملكونات لغة العلم املختلفة.

0.83 1.89

متوسط

0.58 2.63

مرتفع

0.54 2.60

مرتفع

0.59 2.59

مرتفع

0.63 2.56

مرتفع

0.79 2.14

متوسط

متوسط درجات املحور
مرتفع
0.37 2.53
يتضح من الجدول ( )3ارتفاع مستوى استخدام املعلمات للغة العلم بشكل عام ،حيث كانت
متوسطات استجاباتهن في عبارات املحاور (التخطيط للدرس ،التهيئة للدرس ،أثناء الدرس) مرتفعة.
وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة ( )Gose,2013من عدم دمج املعلمين للغة العلم في
التدريس.
 ارتفاع مستوى حرص املعلمات على استخدام لغة العلم في محور (التخطيط للدرس) ،وقد جاءتالعبارة رقم ( )4في الترتيب ألاول ،وقد يكون السبب في ذلك هو أن املعلمات قد يجدن صعوبات لدى
الطالبات في حل املعادالت لذا فهن حريصات على اختيار الاستراتيجيات التي تسهم في تنمية تلك املهارات
عند تخطيط الدرس ،وجاءت العبارة رقم ( )5في الترتيب ألاخير ،وقد يكون السبب في ذلك هو تركيز
اهتمام املعلمات على املهارات العلمية والعملية عند تخطيط الدرس أكثر من اهتمامهن باملهارات اللغوية.
 ارتفاع مستوى حرص املعلمات على استخدام لغة العلم في محور (التهيئة للدرس) ،وقد جاءت العبارةرقم ( )12في الترتيب ألاول ،وقد يرجع ذلك إلى إدراك املعلمات أهمية مراجعة املفاهيم السابقة لربطها
بما سيتعلمنه في الدرس الجديد ،وجاءت العبارة رقم ( )14في الترتيب ألاخير ،وقد يكون السبب في ذلك
أن بعض املعلمات يكتفين بتكليف الطالبات بقراءة هذه الصفحات دون تفعيلها عند التهيئة للدرس.
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 ارتفاع مستوى حرص املعلمات على استخدام لغة العلم في محور(أثناء الدرس) ،وقد جاءت العبارةرقم ( )24في الترتيب ألاول ،وهذه النتيجة ّ
تفسر سبب أن تكليف املشرفات للمعلمات بشرح املعادالت
ً
لفظيا كانت في الترتيب ألاخير وذلك في نتيجة السؤال ألاول؛ حيث أن املعلمات في ألاساس حريصات على
ً
شرح املعادالت لفظيا للطالبات ،أما العبارة رقم ( )20فقد جاءت في الترتيب ألاخير وقد يكون السبب في
ذلك هو أن بعض املعلمات يعملن على تعديل التصورات البديلة التي تظهر لدى الطالبات بشكل مباشر
دون استخدام استراتيجيات تسهم في تعديلها وذلك ً
بناء على ما أظهرته نتائج مالحظة املعلمات في
السؤال الثالث.
أما متوسطات استجاباتهن على بعد (ألانشطة الصفية) كانت متفاوتة ،حيث تراوحت ما بين
ً
بشكل عام متوسطا ،تتفق هذه
( )2.23-1.89أي أن مستوى استخدام املعلمات ألنشطة لغة العلم
ٍ
النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة (أمبوسعيدي والراشدي )2012 ،من أن اتجاهات املعلمين نحو
ً
استخدام القراءة (كأحد أنشطة لغة العلم) كان محايدا.
 ارتفاع مستوى حرص املعلمات على استخدام لغة العلم في محور(التقويم)حيث كانت متوسطاتاستجاباتهن على معظم العبارات أعلى من ( ،)2.33وجاءت العبارة ( )40في الترتيب ألاول والعبارة ( )39في
الترتيب الثاني ،وهذا يدل على ارتفاع مستوى اهتمام املعلمات باألسئلة الشفهية وألاسئلة التي تزيد
القدرة الحورية لدى الطالبات وقد تعود هذه النتيجة إلى اهتمام املشرفات بتوجيه املعلمات الستخدام
ألاسئلة الشفهية في تقويم الطالبات بمستوى كبير ،بينما جاءت العبارة ( )38بمستوى استخدام
ً
متوسط ،مما يشير إلى أن اهتمام املعلمات بتقويم عدد من مكونات لغة العلم كان متوسطا وقد تكون
هذه املكونات هي الرسوم والرموز العلمية حيث اتضح من خالل تطبيق بطاقة املالحظة أن الاهتمام
ً
متوسطا كما ّ
تبين في نتائج السؤال الثالث.
بتقويمها كان
جدول ( )4املتوسط الحسابي والانحراف املعياري الستجابات املعلمات على املحور الثاني
مستوى
عبارات محور أسباب ضعف الاهتمام باستخدام
ع
م
الترتيب م
املوافقة
لغة العلم
قلة الكتب العلمية الحديثة في املكتبة املدرسية
مرتفع
0.59 2.66
47
1
يحد من توظيف أنشطة القراءة العلمية.
ضعف مستوى الطالبات اللغوي يجعل من
مرتفع
0.61 2.50
46
2
الصعوبة تنمية لغة العلم لديهن.
أدلة املعلم ليس بها إلارشادات الكافية لتنمية
متوسط
0.81 2.14
53
4
مكونات لغة العلم لدى الطالبات.
مرتفع
0.73 2.50
 48صعوبة الوصول إلى املجالت العلمية.
3
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 45النظام التربوي ال يوجه بضرورة تنمية لغة العلم.
5
أسئلة كتب العلوم ال تتضمن تقويم مكونات لغة
متوسط
0.84 2.08
52
6
العلم.
أهداف كتب العلوم ال تتضمن تنمية مكونات لغة
متوسط
0.76 2.05
49
7
العلم لدى الطالبات.
متوسط
 50محتوى كتب العلوم ال يتضمن مكونات لغة العلم0.79 1.99 .
8
ألانشطة والتدريبات في كتب العلوم ال تتضمن
متوسط
0.79 1.93
51
9
مكونات لغة العلم.
متوسط
0.80 1.84
 44قلة معرفتي بمعنى وأهمية لغة العلم.
10
ضعيف
0.83 1.66
 43قناعتي بعدم وجود ارتباط بين اللغة والعلم.
11
متوسط درجات املحور
متوسط
0.51 2.13
يتضح من الجدول ( )4موافقة املعلمات بمستوى مرتفع على ثالث عبارات ()48-46-47
ً
باعتبارها أسبابا لضعف اهتمامهن باستخدام لغة العلم ،كما تتفق وجهة نظرهن حول ضعف مستوى
الطالبات اللغوي مع وجهة نظر املشرفات؛ حيث أن هذا الضعف من وجهة نظرهن يجعل من الصعوبة
تنمية لغة العلم لدى الطالبات ،إال أنه يمكن عالج هذا الضعف من خالل دمج تعليم اللغة مع تعليم
العلوم ،وذلك كما أوصت دراسة ) (Stoddart et.al.,2002,Gose,2013من ضرورة إحداث التكامل بين
اللغة والعلوم واستخدام لغة العلم لزيادة فرص التعلم في كال املجالين.
ً
 اتفقت املعلمات بمستوى متوسط على سبع عبارات باعتبارها أسبابا لضعف اهتمامهن باستخدام لغةالعلم في التدريس وألاسباب هي املذكورة في العبارات ( ،)53،45،52،49،50،51،44إال أنه من خالل
الاطالع على كتب العلوم وأدلة املعلم لوحظ اهتمامها بمكونات وأنشطة لغة العلم وهذا يتفق مع ما
أشارت إليه دراسة (عبد القادر ومصطفى.)2014،
ً
 متوسط الاستجابات على عبارة ( )43كان ضعيفا مما يدل على قناعتهن بوجود ارتباط بين اللغةً
والعلم ،وأن ضعف هذه القناعة ال ُيعد سببا لضعف استخدام لغة العلم في التدريس.
 -3نتيجة السؤال الثالث" :ما واقع استخدام املعلمات للغة العلم في تدريس العلوم باملرحلة املتوسطة
كما تقاس ببطاقة املالحظة؟"
تم إعطاء الدرجة ( )2للممارسة الكبيرة و( )1للمتوسطة و( )0للضعيفة ،بحيث يكون الحكم
على مستوى املمارسة ( 0.67-0ضعيف 1.33-0.68 ،متوسط 2-1.34 ،مرتفع).
2.11
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جدول ( )5املتوسط الحسابي والانحراف املعياري لدرجات املعلمات في املجال ألاول
مستوى
املجال ألاول :مراعاة خصائص لغة العلم
ع
م
املمارسة
الترتيب املمارسات
املهام
-1تستخدم لغة واضحة تناسب
مرتفع
0.52 1.53
1
مستوى الطالبات.
تلتزم بخصائص
-4تتجنب ألالفاظ املترادفة واملشتركة
متوسط
0.76 1.00
2
لغة العلم،
في أكثر من معنى.
وتعمل على
-2تراعي الدقة في كتابة الرموز
متوسط
0.80 0.93
3
تنميتها لدى
والصيغ والاختصارات العلمية.
الطالبات.
-3تستخدم الرموز وتقلل من
متوسط
0.96 0.73
4
ألالفاظ في التعبير العلمي.
متوسط
0.47 1.05
متوسط درجات املجال
يتضح من الجدول ( )5أن مستوى مراعاة املعلمات لخصائص لغة العلم في التدريس كان
ً
متوسطا ،ماعدا فيما يتعلق باستخدام لغة واضحة تناسب مستوى الطالبات حيث اتضح أن مستوى
ً
ً
التزام املعلمات بخاصية الوضوح كان مرتفعا ،أما مستوى التزامهن بعدد من الخصائص كان متوسطا،
ويمكن تفصيل ذلك فيما يلي:
ً
ّ -1
تبين من خالل املالحظة أن بعض املعلمات يستخدمن عددا من ألالفاظ املشتركة في أكثر من معنى،
وذلك يتنافى مع خاصيتي الوضوح والدقة.
ً
 -2وقوع بعض املعلمات في عدد من ألاخطاء عند كتابة الرموز العلمية وفي عمل الرسوم العلمية ،أيضا
هناك أخطاء لدى الطالبات في كتابة الرموز لم َ
تعدل من ِّق َبل املعلمات ،وذلك يتنافى مع خاصية
الدقة.
 -3اتضح أن بعض املعلمات ال يراعين إلايجاز في التعبير العلمي من خالل استخدام الرموز وتقليل
ألالفاظ ،وذلك يتعارض مع خاصيتي إلايجاز والتجريد في لغة العلم.
جدول ( )6املتوسط الحسابي والانحراف املعياري لدرجات املعلمات في املجال الثاني
مستوى
املجال الثاني :استخدام مكونات لغة العلم في تدريس العلوم
ع
م
املمارسة
الترتيب املمارسات
املهام
-7تشجع الطالبات على استخدام املصطلحات
-1تستخدم
مرتفع
0.64 1.53
1
العلمية في الحوار الصفي واملناقشات العلمية.
املصطلحات
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واملفاهيم
العلمية

2
3
4
1

-2تستخدم
الرسوم
العلمية

2
3

-3تستخدم
الرموز
العلمية

-4تستخدم
املعادالت
الكيميائية
والرياضية

1
2
3
1
2
3
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-5تحرص على الكشف عن املفاهيم البديلة
للمصطلح العلمي الجديد.
-8تبرز الفروق بين الاستخدامات اليومية
والعلمية للمفاهيم العلمية.
-6تستخدم استراتيجيات متنوعة ومناسبة
لتعديل املفاهيم البديلة.
-11توضح الرسوم العلمية بالربط بينها وبين
داللتها اللفظية.
ً
-9تستخدم أنواعا مختلفة من الرسوم
والتوضيحات العلمية في املوقف الصفي.
-10تعطي أنشطة وواجبات تتضمن الرسم
العلمي.
-12تستخدم الرموز العلمية في أثناء عرض
الدرس كلما اقتض ى ألامر ذلك.
-13تكلف الطالبات بكتابة الرموز العلمية.
ّ -14
تقوم فهم الطالبات لدالالت الرموز
العلمية.
-17تضع أسئلة في تقويم قدرة الطالبات على
حل املعادالت الكيميائية والرياضية.
ً
-15تشرح املعادلة لفظيا لتساعد على فهم
مكوناتها.
ّ -16
تدرب الطالبات على مهارات كتابة
املعادالت الكيميائية والرياضية.

0.94 1.20

متوسط

0.92 1.13

متوسط

0.72 0.67

ضعيف

0.46 1.73

مرتفع

0.70 1.27

متوسط

0.74 1.13

متوسط

0.74 1.47

مرتفع

0.82 1.33

متوسط

0.76 1.00

متوسط

0.74 1.40

مرتفع

0.62 1.33

متوسط

0.72 1.33

متوسط

 0.51 1.27متوسط
متوسط درجات املجال
يتضح من الجدول ( )6أن مستوى استخدام املعلمات ملكونات لغة العلم كان بشكل عام
ً
متوسطا .فبالنسبة للعبارات التي وضعت لقياس استخدام املصطلحات العلمية فقد كان مستوى
ً
ً
متوسطا؛ حيث ّ
تبين أن بعض
ممارسة املعلمات في العبارة ( )7مرتفعا ،وفي العبارتين (5و )8كان
املعلمات لم تحرص على الكشف عن املفاهيم البديلة وتجاهلت بعضهن إجابات الطالبات التي تدل على
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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َ
تك ُّون مفهوم بديل للمفهوم العلمي ،كذلك لم تراعي بعضهن توضيح الفروق بين الاستخدامات اليومية
والعلمية للمصطلحات؛ بالرغم من أهمية إبراز هذه الفروق كونها تساعد الطالبات على تمييز مفاهيم
لغة العلم التي لها استخدامات أخرى في الحياة اليومية.
وفيما يخص استخدام الاستراتيجيات لتعديل املفاهيم البديلة العبارة ( )6فقد كان مستوى
ً
ممارسة املعلمات فيها ضعيفا ،وقد يكون املبرر لظهور هذه النتيجة هو اعتماد معظم املعلمات على
إعطاء املعلومة جاهزة ألن تنفيذ استراتيجيات لتعديل املفهوم قد يضيع الكثير من وقت الدرس ،وذلك
ً
كما ذكرت إحداهن ،إال أن اكتساب املفهوم العلمي الصحيح مهم جدا وأي سوء فهم في املفهوم العلمي
يؤدي إلى سوء فهم في املعرفة العلمية.
ّ
بالنسبة للعبارات التي وضعت لتعرف استخدام الرسوم العلمية ،فقد كان مستوى ممارسة
ً
املعلمات في العبارة ( )11مرتفعا ،حيث اتضح اهتمام معظم املعلمات بتوضيح الرسوم العلمية من
خالل الربط بينها وبين داللتها اللفظية.
أما مستوى استخدام املعلمات ألنواع مختلفة من الرسوم العلمية أثناء الدرس العبارة ()9
ً
ً
متوسطا ،حيث ّ
تبين أن هناك اهتماما من بعض املعلمات
كذلك مستوى ممارستهن في العبارة ( )10كان
بإعطاء أنشطة وواجبات تتضمن تقويم قدرة الطالبات على عمل الرسوم العلمية ،وقابل هذا الاهتمام
ضعف اهتمام من معلمات أخريات بذلك.
َّ
بالنسبة للعبارات التي وضعت لقياس استخدام الرموز العلمية ،فقد دل متوسط الدرجات في
ً
العبارة ( )12على مستوى مرتفع؛ حيث اتضح أن معظم املعلمات حريصات على عرض الرموز إما شفهيا
أو بكتابتها على السبورة.
ً
ّ
أما مستوى ممارسة املعلمات في العبارتين (13و )14فقد كان متوسطا؛ حيث تبين أن بعضهن ال
يراعين متابعة الطالبات في كتابة الرموز العلمية وتقويم فهمهن لدالالتها ،هذه النتيجة تفسر سبب
وجود ألاخطاء التي تم مالحظتها في كتابة بعض الطالبات للرموز العلمية.
ّ
لتعرف مستوى استخدام املعادالت
بالنسبة ملمارسة املعلمات في العبارات التي وضعت
ً
الكيميائية والرياضية فقد كان مرتفعا في العبارة ( ،)17حيث اتضح أن معظم املعلمات يحرصن على
وضع أسئلة لتقويم قدرة الطالبات على حل املعادالت ،هذه النتيجة تختلف مع ما توصلت إليه دراسة
(عبد القادر )1990،من ندرة وجود ألاسئلة الخاصة باملعادالت الرياضية.
ً
ّ
أما العبارتين (15و )16فقد كان مستوى ممارسة املعلمات فيهما متوسطا؛ حيث تبين أن
ً
بعضهن يحرصن على شرح املعادالت لفظيا وعلى تدريب الطالبات على مهارات كتابة املعادالت بمستوى
متوسط ،وقد تعود هذه النتيجة إلى سببين :قلة املعادالت الكيميائية في املرحلة املتوسطة ،قابل ذلك
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قلة اهتمام في املعادالت القليلة التي يتم دراستها في الصف الثالث والسبب الثاني تخصص املعلمات
عينة البحث هو ألاحياء ،مما يشير إلى ضعف بعضهن في مجالي الكيمياء والفيزياء.
جدول ( )7املتوسط الحسابي والانحراف املعياري لدرجات املعلمات في املجال الثالث
املجال الثالث :توظيف أنشطة لغة العلم في تدريس العلوم

م

ع

مستوى
املمارسة

ّ
-1توظف أنشطة القراءة
العلمية

املهام الترتيب املمارسات
-18تكلف الطالبات بالقراءة العلمية (التحليلية،
الناقدة ،إلابداعية...الخ) من الكتب واملقاالت  0.72 1.33متوسط
1
العلمية.
-19تقرأ أمام الطالبات قراءة أنموذجية يحتذى بها 0.70 1.07 .متوسط
2
ّ
-20تدرب الطالبات على كيفية الوصول إلى املراجع
 0.88 0.93متوسط
3
واملصادر العلمية وتكلفهن بتنفيذ ما تعلمنه.
ّ
-21تكلف الطالبات بالقيام بأنشطة الكتابة العلمية
مرتفع
(كتابة مقال علمي أو ورقة بحثية أو التلخيص أو 0.49 1.67
1
تدوين املالحظات) في تدريسها.
ّ -22
تقيم أعمال الطالبات الكتابية حسب التزامهن
 0.86 0.80متوسط
2
بلغة العلم.
ّ
-23تكلف الطالبات بعمل قاموس خاص بهن
 0.74 0.60ضعيف
3
للمفردات العلمية التي تعلمنها.
ّ -25
تنمي قدرة الطالبات على مهارة الخطاب الصفي 0.64 1.13 .متوسط
1
-24توظف الاستراتيجيات التي تتيح الفرصة
للتحدث بلغة العلم مثل (الدراما التعليمية
 0.83 1.13متوسط
2
إلابداعية والحوارية لعب ألادوار التفكير بصوت
عال...الخ).
ٍ
-26تكلف الطالبات بتعريف املفاهيم العلمية التي
 0.93 1.00متوسط
3
يتعلمنها بلغتهن الخاصة.
 0.44 2.07متوسط
متوسط درجات املجال
ً
بشكل عام متوسطا.
يتضح من الجدول ( )7أن مستوى استخدام املعلمات ألنشطة لغة العلم
ٍ
ً
فبالنسبة للعبارات التي تناولت أنشطة القراءة العلمية ظهر مستوى ممارسة املعلمات فيها متوسطا؛

ّ
-2توظف أنشطة الكتابة
العلمية
-3توظف أنشطة التحدث
العلمي
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ً
حيث ّ
تبين أن بعض املعلمات حرصن على تكليف الطالبات بممارسة أنواعا مختلفة من أنشطة القراءة،
قابل ذلك قلة اهتمام من بعضهن بهذه ألانشطة رغم ضرورة دمجها مع تدريس العلوم ملا لها من أهمية
في تنمية ثقافة الطالبات العلمية ،وذلك يتفق مع ما أوصت به دراسة (أمبوسعيدي والراشدي)2012،
من ضرورة توظيف أنشطة القراءة في تدريس العلوم.
وبالنسبة للعبارات التي تناولت أنشطة الكتابة العلمية فقد كان مستوى املمارسة في العبارة رقم
ً
( )21مرتفعا ،وهذه النتيجة تتفق مع ما أوصت به دراسة ( )Stoddart et al., 2002من استخدام أنشطة
ً
الكتابة للربط بين اللغة والعلوم ،أما مستوى املمارسة في العبارة رقم ( )2فقد كان متوسطا؛ ومستوى
ً
املمارسة في العبارة ( )23ضعيفا  ،مما يعني أن معظم املعلمات ال يكلفن الطالبات بعمل قاموس خاص
بهن للمفردات التي تعلمنها.
أما العبارات التي تناولت أنشطة التحدث العلمي فيتضح تفاوت املعلمات في توظيفها ،وقد يرجع
هذا التفاوت إلى أن بعضهن ال يمتلكن القدرة على تركيز الحوار وضبط الطالبات وقيادتهن نحو مناقشة
علمية ناجحة تتحقق من خاللها أهداف الدرس بالتالي يبتعدن عن استراتيجيات أنشطة التحدث.
النتيجة السابقة قد تفسر سبب ما أشارت إليه دراسة (عبد القادر )1990،من تدني مستوى
ثقافة الطالبات العلمية ،وبالرغم من اتفاق املعلمات على أن أنشطة لغة العلم ضرورة من ضروريات
الثقافة العلمية إال أن درجة استخدامهن لها كانت متوسطة ،وقد يعود ذلك إلى اهتمامهن بتنفيذ
ً
ألانشطة العملية أكثر من اللغوية خاصة أنشطة لغة العلم بالرغم من أهمية ألاخيرة باإلضافة إلى ألاولى
في اكتساب املعرفة العلمية.
 -4السؤال الرابع" :ما داللة الفروق في استخدام املعلمات للغة العلم في تدريس العلوم باملرحلة
ً
املتوسطة -إن وجدت -وفقا لعدد سنوات الخبرة ،وعدد الدورات التدريبية ،من وجهة نظرهن؟"
ً
أّ -
لتعرف داللة الفروق في استخدام املعلمات للغة العلم -إن وجدت -وفقا لسنوات الخبرة تم استخدام
تحليل التباين أحادي الاتجاه ( )One way ANOVAوكانت النتائج كما يلي:
جدول ( )8قيمة (ف) للفروق بين املعلمات في استخدام لغة العلم وفقا للخبرة

املحاور

ألابعاد

املحور ألاول

تخطيط الدرس

مصدر
التباين

مجموع
املربعات

درجات
الحرية

متوسط
املربعات
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قيمة ف

املجموع

789.988

79

3.684

مستوى
الداللة

بين املجموعات
داخل املجموعات

68.992
720.995

2
77

34.496
9.364

0.030
دالة
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2
48.036
بين املجموعات
4.159
77
444.714
داخل املجموعات
79
492.750
املجموع
69.223
2
138.446
بين املجموعات
0.014
4.552
15.207
77
1170.941
داخل املجموعات
دالة
79
1309.388
املجموع
89.322
2
178.643
بين املجموعات
0.067
غير
2.803
31.861
77
2453.307
داخل املجموعات
دالة
79
2631.950
املجموع
17.702
2
35.403
بين املجموعات
0.043
3.276
5.404
77
416.084
داخل املجموعات
دالة
79
451.488
املجموع
82.865
2
165.730
بين املجموعات
0.072
غير
2.722
30.442
77
2344.070
داخل املجموعات
دالة
79
2509.800
املجموع
701.453
2
1402.906
بين املجموعات
0.096
غير
2.419 290.026
77
22331.982
داخل املجموعات
الدرجة الكلية
دالة
79
23734.888
املجموع
ً
يتضح من الجدول ( )8وجود فروق دالة بين املعلمات في استخدام لغة العلم تبعا لسنوات
الخبرة في عدد من أبعاد املحور ألاول وهي (تخطيط الدرس ،التهيئة للدرس ،أثناء الدرس وفي التقويم).
ً
 ال توجد فروق دالة بين املعلمات في استخدام لغة العلم تبعا للخبرة في البعد الرابع من املحور ألاول،حيث كانت عبارات هذا البعد مرتبطة بأنشطة لغة العلم التي يعتمد استخدامها على نشاط املعلمة
ورغبتها في تفعيل هذه ألانشطة ،كما أن عبارات البعد مرتبطة بإمكانيات املدرسة من حيث توفير
ً
الوسائل الالزمة لتفعيل أنشطة لغة العلم بالشكل املطلوب ،وبالتالي لم يكن ملتغير سنوات الخبرة تأثيرا
ً
دالا في استجابات املعلمات على البعد.
ً
 ال توجد فروق دالة بين املعلمات في استخدام لغة العلم تبعا لسنوات الخبرة في املحور الثاني ،وقديكون السبب في ذلك أن املحور تناول "أسباب ضعف الاهتمام باستخدام لغة العلم" وهو رصد لواقع

التهيئة
للدرس

24.018
5.776

0.019
دالة

أثناء الدرس

ألانشطة
الصفية
في التقويم

املحور
الثاني
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ً
تتفق عليه املعلمات من نفس املجتمع وال يتأثر كثيرا بخبرتهن .ولتحديد اتجاه الفروق تم استخدام
اختبار شيفيه للمقارنات البعدية للمتوسطات في املحاور الدالة والجدول ( )9يوضح ذلك:
ً
جدول ( )9اتجاه الفروق بين املعلمات في استخدام لغة العلم وفقا لسنوات الخبرة
املحاور
أكثر من10سنوات
من 10-5سنوات
م
سنوات الخبرة
*2.400
1.451
18.882
أقل من  5سنوات
تخطيط
0.949
20.333
من 10-5سنوات
الدرس
21.282
أكثر 10 /سنوات
*2.003
1.574
14.177
أقل من  5سنوات
0.429
15.750
من 10-5سنوات
التهيئة للدرس
16.180
أكثر 10/سنوات
*3.392
2.725
15.625
أقل من  5سنوات
0.667
29.941
من 10-5سنوات
أثناء الدرس
32.667
أكثر 10 /سنوات
*1.697
0.902
11.765
أقل من  5سنوات
0.795
12.667
من 10-5سنوات
في التقويم
13.462
أكثر 10 /سنوات
ً
*الفرق دال إحصائيا عند مستوى0.05
يتضح من الجدول ( )9أن الفروق دالة بين مجموعتي املعلمات ذوات الخبرة (أكثر من 10سنوات
وأقل من 5سنوات) لصالح املجموعة ألاولى ،وجود هذه الفروق ظهر نتيجة تأثير الخبرة في استخدام
خصائص لغة العلم ومكوناتها وأنشطتها في تخطيط وتهيئة الدرس وأثناؤه وفي التقويم.
ً
بّ -
لتعرف داللة الفروق في استخدام املعلمات للغة العلم في تدريس العلوم -إن وجدت -وفقا لعدد
الدورات التدريبية؛ تم استخدام اختبار (ت) للفروق بين مجموعتين مستقلتين ،كما هو موضح في
الجدول (:)10
جدول ( )10نتائج اختبار (ت) للفروق بين املعلمات في استخدام لغة العلم وفقا لعدد الدورات
التدريبية
مستوى
درجة
املحاور
قيمة(ت)
ع
م
ن
عدد الدورات
الداللة
الحرية
0.024
2.296
78
3.093 19.467 30
5دورات فأقل
-1تخطيط
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الدرس
-2التهيئة
للدرس
-3أثناء الدرس
 -4ألانشطة
الصفية
 -5في التقويم
أسباب

-6
ضعف
الاهتمام
باستخدام
لغة العلم

الدرجة الكلية
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أكثر5 /دورات
5دورات فأقل
أكثر 5/دورات
5دورات فأقل
أكثر5 /دورات
5دورات فأقل
أكثر 5/دورات
5دورات فأقل
أكثر5 /دورات
5دورات فأقل

50
30
50
30
50
30
50
30
50
30

21.100
15.100
15.940
31.433
33.00
23.900
25.700
12.367
13.160
24.500

3.072
2.412
2.519
4.599
3.642
5.542
5.856
2.646
2.198
4.577

78
78
78
78
78
78
78
78
78
74.24

أكثر5 /دورات

50

22.820

6.143

74.24

5دورات فأقل
أكثر 5/دورات

143.20 30
147.62 50

15.78
19.03

78
78

1.467
1.686
1.358
1.447

دالة
 0.146غير
دالة
 0.096غير
دالة
 0.179غير
دالة
 0.152غير
دالة

1.394

0.168
غير دالة

1.106

0.272
غير دالة

يتضح من الجدول ( )10أنه ال توجد فروق تعزى لعدد الدورات بين مجموعتي املعلمات في
استخدام لغة العلم في الدرجة الكلية لالستبانة وفي استجاباتهن على عدد من أبعاد املحور ألاول (التهيئة
للدرس ،أثناء الدرس ،ألانشطة الصفية وفي التقويم) ،وذلك يدل على أن الدورات قد ال تتضمن تدريب
املعلمات على استخدام لغة العلم في تهيئة الدرس وأثناؤه وعند استخدام ألانشطة الصفية وفي التقويم
وان ّ
تضمنت ذلك فقد ال يكون لها ألاثر في استخدامهن لها.
توجد فروق بين مجموعتي املعلمات في استجاباتهن على محور التخطيط للدرس ،لصالح
املجموعة التي لها أكثر من 5دورات ،قد يدل ذلك على أن الدورات تهتم بتدريب املعلمات على مراعاة
ً ً
استخدام لغة العلم في التخطيط للدروس ،وكان لهذا الاهتمام أثرا دالا في استجاباتهن على املحور.
ً
ال توجد فروق بين مجموعتي املعلمات في استجاباتهن على املحور الثاني تبعا لعدد الدورات،
وقد يعود ذلك إلى أن الدورات غير كافية لتمكينهن من الاستفادة من إرشادات أدلة املعلم التي تهتم
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بتنمية لغة العلم ،وقد ال تراعي تدريبهن على أساليب تنمية الجانب اللغوي لدى الطالبات وذلك يتنافى
مع ما أوصت به دراستي). (Stoddart et.al.,2002,Gose,2013
 التوصيات:ً
 -1زيادة الاهتمام بأنشطة لغة العلم حيث تبين أن استخدام املعلمات ألنشطة لغة العلم كان متوسطا.
 -2تشجيع العاملين في الحقل التربوي على عقد دورات تدريبية ملعلمات العلوم قبل وأثناء الخدمة لتدريبهن
على أساليب تنمية وتقويم لغة العلم لدى الطالبات.
 -3عقد لقاءات بين مشرفات ومعلمات العلوم واللغة العربية تسهم في مواجهة الضعف اللغوي لدى
الطالبات والارتقاء بلغتهن العربية والعلمية.
 -4توجيه القائمين على برامج إعداد معلمات العلوم إلى إدراج مقرر للغة العربية يتناسب مع تخصصها
وينمي املهارات اللغوية لديها.
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التفاعل الاجتماعي الصفي المثير للتفوق والنجاح

د .بكاي ميلود

التفاعل الاجتماعي الصفي املثير للتفوق والنجاح
أ .د .بكاي ميلود
أ .براهيمي محمد
جامعة زيان عاشور بالجلفة ،الجزائر
 امللخص :إن أكثر ما يحتاجه املوقف التعليمي داخل الصف الدراس ي في مؤسساتنا التعليمية هو وجودالبيئة الصفية الجاذبة آلامنة ،وهذه ألاخيرة ال تتحقق إال عند حدوث تفاعل إيجابي بين أفراد جماعة
الصف (تفاعل بين املعلم واملتعلم وبين املتعلم وزمالئه املتعلمين) ،وذلك من خالل بناء سليم للعالقات
داخل الصف وتطبيعها اجتماعيا ،وتسيير مشترك ديمقراطي للصف يسمح بمشاركة املتعلمين في
املواقف التعليمية ويحد من احتكار ألاساتذة لوقت الحصص ،وكذا إتباع ألاساتذة الستراتيجيات
واضحة وبناءة في معالجة املشكالت الصفية ،كما ال ننس ى أهمية الجانب املادي للبيئة الصفية من
ترتيب وتنظيم ونظافة ،...وذلك بهدف الارتقاء بشخصية املتعلم وإكسابه معارف واتجاهات تمكنه من
مسايرة عصره ليكون ناجحا متفوقا نافعا لنفسه وملجتمعه في املستقبل.
 الكلمات املفتاحية :التفاعل الاجتماعي  -التفاعل الصفي  -النجاح والتفوق.- Abstract : The most needed educational situation within the classroom in our educational
institutions is the existence of a safe and attractive classroom environment. The latter can be
achieved only when there is a positive interaction between the group members (interaction
between the teacher and the learner and the learner and his - her fellow learners) Class and
social normalization, and the conduct of a joint democratic class allows the participation of
learners in educational situations and limits the monopoly of professors of classes times. the
application of clear and constructive strategies addressing classes problems along with
classroom environment, such as, order, cleaning regulations…etc., help to improve learner
character and enhance his knowledge to be up to date to worlds recurrent changes.al this help
to produce a successful learner who can be beneficial for himself and his society as well.
- Keywords: social interaction - classroom interaction - success and excellence
 مقدمة:ّ
إن الجماعة البشرية حيثما وجدت وكيفما وجدت وأيان ما وجدت سواء في الصف الدراس ي أم
املدرسة أم الشارع أم املؤسسة...فإن أفرادها ّ
يكونون عالقات تكون أساس عملية التفاعل الاجتماعي
بينهم ونمو الجماعة وتمايز تركيبها ،وحسب نوعية العالقات بينهم يكون الجو الاجتماعي الذي يؤثر تأثيرا
كبيرا في نوع الجماعة وسلوك أفرادها بل واستقرار القيم واملعايير فيها.
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ولقد استحوذت عملية التفاعل الصفي والاهتمام بما يحدث داخل الصف على اهتمام
الباحثين شواب وآخرون ( ،)Chaube, et. Al,1997واملؤسسات البحثية في النصف الثاني من القرن
املاض ي ،وقد أسفرت الجهود إلى قناعة راسخة أن التفاعل الصفي ما يزال بحاجة ماسة إلى مزيد من
البحوث والدراسات حتى يمكنه مواكبة العصر واملستجدات والتحوالت التربوية السريعة ،فكثير من
التربويين (سبرنج )Mehan,1982( ،)2002،يربطون بين انخفاض تحصيل املتعلمين وبين ما يجري داخل
الصف (عقل ،2008،ص.)73.
وهذا يجعلنا نتساءل عما يجب أن يكون عليه التفاعل الصفي حتى يحقق التعلم الجيد
والتفوق للتالميذ ،والتعليم الجيد للمدرسين.
وسنحاول في هذه الورقة معالجة هذا التساؤل بداية بتأسيس نظري من خالل الحديث عن
ألاصل أال وهو التفاعل الاجتماعي ثم نتطرق للتفاعل الصفي الذي يعبر عن التفاعل الاجتماعي في غرفة
الصف لنختم بما يجب أن يكون عليه التفاعل الصفي حتى يحقق التعلم الجيد والتفوق للتالميذ،
والتعليم الجيد للمدرسين.
 -1التفاعل الاجتماعي  :Social interactionيعد التفاعل الاجتماعي من أكثر املفاهيم انتشارا في علم
الاجتماع وعلم النفس على السواء ،وهو ألاساس في دراسة علم النفس الاجتماعي الذي يتناول دراسة
كيفية تفاعل الفرد في البيئة وما ينتج عن هذا التفاعل من قيم وعادات واتجاهات ،وهو ألاساس في
قيام العديد من نظريات الشخصية ونظريات التعلم ونظريات العالج النفس ي (النوبي ،2010 ،ص.)36.
 -1-1تعريف التفاعل الاجتماعي :إن التفاعل كلمة مستعارة من العلوم الطبيعية تعني التأثير املتبادل
بين عنصرين أو أكثر ،لكل عنصر منها خصائص وتركيب وصفات مفيدة ،ونتيجة لالتصال املباشر
والتأثير املتبادل بين هذه العناصر يتم الحصول على ناتج للتفاعل يمثل مركبا له من الخصائص
والصفات ما يجعله مختلفا عن العناصر املختلفة .لكن التفاعل الاجتماعي يختلف عن التفاعل في
العلوم الطبيعية لكونه يتضمن مفاهيم ومعايير وأهداف ،فالفرد حين يستجيب ملوقف إنساني إنما
يستجيب ملعنى معين يتضمنه هذا املوقف بعناصره املختلفة (النوبي ،2010 ،ص.)38-37.
عرفه نبيل عبد الهادي" :التفاعل الاجتماعي عملية اجتماعية مستمرة أقطابها ألافراد ،وأدواتها
الرئيسة هي املعاني واملفاهيم ،هي باختصار كل ما يحدث عندما يتصل فردان أو أكثر ويحدث نتيجة ذلك
تعديل أو تغيير في السلوك"(عبد الهادي ،2009 ،ص.)196.
وعرفه عبد الكريم غريب ( )2007بقوله "أنه عبارة عن العالقات الاجتماعية بجميع أنواعها التي
تكون قائمة بوظيفتها ،سواء أكانت العالقات بين شخص وشخص آخر ،أو بين جماعة وأخرى ،أو بين
جماعة وشخص( ".الحاج ،2012 ،ص.)173.
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 -2-1خصائص التفاعل الاجتماعي :يتميز التفاعل الاجتماعي بسمات وخصائص أبرزها أن التفاعل
الاجتماعي:
 وسيلة أساسية لالتصال بين ألاشخاص والجماعات في املجتمع الواحد ،واملجتمعات ألاخرى. منبر لتبادل ألاداء الفعال في املواقف الاجتماعية املختلفة. أساس لظهور مهارات وقدرات شخصية تتوزع على أساسها القيادات وألادوار واملراكزوالجماعات داخل الجماعة الواحدة بصورة تعكس التمايز في تركيب الجماعة.
 مصدر لتحديد السلوك الفردي املطلوب أو املتوقع لألشخاص في املواقف الاجتماعية ،وبالتالي تحديدالنمط الشخص ي لكل عضو في الجماعة.
 نوع من الالتزام السلوكي لكل شخص بصورة تمكن من التنبؤ بهذا النوع من السلوك ،أو ذاك (الحاج، ،2012ص.)177
 -3-1وسائل التفاعل الاجتماعي :يحدث التفاعل الاجتماعي بين ألافراد والجماعات عادة من خالل
اتجاهين رئيسيين هما:


تفاعل لفظي" :تعتبر اللغة (الكالم املحكي) بأشكالها وأنماطها املختلفة مثل (إعطاء تعليمات ،طرح
أسئلة ،مدح ،ثناء ،هجاء ،نقد ،إلقاء معلومات) من الوسائل الهامة للتفاعل الاجتماعي ،ويتأثر
الوسيط بالصوت والنبرة والسرعة والوقت والصمت وإلاصغاء وألالفاظ ،واملعاني وألافكار املادية
والنفسية" (أبو مغلي وسالمة ،2013،ص.)60.

 تفاعل غير لفظي" :وهو يضم كل ما هو غير لفظي حيث يشكل مثيرا أو منبها الستجابات سلوكية
مختلفة تسهم في إحداث التفاعل الاجتماعي ،ومن أمثلة ذلك حركات الجسم ،ألاطراف ،إلايماءات
بالجسم والرأس واليدين وتعابير الوجه واملالبس ،ألالوان وألاصوات غير الكالمية ،املصافحة،
واستعمال ألاجهزة واملواد والروائح املختلفة...إلخ" (أبو مغلي وسالمة ،2013،ص.)61.
 -4-1نتائج التفاعل الاجتماعي :إن التفاعل الاجتماعي الناجح يؤدي إلى نتائج عدة أوردها إبراهيم ناصر
نوردها موجزة فيما يأتي :أنظر(:ناصر ،د ت ،ص.)105.
 نمو الشخصية :فيرتفع سلوكه على املستوى الثقافي املطلوب. التعلم :بإمكان الفرد ويكتسب املهارات الالزمة له في حياته ضمن مجتمعه. الانتماء :يعتز باالنتماء للجماعة واملجتمع ولألرض والوطن. التكيف :عندما يتفاعل الفرد إيجابا مع جماعته يتكيف معها وال يصبح غريبا عنها. الراحة النفسية :عندما يتفاعل الفرد مع جماعته يأخذ منهم ويعطيهم فيشعر بالراحة النفسية. إلانتاج :عندما يرتاح الفرد في مجتمعه ويزداد نموه الشخص ي تزداد إنتاجيته وعطاؤه ملجتمعه.مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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-5-1أسس التفاعل الاجتماعي :تقوم عملية التفاعل الاجتماعي على عدة أسس ومن أبرزها ما أورده
(أبو مغلي وسالمة )2013،نوجزه فيما يلي( :أنظر(:أبو مغلي وسالمة ،2013،ص.))63-62.
 الاتصال :حيث ال يوجد تفاعل دون اتصال ،والاتصال املستمر يحرك الدافعية لدى ألافراد من أجلتحقيق التجاذب والتفاعل بينهم.
 التوقع :حيث يصاغ شكل سلوكنا طبقا ملا نتوقعه من آلاخرين. إدراك الدور :حيث التعامل بين ألافراد يتحدد وفقا لألدوار التي يقومون بها. التفاعل الرمزي :أي أن الاتصال والتفاعل ولعب ألادوار بفعالية يتم عن طريق الرموز ذات الداللةاملشتركة بين أفراد الجماعة ،وهذه الرموز مثل تعبيرات الوجه وحركة اليدين والابتسامة أو العبس.
 التقييم :تتم عملية التقييم الفرد لسلوكه ولسلوك آلاخرين وعالقاتهم بعضهم ببعض من خاللأفعالهم ودوافعهم ،وتعتبر من ألاسس والوسائل التي تتكامل بها عملية التفاعل الاجتماعي.
 -6-1عمليات التفاعل الاجتماعي" :تنشأ العمليات الاجتماعية بين ألافراد نتيجة لحدوث التفاعل فيما
بينهم ،وتختلف العمليات الاجتماعية التي يقوم بها ألافراد في طبيعتها ومظهرها ،فمنها ما يؤدي إلى
التجاذب والترابط كعمليات التعاون والتوافق والتمثيل (التكتل) ،ومنها ما يؤدي إلى التنافر والتفكك
كاملنافسة والصراع" (عبد الهادي ،2009 ،ص.)196.
ً
ً
 -7-1النظريات املفسرة للتفاعل الاجتماعي :يختلف تفسير التفاعل الاجتماعي بوصفه محورا ومركزا
لكافة الظواهر التي يدرسها علم النفس الاجتماعي الختالف أوجهها وبناء على ذلك سنقوم باستعراض
خمس نظريات بإيجاز( :أنظر(:أبو مغلي وسالمة ،2013،ص( ،)71-64.النوبي ،2010 ،ص.))68-61.
 النظرية السلوكية :رد السلوكيون عملية التفاعل الاجتماعي بين ألافراد والجماعات إلى نظرية املؤثروالاستجابة والتعزيز التي يتزعمها العالم ألامريكي (سكنر) ،وهم يؤكدون أن التفاعل الاجتماعي ال يبدأ وال
ً
يستمر إال إذا كان املشتركون فيه يتلقون شيئا من التدعيم أو إلاثابة التي تقوم على مبدأ إشباع الحاجة
املتبادل.
ً
 نظرية نيوكمب :خالصة آرائه أن نمطا من العالقة املتوازنة تسود بين شخصين متفاعلين عندماتتشابه اتجاهاتهما وآرائهما بالنسبة لش يء أو شخص أو موقف معين.
 نظرية سابمسون :ترى أن املرء يسعى دائما إلثبات صحة آرائه وأحكامه ومعتقداته ومواقفهالاجتماعية عن طريق تمثلها عند أشخاص آخرين في مجتمعه ،خاصة مما يميل إليهم بالنسبة لألشياء أو
مواقف أو قيم معينة ،ويطلق علماء النفس الاجتماعي على هذا النمط من السلوك عبارة املصادقة
إلارضائية.
 نظرية بيلز :يحدد بيلز أربعة عوامل تؤثر في تفاعل الجماعة وحركتها نحو أهدافها وهذه العوامل هي:شخصيات ألافراد املتفاعلين وأدوارهم ،الحقائق املشتركة بينهم ،التنظيم العالئقي للجماعة ،طبيعة
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املشكلة التي تواجهها الجماعة .وتطرقت نظرية بيلز إلى ألابعاد واملحاور التي يمكن على أساسها التمييز
بين ألادوار املختلفة في نطاق عملية التفاعل الاجتماعي ،وهذه املحاور تكون في مجملها ما يسمى البناء
الاجتماعي أو البنية الاجتماعية للجماعة وهي تتكون من :ملكية املصادر ،التحكم والضبط ،املكانة
واملركز.
 نظرية فلدمان :تستند نظرية التفاعل الاجتماعي عند (فلدمان) على خاصيتين رئيستين ،هما :الاستمرارأو التآزر السلوكي بين أعضاء الجماعة والجماعات ألاخرى ،ومن خالل دراسة قام بها (فلدمان) على ست
جماعات من ألاطفال ،وما توصل إليه هو أن التفاعل الاجتماعي مفهوم متعدد يتضمن ثالثة أبعاد هي:
التكامل الوظيفي ،التكامل التفاعلي ،والتكامل املعياري.
 -2التفاعل الصفي :Classroom interactionاملدرسة مؤسسة من مؤسسات التنشئة الاجتماعية
أنشأها املجتمع ليحافظ بها على وحدته واستمراره ،تتميز عن غيرها من املؤسسات بأنها بيئة اجتماعية
تتطلب أن يسود فيها نوعا خاصا من التفاعل الاجتماعي بين أفرادها ألن هذا التفاعل يعتمد على ألاخذ
والعطاء والانسجام والتوافق والتكامل والتنافس البناء ،وينبذ الصراع والتصادم والتنافس الهدام.
 -1-2تعريف التفاعل الصفي وأهميته :جاء في معجم علوم التربية أن" التفاعل داخل الصف تبادل
بين أفراد الجماعة أو بين فرد وجماعة بكاملها ،يقوم على نشاط متبادل ،ومبادرة ألافراد وتدخالتهم
وأفعالهم ،وردود أفعالهم" (الفرابي وآخرون ،1994،ص.)168.
وأورد الخطايبة وآخرون التعريفات آلاتية:
عرفه حمدان ( )1982بأنه :هو كل ألافعال السلوكية التي تجري داخل الصف اللفظية (الكالم)
أو غير اللفظية (إلايماءات) بهدف تهيئة املتعلم ذهنيا ونفسيا لتحقيق تعلم أفضل .وعرفه نشواني
( :)1985بأنه عبارة عن آلاراء والنشطة والحوارات التي تدور في الصف بصورة منظمة وهادفة لزيادة
الدافعية املتعلم وتطوير رغبته الحقيقية للتعلم .وعرفه القال وناصر ( :)1995بأنه إيصال ألافكار أو
املشاعر أو الانفعاالت من شخص آلخر ومن مجموعة ألخرى .وعرفه الخطايبة وآخرون بأن عملية
التفاعل الصفي هي عملية إنسانية متفاعلة بين الطالب ومعلمهم أو بين الطالب أنفسهم بهدف تبادل
آلاراء ومناقشتها إليجاد نوع من التكيف الصفي وحالة التي تسمح بممارسة عملية التعلم بفعالية"
(الخطايبة وآخرون ،2004 ،ص .)150.
واعتمدت الدراسة الحالية التعريف إلاجرائي للتفاعل الصفي أنه "هو عملية إنسانية اجتماعية
تربوية تعبر عن نمط العالقات إلانسانية الاجتماعية التي يفرضها ألاستاذ في الصف الدراس ي ،والذي
يتحدد ِبأسلوبه في :تنظيم غرفة الصف ،إدارة الصف ،وإدارة الوقت ،ضبط الصف ،تقويم سلوكات
التالميذ ،حل مشاكل التالميذ ،تسيير العالقات بينه وبين التالميذ وبين التالميذ فيما بينهم".
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وأكدت نتائج العديد من الدراسات عن أهمية التفاعل الصفي ودوره في تكوين بيئة تعليمية
فعالة ".إن ما يحتاجه املوقف التعليمي داخل الصف الدراس ي هو حدوث تفاعل بين املعلم واملتعلم
بهدف الارتقاء بشخصية املتعلم وإكسابه معارف واتجاهات تمكنه من مسايرة عصره ليكون نافعا
لنفسه وملجتمعه في املستقبل" (الحرباوي ،2011،ص.)272.
-3-2النظريات املفسرة للتفاعل الصفي :النظريات السابقة تناولت موضوع التفاعل كما لو كان
موضوعا في علم الاجتماع ،وتوجد نظريات تناولت التفاعل داخل الصف الدراس ي ،قد أوردها فرحاتي
( )2010نوجزها فيما يأتي (أنظر( :فرحاتي ،2010 ،ص:))35-29.
* نظرية التحليل النفس ي :تفسر نظرية التحليل النفس ي السلوك داخل القسم ،أو العالقات الوجدانية
في ضوء مفهوم "التماهي" أو "التوحد" ،وهو مفهوم يتجلى في اكتشاف الشخص للسمات بينه وبين
الشخص آلاخر ،فالتلميذ يتوحد مع املدرس كلما أحس بسمات مشتركة بينه وبين املعلم ،وكلما تمكن
املعلم بذلك من تعزيز طموح التلميذ ورفع مستواه ،وبذلك يحدث تماثل بين الجهاز النفس ي للفرد
والجهاز النفس ي لدى الجماعة.
* النظرية السلوكية :حاول السلوكيون تفسير جميع ما يحدث في القسم من سلوكات وتفاعالت بين
املعلم والتالميذ بناء على مبادئ (التعزيز ،تعميم الاستجابة ،الانطفاء) ،وعليه فالتفاعل بين التلميذ
واملعلم إنما يفسر في ضوء تنظيم مثيرات الوسط التعليمي للحصول على نمط إيجابي من التفاعالت
داخل القسم  ،فاعتماد املعلم ألساليب الحوار وتبادل الرأي ،وتعزيزي السلوك بنتائجه ،كالنجاح وما
يترك ذلك من شعور لدى التالميذ بالرض ى ،يفسر اتجاهات التالميذ إلايجابية نحو الدراسة ومشاركتهم
الواسعة في الدرس ،وأن تجاهل املعلم لتالميذه وتهميشهم ،واعتماده أساليب إلاكراه والتخويف والتهديد
 ،يفسر مظاهر الاتجاهات السلبية نحو املدرسة كالنفور والهروب من املدرسة  ،وقلة املشاركة في القسم
والرسوب ...الخ.
* النظرية الجشطالتية :حسب لوين ( )Lewinفإن السلوكات التي تصدر داخل القسم -من املعلم أو
التلميذ -ال يمكن تفسيرها أو فهمها كسلوكات منفصلة أو منعزلة ،وإنما هي حصيلة مجموعة من
العوامل املتداخلة ،كاملكان ،والزمان ،وحالة الطفل السيكولوجية والفيزيولوجية ،واتجاهاته نحو املعلم
واملادة الدراسية وجماعة التالميذ ،والظروف الفيزيقية ،والخلفية ألاسرية...الخ.
* النظرية التكوينية البنائية :يؤكد جان بياجيه أن استيعاب القواعد وألاحكام ،وبروز العواطف
ومالمح الشخصية تناسب مرحلة العمليات الصورية في سن الحادية عشرة والثانية عشرة ،وال يتم ذلك
إال في حالة حدوث التوازن عبر آليتي "الاستيعاب والتالؤم".
ويقصد بالتوازن ،سعي الفرد ونشاطه املستهدف دوما فهم وتفسير ما حدث من تغيرات على
مستوى محيطه ،أو على مستوى تفكيره ،وأما الاستيعاب فيقصد به إمكانية الفرد إدماج معطيات
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ومعلومات املحيط الخارجي ضمن سلوكه الحركي والفكري ،أما التالؤم فيقصد به تكييف وتوافق الحالة
النفسية والعقلية والبيولوجية لفهم وتفسير تغيرات املحيط .ويرجع التوازن وعدمه في مجال العالقات
الوجدانية والتفاعالت الاجتماعية على ألاساليب التربوية ،إذ أن الاستقالل الذاتي ونمو عالقات التبادل
والتفاعل إلايجابي مع آلاخرين تعود إلى ألاساليب التربوية النشطة القائمة على الاحترام املتبادل بين
املعلم من حيث هو راشد ،والتلميذ من حيث هو طفل في طور النمو ،فاالحترام املتبادل الناتج عن اتحاد
عمليتي "الحب والخوف" هو منشأ حالة التوازن بين عمليتي الاستيعاب والتالؤم في مجال التفاعل
والعالقات الوجدانية ومختلف ألاشخاص املكونين ملحيطه ،وهي العملية التي تؤدي بالضرورة إلى
المركزية ألانا  ،وتشكل الانضباط املستقل الحر لدى التالميذ .والعكس تنشأ أساليب إلاكراه حالة عدم
التوازن ،وهي حالة سلبية من التفاعل تؤثر بصفة مباشرة على نمو العالقات الاجتماعية وتعيق النشاط
الذهني الفاقد لفعل التبادل والحوار.
* نظرية الضبط :تؤكد على أهمية نظام الضبط الدماغي لإلنسان (املعلم والتالميذ) في تحقيق
إشباعات الفرد واستحداث التفاعل إلايجابي داخل القسم.
 -4-2صيغ التفاعل الصفي وفق النماذج التربوية" :في ظل النماذج املتمركزة حول املدرس أو املادة
الدراسية ،يكون نمط التفاعل فيه سلطويا على حد تعبير باولو فرايري ،وديوي ،وبياجيه ،أو توجيهيا على
حد تعبير "روجرز" أو مباشرا على حد تعبير "فالندرز" ،وقد يصل تدخل املعلم في تسيير الدرس غلى حد
الدوغماتية آلايلة إلى ألاسلوب الديكتاتوري في تعامل املعلم مع جماعة القسم" (فرحاتي،2010 ،
ص.)50.
"في ظل النموذج املتمركز حول التلميذ فيكون نمط التفاعل فيه تحرريا أو ما يسمى بالتوجيهي
عند غالسر أو غير مباشر عند فالندرز ،وتمتد مساحة عدم تدخل املعلم في تسيير الدرس من عزل املعلم
نهائيا وحجب الطفل عنه كما في نموذج التربية عند روسو ،مرورا بإشراك املعلم في صيغ التعاون
البيداغوجي كما هي عند ديوي وبياجيه وكثيرون غيرهم ،إلى النموذج الفوضوي كما هي عند إيليتش
ودعاة موت املدرسة" (فرحاتي ،2010 ،ص.)50.
 -6-2إدارة التفاعل الصفي :يعتمد نجاح العملية التربوية على ما يجري من اتصال بين املعلم والتالميذ
في املواقف التعليمية ويعد الكالم وسيلة هذا الاتصال إضافة على إلاشارات وإلايحاءات وإلايماءات
واستخدام ألايدي وتعابير الوجه وغيرها من الوسائل التي يعتمد عليها الاتصال غير اللفظي ،لكن ما
يسود غالبا هو التفاعل اللفظي وأنماطه ألاساسية نذكرها كاآلتي (البدري ،2005 ،ص:)102.
أوال -إدارة التفاعل الصفي بطريقة الاتصال وحيد الاتجاه :يعتبر فيه املتعلم مجرد متلقي ملا يلقنه له
املعلم ،كما أنه نمط تقليدي حصيلته التعليمية مجرد حقائق ومعارف يستوعبها الطلبة .والشكل التالي
يوضح معالم هذا النمط من التفاعل:
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معلم

تلميذ

تلميذ

تلميذ

تلميذ

مخطط رقم ( :)01يوضح نمط التفاعل وحيد الاتجاه
(املساعيد والخريشة ،2012 ،ص.)61.

ثانيا -إدارة التفاعل الصفي بطريقة الاتصال ثنائي الاتجاه :يتيح هذا النمط الفرصة للطلبة
باالستجابات واسترجاع املعلومات للمعلم ،وهو تفاعل ما بين املعلم والطلبة لذلك فهو أكثر فعالية من
النمط ألاول.
معلم

تلميذ

تلميذ

تلميذ

تلميذ

مخطط رقم ( :)02يوضح نمط التفاعل ثنائي
الاتجاه (املساعيد والخريشة ،2012 ،ص)62

ثالثا -إدارة التفاعل الصفي بطريقة الاتصال ثالثي الاتجاه :هذا النوع من الاتصال أكثر فاعلية من
سابقيه حيث يسمح للطلبة بإجراء الاتصال فيما بينهم بحيث يتم خاللها تبادل الخبرات وآلاراء ويكون
املعلم والطلبة مصدرا للتعلم ويتم فيه التدرب على كيفية عرض املعلومات واملعارف باختصار ودقة،
وهي كلها مهارات يحتاجها الطلبة في حياتهم اليومية.
معلم

تلميذ

تلميذ

تلميذ

تلميذ

مخطط رقم ( :)03يوضح نمط التفاعل ثالثي الاتجاه
(املساعيد والخريشة ،2012 ،ص)63
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رابعا -إدارة التفاعل الصفي بطريقة الاتصال متعدد الاتجاهات :لهذا النمط من الاتصال مزايا
عديدة منها اتساع فرص التفاعل التعليمي والاتصال اللفظي بين أكبر مجموعة من الطلبة واملعلم وبين
الطلبة فيما بينهم ،وخالل هذا الاتصال تتولد مهارات عديدة يتبادل فيها الطلبة الخبرات وتنسيق
املعلومات وتنظيم املعارف ونقل ألافكار وتدعوهم للتعبير عن وجهات نظرهم وإغناء املناخ الصفي
بالعديد من املقترحات بمنتهى الحرية وتوفر للمعلم فرصة لتقويم وقياس نمو التعلم.
معلم

تلميذ

تلميذ

تلميذ

تلميذ

مخطط رقم ( :)04يوضح نمط التفاعل متعدد
الاتجاهات (املساعيد والخريشة ،2012 ،ص)63

 -7-2قياس التفاعل الصفي" :يعد نظام فالندرز في تحليل التفاعل اللفظي من أكثر ألانظمة في هذا
املجال شيوعا ونجاحا ،وقد أعد أداة اشتهرت في هذا املجال" (القضاة والدويري ،2012،ص.)184.
"ولقد صممت هذه ألاداة على خلفية تربوية تتلخص في أن املعلم الناجح هو املعلم الديمقراطي
الذي يتيح املجال للطلبة للتحدث واملشاركة أثناء عملية التدريس ولذا فإن السلوك الذي ترصده هذه
ألاداة هو كالم املعلم وكالم الطلبة والصمت باعتباره أحد املتغيرات في التفاعل اللفظي" (القضاة
والدويري ،2012 ،ص.)184
-8-2العوامل املؤثرة في التفاعل الصفي:
يتأثر التفاعل الاجتماعي في الصف (التفاعل البيداغوجي) بالبيئة الصفية وعدد التالميذ واتساع
الصف وإلامكانات ويعتمد تفاعل املعلم والتالميذ على عدة عوامل أوردها تاعوينات أهمها( :أنظر:
(تاعوينات ،2009 ،ص.))96-95.
أ -أحكام املعلمين وتقديرهم لطالبهم :وهناك أربعة اتجاهات في هذا الجانب )1 :اتجاه التعلق بتلميذ
ما )2.اتجاه الاهتمام بتلميذ ما )3.اتجاه الالمباالة بتلميذ ما )4.اتجاه النبذ.
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ويؤثر مستوى تحصيل التالميذ وقدرته على تعزيز سلوك معلمه في أثناء التفاعل الصفي ومدى
توافقه أو إطاعته للنظم املدرسية على الاتجاهات ألاربعة السابقة.
ب -جاذبية التالميذ ومظهرهم الخارجي :يترع املعلمون إلى تقدير التالميذ ذوي املظهر الخارجي الجذاب.
ج -املستوى الاقتصادي والاجتماعي للطالب :يميل املعلمون إلى التفاعل مع التالميذ ذوي املستوى
الاقتصادي والاجتماعي ألاعلى أكثر من تفاعلهم مع تالميذ املستويات ألادنى.
ً
د -أثر توقعات املعلم :املعلم الذي يكون فكره عن تلميذ بأنه ذكي يتفاعل معه على أنه كذلك فعال
ً ً
ويتوقع منه سلوكيا ذكيا وقد يستجيب التلميذ بطريقة توحي أنه كذلك.
هـ -أثر جنس املعلم والتالميذ :ال يرتبط نجاح املعلم بجنسه فقد ينجح معلم وتفشل معلمة والعكس
صحيح.
و -أثر سلوك التالميذ الصفي :تشير الدراسات إلى قدرة التالميذ على تعديل سلوك املعلم الصفي من
خالل أنماط استجاباتهم.
 -3مظاهر التفاعل الاجتماعي الصفي املثير للتعلم الجيد والتفوق :نظرا ألهمية التفاعل الاجتماعي
الصفي في عمليتي التعليم والتعلم كان البد من الاهتمام به حتى يتحقق الهدف املنشود من العملية
التعليمية ،وهو تحقيق الجودة والفائقية في املخرجات .ومن مظاهر إلايجابية في التفاعل الصفي املثيرة
للتعلم الجيد والتفوق نذكر ما يلي:
 -1-3تنظيم وترتيب غرفة الصف :ال يمكن للمعلم أن يصل أهدافه في غرف صفية تعاني نقصا في
العوامل الواجب توفرها في غرفة صف مالئمة للتعليم والتعلم ،إذا نجد في مدارسنا في صفوفها الباب
املكسور الذي ال يغلق ،وزجاج نوافذ مكسور ،وشبكة كهربائية تشكل خطرا على التالميذ وال تحقق إنارة
كافية ،والجدران املتسخة اململوءة بالكتابات والتي قد تكون أحيانا خادشة للحياء ،ودهان قاتم يبعث
على الكآبة ،وأرضية متسخة ،وسبورات إما صغيرة أو تالفة ،وبعض ألاقسام التي ال تصلح إال أن تكون
مخزنا لصغر حجمها وقلة أو انعدام التهوية فيها.
وعلى املعلم املطالبة املستمرة بتغيير هذه ألاوضاع وإصالحها والاحتجاج إن لزم ألامر ألن ميزانيات
املؤسسات وخاصة املتوسطات والثانويات كفيلة بإنجاز ذلك.
وأورد الخطايبة وآخرون مبادئ وإجراءات يراعيها املعلم عند تحضير الغرفة الصفية هي كاآلتي
(الخطايبة وآخرون  ،2004،ص:).70
 -1تقسيم الغرفة الصفية إلى قطاعين أو أكثر أحدهما للتدريس الصفي العام ،وآلاخر للتدريس
الصفي الفردي.
 -2تنظيم أثاث الغرفة الدراسية (وخاصة املقاعد) بصيغ تتناسب نفسيا وتربويا مع طبيعة
التالميذ.
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 -3تعديل ضوء الغرفة بحيث ال يكون ساطعا جدا وال معتما يتعب البصر.
 -4تعديل درجة حرارة الغرفة بما يتناسب مع طبيعة التالميذ  70ºفهرنهايت21º-م حيث يبقى
التالميذ في حالة النشاط الفكري والحركي الدائم.
 -5التحكم في تهوية الغرفة بحيث يتجدد ألاوكسجين في الغرفة.
 -6املحافظة على النظافة العامة للغرفة كالجدران وألارضية.
 -7املحافظة على نوافذ وأبواب صالحة لالستعمال وسليمة.
 -8الحصول على سبورة صالحة واستعمالها في التعلم والتعليم.
 -9العمل على زخرفة الغرفة أو تجميلها بصيغ تربوية مريحة.
كما أن املعلم بدوره التربوي البيداغوجي يساهم في توجيه ونصح وإرشاد التالميذ إلى ضرورة
الحفاظ على غرفة الصف وأثاثها ،كأن يشاركهم تزيينها ،ويشجع على دوام جماليتها ،كأن يساهم في
تنظيم مسابقات ألجمل قسم مثال.
 -2-3عدم احتكار وقت الحصة :إن إدارة وقت الحصة وحسن استثماره من املؤشرات الرئيسة على
جودة املناخ الصفي واملقصود هنا الوقت الذي يقضيه املعلم متكلما أو مستمعا.
"وهناك من يؤكد وجود عالقة بين تحصيل التالميذ والزمن الذي يصرف في تفاعل التالميذ مع
معلمهم ،إن املعلم الناجح والفعال هو ذلك الشخص الذي يحرص على احترام الوقت والتخطيط الجيد
الستغالله" (الحريري ،2010،ص.)166.
"ويرى ستيل وآخرون ( )1970أن احتكار املعلم لـ  %75أو أكثر من الوقت لنفسه مؤشر على
تسلطه وإهماله لدور الطلبة ،أما عندما يقتصر حديث املعلم على نسبة  %40أو أقل من وقت الحصة
فإنه بذلك ييهئ مناخا صفيا متمركزا حول الطالب يثير اهتمامه وحماسه للتعلم" (جروان،2013 ،
ص.)264.
كما البد لالنتباه إلى حقيقة أكد عليها فريدريك ( ")1990أنه بعد ( )20-15من إلقاء املعلم في
الفصل ،تقل فاعلية الحصة ويبدأ ذهن التالميذ في التشتت" (املساعيد والخريشة ،2012 ،ص.)60.
"ولقد حاول لبورج ( )1972تدريب معلمين على خفض نسبة الوقت املخصص لحديثهم وإتاحة
الفرصة أكثر لتالميذهم للتحدث ،واستخدم في ذلك أسلوب التدريس املصغر  ،وكشفت دراسته على أن
التدريب ساعد على انخفاض نسبة الوقت املستغرق في الحديث من جانب املعلم من 71و  %53إلى
 ، % 33وفي مرحلة تالية وبعد مض ي ثالث سنوات الحظ أن هؤالء املعلمين أكثر ميال غلى تشجيعهم
تالميذهم على املشاركة والتفكير فيما يعرض عليهم من مشكالت وأقل ميال إلى تكرار ألاسئلة التي
يوجهونها إلى التالميذ أو التكرار ما يراد منهم من إجابات ،بمعنى أنه يمكن تعديل سلوك املعلم من خالل
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التدريب ،وقد لوحظ تراجع بعد انقطاع التدريب ارتفعت نسبة كالم املعلم من % 33إلى"% 45
(حسن ،1986،ص.)23.
وهنا يكون على املعلم إحداث التفاعل الصفي من خالل تنويع ألانشطة وإشراك جميع التالميذ
في املوقف التعليمي.
 -3-3التسيير الديمقراطي للصف :إن النمط القيادي للصف يعد من أهم العوامل املؤثرة واملوجهة
للتفاعل الصفي سلبا أو إيجابا .ويصف البدري ( )2005إلادارة التسامحية الديمقراطية للصف بقوله:
"يعيش مناخ هذه إلادارة بظل جو مفعم بالطمأنينة وإبداء الرأي وحرية التعبير وممارسة النقد
املوضوعي بإطار الاحترام املتبادل وتقدير املشاعر والحث على السعي للنجاح وإبراز املهارات الطالبية
وتثمين العمل والنشاط والتفاعل داخل حجرة الدراسة ،كما ينص على إتاحة فرص التكافؤ للطلبة
والتعاون على إسقاط الظواهر التعليمية املدانة ،وشعور الطلبة بالحرية وقرب املعلم إليهم يبثون إليه
مشاكلهم حتى العائلية منها ،املعلم في هذه إلادارة قائد وأب ومسئول ،وصديق يرى فيه الطلبة القدوة
والنموذج ،يهتم باملتغيرات ويشرك التالميذ في تقويم مسيرتهم العلمية" (البدري ،2005 ،ص.)99.
ويرى عقل ( :)2008أن العملية التعليمية عملية شراكة بين املعلم واملتعلم من خالل ما يسمى
بالجو العائلي والبيئة آلامنة والعالقة الودية السائدة بين املعلم واملتعلم" (عقل ،2008،ص.)73.
 -4-3التطبيع الاجتماعي للعالقات داخل الصف :إن التفاعل الصفي إلايجابي يتعرض فيه الطلبة
ملختلف الخبرات التي تغرس فيهم قيم املجتمع إلايجابية وتهيئهم للتكيف الاجتماعي الحالي واملستقبلي.
فالتلميذ املتفوق ضمن صف تشيع فيه العالقات الاجتماعية إلايجابية يدفعه ذلك إلى زيادة في إبراز
قدراته املختلفة ودونما عقد.
"واملعلم هو الشخص الرئيس ي في عملية تحديد نوعية التفاعالت الشخصية التي تشكل بيئة
حجرة الدراسة ،وعليه فإن العالقات إلايجابية تمثل الحجر ألاساس في عملية التعلم ،واملعلم الذي
يتمكن من إقامة عالقات إيجابية مع تالميذه يستطيع بال شك تقليل مشاكل الانضباط الصفي،
وتحقيق التعلم الفعال" (الحريري ،2010،ص.)161.
وذكر (البدري )2005،مجموعة من النقاط لخص فيها دور املعلم في قيادة الجانب النفس ي
والاجتماعي داخل الصف نذكر منها:
 -1تهيئة وإعداد الطلبة اجتماعيا وزرع عوامل التعاون والتكافل والعدل والنظام والاحترام وتحبيب
صيغ التقارب فيما بينهم.
 -2ترسيخ مبدأ تقديم الخدمات واملساعدات وبذل الجهد وإلايثار والتعليم املتبادل بين الطلبة.
 -3بلورة سلوكات التكيف مع البيئة املدرسية والتقيد بمواصفات املناخ الصفي والعمل على صياغة
سلوك التكيف الفردي ثم الجماعي.
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 -4توظيف عنصر التنسيق والانسجام لرغبات وحاجات الطلبة عموما قيميا وعلميا ووجدانيا.
 -5تنمية الخصال العامة وتفضيل املصلحة العلمية واملؤسسية على الخصال الفردية.
 -6إبعاد الصف عن الصراعات وحاالت التكتل والفردية وما ينشأ عن ذلك من أمراض نفسية.
 -7توفير املناخ الديمقراطي القائم على إشاعة احترام الرأي والتعبير.
 -8إدارة نشاطات الصف من خالل خلق أدوار قيادية طالبية تقع عليها مسؤولية جزء من برامج
الفعاليات وألانشطة العلمية (البدري ،2005 ،ص.)111-110.
 -5-3إستراتيجية في معالجة املشكالت الصفية :أشار املساعيد والخريشة ( )2012إلى مبادئ ينبغي
مراعاتها في إدارة الصف ملعالجة املشكالت الصفية نلخصها فيما يأتي( :املساعيد والخريشة،2012 ،
ص.)194-192.
 أن يكون املعلم يقضا دوما ملا يجري في الصف ،بهذا يستطيع أن يستجيب فورا ملا يحصل قبل أن
يعكر الجو ويس يء للعملية التعليمية.
 عليه أال يترك الكثيرين بدون عمل وهم ينتظرون زمالءهم كي ينتهوا من نشاط معين ،ألن ذلك
يدفعهم للتشويش وملء الفراغ بما ال يرغب فيه.


ضرورة أن يتدخل بصورة لبقة مع عدم التشهير باملسيئين.



أن يحافظ املعلم على جو مريح فيه ش يء من املرح والفكاهة وهذا ال يتعارض مع وجوب الجدية
املطلوبة ضمن حدود ،مثل هذا الجو املريح آلامن يبعد الصف عن التزمت الذي يقتل املبادرة
الفردية وإلاقبال على العمل بتلقائية ودافعية وحماس.



أن يبدي املعلم التسامح وخاصة مع الطلبة الذين ال تؤدي تصرفاتهم إلى تحدي النظام وإحداث
خلل أو تشويش أو فوض ى في الصف.



احترام املتعلمين مهما كان عمرهم ،فالطفل الذي ال يهان أو يقلل من قدره كثيرا ما يلتزم بالضوابط
املرعية والسيما إذا شعر أنه في جو آمن ملب لحاجاته.



عدم التهديد بعواقب الحقة ال عالقة لها بالتصرف الذي تم القيام به من قبل الطالب وعدم
املبالغة في العقوبة والاكتفاء بما يعيد ألامر إلى نصابه.

 جعل املتعلم يضطلع فعال بمسؤولية تعلمه وجعله فاعال ال منفعال.
 خاتمة:يعتبر القسم الدراس ي مجتمعا صغيرا ،يحدث التفاعل بين أفراده ،ويلعب املمارس البيداغوجي
دورا كبيرا في توجيه هذا التفاعل فإما يجعله إيجابيا يحترم فيه املتعلم كفرد له كيان خاص به ،فيبادل
آلاخر  -سواء كان متعلما مثله أو معلما له -الشعور إلايجابي ويقبل منه ويتفاعل معه فيحققان معا
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الهدف املطلوب من العملية التربوية أال وهو نجاح املتعلم وتنمية قدراته ما أمكن .أو يوجهه سلبا من
منطلق ألاحقية بممارسة السلطة ُ
فيكره آلاخر على الطاعة والاحترام فيقلل من درجات تفاعله وتقبله
مما يؤثر سلبا على مستوى التفاعل والتقبل وهذا يعيق أن تحقق العملية التربوية أهدافها وفق
املستويات املطلوبة.
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 قائمة املراجع: -1أبو مغلي ،سميح وسالمة ،عبد الحافظ .)2013( .التنشئة الاجتماعية للطفل ،عمان ،ألاردن :دار
اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
 -2البدري ،طارق عبد الحميد .)2005( .إدارة التعلم الصفي -ألاسس وإلاجراءات ،ط ،1عمان ،ألاردن:
دار الثقافة للنشر والتوزيع.
 -3الحاج محمد ،أحمد علي .)2012( .علم الاجتماع التربوي املعاصر ،ط ،1عمان ،ألاردن :دار املسيرة
للنشر والتوزيع والطباعة.
 -4الحرباوي ،خولة مصطفى .)2011( .أنماط التفاعل الصفي ملعلمي ومعلمات الرياضيات في املرحلة
الابتدائية وأثرها في إكساب تالميذهم مهارات الحس العددي ،مجلة التربية والعلم-املجلد -18العدد،2
جامعة املوصل ،العراق.
 -5الحريري ،رافدة عمر .)2010( .طرق التدريس بين التقليد والتجديد ،ط ،1عمان ،ألاردن :دار الفكر.
 -6الخطايبة ،ماجد وآخرون .)2004( .التفاعل الصفي ،عمان ،ألاردن :دار الشروق.
 -7الفرابي ،عبد اللطيف وآخرون .)1994( .معجم علوم التربية :مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك،
ج ،1سلسلة علوم التربية  ،10-9ط ،1املغرب :دار الخطابي.
 -8القضاة ،بسام محمد والدويري ،ميسون أحمد .)2012( .دليل التربية العملية – معلم صف ،عمان،
ألاردن :دار الفكر ناشرون وموزعون.
 -9املساعيد ،مفض ي عايد والخريشة ،سعود فهاد .)2012( .إلادارة الصفية ،ط ،1عمان ،ألاردن :دار
الحامد للنشر والتوزيع.
 -10النوبي ،محمد علي محمد .)2010( .مقياس التفاعل الاجتماعي لدى طالب الجامعة املوهوبين ،ط،1
عمان ،ألاردن :دار صفاء للنشر والتوزيع.
 -11تاعوينات ،علي .)2009( .التواصل والتفاعل في الوسط املدرس ي ،الجزائر :املعهد الوطني لتكوين
مستخدمي التربية وتحسين مستواهم.
 -12جروان ،فتحي عبد الرحمان .)2013( .املوهبة والتفوق ،ط ،4عمان ،ألاردن :دار الفكر.
 -13حسن ،فارعة محمد .)1986( .املعلم وإدارة الفصل ،ط ،2مصر :مؤسسة الخليج العربي.
 -14عبد الهادي ،نبيل .)2009( .مقدمة في علم الاجتماع التربوي .عمان ،ألاردن :دار اليازوري العلمية
للنشر والتوزيع.
 -15عقل ،فواز .)2008( .عناصر التفاعل الصفي في حصة اللغة إلانجليزية كما يراه طلبة الثانوية
العامة في م دينة نابلس بفلسطين ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث العلوم إلانسانية ،مجلد ،22العدد ،1
فلسطين.
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 -16فرحاتي ،العربي .)2010( .أنماط التفاعل وعالقات التواصل في جماعة القسم الدراس ي وطرق
قياسها ،الجزائر :ديوان املطبوعات الجزائرية.
 -17ناصر ،إبراهيم( .د-ت) .علم الاجتماع التربوي ،بيروت ،لبنان :دار الجيل.
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مهارات الاتصال والتواصل في ضوء إلاعالم الشبكي
أ .خيرة مكرتار د .بوعمامة العربي.
جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم
 امللخص :تهدف هذه الدراسة و من خالل منهجها املسحي إلى تسليط الضوء على ظاهرة هامة بدأتتنتشر في مجتمعنا املعاصر والتي أفرزتها التطورات الحاصلة في تكنولوجيات الاعالم والاتصال الحديثة،
كمتغيرات جديدة أثرت على املجتمع في مختلف تمفصالته ،بما فيها املنظومة اللغوية للفرد املستخدم
لهذه الوسائل الحديثة وكذا املهارات الاتصالية و التواصلية ،التي أنتجتها وسائل الاعالم الشبكي
بمختلف مضامينها مؤثرة بذلك على عنصر الهوية لديه ،والفرد الجزائري ليس ببعيد عن هذا التغير
الحاصل في دول العالم ،حيث أصبح يقبل وبشدة على استخدام هذه الوسائل الشبكية طيلة الوقت،
وهو ما ترجمته مختلف ألاساليب واملهارات التي بدأت تبرز في عملية تواصلية جديدة بسلوكيات
وأساليب غريبة عن هذا املجتمع وهويته ،فاللغة التي يتواصل بها مستخدمو هذه الوسائط الجديدة هي
لغة هجينة ال هي التينية وال هي عربية ،لغة حاملة لهوية رقمية تقتض ي وجود قاموس جديد ليحتويها.
وفي ظل املشهد التواصلي الراهن واملتميز بتراجع املهارات التواصلية واللغوية للفرد الجزائري،
يروم لنا طرح الاشكال آلاتي :كيف أثر استخدام الفرد الجزائري لوسائط إلاعالم الشبكي على املهارات
الاتصالية والتواصلية لديه؟ وما حقيقية املشهد اللغوي عند الفرد الجزائري؟
 الكلمات الدالة :املهارات الاتصالية ،الاعالم الشبكي ،الفرد ،لغة الضاد ،وسائط امليديا الجديدة.The Communication Skills and The Network Media
For the researcher: Mokretar Kheira.
And Dr: Larbi Bouamama.
 University of Abdel Hamid Ben Badis - Mostaganem- Abstract: This study aims to research on an important phenomenon that has started to
spread in our modern society and which has been produced by the developments in modern
media and communication technologies, as new variables affecting the society in its various
branches, including the linguistic system of the individual using these modern means. The
communication skills was produced by the network media in its various contents affect their
identity. So The algerian individual is not far from this change in the world. He has become
very receptive to the use of these networks all the time. The language used by the new media
users is a hybrid language that is not Latin or non-Arabic, a language that carries a digital
identity that requires a new dictionary to be contained in it.
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In light of the current communication landscape, characterized by the decline of
communication and linguistic skills of the algerian individual, we propose this problematic:
?How did the algerian individual's use of the network media affect his communicative skills
?and what is the real linguistic landscape of the algerian individual
-Key words: Communication skills, Network Media, Individual, Arabic language, New Media.
 مقدمة:يتسم العصر الراهن بالعديد من املتغيرات املتسارعة والثورات التكنولوجية التي طالت املجتمع
في كل مفاصله ،وعلى رأسها الثورة التكنولوجية في حقل التواصل إلانساني والتي ثورت من وسائط
إلاعالم والاتصال على حد سواء ،فقد شهد العالم تحوالت دالة في تكنولوجيات الاتصال ومختلف
املجاالت العلمية والتقنية ألاخرى تمخض عنها تغيرات طالت حياة ألافراد واملجتمعات في كل أبعادها،
وقد كان لتوسع الشبكة العنكبوتية ألاثر البارز في تلك التغيرات من خالل الربط تارة والفصل تارة أخرى
بين أجزائه كنتيجة حتمية الختزال عاملي الزمان واملكان ،وهوما سمح بالتواصل وطرح ألافكار والتعريف
بمختلف الثقافات من جهة وإبراز التناقضات والصراعات من جهة أخرى ،مؤديا بذلك إلى تعزيز الهوية
الثقافية للمجتمعات.
لقد أفرز املشهد التكنولوجي الذي نعيشه الساعة ممثال باإلعالم الشبكي آثارا جمة على املهارات
الاتصالية والتواصلية للفرد الجزائري ،حيث أضحت هذه ألاخيرة ظاهرة للعيان ،فقد أصبح الحتكاك
الفرد الجزائري بهذه الوسائط التكنولوجية آثارا سلبية على املنظومة التواصلية لديه ،حيث خلق
إلاعالم الشبكي سلوكيات همجية ولغة جديدة ،هجينة ،ال هي عامية وال لغة من لغات العالم وإنما هي
ألفاظ عربية بحروف التينية ،بعيدة كل البعد عن مقومات وقواعد لغة الضاد ،إنما هي لغة أقل ما
يقال عنها أنها لغة "متكنجة" تفتقر إلى البنى والقواعد العامة ملقومات أي لغة.
 بناء إلاشكالية:تعتبر املنظومة اللغوية من امليكانيزمات الضرورية ألي عملية اتصالية وتواصلية ناجحة ،ناهيك
عن أنها من مقومات الهوية الثقافية ومكونات الشخصية والوحدة الوطنية ألي مجتمع ،وذلك كونها
السبيل ألاوحد للتخاطب بين أفراده ،فهي أداة ال غنى عنها لبني البشر في تشكيل ألامم وبناء الحضارات
وصمودها ،كما أن للمهارات التواصلية بين أفراد املجتمع قدرة هائلة في تنظيم املجتمع والترسيخ
ً
ابتداء من منتصف القرن التاسع
لتاريخه ،حيث يقول الباحث نور الدين حاطوم" :لقد أصبحت اللغة
عشر من أهم املقومات املحددة للجنسية ألي شعب أو أمة" ،واللغة العربية كغيرها من لغات العالم
أسست لحضارة اسالمية وأمة امتدت من مشارق ألارض إلى مغاربها في عصور مضت ،أما حاليا وفي ظل
التطور الذي طال مختلف بقاع العالم وبظهور وسائل إلاعالم الحديثة واملستحدثة بدأ يشوب
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مصطلحاتها بعض الغموض والاختراقات في البنى املؤسسة لها ،فقد أضحت اللغة تشهد تحورا وتجاوزا
وإفراغا من بنيتها في شكل تثاقف أحيانا أو هيمنة أحيانا أخرى ،وهوما ينبئ بمالمح اصدار قاموس لغوي
جديد يحوي املفردات الناتجة عن الاحتكاك بهذه الوسائل ،فاملشهد التواصلي الحالي يتميز بتراجع
املهارات التواصلية واللغوية للفرد الجزائري ،وانقراض للغة واضحة املعالم لديهم ،هذه ألاخيرة التي
فقدت هويتها الطبيعية بظهور تكنولوجيات إلاعالم والاتصال ،فراح البعض ينعتها بلغة التشات التي
تحيل إلى استخدام الاختصار والارقام ولغة تكتب بالحروف الالتينية ،فهي عربية لفظا التينية كتابة،
لغة تعتمد على الارقام بدال من ألاحرف ،أي أنها لغة مبرمجة.
لذلك ،ومما سبق ارتأينا تسليط الضوء على هذه الظاهرة التي شكلت بالنسبة إلينا استفهاما
علميا وحقال للبحث ،حيث تبلورت إشكالية البحث في:
كيف أثر استخدام الفرد الجزائري لوسائط إلاعالم الشبكي على املهارات الاتصالية والتواصلية
لديه؟ وما حقيقية املشهد اللغوي عند الفرد الجزائري؟
وفي ظل هذه التحوالت الهيكلية نستهدف معالجة هذا إلاشكال من خالل طرح التساؤالت التالية:
 كيف أصبح يتواصل الفرد الجزائري في ظل البيئة إلاعالمية الجديدة؟ ماهي أهم التأثيرات التي أحدثتها وسائط التواصل الاجتماعي على لغة الفرد الجزائري؟ ما مدى تأثير لغة "تشات" على املهارات التواصلية للفرد الجزائري؟ -1مفهوم املهارات الاتصالية والتواصلية:
ّ
لقد ظهر في العقود ألاخيرة مصطلحا جديدا غير الفهم السائد للفرد أال وهو املهارات الاتصالية
للفرد ،الذي يعرف على أنه" :كتلة لغوية وثقافية واحدة متماسكة إلى أنه مجموعة من العناصر
املختلفة املكونة لنسق الاتصال داخل املجتمع ،تتجسد في لهجات ولغات خالقة لهويات ثقافية مختلفة
يمكن أن تكون نتيجة لعدة عناصر ،كالعادات والتقاليد ،اللغة ،الدين ،التاريخ ،الجنسية ،اللهجة
والجماليات وحتى ألاكل (علي،2001،ص.)15.
وتعرف املهارات التواصلية أيضا على أنها مجموعة من املركبات والسلوكيات التي تتفاعل مع
بعضها البعض طبقا لقواعد محددة تساعد في الحفاظ على معالم ذاك املجتمع ،هذا ويرتبط مفهوم
املهارات التواصلية أيضا باملنظومة اللغوية التي تعرف بأنها مجموعة من العالقات املتداخلة التي تربط
بين أجزاء متفاعلة تتكون منها اللغة لتؤدي وظيفة معينة (ناني.)2011:
أما في هذا البحث فإن املهارات الاتصالية والتواصلية تدل على أنها جملة من ألاساليب
الاجتماعية والنفسية ،املتداولة بين أفراد املجتمع الذين يتلقون املضامين إلاعالمية من وسائل إلاعالم
الشبكي والتي تحكمها لغة تواصل مشتركة ،مخططة بالعناصر املختلفة املكونة للمنظومة اللغوية للفرد
الجزائري ،ومن مدلوالت هذه املنظومة هو الهدف الذي تتواجد ألجله هذه القواعد اللغوية ،والهدف
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الذي تعمل املنظومة التواصلية ككل على تحقيقه في كنف املهارات التواصلية للفرد الجزائري ،والتي
بدأت تتغير مالمحها لديه من جراء التطورات املتسارعة للتكنولوجيا الحديثة.
 -2لغة الضاد.
تنحدر اللغة العربية الحالية من اللغة السامية ،وتمتد بتاريخها إلى قرون خلت قبل ظهور
إلاسالم ،تميزت لغة الضاد عن غيرها من اللغات بقوة الصمود ،واملحافظة على الروابط التي تصلها
باللغة ألاصل ،ويرجع ذلك إلى عدة عوامل تاريخية وجغرافية ودينية ،يأتي في مقدمتها ارتباطها بكتابها
املقدس الذي حفظته وحفظها بكيفية مكنتها من التغلب على جميع اللغات التي احتكت بها بعد الفتح
إلاسالمي ،كالفارسية والقبطية والسريانية والفينيقية والبربرية والرومانية ...الخ.
حيث سمح لها هذا التميز الرباني بالتأثير في هذه اللغات أكثر مما تأثرت بها ،وأقوى دليل على
ذلك أن أية لغة في العالم اليوم ال تكاد مفرداتها تصمد في الاستعمال باأللفاظ والدالالت ذاتها لعشرات
السنين دون تغيير ،مثلما هو الشأن بالنسبة للغة العربية التي نتحدث بها اليوم بالكيفية اللفظية
والداللية ذاتها التي كان يتحدث بها القريشيون في مكة املكرمة لحظة نزول القرآن الكريم ،في حين
ًّ
ً
نصا لديكارت أو شكسبير أو موليير أو نص أدبي إنجليزي أو فرنس ي أو إسباني أو
يصعب أحيانا أن نقرأ
أملاني مكتوب في القرن التاسع عشر دون أن نستعين باملناجد ذات الشروح املتعددة الخاصة لتطور
الدالالت اللفظية للمفردة الواحدة ،هذا من حيث ثبات واستقرار استعمال اللغة العربية باملعاني
وألالفاظ ذاتها لعدة قرون ،أما من حيث مواكبتها للتطور الحضاري في مختلف املجاالت واللغات ،فهي
تتوفر على قدرة عجيبة في هذا املجال بما تتميز به من خاصية فريدة في الاشتقاق (محمد املبارك :د-
ت،ص ،)26.والنحت والتركيب والتعريب ،بحيث ال يعوقها عائق ذاتي في استيعاب أي لفظ منطوق بأية
ً
لغة وتبينه بلفظه أو بمعناه أو باالثنين معا ،دون أي عائق يحول دون ذلك -فيما هو معلوم -وهذه امليزة
الفريدة اعترف لها بها علماء أجانب (بارك،2005،ص ،)14.حيث يقول الدكتور شرباطوف ،وهو
مستشرق روس ي أن" :اللغة العربية قد أظهرت قوتها في القرون املاضية ،وتستطيع هذه اللغة اليوم
بفضل ثراء أصلها التاريخي ،وملا اكتسبته من الظواهر الجديدة مثل كثرة املصطلحات العلمية والفنية
الحديثة أن تساير التطور في جميع مراحله ومجاالته (بارك،1971،ص ،)16.وهوما يؤكد ما ورد في كتاب
"اللغة العربية لغة عاملية" ،حيث جاء فيه" :تساءل الناس منذ ربع قرن أو يزيد عن موقف العربية من
اللغات العاملية الكبرى ،فعدها قوم واحدة منها ،وأنكر عليها ذلك أقوام آخرون ،وسبق أن أثبتنا أنها
كانت في املاض ي ولعدة قرون اللغة الوحيدة للعلم والفلسفة في العالم بأسره (من القرن الثامن إلى
القرن الثاني عشر امليالدي) ،ثم انضمت إليها الالتينية فأخذت منها واتجهت عن طريقها إلى كنوز
ً
الحضارات القديمة ،وبرهنا على أنها جديرة بأن تستعيد مجدها ،وليس في طبيعتها ما يعوق مطلقا دون
أن تؤدي كل متطلبات العلم والحضارة ،ومنذ النصف ألاخير من القرن املاض ي أخذت تجدد نشاطها
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ً
وتتدارك ما فاتها ،وحظيت أخيرا بإنتاج وفير ومتنوع وأقامت العربية الدليل على حيويتها وعلى قدرتها في
ً
البقاء ،ولم تجد الهيئات الدولية بدا من أن تعترف بها وتقدرها قدرها وقد بقي هذا القرار لسنوات
عديدة بين تأييد ومعارضة ،إلى أن أخذ به في املدة ألاخيرة ،وأصبحت اللغة العربية في املؤتمرات
والاجتماعات الدولية على قدم املساواة مع اللغات العاملية الكبرى" (املجمع اللغوي بالقاهرة،
،1978ص.)16.
إذن لغة الضاد هي لغة قارة ،لها إرثها الوفير من القواعد النحوية والصرفية ،ما يزيدها ثباتا
واستقرارا في ظل الزوبعة إلاعالمية والتكنولوجية التي نشهدها حاليا.
 -3إلاعالم الشبكي :يرتبط مفهوم إلاعالم الشبكي بالتحوالت التي فرضتها الثورة التقنية على مجالي
إلاعالم والاتصال ،حيث نلمح العديد من التعريفات لهذا املفهوم املتعدد التسميات ،كلها تدل على
التطبيقات إلاعالمية املستحدثة مثل الفضاء السيبرنيطيقي ،امليديا الجديدة ،إلاعالم البديل ،إلاعالم
الرقمي"  ،”digital mediaإلاعالم التفاعلي " " interactive mediaكذلك إعالم املعلومات "info media
"ومن خالل هذه املفاهيم يمكن ضبط مفهوم إلاعالم الشبكي:
يعرفه قاموس التكنولوجيا الرفيعة ( )High Tech Dictionaryعلى أنه" :اندماج الكمبيوتر
وشبكات الكمبيوتر والوسائط املتعددة" (فياض ،2013:ص.)126.
ويعرف كذلك على أنه" :مجموعة من تكنولوجيات الاتصال التي تولدت من التزاوج بين
الكمبيوتر والوسائل إلاعالمية التقليدية أو هو مجموعة املمارسات التي تتيحها الوسائط الرقمية أو على
أنه مجال متعدد ألابعاد تشكله التكنولوجيات الجديدة (الحمامي ،2006 ،ص.)06.
أما الدكتور صادق الحمامي فيعرفه على أنه" :منظومة تواصلية جديدة تقوم على وسائط
ومضامين ونماذج اقتصادية فإذا كانت ألانترنت تمثل الوسيط إلاعالمي السادس الذي تعتمده
املؤسسات الاقتصادية ،فهو في حقل إلاعالم منظومة رابعة تضاف إلى املنظومات الكالسيكية"
(الحمامي ،2012،ص.)19.
أما الباحثتين "  ”leah A. Lievrouwليفرو" و“ Sonia livingstoneليفيقستون" يرفضان تعريف
إلاعالم الشبكي من منطلقات تقنية (التكنولوجيا الرقمية مقابل التكنولوجيا التناظرية) أو حتى من
منطلق الوسائل واملضامين (املضامين الشبكية مقابل املضامين الكالسيكية) ،فاإلعالم الشبكي من
منظورهما هو ":تكنولوجيات املعلومات والاتصال والعوالم الاجتماعية املرتبطة بها" (الحمامي،
،2012ص.)17.
هذا ،ويحذر روجيسدوبري ) ،(régisDebrayمن تعريف إلاعالم الشبكي خارج الديناميات
الخاصة التي تعمل داخله ،فتعريف إلاعالم والوسائط التكنولوجية عملية عسيرة ،وجب تعريفه ضمن
الحاالت التي يعمل فيها أي في عالقته بتنظيم العالقات التي ينتجها (صادق ،2008،ص.)09.
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من املنظور امليديلوجي فإن إلاعالم الشبكي ال يمكن اقتصار تعريفه فقط على إدراج التكنولوجيا
في العملية إلاعالمية والاتصالية ،بل هو يدمج في ثالث عناصر مهمة :ألانظمة التقنية()artefactsأي
أجهزة الاستقبال الرقمي ،املمارسات ( )practicesويقصد به التدوين ،نقل ونشر املعلومات وغيرها من
املمارسات املتاحة والترتيبات الاجتماعية ( )social arrangementويقصد بها املجتمع ،ألاسرة ،الحمالت
السياسية ...الخ تعتبر هذه العناصر الثالثة البنية التحتية لتشكل إلاعالم الشبكي حسب leah A.
 Lievrouwو( Sonia livingstoneتيمور ومحمود،2007،ص.)11.
 -1-3وسائط إلاعالم الشبكي:
 مواقع التواصل الاجتماعي :وهي عبارة عن مواقع اكتسبت صفة مواقع الشبكة الاجتماعية التي تجمعبين العديد من أدوات الانترنت املختلفة وذا تشعبية كبيرة ،فعلى سبيل املثال :موقع "فيسبوك" يعمل
كأداة اتصال شخصية وتفاعلية مثلها مثل ما يعرف ب  Blogيتيح خدمة الرسائل الفورية ،كما يمكن
استخدامه كمنتدى للنقاش...إلخ (شقير وشيخاني ،2004 ،ص.)205.
ومن أهم أنواع مواقع التواصل الاجتماعي نجد:
 فيسبوك  :Facebookوهو أكبر شبكات التواصل الاجتماعي من ناحية سرعة الانتشار والتوسع ،قيمتهالسوقية عالية ،بحيث تتنافس على ضمه كبريات الشركات ،نقطة القوة ألاساسية في فيسبوك هي
"التطبيقات" التي يتيحها للمستخدمين في مختلف بقاع العالم (Joseph, Jonathan, and George,
).2009,p.19
 تويتر  :Twitterوهو موقع التدوين املصغر ألاكثر رواجا في العالم. ماي سبيس  :Myspaceوهو املوقع الذي كان ألاكثر شهرة قبل أن يدخل في منافسة شديدة معفيسبوك مؤخرا.
 أركوت  :Orkutهو منتج تابع لغوغل ،لم يلق رواجا كبيرا في أمريكا لوجود العمالقين "فيسبوك" و"تويتر".
 هاي : Hi5ويضم املوقع قرابة  80مليون حساب في مختلف املجاالت. لنكدان  :Linkedinويضم هذا املوقع قرابة  150مليون حساب ،محترف في مجاالت متنوعة ومختلفة،يتشاركون في مجموعة من الاهتمامات ،هناك خاصية مميزة في هذا املوقع هي "التزكيات" (Jones,
).2002,p.29
 -4املهارات الاتصالية والتواصلية للفرد الجزائري في ظل إلاعالم الشبكي.
 قلصت وسائط إلاعالم الشبكي من املهارات الاتصالية للفرد الجزائري مفرزة الكثير من السلوكياتالغريبة عن املجتمع الجزائري كالعزلة والانطواء والركاكة في أسلوب التواصل مع آلاخر.
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 يؤثر إلاعالم الشبكي في الجزائر كثيرا في الرفع من مستوى ألاسلوب التواصلي وإدارة الحوارات أو الحطمنه وكذا في تغيير سلوكيات أفراد املجتمع ،حيث تخاطب هذه الوسائط التكنولوجية مستخدميها
بأسلوب رقمي وبلغة تطغى عليها العامية ،تهدد الهوية املجتمعاتية عموما ومنه تغير املهارات الاتصالية
للفرد خصوصا.
 خلقت الوسائط التقنية املتعددة نمطا هشا في مهارات التواصل بين أفراد املجتمع ،أضحت تشكلخطرا على املنظومة التواصلية للفرد الجزائري ،مؤدية بذلك إلى إفساد الذوق الفني والحس التواصلي
للفرد الجزائري كمستخدم دائم لها وخلق هوية رقمية جديدة بنمط تواصلي جديد.
 إن ما جاء به إلاعالم الشبكي في عالمي إلاعالم والاتصال ،أنتج أشكاال وممارسات إعالمية جديدة،بسلوكات غريبة ولغة "متكنجة" وهوية رقمية تختلف عن الهوية الثقافية للمجتمع الجزائري قبل غزو
هذه الوسائط التكنولوجية لإلعالم الشبكي ،فاللغة مثال تعتبر مرآة املجتمع ووعاؤه الثقافي ،غير أن
دخول الفرد الجزائري عالم شبكة ألانترنت أثر بشكل أو بآخر في املنظومة التواصلية لديه ،فتفش ى في
املجتمع الجزائري ركاكة في ألاسلوب اللغوي بين أفراده مجتمعاتيا وفي العالم الافتراض ي ،وهنا تجدر
إلاشارة إلى تكثيف جهود مؤسسات التنشئة في الجزائر ،فما كان للغة العربية أن تحافظ على مكانتها
ورونقها وكرامتها في مجتمع تصدعت أركانه وتدهورت منظومة قيمه وأجهضت قواميسه جراء الغزوات
املتتالية سواء الثقافية أو السياسية أو التكنولوجية حاليا ،ذلك أن اعوجاج اللسان هو عالمة على
اعوجاج الحال حسب "ابن حزم" (الفاس ي،1974 ،ص.)25.
 تتميز لغة الضاد باعتبارها لغة التواصل ألاولى للفرد الجزائري في مواقع التواصل الاجتماعي بكثرةألاخطاء اللغوية والقاعدية وتدعم في معظم ألاحيان بكلمات أجنبية وبحروف التينية ال عربية ،وهوما
يؤثر سلبا على املنظومة اللغوية للمتصفح الجزائري لوسائل إلاعالم الشبكي وبالتالي سيطال هذا الخلل
مهارات الاتصال داخل املجتمع الجزائري ككل.
 ال يزال مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بحاجة إلى الرجوع إلى أصول وسلوكياتاملجتمع الجزائري قبل غزو هذه الوسائل التقنية ألعماقه ،بغرض التمكن من السيطرة على املخلفات
النفسية واملجتمعاتية لهذه الوسائل على سلوكيات أفراده كمتلقين وكمستخدمين لهذه الوسائط.
 يتواصل أغلب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بأساليب وبلغة تطغى عليها البساطة ،حاملةلهوية افتراضية تكنولوجية ال هوية املجتمع الجزائري ،فهي بعيدة كل البعد عن معالم املجتمع الجزائري
وعاداته وتقاليده.
 يعتمد أغلب الجزائريين في الوسائط التكنولوجية محل الدراسة على اقصاء السلوكيات الاجتماعيةواملنظومة اللغوية املعتادة وهوما ينم عن عجز واضح في إلاملام بالوعاء التواصلي الواقعي والافتراض ي.
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 يلجأ جل إلاعالميين في وسائل إلاعالم الشبكي إلى الاستعانة باإلشارة باليد وبعض حركات الرأس وكذابلغات أجنبية وأخرى تكنولوجية حديثة وأحيانا العامية ،وذلك إليصال الرسالة إلاعالمية بشكل واضح
للفرد الجزائري وبالتالي التأثير سلبا على املنظومة التواصلية للمتلقي الجزائري لهذه الوسائل.
 نتائج الدراسة:لقد خلقت التطورات املتسارعة لتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ،أنماطا جديدة من التواصل
بمنظومة تواصلية غامضة املعالم ،هذه ألانماط تستدعي إعادة النظر في املهارات التواصلية "املرقمنة"
التي يشهدها املجتمع الجزائري ،وقد انتهت حيثيات هذه الورقة البحثية إلى النتائج التالية:
 -1ضرورة لجوء وسائل إلاعالم الشبكي إلى النشر والتواصل في مواقع التواصل الاجتماعي بأساليب
وطرق واضحة املعالم ،بحيث تكون سليمة شكال ومضمونا حفاظا على منظومة قيمية بمهارات تواصلية
للفرد الجزائري.
 -2وضع دورات تكوينية وتدريبية في مهارات الاتصال والتواصل لإلعالميين في وسائل إلاعالم الشبكي
كونهم العنصر املؤثر في الفرد وملجتمع الجزائري ككل ،فالهوية الرقمية ملستخدمي هذه الوسائط هي
انعكاس للهوية املجتمعاتية فيه.
 -3الاجتهاد في إثراء املكتبة املجتمعاتية بألفاظ ترفع من الذوق العام والحرص على تجديد القديمة منها
وربط مفرداتها بكل ما يطل برأسه من مستحدثات ومخترعات وابتكارات ومعارف جديدة أنتجتها
التكنولوجيا الحديثة ،فاللغة هي انعكاس وجزء ال يتجزأ من املجتمع والحجر ألاساس في بناء أي عملية
اتصالية أو تواصلية ناجحة.
 أن يكون هناك على مستوى العالم الافتراض ي "هيئات الرقابة التواصلية " يقوم عليها خواص في علمالنفس وعلم الاجتماع وعلم اللغة ،مهمتها ألاصلية رصد استشراء العامية والسوقية واللغة املبتذلة في
هذه املواقع التواصلية وتوقيع العقوبات املناسبة على من يخالفها.
 -5إصدار تشريعات تحمي أصول اللغة العربية في الجزائر وتصون هويتها املجتمعاتية والرقمية على حد
سواء ،كعنصر هام في العملية الاتصالية.
 -6على إلاعالم الشبكي ،من خالل وسائطه والقائمين عليه في الجزائر ،التعزيز في نفوس جماهيره مهارات
التواصل وفنون إدارة الحوار بين مختلف أفراد املجتمع ،وأن يشعر املستخدم الجزائري بأهمية الوعي بها
واحترامها حفاظا وازدهارا للمنظومة التواصلية لديه.
 خاتمة:تعد املهارات الاتصالية والتواصلية في أي مجتمع املحرك ألاساس ي ملؤسساته وجزء ال يتجزأ من
هوية ذاك املجتمع والعناصر الفاعلة في نظامه ،الذي يدين إلى أفراده في توارثها والحفاظ عليها ،باعتباره
الواجهة العامة لهذا املجتمع واملروج ألاساس ي للغته وهويته ،حيث يقوم بجملة من الوظائف التي تنمي
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من قدراته اللغوية وترفع من الذات اللغوية لألجيال املتعاقبة ،وألن مواقع التواصل الاجتماعي من أهم
ً
ً
ً
وسائط إلاعالم الشبكي ،أنجحها وأكثرها إبهارا ،فقد كان طبيعيا أن يغدو أقوى تأثيرا ،في املهارات
التواصلية ألفراده كاللغة والعادات والتقاليد السائدة في املجتمع.
إذن لطاملا اقترن مفهوم اللغة بالتواصل الاجتماعي ومهاراته منذ نشأتها وتطورها عبر املراحل
التي قطعتها في تجارب مختلفة من موطن آلخر ،لكنه قفز إلى الواجهة في السنوات ألاخيرة بالنظر ملا
أفرزته التكنولوجيا الحديثة من سلوكيات ،أساليب ،عادات وأنماط جديدة ملستخدميها ،واللغة العربية
ليست كيانا جامدا ال حياة فيه ،وإنما هي بعيوبها ومحاسنها لم تفقد هويتها ،ولم تطمس شخصيتها ،بيدا
أن واقعها الحالي يعاني من خلل ،يمكن إرجاعه إلى الافرازات التكنولوجية املتسارعة واملجتمع الذي
تتواجد فيه هذه املؤسسة كمسؤول عن هذا الخلل ،فهي مسؤولية نشترك فيها جميعا كمربين ،أدبيين،
إعالميين ،مستخدمين ،باحثين ونقاد.
إن بحث سبل تطوير املهارات التواصلية والاتصالية للفرد وتفعيلها في الخطاب الافتراض ي هو
استراتيجية هادفة إلى إعادة الاعتبار أوال للمنظومتين التواصلية واللغوية للفرد كلغة حاملة لهوية هذا
املجتمع وأصالته ،قادرة على تطبيق قواعدها وأنساقها وفقا ملتطلبات العصر الرقمي.
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الخصائص السيكومترية ملقياس التكيف لدى طلبة الجامعة
أ .مالل خديجة
قسم علم النفس ،جامعة وهران 2
 امللخص :استهدفت هذه الدراسة الكشف عن الخصائص السيكومترية (الصدق والثبات) ملقياسالتكيف -املصمم من طرف الباحثة  ،-والذي يتكون من  41فقرة موزعة على ستة أبعاد هي :التكيف
النفس ي ،التكيف ألاسري ،التكيف الاجتماعي ،التكيف الدراس ي ،التكيف العاطفي ،التكيف الصحي،
وتم إجراء الدراسة على عينة قوامها  1500طالب من جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ،وتمت املعالجة
الاحصائية من خالل برنامج  .SPSS-23وقد تم التوصل إلى تمتع املقياس بدرجة جيدة من الصدق
والثبات.
 الكلمات املفتاحية :التكيف ،الصدق ،الثبات ،طلبة الجامعة.Psychometric Parameters of Adaptation Scale
)- Abstract: This study aims to evaluate the psychometric parameters (reliability and validity
of adaptation scale -was prepared by the researcher-, which included 41 phrases; divided into
six themes; Psychological adaptation, family adaptation, social adaptation, school adaptation,
emotional adaptation, health adaptation, this study was conducted on a sample of 1500
students at hassiba benbouali university of Chlef, the statistical measurement was done in
SPSS-23. The results show that it has good psychometric parameters (reliability and validity).
- Key words; adaptation, validity, reliability, university students
 مقدمة:نظرا للتغيرات الهائلة التي مست املجتمع ،والتطورات في مختلف امليادين ،الاقتصادية،
الاجتماعية ،الثقافية والتكنولوجية...الخ .والتي جعلت هذا العصر يتسم بالكثير من الضغوطات حتى
سمى "عصر القلق" و"الضغوطات" ،ويختلف استيعاب هذه الضغوط بين ألافراد حسب اختالف
التكوين الشخص ي لكل فرد عن ألاخر فكل فرد في هذا املجتمع يحمل خصوصيات ثقافية واجتماعية
خاصة بأسرته وبمجتمعه ،باإلضافة إلى ماضيه وخبراته في هذه الحياة ،بحيث أن حياة الفرد مجرد
سلسلة من املحاوالت للوصول إلى حالة الاتزان والتوافق.
ويعتبر طلبة الجامعة من أهم فئات املجتمع ،بحيث يعد الطالب الجامعي الركيزة ألاساسية
والهامة في بناء املجتمع من خالل فاعليته في رقيه ونهضته في جميع املجاالت ،فالجامعة ليست مجرد
مؤسسة تعليمية وأكاديمية تهتم بالعلم واملعرفة فقط ،بل تعتبر من أهم بيئات التفاعل الاجتماعي
والنفس ي ،والتي لها تأثير بالغ في تكوين وتنمية شخصية الطالب.
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فبالرغم من أن الالتحاق بالجامعة يمثل طريقا هاما للنمو والتطور والتقدم الشخص ي للطالب،
إال أنه ال يخلو من الصعوبات نتيجة تفاعل الظروف الشخصية للطالب مع متطلبات الجامعة بكل ما
فيها من مدرسين وطلبة ومواد وخدمات وطرق تدريس وغيرها.
وألن نجاح الطالب يعتمد بالدرجة ألاولى على تكيفه مع ما يحيط به ،كان لزاما عليه البحث عن
وسائل توافقية –مباشرة وغير مباشرة– لتحقيق التوازن بين إشباع حاجاته بشكل ال يتعارض مع تقاليد
وثقافة املجتمع الذي ينتمي إليه ،لذا اهتمت العديد من الدراسات بالطالب الجامعي وذلك من خالل
معرفة ما يعانيه من مشكالت سلوكية ونفسية ومعرفة أساليب التوافق معها ،نظرا للطبيعة التراكمية
لهذه املشكالت وإسهامها في سوء التكيف ،إال أن الاطالع على هذه الدراسات يعكس الحاجة إلى وجود
أدوات قياس موضوعية وشاملة لقياس مستوى التكيف ،وصالحة على املجتمع الجزائري ،من اجل ثقة
اكبر في النتائج التي يتم التوصل إليها.
لذا استهدفت هذه الدراسة بناء مقياس التكيف ،والتأكد من خصائصه السيكومترية املتمثلة في
"الصدق والثبات" على عينة من الطلبة الجامعيين ،وذلك من خالل التطرق إلى :إلاطار النظري للدراسة،
مراحل بناء مقياس التكيف ،مواصفات عينة الدراسة ،الخصائص السيكومترية ملقياس التكيف ،مفتاح
التصحيح.
.Iإلاطار النظري:
إن مصطلح التكيف في ألاساس مشتق من نظرية "داروين" حول التطور عام  ،1859والتي قرر
فيها أن الكائنات التي تستمر هي التي يمكنها التواؤم مع أخطار وصعوبات العالم الطبيعي (الهابط:2003.
 ، )32كما يشير مصطلح التكيف في علم ألاحياء إلى البناء البيولوجي والعمليات التي تساهم في بقاء
ألاجناس ،فالخواص البيولوجية التي تتوفر في الكائن الحي هي التي تساعده على البقاء والاستمرار
(النيال ،2007 ،ص.)138.
واستفاد علم النفس من املفهوم البيولوجي للتكيف واستخدموه في املجال النفس ي بمصطلح
التكيف تارة ،والتوافق تارة أخرى ،بحيث تم تفسير السلوك إلانساني بأنه مجموع التوافقات مع مطالب
الحياة وضغوطاتها ،وتكون هذه املطالب نفسية اجتماعية ،وتتضح من خالل العالقات املتبادلة بين
الفرد وآلاخرين ،والتي تؤثر في التكوين السيكولوجي للفرد (صبرة ،2004 ،ص.)132.
ونظرا لالرتباط الكبير بين مفهومي "التكيف" و"التوافق" وجب ضبط هذا الترابط ،بحيث فرق
"كاتل " Cattel :بين املصطلحين ،بحيث استخدم مفهوم التكيف في معنى اجتماعي مشيرا إلى مدى تأثر
السلوك باملحيط والعوامل الخارجية ،ولم يهتم بتأثير العوامل والصراعات الداخلية في خلق استجابات
متكيفة ،أما "التوافق" فيشير إلى حسن النظام الداخلي الذي يؤدي إلى التكيف (بولجراف،2007 ،
ص ،)29.وهناك من الباحثين من يرى أن "التكيف" يرتبط بالجوانب الجسمية لدى الكائن الحي ،بينما
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يرتبط مفهوم التوافق بالجوانب الاجتماعية ،أي ما يخص إلانسان دون الحيوان (كفافي،2006 ،
ص ،46.شريت ،2006 ،ص.)124.
إال أن الاطالع على ألادبيات التي تناولت كال املفهومين يوضح الكثير من التداخل ،فعملية
التكيف تتمثل في سعي الفرد الدائم للتوفيق بين مطالبه وظروفه ،ومطالب وظروف البيئة املحيطة به،
بحيث أن أي معيقات من البيئة إلشباع حاجات الفرد النفسية والاجتماعية تحتم على الفرد جهدا
مستمرا ملواجهتها ،وهوما يمثل السلوك الانساني (الهابط ،2003 ،ص ،)32.أما التوافق حسب
"الزاروس "Lazarus:فهو سلوك الفرد اتجاه الضغوط الاجتماعية والشخصية التي تؤثر بدورها على
التكوين والتوظيف النفس ي له (الخالدي ،2009 ،ص.)100.
فالتكيف والتوافق هما وجهان لعملة واحدة ،بحيث يستخدم مصطلح التكيف لوصف عملية
الاستبعاد التي يقوم بها الفرد ،أي التغيير في نمط السلوك في محاولة لتحقيق التوافق ،حيث يعتمد
التكيف على طريقة ودرجة إشباع الدوافع (شريت ،2006 ،ص ،)123.أي أن التكيف هو عملية
ديناميكية مستمرة يهدف بها الشخص إلى تغيير سلوكه من أجل تحقيق التوافق بينه وبين مجتمعه
(الهابط ،2003 ،ص ،)33.في حين أن التوافق هو عموما تكيف الشخص مع بيئته ومعاييرها (الدسوقي،
 ،1985ص.)32.
وبالتالي ،ومما سبق واعتمادا على كم كبير من تعاريف كال املصطلحين ،سيتم في هذه الدراسة
الاعتماد على التطابق بين املصطلحين (التكيف/التوافق) ،بحيث أن التوافق أو التكيف هو عملية
دينامية وظيفية ومستمرة يهدف فيها الفرد باألساس على تحقيق الانسجام بينه وبين نفسه أوال ،ثم بينه
وبين البيئة التي ينتمي اليها ،ويتحقق التكيف من خالل تغيير الفرد لسلوكه حسب املؤثرات املختلفة
للوصول إلى حالة من الاستقرار النفس ي والاجتماعي (فهمي ،1990 ،ص.)59.
ويعرف التكيف إجرائيا في هذه الدراسة على أنه الدرجة التي يتحصل عليها الطالب الجامعي في
مقياس التكيف املصمم ،ويتكون من ألابعاد التالية :التكيف النفس ي ،التكيف ألاسري ،التكيف
الاجتماعي ،التكيف الدراس ي ،التكيف العاطفي ،التكيف الصحي.
 .IIمواصفات عينة الدراسة :
تم الاعتماد في اختيار أفراد العينة على "املعاينة غير الاحتمالية بالحصص" ،وهي تقوم على
أساس تقسيم املجتمع ألاصلي إلى فئات تبعا لبعض خصائص الدراسة ،فهي معاينة طبقية ال تخضع
فيها كل طبقة لالختيار العشوائي ،بحيث يجب أن تكون نسبة كل طبقة (أو متغير) تماثل النسبة
املوجودة في املجتمع ألاصلي (مزيان ،2006 ،ص ،)175.وقد تم الحصول على تعداد الطلبة الكلي من
مديرية الدراسات بالجامعة وفي جميع التخصصات ،وبالتالي فان نسبة كل متغير من متغيرات العينة
(الجنس .املستوى .التخصص) تعكس نسبة كل متغير من هذه املتغيرات في املجتمع ألاصلي (طلبة جامعة
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الشلف) ،وتكونت العينة من  1500طالب (ة) متوسط سنهم  21.87بانحراف معياري يساوي ،2.43
وتتمثل خصائص العينة فيما يلي:
 الجنس :نالحظ من خالل الجدول النتائج التالية:جدول ( :)01توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس
النسبة املئوية
التكرار
الجنس
ذكور
33.7
505
66.3
995
إناث
100
1500
املجموع
نالحظ من خالل الجدول ( )01إلى أن عدد إلاناث يفوق عدد الذكور ،بحيث بلغت نسبتهم على
التوالي  % 66.3و ، %33.7وهي نسب تعكس واقع توزيع متغير الجنس بالجامعة.
 املستوى الدراس ي:جدول ( :)02توزيع أفراد العينة حسب متغير املستوى الدراس ي
النسبة املئوية
التكرار
املستوى الدراس ي
72.4
1086
ليسانس
27.6
414
ماستر
100
1500
املجموع
نالحظ من خالل الجدول ( )03أن نسبة طلبة الليسانس يفوق نسبة طلبة املاستر ،حيث بلغت
النسب على التوالي %72.4 :و ،%27.6وهي نسب تعكس واقع توزيع متغير املستوى الدراس ي بالجامعة.
.IIIمراحل بناء مقياس التكيف :
تم بناء هذا املقياس في هذه الدراسة وذلك نظرا لتعذر وجود مقياس يستوفي الشروط
السيكومترية الالزمة ،بحيث أن املقاييس التي تم الحصول عليها كانت قد تعرضت للحذف والتعديل
املناسب للدراسات التي استخدمت فيها ،كما أن بعض هذه الدراسات تطرقت إلى بعد أو بعدين للتكيف
فقط مهملة ألابعاد ألاخرى.
إضافة إلى أن بعض هذه املقاييس كانت عبارات استفهامية تستلزم إلاجابة على بديلين فقط
مثل :نعم /ال ،موافق /غير موافق ،وهي طريقة ال تغطي كل الاحتماالت املمكنة التي تسمح للطالب
بالتعبير عن رأيه بشكل صحيح ،في حين احتوت بعض املقاييس ألاخرى على عبارات ال تتالءم مع طبيعة
العينة (الطلبة الجامعيين) أو حتى املجتمع الجزائري ،لذا تقرر ضرورة بناء أداة لقياس التكيف العام
تناسب املجتمع الجزائري والعينة املستهدفة واملتمثلة في الطلبة الجامعيين ،وذلك وفق املراحل التالية:
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 املرحلة ألاولى:تم في هذه املرحلة الاطالع على التراث النظري الخاص بموضوع التكيف من اجل تحديد وضبط
ألابعاد التي سيتكون منها املقياس ،باإلضافة إلى الاطالع على املقاييس التالية :مقياس التوافق مع الحياة
الجامعية لـ بيكر وسليك (بولجراف ،)2007،مقياس تايلور للقلق (زلوف ،)2008.مقياس بيك لالكتئاب
(النجمة ،)2008.مقياس التوافق لـ هيوم بيل (سعادي ،)2009.مقياس التوافق النفس ي ملتحدي الاعاقة
لزينب شقير (شقير ،)2003،مقياس تقدير الذات لروزنبارغ (شريفي ،)2002.مقياس الوحدة النفسية
ملحمد مجدي الدسوقي (بوعزيز ،)2003.مقياس التفهم الوجداني لكارزووماير (دفيد كارزو.جون
ماير ،)2006.مقياس التوافق النفس ي لزينب شقير (صالحي ،)2013.مقياس الاغتراب لعبد اللطيف
محمد خليفة (خليفة ،)2005.مقياس الاضطرابات السيكوسوماتية لعلي حسن وهبان (واضح،)2009.
مقياس أساليب املعاملة الوالدية ( EMBUضيف ،)2006 .مقياس التكيف ألاكاديمي لـأماني ناصر محمد
(مغالوي ،)2010.مقياس الشخصية لـ كالرك واخرون (عيسات ،)2014.مقياس السلوك العدواني ملعتز
سيد هللا /صالح أبو عباة (بوشاش ي ،)2013.اختبار الدافع لإلنجاز لفاروق عبد الفتاح موس ى
(حواس ،)2012.استبيان الصحة النفسية للقريطي والشخص (صولي.)2013.
 املرحلة الثانية:تم في هذه املرحلة جمع املعطيات من العينة املستهدفة ،وذلك من خالل:
 أسئلة مفتوحة موجهة للطلبة والتي يجيبون عليها كتابيا حول املشكالت التي يعانون منها والتي تعيقتكيفهم مع حياتهم الجامعية ،إضافة إلى أهم الطرق التي يعتمدونها للتكيف مع هذه املشكالت.
 إجراء مقابالت حرة مع مجموعة من الطلبة وفي مختلف التخصصات واملستويات انطالقا من هذهألاسئلة املفتوحة ،وذلك من إجاباتهم املكتوبة.
وقد سمحت هذه املرحلة بتحديد أبعاد مقياس التكيف ،إضافة إلى التعرف على املستوى
اللغوي للطلبة حتى تتالءم عبارات املقياس مع ذلك.
 املرحلة الثالثة:تم في هذه املرحلة بناء املقياس من خالل صياغة  90فقرة موزعة على  06أبعاد أساسية
بمعدل  15فقرة في كل بعد ،وذلك باالعتماد على :الجانب النظري الخاص بموضوع التكيف ،املقاييس
الخاصة بالتكيف والتوافق والصحة النفسية ،إجابات الطلبة املكتوبة ،إجابات الطلبة من خالل
املقابالت.
 املرحلة الرابعة:عرض املقياس على مجموعة من الطلبة للتعرف على مدى وضوح الفقرات والعبارات من ناحية
املعنى واللغة ،وتم على هذا ألاساس تعديل صياغة بعض الفقرات التي صرح الطلبة بصعوبة فهمها
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وعدم وضوحها ،كما تم حذف بعض الفقرات التي امتنع الطلبة عن إلاجابة عنها على أنها ال تمسهم،
وبالتالي أصبح املقياس يتكون من  50فقرة موزعة على  06أبعاد أساسية :التكيف النفس ي ،التكيف
ألاسري ،التكيف الاجتماعي ،التكيف الدراس ي ،التكيف الصحي ،التكيف العاطفي.
 .IVالخصائص السيكومترية ملقياس التكيف :
إن درجة الدقة في أي بحث تتوقف على مدى دقة وصالحية ألادوات املستخدمة فيه ،وذلك من
خالل التأكد من جودة الخصائص السيكومترية املتمثلة في الصدق والثبات.
 .1الصدق :تم التأكد من صدق املقياس من خالل طريقة الصدق التكويني ،وذلك من خالل التحليل
العاملي الاستكشافي بطريقة املحاور ألاساسية
 إجراءات التحليل العاملي:بعد تطبيق إلاجراءات ألاولية للتحليل العاملي املتمثلة في التأكد من مدى مناسبة حجم العينة
ومصفوفة الارتباطات لفقرات املقياس ،كشفت النتائج على أن قيمة مقياس كفاية العينة KMO
تساوي  ،0.85وهي قيمة تدل على أن حجم العينة مناسب جدا إلجراءات التحليل العاملي ،كما بينت
النتائج أن املحدد أكبر من  ،0.00001وأن اختبار بارتليت " "Bartlettدال عند مستوى  ،0.0001وهوما
يدل على أن املصفوفة تتوفر على الحد ألادنى من الارتباطات التي تجعلها قابلة للتحليل العاملي.
كما أن تطبيق مقياس كفاية العينة على مستوى الفقرات  MSAوفق محكات كايزر  Kaiserبين
أن قيم الارتباطات القطرية تراوحت ما بين  0.57و ،0.94وهي قيم تفوق  ،0.50مما يدل على أن مستوى
الارتباط في مصفوفة الارتباطات كاف إلجراء التحليل العاملي.
جدول ( :)03مصفوفة تشبعات فقرات مقياس التكيف باستخدام التحليل العاملي عن
طريق املحاور ألاساسية بعد التدوير املتعامد بطريقة فريماكس.
العامل
العامل العامل العامل العامل العامل
العوامل
قيم الشيوع
ألاول
الثالث الرابع الخامس السادس
الثاني
الفقرات
0.82
0.83
11
0.77
0.82
13
0.81
0.81
12
0.84
0.79
16
0.83
0.76
14
0.71
0.71
15
0.78
0.69
20
0.77
0.59
19
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17
18
8
7
9
6
3
2
1
10
5
31
35
33
38
40
34
36
37
24
27
28
26
30
23
22
45
42
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0.54
0.41
0.79
0.78
0.76
0.71
0.64
0.54
0.52
0.49
0.42
0.755
0.753
0.69
0.67
0.64
0.63
0.60
0.57

0.40

0.80
0.64
0.61
0.49
0.47
0.43
042
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0.66
0.63

0.77
0.59
0.64
0.79
0.78
التباين الكلي

44
43
0.74
46
0.68
49
0.66
50
2.57
2.94
3.22
5.08
5.23
الجذر الكامن 6.94
نسبة التباين
52.02
5.13
5.88
6.45
10.17 10.47 13.89
املفسر
يتضح من الجدول أن التحليل العاملي أسفر عن  06عوامل ،حيث تم إلابقاء على العوامل التي
تحتوي على  03فقرات على ألاقل ،كما تم إلابقاء على الفقرات التي كان تشبعها ≥  ،0.40وبالتالي تم
حذف الفقرات التي ك ــان تشبعهــا <  ،0.40وتتمثل في الفقرات التالية/ 39/ 32 / 29 / 25 / 21 / 04 :
.48/ 47/ 41
وفي ضوء ذلك أصبح املقياس يحتوي على  41فقرة موزعة على  06أبعاد أو عوامل كما يتضح
في الجدول التالي:
جدول ( :)04ألابعاد املستخلصة من التحليل العاملي بعد التدوير املتعامد ومضمونها مرتبة تنازليا
العامل ألاول :التكيف ألاسري
استوعب  % 13.89من التباين الكلي ،وهو يشير إلى عالقة الطالب الجامعي بأسرته
I
من خالل الثقة املتبادلة ،الدعم وتوفير الجو املالئم للدراسة املليء بالحب والخال
من النقد واملشاكل.
التشبع
رقم الفقرة محتوى الفقرة
0.83
لدي ثقة بأفراد أسرتي
11
0.82
عالقتي طيبة مع أفراد أسرتي
13
0.81
أتعرض للنقد من طرف أسرتي
12
0.79
تدعم أسرتي قراراتي واختياراتي
16
0.76
تحاول أسرتي السيطرة علي
14
0.71
جو أسرتي ملئ باملشاكل
15
0.69
أعتمد على أسرتي عندما تواجنهي مشكلة ما
20
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9
6
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10
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III
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31
35
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38
40
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توفر لي أسرتي الجو املناسب للدراسة
يتسم جو أسرتي باملودة والتفاهم والحوار
أرغب في أن أترك املنزل
العامل الثاني :التكيف النفس ي
استوعب  % 10.47من التباين الكلي ،وهو يشير إلى تميز الطالب الجامعي بمظاهر
الصحة النفسية واملتمثلة في الثقة بالنفس والرضا عنها واعتدال املزاج وتجنب
الغضب ،باإلضافة إلى عدم الشعور بالوحدة وإلاحباط والخوف.
التشبع
محتوى الفقرة
0.79
أشعر بالوحدة
0.78
ينفذ صبري بسهولة
0.76
أشعر باإلحباط
0.71
أشعر بالخوف
0.64
أغضب ألتفه ألاسباب
0.54
يتغير مزاجي دون سبب ظاهر
0.52
لدي الثقة بنفس ي
0.49
يضايقني شعوري بالنقص
أشعر بالحزن
0.42
العامل الثالث :التكيف الدراس ي
استوعب  % 10.17من التباين الكلي ،وهو يشير إلى تأقلم الطالب الجامعي مع بيئته
الجامعية من خالل الرضا عن تخصصه والذي يتجلى من خالل الحماس للدراسة
والتركيز فيها ،باإلضافة إلى الرضا عن ما تتوفر عليه الجامعة من مراجع وقاعات
تدريس.
التشبع
محتوى الفقرة
0.755
أنا غير راض عن تخصص ي الجامعي
0.753
يزعجني عدم توفر املراجع الجامعية
0.69
أشعر بعدم الحماس للدراسة
0.67
أنظم أوقات دراستي جيدا
0.64
أعاني من صعوبة التركيز أثناء الدراسة
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تزعجني كثرة املحاضرات
أجد صعوبة في فهم بعض املواد
قاعات التدريس غير مالئمة للتعلم
العامل الرابع :التكيف الاجتماعي
استوعب  % 6.45من التباين الكلي ،وهو يشير إلى عالقة الطالب الجامعي باآلخرين،
من خالل سهولة الاختالط بهم والشعور بالتقدير بينهم والارتياح ،باإلضافة إلى تقبل
النقد بمرونة من طرفهم وتجنب الشجارات معهم.
التشبع
محتوى الفقرة
0.80
أتقبل نقد آلاخرين لي بمرونة
0.64
أتردد في دخول مكان مكتظ بالناس
0.61
من السهل علي الاختالط بالناس
0.49
أشعر بالتقدير من طرف زمالئي
0.47
أتشاجر مع آلاخرين ألتفه ألاسباب
0.43
أشعر باالرتياح مع آلاخرين
042
عالقتي جيدة مع زمالئي
العامل الخامس :التكيف العاطفي
استوعب  % 5.88من التباين الكلي ،وهو يشير إلى عالقة الطالب الجامعي مع الجنس
آلاخر ،وذلك من خالل القدرة على التواصل مع الطرف آلاخر بسهولة والحفاظ على
العالقات السوية بعيدا عن عالقات الهاتف والانترنيت.
التشبع
محتوى الفقرة
0.71
أعجز عن التعبير على مشاعري للطرف آلاخر
0.70
تفشل عالقتي العاطفية مع الجنس آلاخر بسرعة
0.66
أخاف أن تؤثر عالقتي العاطفية على مستقبلي
0.63
أميل إلى إقامة عالقات عبر الهاتف والانترنيت
العامل السادس :التكيف الصحي
استوعب  % 5.13من التباين الكلي ،وهو يشير إلى الوضع الصحي للطالب الجامعي،
من خالل تعرضه ملشكالت صحية مختلفة لعل أهمها التعب وإلارهاق ،ومدى
استلزام هذه املشكالت الصحية للرعاية الطبية.
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الخصائص السيكومتر ية لمقياس التكيف لدى طلبة الجامعة

التشبع
رقم الفقرة محتوى الفقرة
0.74
أواجه مشكالت صحية مختلفة
46
0.68
تستلزم صحتي الرعاية الطبية
49
0.66
أعاني من إلارهاق والتعب
50
.2الثبات :تم التأكد من ثبات املقياس من خالل طريقة ألفا كرونباخ الطبقية ،وذلك وفق املعادلة
التالية:

(لعون ،2016 ،ص.)72.
وكانت النتائج كما يلي:
جدول ( :)05مستويات تباين ومعامالت الفا كرونباخ ملقياس التكيف
املتغير

النفس ي

ألاسري

الاجتماعي

الدراس ي

العاطفي

الصحي

0.032

0.088

0.017

0.019

0.055

0.012

التكيف
العام
0.149

التباين
ألفا
0.95
0.76
0.76
0.88
0.82
0.92
0.889
كرونباخ
وبالتعويض في املعادلة تم التوصل إلى ،Strat α = 0.79 :حيث نالحظ أن معامل ثبات مقياس
التكيف كانت جيدة ،حيث كانت تساوي  .0.79وبالتالي يتمتع املقياس بدرجة جيدة من الثبات.
. Vمفتاح التصحيح  :أسفر التحليل العاملي عن  41فقرة موزعة على  06أبعاد أساسية هي :التكيف
النفس ي ( 09فقرات) ،التكيف ألاسري ( 10فقرات) ،التكيف الاجتماعي ( 07فقرات) ،التكيف الدراس ي
(08فقرات) ،التكيف العاطفي ( 04فقرات) ،التكيف الصحي ( 03فقرات) .ويحتوي املقياس على نوعين
من الفقرات ،وهي املوجبة والسالبة ،وذلك حسب الجدول التالي:
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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جدول ( :)06الفقرات املوجبة والسالبة ملقياس التكيف
الفقرات 33/25/23/22/21/20/19/18/16/15/12/10/01 +
الفقرات 36/35/34/32/31/30/29/28/27/26/24/17/14/13/11/9/8/7/6/5/4/3/2 -
.41/40/39/38/37/
وتتم إلاجابة على املقياس وفق سلم ليكرت الخماس ي :أبدا /نادرا /أحيانا /غالبا /دائما ،ويتم
توزيع الدرجات تبعا للفقرات املوجبة والسالبة بتدرج يتراوح من " "00إلى " "04للفقرات املوجبة ،ومن
" "04إلى " "00للفقرات السالبة .وانطالقا من عدد الفقرات ،وتوزيع الدرجات تم وضع مفتاح التصحيح
آلاتي:
جدول ( :)07مفتاح تصحيح مقياس التكيف
املستوى
مرتفع
متوسط
ضعيف
املتغيرات
36-25
24-12
11 -0
تكيف نفس ي
تكيف أسري
40-28
27-13
12-0
28-20
19-9
8-0
تكيف اجتماعي
32-22
21-11
10-0
تكيف دراس ي
16-12
11-5
4-0
تكيف عاطفي
12-9
8-4
3-0
تكيف صحي
164-110
109-55
54-0
التكيف العام
وبالتالي يتكون مقياس التكيف -املصمم في هذه الدراسة -من  41فقرة موزعة على  06أبعاد
أساسية تتمثل في :البعد النفس ي ( 09فقرات) ،البعد ألاسري ( 10فقرات) ،البعد الاجتماعي (07
فقرات) ،البعد الدراس ي ( 08فقرات) ،البعد العاطفي ( 04فقرات) ،البعد الصحي ( 03فقرات) ،ويتمتع
بخصائص سيكومترية (الصدق والثبات) جيدة ،مما يسمح باستعماله بكل اطمئنان من أجل معرفة
مستوى التكيف لدى الطلبة الجامعيين ،واستثمار نتائجه في بناء برامج عالجية وإرشادية للتكفل
بالطلبة ضمن خاليا املتابعة وإلاصغاء على مستوى الجامعات.
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 قائمة املراجع: بوشاش ي سامية .)2013( .السلوك العدواني وعالقته بالتوافق النفس ي الاجتماعي لدى طلبة الجامعة.رسالة ماجستير غير منشورة .قسم علم النفس .جامعة تيزي وزو.
 بوعزيز راضية منيرة .)2013( .الشعور بالوحدة النفسية وعالقته بالسلوك العدواني لدى املراهقين.قسم علم النفس .جامعة املسيلة.
 بولجراف بختاوي .)2007( .عالقة الاضطرابات السيكوسوماتية بالتوافق لدى طلبة الجامعة .أطروحةدكتوراه في علم النفس .جامعة وهران.2
 حواس خضرة .)2012( .استراتيجيات الارشاد النفس ي في تنمية بعض املتغيرات املساعدة على التوافقالنفس ي ،أطروحة دكتوراه في الارشاد النفس ي .قسم علم النفس .جامعة باتنة.
 الخالدي محمد أديب .)2009( .املرجع في الصحة النفسية .ط .1عمان .ألاردن :دار وائل للنشر. خليفة عبد اللطيف محمد .)2005( .مقياس الاغتراب .القاهرة :دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. الخولي هشام عبد الرحمان .)2008( .دراسات وبحوث في علم النفس والصحة النفسية .جامعة نبها.مصر :دار املصطفى للطباعة.
 الدسوقي كمال .)1985( .علم النفس ودراسة التوافق .ط  .3بيروت .لبنان :دار النهضة العربية. زلوف منيرة .)2008( .عالقة صورة الذات ومستوى القلق بالتحصيل الدراس ي لدى املراهقات املصاباتبداء السكري املرتبط باألنسولين .اطروحة دكتوراه في علم النفس العيادي .قسم علم النفس .جامعة
الجزائر.2
 سعادي وردة .)2009( .سرطان الثدي لدى النساء وعالقته بالتوافق النفس ي الاجتماعي واستراتيجياتاملواجهة .رسالة ماجستير غير منشورة .قسم علم النفس .جامعة الجزائر.2
 شريت أشرف محمد عبد الغني ،صبحي محمد سيد ( :)2006الصحة النفسية بين إلاطار النظريوالتطبيقات إلاجرائية .إلاسكندرية :مؤسسة حورس الدولية.
 شريفي هناء .)2002( .استراتيجيات املقاومة وتقدير الذات وعالقتها بالعدوانية لدى املراهق الجزائري.مذكرة ماجستير غير منشورة .قسم علم النفس .جامعة الجزائر.2
 شقير محمود زينب .)2003( .مقياس التوافق النفس ي .ط  .1طنطا .مصر :كلية التربية. صالحي سعيدة .)2013( .تأثير سمات الشخصية والتوافق النفس ي على التحصيل ألاكاديمي للطلبةالجامعيين .أطروحة دكتوراه في علم النفس الاجتماعي .قسم علم النفس .جامعة الجزائر .2
 صبرة محمد علي .أشرف محمد عبد الغني  :)2004( .الصحة النفسية والتوافق النفس ي .مصر :داراملعرفة الجامعية.
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 صولي ايمان .)2013( .املناخ املدرس ي وعالقته بالصحة النفسية لدى عينة من تالميذ املتوسطوالثانوي .مذكرة ماجستير غير منشورة .قسم علم النفس .جامعة ورقلة.
 ضيف فريال .)2006( .دراسة العالقة بين إدراك املراهق للمعاملة الوالدية وسلوكه في املواقفالاجتماعية .مذكرة ماجستير غير منشورة .قسم علم النفس .جامعة الجزائر.2
 عيسات كمال .)2014( .تأثير النشاط البدني الرياض ي على تحقيق التوافق النفس ي الاجتماعي لدىتالميذ التعليم املتوسط .مذكرة ماجستير غير منشورة .معهد التربية البدنية والرياضية .جامعة الجزائر.3
 فهمي مصطفى .)1990( .الصحة النفسية ،دراسات في سيكولوجية التكيف .ط .4القاهرة :مكتبةالخانجي.
 كارزو ديفيد ،ماير جون .)2006( .مقياس التفهم الوجداني للمراهقين والراشدين .القاهرة :مكتبةالانجلو املصرية.
 كفافي عالء الدين .)2006( .إلارشاد ألاسري .إلاسكندرية .مصر :دار املعرفة الجامعية. لعون عطية .)2016( .الثقة التنظيمية وعالقتها بااللتزام التنظيمي .مذكرة ماجستير غير منشورة .قسمعلم النفس .جامعة وهران .2
 مزيان محمد .)2006( .مبادئ البحث النفس ي والتربوي .ط .2وهران :دار الغرب للنشر والتوزيع. مغالوي أحمد .)2010( .العالقة بين تقدير الذات والتكيف الدراس ي عند طلبة املدارس العليا لألساتذةبوزريعة .رسالة ماجستير غير منشورة .قسم علم النفس .جامعة الجزائر .2
 النيال مايسة أحمد  :)2007( .التنشئة الاجتماعية .إلاسكندرية :دار املعرفة الجامعية. الهابط محمد السيد :)2003( .التكيف والصحة النفسية .ط .3إلاسكندرية :املكتبة الجامعية. واضح غنية :)2009( .العالقة بين تأكيد الذات والاضطرابات السيكوسوماتية لدى املراهقيناملتمدرسين .رسالة ماجستير غير منشورة .قسم علم النفس .جامعة الجزائر .2
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أ.د .مجاهدي الطاهر

أساليب تعامل مفتش ي التعليم الابتدائي مع الصراع التنظيمي.
أ .د .مجاهدي الطاهر
د .نقبيل بوجمعة
قسم علم النفس ،جامعة محمد بوضياف ،املسيلة.
 امللخص :تناولت الدراسة الحالية فحص مستوى ممارسة مفتش ي التعليم الابتدائي ألساليب التعاملمع الصراع التنظيمي بحسب أرائهم وأراء املعلمين ،وذلك باعتبار أن الدور الاشرافي لفئة املفتشين
التربويين يعتبر عنصرا مهما في العملية التعليمية ،وتطويره يرافقه تحسين إدارة الصراعات املدرسية
لهذه الفئة ،وهذا ألامر يحتاج الى تغذية راجعة موضوعية ودقيقة حول ما تقوم به من ممارسات لحل
الصراعات املدرسية داخل املجتمعات التعليمية.
-Summary: The current study examined the level of the exercise of the inspectors of primary
education methods of dealing with the organizational conflict according to their views and the
views of teachers, as the supervisory role of the category of inspectors educational is an
important element in the educational process and development accompanied by improved
management of school conflicts for this category and this needs to feed objective feedback
and Minutes on their practices to resolve school conflicts within educational communities.
 مشكلة الدراسة:يمثل املشرفون التربويون مركزا مهما في ألانظمة التعليمية ،وتتجه أنظار العاملين في الحقل
التربوي إليهم العتبارهم خبراء متخصصين في املناهج وطرق التدريس الحديثة ،وينبغي عليهم تطوير
العملية التربوية وتحسينها عن طريق مساعدة املعلمين وتوجيههم نحو السبل التي ترفع فاعليتهم،
ليحققوا أفضل إنجاز في عملهم.
ويعتبر املشرف التربوي عامل تغيير ألنه يسعى إلى إحداث تغييرات سريعة في سمات وخصائص
ومعارف ومهارات واتجاهات املعلم ،وكما معروف فإن عملية التغيير التي يقوم بها املشرف تتم بالكثير من
الصعوبات واملعوقات (مبارك 1417 ،هـ ،ص.)17-16 .
وتشير (فيفر دنالب) إلى أن املشرف التربوي يتحمل جزءا هاما من التأثيرات من خالل صلته
باملديرين واملعلمين وألانشطة إلاشرافية والتقييمية فثمة احتمال أكبر لظهور أشكال مختلفة من
الصراع إذا ما تجاهل أحدهم حدود دوره أو اعتدى على دور آلاخر ،خصوصا أن مهنة إلاشراف تثير
املعارضة وبيئة خصبة للصراعات ،وظاهرة حتمية مالزمة للتنظيمات إلادارية إذ البد من إدراك أكبر
التجاهات ألافراد وممارستهم ملنع الصراع غير البناء والتقليل من حدته (سامي ،2004 ،ص.)04 .

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

107

العدد ()06

سبتمبر 2017

أساليب تعامل مفتشي التعليم الابتدائي مع الصراع التنظيمي

د .نقبيل بوجمعة

أ.د .مجاهدي الطاهر

وقد أوضح العطية (" )2003أن الصراع يمكن أن يكون سببا في عدم تحقيق املنظمة ألهدافها،
من خالل ظهوره على شكل مشكلة جدية في املنظمة ،ويؤدي إلى التشويش بحيث يجعل من الصعب
على العاملين أن يعملوا مع بعضهم بعضا" (العطية ،2003 ،ص.)261 .
وتعتبر العملية إلاشرافية بيئة خصبة لحدوث الصراعات بين املشرف واملديرين واملعلمين ،ولقد
أصبحت ظاهرة التعامل مع الصراع التنظيمي من ألامور التي تأخذ وقتا ليس باليسير من أوقات املشرف
التربوي ،فهو إلى جانب الوظائف إلاشرافية وإلادارية التي يتوالها ،يخصص جزءا من وقته للتعامل مع
الصراع التنظيمي الذي أصبح ظاهرة تعايش املدارس ،وأصبح التعامل معه من الواجبات ألاساسية التي
يضطلع بها املشرف التربوي والصراع حقيقة واقعة في كل النظم ،ولكنه بالضرورة ليس مصطلحا سلبيا،
بل أن له أحيانا قيمته للنظام فالصراع قد يعني العنف أو التدمير ،أو ضبط غير حضاري لألمور ،ولكن
من املمكن أن يعني أيضا املغامرة والتجربة املثيرة ،والتحديث والتوضيح ،وإلابداع والنمو والعقالنيـة
الجدلية (الطويل ،2001 ،ص.)297 .
ولذا فإن وجود الصراعات التنظيمية في املدارس الابتدائية بين املشرف التربوي واملعلمين بشكل
يزيد عن الحد املرغوب قد يؤثر على العملية إلاشرافية فيعيق مهام املشرف التربوي من مهام إدارية،
وإشرافية ،وتدريبية ،وتقييمية ،وهو يواجه هذه الصراعات ،وقد يؤثر على املعلمين فينعكس ذلك في
صور منها إلاحباط ،وعدم الاهتمام باألوامر ،والتباطؤ في العمل جراء استعمال أسلوب السلطة مع
التخويف والتهديد في إدارة الصراع ،ألامر الذي يؤثر على نوعية مخرجات العملية التعليمية التي تسعى
املدرسة جاهدة لتحقيقها ،ومن هنا تتضح أهمية وجود املشرف التربوي القادر على التعامل الصحيح مع
ظاهرة الصراع بفاعلية ،وذلك باستخدام ألاسلوب املناسب ،وألاكثر نفعا في املوقف املناسب فيثمر
نتائج إيجابية على املدرسة كتنظيم وعلى جميع ألاطراف الفاعلة بهذا التنظيم ،فيكون دافعا لتطوير
والارتقاء للعملية التعليمية ولتحقيق ألاهداف املرجوة منها ،وشعورا بمشكلة البحث في هذا املوضوع،
فضال على ما تقدم غياب وجود نماذج للتقويم واملتابعة ملختلف فعاليات الدور إلاشرافي في إدارة
مختلف الصراعات املدرسية مما يضيع الفرصة على املشرفين أنفسهم وكذلك على املسؤولين في الوزارة
التربية أو مديرياتها أو املصالح املشرفة على املشرفين التربويين في تعرف مستوى أداء املشرفين التربويين
ألساليب إدارة الصراع وتشخيص نقاط القوة وجوانب الضعف فيه ومن ثم حرمان الجهات الوصية
واملشرفين أنفسهم من عائد التغذية الراجعة مما جعل عملية تلمس التطوير التربوي أمرا ال فائدة ترجى
منه.
وعلية يرى الباحثان استحقاق الدراسة لتستطلع أراء كل من املفتشين واملعلمين في أساليب
تعامل مفتش ي التعليم الابتدائي مع الصراع التنظيمي ،وذلك من خالل إلاجابة على ألاسئلة التالية:
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 ألاسئلة الرئيسية: السؤال ألاول :ما مستوى ممارسة مفتش ي التعليم الابتدائي ألساليب التعامل مع الصراع التنظيمي منوجهة نظر املفتشين أنفسهم؟
 السؤال الثاني :ما مستوى ممارسة مفتش ي التعليم الابتدائي ألساليب التعامل مع الصراع التنظيميمن وجهة نظر املعلمين؟
 السؤال الفرعي :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≤ aبين استجاباتاملفتشين واملعلمين في ممارسة مفتش ي التعليم الابتدائي ألساليب التعامل مع الصراع التنظيمي؟
 أهداف الدراسة :تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ألاهداف التالية: التعرف على مستوى ممارسة مفتش ي التعليم الابتدائي ألساليب التعامل مع الصراع التنظيمي. التعرف على مدى ارتباط ممارسة مفتش ي التعليم الابتدائي ألساليب التعامل مع الصراع التنظيميبالخصائص الوظيفية لعينتي الدراسة (متغير ،الوظيفة).
 أهمية الدراسة :تكمن أهمية البحث الحالي في النقاط التالية: أنها دراسة تعتمد متغيرا ذا قيمة كبيرة في مجال الادارة التربوية ،الذي هو الصراع التنظيمي ،إذ يمثلهذا مؤشرا على مدى دقة القيام باملسؤوليات املناطة بفئة املفتشين التربويين ومدى مواكبتهم للمفاهيم
التربوية الحديثة.
 أنها دراسة تستطلع رأي فئتين مهمتين ،هما املفتشون التربويون واملعلمون باعتبارهما الفئتان اللتانتتعامالن وتتعايشان بشكل مباشر مع العملية إلاشرافية وألاقدر على إعطاء أحكام تقويمية تتصف
بالدقة واملوضوعية حول أداء مفتش ي التعليم الابتدائي في الواقع املدرس ي.
 أن تفيد نتائج هذه الدراسة املفتشين التربويين في تطوير قدراتهم وإمكاناتهم في العمل إلاداري ،وتسهمفي تسهيل املهمات إلاشرافية لهم.
 أن تفيد هذه الدراسة الجهات املسؤولة عن إلاشراف التربوي في الجزائر في تطوير هذا الجانب املهم منالعملية التربوية ،وإعطائه ألاهمية القصوى في ذلك.
 تعتبر هذه الدراسة بحسب علم الباحث من الدراسات القليلة في الجزائر ،التي تدرس أساليب تعاملاملشرفين التربويين (مفتش ي التعليم الابتدائي) مع متغير الصراع التنظيمي.
 مصطلحات ومفاهيم الدراسة:اشتملت الدراسة على عدد من املصطلحات واملفاهيم التي تم تعريفها إجرائيا ،وهي كالتالي:
 أساليب التعامل مع الصراع التنظيمي (إجرائيا) :هي الطرق أو الاستراتيجيات التي يتبعها مفتشوالتعليم الابتدائي في التعامل مع الصراعات التنظيمية التي تحدث في املدارس التي يشرفون عليها،
وتقاس في الدراسة بمجموع استجابات املفتشين أو املعلمين على فقرات أداة الاستبيان املعدة لهذا
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الغرض ،واملتضمنة في ألاساليب الستة التالية (-التعاون -املجاملة -التسوية -املنافسة -التجنب -إلاحالة
ملستوى أعلى).
 مفتش التعليم الابتدائي (إجرائيا) :هو الشخص املعين رسميا من قبل وزارة التربية الوطنية (املفتشالتربوي للمواد املدرسة باللغة العربية باملرحلة الابتدائية) ملساعدة املعلمين على تحسين أدائهم ونموهم
املنهي ،وتطوير العملية التعليمية لتحقيق أهدافها.
 الدراسات السابقة:تطلبت طبيعة هذه الدراسة من الباحثين الاطالع على الدراسات السابقة ذات العالقة
باملوضوع ،ولقد تم تصنيفها حسب موضوعاتها وحسب ترتيبها الزمني على النحو التالي:
قام قطن ( )2001فقد أجرى دراسة بعنوان "أساليب إدارة الصراع التنظيمي لدى مديري
املدارس الثانوية في سلطنة عمان" ،وقد توصل الباحث الى أنه جاء ترتيب أساليب إدارة الصراع التي
تناولتها الدراسة من حيث استخدامها من ألاكثر ألاهمية كما يلي :أسلوب التعاون ،أسلوب الحل
الوسط ،أسلوب املجاملة ،أسلوب استخدام السلطة ،أسلوب الرفع ملستوى إداري أعلى ،أسلوب
التجنب ،كما أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الجنس في ممارسة املديرين واملديرات
ألسلوب التجنب ،حيث أن الذكور أكثر استخداما ألسلوب التجنب من إلاناث ،أما واصل ()2003
بدراسة بعنوان "املناخ التنظيمي وإدارة الصراع في املؤسسات التربوية" ،ولقد توصل الباحث إلى تقييم
املناخ التنظيمي وأسلوب إدارة الصراع من طرف املديرين واملعلمين ،ولقد كان هناك تشابه بين تصورات
كل من املديرين واملعلمين في وصف املناخ التنظيمي السائد في املدارس الثانوية ألاردنية العامة بدرجة
متوسطة ،وأنه لم يكن هناك تقارب بين تصورات املديرين واملعلمين ألساليب إدارة الصراع في املدارس
الثانوية ألاردنية العامة باستثناء ألاسلوب التعاوني ،وتبين أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين املناخ
التنظيمي وأسلوب إدارة الصراع حسب تصورات املديرين واملعلمين ،أما السلمي ( )2004فقد قام
بدراسة بعنوان "استراتيجية مقترحة إلدارة الصراع بين مديري مدارس التعليم العام واملشرفين التربويين
بمحافظة جدة" ،وقد توصل الباحث الى أن ترتيب استراتيجيات إدارة الصراع لدى أفراد العينة على
النحو التالي :املشاركة تليها التسوية ثم املواجهة ثم التجنب وأخيرا إلاجبار ،وإلى أن املشرفين التربويين
أكثر ميال إلى تطبيق استراتيجيتي املشاركة والتسوية ،بينما يميل املديرون إلى تطبيق استراتيجيات إلاجبار
والتجنب واملواجهة ،وإلى أن التأهيل التربوي والخبرة لهما دور كبير في اختيار الاستراتيجيات ،بينما يظل
دور املؤهل العلمي محدودا ،والى أن الاستراتيجية الواحدة ال تغطي مهام إلاشراف التربوي الشامل ،بل
يجب على املشرف أو املدير أن يستنبط من جميع الاستراتيجيات استراتيجية خاصة تغطي جميع مهامه
وتناسب املوقف ،أما الضمور ( )2004فقد اجرى بحثا بعنوان "أساليب تعامل املشرفين التربويين في
ألاردن مع الصراع التنظيمي" ،وقد توصل الباحث الى أن املشرفين يستخدمون جميع ألاساليب وبالترتيب
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التنازلي ،التعاون ،التسوية وإلاحالة ملستوى أعلى ،التجنب واستخدام السلطة ،والى أنه ال توجد فروق
في درجة ممارسة املشرفين ألساليب التعامل مع الصراع تعزى ملتغيري الخبرة واملؤهل العلمي ،والى أنه
توجد فروق في درجة ممارسة املشرفين ألساليب :التسوية والتجنب واستخدام السلطة تعزى ملتغير
إلاقليم ،ومن أبرز توصيات الدراسة بناء برنامج تدريبي لتدريب املشرفين التربويين على أساليب التعامل
مع الصراع التنظيمي ،أما الحازمي ( )2005فقد أجرى دراسة بعنوان "استراتيجيات إدارة الصراع
التنظيمي وتأثيرها على نتائج إدارة الصراع في مدارس املرحلة املتوسطة في مدينة مكة املكرمة" ،وقد
انتهى الباحث الى أن أبرز الاستراتيجيات املتبعة في إدارة الصراعات التنظيمية من قبل مديري ومديرات
املرحلة املتوسطة في مدينة مكة املكرمة من وجهة نظر املعلمين واملعلمات هي استراتيجيات التعاون ،وأن
أبرز النتائج املترتبة على الصراع داخل مدارس املرحلة املتوسطة هي فعالية إلادارة يليها إحداث التغيير.
 أهمية الدراسات السابقة للدراسة الحالية :أفادت الدراسات السابقة الدراسة الحالية من حيث أنهاحققت ما يلي:
 الوقوف على إلاطار النظري للصراع التنظيمي ،وتحديد استراتيجيات إدارة الصراع املستخدمة منطرف القادة التربويين (املشرفون ،املديرون) مع املعلمين في املدارس.
 قدمت توضيحا عن مصادر الصراع التنظيمي في املدارس ،وبينت استراتيجيات إدارته ،ونتائجهإلايجابية والسلبية على الفرد واملدرسة ،والصفات الشخصية الالزمة للقادة التربويين للتعامل مع
الصراعات في مدارسهم.
 تكوين تصور شامل ملوضوع الدراسة الحالية من حيث ألاهداف ،وألاهمية واختيار العينة ،ومنهجالدراسة ،وإعداد الاستبانة الخاصة بالدراسة الحالية من حيث املجاالت والعبارات التي يحتويها كل
مجال ،وألاساليب إلاحصائية ،وكيفية املعالجة إلاحصائية ،وعرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها .وعليه
يمكن القول إن الدراسات السابقة لها أهمية كبيرة في تعزيز الدراسة الحالية ،وإنضاج مساراتها رغم
وجود بعض الاختالفات في ألاهداف أو ألادوات أو ألاساليب ،وإن لتنوع الدراسات السابقة وتناولها
جوانب كثيرة من الصراع التنظيمي قد أكسب الباحث سعة الاطالع فيما يتعلق بموضوع الدراسة
الحالية.
 إلاطار النظري: إدارة الصراع التنظيمي :الصراع في النظم أمر محتوم ،وال بد منه ،والنظام التربوي ال يشذ عن هذهالحقيقة ،والصراع غالبا ما يزداد في فترات التطوير والتغيير مادام هنا ك تفاعل ونقاش فال مناص من
أن يكون متوقعا في مؤسسات تستخدم أسلوب قيادة جماعية.
وهنا يجب مالحظة أن إدارة الصراع ال تعني التقليل من حجم الصراع ،وإنما رفع سوية الصراع
ّ
إذا كان أقل مما يجب ،بمعنى إذا كان الصراع ضعيفا فعلى القائد التربوي استثارة معلميه على رفع
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

111

العدد ()06

سبتمبر 2017

أساليب تعامل مفتشي التعليم الابتدائي مع الصراع التنظيمي

د .نقبيل بوجمعة

أ.د .مجاهدي الطاهر

أساليب املناقشة إلى حد املقبول واملتوسط ،وإذا كان الصراع مرتفعا فيجب على القائد التربوي أن
يعمل على فضه والتقليل منه إلى حد املقبول (محمد ،2002 ,ص.)312.
وللتعامل مع الصراع ،توجد عدة أساليب يمكن لإلدارة أن تستخدمها ،لكن يجب أن نالحظ
أنوال يوجد أسلوب واحد يمكن استخدامه في كل ألاحوال وفي التعامل مع كل الصراعات ،بل إن معظم
هذه ألاساليب مكملة لبعضها البعض ،وال يمكن الاعتماد على أسلوب واحد دون ألاساليب ألاخرى
(السالم ،1990 ،ص.)89.
وترتبط فعالية أي أسلوب يمكن استخدامه بعدة متغيرات ،منها- :موضوع الصراع ،وأطرافه،
وما يحملونه من قيم واتجاهات ،كذلك للبيئة التي ينشأ فيها الصراع لها تأثيرها على اختيار ألاسلوب
املناسب للتعامل مع الصراع ومدى نجاحه (النمر ،1994 ،ص.)55.
وتزخر أدبيات البحث بالعديد من ألاساليب التي تساعد على إلادارة الفعالة وإلايجابية
للصراعات مما تلعب دورا هاما في توفير بيئة ومناخ بين أطراف الصراع يؤدي إلى مخرجات إيجابية
منتجة تزيد من إحساس النظام بصحته وقدرته على التعامل الناجح مع أهدافه ومراميه ،وفي هذا
السياق سنتناول أهم استراتيجيات إدارة الصراع على مستوى ألافراد والتي سنعرضها فيما يلي:
 أساليب إدارة الصراع بين ألافراد :إلدارة الصراع على مستوى ألافراد ،فقد رصد كل من توماسوكلمان ) (Thomas and kelmanأداة إلدارة الصراع بخمسة أساليب تتضمن بعدين يشكالن مفاهيم
الصراع ،وهما كما يسميهما أيضا سلوكان حرجان:
أ -بعد التعاون :ويمتد من درجة غير متعاون إلى درجة متعاون ويحدد هذا البعد الدرجة التي يصلها
الفرد في إشباع حاجات الطرف آلاخر ،ويضع باعتباره حاجات آلاخرين ومصالحهم.
ب -بعد الحزم التوكيدي :ويمتد من درجة غير حازم إلى درجة حازم ،ويعدد هذا البعد الدرجة التي
يصل إليها الفرد في إشباع حاجاته ،ويؤكد تحقيق حاجاته بغض النظر عن حاجات آلاخرين ،وينتج من
توحيد هذين البعدين خمسة أساليب إلدارة الصراع وهي كما يلي:
 ألاسلوب التعاوني :أو النمط التشاركي ،ويعطي هذا ألاسلوب أهمية لألهداف الشخصية في وقتواحد ،ويقوم على افتراض مؤداه أنه يجب الاعتراف بجميع ألاهداف وإشباعها ،ويستعمل هذا ألاسلوب
حل املشكالت كنهج عام للتغلب على الصراع ،كما يؤكد بشكل واضح تقبل الشعور والتسامح في
الاختالفات ،وتبذل في هذا ألاسلوب محاوالت للعمل معا للتوصل إلى حلول مقبولة عند أطراف الصراع،
ويدعو هذا ألاسلوب إلى استعمال الاستقصاء املفتوح لتطوير بدائل خالفة من الحلول.
 أسلوب التسوية :أو نمط املصالحة ،وهذا ألاسلوب محاولة إليجاد حل مالئم مقبول يرض ي جزئيا كلطرف من ألاطراف ،ففيه يربح كل طرف شيئا كما يخسر شيئا ،ويمكن النظر إلى هذا ألاسلوب على أنه
أسلوب إقناع ومناورة بغية إيجاد حل وسط في ألاغلب ،ويؤدي هذا ألاسلوب إلى تسويات مؤقتة.
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 أسلوب املستسلم الخاسر :أو أسلوب املجاملة ،هو أسلوب تعاوني غير بات ،ويعمل هذا ألاسلوب علىإرضاء آلاخرين على حساب اهتمامات الفرد الخاصة ،ويتم في هذا ألاسلوب املحافظة على العالقة
الذاتية وإلاذعان ألهداف آلاخرين ،ويتضمن هذا ألاسلوب أنه من ألافضل للمرء في تجاهل الخالفات
بدال من املخاطرة فيها.
 أسلوب الرابح -الخاسر أو أسلوب التنافس :وهو أسلوب بات وغير تعاوني ،وفيه يستعمل الفرد كل مالديه من قوة لتحقيق هدفه ،فالخسارة فيه تعني فقدان املكانة وقلة الكفاءة ،ويغلب على هذا ألاسلوب
السلوك العدواني الجامد املتعنت وغير املعقول ،وفيه قد يستخدم الفرد القمع وإلاكراه.
 أسلوب الخاسر املتخلي أو أسلوب التجنب :ويحمي هذا ألاسلوب الفرد من خوض معركة مع آلاخرينيشعر أنه لن يربحها ،ويظهر تجنب الفرد ملقارعة آلاخرين في انسحابه من الخالفات وتسويفه فيها أو
تجاهلها ،ومع أن هذا ألاسلوب يتصف بالتسامح املوضوعي غير املتأثر باألشخاص ،إال أنه قد يؤدي
بصاحبه إلى إلاحباط والحقد (إيزابيل وجين ،1997 ،ص.)221.
 إلاطار امليداني: منهج الدراسة :اعتمدت الدراسة الحالية املنهج الوصفي الذي يعد من املناهج الواسعة الاستخدام فيمثل هذه الدراسات ،وذلك ألنه منهج يهتم بوصف الظاهرة ،وجمع الحقائق واملعلومات عنها ،وتقييم
هذه الظاهرة في ضوء ما ينبغي أن تكون عليه في ضوء معايير أو قيم واقتراح الخطـوات التي يجب أن
تكـون عليها (شحاتة ،2001 ،ص.)85 .
 عينة الدراسة :انسجامها مع هدف الدراسة ،ومن أجل انتقاء عينة ممثلة تمثيال كامال للمجتمع،والنتشار مجتمع الدراسة على منطقة شاسعة (البلديات الجنوبية) من والية املسيلة ،ولعدم توفر قائمة
بأسماء أفراد املجتمع قام الباحثان باختيار عينتي الدراسة (عينة املفتشين وعينة املعلمين) كالتالي:
 عينة مفتش ي التعليم الابتدائي :قام الباحثان باختيار عينة عشوائية بسيطة قدرها ( )10مفتشين منبين ( )21مفتشا تربويا ،وبنسبة ( )%47.61من مجتمع املفتشين بهذه املقاطعة التعليمية.
 عينة املعلمين :الختيار عينة املعلمين لجأ الباحثان إلى املعاينة العنقودية العشوائية ،حيث تم اختيارعينة أساسية للدراسة بلغ عدد مفرداتها ( )157معلما ومعلمة ،بنسبة ( )%08.47من املجتمـع ألاصلي
للدراسة ،وتعد هذه النسبة مقبولة إذ يشير زيتون ( )1984أن نسبة ( )%10- %5من مفردات مجتمع
البحث هي نسبة مقبولة (زيتون ،1984 ،ص.)19.
 أداة الدراسة :قام الباحثان باعتماد أداة جاهزة (أداة أساليب تعامل املشرفين التربويين في ألاردن معالصراع التنظيمي للباحث سامي أحمد فالح الضمور) ،وذلك ملالئمتها لتحقيق أهداف الدراسة الحالية.
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أ.د .مجاهدي الطاهر

املجال

الرقم

التعاون

2

املتوسط

1

يناقش املشرف التربوي موضوع الصراع مع الطرف آلاخر بشكل
مباشر.
ييهئ املناخ املالئم لحل الصراع مع الطرف ألاخر.
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الانحراف

 الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة: صدق املحكمين :للتأكد من ألاداة من خالل صدق املحكمين ،قام الباحثان بعرض أداة الدراسة علىعدد من املحكمين (أساتذة مختصين ومشرفين تربويين) ،وذلك بهدف معرفة مدى املالئمة للبيئة
التعليمية الجزائرية ،ومدى تحقيقها ألهداف الدراسة ،وقد أجمع املحكمون على صالحية ألاداة
للدراسة.
 الصدق الذاتي :قام الباحثان بحساب الصدق الذاتي ألداة الدراسة ،والتي بلغت ( )0.92وهذه قيمةيمكن الوثوق بها العتبار ألاداة صادقة.
 الثبات :قام الباحثان بحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية ،والذي بلغ ( ،)0.74وهذا يدل على أنأداة الدراسة تتمتع بدرجة مقبولة من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة.
 تصحيح أداة الدراسة :اعتمد الباحثان نموذج التصحيح التالي (دائما ،غالبا ،أحيانا ،نادرا ،أبدا) وفقتدرج ليكرت الخماس ي ( )1-2-3-4-5على التوالي ،وجميع الفقرات إيجابية التصحيح ،ويتم احتساب
درجة كل مستجيب بجمع درجاته على كل مجال ثم جمع درجاته على كل املجاالت للحصول على الدرجة
الكلية لالستمارة ،وتتراوح الدرجة الكلية للمستجيب على ألاداة بين ( 46و )230والدرجة ألاقل من
املتوسط النظري لألداة الذي يساوي ( )138تعنى مستوى ممارسة متدني ،والدرجة املساوية للمتوسط
النظري السابق تعني مستوى ممارسة متوسط ،والدرجة ألاكبر من املتوسط النظري السابق تعني
مستوى ممارسة عال ،وتنطبق نفس القاعدة على املجاالت ،وعلى الفقرات.
 عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة: عرض وتحليل ومناقشة نتائج السؤال الرئيس ي ألاول :ما مستوى ممارسة مفتش ي التعليم الابتدائيألساليب التعامل مع الصراع التنظيمي من وجهة نظر املفتشين أنفسهم؟
لإلجابة على هذا السؤال ،قام الباحثان بحساب اختبار (ت) للفروق عن املتوسط النظري لعينة
واحدة ،وذلك ملعرفة الفرق بين قيمة متوسط استجابات املفتشين حول ممارستهم ألساليب التعامل مع
الصراع التنظيمي ،وقيمة املتوسط النظري لألداة واملقدرة بـ ( ،)138وتم الحصول على النتائج التالية:
جدول رقم ( :)01نتائج إلاحصاء الوصفي للسؤال الرئيس ي ألاول.
الفقرات

3.20

0.38

3.80

0.32
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يسعى إليجاد قرار جماعي حول موضوع الصراع.
3
يتبادل وجهات النظر مع الطرف آلاخر إليجاد حل ألي موقف مشكل.
4
يتعاون مع الطرف آلاخر لحل الصراعات بشكل مرض.
5
يحرص على اهتمامات ورغبات آلاخرين وتحويلها إلى قرار جماعي.
6
يتقبل وينفتح على الطرف آلاخر للوصول إلى حل مرض.
7
يشجع ألاطراف ألاخرى على سياسة ألاخذ والعطاء والحوار البناء.
8
املج ــال كك ــل
يجامل ألاطراف جميعا حتى ولوكان ذلك على حساب العمل.
9
 10يهتم برغبات آلاخرين لتكون موضع التقدير.
 11يوافق على وجهات نظر آلاخرين على الرغم من عدم اقتناعه بها.

أ.د .مجاهدي الطاهر

املجاملة
املنافسة

4.00
4.20
4.20
4.30
4.30
4.40
32.4
2.10
3.70

0.33
0.24
0.29
0.21
0.15
0.22
4.67
0.34
0.21

2.60

0.26

 12يحرص على مراعاة شعور آلاخرين وتجنب إحراجهم.
يركز في لقاءاته مع ألاطراف ألاخرى مواضيع الاتفاق ويهمل مواضيع
13
الاختالف.
 14يخفي الغضب أمام الطرف آلاخر حفاظا على العالقات الطيبة معه.
 15يهمل بعض اهتماماته ليرض آلاخرين.
 16يعمل ما ال يقتنع به ليرض ي ألاطراف ألاخرى.
املج ــال كك ــل
 17يمارس صالحياته إلنهاء الصراع.
 18عالقته مع املعلمين عالقة ألامر الناهي.
 19يستعمل الشدة والحزم لتحقيق أهداف العمل.
 20يهتم بنفسه على حساب الاهتمام بحاجات آلاخرين.
 21يعبر عن رأيه بلغة مباشرة وقوية إلصدار الحكم.
بين منطقية موقفه للطرف آلاخر لحثه على تقديم تنازالت في مجال
22
العمل.
 23ينتقد املعلمين الذين ال يؤدون متطلبات عملهم.

3.80

0.29

3.70

0.30

4.00
2.80
2.30
25.0
4.00
2.20
2.80
2.10
3.70

0.39
0.35
0.42
5.73
0.21
0.24
0.24
0.37
0.26

3.00

0.37

3.80

0.24

املج ــال كك ــل

21.3

3.23
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التسوية
التجنب
إلاحالة ملستوى أعلى

 24يقترح حلوال تتضمن وجهات نظر آلاخرين.
يوازن بين عمليتي (الربح  -والخسارة) وصوال إلى الاتفاق مع الطرف
25
آلاخر.
 26يبحث عن حلول وأراء وسطية لحل الخالفات.
يتنازل عن بعض املطالب ويتقبل مطالب أخرى تسهيال للوصول إلى
27
حل وسط.
املشرف مع املقولة (أعرف أنك املخطئ -وأود مساعدتك لتجاوز
28
الخطأ).
 29يوافق على إشراك -وسيط -لحل تعقد املشكلة.
 30يعزز القواسم املشتركة في صراعه مع ألاطراف ألاخرى.
يسعى إلعطاء كل طرف من ألاطراف املشتركة في الصراع جزءا مما
31
يطلبه.
املج ــال كك ــل
 32يبتعد عن املوضوعات التي تسبب الصراعات.
 33يتفادى كل موقف يقود إلى جدل ونقاش غير مجد.
 34يستعمل اللطف والدبلوماسية إلنهاء قضايا مختلف عليها.
 35يتجاهل أي موضوع قد يغضب آلاخرين.
يتغاضـى عن أسباب الصراعات واملواقف املشكلة بعض الوقت لتهدئة
36
املوقف.
 37يقلل من زيارة املدارس التي تزداد فيها احتمالية الصراعات.
 38يحتفظ بخالفاته مع املعلمين لنفسه لتجنب املشاعر السلبية.
املج ــال كك ــل
 39يتابع موضوعات الصراع مع املسؤولين في مديرية التربية.
 40يطلب من املسؤولين في املديرية اتخاذ قرارات لحل املشكلة في امليدان.
يرفع أي موقف مشكل للمسؤولين في املديرية إذا ما تشدد أحد
41
ألاطراف وأظهر عدم التعاون.
يطلب من املسؤولين في املديرية عدم التعاون مع من ال يتعاون معه
42
لتحقيق ألاهداف املشتركة.
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3.90

0.18

3.50

0.26

4.30

0.15

3.70

0.21

3.50

0.22

3.20
3.80

0.20
0.20

3.60

0.22

29.5
2.70
1.78
2.10
2.30

3.30
0.53
0.22
0.18
0.21

2.10

0.18

2.70
2.30
15.8
3.30
3.20

0.30
0.33
4.39
0.36
0.32

4.30

0.33

3.10

0.27
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إذا لم تكف الصالحيات املمنوحة للمشرف التربوي لحل الصراع
43
فيحيلها إلى مستوى أعلى لتوافر الصالحيات لحلها.
تدخل مدير التربية لحل صراعات امليدان التربوي (املدرسة) بين
44
املشرفين واملعلمين أكثر فعالية.
 45يتعامل مدير التربية بفعالية عند تحويل موقف مشكل من املدرسة.
يتخذ مدير التربية قرارات لكل من ال يتعاون من املعلمين في امليدان
46
التربوي (املدرسة) مع املشرفين.
املج ــال كك ــل
أساليــب التعامل مع الص ـراع التنظيمي
الخطأ املعياري للمتوسط

أ.د .مجاهدي الطاهر

3.20

0.32

1.90

0.18

2.30

0.42

2.90

1.28

3.96 24.2
14.2 126.
4.49

جدول رقم ( )02نتائج اختبار (ت) لعينة واحدة للسؤال الرئيس ي ألاول.
املتوســط النظــري يســاوي 138
الفرق في املتوسط
الداللة
درجة الحرية
قيمة ت
أساليب التعامل مع
-12,00
0,02
9
-2,66
الصراع التنظيمي
نالحظ من خالل الجدول رقم ( )01أن متوسط استجابات املفتشين حول ممارسة مفتش ي
التعليم الابتدائي ألساليب التعامل مع الصراع التنظيمي بلغ ( ،)126,00وهذه القيمة أصغر من قيمة
املتوسط النظري املقدر بـ ( ،)138كما نالحظ أن القيم تتميز بالتشتت نسبيا من خالل قيمة الانحراف
املعياري البالغة ( ،)14,22وهي قيمة معتبرة ،ومن خالل قيمة الخطأ املعياري للمتوسط البالغة (،)49.4
وهي قيمة ضئيلة ،هذا ما يدل على أن قيمة املتوسط الحسابي املستخرج من استجابات العينة يمثل
املجتمع تمثيال دقيقا.
ومن خالل الجدول رقم ( ،)02نالحظ أن قيم (ت) البالغة ( )-2.66عند درجة الحرية (،)9
بداللة إحصائية ( ،)0.02وهي أصغر قيمة من ( ،)0.05تدل على أن الفرق دال إحصائيا لصالح املتوسط
النظري ،ومنه فإن مستوى ممارسة مفتش ي التعليم الابتدائي ألساليب التعامل مع الصراع التنظيمي
متدني.
أما من خالل الرجوع إلى الجدول رقم ( ،) 01نالحظ أن ممارسة مفتش ي التعليم الابتدائي
ألساليب الصراع التنظيمي بحسب املجاالت تميز بالتفاوت ،حيث جاءت مرتبة كالتالي( :التعاون،
التسوية ،املجاملة ،إلاحالة ملستوى أعلى ،املنافسة ،التجنب) ،وعلى العموم نستخلص أن أغلب
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أ.د .مجاهدي الطاهر

املجاالت كان أداؤها أعلى من املتوسط بقليل ،باستثناء مجال (التجنب) كان أداؤه متدنيا ،وتعني هذه
النتيجة أن املفتشين التربويين يقومون باستخدام جميع ألاساليب ،وأن ألاسلوب الواحد ال يغطي هذا
الاهتمام ،فيحاولون بذلك استنباط من جميع هذه ألاساليب أسلوب خاص بهم يغطي جميع مهامهم،
ويناسب املواقف املختلفة للصراعات املدرسية.
أما ممارسة مفتش ي التعليم الابتدائي ألساليب التعامل مع الصراع التنظيمي بحسب الفقرات املكونة
للمجاالت ،فتقاربت املتوسطات الحسابية لها في مجال وتفاوتت في مجال آخر ،ويمكن التفصيل في ذلك
على النحو التالي:
 مجال (التعاون) :كانت املتوسطات الحسابية لفقراته بين حد أعلى ( ،)4.40وبانحراف معياري ()0.22للفقرة ( ،)08وحد أدنى ( ،)3.20وبانحراف معياري ( )0.38للفقرة ( ،)01وجاءت جميع فقراته بنتيجة
عالية ،وقد تعود هذه النتيجة إلى أن اختيار املفتشين لهذا ألاسلوب يعزى إلى وعيهم باملشكالت التي
تحدث باملدارس ،والتعامل معها للتوصل إلى حلول مقبولة لكل طرف من أطراف الصراع ،وقد يعزى
أيضا إلى معرفتهم باملعلمين من خالل الاتصال بهم ،والتعاون معهم مما يعزز الشعور الايجابي لديهم،
ويخلق فيهم قوة دافعية لتحقيق مصالح املدرسة ،كما تعزى أيضا إلى تمكنهم من ألاساليب القيادية
الحديثة ،التي تتطلب من املفتش التربوي أن يكون فاعال متفاعال وملتزما بالعمل املنتج ،فضال عن
اهتمامه بالبعد إلانساني ،من أجل العمل على تالقي وتواصل أهداف املعلمين مع أهداف املدرسة.
 مجال (املجاملة) :كانت املتوسطات الحسابية لفقراته بين حد أعلى ( ،)4.00وبانحراف معياري ()0.39للفقرة ( ،)14وحد أدنى ( ،)2.10وبانحراف معياري ( )0.34للفقرة ( ،)09وجاءت الفقرات (،15 ،11 ،9
 )16بمستوى ممارسة متدنية ،أما الفقرات ( ،)14 ،13 ،12 ،10فجاءت بمستوى ممارسة عالية ،وقد
تعود هذه النتيجة حسب رأي الباحثين إلى أن املفتشين أحيانا يلجؤون إلى استخدام هذا ألاسلوب
عندما تكون املشكالت املدرسية غير ذات أهمية ،تتطلب منهم جهدا معتبرا إليجاد الحلول لها ،ويتم
اللجوء إلى هذا ألاسلوب ،إذا كان الصراع قائما على اختالف الشخصية ألطراف الصراع ،وهذا ألاسلوب
فاعليته قليلة في التعامل مع املشكالت املدرسية.
 مجال (املنافسة) :كانت املتوسطات الحسابية لفقراته بين حد أعلى ( ،)4.00وانحراف معياري ()21.0للفقرة ( ،)17وحد أدنى ( ،)2.10وبانحراف معياري ( )0.37للفقرة ( ،)20وجاءت أغلب الفقرات بمستوى
ممارسة عالية ،باستثناء الفقرات ( )20 ،19 ،18بمستوى ممارسة متدنية ،ويرى الباحثان أن املفتشين
التربويين يلجؤون إلى هذا ألاسلوب إذا كانت املشكلة طارئة تتطلب تصرفا سريعا من قبلهم ،وذلك
باستخدام أدوات السلطة والقوة والصالحيات ،وهذا ألاسلوب يقلل الدافعية للعمل إذا تم استخدامه
بشكل واسع من قبل املفتشين.
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 مجال (التسوية) :كانت املتوسطات الحسابية لفقراته بين حد أعلى ( ،)4.30وبانحراف معياري ()0.15للفقرة ( ،)26وحد أدنى ( ،)3.20وبانحراف معياري ( )0.20للفقرة ( ،)29وجاءت جميع الفقرات بمستوى
ممارسة عالية ،ويرى الباحثان أن املفتشين يلجؤون إلى ألاسلوب عندما تتساوى قوة طرفي الصراع ،فمن
خالل املفاوضات فيحاولون التقليل من نقاط الخالف ،والتركيز على وجود مصالح مشتركة عن طريق
التنازل عن بعض املطالب مقابل تضحية الطرف ألاخر ببعض مطالبه للوصول إلى حل وسط يرض ي
جزئيا رغبات أطراف الصراع ،وهذا ألاسلوب يضمن حال ملعظم الصراعات املدرسية ،وال ينتج طرفا
رابحا وطرفا خاسرا ،ويمكن استخدامه من قبل املفتشين للوصول إلى تسوية مؤقتة للمسائل العالقة
وحلول عاجلة في حال ضيق الوقت.
 مجال (التجنب) :كانت املتوسطات الحسابية لفقراته بين حد أعلى ( ،)2.70وبانحراف معياري ()0.53للفقرة ( ،)32وحد أدنى ( ،)1.78وبانحراف معياري ( )0.22للفقرة ( ،)33وجاءت جميع فقرات هذا
املجال بمستوى ممارسة متدنية ،ويرى الباحثان أن املفتشين يستخدمون هذا ألاسلوب عن طريق
إهمالهم أو تجاهلهم ملواقف الصراع كلية ،وتهربهم من املسؤولية وانسحابهم من الصراع ،على أمل أن
يتحسن املوقف من تلقاء نفسه بمرور الوقت ،وكمحاولة منهم للحفاظ على الهدوء النسبي ،ويرى
الباحثان أن استخدام أسلوب التجنب يكون مناسبا في حالة املشكالت القليلة ألاهمية ،أو إذا كان
هناك آخرون قادرين على إدارة الصراع أفضل من رؤسائهم مثل أحد املرؤوسين ،وغالبا فإن أسلوب
التجنب يؤدي إلى نتائج سلبية تعوق عملية تحقيق ألاهداف.
 مجال (إلاحالة ملستوى أعلى) :كانت املتوسطات الحسابية لفقراته بين حد أعلى ( ،)4.30وبانحرافمعياري ( )0.33للفقرة ( ،)41وحد أدنى ( ،)1.90وانحراف معياري ( )0.18للفقرة ( ،)44وجاءت أغلب
الفقرات بمستوى ممارسة عالية ،باستثناء الفقرتين ( )45 ،44بمستوى ممارسة متدنية ،ويرى الباحثان
أن املفتشين يستخدمون هذا ألاسلوب عندما تتجاوز بعض املشكالت املدرسية سلطتهم وصالحياته،
فيلجؤون إلى إشراك مديرية التربية في إيجاد حلول لها ،وتدخل مديرية التربية في إيجاد حلول لبعض
املشكالت املدرسية يحقق التكامل في السلطات والصالحيات املمنوحة.
وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسة سامي ( )2004التي أشارت إلى أن
املشرفين التربويين يستخدمون جميع ألاساليب ،وأن أسلوب التعاون يعتبر كأبرز أسلوب متبع من قبل
املشرفين التربويين ،كما تتفق مع دراسة الحازمي ( )2005التي أشارت إلى استراتيجية التعاون كأبرز
استراتيجية متبعة من قبل مديري ومديرات املرحلة التعليمية املتوسطة ،وتختلف نتيجة هذه الدراسة
مع دراسة السلمي ( )2004حيث أشارت إلى أن املشرفين أكثر ميال إلى تطبيق استراتيجيتي املشاركة
والتسوية.
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التعاون

 عرض وتحليل ومناقشة نتائج السؤال الرئيس ي الثاني :ما مستوى ممارسة مفتش ي التعليم الابتدائيألساليب التعامل مع الصراع التنظيمي من وجهة نظر املعلمين؟
لإلجابة على هذا السؤال ،قام الباحثان بحساب اختبار ت للفروق عن املتوسط النظري لعينة
واحدة ( ،)one sample testوذلك ملعرفة الفرق بين قيمة متوسط استجابات املعلمين حول ممارسة
مفتش ي التعليم الابتدائي ألساليب التعامل مع الصراع التنظيمي ،وقيمة املتوسط النظري لألداة املقدرة
بـ ( ،)138وتم الحصول على النتائج التالية:
جدول ( :)03نتائج إلاحصاء الوصفي للسؤال الرئيس ي الثاني.
املتوسط الانحراف
املجال الرقم الفقرات
يناقش املشرف التربوي موضوع الصراع مع الطرف آلاخر
0.93
2.25
1
بشكل مباشر.
0.98
2.06
ييهئ املناخ املالئم لحل الصراع مع الطرف ألاخر.
2
1.00
2.14
يسعى إليجاد قرار جماعي حول موضوع الصراع.
3
يتبادل وجهات النظر مع الطرف آلاخر إليجاد حل ألي موقف
1.00
2.11
4
مشكل.
1.04
2.01
يتعاون مع الطرف آلاخر لحل الصراعات بشكل مرض.
5
يحرص على اهتمامات ورغبات آلاخرين وتحويلها إلى قرار
1.11
2.44
6
جماعي.
0.91
2.23
يتقبل وينفتح على الطرف آلاخر للوصول إلى حل مرض.
7
يشجع ألاطراف ألاخرى على سياسة ألاخذ والعطاء والحوار
0.97
2.08
8
البناء.
5.58
17.06
املج ــال كك ــل
1.18
3.37
يجامل ألاطراف جميعا حتى ولوكان ذلك على حساب العمل.
9
1.21
2.86
يهتم برغبات آلاخرين لتكون موضع التقدير.
10
يوافق على وجهات نظر آلاخرين على الرغم من عدم اقتناعه
1.07
3.33
11
بها.
1.16
2.59
يحرص على مراعاة شعور آلاخرين وتجنب إحراجهم.
12
يركز في لقاءاته مع ألاطراف ألاخرى مواضيع الاتفاق ويهمل
1.16
2.96
13
مواضيع الاختالف.

املجاملة
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املنافسة
التسوية

يخفي الغضب أمام الطرف آلاخر حفاظا على العالقات
14
الطيبة معه.
يهمل بعض اهتماماته ليرض آلاخرين.
15
يعمل ما ال يقتنع به ليرض ي ألاطراف ألاخرى.
16
املج ــال كك ــل
يمارس صالحياته إلنهاء الصراع.
17
عالقته مع املعلمين عالقة ألامر الناهي.
18
يستعمل الشدة والحزم لتحقيق أهداف العمل.
19
يهتم بنفسه على حساب الاهتمام بحاجات آلاخرين.
20
يعبر عن رأيه بلغة مباشرة وقوية إلصدار الحكم.
21
بين منطقية موقفه للطرف آلاخر لحثه على تقديم تنازالت في
22
مجال العمل.
ينتقد املعلمين الذين ال يؤدون متطلبات عملهم.
23
املج ــال كك ــل
يقترح حلوال تتضمن وجهات نظر آلاخرين.
24
يوازن بين عمليتي (الربح والخسارة) وصوال إلى الاتفاق مع
25
الطرف آلاخر.
يبحث عن حلول وأراء وسطية لحل الخالفات.
26
يتنازل عن بعض املطالب ويتقبل مطالب أخرى تسهيال
27
للوصول إلى حل وسط.
املشرف مع املقولة (أعرف أنك املخطئ -وأود مساعدتك
28
لتجاوز الخطأ).
يوافق على إشراك -وسيط -لحل تعقد املشكلة.
29
يعزز القواسم املشتركة في صراعه مع ألاطراف ألاخرى.
30
يسعى إلعطاء كل طرف من ألاطراف املشتركة في الصراع
31
جزءا مما يطلبه.
املج ــال كك ــل
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2.34

1.03

3.23
3.60
23.82
2.31
3.29
3.00
3.72
2.61

1.11
1.08
5.79
1.09
1.20
1.28
1.13
1.19

2.96

1.17

2.18
19.40
2.20

1.15
5.26
1.08

2.55

1.15

2.08

1.01

2.38

1.05

2.68

1.19

2.44
2.66

1.01
1.07

2.61
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19.04
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2.27
1.99
2.03
2.30

التجنب
إلاحالة ملستوى أعلى

يبتعد عن املوضوعات التي تسبب الصراعات.
32
يتفادى كل موقف يقود إلى جدل ونقاش غير مجد.
33
يستعمل اللطف والدبلوماسية إلنهاء قضايا مختلف عليها.
34
يتجاهل أي موضوع قد يغضب آلاخرين.
35
يتغاضـى عن أسباب الصراعات واملواقف املشكلة بعض
0.95
2.22
36
الوقت لتهدئة املوقف.
1.33
2.97
يقلل من زيارة املدارس التي تزداد فيها احتمالية الصراعات.
37
يحتفظ بخالفاته مع املعلمين لنفسه لتجنب املشاعر
1.09
2.21
38
السلبية.
5.95
18.27
املج ــال كك ــل
1.26
2.69
يتابع موضوعات الصراع مع املسؤولين في مديرية التربية.
39
يطلب من املسؤولين في املديرية اتخاذ قرارات لحل املشكلة
1.23
2.59
40
في امليدان.
يرفع أي موقف مشكل للمسؤولين في املديرية إذا ما تشدد
1.17
2.72
41
أحد ألاطراف وأظهر عدم التعاون.
يطلب من املسؤولين في املديرية عدم التعاون مع من ال
1.39
3.11
42
يتعاون معه لتحقيق ألاهداف املشتركة.
إذا لم تكف الصالحيات املمنوحة للمشرف التربوي لحل
1.12
2.73
43
الصراع فيحيلها إلى مستوى أعلى لتوافر الصالحيات لحلها.
تدخل مدير التربية لحل صراعات امليدان التربوي (املدرسة)
1.24
2.92
44
بين املشرفين واملعلمين أكثر فعالية.
يتعامل مدير التربية بفعالية عند تحويل موقف مشكل من
1.11
2.30
45
املدرسة.
يتخذ مدير التربية قرارات لكل من ال يتعاون من املعلمين في
1.18
2.16
46
امليدان التربوي (املدرسة) مع املشرفين.
7.56
22.46
املج ــال كك ــل
25.07 115.25
أساليــب التعامل مع الص ـراع التنظيمي
2.00
الخطأ املعياري للمتوسط
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جدول رقم ( :)04نتائج اختبار (ت) لعينة واحدة للسؤال الرئيس ي الثاني
املتوسط النظري يساوي 138
الفرق في املتوسط
الداللة
قيمة ت درجة الحرية
أساليب التعامل
22.740.00
156
الصراع 11.36-
مع
التنظيمي
من خالل الجدول رقم ( ،)03نالحظ أن متوسط استجابات املعلمين حول ممارسة مفتش ي
التعليم الابتدائي ألساليب التعامل مع الصراع التنظيمي بلغ ( ،)115.25وهذه القيمة أصغر من قيمة
املتوسط النظري املقدر بـ ( ،)138كما نالحظ أن القيم تتميز بالتشتت نسبيا من خالل قيمة الانحراف
املعياري البالغة ( ،)25.07وهي قيمة معتبرة ،ومن خالل قيمة الخطأ املعياري للمتوسط البالغة (،)2.00
وهي قيمة ضئيلة ،هذا ما يدل على أن قيمة املتوسط الحسابي املستخرج من خالل استجابات العينة
يمثل املجتمع تمثيال دقيقا.
ومن خالل الجدول رقم ( ،)04نالحظ أن قيمة (ت) البالغة ( )-11.36عند درجة الحرية ()156
بداللة ( ،)0.00وهي أصغر من ( ،)0.05تدل على أن الفرق دال إحصائيا لصالح املتوسط النظري ،ومنه
فإن مستوى ممارسة مفتش ي التعليم الابتدائي ألساليب التعامل مع الصراع التنظيمي متدني.
أما من خالل الرجوع إلى الجدول رقم ( ،)03نالحظ أن ممارسة مفتش ي التعليم الابتدائي
ألساليب التعامل مع الصراع التنظيمي بحسب املجاالت تميز بالتفاوت وجاءت كالتالي( :املجاملة ،إلاحالة
ملستوى أعلى ،املنافسة ،التسوية ،التجنب ،التعاون) ،وعلى العموم نستخلص أن أغلب املجاالت كان
أداؤها أعلى من املتوسط ،ولم ترق إلى املستوى العالي ،وهذا ما يؤكد ضعف كفايات مفتش ي التعليم
الابتدائي في إدارة الصراعات املدرسية.
أما ممارسة مفتش ي التعليم الابتدائي ألساليب التعامل مع الصراع التنظيمي بحسب الفقرات
املكونة للمجاالت ،فكانت قيم املتوسطات الحسابية لها تقع أغلبها ضمن مستوى املمارسة املتوسطة،
وإن تقاربت في مجال ،وتفاوتت في مجال آخر ،ويمكن التفصيل فيها على النحو التالي:
 مجال (التعاون) :كانت املتوسطات الحسابية لفقراته بين حد أعلى ( ،)2.44وبانحراف معياري ()1.11للفقرة ( ،)06وحد أدنى ( ،)2.01وبانحراف معياري ( )1.04للفقرة ( ،)05وجاءت جميع فقراته بنتيجة
متدنية ،باستثناء الفقرة ( )06جاءت بنتيجة متوسطة ،ويستعمل هذا ألاسلوب عندما يواجه املفتش
التربوي قضايا خالف باملدارس التي يشرف عليها ،فييهئ املناخ املالئم لحل الصراع مع السعي إليجاد قرار
جماعي حول موضوع الخالف من خالل تبادل وجهات النظر مع الطرف آلاخر ،إليجاد حل ألي مشكلة.
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وتعود نتيجة هذا املجال ربما إلى عدم اهتمام املفتشين التربويين بهذا ألاسلوب في ممارساتهم إلاشرافية،
رغم انه ألاكثر نفعا لهم ،حيث ينتقل باملوقف التربوي من حالة الصراع إلى حالة التعاون.
وأيضا قد تعزى هذه النتيجة ربما لعدم اقتناع فئة املفتشين التربويين بهذا ألاسلوب في معالجة
املشكالت املدرسية ،وذلك ألنهم يرون انه يقلل من هيبتهم واحترامهم أمام املعلمين ،وهذا من ممارسات
اشراف التفتيش ،أو لعدم أهمية هذه املشكالت املدرسية في املجتمعات املدرسية التي يشرفون عليها.
 مجال (املجاملة) :كانت املتوسطات الحسابية لفقراته بين حد أعلى ( ،)3.60وبانحراف معياري ()1.08للفقرة ( ،)16وحد أدنى ( ،)2.34وبانحراف معياري ( )1.03للفقرة ( ،)14وجاءت أغلب الفقرات بنتيجة
متوسطة ،ويرى الباحثان أن السبب في ذلك يعود إلى أن مفتش ي التعليم الابتدائي يستعملون
الدبلوماسية ،ومع مراعاة شعور املعلمين ،ورغباتهم ،لتكون موضع التقدير ،محافظة على العالقات
إلايجابية ،وعدم إحراج آلاخرين ،وألن طبيعة هذا ألاسلوب تقلل من الاختالف ،وتتجه إلى الاتفاق إلزالة
أي صراع مع مرور الوقت ،أو يحاول مفتش التعليم الابتدائي استخدام هذا ألاسلوب ،لتجاوز أي صراع
حتى يمكن إزالة أي عراقيل أمام العملية إلاشرافية ،وهذا ألاسلوب يتجاوز الحلول ملختلف املشكالت
املدرسية ،وال يمكن أن يكون فعاال ملختلف ألاطراف في الفضاء الاجتماعي املدرس ي.
 مجال (املنافسة) :كانت املتوسطات لفقراته بين حد أعلى معياري ( ،)3.72وبانحراف معياري ()1.13للفقرة ( ،)20وحد أدنى ( ،)2.18وبانحراف معياري ( )1.15للفقرة ( ،)23وجاءت أغلب فقراته بنتيجة
متوسطة ،وجاءت الفقرة ( )20بنتيجة مرتفعة ،والفقرة ( )23بنتيجة متدنية ،ويعود استخدام هذا
ألاسلوب بمستوى ممارسة متوسطة ملحدودية الصالحيات ،والسلطات التي يملكها املفتش التربوي،
ولقناعة هذا ألاخير أن ألاعمال التي يمارسها في املدارس ،والفصول ال تحتاج إلى السلطة والقوة ،وأن لغة
التهديد ال تؤدي إلى حلول صحية ومناخ إيجابي ،وألن هذا ألاسلوب سيؤدي إلى صراع كامن ،يمكن أن
يعرقل العلمية إلاشرافية ،ومن ثم العملية التعليمية ،وتكون الحلول باستخدام هذا ألاسلوب مؤقتة ،وال
تزيح املشكالت املدرسية ،ويبقى التقدير والاحترام املتبادل الحل ألانسب.
 مجال (التسوية) :كانت املتوسطات الحسابية لفقراته بين حد أعلى ( ،)2.68وبانحراف معياري ()1.19للفقرة ( ،)28وحد أدنى ( ،)2.08وبانحراف معياري ( )1.01للفقرة ( ،)26وجاءت أغلب فقراته نتيجة
متوسطة ،باستثناء الفقرتين ( )26 ،24بنتيجة متدنية ،وممارسة املفتش التربوي لهذا ألاسلوب تقع
ضمن املستوى املتوسط حسب استجابات املعلمين ،وتعود هذه النتيجة ربما لسطحية املشكالت،
ولعدم اقتناع املفتش التربوي أن القضايا املختلف عليها قليلة ألاهمية ال تستحق الاهتمام ،واعتقاده أن
بعض أساليب إدارة الصراع ال تجدي في تحقيق جميع ألاهداف.
 مجال (التجنب) :كانت املتوسطات الحسابية لفقراته بين حد أعلى ( ،)2.97وبانحراف معياري ()1.33للفقرة ( ،)37وحد أدنى ( ،)1.99وبانحراف معياري ( )1.06للفقرة ( ،)33وجاءت أغلب فقراته بنتيجة
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متدنية ،ويتضح أن من يستعمل هذا ألاسلوب ال يفضل مواجهة موقف الصراع ،بل يسعى إلى تجنبه
مهما كانت نتيجة ذلك ،واملفتش الذي يفضل هذا ألاسلوب يقلل من زيارة املدارس التي تزداد فيها
احتمالية الصراعات ،ويتغاض ى عن أسباب الصراعات بعض الوقت لتهدئة املوقف ،ويحتفظ بخالفاته
مع املعلمين لنفسه لتجنب املشاعر السلبية ،ويستعمل اللطف والدبلوماسية إلنهاء القضايا املختلف
عنها ،مع تجاهل ألي موضوع قد يغضب آلاخرين ،والانسحاب من املواقف التي يزيد فيها الخالف،
إلدراك املفتش التربوي أن هذه املواقف الخالفية تتطلب التهدئة ،وأن تجنبها يكون أفضل حل ألن
الخوض فيها لن يحقق أهدافا ذات أثر إيجابي ،بل أن تجاهلها له فائدة أكثر ،أو ألن هذه املشكالت ال
يمكن حلها ،وتحتاج إلى جهد ووقت وجمع للمعلومات من أجل حلها ،أو أن هذه املشكالت ليست لها
ألاهمية البالغة ،وجاءت نتيجة ممارسة هذا املجال متدنية ربما ألن املفتشين التربويين ال يمكنهم تجنب
الكثير من الصراعات بل يتعاملون معها بأساليب أخرى.
 مجال (إلاحالة ملستوى أعلى) :كانت املتوسطات الحسابية لفقراته بين حد أعلى ( ،)3.11وبانحرافمعياري ( )1.39للفقرة ( ،)42وحد أدنى ( ،)2.16وبانحراف معياري ( )1.18للفقرة ( ،)46وجاءت جميع
فقرات هذا ألاسلوب بنتيجة متوسطة ،ويرى الباحثان أن السبب يعود في ذلك إلى أن املفتش التربوي
يحاول احتواء املوضوع ،والسيطرة على الصراعات بأساليب أكثر فاعلية ،بدال من تصعيد املوقف،
ورفعه إلى مستوى أعلى ،كذلك لضعف صالحيات وسلطات املشرف التربوي ،فيحبذ هذا ألاخير عدم
رفع املشكالت ملستوى أعلى ،حتى ال يظهر هذا الضعف أمام املديرين واملعلمين ،لكن بعض املشكالت
تحتاج إلى تدخل مديرية التربية ،ألن بعض الحلول تكون املديرية جزءا منها ،وتحتاج إلى قرار مشترك،
وكذلك ربما لعدم اقتناع أطراف الصراع بالحل الذي تم التوصل اليه ،ولعدم تعاون هذه ألاطراف
وجديتها في تحقيق ألاهداف ،كذلك لعدم توافر املعلومات إال عند إلادارة العليا ،أو ربما للتعسف في
استعمال الصالحيات والسلطات من بعض ألاطراف املخولة بالسلطة ،فتدخل مديرية التربية بكسب
إدارة الصراع فعالية أكثر ،ويحقق التكامل في املعلومات ويبين السلطات والصالحيات املمنوحة لكل
طرف ،وبذلك تتحقق ألاهداف املشتركة للجميع.
ومما سبق نجد أن ممارسة أساليب إدارة الصراع من قبل مفتش ي التعليم الابتدائي جاءت
ضمن املمارسة املتدنية ،حيث يتضح الضعف الكبير لدى مفتش ي التعليم الابتدائي في امتالك كفايات
التعامل مع الصراع التنظيم ،رغم ألاهمية البالغة إلدارة الصراعات املدرسية ،وذلك ربما ملحدودية
صالحيات هذه الفئة في معالجة وحل مختلف املشكالت املدرسية ،وأن السلطة املباشرة لهم هي املخولة
بذلك ،أو ربما ألن تدريبهم في إدارة مختلف الصراعات لم يكن في املستوى املطلوب مما أثر على ضعف
إمكاناتهم إلادارية والتربوية ،ومن ثمة ضعف امتالكهم ملهارات إدارة الصراعات في املواقف املدرسية
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املختلفة ،والاستفادة من أثارها إلايجابية ،أو ربما تجنبا ملختلف مواقف الصراعات ،وأن الخوض فيها
يزيد من التوتر وعدم الاستقرار داخل املجتمعات املدرسية.
وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة الحازمي ( )2005التي أشارت إلى
استراتيجية التعاون كأبرز استراتيجية متبعة من قبل مديري ومديرات املرحلة التعليمية املتوسطة،
وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسة قطن ( )2001التي توصلت إلى ترتيب ألاساليب ألاكثر أهمية
كالتالي (التعاون -الحل ألاوسط -املجاملة -استخدام السلطة -الرفع ملستوى أعلى -التجنب) ،وكذلك
تختلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسة السلمي ( )2004حيث أشارت إلى أن املشرفين أكثر ميال إلى تطبيق
استراتيجيتي املشاركة والتسوية ،بينما الدراسة الحالية أظهرت استراتيجيتي املجاملة وإلاحالة ملستوى
أعلى في مقدمة الترتيب ،وتختلف أيضا نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة سامي ( )2004التي أشارت
نتائجها إلى أن املشرفين التربويين يستخدمون جميع ألاساليب بالترتيب التنازلي :التعاون -السنوية -
إلاحالة ملستوى أعلى  -التجنب  -استخدام السلطة).
 عرض وتحليل ومناقشة نتائج السؤال الفرعي :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىالداللة ( )0.05 ≤ aبين استجابات املفتشين واملعلمين في ممارسة مفتش ي التعليم الابتدائي ألساليب
التعامل مع الصراع التنظيمي؟
لإلجابة على هذا السؤال ،قام الباحثان بحساب اختبار (ت) للفروق بين عينتين مستقلتين
)(Independent samples testعلى مجاالت التعامل مع الصراع التنظيمي ،وتم الحصول على النتائج
التالية:
جدول رقم ( :)05نتائج إلاحصاء الوصفي للسؤال الفرعي
الخطأ املعيار
الانحراف
املتوسط
نوع
العدد
املجال
املعياري
للمتوسط
الحسابي
التقويم
1.47
4.67
32.40
10
داخلي
التعاون
0.44
5.58
17.06
157
خارجي
1.81
5.73
25.00
10
داخلي
املجاملة
0.46
5.79
23.82
157
خارجي
1.02
3.23
21.30
10
داخلي
املنافسة
0.42
5.26
19.40
157
خارجي
1.04
3.30
29.50
10
داخلي
التسوية
0.49
6.22
19.04
157
خارجي
1.38
4.37
27.60
10
داخلي
التجنب
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إلاحالة
أعلى
أساليب التعامل
الصراع
مع
التنظيمي

خارجي
داخلي
خارجي
داخلي
خارجي
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157
10
157
10

15.65
23.90
22.46
159.70

5.31
6.99
7.56
15.35

0.42
2.21
0.60
4.86

157

115.25

25.07

2.00

جدول رقم ( :)06داللة الفروق بين متوسطات استجابات املفتشين واملعلمين
الداللة
درجة الحرية
ت
الداللة
اختبار ليفنس
املجال
التعاون
0.00
10.70
9.94
0.55
0.35
0.53
165
0.62
0.67
0.17
املجاملة
0.26
13.48
1.12
0.10
2.61
املنافسة
0.00
165
9.02
0.02
5.00
التسوية
0.93
165
0.08
0.66
0.19
التجنب
0.47
165
0.72
0.08
2.96
إلاحالة ملستوى أعلى
أساليب التعامل مع
0.18
165
1.33
0.31
1.01
الصراع التنظيمي
يتضح من خالل الجدول رقم ( ،)06الذي يبين داللة الفروق بين استجابات املفتشين واملعلمين،
أن قيمة اختبار ليفنس ألساليب التعامل مع الصراع التنظيمي البالغة ( )1.01بداللة إحصائية (
 ،)0.31=αوهي أكبر من مستوى الداللة ( ،)0.05ومنه نستنتج تجانس التباينات بين العينتين
املستقلتين ،ونالحظ أن قيمة (ت) البالغة ( )1.33عند درجة الحرية ( )165بداللة إحصائية (،)0.18=α
وهي أكبر من مستوى الداللة ( ،)0.05نستنتج أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين استجابات املفتشين
واملعلمين حول ممارسة مفتش ي التعليم الابتدائي ألساليب التعامل مع الصراع التنظيمي.
أما بالنسبة ملجاالت التعامل مع الصراع التنظيمي ،نالحظ أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية
بين استجابات املفتشين واملعلمين في املجال ألاول (التعاون) ،حيث بلغ املتوسط الحسابي املفتشين
( ،)32.40وللمعلمين ( ،)17.06وبانحرافات معيارية للمفتشين ( ،)4.67وللمعلمين ( ،)5.58ومن خالل
الجدول رقم ( )06بلغت قيمة (ت) ( ،)8.49وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (،)0.00=α
وكان الفرق لصالح املفتشين.
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كذلك هناك فروقا دالة إحصائيا بين استجابات املفتشين واملعلمين في املجال الرابع (التسوية)،
حيث بلغ املتوسط الحسابي للمفتشين ( ،)29.50وللمعلمين ( ،)19.04وبانحرافات معيارية للمفتشين
( )3.30وللمعلين ( ،)6.22ومن خالل الجدول رقم ( )06بلغت قيمة (ت) ( ،)5.25وهي قيمة دالة إحصائيا
عند مستوى الداللة ( ،)0.00=αوكان الفرق لصالح املفتشين.
أما بالنسبة لباقي املجاالت أساليب التعامل مع الصراع التنظيمي ،فال توجد فروقا دالة إحصائيا
بين متوسطات استجابات املفتشين واملعلمين في مجاالت (املجاملة – املنافسة – التجنب – إلاحالة
ملستوى أعلى).
وتعني هذه النتيجة أن املفتشين واملعلمين متفقين وينتمون إلى مجتمع واحد في ممارسة مفتش ي
التعليم الابتدائي ألساليب التعامل مع الصراع التنظيمي ،وعلى وعي كامل باستخدامات املفتشين
ألساليب إدارة الصراع.
إال أن نتيجة كل من ألاسلوب ألاول (التعاون) وألاسلوب الرابع (التسوية) ،تشير إلى وجود فروق
ذات داللة إحصائية في هذين املجالين ولصالح املفتشين وقد تعود هذه النتيجة إلى أن املفتشين يرون
أنفسهم أنهم أكثر اهتماما باملشكالت املدرسية وتتبعا لها ويعملون على حلها باستخدام هذين ألاسلوبين.
ويرى الباحثان أن املفتشين يعملون على حصر الصراع داخل حدوده ،والتوجه إلى الحوار،
وإعادة تأسيس التعاون الفعال بين ألاطراف املتصارعة ،وتقديم الفرص للتسوية في ظل عدة حلول
مقبولة للحصول على نتائج مثمرة لحل الصراع.
وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة واصل ( )2003التي توصلت إلى أنه لم يكن هناك تقارب
بين تصورات املديرين واملعلمين ألساليب إدارة الصراع في املدارس ألاردنية العامة باستثناء ألاسلوب
التعاوني.
 اقتراحات الدراسة: إجراء دراسات عن ممارسة املشرفين التربويين ألساليب التعامل مع الصراع التنظيمي في جميع املراحلالتعليمية.
 إشراك املشرفين التربويين بدورات تدريبية لتطوير كفاياتهم إلادارية للصراعات املدرسية. تدريب املشرفين التربويين في جميع املراحل التعليمية على أيدي خبراء متخصصين من الجامعاتالجزائرية لتطوير إدارة الصراع التنظيمي في املدارس التي يشرفون عليها.
 -دعوة وزارة التربية الوطنية إلى الاهتمام بالصراع التنظيمي في الوسط املدرس ي.
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 قائمة املراجع: العطية ،ماجدة .)2003( .السلوك املنظمي .سلوك الفرد والجماعة .عمان ،ألاردن :دار الشروق. الضمور ،سامي أحمد فالح الضمور .)2004( .أساليب تعامل املشرفين التربويين في ألاردن مع الصراعالتنظيمي ،رسالة ماجيستير غير منشورة ،جامعة مؤته ،ألاردن.
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التفسير النفس ي والبيولوجي لظاهرة العنف في املجتمع
د .أحمد جلول
د .عبد الرزاق باللموش ي
جامعة الشهيد حمه لخضر ،الوادي
 امللخص :لقد تعددت الاتجاهات واملذاهب في تحليلها لظاهرة العنف فمنها ما يرده إلى شخصية الفردنفسه ،ومنها ما يردها إلى التكوين العضوي والبيولوجي للمجرم ،ومن التفسيرات البيولوجية الحديثة
للجريمة ارتباطه بوجود مورثات جينية تسبب إنتاج هرمونات معينة ،أو تغير إلافرازات الهرمونية في
الجسم قبل الوالدة أو بعدها مباشرة ،تساهم في ظهور تصرفات غير اجتماعية في عمر مبكر ،ويصابون
بإعراض السلوك العنيف .إضافة إلى ذلك ،قد ال يظل البحث عن تفسير الظاهرة إلاجرامية في نطاق
العوامل الداخلية ذاتها ،وإنما باللجوء تحديدا إلى العوامل املتعلقة بالتكوين النفس ي للفرد سواء ما
يتعلق بمنطقة الشعور أو الالشعور لديه .ومن النظريات النفسية املفسرة لهذه الظاهرة نجد نظرية
إلاحباط ونظرية التعلم الاجتماعي.
 الكلمات املفتاحية :التفسير النفس ي -التفسير البيولوجي -العنف.- Abstract: Recent biological explanations of the crime are linked to the presence of genetic
genes that cause the production of certain hormones, or changes in the hormonal secretions in
the body before or shortly after birth, contributing to the emergence of non-social behaviors at
an early age, and symptoms of violent behavior. In addition, there are factors related to the
psychological composition of the individual, whether in relation to the area of feeling or
unconsciousness. The psychological theories explain this phenomenon, we find the theory of
frustration and the theory of social learning.
-Keywords : psychological interprétation - biological interpretation - violence
 مقدمة:العنف ظاهرة مرضية تسود مختلف املجتمعات بدرجات متفاوتة ،ويمثل صورة من صور
القصور الذهني اتجاه موقف معين ،وقد يصل العنف ملراحل الانهيار العقلي والجنون كما قد يكون
وسيلة من وسائل العقوبة والتأديب أو صورة من صور تأنيب الضمير على جرم أو خطيئة مرتكبة ولن
يتعدى في كل أحواله القصور الذهني والفكري لدى إلانسان وهو في حالة من حاالته اضطراب في
إفرازات الغدد الهرمونية في جسم الفرد وعدم تناسب أو انتظام في التوزيع الهرموني داخل الجسم.
وسنحاول في هذه املداخلة إيجاد تفسيرات بيولوجية ونفسية لهذه الظاهرة الالصحية؟
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أوال -الاتجاه البيولوجي:
تناولت الكثير من البحوث موضوع العنف والعدوان لدى الحيوانات ،حيث أشارت إلى وجود
ُ
خاليا في دماغ الفئران وبعض الحيوانات ألاخرى ،حيث حينما ت َزال يتوقف الفأر عن العدوان وبالعكس
حينما تستثار زادت قدرته ونشاطه نحو إيذاء باقي أفراد الجماعة الذين معه في القفص ووجدت
الدراسات أن الكهرو -كيميائية للدماغ تزداد بشكل مضطرد قبل وأثناء فعل العدوان ،وبصورة خاصة،
أنها تحفز الهايبوثالموس الذي يزيد من إفراز ألادرنالين ،الذي يسارع من وتيرة حركة الدم ،فتظهر على
الوجه أعراض التعرض والتحفز والاستعداد للوثوب (عياش ،2009،ص.)68 .
ووجد ً
أيضا عند معظم الحيوانات الفقرية ،ذات الجهاز العصبي املتميز ،أنها تفرز مواد كيميائية
في الدم تغير من ضغط الدم وتحفز مناطق الثيالموس لالندفاع نحو الهدف وهنا يأخذ العدوان شكال
وتعبيرا فطريين ،أهم ذلك محاولة الدفاع عن النفس أو الوثوب على الهدف املعيق وتدميره .إن معظم
أصحاب النظريات إلانسانية ونظريات التعلم من أصحاب هذه ألافكار حيث رفضوا فكرة املقارنة بين
إلانسان والحيوان من شتى الوجوه ،ففي الجهاز الطرفي توجد اللوزة ،وهي نواة تنبه الهيبوثالموس املهاد
التحتي وهي املسؤولة عن العنف والعدوان ،وهذا مرتبط بالجهاز العصبي املحيطي والغدة النخامية ،كما
أنه من الناحية الوظيفية يرتبط ببعض الحاالت الخاصة وبالتغيرات الجسمية التي تصاحبها ،ومن هذه
التفسيرات انبثقت عدة نظريات بايولوجية في تفسير السلوك العنيف منها:
 نظرية بايولوجية العنف:قدم الطب العقلي خالل السبعينات من القرن املاض ي دورا الفتا في إبراز الجوانب "الالشعورية"
في دراسة وتفسير العنف ،وقد أدى ذلك إلى صرف الانتباه عن العوامل النفسية للعنف ،رغم ما أبداه
الكثيرون على هذا الاتجاه من تحفظات.
ولقد فسر بعض البايولوجيون سلوك العنف على أنه نوع من الشذوذ في التراكيب الجينية أو
التركيبية الوراثية ،فقد جرت ما بين الستينات والسبعينات من القرن العشرين أبحاث مهمة عن تكوين
الكروموزومات لدى ذكور املجرمين وإناثهم ،والتكوين الجيني قد بات ً
ثابتا ومعروفا منذ  1956حيث أن
مجموع الصفات الصبغية أو الكروموزومات لدى إلانسان يحتوى على ( )46زوجا متشابها كليا (وكل
صبغ أو كرسومات يحتوى على املئات بل ألالوف مما يسمى بالجينات أو املولودات أو املورثات) في حين
أن الزوج الثالث والعشرين من هذه الصبغيات هو زوج الصبغيات أو الكروموزومات الجنسية (أي
املرتبط بالجنس) يختلف في خلية الذكر عنه في خلية ألانثى فهو يتكون لدى املرأة من صبغتين متشابهين
وكالهما ( )Xأما لدى الرجل من صبغتين مختلفين أحداهما ( )Xوآلاخر( ،)Yوقد أثبتت الدراسات أن
ألافراد الذين يتميزون بالعدوانية والذين اعتقلوا بسب ارتكابهم شتى أنواع العنف ،تظهر لديهم في أغلب
ألاحيان حاالت من الشذوذ في صبغتهم الجنسية ،إذ أن زيادة ( )Xواحد أو اثنين قد تسبب تخلفا عقليا،
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ولكن زيادة ( )Yواحدة قد يكون لها تأثير في الغرائز إلاجرامية ،وقد لوحظ بالفعل وجود نسبة كبيرة من
صبغة ( )XYYوهي غير طبيعية بين املجرمين ( كورناتون ،1993 ،ص.)63 .
ولذلك حاول بعضهم الربط بين هذا الشذوذ وبين امليل إلى العنف والعدوان عند الذكر أو ألانثى.
ومن التفسيرات البيولوجية الحديثة للعنف تفسير العنف بوجود مورثات جينية تسبب إنتاج هرمونات
معينة ،أو تغير إلافرازات الهرمونية في الجسم قبل الوالدة أو بعدها مباشرة ،فقد أكدت البيولوجية
"ماكبرينت" " "Makbrentألاستاذة في جامعة شيكاغو ألامريكية ،أن البداية املبكرة للسلوك العدواني
واستمراره يرتبط بوجود مستويات منخفضة من هرمون التوتر املسمى (كورتيزول) في اللعاب ،إذ أن
وجود مستويات منخفضة من هذا الهرمون تشجع السلوك العدواني لدى العدواني لدى ألاوالد في سن
( )12-7سنة الذين يبدون في إظهار تصرفات غير اجتماعية في عمر مبكر ،ويصابون بإعراض السلوك
العنيف ،تبلغ حوالي ثالث أضعاف أولئك الذين يملكون مستويات مرتفعة أو متغيرة منه ،وثبت أن
ألاطفال املصابين باضطراب مستمر في السلوك يبقون مشوشين لسنوات طويلة ،وقد يرتبطون بنسبة
كبيرة في أحداث الجرائم ،وقد اعتمدت نتائج هذه الدراسة على تتبع ( )36صبيا ممن يزورون العيادات
النفسية بسبب اضطرابات السلوك والشخصية ملدة أربع سنوات ،إذ تم تقييم السلوك العدواني
العنيف لديهم ،وتسجيل ألاعراض التي تصيبهم كالبدء في العراك واستخدام ألاسلحة والعنف والسرقة
أو توجهات جنسية غريبة ،إذ الحظ الباحثون أن أعراض اضطراب السلوك الدائم بلغت في املتوسط
( )5-2عند ( )12صبيا ممن يمتلكون مستويات منخفضة من هرمون(كورتيزول) في حين كانت لدى ()1.5
فقط بين الستة والعشرين صبيا الباقين الذين يملكن مستويات عالية من هذا الهرمون (عبد هللا،
 ،2004ص.)70.
 نظرية النقص العقلي:تعددت تفسيرات العنف املرتبطة بالوضع العقلي ملرتكب العنف وكانت أولى هذه التفسيرات
نظرية النقص العقلي ،فسر أصحاب هذه النظرية سلوك العنف على أنه نتيجة عيوب ونقائص تصيب
العقل البشري.
وقد توصل "سذرالند" " "Sitherlandإلى أن دراساته عن اختيار الذكاء التي أجريت على ()175
ألف جانح ومجرم توصلت إلى أن نسبة الذين شخصوا على أنهم ضعاف العقول قد بلغ ( )%20من
إجمالي العينة.
وقد ظهرت وجهة نظر أخرى ترد العنف إلى ما يلحق بأدمغة البشر من إضرار وما تتميز به
عقولهم من خصائص مرضية ،وقد أطلق على وجهة النظر هذه بمصطلح (بيولوجيا العنف) إال أنها
تتعلق كلها بالنقص العقلي ،وكيمياء الدماغ.
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وبفضل التقدم العلمي تمكن العلماء من عزل جينات محددة بشكل منفصل للحصول على
صورة دماغية حية ،كما أصبح املختصون في ألاعصاب قادرين على تصوير الخلل في دماغ املجرم من
خالل استخدام آلة تخطيط الدماغ ،وتم الحصول على بيانات وصور للقوى املولدة لنوبات العنف وقد
أجريت أول دراسة من هذا النوع على أدمغة املجرمين عام 1980م إذ توصل الباحثين إلى أن مرتكبي
العنف قد تعرضوا في طفولتهم إلى سوء املعاملة وأن أدمغتهم تحتوى على مناطق غير نشطة تتعلق
بمراكز السيطرة ،وقد ارجع الباحثون ذلك إلى احتمال التعرض للضرب على الرأس في مرحلة الطفولة،
وقد كشف أحد الباحثين في جامعة تكساس عام 1997م ،أن نزعة العنف الشديد لدى ذوي النزعة
العدوانية ترجع إلى تلف في الفص ألامامي والخلفي بأدمغتهم بسبب ما يلحق بالدماغ من إضرار (عبد
هللا ،2004 ،ص.)163.
وتوصلت "بالكمور" " "Blakmorإلى أن أحداث أضرار في الدماغ يؤدي إلى الكثير من السلوكيات
الغريبة بما فيها السلوكيات املنحرفة التي تتميز بالعنف ،إذ أشارت الدراسات التصويرية إلى إن معظم
السلوكيات الشاذة تترافق عادة مع حدوث أضرار أو ضعف في الفصوص الجبهية ،وقد فسرت العالقة
بين ألاضرار التي تصيب الجبهة والعنف باآلتي( :تلعب الفصوص الجبهية دورا كبيرا في العواطف التي تعد
أساسا آليات ذاتية ،وهي مخصصة إلحداث الاستجابات الجسدية اتجاه أي محفز بيئي وتشكل املشاعر
التي ندعوها بالعواطف ،والتي هي الطرف الواعي في نظام انعكاس ال واع بصورة رئيسية) ،وتتولد
العواطف في النظام الحرفي وهو (دماغ الالوعي) الذي يقع تحت القشرة الدماغية ،حيث يتم (اختيار)
املعلومات الداخلة قبل أن تصل إلى الوعي ،فإذا كان هناك ثمة خطر ما ،حيوان مفترس مثال أو وجه
عابس غاضب أو حتى ش يء مفيد كالطعام ،فإنه يطلق واحدة من ألافعال الانعكاسية الثالثة التالية
(املقاومة ،أو الهرب ،أو انتزاع ش يء ما) وبعد برهة تصل إلى أجزاء صغيرة من الثانية (جزء من ألالف)
يتم تسجيل هذا املحفز بصورة واعية في القشرة الدماغية الجبهية ،ونتيجة لذلك يتم إرسال إشارة
"توقف" إلى النظام ،ما يؤدي إلى منع حدوث ردة الفعل الغريزية ،في حين يقوم دماغ الوعي بإجراء
استجابة أكثر تطورا ،ويملك معظم البالغين نشاطات في القشرة الدماغية الجبهية تكفي لوقف ألافعال
الانعكاسية ،بيد أن ألاشخاص الذين يعانون من إضرار أو تخلف في نمو الفصوص أو إفراط في نشاط
الجهاز الدماغي لن يكونوا قادرين على التحكم بدوافعهم ،وقد أشارت إحدى الدراسات التي اعتمدت
على مسح الدماغ أن  15من أصل  22مجرحا عنيفا يعانون من انخفاض في نشاط الفص الجبهي
باملقارنة باألشخاص العاديين كما أظهرت  14دراسة أخرى على ألاقل أن مرتكبي أعمال العنف يعانون
من النوبات الصرعية أكثر من غيرهم وهذه النوبات هي التي تستبقي نشاط الجهاز الحرفي خارج
السيطرة (عياش ،2009،ص.)72 .
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 نظرية كيميائية الدماغ:فسر أصحاب هذه النظرية سلوك العنف بأنه بسبب حدوث تغيرات كيميائية ،فرغم أن العلماء
ال يعرفون كثيرا عن كيمياء الدماغ وجغرافيته وبنية الدماغ البشري إذ لم يعرفوا في الواقع سوى القليل
عن آلية دماغ إلانسان فضال عن عدم معرفتهم بالطريقة التي يضبط بها ألافعال الصادرة عن الفرد،
فقد أجريت دراسة في الواليات املتحدة قام بها املختبر الوطني ألامريكي استهدفت إيجاد العالقة بين
الدوبامين ( )dopamineوإدمان الكحول وبين السلوك العنيف الناجم عن ذلك ،ويشير الباحثون إلى أن
ألاشخاص الذين ال ينتجون كيمياء كافية من الدوبامين سواء بسبب تغيرات جينية أو بسبب عوامل
بيئية ربما يسعون للحصول على عقاقير مسببة لإلدمان لكي يتجنبوا الكآبة (عبد هللا ،2004 ،ص.)70.
هذا ومن جانب أخر قد جاء في مشروع جامعة "سومونا ستيت" في والية كاليفورنيا (وهو
مشروع سنوي يحمل اسما خاضعا للرقابة تتضافر فيه جهود  125من الباحثين) تفسير يربط بين
الكيمياء والعنف ولكن بشكل مختلف حيث ربط هذا التفسير بين زيادة العنف وملوثات البيئة وقد جاء
ذلك في عام  1999على النحو آلاتي( :إن ملوثات البيئة تدعم العنف ،حيث إن التعرض للملوثات
السامة في مواد كيميائية ومعادن ثقيلة ،يشكل خطرا على الصحة) .وهذا ما كشفت عنه دراستان أكدتا
أن هناك عالقة كبيرة بين التعرض للسموم وبين ازدياد العنف في السلوك الاجتماعي ،ففي عام ()1996
أجرى "نيدملان" " "Nedelmanدراسة تناولت تسعة متغيرات من ضمنها مستوى الفقر واملراهقة،
والتعرض للرصاص ،في محاولة تفسير أسباب السلوك العنيف لدى الشباب ،وتبين أن سلوك الشباب
الذين تتمركز كميات عالية من الرصاص في عظامهم ،يكون أكثر عدوانية وجنوحا من سلوك الذين
توجد في عظامهم كميات منخفضة من الرصاص ناهيك عن إن سلوك املجموعة ألاولى ازداد سواء مع
مرور الوقت بغض النظر عن العوامل الاجتماعية ،وأشارت دراسة أخرى قام بها "دي ماستر "De Master
وزمالءه ،إلى أن التعرض للملوثات السامة ،وخاصة الرصاص واملنغنيز ،ربما يساهم في ميل بعض البشر
الرتكاب الجرائم والسلوك العنيف ،ألامر الذي دفع "ماستر" إلى تطوير فرضية التسمم العصبي،
واكتشف أن التلوث البيئي وارتفاع الكحول ،يلعبان دورا كبيرا في مسألة ارتكاب الجرائم والسلوك
العنيف ،فقد بلغ معدل ارتكاب تلك الجرائم في املقاطعات ألامريكية التي يكثر فيها التعرض للرصاص
واملنغنيز ،مع ارتفاع استهالك الكحول ،مستوى يفوق املعدل العام للجريمة بثالث أضعاف ويقول
"ماستر" إن عامل التلوث ال يفوق عامل الفقر خطورة فانهيار آلية الردع الذاتي هو مفتاح السلوك
العنيف (شحود  ،1999 ،ص .)06.
لقد أكد الاتجاه في الدماغ ،ولكنها تعرضت النتقادات منهجية في تفسيرها للعنف ،وذلك كونها
تعتمد على حاالت فردية ،وتراجعت نوعا أمام النظريات الحديثة ،فبالرغم مما توصل إليه علماء
ألاعصاب حول كيميائية وبنية الدماغ إال البيولوجي في تفسيره للعنف على عدة جوانب (الوراثة ،النقص
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العقلي ،والانحرافات في وظائف الدماغ ،والعوامل الحياتية الكيميائية) أنهم في الحقيقة ال يعرفون إال
القليل عن آلية عمل الدماغ والكيفية التي يضبط بها ألافعال ،ويعزى الغموض يحيط بعلم بيولوجيا
العنف إلى عدم تقدير الباحثين لتشعبات البحث في هذا املوضوع ،حيث ال يستطيع العلماء بشكل عام
القول بأن هناك شذوذا معينا في الدماغ يدفع بالشخص إلى القيام بسلوك عنيف ،ومع إهمال التفسير
البيولوجي لتأثير عوامل أخرى في حدوث العنف أو الحد منه كالتنشئة الاجتماعية واملواقف الاجتماعية
وتأثيرات البيئة يبقى هذا الاتجاه بحاجة إلى توسيع أكثر مع ألاخذ في الحسبان الفروق الفردية في
الاستعداد للقيام بسلوك عنيف.
ثانيا -الاتجاه النفس ي:
تعددت التفسيرات النفسية للسلوك العدواني العنيف ،تبعا لتعدد نظريات علم النفس ومن
خلفياتها النظرية التي تؤمن بها وتسوقها ،إن رواد املدرسة النفسية حاولوا أن يثبتوا العالقة بين العنف
والسلوك الانحراف وتكوين الفرد كاالضطرابات النفسية وعالقتها بالسلوك العنيف ومن النظريات ما
يلي:
 نظرية إلاحباط:يرى أصحاب النظريات واملتأثرون بالفلسفة الوجودية الذاتية أن العدوان ما هو إال رد فعل ناتج
عن إحباط ذاتي أو جمعي مرتبط بعدم تحقيق دوافع أو الوصول إلى منافع أو طموحات مرجوة ،ويرى
كل من "دوالرد" " " Dollardو"ميللر" " ،"Millarأن إلاحباط هو خيبة ألامل التي تحدث نتيجة عدم
تحقيق دافع معين للفرد (منيب وسليمان ،2007،ص.)23 .
وبمعنى أخر هو عملية تتضمن إدراك الفرد لعائق يحول دون إشباع حاجاته أو توقع الفرد
حدوث هذا العائق في املستقبل ،وإذا كان إلاحباط يؤدي في بعض ألاوقات إلى تقوية الدافع فإن إلاحباط
عادة ما يؤدي إلى العدوان ويؤكد أصحاب هذه النظرية أن إلاحباط يؤدي إلى العنف والعدوان وهذا
بتوفر شرطين هما:
 الشرط ألاول :العدوان يحدث إذا كان إلاحباط يحدث بطريقة متعسفة وال معنى لها.َّ ً
فعاال في التخلص من العقبات التي تعترض طريق إشباع
 الشرط الثاني :حينما يكون العدوان والعنفالحاجات.
وال شك أن حياة إلانسان مليئة بالكثير من املواقف التي تقف أمام بعض ألافراد حينما يسعون
إلى تحقيق غرض أو هدف معين ،هذه الحواجز والعوائق هي بدورها التي تسبب لهم إلاحباط والتوتر،
مما يضطرهم هذا إلى تجاوز تلك الحواجز بأي أسلوب كان خاصة حينما يكون إلانسان في مرحلة
املراهقة ،إذ يزداد التوتر والانفعال مما يزيد من إلاصرار على تجاوز هذه العقبات وقد يكون ذلك عن
طريق السلوك العنيف.
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لقد زعم بعض علماء النفس أن تجاوز إلاحباط الشديد في مرحلة الطفولة واملراهقة تؤدي إلى
مخزون الغضب نحو آلاخرين قد ينتهي بالقيام بسلوك عنيف معهم بما في ذلك قتلهم وقد انتهى "باملر"
" "Balmerمن دراسته عن ألاشخاص العنيفين إلى أنهم قد مروا بصدمات وإيذاء يعادل ضعف ما
تعرض له غير العنيفين ،من خالل مراحل طفولتهم ومراهقتهم وتشمل(الصدمات ،معاناة امليالد،
العمليات الجراحية الخطرة ،ألامراض ،الحوادث الخطيرة ،الضرب ،وإلايذاء البدني من غير الوالدين،
العيوب الخلقية ،التعرض لنظام صارم ،التبول الليلي) ،مع جميع ألاعراض التي تثير معاناة إلاحباط
الكبير ،ينجم عنها مزيدا من إلاحباط (التير ،1997 ،ص.)36 .
إن الفرد عندما تسيطر عليه حالة من عدم الشعور ،يواجه التوتر وإلاحباط وعندما تعيق
أهدافه من الوصول إلى مرادها وهدفها فيلجأ هنا إلى محاولة تجاوز وتخفيف هذا العائق ،وغالبا ما
يكون السلوك العنيف هو الوسيلة ألاسرع التي يرى أنها تحقق له ذلك ويشعر أيضا من خاللها بالتفريغ
والتنفيس عما يختلج بداخله من توترات واحباطات وضغوط الحياة ،فإن الفرد عندما يواجه إلاحباط
إما أن يكتب هذه املشاعر والتوترات أو يفرغ هذه الشحنات التي بداخله إما إلى مصدر إلاحباط أو الذات
إذا عجز عن إيصال ذلك إلايذاء إلى غيره ،وإلاحباط يشكل في مضمونه ضغطا على الفرد وذاته مما
يجعل الصور الناجمة عن إلاحباط تتعدد والتي منها العنف والعدوان ،إلى جانب بقية الصور ألاخرى.
عندما ال يستطيع الفرد مواجهة املجتمع أو الغير بسبب الخوف الذي ينتابه وبعض ألافكار
الوهمية التي قد تسيطر عليه ،تجعله في معزل عن آلاخرين مما يشعره بالقلق ،فالقلق وهو شعور ينتاب
الفرد ويجعله فريسة لألوهام واملخاوف التي تسيطر عليه فيقوم هنا ببعض ألانماط السلوكية التي ال
تعد سوية في نظر الناس مما يترتب على ذلك الشعور بالقلق عجز هذا الفرد عن مواجهة الحياة فيقوم
ببعض ألافعال املنحرفة والشاذة وربما إلاجرامية في بعض مظاهرها (عياش ،2009،ص .)72
بالرغم من أهمية هذه النظرية في تفسير العنف ،إال أنها فشلت في تفسير أسباب عدم ظهور
السلوك العنيف لدى كثير من الفقراء الذين هم أكثر عرضة لإلحباط ،وعلى الرغم من أهمية عامل
إلاحباط في استثارة السلوك العنيف ،إال أن ذلك ال يعني أن كل إنسان تعرض لإلحباط يمارس بالضرورة
العنف ،كم أن هذه النظرية فشلت في تفسير أسباب وجود العنف لدى بعض أفراد الطبقة العليا
(الغنية) الذين هم أقل عرضة لإلحباط .كذلك من بين الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية:
 أنها جعلت من إلاحباط السبب الرئيس ي في حدوث العدوان والعنف وتجاهلت عوامل أخرى يمكن أنتساهم إلى جانب إلاحباط في حدوث العنف.
 قد يصدر من الفرد عنف أو عدوان من خالل التعلم والتدريب ،وينساق القرد العنف ليس رغبة فيإلحاق الضرر بالضحية ،ولكن من أجل مكاسب نفعية مادية.
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 نظرية التعلم الاجتماعي:من أعالم هذه النظرية "باندورا" "" Banduraو"والتر"  ،)1959( "Waltersومثال على هذا
املدخل ،نجد أن سلوك ألاطفال يتبع ردود ألافعال من قبل آلاخرين سواء أكان ً
سلبا أم إيجابا ،وخاصة
ألاشخاص الكبار املحيطين بهم وتربطهم عالقات تواصل معهم ،وبشكل خاص آلاباء وألاخوة الكبار أو ما
يسمى الناس املهمين ،إضافة إلى ذلك ما يشاهده الصغار على شاشة التلفاز وغيره من وسائل الاتصال،
ولنفرض أن ألاطفال يشاهدون فيلما يتسم بالعنف ،فقد شاهد شخصا بالغا يضرب ويستخدم العنف،
وإذا ما الحظوا أن هذا السلوك تم تعزيزه أو مكافأته ،فعلى ألارجح سوف يستجيب الطفل بنفس
ألاسلوب إذا ما مر بنفس التجربة (املجالي ،2011 ،ص.)34 .
ويقترح العالم "باندورا" و"والتر" أن سلوك العنف عند املراهقين هو نتيجة للعالقات املضطربة
مع الوالدين أو ما نسميه بالغضب وإلاحباط الذي يتولد نتيجة هذه العالقات ألاسرية املضطربة عند
اليافعين ،وبالتالي نجد الطفل يفتقر إلى عالقات املودة واملحبة والتي يفترض أن تسود ألاسرة.
ويعرف أعالم هذه النظرية السلوك العدواني بأنه سلوك متعلم على ألاغلب ،ويعزون ذلك أن
الفرد يتعلم الكثير من أنماطه السلوكية عن طريق مشاهدته عند غيره وخاصة لدى ألاطفال ،حيث
يتعلمون سلوك العدوان عن طريق مالحظة نماذج العدوان عند والديهم ومدرسيهم وأصدقائهم...الخ من
النماذج ،ومن ثم يقومون بتقليدها ،فإذا عوقب الطفل على السلوك املقلد فإنه ال يميل في املرات
القادمة لتقليده ،أما إذا كوفئ عليه ،فيزداد عدد مرات التقليد لهذا العدوان (منيب وسليمان،2007،
ص .)23
ويميز "بندورا ووالتر" بين اكتساب الفرد للسلوك وتأديته له ،فاكتساب الشخص للسلوك ال
يعني بالضرورة أنه سيؤديه ،إذ أن تأديته لسلوك النموذج تتوقف بشكل مباشر على توقعاته من نتائج
التقليد ،وعلى نتائج السلوك ،فإذا توقع أن تقليده لسلوك النموذج سيعود عليه بنتائج سلبية (أي
سيعاقب على سلوكه) فإن احتماالت تقليده له ستقل ،أما إذا توقع املالحظ أن تقليده لسلوك النموذج
ستعود عليه بنتائج إيجابية فإن احتماالت تقليده لذلك تصبح أكبر.
ً
ً
وأهتم كل من "باندورا" و"والتر" بدراسة إلانسان في تفاعله مع آلاخرين ،وأعطيا اهتماما بالغا
بالنظرة الاجتماعية ،والشخصية في تصورهما ال تفهم إال من خالل السياق الاجتماعي والتفاعل
الاجتماعي والسلوك عنده يتشكل باملالحظة أي مالحظة سلوك آلاخرين ،ومن املالمح البارزة في نظرية
التعلم الاجتماعي الدور الواضح الذي يوليه تنظيم السلوك عن طريق العمليات املعرفية مثل الانتباه،
التذكر ،التخيل ،التفكير ،حيث لها القدرة على التأثير في اكتساب السلوك ،وأن إلانسان له القدرة على
توقع النتائج قبل حدوثها ويؤثر هذا التوقع املقصود أو التخيل في توجيه السلوك .وتتلخص وجهة نظر
"باندورا" و"والتر" في تفسير العدوان باآلتي:
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معظم السلوك العدواني متعلم من خالل املالحظة والتقليد ،حيث يتعلم ألاطفال السلوك
العدواني بمالحظة نماذج وأمثلة من السلوك العدواني يقدمها أفراد ألاسرة وألاصدقاء وألافراد
الراشدون في بيئة الطفل ،وهناك عدة مصادر يتعلم من خاللها الطفل باملالحظة السلوك العدواني منها:
 التأثير ألاسري ،ألاقران ،النماذج الرمزية في املسلسالت التلفزيونية. اكتساب السلوك العدواني من الخبرات السابقة. التعلم املباشر للمسالك العدوانية كاإلثارة املباشرة لألفعال العدوانية الصريحة في أي وقت. تأكيد هذا السلوك من خالل التعزيز واملكافآت. إثارة الطفل إما بالهجوم الجسمي أو التهديدات أو إلاهانات أو إعاقة سلوك موجه نحو هدف أو تقليلالتعزيز أو إنهائه ،ألامر الذي قد يؤدي إلى العدوان.
 العقاب قد يؤدي إلى زيادة العدوان.يرفض "باترسون" " Pattersonو"باندورا" " "Banduraأصحاب هذه النظرية فكرة أن العنف
ينتج من دوافع داخلية ،بل يؤكد أن العنف ينتج عند تعلم اجتماعي يعتمد على إلاثارة والتقليد
والتعزيز ،وانه سلوك متعلم مكتسب ال يختلف عن أي سلوك اجتماعي يكتسبه الفرد ،وهذا النمط من
ً
وأيضا على التقيد الاجتماعي لسلوك أشخاص
أنماط السلوك يعتمد على التعزيز املباشر ،وغير املباشر،
آخرين في نفس البيئة.
وبما أن أفراد أي مجتمع يتعلمون عاداته وتقاليده وأعرافه ،قد يتصرفون بطرق يعتبرها
املجتمع مرغوبة ،فإن النظريات العدوانية أو العنيفة ً
غالبا ما تحدث في ثقافة تتقبل أو تشجع العنف،
حيث أن العادات العنيفة تكتسب من خالل التقليد ،أو كنتيجة للسلوك املنحرف (املجالي ،2011 ،ص.
.)35
إن ما يميز نظرية التعلم الاجتماعي من غيرها من النظريات في تفسير العنف ميزتان ألاولى هي أنها
نظرية مصقولة ودقيقة في معالجتها لسلوك العنف ،والثانية أنها متفائلة بإمكانية الوقاية من هذا
السلوك ،أو ضبطه والتحكم فيه ،وذلك لكونه سلوك قابل للتعديل والتغيير ،ومع ذلك فقد وجهت
لهذه النظرية بعض الانتقادات والتي منها أن أصحاب نظرية التعلم ركزوا كل جهودهم حول فعل التعلم
في تفسير السلوك العنيف ،بينما ال يمكن إهمال الدور الذي تلعبه العوامل النفسية والاجتماعية التي
يعانيها الفرد ،باإلضافة إلى عامل الوراثة والبيئة التي يعيش فيها.
 خاتـمة:يعتبر العنف ظاهرة سلبية متفشية في معظم املجتمعات بدرجات متفاوتة تبعا للمستوى الثقافي
والتعليمي والديني والحضري لكل مجتمع ،واختلفت ألابحاث في تفسيرها للعنف فمنها ما يركز على
الجانب البيولوجي بما في ذلك موضوع الصبغيات وما تحمله من صفات وراثية فيها استعدادات فطرية
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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للعنف ،وكذلك التغيرات الكيميائية للدماغ وزيادة أو نقص مستوى كل هرمون وما يؤثر ذلك على
سلوك الفرد ،كما ال ننس ى الاتجاه النفس ي وما يحمله من نظريات مفسرة لظاهرة العنف مثل نظرية
إلاحباط ونظرية التعلم الاجتماعي وغيرها.
لكن تجدر إلاشارة إلى أن الاتجاهات السابقة في تحليلها للعنف اقتصرت على عامل بعينه
أعطت له الدور ألاكبر في تفسير الظاهرة ،وترفض الاعتراف بالعوامل ألاخرى أو تمنحها دورا ثانويا في
تفسيرها ،لهذا ظهرت مذاهب واتجاهات أخرى ال تنكر دور كل العوامل السابقة في إنتاج ظاهرة العنف
والجريمة بشكل عام ،وأضافت لها أسباب أخرى مثل ألاسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
وغيرها .ويمكن مواجهة العنف عند الشباب من خالل إلاجراءات التالية:
 الاهتمام بالتعلم بالقدوة واستغالله في مواجهة العنف. تشجيع النشاطات إلاسالمية من محاضرات وندوات واحتفاالت ومهرجانات ورحالت تربوية. تعزيز القيم ألاخالقية إلاسالمية وفي الحديث (إنما بعثت ألتمم مكارم ألاخالق) .وذلك من خالل ألاسرةوكافة املؤسسات الاجتماعية وإلاعالمية.
 التوعية بحقوق املؤسسات وحقوق آلاخرين وواجباتهم. وضع القوانين والتشريعات إلاسالمية. -توجيه طاقة الشاب املراهق للجوانب إلايجابية مثل الرياضة واملنافسات الثقافية والدينية والترفيهية.
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مدى التزام ألاستاذ الجامعي بميثاق أخالقيات البحث العلمي في الجامعة الجزائرية
 دراسة ميدانية على عينة من ألاساتذة بجامعة املسيلة-د .جالب مصباح،
قسم علم النفس ،جامعة محمد بوضياف ،املسيلة.
 امللخص :هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مدى التزام ألاستاذ الجامعي بأخالقيات البحثالعلمي أثناء ممارسة مهنته ،في مجال التدريس ،إلاشراف على الرسائل العلمية وتحكيمها ،الالتزام
بمبادئ البحث العلمي والانتاج العلمي .وقد طرحت الدراسة التساؤل آلاتي :ما مدى التزام ألاستاذ
الجامعي بأخالقيات البحث العلمي من وجهة نظر هيئة التدريس؟ لإلجابة على الفرضيات آلاتية:
 -1يلتزم ألاستاذ الجامعي بأخالقيات البحث العلمي في مجال التدريس بدرجة عالية.
 -2يلتزم ألاستاذ الجامعي بأخالقيات البحث العلمي في مجال إلاشراف على الرسائل العلمية بدرجة
عالية.
 -3يلتزم ألاستاذ الجامعي بأخالقيات البحث العلمي في مجال مبادئ البحث والانتاج العلمي بدرجة
عالية.
وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي على عينة من  60أستاذا جامعيا بكلية العلوم
الانسانية والاجتماعية بجامعة املسيلة ،تم اختيارهم بطريقة قصدية ،في الفترة من  2017/03/15إلى
 .2017/04/15وتمثلت أداة الدراسة في استبيان أخالقيات البحث العلمي الذي يتكون من ثالثة
مجاالت :مجاالت التدريس ( 13بندا) ،مجال إلاشراف على الرسائل العلمية ( 13بندا) ،مجال مبادئ
البحث والنتاج العلمي ( 13بندا) ،تتم إلاجابة عليه وفق ثالثة بدائل :بدرجة عالية  ،03بدرجة متوسطة
 ،02بدرجة ضعيفة  .01وهي أداة تتمتع بالخصائص السيكومترية من صدق وثبات .وبعد جمع البينات
وتفريغها واستخدام ألاساليب إلاحصائية املناسبة؛ توصلت الدراسة إلى النتائج آلاتية:
 يلتزم ألاستاذ الجامعي بأخالقيات البحث العلمي في مجال التدريس بدرجة عالية. يلتزم ألاستاذ الجامعي بأخالقيات البحث العلمي في مجال إلاشراف على الرسائل العلمية بدرجة عالية. يلتزم ألاستاذ الجامعي بأخالقيات البحث العلمي في مجال مبادئ البحث والانتاج العلمي بدرجة عالية. الكلمات املفتاحية :التزام ألاستاذ الجامعي ،ميثاق ،أخالقيات البحث العلمي.-Abstract: The present study aimed to identify the extent to which the university professor is
committed to the ethics of scientific research during the practice of his profession, in the field
of teaching, supervision and arbitration of scientific messages, adherence to the principles of
scientific research and scientific production. The study raised the following question : What is
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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the extent of the university professor's commitment to the ethics of scientific research from the
point of view of the teaching staff ? To answer the following hypotheses:
1- The university professor is committed to the ethics of scientific research in the field of
teaching to a high degree.
2- The university professor is committed to the ethics of scientific research in the field of
supervision of scientific messages to a high degree.
3- The university professor is committed to the ethics of scientific research in the field of
research principles and scientific production to a high degree.
The researchers used the analytical descriptive approach on a sample of 60 university
professors at the Faculty of Social and Social Sciences at the University of Msila, which were
chosen intentionally, from 15/03/2017 to 15/04/2017. The research tool consisted of three
areas : teaching (13 items), supervision of scientific messages (13 items), field of principles of
research and scientific output (13 items), which are answered according to There alternatives :
high degree 03, with an average grade of 02, with a weak grade of 01. It is a tool that has the
characteristics of the psychometric truth and consistency. After collecting and unloading the
data and using appropriate statistical methods, the study reached the following results :
- The professor is committed to the ethics of scientific research in the field of teaching to a high
degree.
- The professor is committed to the ethics of scientific research in the field of supervision of
scientific messages to a high degree.
-The professor is committed to the ethics of scientific research in the field of principles of
research and scientific production to a high degree.
- Keywords: commitment of the university professor, Charter, ethics of scientific research.
: مقدمة ومتطلبا أساسيا لتنظيم،الالتزام بالقيم ألاخالقية ضرورة من ضرورات الحياة املتحضرة
 والجامعة على وجه الخصوص كمؤسسة ذات دور تعليمي وتنويري وتربوي مسؤولة،املجتمع واستقراره
 الجامعة.عن نشر ألاخالق ليس فقط في ممارساتها وإنما أيضا في سياساتها وفي كل ما تدعو إليه
 ومسؤولة أيضا عن تنمية الالتزام الخلقي بين مكونات الجامعة،مسؤولة عن الالتزام الخلقي في ألاداء
 ويكون من املفيد للغاية أن يكون ألي مؤسسة أكاديمية مجموعة من...من أساتذة وإدارة وطلبة وعمال
2017 سبتمبر
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املعايير ألاخالقية التي تلتزم بها وتلزم بها العاملين بها في ميثاق مكتوب يتضمن تلك املعايير ويكون مرجعا
ومرشدا لهم جميعا وأساسا لتقييم سلوكهم أو ملحاسبتهم.
وملا كانت الجامعة معنية أساسا ببناء البشر وتحسين ظروف إلانسان ،فهي في املقام ألاول
منظمة أخالقية ،تعنى بالبناء العلمي والخـلقي للطالب ،وعليها بالتالي أن تحرص على تنمية بيئة أخالقية
في التنظيم ،فال انفصال بين تحقيق رسالة الجامعة وبين التزامها بأخالقيات البحث العلمي ،وال يتصور
منطقيا الزعم بأن الجامعة نجحت في تخـريج الكـوادر وإجراء البحوث في حين أن سلوكياتها وسلوكيات
أعضائها غير منسجمة مع أخالق البحث العلمي ،لذلك فمن الضروري أيضا أن تعرف على مواصفات
البيئة ألاخالقية في الجامعة ومن هذه املواصفات الوعى الخلقي وتحمل ألاساتذة ملسئولياتهم ألاخالقية،
خاصة أخالقيات البحث العلمي أثناء التدريس؛ إلاشراف على الرسائل ومناقشتها ،وهذا ما يعرف
بأخالقيات البحث العلمي.
 مشكلة الدراسة:أخالق مهنة التعليم هي مجموعة من معايير السلوك الرسمية وغير الرسمية التي يستخدمها
ألاساتذة كمرجع يرشد سلوكهم أثناء أدائهم لوظائفهم ،وتستخدمها إلادارة واملجتمع للحكم على التزام
ألاساتذة .ويقتض ي ذلك وجود دستور أو ميثاق أخالقي منهي يلتزم به أعضاؤه بتطبيقه في سلوكهم
اليومي ،فاألخالق املهنية إذن هي معايير تعد أساسا لسلوك أفراد املهنة ،والذي يتعهد أعضاء املهنة
التزامها (طراونة ،1990،ص .)155-137.وإذا كانت ألاخالق املهنية ضرورة لكل فرد يعمل في مهنة ،فإنها
أكثر أهمية وضرورة ملن يعمل في مهنة التدريس خاصة في مجال البحث العلمي ،وذلك بسبب أهمية هذه
املهنة التي تهدف إلى بناء شخصية إلانسان بأبعادها كافة ،فضال عن أهمية الدور الذي يلعبه ألاستاذ في
املؤسسة التربوية حيث تمتد آثار تربيته وتعليمه للطلبة إلى أجيال عديدة .ويمكن القول إن أخالقيات
مهنة التعليم بشكل عام (كمبادئ وقواعد) يمكن أن تنطبق على جميع ألاساتذة في العالم إال أن جوهر
هذه ألاخالقيات ومضامينها تحكمها التزام ألاستاذ باألمانة العلمية" .فالتزام ألاستاذ بأخالقيات مهنة
التعليم يسهم في جعله أكثر حبا وإقباال على مهنته وأكثر انتماء ملجتمعه وأكثر قدرة على التكيف معه،
كما أنها تساهم أيضا في تكوين شخصيته والارتقاء بمستواه وجعله أكثر قدرة على القيام بمسؤولياته
وواجباته املنوطة به على أكمل وجه ،كما أنها تجعله نموذجا وقدوة لطلبته في سلوكه وتصرفاته"
(لقاني .)2007 ،ويؤكد (إبراهيم )2009 ،أن مكانة الجامعة وسمعتها ترتبط باملستوى ألاكاديمي ومكانة
أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون ضمن كلياتها وأقسامها ،لذلك تهتم الجامعات املشهورة في الدول
املتقدمة حضاريا بتأهيل أعضاء هيئة التدريس على كل ألاصعدة وتختارهم للعمل لديها وفق ميولهم
ألاكاديمي وكفاءتهم وسيرتهم الذاتية واختيار شخصياتهم وفق مقاييس خاصة (ابراهيم،2009 ،
ص .)193.وفي هذا الصدد يؤكد (مرس ي )1992 ،بأن العديد من الدراسات أشارت إلى أن الجامعات ال
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تستطيع مواصلة عملها بشكل متكامل بمعزل عن أعضاء هيئة التدريس ،لذا بات من الضروري السعي
باتجاه تنمية مهاراتهم ألاخالقية على النحو الذي يمكنهم من الاضطالع بأدوارهم املنسجمة مع متطلبات
العصر ،اضافة لتعزيز دورهم الفاعل في تحقيق جودة التعليم (مرس ي ،1992 ،ص .)48.وقد حاز
موضوع ألاخالقيات لدى ألاستاذ في مجال البحث العلمي اهتمام العديد من الباحثين من بينهم :ريم
الزغبي  ،2012مومني فؤاد  ،1983سليمان بن سالم  ،2009أديب حمانة Zheng ،2002 Cevat ،2012
 2005 et Huiوالعديد من الباحثين آلاخرين في هذا الصدد .وسنحاول في هذه الدراسة تناول هذا
املوضوع من ثالثة متغيرات أساسية هي :التزام ألاستاذ الجامعي بأخالقيات البحث العلمي في مجال
التدريس ،التزام ألاستاذ الجامعي بأخالقيات البحث العلمي في مجال إلاشراف على الرسائل العلمية،
التزام ألاستاذ الجامعي بأخالقيات البحث العلمي في مجال مبادئ البحث والانتاج العلمي .لذلك تجيب
الدراسة على التساؤالت آلاتية:
 تساؤلت الدراسة: التساؤل العام :ما مدى التزام ألاستاذ الجامعي بأخالقيات البحث العلمي من وجهة نظر هيئةالتدريس؟
 التساؤالت الجزئية: -1ما مدى التزام ألاستاذ الجامعي بأخالقيات البحث العلمي في مجال التدريس؟
 -2ما مدى التزام ألاستاذ الجامعي بأخالقيات البحث العلمي في مجال إلاشراف على الرسائل العلمية؟
 -3ما مدى التزام ألاستاذ الجامعي بأخالقيات البحث العلمي في مجال مبادئ البحث والانتاج العلمي؟
 فرضيات الدراسة: الفرضية العامة :يلتزم ألاستاذ الجامعي بأخالقيات البحث العلمي من وجهة نظر هيئة التدريس بدرجةعالية؟
 الفرضيات الجزئية: -1يلتزم ألاستاذ الجامعي بأخالقيات البحث العلمي في مجال التدريس بدرجة عالية.
 -2يلتزم ألاستاذ الجامعي بأخالقيات البحث العلمي في مجال إلاشراف على الرسائل العلمية بدرجة
عالية.
 -3يلتزم ألاستاذ الجامعي بأخالقيات البحث العلمي في مجال مبادئ البحث والانتاج العلمي بدرجة
عالية.
 أهمية الدراسة:تكمن أهمية الدراسة في تسليط الضوء على موضوع مهم هو موضوع اخالقيات البحث العلمي،
كون هذا املوضوع أصبح يطرح بقوة في آلاونة ألاخيرة ،نظرا ملا نسمعه من سرقات علمية ونسب بعض
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ألاساتذة أعمال آلاخرين ألنفسهم ،وتحضير الدروس من مصادر غير معروفة وتدريسها للطالب دون
التأكد من مصادرها الحقيقية ،كاالعتماد على ألانترنت دون تمحيص ،وكذلك أثناء البحث العلمي الذي
أصبح تجميع ملعلومات لغير أصحابها ،وعدم التحلي بروح البحث العلمي ،وكذلك لفت الانتباه إلى
شروط إلاشراف على الرسائل وقواعد املناقشة والهدف العلمي في كل مرحلة من مراحل البحث.
 أهداف الدراسة:تهدف الدراسة إلى تحقيق ألاهداف آلاتية:
 التعرف على مدى التزام ألاستاذ الجامعي بأخالقيات البحث العلمي في مجال التدريس. التعرف على مدى التزام ألاستاذ الجامعي بأخالقيات البحث العلمي في مجال إلاشراف على الرسائلالعلمية.
 ا لتعرف على مدى التزام ألاستاذ الجامعي بأخالقيات البحث العلمي في مجال مبادئ البحث والانتاجالعلمي.
 مصطلحات الدراسة: -1التزام ألاستاذ الجامعي :ونقصد به مدى قيام ألاستاذ بواجباته والانضباط في أدائها وفق ما تمليه
ضوابط وشروط مهنته ألاخالقية واملهنية.
 -2أخالقيات البحث العلمي :هي مجموعة الشروط والضوابط التي يتحلى بها ألاستاذ ،سواء في عملية
التدريس أو إلاشراف على الرسائل الجامعية أو مناقشتها أو أثناء البحث والانتاج العلمي ،وهي تحري
املعلومة والالتزام باألمانة العلمية في نقل املعارف ونسبها ألصحابها دون تلفيق أو نسبها لغير أصحابها.
 الدراسات السابقة: -1دراسة ريم الزعبي ( :)2012/2011هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة الالتزام لدى املعلمات
املتعاونات بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر الطالبات املتدربات في جامعة آل البيت .ولتحقيق
هدف الدراسة؛ تم تطبيق املنهج الوصفي وأداة تمثلت في استبانة ،وزعت على عينة الدراسة املكونة من
( (113طالبة متدربة ،في الفصل الثاني من العام الدراس ي  .2012/2011وقد أشارت نتائج الدراسة إلى
أن درجة التزام املعلمات املتعاونات بأخالقيات مهنة التعليم في مجاالت الدراسة الستة كانت عالية.
وأشارت النتائج أيضا إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة التزام املعلمات املتعاونات بأخالقيات
مهنة التعليم ،تعزى ملتغير الخبرة العملية في مجالين هما :مجال أخالقيات املعلمة املتعاونة تجاه زميالتها
في العمل ،وتجاه أولياء ألامور واملجتمع املحلي ،وكانت لصالح ذوات الخبرة العملية التي تزيد عن عشر
سنوات .وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة التزام املعلمة املتعاونة بأخالقيات مهنة
التعليم بحسب متغير املستوى ألاكاديمي (الزعبي ،2013 ،ص.)441.
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 -2دراسة مومني فؤاد ( :)1983سعت إلى تعرف مدى التزام املدراء واملديرات ،واملعلمين واملعلمات،
بالقواعد ألاخالقية أثناء ممارستهم العملية للمهنة .استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي معتمدا
على أداة الاستبانة املكونة من ) (73فقرة والتي تدور حول أربعة محاور رئيسة ،وهي :الالتزام بأخالقيات
املهنة نحو الطلبة ،واملجتمع ،واملعلمين أنفسهم ،ونحو املهنة ذاتها ،وقد طبقت الدراسة على عينة مكونة
من ( )425فردا ،وكان من نتائجها :أن املدراء واملديرات أكثر التزاما بالقواعد ألاخالقية للمهنة من
املعلمين واملعلمات ،كما أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية تعزى للخبرة فكلما زادت خبرة لدى املعلم
زاد التزامه بالقواعد ألاخالقية ،كما بينت النتائج أن إلاناث أكثر التزاما بالقواعد ألاخالقية من الذكور
وهذا يعود إلى التنشئة ألاردنية املحافظة حيث أن الفتيات ملتزمات بالقيم ألاخالقية أكثر من الذكور
(مومني.)1993 ،
 -3دراسة سيفات ) :)Cevat, 2002سعت إلى تحديد مستوى التزام املعلمين باملدرسة وبمهنة التعليم،
وبالعمل الوظيفي ،وبالعمل الجماعي .تكونت عينة الدراسة من ) )450معلما واعتمد على ثالثة مقاييس
مختلفة لقياس الالتزام بالعمل الوظيفي ،وقد أشارت النتائج إلى أن التزامهم باملدرسة كان متوسطا بينما
كان التزامهم بالعمل التعليمي وبمهنة التعليم والعمل الجماعي عاليا (الزعبي ،2013 ،ص.)447.
 -4دراسة زينغ وهوي  :)2005( Zheng & Huiهدفت إلى تحليل رؤى املجتمع الصيني ألخالقيات املعلم
والعوامل املؤثرة فيها .حيث اعتمد الباحثان املنهج املسحي من خالل بناء استبانة وزعت على عينة
مكونة من  195فردا ،حيث اشارت النتائج الى رض ى تام بنسبة  2.6%عن أخالقيات املعلم الصيني ،في
حين أظهرت النتائج رض ى  55%من أبناء املجتمع املحلي عن أخالقيات وسلوكيات املعلم مما يعني تمتع
املجتمع الصيني بنظرة ايجابية نحو املعلم .وتعتبر شخصية املعلم وتمتعه بالهيبة املطلوبة من أكثر
العوامل املؤثرة على ادائه لوظيفته .وقد اشار ما نسبته  88%من عينة الدراسة الى امكانية اعتبار املعلم
الصيني قدوة لغيره في قيمه واخالقياته وسلوكياته (.)Zehng, l, Hui, S, 2005, pp.88-99
 -5دراسة سليمان بن سالم ( :)2009هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة التزام املشرفين التربويين في
محافظات غزة بأخالقيات املهنة ،وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،معتمدا على استبانة
مكونة من  62فقرة ،وتكونت عينة الدراسة من  140مشرفا خالل العام الدراس ي  .2009وتوصلت
الدراسة إلى النتائج آلاتية :درجة التزام املشرفين بأخالقيات املهنة تراوحت بين  %60و .%90جاء ترتيب
املجاالت كما يلي :مجال الوظيفة ،مجال املعلمين ،مجال الزمالء ،مجال إلادارة ،مجال املجتمع .ال توجد
فروق في الالتزام باألخالقيات تعزى ملتغير سنوات الخدمة ،وتوجد فروق تعزى ملتغير التخصص (بن
سالم.)2009 ،
 -6دراسة أديب ذياب حمادنة ( :)2012/2011هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة التزام معلمـي
اللغـة العربيـة ومعلماتهـا فـي مـديريات تربيـة املفـرق أخالقيـات مهنـة التعلـيم مـن وجهـة نظـر مـديري
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ومـديرات مدارسهم ،كما سـعت إلـى معرفـة أثـر كـل مـن متغيـرات :الجـنس ،واملؤهـل العلمـي ،والخبرة في
إلادارة ،واملنطقة التعليمية ،وأثر التفاعالت الثنائيـة بـين تلـك املتغيـرات في تقدير درجة التزام معلمي
اللغة العربية بأخالقيات مهنة التعليم ،اسـتخدم الباحـث املنهج الوصفي املسحي إلجراء ِّ
الدراسة،
وتكونت عينة ِّ
َّ
الدراسة مـن  142مـديرا ومــديرة ،مــنهم  70مــديرا و  72مــديرة ممــن يعملــون فــي مــديريات
التربي ــة والتعليم ملحافظة املفرق اختيروا عشوائيا صمم الباحث استبانة لجمـع املعلومـات َّ
تكونت من 71
فقرة موزعة على  5مجاالت ،تم التأكد من صدقها وثباتهـا .وتوصلت ِّ
الدراسة إلى النتائج آلاتية -1 :جــاء
مجــال عالقــة معلــم اللغــة العربيــة بزمالئــه فــي املرتبــة ألاولــى ،بمتوســط حسـابي مقـداره  4.59كمـا جـاء
مجـال عالقـة معلـم اللغـة العربيـة بمسـؤوليه فـي املرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ  4.08وجاء مجال
عالقـة معلـم اللغـة العربيـة بمجتمعه في املرتبة َّ
الرابعة بمتوسط حسابي بلـغ  3.88بينمـا جـاء مجـال
عالقـة معل ــم اللغ ــة العربي ــة بمهنت ــه باملرتب ــة الخامس ــة ،ون ــال متوس ــطا حس ــابيا مق ــداره  -2 4.00ع ــدم
وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية عل ــى مس ــتوى 0.05 = αف ــي تقديرات مديري املـدارس ومـديراتها لدرجـة
التـزام معلمـي اللغـة العربيـة ومعلماتهـا بأخالقيــات مهنــة التعلــيم تعــزى إلــى جــنس املــدير ،أو إلــى مؤهلــه
العلمــي ،أو إلــى سـنوات خبرتـه فـي إلادارة املدرسـية ،أو إلـى التفـاعالت الثنائيـة بـين تلـك املتغيـرات على
املقياس الكلي ،وعلى املجاالت الفرعية (حمادنة، 2013 ،ص.)29.
 -7دراسة أحمد شريف (1428هـ) :هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى التزام معلمي املرحلة الثانوية
بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر املشرفين ومديري املدارس الثانوية بالعاصمة ،وقد استخدم
الباحث املنهج الوصفي املسحي على عينة من  120مشرفا ،مستخدما استبانة لجمع البيانات ،وأوجدت
الدراسة أن معلمي املرحلة الثانوية بصورة عامة ملتزمون بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر أفراد
العينة بدرجة كبيرة في جميع محاور الدراسة ،وأن أخالقيات املعلم في مهنة التدريس ليست في املستوى
املأمول (اللقماني.)1428،
 التعليق على الدراسات السابقة :أكدت جميع الدراسات على التزام املعلمين بأخالقيات مهنة التعليمحسب متغيرات كل دراسة ،سواء نحو الطلبة أو املجتمع ،أو املعلمين ،أو إلادارة ،أو اتجاه املهنة ،وأن
الالتزام املنهي بأخالقيات املهنة كان في املستوى في عمومه لكون املجتمعات العربية والاسالمية محافظة،
وتتقاطع هذه الدراسة مع دراستنا في كونها تناولت نفس املتغير وهو أخالقيات املهنة من وجهة نظر
املشرفين في معظم الدراسات ،وقد استفدنا منها في الجانب النظري وامليداني.
 الجانب النظري:أول -أخالقيات البحث العلمي في مجال التدريس :تتمثل فيما يلي:
 اعتزاز ألاستاذ بمهنة التدريس إملام ألاستاذ باملادة املعرفية لتخصصهمجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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 تطبق ألاستاذ للمعايير العلمية على املادة التي يدرسها تطبق ألاستاذ ملعايير الجودة على املنتج العلمي يقدم للطلبة املقرر الدراس ي بأهدافه يدير الحصة التعليمية بشكل جيد يستخدم وقت الحصة بما يحقق مصلحة التلميذ يعلم الطلبة مهارات التفكير العلمي يتابع باستمرار املستجدات العلمية في تخصصه يمتنع عن ممارسة الدروس الخصوصية مهما كان الظرف يلتزم بحضور املحاضرات في وقتها يلتزم بعدم اسناد الحصة ألستاذ آخر الا بإذن إلادارة يترقع عن كل ما يخل بواجباتك كأستاذ جامعي (لجنة املصداقية وألاخالقيات ،2009/2008 ،ص-1..)4
ثانيا -أخالقيات البحث العلمي في مجال ألابحاث العلمية ولانتاج العلمي :تتمثل فيما يلي:
 يشجع ألاستاذ كل ما من شأنه تعزيز البحث العلمي في الجامعة يلتزم ألاستاذ باملعايير املتعارف عليها في الحث العلمي يراعي الروح العلمية عند الالتزام بالشروط املنظمة للبحث العلمي يلتزم باألمانة العلمية عند الاقتباس في البحوث العلمية يوجه بحثه ملا يخدم مصلحة املجتمع يلتزم بذكر درجته العلمية بدقة في ألابحاث العلمية يتوخى الدقة في جمع بينات البحوث العلمية يبتعد عن التحيز أثناء تفسير النتائج يتفادى اهانة الباحث أثناء املناقشات العلمية يتفادى ابتزاز الباحث أثناء تحكيم أبحاثه يتجنب املشاركة البعيدة عن تخصصه يحترم مواقف الزمالء في البحوث العلمية يلتزم بالسرية في كتابة التقارير العلمية (اليوبي ،د-ت).ثالثا -أخالقيات البحث العلمي في مجال إلاشراف على الرسائل العلمية :تتمثل فيما يلي:
 يقدم ألاستاذ النصيحة العلمية في عملية اختيار املوضوع يزود الطالب الباحث باملعلومات الكافية عن كيفية اجراء البحثمجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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 يتأكد من قدرة الباحث على القيام ببحثه تحت اشرافه ينمي قدرة الباحث على تحمل مسؤولياته للدفاع عنها يقيم بدقة البحوث التي تشرف عليها يساعد الطلبة أثناء تحكيم أدوات البحث يحترم اللوائح املنظمة لقواعد الرسائل العلمية يساعد الباحث علميا لتحقيق الاستفادة في اعداد البحث العلمي يشجع الباحث على ابراز شخصيته العلمية في البحث ينمي أخالقيات البحث العلمي لدى الطالب الباحث يلتزم بمواعيد إلاشراف على الرسائل الجامعية يسجل املالحظات بدقة أثناء قراءة بحوث الطلبة يقيم نتائج بحوث الطلبة بموضوعية دون تحيز (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،2010 ،ص.)7-5. منهجية الدراسة امليدانية: -1منهج الدراسة :استخدم الباحث املنهج الوصفي لتحليل الاستجابات التي استقيناها من امليدان
لوصف مدى التزام ألاستاذ بأخالقيات املهنة في جانب أخالقيات البحث العلمي .من خالل الوصف
الكيفي للمعطيات ،ثم إعادة تحليلها كميا من أجل قياس درجة التأثير واصدار ألاحكام التقييمية.
 -2عينة الدراسة :شملت عينة الدراسة على ( )60أستاذاـ يشكلون عينة من هيئة التدريس من جامعة
املسيلة .وفيما يلي خصائص العينة:
جدول رقم  :01توزيع أفراد عينة الدراسة
النسبة
العدد
الفئة
الذكور
%75
45
%25
15
إلاناث
%100
60
املجموع
 -3حدود الدراسة :أجريت الدراسة في السداس ي الثاني من السنة  ،2017/1016بجامعة محمد
بوضياف باملسيلة.
 -4أداة جمع البيانات :هي عبارة عن استبيان يتكون من  39عبارة مقسمة إلى ثالثة مجاالت:
 املجال ألاول :مجال ألاخالقيات في التدريس ويتكون من  13فقرة. املجال الثاني :مجال ألاخالقيات في ألابحاث العلمية والانتاج العلمي ويتكون من  13فقرة. املجال الثالث :مجال ألاخالقيات في إلاشراف على الرسائل العلمية ويتكون من  13فقرة.مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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د .جلاب مصباح

يتم إلاجابة عنها وفق ثالثة بدائل هي :بدرجة عالية ( ،)3بدرجة متوسطة ( ،)2بدرجة ضعيفة
( .)1وقد حدد الباحث معيارا لتقييم هذه البدائل هو :من  %70فما فوق :يعني بدرجة كبيرة ،من %50
إلى  :%69.99يعني بدرجة متوسطة ،من  %49.99فما أقل :يعني بدرجة ضعيفة.
 -5صدق وثبات ألاداة :وللتأكد من صدق وثبات ألاداة اعتمدنا على صدق املحكمين وعددهم ثمانية
محكمين ( )08بقسم علم النفس جامعة املسيلة ،الذين أشاروا إلى قبول فقرات الاستبيان بنسبة فاقت
 %95مع تعديل بعض الفقرات سواء في الصياغة أو اختصارها حتى تكون دقيقة .كما اعتمد الباحثان
في حساب الثبات على طريقة التطبيق وإعادة التطبيق بفاصل زمني قدره  10أيام على عينة استطالعية
من  10أساتذة بجامعة املسيلة ،في الفترة بين  15مارس  2017إلى  24مارس  .2017وباستخدام معامل
الارتباط بيرسون كانت النتيجة  ،%90وبذلك يكون الصدق الذاتي .0.94
 -6ألاساليب إلاحصائية :استخدمت الدراسة التكرارات والنسب املئوية ومعامل الارتباط بيرسون.
 -7عرض النتائج على ضوء الفرضيات:
 عرض نتائج الفرضية ألاولى" :يلتزم ألاستاذ الجامعي بأخالقيات البحث العلمي في مجال التدريسبدرجة عالية".
جدول  :2استجابات أفراد العينة على فقرات املجال ألاول
الرقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

العبارات

تعتز بمهنة التدريس
تلم باملادة املعرفية لتخصصك
تطبق املعايير العلمية على املادة التي تدرسها
تطبق معايير الجودة على املنتج العلمي
تقدم للطلبة املقرر الدراس ي بأهدافه
تدير الحصة التعليمية بشكل جيد
تستخدم وقت الحصة بما يحقق مصلحة التلميذ
تعلم الطلبة مهارات التفكير العلمي.
تتابع باستمرار املستجدات العلمية في تخصصك
تمتنع عن ممارسة الدروس الخصوصية مهما كان
الظرف.
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

151

بدرجة
عالية
55
52
48
45
42
59
46
55
52
48

العدد ()06

البدائل
بدرجة
متوسطة
05
07
10
12
12
01
11
05
07
10

بدرجة
ضعيفة
00
01
02
03
06
00
03
00
01
02
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12
45
تلتزم بحضور املحاضرات في وقتها.
11
12
42
تلتزم بعدم اسناد الحصة ألستاذ آخر إال بإذن إلادارة.
12
01
59
تترقع عن كل ما يخل بواجباتك كأستاذ جامعي.
13
105
648
املجموع
13.80%
82.62
النسبة
جدول  :3ترتيب درجات استجابات أفراد العينة على فقرات املجال ألاول
الترتيب
النسبة
العدد
التقييم
الرقم
1
82.62%
648
بدرجة عالية
1
2
13.80%
105
بدرجة متوسطة
2
3
3.58%
12
بدرجة ضعيفة
3
أظهرت نتائج الجـدول أنه جاء في املرتبة ألاولى املستجيبون بدرجة عالية ،وذلك بنسبة بلغت
 %82.62من إجمالي استجابات أفراد عينة الدراسة على املجال ،بينما جاء في املركز الثاني املستجيبون
بدرجة متوسطة على هذا املجال ،وذلك بنسـبة بلغت  %13.80من إجمالي أفـراد عينة الدراسـة ،بينمـا
جـاء فـي املركـز الثالـث املستجيبون بدرجة ضعيفة بنسبة بلغت  %3.58من إجمالي أفراد عينة الدراسة.
هذا يعني أن ألاستاذ الجامعي يلتزم بأخالقيات البحث العلمي في مجال التدريس بدرجة عالية .ومنه
تحقق الفرضية ألاولى.
 عرض نتائج الفرضية الثانية" :يلتزم ألاستاذ الجامعي بأخالقيات البحث العلمي في مجال إلاشراف علىالرسائل العلمية بدرجة عالية".
جدول  :4استجابات أفراد العينة على فقرات املجال الثاني
بدرجة
بدرجة
بدرجة
الرقم العبارة
عالية متوسطة ضعيفة
01
05
54
تشجع كل ما من شأنه تعزيز البحث العلمي في الجامعة
1
06
12
42
تلتزم باملعايير املتعارف عليها في الحث العلمي
2
تراعي الروح العلمية عند الالتزام بالشروط املنظمة
01
10
49
3
للبحث
00
00
60
تلتزم باألمانة العلمية عند الاقتباس في البحوث العلمية
4
03
05
52
توجه بحثك ملا يخدم مصلحة املجتمع
5
04
08
48
تلتزم بذكر درجتك العلمية بدقة في ألابحاث العلمية
6
03
06
00
12
3.58%
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02
05
12
10
00
02
08
12
3.57%

58
تتوخى الدقة في جمع بينات البحوث العلمية
7
54
تبتعد عن التحيز أثناء تفسير النتائج
8
42
تتفادى اهانة الباحث أثناء املناقشات العلمية
9
49
تتفادى ابتزاز الباحث أثناء تحكيم أبحاثه
10
60
تتجنب املشاركة البعيدة عن تخصصك
11
58
تحترم مواقف الزمالء في البحوث العلمية
12
48
تلتزم بالسرية في كتابة التقارير العلمية
13
79
املجموع 674
10.00%
النسبة 86.43%
جدول  :5ترتيب درجات استجابات أفراد العينة على فقرات املجال الثاني:
الترتيب
النسبة
العدد
التقييم
الرقم
1
86.43%
674
بدرجة عالية
1
2
10.00%
79
بدرجة متوسطة
2
3
3.57%
12
بدرجة ضعيفة
3
لقد أظهرت نتائج الجـدول أنه جاء في املرتبة ألاولى املستجيبون بدرجة عالية ،وذلك بنسبة بلغت
 %86.43من إجمالي استجابات أفراد عينة الدراسة على املجال ،بينما جاء في املركز الثاني املستجيبون
بدرجة متوسطة على هذا املجال ،وذلك بنسـبة بلغت  %10.00من إجمالي أفـراد عينة الدراسـة ،بينمـا
جـاء فـي املركـز الثالـث املستجيبون بدرجة ضعيفة بنسبة بلغت  %3.57من إجمالي أفراد عينة الدراسة.
هذا يعني أن ألاستاذ الجامعي يلتزم بأخالقيات البحث العلمي في مجال إلاشراف على الرسائل العلمية
بدرجة عالية .ومنه تحقق الفرضية الثانية.
 عرض نتائج الفرضية الثالثة" :يلتزم ألاستاذ الجامعي بأخالقيات البحث العلمي في مجال مبادئالبحث والانتاج العلمي بدرجة عالية".
جدول  :6استجابات أفراد العينة على فقرات املجال الثالث:

الرقم

العبارات

1
2

تقدم النصيحة العلمية في عملية اختيار املوضوع
تزويد الطالب الباحث باملعلومات الكافية عن كيفية
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01
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إجراء البحث
تتأكد من قدرة الباحث على القيام ببحثه تحت إشرافك
3
تنمي قدرة الباحث على تحمل مسؤولياته للدفاع عنها.
4
تقيم بدقة البحوث التي تشرف عليها.
5
تساعد الطلبة أثناء تحكيم أدوات البحث.
6
تحترم اللوائح املنظمة لقواعد الرسائل العلمية.
7
تساعد الباحث علميا لتحقيق الاستفادة في إعداد.
8
البحث العلمي.
تشجع الباحث على ابراز شخصيته العلمية في البحث.
9
 10تنمي أخالقيات البحث العلمي لدى الطالب الباحث.
 11تلتزم بمواعيد إلاشراف على الرسائل الجامعية.
 12تسجل املالحظات بدقة أثناء قراءة بحوث الطلبة.
 13تقيم نتائج بحوث الطلبة بموضوعية دون تحيز.
املجموع
النسبة

د .جلاب مصباح

51
46
42
44
46
60

07
12
09
10
08
00

02
02
09
06
06
00

58
51
46
42
46
650
82.62%

02
07
12
09
08
38
11.43%

00
02
02
09
06
19
5.95%

جدول  :7ترتيب درجات استجابات أفراد العينة على فقرات املحور الثالث:
الترتيب
النسبة
العدد
التقييم
الرقم
1
82.62%
650
بدرجة عالية
1
2
11.43%
38
بدرجة متوسطة
2
3
5.95%
19
بدرجة ضعيفة
3
أظهرت نتائج الجـدول أنه جاء في املرتبة ألاولى املستجيبون بدرجة عالية ،وذلك بنسبة بلغت
 %82.62من إجمالي استجابات أفراد عينة الدراسة على املجال ،بينما جاء في املركز الثاني املستجيبون
بدرجة متوسطة على هذا املجال ،وذلك بنسـبة بلغت  %11.43من إجمالي أفـراد عينة الدراسـة ،بينمـا
جـاء فـي املركـز الثالـث املستجيبون بدرجة ضعيفة بنسبة بلغت  %5.95من إجمالي أفراد عينة الدراسة.
هذا يعني أن ألاستاذ الجامعي يلتزم بأخالقيات البحث العلمي في مجال مبادئ البحث والانتاج العلمي
بدرجة عالية .ومنه تحقق الفرضية الثالثة.
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 -8مناقشة وتفسير النتائج على ضوء الدراسات السابقة:
أكدت نتائج الدراسة على أن ألاستاذ الجامعي ملتزم بدرجة كبيرة بأخالقيات مهنته في مجاالت:
التدريس وفي مجال إلاشراف على الرسائل العلمية وفي مجال العلمي في مجال مبادئ البحث والانتاج
العلمي بدرجة عالية .وهذا دليل على الالتزام ألاخالقي واملنهي بميثاق أخالقيات املهنة الذي يسير الجامعة
الجزائرية ،وما يعزز هذا الطرح هو استجابات ألاساتذة هيئة التدريس أنفسهم ،فاألستاذ الجزائري ملتزم
بأخالقيات البحث العلمي في مهنته بدرجة عالية .وهناك العديد من الدراسات تؤكد هذه النتيجة منها:
دراسة ريم الزعبي  :2012/2011التي أشارت إلى أن درجة التزام املعلمات املتعاونات بأخالقيات مهنة
التعليم في مجاالت الدراسة كانت عالية .وأشارت النتائج أيضا إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في
درجة التزام املعلمات املتعاونات بأخالقيات مهنة التعليم ،تعزى ملتغير الخبرة العملية في مجالين هما:
مجال أخالقيات املعلمة املتعاونة تجاه زميالتها في العمل ،وتجاه أولياء ألامور واملجتمع املحلي ،وكانت
لصالح ذوات الخبرة العملية التي تزيد عن عشر سنوات .وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في
درجة التزام املعلمة املتعاونة بأخالقيات مهنة التعليم بحسب متغير املستوى ألاكاديمي (ريم الزعبي:
 ،2013ص .)441.وكذلك دراسة مومني فؤاد  :1983وكان من نتائجها :أن املدراء واملديرات أكثر التزاما
بالقواعد ألاخالقية للمهنة من املعلمين واملعلمات ،كما أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية تعزى للخبرة
فكلما زادت خبرة لدى املعلم زاد التزامه بالقواعد ألاخالقية ،كما بينت النتائج أن إلاناث أكثر التزاما
بالقواعد ألاخالقية من الذكور وهذا يعود إلى التنشئة ألاردنية املحافظة حيث أن الفتيات ملتزمات
بالقيم ألاخالقية أكثر من الذكور (مومني فؤاد .)1983 :كما نجد دراسة سيفات ) :)Cevat, 2002وقد
أشارت النتائج إلى أن التزام ألاساتذة باملدرسة كان متوسطا بينما كان التزامهم بالعمل التعليمي وبمهنة
التعليم والعمل الجماعي عاليا (ريم الزعبي ،2013 :مرجع سابق ،ص .)447وفي دراسة زينغ وهوي
 :2005 Zheng & Huiحيث اشارت النتائج الى رض ى تام عن أخالقيات املعلم الصيني ،في حين أظهرت
النتائج رض ى  55%من أبناء املجتمع املحلي عن أخالقيات وسلوكيات املعلم مما يعني تمتع املجتمع
الصيني بنظرة ايجابية نحو املعلم .وتعتبر شخصية املعلم وتمتعه بالهيبة املطلوبة من أكثر العوامل
املؤثرة على ادائه لوظيفته .وقد اشار ما نسبته  88%من عينة الدراسة الى امكانية اعتبار املعلم الصيني
قدوة لغيره في قيمه واخالقياته وسلوكياته ( .)Zehng, l, Hui, S: 2005, pp.88-99ونجد في دراسة
سليمان بن سالم  :2009أن درجة التزام املشرفين بأخالقيات املهنة تراوحت بين  %60و .%90جاء
ترتيب املجاالت كما يلي :مجال الوظيفة ،مجال املعلمين ،مجال الزمالء ،مجال إلادارة ،مجال املجتمع .ال
توجد فروق في الالتزام باألخالقيات تعزى ملتغير سنوات الخدمة ،وتوجد فروق تعزى ملتغير التخصص
(سليمان بن سالم بن خليل الرومي .)2009 :وفي دراسة أحمد شريف 1428ه :التي أوجدت أن معلمي
املرحلة الثانوية بصورة عامة ملتزمون بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر أفراد العينة بدرجة كبيرة
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في جميع محاور الدراسة ،وأن أخالقيات املعلم في مهنة التدريس ليست في املستوى املأمول (أحمد
شريف بن عايد اللقماني.)1428 :
 خاتمة :وعموما يمكن القول إن ألاستاذ الجامعي ملتزم بدرجة كبيرة بأخالقيات مهنة التعليم عموماوألامانة العلمية بدرجة خاصة ،بحيث يستخدم تقنيات البحث العلمي في تدريسه للطلبة من حيث
توثيق معارفه والالتزام بآداب الحصة التدريسية والقواعد التي تحكمها ،والتي تكون فيها اخالقيات
البحث العلمي في تلك العالقة التفاعلية بين ألاستاذ والطالب .باإلضافة إلى التحلي بروح البحث العلمي
أثناء إلاشراف على الرسائل من خالل توجيه الطالب إلى مصادر املعرفة وتوجيهه ومساعدته على انجاز
بحثه وكيفية انهائه ...وكذلك أثناء الانتاج العلمي من خالل دعم بحوثه لصالح املجتمع وتشجيع البحث
العلمي والالتزام بالبحث العلمي وشروطه وقواعده ،وهي أساس الالتزام بمبادئ البحث العلمي كرسالة
أخالقية .وعليه يوص ي الباحث بما يلي:
 ضرورة توخي الجدية في تطبيق ميثاق أخالقيات مهنة التعليم الجامعي. اقتناع ألاستاذ بأنه قدوة لطلبته ،وهو يؤثر فيهم بطرق مختلفة. ضرورة تدريب الطلبة على أخالقيات املهنة من خالل ممارسة نشاطات البحث العلمي. التنديد بالسرقات العلمية ومحاربتها بمختلف الطرق. -تدريس مقياس أخالقيات املهنة في كل التخصصات الجامعية.
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ملحق الدراسة :استبيان أخالقيات البحث العلمي
مجال ألاخالقيات في التدريس
الرقم العبارات

البدائل
بدرجة بدرجة
عالية متوسطة

بدرجة
ضعيفة

تعتز بمهنة التدريس
1
تلم باملادة املعرفية لتخصصك
2
تطبق املعايير العلمية على املادة التي تدرسها
3
تطبق معايير الجودة على املنتج العلمي
4
تقدم للطلبة املقرر الدراس ي بأهدافه
5
تدير الحصة التعليمية بشكل جيد
6
تستخدم وقت الحصة بما يحقق مصلحة التلميذ
7
تعلم الطلبة مهارات التفكير العلمي
8
تتابع باستمرار املستجدات العلمية في تخصصك
9
تمتنع عن ممارسة الدروس الخصوصية مهما كان الظرف
10
تلتزم بحضور املحاضرات في وقتها
11
تلتزم بعدم اسناد الحصة ألستاذ آخر الا بإذن إلادارة
12
تترقع عن كل ما يخل بواجباتك كأستاذ جامعي
13
مجال ألاخالقيات في ألابحاث العلمية والانتاج العلمي
تشجع كل ما من شأنه تعزيز البحث العلمي في الجامعة
1
تلتزم باملعايير املتعارف عليها في الحث العلمي
2
تراعي الروح العلمية عند الالتزام بالشروط املنظمة للبحث
3
العلمي
تلتزم باألمانة العلمية عند الاقتباس في البحوث العلمية
4
توجه بحثك ملا يخدم مصلحة املجتمع
5
تلتزم بذكر درجتك العلمية بدقة في ألابحاث العلمية
6
تتوخى الدقة في جمع بينات البحوث العلمية
7
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تبتعد عن التحيز أثناء تفسير النتائج
8
تتفادى اهانة الباحث أثناء املناقشات العلمية
9
تتفادى ابتزاز الباحث أثناء تحكيم أبحاثه
10
تتجنب املشاركة البعيدة عن تخصصك
11
تحترم مواقف الزمالء في البحوث العلمية
12
تلتزم بالسرية في كتابة التقارير العلمية
13
مجال ألاخالقيات في إلاشراف على الرسائل العلمية
تقدم النصيحة العلمية في عملية اختيار املوضوع
1
تزويد الطالب الباحث باملعلومات الكافية عن كيفية اجراء
2
البحث
تتأكد من قدرة الباحث على القيام ببحثه تحت اشرافك
3
تنمي قدرة الباحث على تحمل مسؤولياته للدفاع عنها
4
تقيم بدقة البحوث التي تشرف عليها
5
تساعد الطلبة أثناء تحكيم أدوات البحث
6
تحترم اللوائح املنظمة لقواعد الرسائل العلمية
7
تساعد الباحث علميا لتحقيق الاستفادة في اعداد البحث
8
العلمي
تشجع الباحث على ابراز شخصيته العلمية في البحث
9
تنمي أخالقيات البحث العلمي لدى الطالب الباحث
10
تلتزم بمواعيد إلاشراف على الرسائل الجامعية
11
تسجل املالحظات بدقة أثناء قراءة بحوث الطلبة
12
تقيم نتائج بحوث الطلبة بموضوعية دون تحيز
13
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تأثير الفايسبوك على القيم الاجتماعية لدى الطالب الجامعي
أ .نصيب أسماء
د .بخوش وليد
جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي
 امللخص :هدفت هذه الورقة البحثية إلى دراسة تأثير الفايسبوك على القيم الاجتماعية لدى الطالبالجامعي حيث تكونت عينة الدراسة من  50طالب من كلية العلوم الاجتماعية وإلانسانية بجامعة
العربي بن املهيدي -أم البواقي -وصمم لذلك استبيان يحتوي على  23فقرة وبعد املعالجة إلاحصائية
توصلنا إلى أن الفايسبوك يؤثر على كل من قيم املشاركة والتواصل وقيم الوعي الاجتماعي والحس
ألاخالقي لدى الطالب الجامعي وعلى ضوء هذه النتائج تم تقديم جملة من التوصيات التي من شأنها أن
تسهم في عالج املشكلة املطروحة.
-Abstract :This paper aims to highlight to the impact of facebook on the social values of the
university student. The study sample consisted of 50 students from the Faculty of Social and
Human Sciences at Larbi Ben M'hidi University, Oum el Bouaghi. This questionnaire was
designed to contain23 questions. The values of participation, communication, the values of
social awareness and the values of moral sense. In the light of these results, a number of
recommendations were presented that would contribute to the treatment of the problem
 مقدمة:تعتبر شبكات التواصل الاجتماعي الظاهرة إلاعالمية ألابرز في عاملنا اليوم كونها تجذب مختلف
فئات املجتمع خاصة فئة الشبابية منهم باعتبارهم ألاكثر تأثرا بهذه الوسائط ،ويعتبر الفايسبوك أحد
الشبكات الالكترونية التواصلية التي شاع استخدامها لدى فئة الشباب على وجه الخصوص الجامعيين
منهم ،وقد ساهم الفايسبوك في نشر ثقافة التواصل الاجتماعي وعمل على إضفاء بعد حديث من أبعاد
الاتصال وغير الكثير من جوانب الحياة البشرية وتسهيلها ،وهذا نظرا ألنه منح أفراده حرية التعبير عن
أفكارهم وأرائهم وأتاح لهم التفاعل مع محتوياتها وجعل من مستهلكيه مجتمعا افتراضيا يتواصلون مع
بعض من أي مكان في العالم ،إلى أن هذه الوسيلة كان لها تأثيرات ذات البعد العميق على قيم ألافراد
املتعاطين لهذه التقنيات التواصلية والدراسة الراهنة بصدد الكشف عن تأثيراته وتجلياته الطارئة على
نسق القيم الاجتماعية لدى الطالب الجامعي.
 إشكالية الدراسة:تعد شبكات التواصل الاجتماعي في عصرنا الراهن أحد أهم الوسائل إلاعالمية الحديثة نظرا ملا
تحويه من خصائص جعلتها تحظى بمتابعة شعبية عالية واهتمام من طرف كافة فئات املجتمع ،وهي
تعتبر من أكفء الوسائل التي سهلت تواصل املجتمعات إلانسانية في جميع أنحاء العالم ذلك أنها أتاحت
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لهم الفرصة لنقل أفكارهم ومناقشة قضاياهم وفق اتصال رقمي وعلى فضاء مفتوح بعيد عن الحدود
الجغرافية والزمنية ،ويعد الفايسبوك ألاداة إلاعالمية ألاكثر جذبا لفئات املجتمع خاصة الشباب منهم
كونه شكل من مستخدميه مجتمع افتراض ي تخطى كل ألاطر املحلية وخرج به إلى الفضاء الكوني ،وفتح
نافذة على العالم وأثر على الواقع الاتصالي اليومي وصنع واقع جديد له أبعاده وتداعياته الخاصة ،تلك
التداعيات التي فرضت على الفرد واملجتمع على حد سواء ذلك أن الاستخدام املتنامي للفايسبوك قد
أفرز أنماط ممارسة للحياة اليومية جديدة وأشكال تواصل مستحدثة ونشر ثقافات غريبة وبالتالي قد
أحدث طفرة مميزة في مجال الاتصال وعلى مستوى نتائجه وفي كل املجاالت والواقع املعاش يشير إلى أن
الفايسبوك كان له تأثير على الشباب والقيم التي يؤمنون بها وبالتحديد الطلبة الجامعيين وما يحملونه
من قيم اجتماعية وسمات فكرية تميزهم عن غيرهم والتي من املمكن أن نعتبرها مجموعة من الرموز
واملعاني والدالالت التي تسهم في تحديد سلوكاتهم وتعمل على ضبط تصرفاتهم ،وقد عمل الفايسبوك
على ترسيخ هذه القيم الاجتماعية أو تغييرها ،إذ ظهر التواصل عبر هذه الشبكة كتطور لالتصاالت أين
أتيحت الفرصة للشباب الجامعي لنقل أفكارهم والتعبير عن أرائهم عبر شاشات الالكترونية وأصبح
الطالب الجامعي يقض ي جل وقته مع الفايسبوك ويعتمد عليه حتى في شؤون التعلم والدراسة ما جعله
يؤثر على منظومة قيمه وغير في أنماط معيشته وسلوكاته وعاداته وطرف تفكيره وأساليب معامالته
املختلفة واستنادا لهذا إلاطار التصوري نحاول من خالل الدراسة الراهنة الكشف عن تأثير الفايسبوك
على القيم الاجتماعية لدى الطالب الجامعي بجامعة العربي بن مهيدي -أم البواقي -بالتركيز تحديدا على
قيمة الوعي الاجتماعي والحس ألاخالقي وقيم املشاركة والتواصل في محاولة لإلجابة على سؤال بحثي
مفاده :ما تأثير الفايسبوك على القيم الاجتماعية لدى الطالب الجامعي؟
وتندرج تحته ألاسئلة الفرعية التالية:
 ما تأثير الفايسبوك على قيمة التواصل واملشاركة لدى الطالب الجامعي؟ ما تأثير الفايسبوك على قيمة الحس ألاخالقي لدى الطالب الجامعي؟ أهمية الدراسة:تستمد الدراسة الراهنة أهميتها من أهمية املوضوع ذاته ألنه يعد من املواضيع امللحة التي وجب
على الباحثين في مختلف مجاالت العلوم الاجتماعية دراستها وتقديم تحليل مستفيض حولها ،وهذا
انطالقا من املعطيات الواقعية التي تثبت أننا نعيش ضمن واقع إعالمي تواصلي غير مألوف وصلنا عبره
إلى اختزال حقيقي ونهائي لبعدي الزمان واملكان ،ما أفرز جملة من التأثيرات على املجتمع الجزائري
بمختلف شرائحه تلك التأثيرات التي مست قيمه وهويته الاجتماعية ذلك أن هذه الوسائل تعمل على
نشر ثقافات جديدة مختلفة عن ثقافتنا التي نشأ املجتمع عليها ،وتزداد أهمية الدراسة الراهنة ألنها
تعكس أراء فئة هامة وهي طلبة الجامعة حول مجمل التداعيات الناتجة عن الاستعمال الدائم
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للفايسبوك ويتوقع في هذا املجال أن تخرج الدراسة باقتراحات وتوصيات على ضوء النتائج املتحصل
عليها ،والتي من شأنها أن تسهم في عالج مشكل إلاقبال غير الرشيد على الفايسبوك من قبل الطلبة
وتعمل على وضع حلول لها وهذا من الناحية العملية أما أهمية الدراسة من الجانب العلمي فهي تمثل
امتداد لدراسات قامت في نفس السياق وهي تحاول تشجيع البحث العلمي وتزويد القارئ بمعلومات
حول املشكلة املدروسة.
 أهداف الدراسة:تهدف الدراسة الراهنة إلى معرفة تأثير الفايسبوك على القيم الاجتماعية لدى الطالب الجامعي
وذلك من خالل:
 معاينة تأثير الفايسبوك على قيمة التواصل واملشاركة لدى الطالب الجامعي. الكشف عن تأثير الفايسبوك على قيمة الحس ألاخالقي لدى الطالب الجامعي. إلاطار املفاهيمي للدراسة:يمكن حصرها مفاهيم الدراسة الراهنة في املفاهيم التالية :الفايسبوك والقيم الاجتماعية
والطالب الجامعي.
 -1مفهوم الفايسبوك:
عرف على أنه "موقع تواصل اجتماعي في الشبكة العاملية يتيح فتح حائط أي صفحة خاصة أو
عامة لكل من يملك حساب بريد الكتروني حيث يتيح نشر ما نشاء من محتوى ويضيف ما نشاء من
أصدقاء ومتابعة من نشاء كما يمكنه إنشاء مجموعات أو انضمامه لها يعتمد على بعض املمارسات
التفاعلية على غرار إلاعجاب بمحتوى معين ومشاركته والتعليق عليه والرد على التعليق معين وإرسال
رسائل له على الخاص كما يتيح املحادثة الفورية واملكتوبة واملصورة ويوفر خدمات وتطبيقات عديدة
كاأللعاب إلالكترونية" (قناوي ،2015 ،ص.)10.
كما عرف كونه "موقع من مواقع شبكات التواصل الاجتماعي أي أنه يتيح عبره لألشخاص
العاديين والاعتباريين كالشركات أن يبرز نفسه وأن يعزز مكانته عبر أدوات املوقع للتواصل مع أشخاص
آخرين ضمن نطاق ذلك املوقع أو عبر التواصل مع مواقع تواصل أخرى وإنشاء روابط تواصل مع
آلاخرين" (غسان ،املقدادي ،2013 ،ص .)34.ويالحظ على هذين التعريفين أنهما قد عرفا الفايسبوك
انطالقا من خصائصه والتي منها القدرة على النشر وإضافة أصدقاء ومتابعتهم وإنشاء مجموعات إضافة
إلى القدرة على املحادثة والدردشة الفورية ،وانطالقا من الخصائص التركيبية ملفهوم الفايسبوك
وطبيعة الدراسة الراهنة وواقع امليدان يمكن تعريفه بأنه "موقع تواصلي وتفاعلي يتم استخدامه عبر
شبكة الانترنت يتيح لكل أفراد املجتمع وفي أي مكان في العالم سهولة املراسلة والتفاعل مع آلاخرين
وتبادل املعلومات والثقافات ويوفر لهم الفرصة في الانفتاح على ألاخر".
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 -2مفهوم القيم الاجتماعية:
عرفت على أنها "مجموعة العادات وألاعراف ومعايير السلوك واملبادئ املرغوبة التي تمثل ثقافة
مجموعة من الناس أو جماعة أو فرد وتعتبر عناصر بنائية مشتقة من التفاعل الاجتماعي وتعبر عن
مكونات أساسية للمجتمع إلانساني كما أن دراستها تعتبر مهمة للبحث الاجتماعي" (العريش والدوسري،
 ،2015ص .)78.كما عرفت على أنها "مجموعة ألابنية الفكرية املتوازنة اجتماعيا والتي تتعلق بما
يستخدمه وما يملكه وما يفعله الناس وتنطوي على الاعتقاد فيما هو مرغوب فيه وما هو غير مرغوب
فيه وتحكم عالقة إلانسان بذاته وألاخر وتنعكس في السلوك املالحظ"(عبد القادر وإبراهيم،2001،
ص .)213.ويتضح من خالل التعريفين أن القيم الاجتماعية هي املبادئ التي يحملها الفرد والتي تتأثر
بأفكاره ومعتقداته املكتسبة من املحيط الاجتماعي ،وهي تلعب دور في توجيه سلوكه وتنظم معامالته
وعالقاته باآلخرين ،واستنادا للخصائص التركيبية ملفهوم القيم الاجتماعية وطبيعة الدراسة الراهنة
وواقع امليدان يمكن تعريفها على أنها "جملة املبادئ وألاسس التي يحملها الفرد أو املجتمع والتي تميزه
عن غيره من ألافراد واملجتمعات وهي تعمل على توجيهه نحو ما هو مرغوب فيه ومتعارف عليه اجتماعيا
وهي أنواع منها قيم الترابط واملشاركة وقيم الوعي الاجتماعي ومنها القيم ألاخالقية".
 -3مفهوم الطالب الجامعي:
عرف الطالب الجامعي على كونه "ذلك الشخص الذي سمحت له كفاءته العلمية الانتقال من
الدرجة الثانوية إلى الجامعة تبعا لتخصصه ليتحصل في ألاخير على شهادة معترف بها" كما عرف بأنه
"هو الشخص الذي أنهى الدراسة الجامعية ومازال يواصل بها الدراسة في شكل تكوين مدى الحياة إذ
يمثل أحد أهم العناصر الفاعلة في التكوين الجامعي كما يمثل عدديا الفئة الغالبة في املؤسسة
الجامعية"(أحمد ،2009 ،ص .)34.وانطالقا من الخصائص التركيبية ملفهوم الطالب الجامعي وطبيعة
الدراسة الراهنة ،وواقع امليدان يمكن تعريفه على أنه "أحد مدخالت املؤسسة الجامعية ويمثل الفئة
ألاكبر حجما فيها وهو من سنحت له الفرصة الستكمال دراسته ألاكاديمية في الجامعة نظرا لكفاءته
ومؤهالته العلمية التي أهلته لذلك وهو شخص متميز حامل ملنظومة من القيم واملعايير التي تميزه عن
بقية فئات املجتمع".
 فرضيات الدراسة:انطلقت الدراسة الراهنة الختبار فرضيتين هما:
 الفرضية ألاولى :يؤثر الفايسبوك على قيم التواصل واملشاركة لدى الطالب الجامعي. -الفرضية الثانية :يؤثر الفايسبوك على قيمة الحس ألاخالقي لدى الطالب الجامعي.
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 منهج الدراسة:لرصد تأثير الفايسبوك على القيم الاجتماعية لدى الطالب الجامعي استخدمت الدراسة الراهنة
املنهج الوصفي ،ذلك ألنها تندرج ضمن إطار الدراسات الوصفية ،التي تهدف إلى وصف الظاهرة محل
الدراسة والتعرف على عناصرها ،عن طريق جمع البيانات حولها وتصنيفها وتحليلها كيفيا وإخضاعها
للفحص الدقيق.
 مجتمع الدراسة وأدوات جمع البيانات:مجتمع الدراسة هو طلبة كلية العلوم الاجتماعية وإلانسانية بجامعة أم البواقي حيث تم اختيار
عينة عرضية بطريقة قصدية وقد تم توزيع  54استمارة على الطلبة وبالتالي كان حجم العينة يقدر بـ 54
طالب واستعنا في جمع البيانات على املقابلة الحرة واستمارة الاستبيان.
 عرض وتحليل البيانات وتفسيرها:في هذا الجزء نتناول عرض البيانات وتحليلها وفقا ملحاور الاستمارة كاآلتي:
أوال :الفايسبوك والقيم املشاركة والتواصل لدى الطالب الجامعي.
جدول رقم  :01استخدام الفايسبوك
العينة

البدائل
أقل من سنة
من 01سنة إلى  02سنة
من3سنة فأكثر

البدائل

البدائل

التكرار
06
17
31

النسبة املئوية
%11،11
%31،48
%57،40

جدول رقم  :02عدد ساعات استخدام الفايسبوك يوميا
النسبة املئوية
التكرار
العينة
%05،55
03
أقل من ساعة
%37،03
20
من ساعة إلى 2ساعة
%57،40
20
من  2ساعة فأكثر
جدول رقم  :03مدى عزل الفايسبوك للطالب عن واقعه الاجتماعي
النسبة املئوية
التكرار
العينة
%38،89
21
نعم
%61،11
33
ال
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جدول رقم  :04مدى التواصل الطالب مع لاهل
النسبة املئوية
التكرار
العينة
البدائل
%46،29
25
نعم
%53،70
29
ال
يوضح الجدول رقم ( )01و( )02على التوالي أن نسبة  %57،40من مفردات العينة يستعملون
الفايسبوك من منذ أكثر من ثالث سنوات ونسبة  %57،40من مفردات العينة تستعمله من ساعتين إلى
أكثر وهذا يعبر عن التكالب إلاعالمي إن صح التعبير والاستهالك املتطاول لهذه التقنية فاستعماله يوميا
من ساعتين فأكثر يعبر عن ضعف التواصل الواقعي لدى هذه الفئة وهو من النتائج السلبية والوخيمة
التي أحدثت قطيعة بين حياة الطالب الواقعية وحياته ضمن العالم الافتراض ي وهي نفس النتيجة التي
تحصلنا عليها واملبينة في الجدول رقم ( )03حول مدى عزل الفايسبوك للطلبة عن واقعهم الاجتماعي إذ
أفادت نسبة %11،61من مفردات العينة املبحوثة أن استعمالهم للفايسبوك أدى إلى عزلهم عن واقعهم
الاجتماعي فهم مغيبون عن أحداث محيطهم وقضايا مجتمعهم ،ونفس ألامر ينطبق على نفس نتائج
املوضحة في الجدول رقم ( )04حيث بينت نسبة  %53،70من مفردات العينة أنه مع استخدامهم
املتنامي لتطبيق الفايسبوك كموقع للتواصل الاجتماعي ضعف معدل تواصلهم الحقيقي مع ألاهل وهذا
أمر بديهي جدا ومن القضايا التي نشهدها حاليا فمثال الطالب الجامعي يقض ي ثلث يومه في الجامعة
وعلى ألارجح أكثر من ثالث ساعات يقضيها على شبكة الانترنت وفي الدردشة عبر الفايسبوك ،فال يوجد
وقت ليتواصل مع أهله وهو ما يعبر من جهة أخرى عن تفش ي حالة من الانعزالية والوحدة بين أفراد
ألاسرة الواحدة وألاهل عموما وهو ش يء قد الحظناه فكثيرا من املناسبات التي تمر على ألاسر وتقتض ي
تجمعهم ببعض إلى أنهم يكتفون بالتواصل عبر الفايسبوك أي أن هذا ألاخير حل محل التواصل واللقاء
الشخص ي.
جدول رقم  :05ممارسة الطالب لألنشطة الاجتماعية
النسبة املئوية
التكرار
العينة
البدائل
%29،62
18
نعم
%70،37
36
ال
تبين الشواهد إلاحصائية املوضحة في الجدول رقم ( )05أن نسبة %29،62من مفردات العينة
يرون أن الفايسبوك قد أدى إلى تراجع مستوى مشاركتهم في مختلف ألانشطة الاجتماعية في حين أن
نسبة %70،37من مفردات العينة بينت عكس ذلك تماما ما يعني أنه لم يؤدي إلى تراجع مدى
مساهمتهم في ذلك ،ويمكن أن نفسر هذه النتيجة بما وصفه لنا مفردات العينة أثناء مقابلتهم حيث
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أوضحوا لنا أنهم ال يزالون يمارسون هواياتهم كالرياضة مثال في حين أوضح البعض منهم أثناء املقابلة
أنهم يستعملونه حتى أثناء مزاولة هذه النشاطات.
جدول رقم  :06هروب الطالب من مشكالته
النسبة املئوية
التكرار
العينة
البدائل
%70،37
38
نعم
%29،62
16
ال
جدول رقم  :07الفرصة التي يتيحها الفايسبوك
النسبة املئوية
التكرار
العينة
البدائل
%30،95
26
سهولة املراسلة
التقارب الفكري
%27،38
23
%17،85
15
مشاركة اهتمامات آلاخرين
%09،52
08
التعريف بالذات
%14،28
12
تنشيط مهارات التواصل
يبين الجدول رقم ( )06أن نسبة  %70،37من مفردات العينة دلت على أن الفايسبوك يعتبر
بالنسبة لهم فرصة للهروب من مشكالت حياتهم وهذا من أكثر النتائج السلبية الستعماله إذ يسبب
حالة من الانغالق وعدم مواجهة والخوف من مشكالت الحياة والتي تعتبر نتائج ضارة وتسبب للفرد
مشكلة افتقاد ثقافة الحوار واملساهمة في حل املشاكل وبالتالي افتقاد ثقافة الحوار واملواجهة والتواصل
لحل أي مشكل ،كما يوضح الجدول رقم ( )07أن نسبة  %30،95من استجابات مفردات العينة
املبحوثة بينت أن الفايسبوك يتيح الفرصة في سهولة املراسلة والتواصل ونسبة  %27،38من استجابات
مفردات العينة بينت أنه يتيح لهم الفرصة في تحقيق التقارب الفكري بينما أوضحت نسبة  %17،85من
استجابات مفردات العينة أنه يمنحهم فرصة ملشاركة اهتمامات آلاخرين في حين بينت نسبة %14،28
من استجاباتهم تدل على أنه قد ساعدهم في تنشيط مهارات التواصل الالكتروني في حين بينت نسبة
 %09،52من استجابات مفردات العينة املبحوثة أنه يساعد في التعريف بالذات كل هذه ألامور من
الجوانب املفيدة التي يساهم في تحقيقها الفايسبوك فعلى الرغم من جوانبه السلبية إال أنه قد عمل
على خلق ما يعرف بالتجانس الفكري والتقارب الثقافي والانفتاح على ثقافات املجتمعات ألاخرى
والاستفادة منها انطالقا من خاصية سهولة املراسلة والتفاعل املباشر كما ساعد أيضا على تنمية قدرات
الفرد في التواصل مع ألاخرين إذ بين كثير من مفردات العينة املبحوثة أثناء مقابلتهم أن استعمالهم
للفايسبوك وتواصلهم مع أفراد ذوي ثقافات مختلفة قد ساعدهم على تعلم لغات أجنبية أو حتى تعلم
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لغات محلية كما ساعد أيضا في مشاركة ميول ألاصدقاء وهواياتهم وتعلمها والتعريف آلاخرين بميولهم
واهتماماتهم.
جدول رقم  :08إعادة روابط الصداقات القديمة
العينة

البدائل
نعم
ال

النسبة املئوية
%59،25
%40،74

التكرار
32
22

جدول رقم  :09مهارات التفاعل الشخص ي الواقعي
النسبة املئوية
التكرار
العينة
البدائل
%24،07
13
نعم
%75،92
41
ال
توضح البيانات الكمية الواردة في الجدول رقم ( )08أن نسبة  %59،25من مفردات العينة
املدروسة بينت أن الفايسبوك ساعدهم على إعادة روابط صدقاتهم القديمة وهو جانب أخر من
الجوانب أو الخدمات إلايجابية التي يقدمها الفايسبوك ملستخدميه حيث أمكن من إعادة وتجديد
العالقات القديمة كروابط الصداقة التي انقطعت وهذه خاصية يتميز بها الفايسبوك إذ يتيح الوصول
إلى آلاخرين باستعمال البريد أو رقم الهاتف كما أنه يتيح ملستعمليه التعريف بأنفسهم وعرض أهم
بياناتهم الشخصية ما يساعد آلاخرين في العثور عليهم ،في حين يفيد الشواهد الكمية املوضحة في
الجدول رقم ( )09أن نسبة  %75،92يرون أن الفايسبوك لم يقلل من مستوى مهارات تفاعل الشخص ي
الواقعي في حين بينت نسبة قليلة والتي قدرت بـ %24،07أن الفايسبوك قد أثر سلبا على ذلك التفاعل
مما أدى إلى تراجعه ويمكن تفسير هذه النتيجة بالقول أن الفايسبوك هو أداة كمالية للتواصل وليس
ضرورية وأن أول أشكال التواصل هو التواصل املباشر والشخص ي كذا أن الفايسبوك هو واقع فرضته
العوملة تقريبا عام  2004على الفرد واملجتمع وبالتالي ال يمكن أن يؤثرا تأثيرا سلبي قوي على مهارات
التواصل ألسباب هي أن ألاولى في التواصل هو اللقاء وثانيا أن الفايسبوك ليس هو الشكل الوحيد
للتواصل وأن ألافراد وفي كل املجتمعات ال يمكن أن يستغنوا عن الاتصال الشخص ي وأن الفايسبوك ال
يغنيهم عن ذلك وأن ذلك الاتصال هو شكل ضروري الستمرار الحياة وبالتالي هو في نفس الوقت ال يؤثر
على مهاراتهم وقدراتهم في ذلك هذا إن لم يساعد على تطويرها وتنميتها.
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 نتيجة الفرضية لاولى:يؤثر الفايسبوك على قيم املشاركة والتواصل لدى الطالب الجامعي سلبا وإيجابا فمن الناحية
إلايجابية هو يساهم في تحقيق سهولة املراسلة والاتصال ويساعد على تبادل املعلومات والثقافات
ويسهم في تحقيق التقارب الفكري والثقافي في حين أنه ينعكس سلبا على معدل التواصل مع ألاهل
ويؤدي إلى تفش ي حالة من الانعزالية والوحدة ويؤدي إلى ضعف العالقات الشخصية الحقيقية.
ثانيا :الفايسبوك وتأثيره على الحس ألاخالقي لدى الطالب الجامعي.
جدول رقم  :10الاستخدامات السلبية للفايسبوك
النسبة املئوية
التكرار
العينة
البدائل
%35،81
19
نعم
النسبة املئوية
التكرار
العينة
ال البدائل
%16،66
09
القرصنة
%12،96
07
التخريب
%09،25
05
إلاساءة لآلخرين
%25،92
14
تطلع على صفحات الجنس
جدول رقم  :11التطلع على صفحات نجوم الفن
البدائل

النسبة املئوية
التكرار
العينة
%64،81
35
نعم
%35،18
19
ال
جدول رقم  :12تكوين العالقات الغرامية بالفايسبوك

النسبة املئوية
التكرار
العينة
البدائل
53،70
29
نعم
46،29
25
ال
تفيد الشواهد إلاحصائية الواردة في الجدول رقم ( )10أن نسبة  %64،81يستعملون
الفايسبوك في استخدامات سلبية التي قد تنوعت بين أعمال القرصنة والتخريب إلى استعماله إليذاء
آلاخرين وإلاساءة إليهم انتهاء إلى اطالعهم على الصفحات إلاباحية لألخالقية والتي تبث صور ومشاهد
غير الئقة وفي هذا املجال يمكن أن نقول أن الفايسبوك له التأثير السلبي على الشباب ألنهم يستعملونه
في أغراض ليس لها مغزى وال فائدة وليس لها منطلق أخالقي تستند إليه ويبرر ذلك الفعل وهذا ما يدعم
البيانات الكمية املوضحة في الجدولين رقم ( )11و( )12على التوالي إذ أفادت نسبة  %70،53من
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مفردات العينة أنها تستخدم الفايسبوك لتكوين عالقات غرامية مع الطرف ألاخر ونسبة  %35،81بينت
أنها تستعمله لالطالع على الصفحات الخاصة باملشاهير وهما نسبتين عاليتين باملقارنة مع النسب ألاخرى
وهذا ما يبرهن مرة أخرى عن الاستخدامات الفاشلة الفارغة من املحتوى واملعنى حيث يقض ي معظم
الطلبة أوقاتهم في تحقيق أغراض تافهة واستهالكية.
جدول رقم  :13انتحال صفات الغير عبر الفايسبوك
البدائل

النسبة املئوية
التكرار
العينة
%31،48
17
نعم
%68،51
37
ال
جدول رقم :14الفايسبوك والقضاء على الفراغ العاطفي

النسبة املئوية
التكرار
العينة
البدائل
%37،03
20
نعم
%62،96
34
ال
توضح نتائج الجدول رقم ( )13أن نسبة  %31،48من مفردات العينة املبحوثة ينتحلون صفات
غيرهم عند استخدامهم للفايسبوك والذي يعني بعبارة أخرى سرقة الهوية الالكترونية وعلى ألاغلب أن
هذه الفئة هم ذكور ألنهم من يمارسون أفعال القرصنة وسرقة الهويات إلالكترونية وانتحال صفات
الغير ببراعة ،كما تظهر نتائج الجدول رقم ( )14أن نسبة  %37،03من مفردات العينة أنهم يستعملون
الفايسبوك كأداة للقضاء على الفراغ العاطفي الذي يشعرون به عن طريق تكوين روابط عاطفية
وغرامية وعالقات صداقة التي تسد الفراغ الوجداني كما يمكن القول أن نتائج هذا الجدول تدعم كثيرا
نتائج املوضحة في جدول رقم ( )12حيث بينت نسبة كبيرة أنها تميل إلى تكوين العالقات الغرامية عبر
الفايسبوك ويمكن القول هنا أن الفايسبوك يمثل مجاال مفتوح دون رقابة أو قيد ملمارسة مثل تلك
الحاجات.
جدول رقم  :15انتشار ظاهرة الانحالل نتيجة استعمال الفايسبوك
النسبة املئوية
التكرار
العينة
البدائل
%74،07
40
نعم
%25،92
14
ال
توضح البيانات إلاحصائية املوضحة في الجدول رقم ( )15أن نسبة  %74،07من مفردات العينة
يرون أن الفايسبوك أدى إلى تفش ي ظاهرة الانحالل ألاخالقي في الوسط الجامعي ذلك الانحالل الذي
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يتجلى في مظاهر عديدة كطريقة حوار الطالبات مع ألاساتذة أو الطلبة وأسلوب املعاملة وخاصة نوعية
اللباس غير املحترم بالنسبة للبنات هي نتاج لالستهالك الالواعي وغير الرشيد لألنترنت عموما وليس
الفايسبوك فقط ألنهم يستهلكون دون وعي ملخاطرها ألن النت عموما تنشر ثقافة غير الثقافة التي نشأنا
عليها وألنها مست أهم مقومات شخصية الطالب الجامعي وهي معامالته ألاخالقية ويمكن القول أن
نتائج هذا الجدول تعزز من النتائج املوضحة في الجدول رقم ( )11حيث بينت نسبة كبيرة من مفردات
العينة والتي على ألارجح أن أغلبهم من الطالبات ألنهم يستعملون الفايسبوك لتتبع صفحات نجوم الفن
ومعرفة أخر نوعية ألبستهم ومن ثم العمل على تقليدهم في اللباس وحتى في املعامالت وطريقة الكالم.
جدول رقم  :16املواضيع التي يتناقش فيها الطالب الجامعي عبر الفايسبوك
النسبة املئوية
التكرار
العينة
البدائل
%18،51
10
مواضيع دراسية
%11،11
06
مواضيع اجتماعية
%09،25
05
مواضيع ثقافية
%09،25
05
مواضيع دينية
مواضيع تطرف فكري
%31،48
17
%20،37
11
مواضيع حول الجنس
يوضح الجدول رقم ( )16أن نسبة  %20،37من استجابات مفردات العينة املبحوثة تدل على
أنهم يستعملونه للمناقشة حول مواضيع جنسية ونسبة  %31،48من استجابات مفردات العينة
املبحوثة يستعملونه للمناقشة حول مواضيع التطرف الفكري وهي نسبة كبيرة باملقارنة مع النسب
ألاخرى إذ بينت نسبة  %18،51من استجابات مفردات العينة أنهم يستعملون الفايسبوك للمناقشة
حول مواضيع دراسية فيما تأتي نسب ضئيلة جدا وهي تخص املواضيع الثقافية والاجتماعية والدينية
وهذا ما يثبت أن هناك استعمال لهذه التقنية غير مبرر ودون فائدة نظرا ألن هناك الكثير من املواضيع
ألاكثر إلحاحا كاملواضيع الاجتماعية وما أكثرها ليتناقش فيها الطالب الجامعي ويخرج بحلول لها نظرا ألنه
من الطبقة املثقفة والتي يعتمد عليها املجتمع في كل املجاالت لتحقيق التطوير والرقي إال أن هذه النتيجة
تثبت بشكل قوي وواضح عن انحطاط للفكر وتراجع للمستوى الفكري وحتى ألاخالقي وهشاشة
اهتمامات الطالب الجامعي وانحسار أغلب املواضيع التي يتناقش فيها في مواضيع تافهة وسطحية
واستهالكية كما يمكن أن نفسر النتيجة التي تحصلنا عليها حول مناقشة مواضيع التطرف الفكري في أن
هذه املواضيع حديث الساعة فما يشهده الواقع العربي حاليا من تطرف وانقسام طائفي وتفاوت طبقي
هو نتيجة الالتجانس الفكري وتضارب الاتجاهات واملذاهب وتشعبها في حين أن بعض من مفردات
العينة املبحوثة بينوا لنا أثناء مقابلتهم أنهم يتناقشون في مواضيع أخرى مثل السياسية والرياضية
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والترفيهية خاصة الشباب ومواضيع بينما يملن الطالبات ملناقشة املواضيع الشخصية ومواضيع فنون
الطبخ.
جدول رقم  :17مدى تطلع الطالب الجامعي للماديات
النسبة املئوية
التكرار
العينة
البدائل
%59،25
32
نعم
%40،74
22
ال
تفيد البيانات الكمية الواردة في الجدول رقم ( )17أن نسبة  %59،25من مفردات العينة
املبحوثة بينوا أن الفايسبوك عمل على زيادة تطلعاتهم املادية بشكل متزايد وهذا من التداعيات السلبية
للفايسبوك إذ غير من توجهاتهم وقناعاتهم وجعلها ذات صبغة مادية فكثير من الشباب يسعون إلى
الحصول على الربح السريع وكسب املال والحصول على املادة بغض النظر عن الوسيلة املستعملة في
ذلك.
 نتيجة الفرضية الثانية :يؤثر الفايسبوك سلبا على قيمة الحس ألاخالقي لدى الطالب الجامعي حيثأدى إلى تفش ي ظاهرة الانحالل ألاخالقي في الوسط الجامعي كما أدى إلى زيادة تطلع الشباب الجامعي
للماديات.
 النتيجة العامة للدراسة:خلصت الدراسة الراهنة إلى نتيجة مفادها أن الفايسبوك له تأثيرات على القيم الاجتماعية لدى
الطالب الجامعي حيث يؤثر على كل من قيم املشاركة والتواصل وقيم الحس ألاخالقي وقد تبلورت جميع
هذه التأثيرات في جانبين إيجابي وسلبي ،فمن الناحية إلايجابية تبين أن الفايسبوك يساهم في تحقيق
سهولة املراسلة والاتصال ويساعد على تبادل املعلومات والثقافات ويسهم في تحقيق التقارب الفكري
والثقافي في حين تنعكس تأثيراته السلبية على معدل تواصلهم مع ألاهل حيث يؤدي إلى تفش ي حالة من
الانعزالية والوحدة وضعف العالقات الشخصية الحقيقية ،باإلضافة إلى أنه عمل على زيادة تطلعاتهم
مادية وأفرز ما يسمى باالنحالل ألاخالقي في الوسط الجامعي.
 خاتمة:لقد أدى التطور الهائل في تكنولوجيا الاتصال الحديثة إلى ظهور نوع جديد من التواصل الذي
يتم عبر التقنية والذي وفرته شبكات التواصل الاجتماعي والتي يأتي الفايسبوك في مقدمتها ألنه ألاكثر
استعماال لدى سكان العالم على إلاطالق ،لذلك سعينا من خالل الدراسة إلى معرفة تأثيرات استهالك
الفايسبوك على القيم الاجتماعية لدى الطالب الجامعي وقد تبين أن له جملة من فوائد إلايجابية في
تسهيل حياة الطالب الجامعي في حين أنه يمثل سببا في بروز جملة من املشاكل ذات التجليات السلبية
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وبالتالي فالفايسبوك سالح ذو حدين وهو بقدر ما يقدم خدمات نفعية معينة وبقدر ما يمس من هوية
وثقافة املجتمع وقيم الطالب الجامعي بشكل خاص.
 توصيات واقتراحات:على ضوء ما تم طرحه في هذه الدراسة نقدم جملة من التوصيات التي من شأنها أن تسهم في
عالج املشكلة املطروحة:
 باعتبار أن تداعيات التفاعل عبر الفايسبوك شاملة ومنفتحة وعلى كل مجاالت الحياة فيجب دراسةهذا التطبيق التفاعلي ودراسة تأثيراته بجدية خاصة وأن املؤشرات الواقعية تشير إلى أن حاضر
ومستقبل عملية الاتصال عموما سيكون لشبكات التواصل الاجتماعي وللتقنيات إلاعالمية املتوقع
ظهورها ،ومن ثم ضرورة وضع جملة من القوانين والقواعد التي تعمل على ضبط عملية استخدام هذه
الشبكات وتعالج الجانب السلبي لالستهالك املفرط لها وغير الواعي.
 الدعوة إلى التمسك بثقافة املجتمع ألاصيلة وهذا نظرا ملا ينتج عن استعمال الفايسبوك من نشرثقافات جديدة قد تتضارب مع ثقافتنا.
 العمل على توعية الطالب الجامعي ودفعه نحو ضرورة تحقيق التوازن بين العالم الافتراض ي والعالمالواقعي وتوجيهه نحو استعمال التقنيات التواصلية الحديثة في الجوانب إلايجابية التي تخدم مصلحته
ومصلحة املجتمع.
 العمل على تعزيز املبادئ الاجتماعية ألاصلية والقيم ألاخالقية النبيلة التي دعا إليها الدين إلاسالميوحث مؤسسات التنشئة الاجتماعية املختلفة لتحقيق هذا املسعى
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النمو النفس اجتماعي (فاعليات ألانا) ومصدر الضبط وعالقتهما بقلق املستقبل
لدى املراهق املتمدرس بمرحلة التعليم الثانوي بمدينة املسيلة (الجزائر)
أ.د .يامنة اسماعيلي
أ .فيصل نويوة
جامعة محمد بوضياف ،املسيلة
 امللخص :هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين النمو النفس اجتماعي (فاعليات ألانا)ومصدر الضبط بقلق املستقبل وكل أبعاده لدى املراهقين املتمدرسين بمرحلة التعليم الثانوي بمدينة
املسيلة(الجزائر) .اتبعت الدراسة املنهج الوصفي الارتباطي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )368مراهق،
( )155منهم ذكور و( )213إناث تتراوح أعمارهم بين  15و 20سنة تم اختيارهم بطريقة عشوائية بأسلوب
العينة الطبقية التناسبية .واستخدم في الدراسة مقياس فاعليات ألانا (النسخة املختصرة) ماركستروم
وآخرون ( )2007تعريب الغامدي ( ،)2010ومقياس مصدر الضبط لروتر ( )1966تعريب كفافي ()1982
ومقياس قلق املستقبل شقير (.)2005
وأظهرت النتائج ما يلي:
• توجد عالقة عكسية بين درجة النمو النفس اجتماعي وقلق املستقبل وكل أبعاده.
• توجد عالقة طردية بين مصدر الضبط وقلق املستقبل وكل أبعاده.
 الكلمات املفتاحية :النمو النفس اجتماعي ،مصدر الضبط ،قلق املستقبل ،املراهق.The Relationship of Psychosocial Development (Ego Virtues) and locus of control, with
Future anxiety among adolescents in High School Students in M’sila city (Algeria).
Faissal NOUIOUA Yamna SMAILI
University of Mohamed Boudiaf M'sila - Algeria
-Abstract: The main aim of the study was to explore the relationship between Psychosocial
Development (Ego Virtues) and locus of control, with Future anxiety and all its dimensions
among adolescents in High School Students in M’sila city (Algeria). To achieve these aims the
)researchers applied the descriptive correlational design. The study sample consisted of (368
adolescents, 155 males and 213 females (ages 15 through 20 years) randomly selected by the
proportional stratification method. The following tools were used: (PIES-SF) The Psychosocial
Inventory of Ego Strength - Short Form (Markstrom et al., 2007), translated in Arabic by AlGhamdi (2010), Rotter's (1966) locus of control scale translated in Arabic by Kafafi (1982),
and Future anxiety Test, designed by (shokair, 2005).
The results showed the following:
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•There is a negative relationship between the psychosocial development, and Future anxiety
including all its dimensions.
•There is a positive relationship between the locus of control, and Future anxiety including all
its dimensions.
-Keywords : Psychosocial development, Locus of Control, Future Anxiety, Adolescents
 مقدمة:يشكل السلوك إلانساني بؤرة الاهتمام في العلوم الاجتماعية عامة ،وعلم النفس خاصة ،فتمت
دراسته من نواحي عدة تبعا لقناعات وتوجهات الباحثين ،فمنهم من ركز على دراسته في ضل العوامل
البيولوجية ،ومنهم من ركز على العوامل النفسية ومنهم من ركز على العوامل الاجتماعية والثقافية،
وفريق آخر ركز على تفاعل مجموعة متعددة من العوامل.
وإلانسان بطبعه كائن اجتماعي ،فهو يميل إلى الجماعة يؤثر ويتأثر بها .وهذه الحياة الاجتماعية
لها انعكاساتها الايجابية كصقل شخصيته وتنميتها وتوفير مطالبه وحاجاته البيولوجية والنفسية
والاجتماعية ،كما لها انعكاسات سلبية فهي مصدر للضغوط والتوتر اللذان يعتبران من أهم أسباب
املشاكل لنفسية لإلنسان.
ولقد قدم أريكسون  Eriksonنظرية النمو النفس اجتماعي ،التي يرى فيها أن النمو عملية
مستمرة من امليالد حتى الوفاة ،يمر فيها الفرد بثمان مراحل وفق مخط معد مسبقا ،يدفعه خاللها
استعداده لذلك بيولوجيا ونفسيا واجتماعيا ،فكل مرحلة تجد سوابقها في املراحل السابقة ،وتجد حلها
النهائي في املراحل التالية لها ،وفي كل مرحلة تالية هناك إمكانية ايجاد حلول جديدة ملسائل سابقة .ومن
خالل تفاعل مكاسب حلول ألازمات النفس اجتماعية تتشكل وتنضج الشخصية ،ويعطي أريكسون
أهمية كبيرة للعوامل الاجتماعية (املجتمع) في دفع النمو نحو الاتجاه السليم ،ويحدد دور العوامل
الاجتماعية بـالحفاظ على البشرية ".(Erikson , 1963, p.243)."maintenance of the human world
ويخضع نمو ألانا تبعا ملنظور أريكسون ملبدأ الانبثاق املتعاقب  ،Epigenetic Principleوالذي
يشير إلى تطور مكونات ألانا وخصائصه ( زمات ألانا  ،Ego Crisisوفاعليات ألانا Ego Strength/ Ego
 )Vritueوفق خطة قاعدية بيولوجية مسبقة ،تبدأ كل مرحلة بظهور أزمة ترتبط باملطلب ،أو الحاجة
امللحة لنمو ألانا في حينها ،ويرتبط الاحساس بها بدرجة النضج املناسبة ،وادراك الفرد للقوى املكتسبة،
وجوانب العجز ،ودرجة الحاجة إلى التغلب عليه ،ويؤكد أريكسون على أن ظهور ازمات النمو محدد
بيولوجيا وفقا لدرجة نضج محددة تمثل مرحلة حرجة لظهور ألازمة ،الا أن اكتمال ظهورها وطبيعة
حلها ،يرتبط بالتوقعات واملعطيات الاجتماعية الداعمة وبطبيعة البناء النفس ي املتشكل .ويفترض
أريكسون في تفسيره لديناميكية النمو قيام ألازمات على الصراع القطبي ،مشيرا إلى ان درجة الصراع بين
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القطبين تختلف من أزمة إلى أخرى ،وأن النمو السوي يرتبط بالخبرة املتوازنة لقطبي كل أزمة مع ضرورة
غلبة الحلول الايجابية (الغامدي ،2012 ،ص.)212.
وبالرجوع إلى افكار أريكسون فإن حل ألازمات النفس اجتماعية واكتساب ألانا لفاعلياتها ،هو
الذي يقود النمو النفس اجتماعي للفرد خالل املراحل الثمانية التي تغطي كل مراحل الحياة .فهو يرى أن
جميع فاعليات ألانا موجودة في كل مرحلة من مراحل الحياة ،وتصل كل منها إلى ذروة نضجها أو قوتها في
املرحلة املقابلة لها في دورة الحياة ،فخالل املرحلة ألاولى من مراحل النمو النفس اجتماعي (السنة ألاولى)
تظهر أزمة الاحساس بالثقة ألاساسية مقابل عدم الثقة ألاساسية sense of basic Trust Vs basic
 ،Mistrustوالتي ينبثق عنها اكتساب فاعلية ألامل مقابل الانسحاب  Hope Vs Withdrawalتبعا لطبيعة
حل أزمة النمو في هذه املرحلة ،وتنبثق فاعلية الارادة مقابل القهرية  Will Vs Compulsionكنتيجة لحل
أزمة الاستقالل مقابل الخجل والشك  Autonomy Vs Shame and Doubtفي املرحلة الثانية(السنة
الثانية) ،وكنتيجة لحل أزمة املبادرة مقابل الشعور بالذنب  Intuitive vs. Guiltفي املرحلة الثالثة
(الطفولة املبكرة  6-3سنوات) تنبثق فاعلية الغائية مقابل الكبح  ،Purpose Vs Inhabitationوتنبثق
فاعلية القدرة مقابل الخمول  Competence Vs Inertiaتبعا لطبيعة حل أزمة الكفاية مقابل الشعور
بالنقص  Industry Vs Inferiorityفي املرحلة الرابعة (الطفولة املتوسطة  10-6سنوات) ،في مرحلة
املراهقة والتي تعد أهم املراحل في نموذج أريكسون يواجه الفرد أزمة الهوية مقابل اضطراب الدور
 Identity Crisis Vs. Role Confusionوتنبثق فاعلية التفاني مقابل تجاهل الدور Fidelity Vs Role
 Repudiationكنتيجة للنجاح أو الفشل في حل أزمة الهوية ،في املرحلة السادسة ( 40-20سنة) يخبر
الفرد أزمة ألالفة مقابل العزلة  Intimacy Vs Isolationوينبثق تبعا لطبيعة حلها كسب فاعلية الحب
مقابل الحصرية  ،Love Vs Exclusivityفي املرحلة التالية (65-40سنة) تظهر أزمة إلانتاجية مقابل
الركود  Generativity Vs Stagnationويكتسب الفرد فيها فاعلية الاهتمام مقابل الرفض Care Vs
 ،Rejectivityوفي املرحلة الثامنة والاخيرة تظهر أزمة تكامل الذات مقابل اليأس Integrity Vs Despair
كنتيجة لطبيعة حل أزمة النمو تنبثق فاعلية الحكمة مقابل الازدراء Wisdom Vs Disdain
).(Markstrom et al, 1997, p.706
وفاعليات ألانا أو قوة ألانا تشير إلى القوة الكامنة والداخلية لسمات ألافراد ألاصحاء ،ويرى
أريكسون أن فاعليات ألانا متأصلة وداخلية ،وأنه يجب رعايتها من أجل تطوير الخصائص الصحية
للفرد ( .)Freeman, 2001, p. 13فهي تعد التعبير النهائي لطبيعة نمو ألانا (الغامدي ،2010 ،ص.)6.
ومن جهة ثانية ،اقترح روتر  )1966 ،1954( Routterمفهوم مصدر الضبط locus of control
استنادا على نظرية التعلم الاجتماعي .التي تهدف إلى تفسير تعقيد السلوك الاجتماعي البشري وشرح
ملاذا ،يختار الفرد سلوك معين من بين مجموعة متنوعة من السلوكيات املتاحة ،ويرى روتر أن هذه
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النظرية هي نظرية شاملة في الشخصية تأخذ بعين الاعتبار أهمية التوقعات وتعزيزات في تحديد سلوك
ألافراد ،فنتائج السلوك تلعب دورا في دفع الفرد إلى اتخاذ إجراء تجاه هذا السلوك ،فهو ينفر من
النتائج السلبية ،بينما يرغب في إلايجابية ).(Paquet , 2006, p. 97-98
ويهتم هذا املفهوم باختالف ألافراد في إدراك مصادر تدعيم سلوكهم ،فعندما يدرك الفرد أن
التعزيز الذي يلي أفعاله وتصرفاته الشخصية أمر مستقل وغير متسق مع أفعاله وتصرفاته فانه يدركه
على أنه نتيجة عن الحظ ،الصدفة ،القدر أو نتيجة لتأثير آلاخرين من ذوي النفوذ ،وال يمكن التنبؤ به
لتعقد العوامل املحيطة به ،ويسمى هذا إلادراك :الاعتقاد بالضبط الخارجي ( External locus of
 .)controlأما إذا كان إدراك الفرد بأن التعزيز الذي يلي أفعاله وتصرفاته الشخصية يحصل بصورة
متسقة مع سلوكه أو سيماته فانه يسمى اعتقادا بالضبط الداخلي ()Internal locus of control
(.)Rotter, 1966, p.1
ومنذ البدايات الاولى لظهور هذا املفهوم القى اهتمام كبير ،فقد ذكر روتر ( )1975ان أكثر من
 600مقالة منشورة تناولت جانبا من جوانب مفهوم مصدر الضبط ،وفي ذات السنة أحص ى ثورنهيل،
ثورنهيل ،ويونغمان ( Thornhill, Thornhill, and Youngman )1975أكثر من  1200دراسة تناولت
املفهوم منذ ظهوره ( ،)Archer, 1979, p. 617وإلى يومنا هذا اليزال مفهوم مصدر الضبط يستقطب
اهتمام الباحثين في مختلف فروع علم النفس.
وتشير الدراسات إلى ان مصدر الضبط يتأثر بمجموعة من العوامل الديمغرافية مثل الجنس
والوضعية الاجتماعية والدين والثقافة ،كما تشير إلى ان الذكور عموما أكثر داخلية من إلاناث ،وأن
ألافراد يصبحون أكثر داخلية مع التقدم في السن خاصة في السنوات العشرين ألاولى .كما أشارت
العديد من الدراسات إلى وجود عالقة سلبية بين القلق مصدر الضبط فأصحاب الضبط الداخلي أقل
قلقا من ألافراد من ذوي الضبط الخارجي (.)Paquet , 2006
وتجدر الاشارة إلى انه من املمكن تنمية وتقوية مصدر الضبط الداخلي ،فقد أكد ليفكورت
( )Lecourt1982أن معظم ألاطباء النفسيين يعملون على زيادة الضبط الداخلي لدى املرض ى املترددين
عليهم ،وأن استجابة املرض ى للعالج ،هو في حد ذاته دليل على ارتفاع مستوى الضبط الداخلي ،ومن ثم،
يفترض ليفكورت أن عملية تعلم كيفية التوافق مع املواقف الضاغطة أو الانعصاب ،ومحاولة التفاعل
مع املشكالت التي يواجهها الفرد في حياته ،تتضمن في واقع ألامر تنمية ملصدر الضبط الداخلي (سليمان
وعبد هللا ،1996 ،ص.)100 .
والسلوك إلانساني تتشارك في تكوينه مجموعة عوامل تتجه نحو تحقيق هدف معين ،وان الفرد
يحاول بلوغ هذا الهدف ،ويتهيأ ملا يحدث له في املستقبل ،وفي هذا الصدد يشير كوبلر  Koplerإلى أن
الفرد يسلك سلوكيات بطريقة مميزة في ضوء املستقبل أكثر منه في ضوء املاض ي ،وال شك أن توقع
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الفرد ألحداث مستقبلية قد تحدث له وما تنطوي عليه من تهديد وتهيؤه لتلك ألاحداث من شأنها أن تثير
في نفسه ما يسمى بقلق املستقبل ،ويعد قلق املستقبل أحد ألانواع الرئيسة للقلق (خليل ،2011 ،ص.
.)942
ويرى زاليسكي  Zaleskiأن قلق املستقبل يعد أحد املصطلحات الحديثة ،وهو شكل من أشكال
القلق مثل قلق املوت ،القلق الاجتماعي ،وقلق الانفصال ،ويؤكد على البعد املستقبلي للقلق ،والذي
يكون محصور في فترات زمنية محدودة لدقائق ،أو ساعات ،أو أيام على ألاكثر ،في حين يشير في حال قلق
املستقبل إلى فترات زمنية بعيدة ،وينظر إليه كخاصية للشخصية ،ويتناوله في إطار مقاربة معرفية،
ويعرفه بأنه :حالة من التوجس وعدم الاطمئنان والخوف بشأن التغيرات السلبية متوقعة الحدوث في
املستقبل الشخص ي البعيد ،وفي حاالت قلق املستقبل القصوى فهو يعني أن هنالك تهديدا حادا أو هلعا
من أن ثمة ش يء كارثي حقيقي يمكن أن يحدث للشخص (.)Zaleski, 1996, p. 165
وقلق املستقبل عند شقير يتضمن خمسة أبعاد :القلق املتعلق باملشكالت الحياتية املستقبلية،
قلق الصحة وقلق املوت ،القلق الذهني (قلق التفكير في املستقبل) ،اليأس من املستقبل ،الخوف والقلق
من الفشل في املستقبل.
وتعد مرحلة املراهقة من أهم املراحل التي يمر بها إلانسان ضمن دورة الحياة ،ويرجع ذلك
للتغيرات العديدة التي تحدث خاللها في مظاهر النمو املختلفة ،التي تسبب له صراعات متعددة داخلية
وخارجية .فلقد وصفها استانيلي هول ( )1904بأنها فترة الاضطرابات الشديدة (،)period of turmoil
وبعد عشرين عام أكد فرويد أيضا أن املراهقة تعد فترة عواصف وضغوط ،أما أريكسون فيعدها أهم
املراحل في نظريته ويرى أن املراهقين يخبرون فيها أزمة من نوع خاص أطلق عليها أزمة الهوية .كما أنها
السن التي يتحدد فيها املستقبل إلى حد كبير (عطية.)2010 ،
في ضوء ما سبق تولد الحاجة إلى دراسة الخصائص التي تسهم في بناء وصقل شخصية الفرد
كالنمو النفس اجتماعي متمثال في فاعليات ألانا باعتبارها التعبير النهائي للنمو النفس اجتماعي ،ومصدر
الضبط الذي يشير إلى الجهة التي يعزو اليها الفرد سبب نجاحه وفشله ،هذا من جهة ،ومن جهة ثانية
تظهر الحاجة إلى دراسة الاضطرابات التي قد تعوق النمو السوي للشخصية كالقلق وقلق املستقبل
تحديدا بالنظر إلى أهمية وحجم املستقبل لدى املراهقين تحديدا.
 -1إشكالية البحث وتساؤالته:
ترتبط أحداث الحياة ومجرياتها ارتباطا وثيقا باملستقبل ،فاملستقبل يحتل مكانة هامة في حياة
كل فرد ،فهو يمثل تلك املساحة التي تضم أماله ومخاوفه ،ألامر الذي جعل من املستقبل أحد أهم ما
يثير مشاعر القلق لدى الفرد .والقلق لدى إلانسان يرتبط بعوامل كثيرة ومتعدة ،فمنها ما يكون محفز
له ،ومنها ما يكون مثبط له ،واملستقبل في مرحلة املراهقة يكتس ي أهمية بالغة ،فخاللها يصبو الفرد إلى
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تحقيق مكانة واثبات ذاته ،كما أن الفرد يصبو إلى اثبات دوره في نتائج سلوكه .واتساقا مع ما سبق تأتي
هذه الدراسة للكشف عن مقدار عالقة النمو النفس اجتماعي (فاعليات ألانا) ومصدر الضبط بقلق
املستقبل ،وتتلخص اشكالية الدراسة تحديدا في محاولة الاجابة عن التساؤلين التاليين:
 "هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين النمو النفس اجتماعي (فاعليات ألانا) وقلق املستقبل لدىاملراهق املتمدرس بمرحلة التعليم الثانوي بمدينة املسيلة"
 "هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مصدر الضبط وقلق املستقبل لدى املراهق املتمدرسبمرحلة التعليم الثانوي بمدينة املسيلة"
 -2أهمية البحث:
تستمد هذه الدراسة أهميتها من طبيعة املوضوع الذي تتناوله من جهة ،ومن نوع املشكالت الي
تطرحها للتمحيص والتقص ي من جهة ثانية ،وعليه يمكن ابراز أهمية الدراسة في النقاط التالية:
 تعتبر هذه الدراسة من الدراسات ألاولى على املستوى العربي واملحلي تحديدا التي تناولت
العالقة بين كل من النمو النفس اجتماعي ومصدر الضبط بقلق املستقبل.
 أهمية الفئة املستهدفة واملتمثلة في فئة املراهقين ،خاصة وأن أغلب البحوث تستهدف فئة
الطلبة الجامعيين.
 دمجها بين الداللة إلاحصائية والداللة العملية (حجم ألاثر).
 من املتوقع أن تفيد نتائج هذه الدراسة املشتغلين في ميدان علم النفس في وضع برامج
عالجية ملساعدة املراهقين على تخطي أزماتهم ،وتنمية قدراتهم التكيفية.
 .3أهداف البحث:


التعرف على العالقة بين النمو النفس اجتماعي (فاعليات ألانا) وقلق املستقبل لدى املراهق
املتمدرس بمرحلة التعليم الثانوي بمدينة املسيلة.

 التعرف على العالقة بين مصدر الضبط وقلق املستقبل لدى املراهق املتمدرس بمرحلة
التعليم الثانوي بمدينة املسيلة.
.4مصطلحات الدراسة:
 .1.4النمو النفس اجتماعي :يرى اريكسون أن النمو النفس اجتماعي عبارة عن التغير النمائي الحادث
عبر دورة الحياة في إطار التفاعل بين العوامل البيولوجية والاجتماعية باإلضافة إلى فعالية ألانا (العوامل
الشخصية) ،فمن خالل هذا السياق املنتظم تنمو شخصية الفرد في ثمان مراحل متتابعة يظهر في كل
منها أزمة أو حاجة يؤدي حلها إلى نمو ألانا وكسب فاعلية جديدة في حين يؤدي عدم حل تلك الازمات إلى
اضطراب النمو أو نمو ألانا تحديدا (العمري ،2008 ،ص.)27 .
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ويعرف أريكسون مصطلح فاعلية ألانا  ،Ego Virtuesأو قوى ألانا  Ego Strengthsعلى أنه"
القوى الداخلية املكتسبة من قبل ألاسوياء خالل نموهم النفس اجتماعي ،وحل أزماته املرحلية" ،فهي
عبارة عن قوى أو فعاليات محددة يكتسبها ألانا خالل دورة الحياة .ويشتمل نموذج أريكسون على ثماني
فاعليات أو قوى تكتسب كل منها كنتيجة لحل أزمة النمو في تلك املرحلة (الغامدي ،2010 ،ص.)25 .
ويحدد النمو النفس اجتماعي متمثال في فاعليات ألانا إجرائيا في هذه الدراسة من خالل تحديد
الدرجة الكلية للفاعليات على مقياس فاعليات ألانا النسخة املختصرة ( )Markstorm et al 2007تعريب
(الغامدي  ،)2010حيث تتراوح درجاته بين ( 32و )160درجة.
 .2.4مصدر الضبط : locus of controlوضع روتر مفهوم مصدر الضبط لإلشارة إلى الجهة التي يعزو
اليها الفرد مصدر التعزيز ،عندما يدرك الفرد أن التعزيز الذي يلي أفعاله وتصرفاته الشخصية أمر
مستقل وغير متسق مع أفعاله وتصرفاته فانه يدركه على أنه نتيجة عن الحظ ،الصدفة ،القدر أو
نتيجة لتأثير آلاخرين من ذوي النفوذ ،وال يمكن التنبؤ به لتعقد العوامل املحيطة به ،ويسمى هذا
إلادراك :الاعتقاد بالضبط الخارجي ( .)External locus of controlأما إذا كان إدراك الفرد بأن التعزيز
الذي يلي أفعاله وتصرفاته الشخصية يحصل بصورة متسقة مع سلوكه أو سيماته فانه يسمى اعتقادا
بالضبط الداخلي ).)Rotter, 1966, p.1( (Internal locus of control
ويحدد مصدر الضبط إجرائيا في هذه الدراسة من خالل تحديد الدرجة الكلية على مقياس روتر
ملصدر الضبط ( )Rotter1966تعريب كفافي ( ،)1982حيث تتراوح درجاته بين ( 0و )23درجة.
 .3.4قلق املستقبل : Future anxietyتعرفه شقير (شقير ،2005 ،ص )5.بأنه :خلل أو اضطراب نفس ي
املنشأ ينجم عن خبرات ماضية غير سارة ،مع تشويه وتحريف إدراكي معرفي للواقع وللذات من خالل
استحضار للذكريات والخبرات املاضية غير السارة ،مع تضخيم للسلبيات ودحض لإليجابيات الخاصة
بالذات والواقع ،تجعل صاحبها في حالة من التوتر وعدم ألامن ،مما قد يدفعه لتدمير الذات والعجز
الواضح وتعميم الفشل وتوقع الكوارث ،وتؤدي إلى حالة من التشاؤم من املستقبل.
ويحدد قلق املستقبل إجرائيا في هذه الدراسة من خالل تحديد الدرجة الكلية على مقياس قلق
املستقبل (شقير ،)2005حيث تتراوح درجاته بين ( 0و )112درجة.
 4.4املراهقة :تشير مرحلة املراهقة إلى الفترة النمو التي تمتد من سن البلوغ إلى مرحلة النضج .وترتبط
هذه املرحلة بتغيرات في النمو تمس الجوانب السلوكية والهرمونية والفسيولوجية ،والوظائف العصبية،
ويعتقد أن تكون فترة حرجة .تتراوح الفئة العمرية للمراهقة عادة بين  12و 20سنة ( & Stolerman
.)Price, 2015, p. 39
ويقصد باملراهقين في هذه الدراسة التالميذ املتمدرسين بثانويات مدينة املسيلة والذين يشكلون
عينة الدراسة التي تشمل الذكور وإلاناث ،العلمين وألادبيين في السنوات الثالث من التعليم الثانوي.
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 .5الدراسات السابقة:
 .1.5دراسات تناولت العالقة بين النمو النفس اجتماعي وقلق املستقبل أو القريبة منها:
درس بالن والحلح ( )2011العالقة بين قلق املستقبل والتوافق النفس ي لدى املراهقين ،شملت
عينة الدراسة ( )100طالب وطالبة من طلبة الصف الثاني الثانوي بفرعيه العلمي وألادبي بمدارس
التعليم الثانوي الحكومية في مدينة جرمانا (سوريا) ،تراوحت اعمارهم ( )17-15سنة ،واستخدم
الباحثان مقياس قلق املستقبل من اعداد ناهد سعود ،ومقياس التوافق النفس ي اعداد جابر عبد
الحميد جابر ويوسف محمود الشيخ .وقد أشارت النتائج إلى :وجود عالقة موجبة ودالة إحصائيا بين
قلق املستقبل والتوافق النفس ي لدى عينة البحث وقد بلغت قيمة معامل الارتباط ( .).332كما أشارت
النتائج إلى :وجود فروق ذات داللة إحصائية في قلق املستقبل تبعا ملتغير الجنس لصالح عينة إلاناث.
وجود فروق ذات داللة إحصائية في قلق املستقبل تبعا ملتغير التخصص الدراس ي لصالح طلبة الفرع
ألادبي .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفس ي تبعا ملتغير الجنس .وجود فروق ذات
داللة إحصائية في التوافق النفس ي تبعا ملتغير التخصص الدراس ي لصالح طلبة الفرع ألادبي.
درس أبو فضة ( )2013العالقة بين قلق املستقبل وأزمة الهوية لدى املراهقين الصم في
محافظات غزة ،واشتملت عينة الدراسة على190طالب من الجنسين  55منهم ذكور و 135إناث.
واستخدم الباحث مقياس قلق املستقبل ،مقياس أزمة الهوية من إعداده .وتوصل الباحث إلى النتائج
التالية :أن مستوى كل من قلق املستقبل ،وأزمة الهوية فوق املتوسط لدى املراهقين الصم ،وجود
عالقة ذات داللة إحصائية بين قلق املستقبل وأزمة الهوية لدى املراهقين الصم وقد بلغت قيمة معامل
الارتباط ( ،).212اي كلما ارتفعت درجة أزمة الهوية ارتفعت درجة قلق املستقبل ،وجود فروق ذات
داللة إحصائية في الدرجة الكلية لقلق املستقبل لدى املراهقين الصم تعزى للجنس ولصالح الذكور،
وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية ألزمة الهوية لدى املراهقين الصم تعزى للجنس
ولصالح إلاناث.
وهدفت دراسة عزب وعبيد ومرس ي ( )2014إلى تحديد العالقة بين قلق املستقبل وبعض
املتغيرات النفسية والاجتماعية ،والكشف عن أهم العوامل النفسية والاجتماعية املنبئة بقلق املستقبل
لدى عينة من الشباب الجامعي .واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التنبؤي ،تكونت عينة الدراسة
من  339طالبا وطالبة من جامعتي القاهرة وعين شمس ،منهم  162ذكور ،و 177إناث ،تراوحت أعمارهم
بين  19و 23سنة .تمثلت ادوات الدراسة في مقياس الجوانب النفسية والاجتماعية املنبئة بقلق
املستقبل من اعدادهم ،ومقياس قلق املستقبل (الحسيني .)2008،وقد أشارت النتائج إلى وجود عالقة
ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية عند ( ).01بين درجات افراد العينة على مقياس قلق املستقبل
ودرجاتهم على جميع ابعاد مقياس الجوانب النفسية والاجتماعية املنبئة بقلق املستقبل .عدم وجود
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فروق بين متوسطي درجات الذكور وإلاناث على مقياس قلق املستقبل .وجود تأثير دال عند ( ).01ملتغير
نوع الكلية على تباين الدرجات على مقياس قلق املستقبل.
هدفت دراسة الغامدي ( )2013إلى التعرف على العالقة بين قلق املستقبل والتوافق النفس ي
والتحقق من إمكانية التنبؤ بقلق املستقبل من خالل التوافق النفس ي ومعرفة الفروق بين مرتفعي
ومنخفض ي التوافق النفس ي في قلق املستقبل ومعرفة الفروق في قلق املستقبل بين الطالب في
التخصصات الجامعية ،وتم إجراء الدراسة على عينة من الطالب عددهم  261طالبا منهم  45طالبا من
كلية آلاداب والعلوم إلانسانية بجامعة امللك عبد العزيز و 45طالبا من كلية العلوم بجامعة امللك
سعود ،و 45طالب من الكلية التقنية بالدمام واستخدم الباحث مقياس قلق املستقبل إعداد املشيخي
( )2009ومقياس التوافق النفس ي إعداد شقير ( ،)2003وتبين وجود عالقة ارتباطية سالبة بين درجات
الطالب في قلق املستقبل ودرجاتهم في التوافق النفس ي وأنه يمكن التنبؤ بقلق املستقبل من خالل
التوافق النفس ي ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالب مرتفعي التوافق
النفس ي ومتوسطات درجات الطالب منخفض ي التوافق النفس ي وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطات درجات طالب كلية آلاداب والعلوم إلانسانية وطالب كلية العلوم وطالب الكلية التقنية في
قلق املستقبل عدا املحور الثاني النظرة السلبية للحياة لصالح الكلية التقنية.
وهدفت دراسة راسكوفار ( )Rascovar, 2015إلى التعرف على العالقة بين القلق ونمو ألانا في
مرحلة الرشد املبكر .تكونت العينة من  65مفردة من الجنسين تتراوح أعمارهم بين  18و 28سنة،
ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث مقياسين :مقياس ألانا الهادئة لوايمنت وزمالؤه (Wayment et
) al., 2014وقائمة القلق الحالة والسمة سبيلبيرجر وزمالؤه للقلق ) ،(Spilberger & et al 1983تم جمع
البيانات باستخدام الانترنت ( .)Facebook and Craigslistوقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة
ارتباطية سالبة دالة عند ( ).05بين نموالألنا وقلق السمة وقد بلغت قيمة معامل الارتباط (.)- .34
هدفت دراسة تشانسيا ويوجسان ( Chhansiya & Jogsan)2015إلى التعرف على الفروق في
فاعليات ألانا والقلق لدى عينة من النساء العامالت والغير عامالت ،شملت العينة  80امرأة من مدينة
راجكوت  Rajkot cityالهند 38 ،منهن عاملة ،و 42منهن غير عاملة ،تم جمع البيانات باستخدام مقياس
قوة ألانا حسن ( ،)Hasan's Ego strength Scaleومقياس القلق سينها ( .)Sinha’s anxiety scaleوكشفت
الدراسة عن وجود فرق ذات داللة إحصائية عند ( ).01بين النساء العامالت وغير العامالت في كل من
قوة ألانا ولصالح العامالت ،وفي القلق ولصالح غير العامالت .وأشارت العالقة بين قوة ألانا والقلق إلى
ارتباط إيجابي وقد بلغت قيمة معامل الارتباط (.).54
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 .2.5دراسات تناولت العالقة بين مصدر الضبط وقلق املستقبل أو القريبة منها:
سعى ارتشر ) Archer (1979إلى استخالص نتائج الدراسات املتعلقة بمصدر الضبط والقلق،
(قلق السمة العام  ،general trait anxietyوضعية خاصة لسمة القلق situation specific trait
 ،anxietyقلق الحالة  .)state anxietyوقد خلصت الدراسة إلى أن هناك دالئل على العالقة بين مصدر
الضبط وقلق السمة ،فمن بين  21دراسة كانت  18منها تشير إلى عالقة ذات داللة إحصائية وتراوحت
قيمة الارتباط في الغالب بين ( ).30و ( ،).40بشكل عام ،خلصت الورقة البحثية إلى وجود عالقة ذات
داللة إحصائية بين مصدر الضبط الخارجي املرتفع واملستوى ألاعلى لقلق السمة العام وقلق الاختبار .في
حين ان العالقة بين مصدر الضبط وقلق الحالة لم تتضح إال في سياق ضرفي محدد (السياق الظرفي
الذي يقاس فيه قلق الحالة).
وهدفت دراسة سليمان وعبد هللا ( )1996إلى التعرف على اتجاه العالقة بين موضع الضبط
(الداخلي -الخارجي) وكل من قوة ألانا ومستوى القلق ،والفروق في تلك ألابعاد النفسية تبعا ملتغير
الجنس ،وذلك على عينة من طلبة جامعة قطر مكونة من  300طالب وطالبة مناصفة .وقد استخدم
الباحثان مقياس "روتر" للضبط (الداخلي -الخارجي) ترجمة كفافي ،ومقياس "بارون" لقوة ألانا ترجمة
كفافي ،باإلضافة إلى مقياس القلق الصريح لـ "تايلور" ترجمة مصطفى فهمي ومحمد غالي ،وقد أسفرت
النتائج عن وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين موضع الضبط الداخلي وقوة ألانا ،وعالقة
ارتباطية سالبة بين موضع الضبط الخارجي وقوة ألانا ،هذا إلى جانب عدم وجود عالقة ارتباطية دالة
إحصائيا بين موضع الضبط (الداخلي -الخارجي) ومستوى القلق ،وعدم وجود عالقة ارتباطية دالة
إحصائيا بين قوة ألانا ومستوى القلق .وفيما يتعلق بالفروق في موضع الضبط (الداخلي -الخارجي) وقوة
ألانا ومستوى القلق تبعا ملتغير الجنس (طالب -طالبات) فقد أسفرت الدراسة عن وجود فروق دالة
إحصائيا في موضع الضبط (داخلي -خارجي) ،ووجود فروق دالة إحصائيا في قوة ألانا وكان الطالب أكثر
قوة في ألانا من الطالبات ،إلى جانب وجود فروق في مستوى القلق وكانت الطالبات أكثر إحساسا بالقلق
من الطالب.
وسعت دراسة باكت ) Paquet (2006إلى الكشف عن العالقة بين مصدر الضبط والرغبة في
السيطرة بالقلق .تكونت العينة من  120طالب  43إناث و 77ذكور ،بمتوسط عمر قدره  20.16بانحراف
معياري  .1.15واستخدم الباحث النسخة الفرنسية ملقياس ليفنس  Levensonملصدر الضبط ،النسخة
الفرنسية ملقياس الرغبة في السيطرة ) ،l’échelle de désir de contrôle (Alain, 1989النسخة الفرنسية
ملقياس سبيلنجر وزمالؤه قلق الحالة ) .trait du STAI (Spielberger et coll., 1970وقد أشارت النتائج إلى
أن هنا عالقة عكسية بين كل من مصدر الضبط الداخلي والقلق ،وقد بلغت قيمة معامل الارتباط (.36
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) ،وان هناك عالقة طردية بين مصدر الضبط الداخلي والرغبة في السيطرة وقد بلغت قيمة معاملالارتباط (.).40
استهدفت دراسة شعلة ( )2010التعرف على أثر تفاعل مفهوم الذات ألاكاديمي مع وجهة
الضبط على كل من قلق الاختبار وإلانجاز ألاكاديمي لدى طالب كلية املعلمين جامعة أم القرى وتكونت
العينة من  100طالبا واستخدم الباحث مقياس قلق الاختبار إعداد الباحث ،مقياس مفهوم الذات
ألاكاديمي إعداد الباحث ،ومقياس التحكم الذاتي إعداد :عبد الوهاب كامل (يقيس املقياس وجهة
الضبط عند الفرد (داخلية/خارجية)) .وأسفرت نتائج الدراسة عن :وجود عالقة ارتباط دالة وسالبة
عند مستوى ( ).01بين وجهة الضبط الداخلية وقلق الاختبار وقد بلغت قيمة معامل الارتباط (.)- .61
وجود عالقة ارتباط موجبة ودالة عند مستوى ( ).01بين وجهة الضبط الداخلية الانجاز ألاكاديمي.
وجود تأثير دال إحصائيا عند مستوى ( ).01لتفاعل مفهوم الذات ألاكاديمي مع وجهة الضبط في قلق
الاختبار لدى أفراد العينة .وجود تأثير دال إحصائيا عند مستوى ( ).01لتفاعل مفهوم الذات ألاكاديمي
مع وجهة الضبط في إلانجاز ألاكاديمي لدى أفراد العينة.
سعت أبو الهدى ( )2011إلى كشف عن العالقة بين قلق املستقبل وكال من معنى الحياة ووجهة
الضبط لدى عينة من طالب الجامعة املعاقين بصرين واملبصرين ،والتعرف على الفروق بين الطالب
املعاقين بصريا واملبصرين في متغيرات الدراسة  ،وتهدف الدراسة ايضا إلى معرفة الدالالت التشخيصية
والتفسيرات إلاكلينيكية ملتغيرات الدراسة لدى بعض الحاالت الطرفية املختارة من املجموعتين (معاقين
بصريا – مبصرين ) .تكونت عينة الدراسة الاساسية من  313طالب وطالبة تراوحت اعمارهم ما بين -18
 24سنة بمتوسط  21سنة من بينهم  210من الطالب املبصرين بواقع (  88ذكور  122-إناث ) ،أما
عينة الطالب املعاقين بصريا فتألفت من  103طالب وطالبة بواقع ( 44ذكور 59 -إناث) .استخدمت
الدراسة ألادوات التالية :مقياس قلق املستقبل ومقياس وجهة الضبط ومقياس معنى الحياة (وكلها من
إعداد الباحث) .أشارت نتائج الدراسة إلى ما يلي :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
درجات مجموعة الطالب املعاقين بصريا ومتوسطات درجات مجموعة املبصرين في الدرجة الكلية
ملقياس قلق املستقبل .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات مجموعة الطالب
املعاقين بصريا ومتوسطات درجات مجموعة الطالب املبصرين في الدرجة الكلية ملقياس وجهة الضبط.
توجد عالقة ارتباطية عكسية دالة إحصائية عند مستوى ( ).01بين الدرجة لكلية ملقياس معنى الحياة
والدرجة الكلية ملقياس قلق املستقبل وبلغت قيمة معامل الارتباط ( . )- .224توجد عالقة ارتباطية
عكسية دالة إحصائية عند مستوى ( ).01بين الدرجة لكلية ملقياس وجهة الضبط والدرجة الكلية
ملقياس قلق املستقبل وقد بلغت قيمة معامل الارتباط (.)- .435
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هدفت دراسة راستجر وهيدر ) Rastegar&Heidari (2013إلى الكشف عن العالقة بين مصدر
الضبط وكل من الاتجاهات الدينية وقلق الاختبار لدى عينة من الطالب الايرانيين تكونت عينة الدراسة
من  100طالب  57منهم إناث و 47ذكور يدرسون اللغة الانجليزية ،واستخدمت الدراسة مقياس روتر
 1966النسخة الانجليزية ،مقياس سارسون للقلق الاختبار )Test Anxiety Scale (Sarason, 1975
النسخة الانجليزية ،مقياس الاتجاهات الدينية ).Religions Orientation Scale (Allport & Ross, 1967
وأشارت النتائج إلى وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين مصدر الضبط الداخلي والقلق
الاختبار وبلغت قيمة معامل الارتباط ( ،)- .29وأشارت إلى وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين
مصدر الضبط الخارجي والقلق الاختبار وبلغت قيمة معامل الارتباط ( .).27وأشارت النتائج ايضا إلى
وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين مصدر الضبط الداخلي والاتجاهات الدينية وبلغت قيمة
معامل الارتباط ( ،).49وأشارت إلى وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين مصدر الضبط الخارجي
والقلق الاختبار وبلغت قيمة معامل الارتباط (.).39
وهدفت دراسة فارد وخسروفي ( Fard & Khosravi )2015إلى التعرف على طبيعة العالقة بين
مصدر الضبط (الداخلي -الخارجي) والقلق التنافس ي لدى عينة من الرياضيين الايرانيين .ضمت العينة
 221رياض ي تتراوح اعمارهم بين  18إلى  35سنة يمارسون الرياضة الفردية (التايكواندو والكاراتيه
والتنس) .استخدم الباحثان مقياس "روتر" للضبط (الداخلي-الخارجي) ومقياس مارتن للقلق التنافس ي
) .competitive Anxiety Questionnaire Marten (1990وأظهرت نتائج أنه ال توجد عالقة ذات داللة
إحصائية بين مصدر الضبط (الداخلي -الخارجي) والقلق التنافس ي.
 تعقيب على الدراسات السابقة:على الرغم من أهمية املتغيرات املدروسة (النمو النفس اجتماعي ،مصدر الضبط ،قلق
املستقبل) فهي تعد من الجوانب املهمة في ابراز التفاعل بين إلانسان وذاته ،وإلانسان وبيئته ،فإنه من
خالل مراجعة الدراسات السابقة ،يالحظ أن الدراسات التي تناولت العالقة بين املتغيرات املدروسة
(النمو النفس اجتماعي /قلق املستقبل ،مصدر الضبط /قلق املستقبل) تعد قليلة وأغلبها تناول مفاهيم
قريبة ،خاصة ما تعلق بالنمو النفس اجتماعي وقلق املستقبل .ويتضح أيضا ان معظم الدراسات التي تم
عرضها استهدفت فئة الطلبة الجامعيين فيما عدا دراسة بالن والحلح ( )2011ودراسة أبو فضة ()2013
التي استهدفت املراهقين.
ولقد أشارت معظم الدراسات إلى أهمية العالقة العكسية بين الخصائص والسمات الايجابية
(التوافق النفس ي ،مصدر الضبط الداخلي ،الحل الايجابي ألزمة الهوية ،ألانا الهادئة ،التحكم الذاتي)
بقلق املستقبل وأنواع القلق ألاخرى (أبو فضة ( ،)2013عزب وعبيد ومرس ي ( ،)2014الغامدي (،)2013
( ،) PAQUET, 2006)، (Archer,1979)،)Rascovar, 2015شعلة ( ،)2010أبو الهدى (Rastegar ،)2011
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) .)& Heidari, 2013في حين أشارت بعض الدراسات إلى عالقة ايجابية كدراسة بالن والحلح ()2011
ودراسة ( Chhansiya & Jogsan )2015ومن جهة أخرى لم تشر دراسة كل من سليمان وعبد هللا
( )1996ودراسة) )Fard & Khosravi ,2015إلى أي نوع من العالقة .ويمكن أن نعزو نتائج الدراسات التي
أشارت إلى وجود عالقة ايجابية ،والتي لم تتضح العالقة فيها إلى ما أشار اليه ( )Archer ,1979في أنه
يجب أخذ السياق الظرفي الذي يقاس فيه القلق بعين الاعتبار.
 .6فرضيات البحث:
استناد إلى إلاطار النظري للمفاهيم والدراسات السابقة تم صياغة فرضيات البحث.
 الفرضية ألاولى :توجد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين الدرجة الكلية لنمو النفس اجتماعيوالدرجة الكلية لقلق املستقبل وأبعاده لدى املراهق املتمدرس بمرحلة التعليم الثانوي بمدينة املسيلة.
 الفرضية الثانية :توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين الدرجة الكلية ملصدر الضبط والدرجةالكلية لقلق املستقبل وأبعاده لدى املراهق املتمدرس بمرحلة التعليم الثانوي بمدينة املسيلة.
 .7منهج البحث وإجراءات الدراسة:
 .1.7منهج الدراسة :اتبعت الدراسة املنهج الوصفي الارتباطي لتناسبه مع طبيعة واهداف الدراسة.
 .2.7الدراسة الاستطالعية :تكتس ي الدراسة الاستطالعية أهمية بالغة في البحث العلمي ،فهي تمد
الباحث بمعلومات أولية حول موضوع بحثه ،ومن خاللها يتعرف على عينة البحث ،ويجرب ألادوات
البحثية ويتأكد من مدى فهم هذه العينة ملفردات هذه ألادوات ،وبعد ذلك يتأكد من خصائصها
السيكومترية .والدراسة الاستطالعية تمكين الباحث من استقصاء املشكالت والعقبات التي يمكن أن
تعترضه أثناء تنفيذ إجراءات الدراسة الاساسية ،باإلضافة تحديد إلامكانيات الواجب توفيرها .وبالتالي
فهي تسهم في بلورة موضوع البحث ودقة صياغة مشكلته وتنفيذ اجراءاته بطريقة أكثر إحكاما .وقد تم
اجراء دراسة استطالعية لتحقيق اهدافها املشار اليها أعاله ،وخاللها طبق الباحث أدوات الدراسة على
عينة قوامها (ن= ،)140وفي التطبيق الثاني (ن= )96مرتين بفارق زمني تراوح بين  15و 21يوم.
وأشارت النتائج إلى تمتع ادوات القياس بخصائص سيكومترية جيدة ،وكشفت عن وجود عالقة
عكسية ذات داللة إحصائية بين النمو النفس اجتماعي وقلق املستقبل حيث بلغت قيمة معامل
الارتباط ( ،)- .591وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين مصدر الضبط وقلق املستقبل حيث
بلغت قيمة معامل الارتباط (.).320
 .3.7مجتمع الدراسة :تمثل مجتمع الدراسة الحالية جميع التالميذ املتمدرسين بثانويات مدينة املسيلة
والبالغ عددها ( )12ثانوية خالل املوسم الدراس ي ( )2016/2015يقدر عددهم بـ )8664(:عنصرا .يمثل
تالميذ الشعب العلمية ( )%63.6من املجتمع الاصلي ،بواقع تعداد قدره ( )5509عنصرا )2901( ،منهم
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

186

العدد ()06

سبتمبر 2017

أ .نو يوة

النمو النفس اجتماعي (فاعليات الأنا) ومصدر الضبط

فيصل د .اسماعيلي يامنة

إناث و( )2608ذكور ،أما التالميذ في الشعب الادبية فهم يشكلون نسبة ( )%36.4بواقع تعداد قدره
( )3155عنصرا )2094( ،منهم إناث و( )1061ذكور.
 .4.7عينة الدراسة :وتبعا للمتغيرات املدروسة واملتمثلة في الجنس والتخصص الدراس ي (الشعبة)،
ولغرض تحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد العينة العشوائية الطبقية التناسبية.
ولتحديد حجم العينة املمثلة للمجتمع؛ تم تطبيق معادلة كريجس ي ومورجان ()krejcie & morgan
التاليةS = X2NP(1-P) ÷ d2(N-1) + X2P(1-P) :
 : Sحجم العينة املطلوب :N ،حجم املجتمع :d ،نسبة الخطأ املطلوبة ،وتساوي ( :X .)0.01 ،0.05القيمة
الجدولية ملربع كاي  chi-squareعند درجة حرية تساوي  1في مستوى الثقة املطلوب ،وتساوي،1.96( :
 )2.58عند مستوى الداللة ( :P .)0.01 ،0.05نسبة املجتمع (يفترض أن تكون  ،0.50ألن هذا من شأنه
توفير الحد ألاقص ى لحجم العينة) ( .)Krejcie & Morgan, 1970, p. 607وبعد تطبيق املعادلة يكون
حجم العينة املطلوب هو368 :مفردة.
جدول رقم ( :)1يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا ملتغيرات املستوى الدراس ي ،التخصص
الدراس ي ،الجنس
الشعب العلمية
الشعب ألادبية
املجموع
ذكور
ذكور
مج
إناث
مج
إناث
111
74
35
39
37
25
12
العدد
ألاولى
النسبة %30.26 %20,09 %9,57 %10,53 %10,17 %6,81 %3,36
103
58
32
26
45
28
16
العدد
الثانية
النسبة %27.98 %15,87 %8,76 %7,11 %12,11 %4,68 %4,43
154
102
56
46
52
36
16
العدد
الثالثة
النسبة %41.76 %27,62 %15,15 %12,47 %14,14 %9,68 %4,46
368
234
123
111
134
89
44
العدد
كل
املستويات النسبة %100 %63.59 %33.42 %30.10 %36.41 %24.18 %11.96
من خالل بيانات الجدول أعاله يتضح أن وعينة الدراسة تكونت من  368مراهق من الجنسين
(155منهم ذكور و 213إناث) ،وقد شكل العلمين نسبة  %63.59بواقع تعداد  234مفردة ،وشكل
ألادبيين نسبة  %36.41بواقع تعداد  134مفردة .وقد تراوحت أعمار بين  15و 20سنة بمتوسط حسابي
قدره  17.44وانحراف معياري قدره .1.49
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 .5.7الحدود الزمانية واملكانية للدراسة :تم اجراء هذه الدراسة خالل السنة الجامعية 2016/2015
بمدينة املسيلة إحدى بلديات والية املسيلة ،الواقعة بوسط الجزائر .وتم تطبيق أدوات الدراسة على
أفراد عينة الدراسة خالل الفترة الزمنية املمتدة من 2016/01/04 :إلى .2016/03/05
 .6.7أدوات الدراسة.
 .1.6.7مقياس فاعليات ألانا (النسخة املختصرة)The psychosocial inventory of Ego :
) Strength-short form (PIES-SFأعد هذا املقياس في صورته ألاولى  64عبارة ماركستروم وآخرون
( )Markstrom, el atسنة  ،1997وفي صورته املختصرة  32عبارة سنة  2007لقياس فاعليات ألانا ،أو
قوى ألانا املكتسبة كنتيجة لحل أزمات النمو وفق نظرية أريكسون ،وقام (الغامدي )2010 ،بتعريبه
وتقنينه على البيئة السعودية .يشمل املقياس  32عبارة تقيس  16بعدا لفاعليات ألانا الثمان وأضدادها
املرضية حيث خصصت  4عبارات لكل فاعلية ،عبارتين لكل قطب (الايجابي ،والسلبي) ،يتم تقييم
استجابات املفحوص وفق مدرج ليكرت ( )Likertذي البدائل الخمسة .يتم تقييم استجابات املفحوصين
بإعطاء تقدير قيمته محصورة بين  1و 5في اتجاه يتحدد تبعا ملا تقيسه العبارة ،وذلك وفقا ملا هو مبين
في الجدول التالي:
جدول رقم ( :)2مفتاح التصحيح مقياس فاعليات ألانا (النسخة القصيرة)
مدى انطباق العبارة
تماما غالبا أحيانا نادرا ال مطلقا
،11 ،10 ،08 ،05 ،04 ،03 ،02
العبارة الايجابية
1
2
3
4
5 ،30 ،27 ،21 ،17 ،16 ،13 ،12
32 ،31
،18 ،15 ،14 ،09 ،07 ،06 ،01
العبارة السلبية
5
4
3
2
1 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،20 ،19
29 ،28
وعليه فإن درجات كل بعد (فاعلية) تتراوح بين درجة ضعيفة  4ودرجة مرتفعة  ،20وتتراوح
الدرجة الكلية لفاعلية ألانا بين درجة ضعيفة  32ودرجة مرتفعة .160
 التأكد من الخصائص السيكومترية للمقياس فاعليات ألانا في البيئة املحلية :يتمتع املقياسبخصائص سيكومترية جيدة في نسخته الغربية والعربية .وحتى نطمئن أكثر ،تم حساب الثبات والصدق
قصد التأكد منهما.
 الثبات :تم حساب الثبات بعدة طرق .بعد تحليل بيانات العينة الاستطالعية في التطبيق ألاول وأشارتالنتائج إلى ما يلي :بلغت قيمة معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية (ألاول ،الثاني) ،).690( :وبلغت
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( ).691بطريقة التجزئة النصفية (الفردي ،الزوجي) ،أظهرت النتائج أن قيمة معامل الفا كرونباخ تقدر
بـ .).662( :وتم حساب معامل الثبات من خالل معامل الاستقرار بلغ معامل الارتباط بيرسون ( .).725وهي
لكها مؤشرات جيدة للثبات.
 الصدق :تراوحت معامالت الارتباط بين درجة كل بند والدرجة الكلية للمقياس ما بين ( .167و).563وكانت في اغلبها دالة عند ( .01البنود32،25،24،18،13،11،6،5،3 :كانت دالة عند  .).05وتراوحت
معامالت الارتباط بين درجة كل بند والدرجة الكلية للبعد الذي ينتمي اليه ما بين ( .413و ).771وكانت
كلها دالة عند ( ).01وتراوحت معامالت الارتباط بين درجة كل فاعلية والدرجة الكلية للمقياس ما بين
( .356و ).642وكانت كلها دالة عند ( .).01وباستخدام طريقة املقارنة الطرفية أشارت نتائج تطبيق
اختبار ت للعينتين املستقلتين ،إلى أن قيمة ت هي  19.885وهي دالة احصائيا عند مستوى ( ).01ودرجة
حرية  .74وهي لكها مؤشرات جيدة للصدق.
 .2.6.7مقياس قلق املستقبل (شقير  :)2005أعدت هذا املقياس زينب محمود شقير ( ،)2005ويهدف
إلى معرفة رأي الفرد الشخص ي بوضوح في املستقبل ،ويشمل املقياس  28عبارة تقيس  5أبعاد (القلق
املتعلق باملشكالت الحياتية املستقبلية ،قلق الصحة وقلق املوت ،القلق الذهني ،اليأس من املستقبل،
الخوف والقلق من الفشل في املستقبل) .ويتم تعيين نمط إلاجابة على كل فقرة وفق سلم ليكرت
( )Likertذي البدائل الخمسة.
جدول رقم ( :)3مفتاح التصحيح مقياس قلق املستقبل
مدى انطباق العبارة
دائما
غالبا
أحيانا
نادرا
أبدا
0
1
2
3
4
العبارة السلبية من 10 -1
4
3
2
1
0
العبارة الايجابية من 28-11
 التأكد من الخصائص السيكومترية للمقياس قلق املستقبل في البيئة املحلية :تمتع املقياسبخصائص سيكومترية جيدة في بيئات عربية متعددة ،وحتى نطمئن أكثر ،تم حساب الثبات والصدق
قصد التأكد منهما.
 الثبات :تم حساب الثبات بعدة طرق .بعد تحليل بيانات العينة الاستطالعية في التطبيق ألاول أشارتالنتائج إلى ما يلي :بلغت قيمة معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية (ألاول ،الثاني) ،).578( :وبلغت
( ).830بطريقة التجزئة النصفية (الفردي ،الزوجي) ،اظهرت النتائج ان قيمة معامل الفا كرونباخ تقدر
بـ .).811( :وتم حساب معامل الثبات من خالل معامل الاستقرار بلغ معامل الارتباط بيرسون ( .).708وهي
لكها مؤشرات جيدة للثبات.
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 الصدق :تراوحت معامالت الارتباط بين درجة كل بند والدرجة الكلية للمقياس ما بين ( .196و).577وكانت في اغلبها دالة عند (( ).01البنود 13 ،2 :كانت دالة عند  .).05وتراوحت معامالت الارتباط بين
درجة كل بند والدرجة الكلية للبعد الذي ينتمي اليه ما بين ( .223و ).762وكانت كلها دالة عند ().01
وتراوحت معامالت الارتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس ما بين ( .680و ).758وكانت كلها
دالة عند ( .).01وباستخدام طريقة املقارنة الطرفية أشارت نتائج تطبيق اختبار ت للعينتين املستقلتين،
إلى أن قيمة ت هي  34.526وهي دالة احصائيا عند مستوى ( ).01ودرجة حرية  .74وهي لكها مؤشرات
جيدة للصدق.
 .3.6.7مقياس مصدر الضبط الداخلي -الخارجي لروتر ( :)Rotterيعتبر مقياس الضبط الداخلي –
الخارجي  I–Eآخر صورة ملحاوالت عديدة قام بها روتر ( )Rotterوالعديد من الباحثين .وترجع املحاولة
ألاولى لقياس الفروق الفردية في مصدر الضبط كإحدى املتغيرات النفسية إلى فيرز ()Phares, 1957
ضمن دراسته املوسومة بـ :أثر كل من الصدفة واملهارة على توقعات التعزيز ( chance and skill effects
.)on expectancies for reinforcement
تم نشر املقياس سنة  1966ضمن مقالة لروتر موسومة بـ :التوقعات املعممة للضبط الداخلي
مقابل الخارجي للتعزير( Generalized Expectancies For Internal Versus External Control Of
 ،)Reinforcementيتكون مقياس مصدر الضبط الداخلي -الخارجي لروتر ( )Rotterمن ( )23بند يضم
كل بند عبارتين ،احداهما تشير إلى الاتجاه الداخلي والاخرى لالتجاه لخارجي ،أضيفت لها ستة ( )6بنود
دخيلة أو حشو ( )Fillerالهدف منها اضفاء الغموض على الهدف من املقياس والتقليل من عامل امليل إلى
املعايير الاجتماعية ،وتتم الاستجابة لهذه البنود باالختيار الجبري إلحدى العبارتين (أ) أو (ب) ،يعطي
للمبحوث الدرجة ( )1إذا كانت تعبر عن الضبط الخارجي والدرجة ( )0إذا كانت تعبر عن الضبط
الداخلي ،والستة ( )6عبارات الدخيلة ال تنقط.
استخدم في هذه الدراسة مقياس مصدر الضبط الداخلي  -الخارجي لروتر ( )Rotterترجمة
كفافي ( .)1982حيث يتم حساب الدرجة الكلية للمقياس تبعا ملا في الجدول التالي:
جدول رقم ( :)4يوضح مفتاح التصحيح مقياس مصدر الضبط
رقم العبارة
29 ،25 ،23 ،21 ،20 ،18 ،17 ،16 ،9 ،7 ،6 ،2
العبارات التي ينقط الاختيار أ
28 ،26 ،22 ،15 ،13 ،12 ،11 ،10 ،5 ،4 ،3
العبارات التي ينقط الاختيار ب
27 ،24 ،19 ،14 ،8 ،1
العبارات التي ال تنقط
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 التأكد من الخصائص السيكومترية للمقياس مقياس مصدر الضبط في البيئة املحلية :يتمتعاملقياس بخصائص سيكومترية جيدة في نسخته الغربية والعربية .وحتى نطمئن أكثر ،تم حساب الثبات
والصدق قصد التأكد منهما.
 الثبات :تم حساب الثبات من خالل معامل الاستقرار بلغ معامل الارتباط بيرسون ( ).661وهو دال عندمستوى ( .).000وهو مؤشر جيد للثبات.
 الصدق :تم حساب الصدق باستخدام طريقة املقارنة الطرفية أشارت نتائج تطبيق اختبار ت للعينتيناملستقلتين ،إلى أن قيمة ت هي  -6.473وهي دالة احصائيا عند مستوى  .01ودرجة حرية  ،74وهو
مؤشر جيد للصدق.
 .6.7خطوات إجراء الدراسة :تم إعداد هذه الدراسة وفقا للخطوات التالية:
 .1إعداد إلاطار النظري للدراسة وتحديد املتغيرات وهي النمو النفس اجتماعي متمثال في فاعليات
ألانا ،مصدر الضبط ،وقلق املستقبل.
 .2إجراء مسح للدارسات السابقة املتاحة والتي تناولت أو اقتربت من هذه الدراسة.
 .3تجهيز أدوات الدراسة.
 .4الاتصال بمديرية التربية لوالية املسيلة ألخذ التصاريح وتحديد تعداد مجتمع الدراسة.
 .5اجراء الدراسة الاستطالعية.
 .6تطبيق املقاييس على أفراد العينة ،ثم تفريغ وتحليل نتائج.
 .7الخروج بمجموعة نتائج تفسيرها في ضوء إلاطار النظري والدراسات السابقة.
 .8.7ألاساليب لاحصائية :تمت معالجة البيانات وتحليلها من خالل برنامج التحليل إلاحصائي (SPSS
 ،20.0) Statistical Package for the Social Sciencesوقد تم استخدام ألاساليب إلاحصائية التالية:
 .1معادلة كريجس ي ومورجان ( )krejcie & morganلتحديد حجم العينة.
 .2معامل ارتباط بيرسون ) :(Person Correlation Coefficientللتعرف على طبيعة العالقة بين
متغيرات الدراسة ،وفي حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية ،والاتساق الداخلي.
 .3معامل ألفا كرونباخ ) :(Cronbach's Alphaللتحقق من الثبات.
 .4اختبار ت لعينتين مستقلتين (  :)Samples T-test-Independentلحساب الصدق بطريقة
املقارنة الطرفية ،ولكشف الفروق بين متغيرات الدراسة املختارة.
 .5حجم ألاثر  r2كمكمل احصائي.

مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية

191

العدد ()06

سبتمبر 2017

أ .نو يوة

النمو النفس اجتماعي (فاعليات الأنا) ومصدر الضبط

فيصل د .اسماعيلي يامنة

 .8عرض ومناقشة النتائج:
أوال :عرض نتائج فرضيات الدراسة
 عرض نتائج الفرضية ألاولى :نصت الفرضية الاولى على انه "توجد عالقة عكسية ذات داللةإحصائية بين الدرجة الكلية لنمو النفس اجتماعي والدرجة الكلية لقلق املستقبل وأبعاده لدى املراهق
املتمدرس بمرحلة التعليم الثانوي بمدينة املسيلة".
للتحقق من صحة الفرضية ألاولى تم حساب معامل الارتباط بين درجات مقياس النمو النفس
اجتماعي (فاعليات ألانا) ودرجات مقياس قلق املستقبل وأبعاده لدى أفراد العينة ،فتحصل على النتائج
املضمنة في الجدول التالي:
جدول رقم ( :)5يبين العالقة بين النمو النفس اجتماعي (فاعليات ألانا) وقلق املستقبل
حجم
فاعليات
r2
()Sig
الدرجة الكلية
الاثر
ألانا
البعد  :1القلق املتعلق باملشكالت الحياتية
صغير
**0.072 0.000
-.269املستقبلية
** 0.138 0.000متوسط
-.372البعد  :2قلق الصحة وقلق املوت
** 0.242 0.000متوسط
-.492البعد  :3القلق الذهني (قلق التفكير في املستقبل)
كبير
**0.394 0.000
-.628البعد  :4اليأس من املستقبل
كبير
**0.291 0.000
-.540البعد  :5الخوف والقلق من الفشل في املستقبل
كبير
**0.405 0.000
-.637الدرجة الكلية ملقياس قلق املستقبل
** .دال عند 0.01
يتضح من خالل الجدول رقم ( :)5أن معامل الارتباط بين الدرجة الكلية للنمو النفس اجتماعي
والدرجة الكلية لقلق املستقبل يساوي ( )- .637وهي قيمة سالبة ودالة عند مستوى ( ).01مما يعني
وجود عالقة عكسية متوسطة ،وأن معامالت الارتباط بين الدرجة الكلية للنمو النفس اجتماعي والدرجة
الكلية ألبعاد قلق املستقبل جاءت على التوالي كما يلي (-.540-, -.628-, -.490-, -.372-, -.269-) :وكلها
سلبية ودالة عند مستوى ( .).01كما يتضح من الجدول أن قيمة  r 2تساوي ( )0.405وهي تشير إلى أن
هناك تأثير كبير لدرجة النمو النفس اجتماعي على درجة قلق املستقبل ،وتعني هذه القيمة بحسب
تعريف كوهين ) (Cohen, 1988, p. 80للتأثير الكبير في العالقة الخطية بين متغيرين أن  ٪40من التباين
في املتغير التابع (قلق املستقبل) تعزى ملتغير مستقل (النمو النفس اجتماعي) .ويتضح أيضا أن أكثر ما
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يثير القلق لدى أفراد العينة هو اليأس من املستقبل بالدرجة ألاولى ،والخوف والقلق من الفشل في
املستقبل بالدرجة الثانية.
وبناءا على ما تقدم يمكن القول إنه تم قبول الفرضية ألاولى ،وعليه :توجد عالقة ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ( ).01بين الدرجة الكلية لنمو النفس اجتماعي والدرجة الكلية لقلق
املستقبل وأبعاده لدى املراهق املتمدرس بمرحلة التعليم الثانوي بمدينة املسيلة ،وهي عالقة عكسية
متوسطة ،أي أنه كلما ارتفعت درجة النمو النفس اجتماعي كلما انخفضت درجة قلق املستقبل
والعكس صحيح.
 عرض نتائج الفرضية الثانية :نصت الفرضية الثانية على انه "توجد عالقة طردية ذات داللةإحصائية بين الدرجة الكلية ملصدر الضبط والدرجة الكلية لقلق املستقبل وأبعاده لدى املراهق
املتمدرس بمرحلة التعليم الثانوي بمدينة املسيلة".
للتحقق من صحة الفرضية الثانية تم حساب معامل الارتباط بين درجات مقياس مصدر الضبط
ودرجات مقياس قلق املستقبل وأبعاده لدى أفراد العينة ،فتحصل على النتائج املضمنة في الجدول
التالي:
جدول رقم ( :)6يبين العالقة بين مصدر الضبط وقلق املستقبل
حجم
مصدر
r2
()Sig
الدرجة الكلية
الاثر
الضبط
** 0.024 0.000صغير
.158
البعد  :1القلق املتعلق باملشكالت الحياتية املستقبلية
** 0.033 0.000صغير
.182
البعد  :2قلق الصحة وقلق املوت
** 0.121 0.000متوسط
.348
البعد  :3القلق الذهني ( قلق التفكير في املستقبل)
** 0.046 0.000صغير
.216
البعد  :4اليأس من املستقبل
** 0.046 0.000صغير
.216
البعد  :5الخوف والقلق من الفشل في املستقبل
** 0.096 0.000متوسط
.311
الدرجة الكلية ملقياس قلق املستقبل
** .دال عند 0.01
يتضح من خالل الجدول رقم ( :)6أن معامل الارتباط بين الدرجة الكلية ملصدر الضبط والدرجة
الكلية لقلق املستقبل تساوي ( ).311وهي قيمة موجبة ودالة عند مستوى ( ).01مما يعني وجود عالقة
طردية ضعيفة ،وأن معامالت الارتباط بين الدرجة الكلية ملصدر الضبط والدرجة الكلية ألبعاد قلق
املستقبل جاءت على التوالي كما يلي ).158 , .182 , .348 , .216 , .216(:وهي كلها موجبة وأيضا دالة
عند مستوى (.).01
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كما يتضح من الجدول أن قيمة  r2تساوي ( )0.096وهي تشير إلى أن هناك تأثير متوسط لدرجة
مصدر الضبط على درجة قلق املستقبل ،وتعني هذه القيمة بحسب تعريف كوهين ( Cohen, 1988, p.
 )80للتأثير املتوسط في العالقة الخطية بين متغيرين أن  ٪9من التباين في املتغير التابع (قلق املستقبل)
تعزى ملتغير مستقل (مصدر الضبط).
وبناءا على ما تقدم يمكن القول إنه تم قبول الفرضية الثانية ،وعليه :توجد عالقة ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ( ).01بين الدرجة الكلية ملصدر الضبط والدرجة الكلية لقلق املستقبل
وأبعاده لدى املراهق املتمدرس بمرحلة التعليم الثانوي بمدينة املسيلة ،وهي عالقة طردية ضعيفة ،أي
أنه كلما ارتفعت درجة مصدر الضبط كلما ارتفعت درجة قلق املستقبل والعكس صحيح.
ثانيا -مناقشة نتائج فرضيات الدراسة:
 مناقشة الفرضية ألاولى :لقد أشارت النتائج إلى تحقق الفرضية ألاولى :أي أنه توجد عالقة عكسيةذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ).01بين الدرجة الكلية لنمو النفس اجتماعي والدرجة الكلية
لقلق املستقبل وأبعاده لدى املراهق املتمدرس بمرحلة التعليم الثانوي بمدينة املسيلة.
وتبدو هذه النتيجة منطقية ومتوقعة ومتسقة مع إلاطار النظري ملفهوم النمو النفس اجتماعي
وفاعليات ألانا ،فإحساس الفرد بنتيجة الحل الايجابي ألزمات النمو ،واكتسابه للفاعليات ألانا املرتبطة
بها ،يكسب الفرد سمات صحية تعمل على خفض مستوى قلق املستقبل ،والعكس صحيح.
كما أيدت هذه النتيجة ما أشارت اليه الدراسة الاستطالعية في وجود عالقة عكسية بين النمو
النفس اجتماعي وقلق املستقبل .وجاءت النتائج متسقة أيضا مع ما أشارت اليه أغلب الدراسات
السابقة التي تم عرضها ،فدراسة أبو فضة ( )2013أشارت إلى الارتباط الايجابي لقلق املستقبل بأزمة
الهوية لدى املراهقين الصم ،وخلص الغامدي ( )2013إلى ان قلق املستقبل يرتبط سلبا بسوء التوافق
النفس ي ،كما وجد عزب وعبيد ومرس ي ( )2014ارتباط سالبي بين درجات افراد العينة على مقياس قلق
املستقبل ودرجاتهم على جميع ابعاد مقياس الجوانب النفسية والاجتماعية املنبئة بقلق املستقبل ،كما
بينت نتائج دراسة ) ) Rascovar, 2015وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة عند ( ).05بين نمو ألانا وقلق
السمة.
وقد تعارضت النتائج مع فئة اخرى من الدراسات والتي أشارت إلى عدم وجود عالقة بين بين
قوة ألانا ومستوى القلق كدراسة سليمان وعبد هللا ( ،)1996وجاءت غير متسقة مع بعض الدراسات
الاخرى التي أشارت إلى وجود عالقة موجبة طردية ،فقد أظهرت نتائج دراسة بالن والحلح ( )2011انه
كلما ارتفع مستوى التوافق النفس ي ارتفعت درجة قلق املستقبل ،وخلصت دراسة (Jogsan )2015
 &Chhansiyaإلى وجود عالقة طردية بين القلق وقوة ألانا.
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إن التعارض وعدم الاتساق بين نتائج هذه الدراسة ونتائج بعض الدراسات السابقة يمكن أن
نعزوه إلى الاختالف في أدوات القياس أو الطرق املنهجية املستخدمة في الدراسة أو محدودية عدد أفراد
العينة في بعض الدراسات أو فئة العينة املدروسة أو السياق الظرفي الذي تمت فيه الدراسة.
 مناقشة الفرضية الثانية :لقد أشارت النتائج إلى تحقق الفرضية الثانية :أي أنه توجد عالقة طرديةذات داللة إحصائية بين الدرجة الكلية ملصدر الضبط والدرجة الكلية لقلق املستقبل وأبعاده لدى
املراهق املتمدرس بمرحلة التعليم الثانوي بمدينة املسيلة.
ويعنى ذلك ،أنه كلما زاد توجه الفرد نحو الضبط الخارجي ،كلما ازدادت لديه أعراض القلق من
املستقبل ،وكلما زاد توجه الفرد نحو الضبط الداخلي ،كلما تراجعت لديه أعراض القلق من املستقبل.
وتبدو هذه النتيجة منطقية ومتوقعة ومتسقة مع إلاطار النظري ملفهوم مصدر الضبط ،فذو
الضبط الداخلي يدركون انهم هم املسؤولون عن نتائج سلوكهم ،وهو ما يقلل من مستوى قلقهم مما
سيحدث في املستقبل ،في حين أن من يعتقدون في الضبط الخارجي يدركون أن احداث الحياة ال تتوقف
أو تعتمد على سلوكهم فقط ،بل انها ترتبط بعوامل خارجية ومستقلة عن ذواتهم ،وهوما يترتب عنه قلق
وتوجس من ألاحداث املستقبلية.
كما أيدت هذه النتيجة ما أشارت اليه الدراسة الاستطالعية في وجود عالقة طردية بين مصدر
الضبط وقلق املستقبل .وجاءت النتائج متسقة مع ما أشارت اليه أغلب الدراسات السابقة التي تم
عرضها ،فقد أكد ) Archer (1979بعد مراجعته العديد من الدراسات املتعلقة بمصدر الضبط والقلق
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مصدر الضبط الخارجي املرتفع واملستوى ألاعلى القلق السمة
العام وقلق الاختبار ،وهوما أكده أيضا ) ،PAQUET (2006وشعلة (Rastegar & Heidari (2013)،)2010
حين كشفوا عن عالقة عكسية بين كل من مصدر الضبط الداخلي والقلق ،ولقد أكد أبو الهدى
( )2011أيضا العالقة العكسية بين الدرجة لكلية على مقياس وجهة الضبط والدرجة الكلية على
مقياس قلق املستقبل.
ولقد جاءت قيمة معامل الرتباط بين مصدر الضبط وقلق املستقبل في هذه الدراسة ضمن
املجال الذي اشار اليه ( )Archer ,1979في أن أغلب قيم معامالت الارتباط بين مصدر الضبط والقلق
جاءت بين ( ).30و( ).40وهو ما يؤكد ثابت هذه القيمة ،مما يجعل من مصدر الضبط عامل هام في
الصحة النفسية .ومن جهة ثانية تعارضت نتائج هذه الدراسة مع فئة أخرى من الدراسات والتي
خلصت إلى عدم وجود عالقة بين قوة ألانا ومستوى القلق كدراسة سليمان وعبد هللا ()2015( ،)1996
 ،Fard & Khosraviويمكن ان نعزو نتائج الدراسات التي لم تتضح العالقة فيها إلى ما أشار اليه ( Archer
 ),1979في أنه يجب أخذ السياق الظرفي الذي يقاس فيه قلق بعين الاعتبار.
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ثالثا -الاستنتاج العام والاقتراحات:
لقد أسفرت نتائج هذه الدراسة عن تأييد إلاطار النظري ملفهومي النمو النفس اجتماعي ومصدر
الضبط ،كمفهومين مرتبطين بالصحة النفسية السليمة ،فقد اكدت العالقة العكسية بين درجة النمو
النفس اجتماعي متمثال في فاعليات ألانا ودرجة قلق املستقبل لدى املراهق املتمدرس بمرحلة التعليم
الثانوي بمدينة املسيلة ،مشيرة إلى أن  ٪40من التباين في املتغير التابع (قلق املستقبل) تعزى ملتغير
مستقل (النمو النفس اجتماعي) .وأكدت ايضا العالقة الطردية بين درجة مصدر الضبط ودرجة قلق
املستقبل لدى املراهق املتمدرس بمرحلة التعليم الثانوي بمدينة املسيلة مشيرة إلى أن  ٪9من التباين في
املتغير التابع (قلق املستقبل) تعزى ملتغير مستقل (مصدر الضبط) .وهذه النتيجة تحتم على الاباء
ومؤسسات التنشئة الاجتماعية العمل على توفير الظروف املساعدة على حل أزمات النمو واكتساب
فاعليات ألانا بهدف تحقيق النمو النفس اجتماعي السوي ،ومن جهة ثانية تحتم عليهم العمل على تنمية
مصدر الضبط الداخلي للناشئة ،وهوما يساهم في تنمية الشخصية وصقلها ،وفي الوقاية من الاضطراب
النفس ي .وتبعا ملا توصلت اليه الدراسة الحالية وفي سبيل الوصول إلى نتائج أحسن نقترح ما يلي:
 إجراء املزيد من الدراسات التي تدرس العالقة بين قلق املستقبل وكل من النمو النفس
اجتماعي ومصدر الضبط ،لتدعيم النتيجة املتوصل اليها في هذه الدراسة.
 إجراء املزيد من الدراسات حول النمو النفس اجتماعي ومصدر الضبط في ضوء متغيرات
أخرى ،ولدى فئات عمرية أخرى.
 بناء برامج عالجية وارشادية تستند على مفهومي النمو النفس اجتماعي ومصدر الضبط.
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 قائمة املرجع: أبو الهدى ،ابراهيم محمود .)2011( .دراسة سييكومترية كلينيكية قلق املستقبل وعالقته بمعنى الحياةووجهة الضبط لدى عينة من املعاقين بصريا املبصرين ،مجلة كلية التربية -جامعة عين شمس،3 ،
(.822-790 ،)35
 أبو فضة ،خالد عمر .)2013( .قلق املستقبل وعالقته بأزمة الهوية لدى املراهقين الصم ،في محافظاتغزة .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة الاسالمية غزة ،غزة.
 بالن ،كمال والحلح ،سمر .)2011( .العالقة بين قلق املستقبل والتوافق النفس ي لدى عينة من طالبالصف الثاني الثانوي في ريف دمشق ،مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية -سلسلة آلاداب
والعلوم إلانسانية.162-145 ،3 ،)33( ،
 خليل ،عفراء إبراهيم .)2011( .مستوى إلايجابية وعالقتها بقلق املستقبل لدى عينة من طلبةّ
الجامعة .دراسات ،العلوم التربوية ،املجلد 38،ملحق.964-942 ،3
 سليمان ،عبد الرحمن سيد وهشام ابراهيم ،عبد هللا .)1996( .دراسة ملوقع الضبط وعالقته بكل منقوة ألانا والقلق لدى عينة من طلبة وطالبات جامعة قطر ،مجلة مركز البحوث التربوية.133-95 .)9(5 ،
 شعلة ،الجميل محمد عبد السميع .)2010( .أثر التفاعل بين مفهوم الذات ألاكاديمي مع وجهة الضبطعلى كل من قلق الاختبار والانجاز ألاكاديمي لدى طالب التدريب امليداني بكلية املعلمين – جامعة أم
القرى ،مجلة كلية التربية .جامعة عين شمس.437-393 ،)34( ،3 ،
 شقير ،زينب .)2005( .مقياس قلق املستقبل .القاهرة :مكتبة النهضة املصرية. عزب ،حسام الدين محمود وعبيد ،معتز محمد ومرس ي ،علي مرس ي محمد )2014( .دراسة تنبؤيةللجوانب النفسية و الاجتماعية ذات العالقة بقلق املستقبل لدى عينة من الشباب الجامعي ،مجلة كلية
التربية -جامعة عين شمس.862-849 ،3 ،38 ،
 عطية ،محمود .)2010( .ضغوط املراهقين والشباب وكيفية مواجهتها ،القاهرة :مكتبة ألانجلو املصرية. العمري ،علي بن سعيد .)2008( .نمو فاعليات ألانا وقدرتها التنبؤية بنمو التفكير ألاخالقي ،لدى عينةمن الذكور وإلاناث من سن املراهقة حتى الرشد ،بمدينة أبها بمنطقة عسير .أطروحة دكتوراه غير
منشورة ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.
 الغامدي ،إبراهيم مشني غرم هللا .)2013( .قلق املستقبل وعالقته بالتوافق النفس ي لدى عينة منالطلبة من تخصصات جامعية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية آلاداب والعلوم إلانسانية ،جامعة
امللك عبد العزيز ،السعودية.
 الغامدي ،حسين عبد الفتاح .)2010( .مقياس فعاليات ألانا ،مقياس لتقييم نمو فعاليات ألانا منمنظور أريكسون .الرياض :جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية.
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واقع تشخيص صعوبات التعلم النمائية والأكاديمية في الوسط المدرسي

د .علوطي عاشور أ .عريوة مريم

واقع تشخيص صعوبات التعلم النمائية وألاكاديمية في الوسط املدرس ي
بين النظرية والتطبيق (دراسة تحليلية)
د .علوطي عاشور أ .عريوة مريم
قسم علم النفس ،جامعة محمد بوضياف باملسيلة
قسم علم النفس ،جامعة الجزائر 2
 امللخص :تسعى هذه الدراسة التحليلية للكشف عن طرق تشخيص ذوي صعوبات التعلم التي ينبغياعتمادها أثناء التناول ألاكاديمي لهذا املوضوع ،وذلك باالنطالق من الطرح النظري وعرض مجموعة من
الدراسات السابقة التي سعت إلى تحديد وضبط أفراد عينة دراستها الذين كانوا من فئة ذوي صعوبات
التعلم ،تثمينا لجهود الباحثين الذين احتكموا إلى الدقة إزاء تناول هذه الفئة لتفردها عن بقية فئات
ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي املشكالت الدراسية.
ولقد تبين من خالل هذه الدراسة أن الباحث حينما يعمد لدراسة فئة ذوي صعوبات التعلم
عليه أن يشكل بطارية بمعنى مجموعة من املقاييس تشتمل على اختبار مستوى تحصيل التلميذ ،قياس
الذكاء أو جانب القدرات العقلية ،ثم تطبيق املقاييس التي تتضمن قياس الجوانب السلوكية
والانفعالية...إلخ .وقد يختلف تشكيل هذه البطارية من باحث آلخر ومن طرح آلخر في تناول ذوي
صعوبات التعلم.
 الكلمات املفتاحية :التشخيص ،ذوي صعوبات التعلم.- Résumé : Cette étude analytique a pour but de révéler les méthodes de diagnostic des
personnes ayant des difficultés d’apprentissage. Ce qui devrait étre adopter dans l’approche
académique de ce sujet. Afin de d’écolier l’offrant théorique et d’offrir une série d’études
précédentes qui ont cherché à déterminer et à ajuster l’échantillon des individus études Qui
ont les difficultés d’apprentissage.
En guise d’appréciation des efforts des chercheurs qui ont invoqué la précision à
propos d’étudier cette catégorie pour la singularité des autres catégories des personnes ayant
des troubles d’apprentissage il doit former la batterie des tests mesures comprennent un test
de niveau de rendement les élèves, teste d’intelligence ou de la capacité mentale. Ensuite
appliques les normes qui incluent la mesure des aspects comportementaux et émotionnels. La
formation de la batterie peut déférer d’un chercheur a un autre pour étudier les troubles
d’apprentissage.
- mots clés : le diagnostic, les troubles d’apprentissage.
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 مقدمة:التعلم عملية كانت وال زالت موضع الاهتمام من قبل الباحثين ومصممي املناهج الدراسية
الرتباطها بالتعليم الذي يعد مقوما من مقومات تطور املجتمعات ،لذا ينبغي أن تحظى الدراسات التي
تصب في هذا القالب بالجدية والدقة ليتم الاستفادة من نتائجها.
وفي ظل إصالحات املنظومة التربوية التي ترى بأن املتعلم لان هو املحور الرئيس في العملية
التعليمية التعلمية ،أصبح التركيز منصبا على أساليب التعلم ،استراتيجيات التعلم ،صعوبات التعلم
سعيا في تفعيل دور املتعلم ومساعدته في اكتساب املعرفة واستثمار إمكاناته وقدراته العقلية ،فاملتعلم
في سعي دائم الستغالل مكتسباته السابقة واستثمار قدراته في الوصول إلى تعلمات جديدة فيتالش ى
بذلك ما يمكن تسميته بـ "الهدر املعرفي" ،بدال من طريقة إلالقاء والتلقين التي ال يمكن من خاللها
الخروج إال بمنتوج فكري ذو طابع نمطي يخش ى التغيير والتطوير تعودا منه على تغييب قدراته العقلية في
الاستنتاج والتحليل والاستدالل والاستنباط.
وألن التعلم مرتبط بإحداث تغيير في أداء الفرد ناتج عن املواقف التعليمية التي يتعرض لها
املتعلم ،فذوو صعوبات التعلم يالحظ عليهم قصور في تغير أدائهم بالوجه الذي يتماش ى مع املواقف
التعليمية فنجد منهم الذي يعاني صعوبات في القراءة رغم أنه قد تلقى أبجديات تعلم القراءة بدءا من
التعرف على الحرف ثم بإضافة الحركات عليه إلى وجوده ضمن كلمة ثم الجملة .ألامر أيضا ينطبق على
صعوبات تعلم الكتابة والحساب ،ويمكن أيضا أن يبدوا عليهم قصورا في عملية الانتباه ،الاستيعاب
والفهم ،إلادراك البصري للمحتوى الدراس ي...إلخ.
وكما سبق إلاشارة إلى أن أفراد هذه الفئة يمكن التعرف عليهم من خالل املالحظة من قبل
املعلم وألاخصائي ،ولكن في الحديث عن التناول ألاكاديمي لهذا املوضوع البد من الاعتماد على طرق
أخرى للتشخيص تشتمل على مجموعة من املقاييس (بطارية) التي يمكن أن تصل به إلى ضبط أفراد
العينة من أجل بحث علمي يتمتع بالثقة العلمية ألن الخطأ في التشخيص يعني الخطأ في صياغة الخطة
العالجية والنتائج املتوصل إليها بذلك ال يمكن تطبيقها على ذوي صعوبات التعلم وإنما على الذين يشك
في أنهم من ذوي صعوبات التعلم .ملاذا كل هذا الاهتمام بطرق تشخيص ذوي صعوبات التعلم وما هي
طرق تشخيص صعوبات التعلم أثناء التناول ألاكاديمي لهذه الفئة؟ سينال هذا التساؤل إجابته من
خالل الطرح املفاهيمي وكذا عرض مجموعة من الدراسات السابقة في تناول تحليلي.
 -1تعريف صعوبات التعلم :تتعد التعاريف التي وردت عن ذوي صعوبات التعلم وتم هنا انتقاء
التعاريف الشاملة التي يتضح من خاللها مجموع املظاهر التي يتصف بها ذوي صعوبات التعلم ومجموع
الجوانب املرتبطة بأفراد هذه الفئة ،فمجال الذكر ليس بغرض العرض إنما بغرض استيضاح محددات
فئة ذوي صعوبات التعلم.
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 تعريف "أحمد عواد" :صعوبات التعلم" :مصطلح عام يصف مجموعة من التالميذ في الفصلالدراس ي العادي ،يظهرون انخفاضا في تحصيلهم عن زمالئهم العاديين مع أنهم يتمتعون بذكاء عادي أو
فوق املتوسط ،غبر أنهم يظهرون صعوبة في بعض العمليات املتصلة بالتعلم ،كالفهم أو التفكير أو
إلادراك أو الانتباه .القراءة أو الكتابة...أو إجراء العمليات الحسابية أو في املهارات املتصلة بكل العمليات
السابقة" (عبد الرحمن ،د -ت ،ص.)162.
يتضح من هذا التعريف أن صعوبات التعلم هي صعوبات في تحقيق ألاداء الذي يتوافق وقدرة
املتعلم العقلية مما يظهر ذلك في انخفاض مستوى التحصيل الدراس ي ،إذن في عالقة هذا التعريف
بطرق تشخيص ذوي صعوبات التعلم فإن املؤشر ألاول الذي ينبغي أن يبحث عنه الباحث يتمثل في
انخفاض التحصيل الدراس ي ،ثم التأكد من أن مستوى ذكاء املتعلم متوسط إلى ما فوق املتوسط.
 تعريف "كيرك" :"1963 ،ألاطفال ذوو صعوبات ّالتعلم هم ألاطفال الذين لديهم اضطراب في واحدة أو
أكثر من العمليات النفسية ألاساسية الخاصة بفهم أو استعمال اللغة ،التكلم أو الكتابة ،أو أي صعوبة قد
تعبر عن نفسها في نقص القدرة على الاستماع )إلاصغاء( أو التفكير أو التكلم أو القراءة أو الكتابة أو
التهجئة ،أو في إجراء الحساب الرياض ي ...وهذا املصطلح ال يتضمن ألاطفال الذين لديهم مشكالت في
ّ
التعلم ناتجة في أساسها عن مشكالت بصرية ،أو سمعية ،أو نتيجة التأخر العقلي ،أو اضطرابات انفعالية،
أو نتيجة حرمان ثقافي أو بيئي أو اقتصادي")الفاعوري ،2010 ،ص.)14
ما يمكن الاستفادة منه في هذا التعريف وعالقته بطرق تشخيص ذوي صعوبات التعلم في أن
الصعوبات التي يعاني منها هؤالء ألافراد ليست نتاج:
 املشكالت الحسية (البصر ،السمع).
 التأخر العقلي.
 الاضطرابات الانفعالية.
 تدني املستوى الثقافي أو الاقتصادي.
لذا ال يمكن اعتبار أي فرد هو من ذوي صعوبات التعلم إال إذا كان يعاني من صعوبات في التعلم
مع أنه يتمتع بسالمة حواسه ،غير متأخر عقليا ،وال يعاني من مشاكل صحية أو نفسية ،ويحظى بظروف
اقتصادية واجتماعية مناسبة.
 تعريف اللجنة الاستشارية القومية ألامريكية  1988 NJCLDلصعوبات التعلم :صعوبات التعلم هومصطلح عام يتعلق بمجموعة غير متجانسة من الاضطرابات ّ
تعبر عن نفسها في اكتساب واستخدام السمع
والنطق ...من خالل صعوبات ملموسة كالقراءة والكتابة والاستدالل والقدرات الرياضية ،وهذه
الاضطرابات يفترض أنها ترجع إلى اضطراب وظيفي في الجهاز العصبي املركزي ...كما يمكن أن تكون
مصحوبة باضطراب في السلوك وإلادراك الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي لكنها بذاتها ال تشكل صعوبات
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للتعلم ،كما أن صعوبات التعلمي يمكن أن تحدث مصحوبة بحاالت من إلاعاقة مثل ،القصور ّ
الحس ي
والتأخر العقلي والاضطراب الانفعالي والاجتماعي" (إبراهيمي ،2013 ،ص.)113.
إضافة إلى ما سبق وفي إطار عالقة التعريف بطرق تشخيص ذوي صعوبات التعلم ،فإن هذا
التعريف يشير إلى أن ذوي صعوبات التعلم مجموعة غير متجانسة وبالتالي فإن أدوات القياس التي
تكشف عن أفراد هؤالء الفئة هي متعددة ومتنوعة لغياب تجانسها ،لذا فهي البد وأن تتوافق وطبيعة
تناول الصعوبات إن كانت في شكل مجمل عام أم في تناول خاص بإحدى الصعوبات ألاكاديمية أو
النمائية.
والصعوبات هي جمع صعوبة فهؤالء ألافراد ال يعانون من صعوبة وإنما من مجموعة صعوبات
تعيق تعلمهم ،أي تغير أدائهم إزاء املواقف التعلمية ،ويندرج ضمن الصعوبات ألاكاديمية مثال :صعوبات
تعلم القراءة ،فهي أيضا صعوبات وليست صعوبة رغم أنها نوع من أنواع صعوبات التعلم .لذا حين
التناول ألاكاديمي لهذه الفئة البد من الاعتماد على مجموعة من املقاييس تحدد هذه الصعوبات،
وتحيدها عن ألانواع ألاخرى من الصعوبات فهي مجموعة غير متجانسة كما سبق إلاشارة إلى ذلك.
 -2املفاهيم املتداخلة مع ذوي صعوبات التعلم:
 -1-2صعوبات التعلم ومشكالت التعلم :صعوبات التعلم مصطلح يشمل املتعلمين الذين يظهرون
تباعدا بين مستواهم العقلي وبين تحصيلهم الفعلي ،فهم يتمتعون بذكاء متوسط أو أكثر من املتوسط،
وأن هذا الانخفاض في التحصيل ال يرجع إلى إعاقات حسية أو حركية أو اضطرابات انفعالية أو ظروف
اجتماعية واقتصادية .أما الذين يعانون من مشكالت التعلم فتدني تحصيلهم ناتج عن عوامل ذاتية
داخل الفرد كاإلعاقات السمعية أو البصرية أو العقلية ،أو ناتج عن عوامل بيئية (إبراهيمي،2013 ،
ص.)113.
 -2-2صعوبات التعلم وبطء التعلم :يطلق مصطلح بطء التعلم على كل طفل يجد صعوبة في مواءمة
نفسه مع املناهج الدراسية سبب ذلك وجود قصور بسيط على مستوى الذكاء ( 80-70درجة) ،مما
يؤدي إلى تدني مستوى التحصيل الدراس ي (عبد الرحمن ،د -ت ،ص ،)138.وتشترك هذه الفئة مع ذوي
صعوبات التعلم في السمة السالفة الذكر ولكن الفرق بين الفئتين يكمن في أن ذوي صعوبات التعلم ال
تتعلق صعوبتهم بمستوى الذكاء ،فكما أشرنا سابقا بأنهم يتمتعون بذكاء متوسط إلى ما فوق املتوسط.
 -3-2صعوبات التعلم والتأخر الدراس ي :التأخر الدراس ي هو "انخفاض مستوى التحصيل الدراس ي عن
املستوى املتوقع في اختبارات التحصيل أو انخفاضه مقارنة بمستوى تحصيل ألاطفال العاديين" (بن
عمار .)www.gulfkids.com,20/11/2012 ،كما أن املتأخرون دراسيا يتصف أداؤهم باالنخفاض عن
املتوسط بصورة تكاد تكون ثابتة (إبراهيمي ،2013 ،ص .)117.ويعود ذلك إلى عدم اكتمال النمو
التحصيلي.
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إذن املظهر املشترك بين املتأخرين دراسيا وذوي صعوبات التعلم يكمن في انخفاض مستوى
التحصيل الدراس ي ،غير أن أسباب حدوث هذا الانخفاض لدى املتأخرين دراسيا قد تعود إلى إهمال
مراجعة الدروس ،كثرة الغياب ،وجود عاهة جسدية ،أو اضطرابات نفسية ،ضعف الثقة بالنفس
وتقدير الذات ،الظروف الاجتماعية والاقتصادية...إلخ.
ويكاد تدني التحصيل الدراس ي يكون ثابتا .في حين أن ذوي صعوبات التعلم كما تم إلاشارة إلى
ذلك سابقا حتى نعتبر أن املتعلم ضمن هذه الفئة ينبغي أال تكون مثل هذه ألاسباب هي العامل املؤدي
النخفاض مستوى تحصيله إنما ألامر مرتبط بالخلل الوظيفي للجهاز العصبي املركزي ،ويكون انخفاضه
تارة هو مرتفع وتارة منخفض فهو مرتبط باملوقف التعليمي.
 -4-2صعوبات التعلم واضطراب التعلم :املضطرب تعليميا تتعلق عنده صعوبة مسايرة املناهج
باملشكالت البيئية واملنزلية ،والضعف الجسدي والعصبي ،وانخفاض نسبة الذكاء (بشقة،2008 ،
ص .)47.في حين أن ذوي صعوبات التعلم صعوبة مسايرتهم للدراسة ال تتعلق بهذه ألاسباب التي وردت
عن حدوث اضطراب التعلم.
من خالل هذا العرض الفارقي بين صعوبات التعلم وكل من :مشكالت التعلم ،بطء التعلم،
التأخر الدراس ي ،واضطراب التعلم يتبين بأن جميع الفئات يظهر عليها انخفاض مستوى التحصيل
الدراس ي ،ولن يتم ضبط فئة ذوي صعوبات التعلم وتحييدها عن بقية الفئات ما لم تطبق مجموعة من
املقاييس التي تقيس الجوانب التي تتفرد بها عن بقية منخفض ي التحصيل الدراس ي .وأولها تحديد
مستوى الذكاء إذا كان يقدر بـ ( 90درجة إلى ما فوق) ،ثم قياس الظروف الاجتماعية والاقتصادية ما لم
تكن عامال مسببا النخفاض التحصيل ،ثم التأكد من وجود الاضطرابات الانفعالية من عدمها ،أيضا
البد من استخدام مقياس ذوي صعوبات التعلم.
 -3طرق تشخيص ذوي صعوبات التعلم :ملاذا يعد الحديث عن تشخيص ذوي صعوبات التعلم أمرا
يطاله الكثير من الاهتمام؟ البد وأن إلاجابة قد تبينت من خالل العرض السابق للتعاريف واملفاهيم
املتداخلة مع ذوي صعوبات التعلم ،ألامر ال يتوقف عند هذا الطرح فقط بل إن الباحث حينما يلجأ
للدراسات السابقة سيجد أن استعمالها للمقاييس في تحديدها لهذه الفئة غير محدد ،ومجال الطرح
املوالي يرد فيه ذكر أهم ألادوات التي استخدمتها مجموع الدراسات السابقة في تناولها لهذه الفئة
املتباينة.
بداية ما املقصود بالتشخيص؟ التشخيص هو تحديد طبيعة املشكلة من خالل أدوات مقننة
وغير مقننة وهو الخطوة ألاولى للتعامل الصحيح مع املوضوع املشكل ،ويتضمن ذلك استخدام أدوات
القياس (أبو الديار ،2012 ،ص .)61.وألنه كما سبق إلاشارة إلى أن ذوي صعوبات التعلم كي يتم ضبطها
ال بد من تحييدها عن بعض املشكالت املتداخلة معها (مشكالت التعلم ،بطء التعلم ،التأخر الدراس ي،
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اضطراب التعلم) ،فالبد من استخدام مجموعة من املقاييس حتى تتباين عن بعضها البعض ،أي
استخدام ما يسمى ببطارية اختبارات وهي "مجموعة من الاختبارات تستخدم في تقدير شخص ما في
ظروف مختلفة وعدد من املواقف تشمل التقديرات النفسية والتعليمية والعصبية والنمائية كما تشمل
الاختبارات الشخصية وقد تركز على مهارات مختلفة ولكنها مترابطة أو على وجه معين ملهارة ما ،تساعد
في صياغة التشخيص وبالتالي اقتراح تعليمات معينة للتدخل العالجي" (أبو الديار وآخرون،2012 ،
ص.)47.
وقبل عرض الدراسات السابقة التي أجادت في اعتمادها على بطارية الاختبارات ،البد من إلاشارة
إلى أن هذا الطرح مر بمراحل اجتهد فيها الباحثون للوصول إلى أفضل طرق تشخيص صعوبات التعلم
إلى أن توصلوا إلى ضرورة هذا الاستخدام ،فإثر تعدد وتنوع تعاريف ذوي صعوبات التعلم اقتصرت
املحاوالت ألاولى للتشخيص على قياس نسبة الذكاء مع استخدام محك آخر اختلف من باحث آلخر دون
الاكتراث إلى وجود اتفاق حول استخدام هذا املحك من عدمه ،فعمد الباحثون إلى استخدام استبيانات
تشخيص ذوي صعوبات التعلم ،وهناك من الباحثين من رأى ضرورة استخدام محك آخر إضافة إلى
محك الذكاء تمثل في تطبيق اختبار تحصيلي في القراءة أو الكتابة.
أما الدراسات ألاجنبية فقد خاضت دراسات تجريبية للبحث عن أفضل طرق تشخيص ذوي
صعوبات التعلم ،وكان التوجه منصبا على الجوانب العصبية والنفسية ،القى هذا الطرح اهتمام
الباحثين وتوالت الدراسات للبحث في كيفية الاهتمام بهذه الجوانب لذوي صعوبات التعلم ،وتم اختبار
أيضا فعالية البطاريات كبطارية قياس ألاطفال ل ــ"كوفمان" ،و"ديني "1997 ،الذي شكل بطارية لذوي
صعوبات التعلم في الانتباه (عوض ،ب ت) .ثبتت فعالية هذا الطرح املتمثل في استناد الباحث على
مجموعة من املقاييس .والذي تم الاعتماد عليه في العديد من الدراسات فيما يلي عرض لبعض منها:
 دراسة "خالد السيد زيادة" (د -ت) بعنوان :دراسة للفروق بين ألاطفال الذين يعانون من صعوباتتعلم الرياضيات وألاطفال ألاسوياء في ألاداء على بعض املتغيرات الانفعالية/الاجتماعية .استخدمت هذه
الدراسة الوصفية للتعرف على ذوي صعوبات التعلم كال من :درجات التالميذ في مادة الحساب ،الاختبار
الفرعي للحساب من مقياس وكسلر لقياس ذكاء ألاطفال أعده للبيئة املصرية إسماعيل ومليكة (،)1993
مقياس تقدير خصائص ألاطفال ذوي صعوبات تعلم الرياضيات من إعداد ميلر وميرسر ) ،)1997اختبار
الفهم القرائي لألطفال إعداد خيري عجاج ( ،)1998استمارة املستوى الاقتصادي-الاجتماعي (زيادة ،د-
ت).
 دراسة عبد الناصر أنيس عبد الوهاب ( )1992بعنوان :دراسة ألبعاد املجال املعرفي والوجداني لدىذوي صعوبات ّ
التعلم من تالميذ الحلقة ألاولى من التعليم ألاساس ي .وتكونت أدوات الدراسة من :مقياس
وكسلر لذكاء ألاطفال ،واختبار القراءة الصامتة ،واختبار قدرات إلادراك اللغوي ،واختبار املهارات
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الرياضية ،واختبار قدرات إلادراك السمعي ،واختبار تحصيلي في الرياضيات ،وقائمة مالحظة السلوك،
وبطارية الينوي للقدرات النفس لغوية ،واختبار بندر غشتالت البصري الحركي (الفاعوري.)2010/2009 ،
 دراسة "أحمد زینهم أبو حجاج" ) (1996بعنوان :برنامج مقترح لعالج الضعف القرائي لدى تالميذالصف الخامس من مرحلة التعليم الابتدائي .اعتمدت للكشف عن أفراد عينة الدراسة تطبيق ألادوات
التالية :اختبار تشخيص الضعف القرائي ،اختبار القدرة العقلية (من  ،)11- 9مقياس تقدير سلوك
التلميذ لفرز حاالت صعوبات التعلم ،قائمة مالحظة سلوك الطفل ،اختبار املسح النیورولوجي السريع
(سعد وآخرون.)2006 ،
 دراسة" أحمد إبراهیم حجازي" ) (2001بعنوان :فعالية التدريب على برنامج مقترح باستخدام الكمبيوترلتحسين صعوبات تعلم القراءة لدى تالميذ الحلقة ألاولى من التعليم ألاساس ي :في ضوء النموذج الكلي
لوظائف املخ .حيث اعتمدت على أدوات القياس التالية :اختبار تشخيص صعوبات القراءة (إعداد
الباحث) ،اختبار القدرة العقلية العامة إعداد مصطفى كامل ،)1986( ،مقياس تقدير سلوك التلميذ لفرز
حاالت صعوبات التعلم إعداد مصطفى كامل ( ،)1990قائمة مالحظة سلوك الطفل ،إعداد مصطفى
كامل ( ،)1987استمارة املستوى الاقتصادي-الاجتماعي إعداد محمد الطيب ،اختبار املسح النیورولوجي
السريع ،إعداد عبد الوهاب كامل (( )1989سعد وآخرون(2006،
 دراسة "هيثم يوسف راشد أبو زيد" ( )2005بعنوان :أثر برنامج تدريبي في تنمية الدافعية لإلنجاز،وتنمية مفهوم الذات ألاكاديمي لدى ألاطفال ذوي صعوبات التعلم .ارتأى الباحث فيها استخدام أدوات
القياس التالية :اختبارات في القراءة والكتابة والرياضيات معدة من قبل وزارة التربية والتعليم ،الاختبارات
إلادراكية املعدة من قبل عبد هللا زيد الكيالني وراض ي الوقفي وتشمل :اختبار التمييز السمعي ،اختبار
مهارات التحليل السمعي ،اختبار سعة الذاكرة السمعية ،اختبار الذاكرة السمعية التتابعية ،اختبار
التداعي البصري الحركي ،اختبار التكامل البصري الحركي (أبو زيد.)2005 ،
 دراسة نواف ملعب الظفيري ( )2005بعنوان :الحاجات النفسية لطلبة الصف ألاول الثانوي من ذويصعوبات ّ
تعلم الرياضيات وعالقتها بتقرير الذات .وتكونت أدوات التعرف على أفراد عينة الدراسة من:
اختبار املصفوفات املتتابعة لرافن ،ومقاييس تقدير الخصائص السلوكية لذوي صعوبات ّ
التعلم ،واختبار
تحصيلي في الرياضيات ،وقائمة مقاييس الحاجات النفسية ألاساسية (الفاعوري.)2010/2009 ،
 دراسة عادل عبد هللا محمد ) (2006تحت عنوان :برنامج تدریبي للتدخل املبكر لعالج أوجه القصور فيبعض املهارات قبل ألاكاديمية ألطفال الروضة .وقد اعتمدت على ألادوات التالية :اختبار ستانفورد بینیه
للذكاء (الصورة  ،)4ترجمة وتعريب لويس كامل مليكة ( ،)1988مقياس املستوى الاجتماعي الاقتصادي
الثقافي املطور لألسرة املصرية إعداد محمد بيومي خليل ( ،)2000ألعاب ألاطفال (لوحة الحروف -
ألاشكال -املكعبات) (محمد.)2006 ،
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 دراسة "فتحي عبد الحميد عبد القادر ،مراد علي عيس ى سعد" ) (2007بعنوان :برنامج قائم علىتفضيالت أساليب التعلم في التحصيل الدراس ي في مادة الرياضيات والاتجاه نحوها والسلوك الفوضوي
لدى تالميذ الصف السادس الابتدائي ذوي صعوبات التعلم .تم الاعتماد في هذه الدراسة التجريبية
لتشخيص صعوبات التعلم :قائمة "دن" ألساليب التعلم ( ،(2004اختبار تحصيلي في الرياضيات (إعداد
الباحثين) ،اختبار الاتجاه نحو مادة الرياضيات (إعداد الباحثين) ،مقياس تقدير املعلم للسلوك الفوضوي
للتلميذ (إعداد الباحثين) (سعد ،خليفة.)2007 ،
 دراسة" أمل عبد املحسن زكي" ) (2008بعنوان :التعلم ذاتيا كمدخل لتشخيص وعالج صعوبات التعلم.استخدمت هذه الدراسة التجريبية للتعرف على ذوي صعوبات التعلم كال من :اختبار الذكاء املصور
ألحمد زكي صالح ( ،)1978اختبار الفهم القرائي لألطفال لخيري املغازي بدير ( ،)1998اختبار بندر
جشتلط البصري  -الحركي تعريب مصطفى فهمي وسید غنیم ،مقياس وكسلر لذكاء ألاطفال املعدل تعريب
وتقنين محمد عماد الدين إسماعيل ولويس كامل مليكة ( ،)1974اختبار تشخيص صعوبات الفهم القرائي
لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم (إعداد الباحثة) ،مقياس استراتيجيات التعلم املنظم ذاتيا لدى
التالميذ ذوي صعوبات التعلم (إعداد الباحثة) ،مقياس الدافعية الداخلية – الخارجية للتالميذ ذوي
صعوبات التعلم (إعداد الباحثة) ،الاختبار التحصيلي في القراءة (إعداد الباحثة) ،مقياس صورة الذات
للتالميذ ذوي صعوبات التعلم(إعداد الباحثة) (سالم ،زكي.)2010 ،
 دراسة هيام صادق شاهين ( )2012بعنوان :فاعلية الذات مدخل لخفض أعراض القلق وتحسينالتحصيل الدراس ي لدى عينة من التالميذ ذوي صعوبات التعلم .طبت مجموعة من املقاييس تشكلت من:
اختبار الفرز العصبي السريع وهو من إعداد مموتي ،ستيرلينج وقام بتعريبه كامل ( ،)1989اختبارات
املصفوفات الثالثة التي أعدها جون رافن قام بتقنينه أبو حطب وآخرون ( ،)1977قائمة املستوى
الاجتماعي الاقتصادي إعداد كردي ( ،)2007مقياس تشخيص صعوبات التعلم النمائية من إعداد
الباحثة (شاهين.)2012 ،
إلى جانب دراسات أخرى منها :تیسير صبحي علي ( ،(1988فیصل محمد خير الزارد (،)1991
هويدا أنور ( ،)2002أمل عبد املحسن ( ،)2005سودان حمد املخلص الزعبي (.)2008
من خالل هذا العرض للدراسات فإنه يتبين بأن تشخيص ذوي صعوبات التعلم أصبح يعمد
على استخدام مجموعة من املقاييس وإن كانت ال تتفق على مجموعة محددة ،فاألمر يبقى على عاتق
الباحث فله املجال الختيار وتشكيل بطارية خاصة بموضوعه ،فقط البد أن ينصب على الجوانب
املحيطة بذوي صعوبات التعلم ،املتمثلة في :التحصيل الدراس ي ،القدرات العقلية (الذكاء) ،الجوانب
النفسية العصبية والانفعالية ،املستوى الاقتصادي والاجتماعي .إضافة إلى املقاييس التي تشخص ذوي
صعوبات التعلم ،وتشخص الصعوبات الفرعية التي يريد الباحث تناولها إن أراد ذلك.
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فأمام الباحث جملة من الاقتراحات النتقاء ما يخدم طرحه ،شريطة أن يكون هناك إملام بجميع
الجوانب التي ذكرت ،فلكل باحث وجهة نظر يرى الصواب في طرحها وضرورة إلقاء الضوء عليها.
 توصية: ينبغي أن يطال الاعتماد على بطارية الاختبارات الدراسات الوصفية والارتباطية وأال يتوقف عندالتناول التجريبي للموضوع ،ألنه دائما ما تمتاز هذه الدراسات بضرورة ضبط أفراد عينة الدراسة
فتفكير الباحث أثناء الخوض في هذا املنهج يصب دائما في هذا القالب ،ولكن ربما نفس الباحث حينما
يسعى لدراسة متغيرات أخرى لدى ذوي صعوبات التعلم في تناول وصفي ال يفكر في ضبط أفراد عينة
دراسته فقط ألن املنهج الوصفي ال يشترط ذلك.
 خاتمة:تبرز أهمية هذه الدراسة التحليلية في التأكيد على ضرورة الالتزام باستخدام البطارية أثناء
الخوض في تناول فئة ذوي صعوبات التعلم كأفضل طريقة يتم من خاللها ضبط هذه الفئة نظرا لتطور
الاهتمام بتشخيص ذوي صعوبات التعلم وتكريس الدراسات للبحث عن أفضلها ،ألن الفئة غير
متجانسة ويعاني أفرادها من صعوبات وإن كان قد تم تصنيفها إلى أكاديمية وأخرى نمائية إلى أنها متأثرة
ببعضها البعض ،فال يمكن عزل صعوبات تعلم القراءة عن صعوبات التآزر الحس ي الحركي مثال أو
صعوبات إلادراك البصري ،لذا وحتى ترقى الدراسات والبحوث إلى مصاف الثقة في نتائجها بتعميمها أو
استثمارها البد من التعامل الدقيق مع أمثال أفراد فئة ذوي صعوبات التعلم ،ألن التعليم تطاله العديد
من املشكالت الظاهرة للعيان ،والتي لم تجد حلوال تحد منها ،فما بالنا إذا كان ألامر متعلقا بإعاقة خفية
ال يمكن التأكد من إصابة املتعلمين بها إال إذا تم تطبيق املقاييس التي تلم بالجوانب املحيطة بها ال
سيما أنهم يتأرجحون بين ارتفاع وانخفاض ملستوى التحصيل الدراس ي وأنهم قد يخفقون في القراءة
ويجيدون الكتابة مثال ،فالتشخيص العشوائي هنا سيلحق الضرر باملتعلمين إلطالق أحكام جزافية قد
يصل صداها إلى ولي املفحوص بأن ابنه يعاني من صعوبات في التعلم ،فيتبرمج جميع من هم على عالقة
بالطفل بأن الفشل مصير هذا الطفل ،وربما كفيلة هي تلك الرسائل السلبية التي ستوجه له في تغيير
مساره إلى أسوء ألاحوال ،ربما كان ألاصل في مشكلته هو ضعف في الثقة بالنفس وكان من املمكن أن
يتعدى كل هذا بتشجيع املعلم له وتقديم املدح والثناء بين فترة وأخرى ،فالتشخيص مسؤولية وإن
كانت لخدمة البحث العلمي الذي يتمتع بالسرية لكننا نتعامل مع بشر وحينما سيتم تحييد مجموعة من
املتعلمين عن آخرين بمسمى "ذوي صعوبات التعلم" ألجل تطبيق البرامج أو تطبيق مقاييس أخرى،
فمؤكد أن جميع من باملؤسسة سيطلعون على هذا ألامر ،لذا ينبغي من يتم التعامل معهم على أنهم من
ذوي صعوبات التعلم أن يكونوا فعال ضمن هذا التصنيف ،وبالتالي قد يكون هذا التشخيص ألاكاديمي
سببا لتوجيه انتباه ألاولياء إلى ابنهم ملساعدته في استدراك الوضع.
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 قائمة املراجع: إبراهيمي ،سامية .)2013( .أثر البرنامج العالجي املقترح باستخدام إستراتيجية التعلم التعاوني في عالجصعوبات تعلم الحساب لدى تالميذ السنة الثالثة ابتدائي ،أطروحة دكتوراه ،جامعة بوزريعة ،2الجزائر.
 أبو الديار ،مسعد نجاح وآخرون .)2012( .قاموس مصطلحات صعوبات التعلم ومفرداتها ،ط،2الكويت :مركز تقويم وتعليم الطفل.
 أبو الديار ،مسعد نجاح .)2012( .القياس والتشخيص لذوي صعوبات التعلم ،ط ،1الكويت :مركزتقويم وتعليم الطفل.
 أبو زيد ،هيثم يوسف راشد .)2005( .أثر برنامج تدريبي في تنمية الدافعية لإلنجاز ،وتنمية مفهوم الذاتألاكاديمي لدى ألاطفال ذوي صعوبات التعلم ،أطروحة دكتوراه ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا.
 الظفيري ،نواف ملعب .)2005( .الحاجات النفسية لطلبة الصف ألاول الثانوي من ذوي صعوبات التعلمالرياضيات وعالقتها بتقرير الذات ،دراسة ميدانية في مدارس دولة الكويت ،رسالة دكتوراه ،كلية التربية،
جامعة دمشق.
 الفاعوري ،أيهم علي .)2010/2009( .أساليب التفكير السائدة لدى طلبة ذوي صعوبات التعلم فيالرياضيات ،رسالة ماجستير ،جامعة دمشق.
 بشقة ،سماح .)2008/2007( .املشكالت السلوكية لدى ذوي صعوبات التعلم ألاكاديمية وحاجاتهمإلارشادية لدى عينة من تالميذ التعليم الابتدائي ،رسالة ماجستير ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة.
 بن عمار ،جمال ،صعوبات التعلم عند ألاطفال املكتبة إلالكترونية ،أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.www.gulfkids.com,20/11/2012
 زيادة ،خالد السيد( .د-ت) .دراسة للفروق بين ألاطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم الرياضياتوألاطفال ألاسوياء في ألاداء على بعض املتغيرات الانفعالية/الاجتماعية ،مركز دراسات وبحوث املعوقين.
 سالم ،محمود عوض هللا وزكي ،أمل عبد املحسن .)2010( .صعوبات التعلم بين النظرية والتطبيق،ط .1القاهرة :املكتبة العصرية للنشر والتوزيع.
 سعد ،مراد علي عيس ى وآخرون .)2006( .الكمبيوتر وصعوبات التعلم :النظرية والتطبيق ،ط.1إلاسكندرية :دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.
 سعد ،مراد علي عيس ى وخليفة ،وليد السيد أحمد .)2007( .كيف يتعلم املخ ذو صعوبات الرياضياتوالعسر الحسابي ،ط .1القاهرة :دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.
 شاهين ،هيام صادق ( .)2012فاعلية الذات مدخل لخفض أعراض القلق وتحسين التحصيل الدراس يلدى عينة من التالميذ ذوي صعوبات التعلم ،مجلة جامعة دمشق ،املجلد ،28العدد الرابع.
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 عبد الرحمن ،سيد سليمان (د -ت) :سيكلوجية ذوي الحاجات الخاصة ،ج .1مصر :مكتبة الزهراءوالشرق.
 عوض ،سالم محمود (د -ت) :صعوبات التعلم بين الواقع واملأمول. www.pdffactory.com ، محمد ،عادل عبد هللا .(2006) .املؤشرات الدالة على صعوبات التعلم ألطفال الروضة :دراساتتطبيقية ،ط  .1القاهرة :دار الرشاد.
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إستراتيجية التعليم التعاوني في المدرسة الجزائر ية

إستراتيجية التعليم التعاوني في املدرسة الجزائرية
"واقع تطبيقها كإستراتيجية لتعليم املعارف أو تعليم القيم"
د .دوباخ قويدر د .كحول شفيقة
قسم علم النفس ،جامعة محمد بوضياف املسيلة.
قسم علم النفس ،جامعة محمد خيضر بسكرة.
 امللخص :يمتلك املتعلمون خاصة صغار السن منهم طاقات هائلة ،على املعلم بذل جهد كبير لضبطهاوجعلهم مستمعين هادئين ،وجعلهم يوظفون هذه الطاقات بصورة نشطة في عملية التعلم؛ وذلك عن
طريق فتح مجال للتواصل فيما بينهم ،من شأنه أن يمكنهم من التأثير إلايجابي على بعضهم البعض .هذا
التأثير الذي يمكن استغالله بصورة جيدة كما هو الحال في إستراتيجية التعلم التعاوني ،الذي نراه يتفق
مع الطبيعة البشرية أكثر من غيره من إلاستراتجيات التدريسية ألاخرى.
 الكلمات املفتاحية :إستراتيجية التدريس التعاوني ،املدرسة الجزائرية ،تعليم املعارف ،تعليم القيم.- Abstract : Young lainers have a considerable energy, that teachers have to work hard to
make them calm listeners, as well as help them use this energy actively in learning process,
through creating an environment of communication, that could have laid them to influence
each other positively. This positive interaction is shown clearly in the case of cooperative
learning strategy, that we consider more adapted to human nature than other teaching
strategies.
- Key Words: Cooperative Learning strategy, Algerian School, Knowledge education, Teaching
values.
 -1إشكالية الدراسة:
ً
ً
يمتلك املتعلمين خاصة صغار السن منهم طاقات هائلة ،على املعلم أن يبذل جهدا كبيـ ـرا في
ضبطها وجعلهم مستمعين هادئين ،كما يمكنه جعلهم يحركون طاقاتهم بصورة نشطة في عملية التعلم
عن طريق فتح مجال للتواصل فيما بينهم الذي من شأنه أن يجعلهم يؤثرون بشكل ايجابي على بعضهم
البعض ،ويمكن استغالل هذا التأثير بصورة جيدة مثل ما هو الحال في استخدام إستراتيجية التعلم
التعاوني الذي يتفق مع الطبيعة البشرية أكثر من غيره من إلاستراتجيات التدريسية ألاخرى.
تحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على استراتيجية جديدة ونشطة في التعليم تحاول أن تقلل من
امللل الذي ينبعث إلى نفوس املتعلم من جراء استخدام الطرق التقليدية في التدريس والخوض في
أغوارها ،لتكشف عن أهميتها البالغة ألاثر في تكوين جملة من القيم الاجتماعية وألاخالقية التي يمكن
أن يكتسبها املتعلم من خالل تطبيقها ،أهمها تعزيز قيمة التعاون بين املتعلمين من خالل الكشف عن
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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واقع وطبيعة استثمار معلمي املرحلة الابتدائية لهذه الاستراتيجية داخل الحجرات الصفية "تعليم
املعارف -تعليم القيم" ،ومن ثمة محاولة رصد أهم العقبات والعراقيل التي يمكن أن تقف عائقا يحيل
بينهم وبين تطبيقها من خالل إلاجابة على التساؤلين آلاتيين:
 ما واقع تطبيق إستراتيجية التعليم التعاوني في املدرسة الابتدائية الجزائرية -كإستراتيجية لتعليماملعارف أو تعليم القيم؟
 ماهي اهم العراقيل التي تقلل من درجة الاستفادة من هذه إلاستراتيجية؟ -2إلاطار النظري:
تطورت إستراتيجيات التدريس في آلاونة ألاخيرة نتيجة :لتطور املجتمعات ،استنادا إلى علم
النفس التعليمي الحديث ،ألابحاث التربوية التي أخذت في الحسبان حاجة املعلمين واملتعلمين إلى
التطوير ،تغيير النمط التقليدي في التدريس واعتماد أنماط جديدة تسعى إلى تنمية شخصية املتعلم من
جميع الجوانب بدل التركيز على التحصيل املعرفي فقط.
ويعتبر التعلم التعاوني أحد البدائل للتعامل الصفي الجماعي حيث يمكن تطبيقه على كل
ألاعمار وجميع املستويات ،ومما ال شك أن عملية جمع عدد كبير من التالميذ وتعليمهم في آن واحد
اقتصاد في الجهود والنفقات ،ولكن هذا يكون على حساب مراعاة الفروق الفردية التي يتم تجاهلها رغم
وجودها في الذكاء وامليول والاستعداد والقدرة على التعبير والخلفيات الاجتماعية والثقافية ،ومن الجدير
بالذكر أن هناك الكثير من الدراسات التي تشير إلى أن التالميذ على اختالف قدراتهم يصبحون أكثر
ً
اهتماما بمهماتهم التعليمية إذا كانت املجموعات متفاعلة مع بعضها البعض ،كما أن اتجاهاتهم نحو
املدرسة والنظام يصبح أكثر إيجابية.
تحاول هذه الدراسة الخوص في أغوار هذه إلاستراتيجية لتكشف عن أهميتها البالغة ألاثر في
تكوين جملة من القيم الاجتماعية وألاخالقية التي يمكن أن يكتسبها املتعلم من خالل تطبيقها.
 -1-2مفهوم إستراتيجية التعليم التعاوني" :إستراتيجية تتضمن وجود مجموعة صغيرة من املتعلمين
يعملون سويا بهدف تطوير الخبرة التعليمية لكل عضوا فيها الى أقص ى حد ممكن"( .الربيعي،2011،
ص.)85.
"هو نموذج تدريس يتطلب تقسيم املتعلمين إلى مجموعات صغيرة وفق تنظيم محدد ،يركز هذا
ألاخير على عملية التبادل الايجابي بين أعضاء هاته املجموعات من خالل الحوار والعمل مع بعضهم
البعض ،فيعلم بعضهم البعض أمورا معينة" (الفتالوي ،2003،ص.)315.
للمتعلمين في هذا النوع من التعليم نوعان من املسؤولية هما:
 تعلم املادة املخصصة لهم. التأكد من أن كل أعضاء املجموعة يتعلمون هذه املادة (كوجاك ،2001،ص ،)332.وذلك من خالل:مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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* التفاعل الايجابي بين أعضاء املجموعات املكونة لهذا النوع من التعليم وذلك من خالل:
* التفاعل املباشر املشجع ،ويقصد به خاصة التفاعل وجها لوجه بين أعضاء املجموعات ،واملعرفة أكثر
بحاجة كل فرد إلى الدعم واملساعدة واملساندة والتشجيع ،كون هذه الطريقة من أكثر الطرق التي تهدف
إلى زيادة قدرة املجموعة.
* املهارات الجماعية التي يتعلمها ألافراد من خالل تواصلهم ،وتعاونهم ودعمهم لبعضهم البعض وتحليهم
بالصبر والتفاني واملودة.
* الاعتماد املتبادل بإيجابية بين أفراد املجموعة ويتطلب هذا العمل تخصيص مكافأة تمنح على أسلوب
العمل بين أفراد املجموعة التي تتعاون مع بعضها البعض (عبد السالم ،عبد السالم ،2006،ص.)109.
 -2-2الشروط الواجب توفرها في تطبيق إستراتيجية التعليم التعاوني :يعتقد البعض أن مجرد تقسيم
التالميذ في مجموعات متجانسة داخل الصف وتكليفهم بمهمات معينة أو جلوس التالميذ بجانب
بعضهم البعض على الطاولة نفسها ليتحدثوا مع بعضهم أثناء قيامهم بإنجاز واجباتهم الفردية هو
التعلم التعاوني ،إال أن هذه العملية تحكمها شروط أساسية من الضروري توافرها وهي:
 التالميذ يتعلمون في مجموعات صغيرة من " "6 -2تالميذ في املجموعة الواحدة. تشكيل مجموعات التعليم التعاوني :تشكل مجموعات التعليم التعاوني وفق خصائص محددة ،إذيتراوح عدد التالميذ في كل مجموعة بين " "6-2تالميذ يجمعون داخل مجموعة واحدة وفق طبيعة املهمة
املوكلة لهم ،ووفق خصائص أخرى كالسن ،الجنس ،املهارة ألاكاديمية ،إلاعاقة إن وجدت ،الطول ،كما
ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار قدرة التالميذ على العمل معا.
 في بعض ألاحيان يمكن تغيير املجموعات إن اقتض ى ألامر ،كما يمكن أن تترك فرصة للتالميذ الختياربعضهم البعض (سعد ،2000،ص.)213.
 املهمات التعليمية املوكلة للتالميذ يجب أن تصمم على أساس اعتمادهم على بعضهم البعض فيانجازها.
 ا لبيئة التعليمية تقدم لتالميذ املجموعة فرص متكافئة للتفاعل مع بعضهم البعض حسب املهمات،وتشجعهم على التواصل وتبادل آلاراء بطرق مختلفة.
 على كل تلميذ من تالميذ املجموعة مسؤولية املساهمة في عمل املجموعة ،كما أنهم مسئولين علىتقدم العملية التعليمية في املجموعة.
 -3-2مكونات إستراتيجية التعليم التعاوني :يعتمد هذا النوع من التعليم على مكونات أساسية هي:
* املكافأة الجماعية :يقصد بها أن تتشابه املكافأة املمنوحة لكل تالميذ املجموعة الواحدة "يكافأ تالميذ
املجموعة كمجموعة واحدة " (كوجاك ،2001 ،ص ،)324.من أهم أشكالها نجد :إلاعفاء من الواجب
املدرس ي ،منح درجات إضافية ،الاشتراك في حفلة أو رحلة ،وضع أسماء تالميذ املجموعة املتفوقة على
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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قائمة الشرف ،عالمة أو شعار تحمله أو تحتفظ به املجموعة ،عبارات مدح وثناء وشكر يوجهها املعلم
لهم.
* املشاركة في املوارد :يقصد بها أن تكلف كل مجموعة بعمل يختلف عن املجموعات ألاخرى داخل
نفس الصف الدراس ي ،ويكون مكمال لعمل البقية ،وهو القاعدة التي يعتمد عليها هذا النوع من التعليم
وله أشكال عدة نذكر منها:
 تعاون تالميذ املجموعة في إجراء تجربة أو عمل ما. واجب كتابي يبدأ بجملة أو فقرة يقترحها أحد تالميذ املجموعة ويكملها ألافراد آلاخرون بالتناوب. امتحان كل تالميذ املجموعة ،ثم اختيار ورقة امتحانيه بطريقة عشوائية لتصحح والدرجة املمنوحةلها هي الدرجة التي تحصلت عليها املجموعة كلها.
* وحدة الهدف :يعني ذلك أن كل تالميذ املجموعة يجب أن يفهموا أنهم يسعون لتحقيق هدف واحد،
وأن العمل الذي يقومون به يخضع للتقييم ككل وليست أجزاء فقط منه خاضعة لهذه العملية (بن
فرج ،2005 ،ص ،)30.يشترط هنا أن يصمم املدرس بطاقة ملتابعة عمل هذه املجموعة ومدى تقدمها،
كذلك احتساب درجة كل تلميذ فيها بناء على متوسط درجات كل التالميذ املشاركين في العمل.
* املحاسبة الفردية :تساعد خاصة على تقوية إحساس التلميذ باملسؤولية الفردية والجماعية في آن
واحد.
 -4-2أهداف استراتيجية التعليم التعاوني :ليتأكد املدرس من مدى نجاح استراتيجية التعليم التعاوني،
يجب أن يجد إجابات مقنعة للتساؤالت التالية:
* ماذا يحتاج التالميذ عند العمل مع بعضهم البعض؟ أن يتناقشوا ،أن يتقاسموا ،أن يتفقوا ،أن
يجمعوا...؟
* هل يقتنع كل تلميذ من تالميذ املجموعة ويقدر الفوائد التي تعود عليه من تعلم باقي أفراد املجموعة؟
أما فوائده يمكن إجمالها في النقاط التالية:
 املجموعات الصفية توفر آليات التواصل الاجتماعي ،وتسمح بتبادل ألافكار وتوجيه ألاسئلة بشكل حر،ومساعدة الغير في فهم ألافكار بشكل له معنى والتعبير عن الشعور (شاهين ،2006،ص.)108.
 إعطاء الفرصة لجميع التالميذ بأن يشعروا بالنجاح. استعراض وجهات نظر مختلفة حول موضوع معين أو طريقة حل معينة. مراعاة الفروق الفردية في العمر ،مراحل التطور إلادراكي املعرفي ،الاتجاهات ،الدافعية ،القدرةالاهتمام ــات ،ألانماط إلادراكية ،الخلفيات الثقافية ،ومن الجدير بالذكر هنا أن إتباع أسلوب التعليم
التعاوني ال يزيل هذه الفروق وإنما يعالجها ويقلل منها.
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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 خلق جو وجداني إيجابي ،خاصة للتالميذ الخجولين الذين ال يرغبون في املشاركة أمام الصف. تطوير مهارات التعاون واملهارات الاجتماعية ،ألامر الذي ييهئ التالميذ للعمل في أطر تعاونية في عدةوظائف في حياتهم املستقبلية( .البغدادي وآخرون ،2005،ص.)132.
 توفير فرصة طلب التلميذ للمساعدة من زمالئه في املجموعة أومن املعلم في أي وقت يحتاج لها. التخفيف من الجو السلطوي في الصف الذي يخلق جو من القلق وتحويله إلى جو ودي. -5-2مزايا إستراتيجية التعليم التعاوني :يمكن أن نورد أهم الفوائد التي نجنيها من التعليم التعاوني في
النقاط آلاتية:
 يساعد هذا النوع من التعليم التالميذ على فهم وإتقان املفاهيم وألاسس العامة. ينمي القدرة على تطبيق ما يتعلمه التالميذ في مواقف جديدة. يتيح فرصة التعليم الفردي (الفتالوي ،2003 ،ص.)104. ينمي القدرة على حل مختلف املشكالت التعليمية وبالتالي إشباع حاجات معينة لدى التالميذ (عبدالسالم ،عبد السالم ،ص.)115.
 يحسن املهارات اللغوية والقدرة على التعبير والاتصال ،وبالتالي تقبل الرأي املخالف. ينمي روح التعاون بين املعلمين والتالميذ. يعطي التالميذ فرصة ليلعبوا أدوارا خاصة أو يتدربوا على سلوكيات مناسبة. يزيد من ثقة التلميذ بنفسه واعتزازه ملا توصل إليه داخل املجموعة التي ينتمي اليها. -6-2خطوات إستراتيجية التعليم التعاوني :تسير وفق الخطوات التالية:
 اختيار املوضوع التدريس ي الذي يمكن تقسيمه إلى وحدات جزئية يمكن اختبارها. إعداد الئحة تضم املراحل املهمة في كل وحدة من الوحدات الجزئية سالفة الذكر. تنظيم فقرات التعلم وفقرات تحدد كيفية اختبارها. وضع أسس محددة ومدروسة لكيفية تقسيم تالميذ الصف الدراس ي في مجموعات. تدرس هذه املجموعات املهمات وألاعمال والخطط املوكلة إليهم. تطبق املجموعات املختارة املهمات املطلوبة منهم. إجراء تقييم فردي وجماعي لكل أفراد املجموعة املشاركين في العمل التعليمي. حساب عالمة الجماعة وكذا عالمة كل تلميذ على حدا. تقديم املكافآت املستحقة (سعد ،2000،ص.)212.من خالل استعراض هذه الخطوات ارتأينا إظهار دور املدرس في هذه الطريقة من التعليم الذي
يتحدد ويتغير وفق مراحل التعليم كاآلتي:
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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* قبل الدرس التعليمي :يتلخص دوره في تحديد ألاهداف التعليمية ،كما يحدد حجم مجموعة العمل
"تتدخل عوامل عديدة في كيفية اختيارها قد أشرنا إليها فيما سبق" ،تكوين املجموعات وهناك طرق
عديدة لذلك ،فقد تختار املجموعات بطريقة عشوائية أو طريقة مقصودة ،كما قد يختار التالميذ
بعضهم البعض (كوجاك ،2001 ،ص ،)328.ثم يحدد دور كل تلميذ من تالميذ املجموعة حسب العمل
املوكل لها " يشترط فيها عادة قائد ،مقرر املجموعة ،مراقب ،مشجع ،ناقد".
* أثناء الدرس التعليمي :تتلخص مهام املدرس في هذه املرحلة في مراقبة املجموعات عن طريق الاستماع
للحوار الذي يجري بينهم ومناقشتهم ،جمع البيانات عن أدائهم "عن طريق املالحظة" ،ثم يفيدهم
بمعلومات عن التغذية الراجعة الخاصة بسلوكهم اللفظي منه وغير اللفظي.
* بعد الدرس التعليمي :بعد انتهاء الدرس التعليمي وفق هذه الطريقة في التدريس ،تفتح فرصة للنقاش
بين املدرس والتالميذ حول ألاهداف التعليمية املسطرة أول الدرس التعليمي ،وكذا حول املهارات
الاجتماعية املتعلمة ،ويعقب املدرس بموضوعية ووضوح عما الحظه في كل املراحل الثالثة سالفة
الذكر ،ويقدم اقتراحاته وتوصياته لهم.
 -3إلاطار التطبيقي:
 -1.3الدراسة الاستطالعية :تعتبر الدراسة الاستطالعية من إلاجراءات ألاساسية في البحوث امليدانية،
وقد تم الاستعانة بها في اختيار مكان مناسب إلجراء الدراسة امليدانية للبحث ،باإلضافة إلى تحديد
مجاالته :املكاني ،الزماني والبشري.
 -1.1.3املجال املكاني :تم اختيار املدرسة الابتدائية صولي شريف بسكرة (الجزائر) مكانا إلجراء الدراسة
امليدانية ،نظرا للتسهيالت إلادارية من طرف مدير املدرسة وكذا تعهد املعلمين بتقديم املساعدة الكاملة
وإعطائنا الوقت الكافي لإلجابة على كل التساؤالت الخاصة بالدراسة.
 -2.1.3املجال البشري :يتشكل الطاقم البشري ملدرسة صولي الشريف بسكرة (الجزائر) من  24عامال
موزعين على املستويات التالية:
 إلاطارات :املدير 12 ،معلم 07 ،إداريات بصيغة عقود ما قبل التشغيل. ألاعوان :السكرتيرة  03،حراس. -3.1.3املجال الزمني :تمت مباشرة القيام بالدراسة امليدانية شهر ماي من عام  2015بعد أخد املوافقة
من إدارة املؤسسة مكان البحث والتأكد من مالئمة كل الظروف.
 -4املنهج املستخدم :تم استخدام املنهج "الوصفي التحليلي" الذي يعرف على أنه "من املناهج التي
تهدف إلى جمع البيانات واملعلومات الالزمة عن الظاهرة وتعميمها مستقبال ،فكل بحث وصفي يبدأ
بخطة وبهدف يتم على أساسها تحديد مصادر املعلومات التي تجب اللجوء إليها وتسجيلها وتحليلها،
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وتفسير النتائج املتوصل إليها سواء لتأييدها أو لنفي اقتراحات معينة قام الباحث بافتراضها في بداية
الدراسة.
 -5أداة الدراسة :صممت لهذه الدراسة استمارة مقابلة تم بناء أسئلتها بناءا على ألادبيات والدراسات
السابقة املتناولة ملوضوع الدراسة وبعد عرضها على مجموعة من الخبراء وألاخذ بتوجيهاتهم واقتراحاتهم
تم وضعها في صورتها النهائية مكونة من محورين أساسيين هما:
املحور ألاول :ويبحث في واقع استخدام إلاستراتيجية ويحوي  19بندا مغلقا.
املحور الثاني :ويحوي بندا واحدا مفتوحا حول العراقيل التي تقف بين املعلمين وبين تطبيقها.
 -6عينة الدراسة :شملت عينة الدراسة جميع املعلمين في املدرسة والبالغ عددهم  12معلما (10
معلمين في اللغة العربية و 02للغة الفرنسية) أي (عينة مسحية ملعلمي املدرسة).
 -7أساليب املعالجة إلاحصائية :ت م الاعتماد في التحليل على ألاسلوب الكمي لبيانات البحث ،واملتمثل
في حساب النسب املئوية وذلك لكفايتها بالغرض وتحسب النسب املئوية بالشكل التالي:
عدد الاستجابات املتحصل عليها ×  ٪ 100عدد أفراد العينة.
 -8تحليل وتفسير نتائج الدراسة:
 -1-8تحليل وتفسير نتائج الدراسة على ضوء التساؤل ألاول :ما واقع تطبيق إستراتيجية التعليم
التعاوني في املدرسة الابتدائية الجزائرية -كإستراتيجية لتعليم املعارف أو تعليم القيم؟
جدول رقم  01يمثل :تطبيق إستراتيجية التعليم التعاوني في املدرسة الابتدائية الجزائرية
البدائل
العبارة
ترى أن التالميذ عند استخدامك أسلوب التدريس
ال
أحيانا
نعم
التعاوني:
%50
%33.33
%16.66
يدركون بأنهم سيجتازون معا أو سيفشلون معا
%33.33
%41.66
%25
يشعرون أنهم مسؤولون عن تعلم املادة املعينة
%8.33
%41.66
%50
يساعدون بعضهم في تعلم املادة املعنية
%50
%33.33
%16.66
يعملون على املزيد من إنجاح بعضهم بعضا
%8.33
%41.66
%50
يدعمون جهوده بعضهم البعض نحو التعلم
%25
%50
%25
تظهر عليهم مهارات القيادة
%16.66
%58.33
%25
تظهر عليهم مهارة اتخاذ القرار
يبدون استجابات تعكس ثقتهم بأنفسهم
%41.66
%41.66
%16.66
يشعرون باالنتماء والقبول والاهتمام بالعمل
%16.66
%66.66
%16.66
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تنشأ عالقات جديدة بين بعضهم البعض
يقدمون لك الدعم واملساعدة في تقديم الدرس
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%16.66

%83.33

00

%33.33

%16.66

%50

%33.33

%50

%16.66

%33.33

%33.33

%33.33

%50

%16.66

%33.33

%16.66

%66.66

%16.66

يمتلكون مهارة طرح ألاسئلة
يتعلمون التعبير عن مشاعرهم

%33.33

%33.33

%33.33

%16.66

%16.66

%66.66

يمتلكون مهارة إلاصغاء النشط

%16.66

%8.33

%75

يفكرون بشكل جماعي
يحسون بمسؤولية نحو تعلمهم املادة املسندة إليهم
يتعلمون نقد ألافكار ال نقد ألاشخاص
يتعلمون املساهمة باألفكار

يتشجع جميع التالميذ للمشاركة في الدرس
%8.33
%41.66
%50
تهدف هذه الدراسة إلى كشف واقع استخدام إستراتيجية التعليم التعاوني في املدارس الابتدائية
بكل الطرق التي تستخدمها والتي تجعل التدريس فعاال ونشطا من خالل هدف خفي غير ظاهر يشجع
بشكل واضح على تكوين قيمة اجتماعية وأخالقية مهمة لدى التالميذ "التعاون" ،وقد جاءت أغلب بنود
املقابلة تبحث ضمنيا في مدى ظهور هذه القيمة من خالل املمارسة البيداغوجية لهذه إلاستراتيجية،
فكانت نتائج استجابات املعلمين على هذه البنود بالشكل آلاتي:
أكد أفراد العينة أن تالميذهم ال يدركون أثناء تطبيق هذه إلاستراتيجية في التدريس أنهم
سينجحون معا أو يفشلون معا ،وأنهم من املفروض أن يكونوا مسئولين بشكل مباشر عن تعلمهم للمادة
الدراسية ،ووجد أيضا أن التالميذ ال يساعدون بعضهم البعض أثناء التعلم فيأخذون ألامر على أنه
منافسة وهذا ما يجعلهم ال يدعمون جهود بعضهم البعض نحو التعلم.
كما أشاروا أيضا إلى أنهم أثناء هذه املنافسة قد تظهر لدى البعض منهم مهارات القيادة،
فيتخذون قرارات يمكن الحكم عليها أنها صائبة إلى حد معقول ،نتيجة تكوين ثقة بالنفس عند البعض
منهم داخل املجموعات التي التحقوا بها على الرغم من عدم قدرتهم على الشعور باالنتماء نتيجة فهمهم
الخاطئ للهدف املنشود من العمل التعاوني الجماعي وهو النجاح فقط في أداء املهمة املوكلة إليهم دون
الاهتمام بالقيم الاجتماعية وألاخالقية التي يمكن أن يتعلمونها كقيمة التعاون واستخدام قدرات
بعضهم البعض بشكل متكامل واحترام آراء بعضهم البعض.
كما أكد أفراد العينة أن طالبهم في املرات القليلة التي يستخدمون فيها هذه إلاستراتيجية في
التدريس تبدو عليهم نوعا ما بوادر إنشاء عالقات طيبة وودية بينهم لكنها تزول بزوال العمل لعدم
اقتناعهم بأدوار بعضهم البعض ،وهم بذلك ال يساهمون كثيرا في تقديم الدعم واملساعدة للمعلم في
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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عرض املادة التعليمية فهم ال يشاركون مشاركة ايجابية النشغالهم بجو املنافسة وهم بذلك ال يدركون
الدرس وال يستوعبونه.
كما أكد أيضا أفراد العينة على أن تالميذهم ال يشعرون بمسؤولية داخل املجموعات ويتجلى
ذلك من خالل تركيزهم على انتقاد بعضهم البعض من خالل إبراز نقاط ضعف بعضهم البعض،
ويفتقرون في ذلك ملهارة إلاصغاء بشكل واضح فال يستفيدون بشكل سليم من هذه الانتقادات ،وأثناء
هذه الانتقادات تبرز مهارة جديدة بشكل مقبول نوعا ما وهي مهارة طرح ألاسئلة التي يحاولون في أغلب
ألاحيان من خاللها التعبير عن مشاعرهم.
كما أكد املعلمون من خالل جملة املقابالت التي أجريت معهم على أن التالميذ ال يتشجعون
كثيرا أثناء املشاركة في الدرس على الرغم من محاوالتهم في إنجاح هذه إلاستراتيجية نتيجة عدم
استطاعتهم التفكير بشكل تعاوني لبناء مادة الدرس التعليمي لعدم فهمهم في الكثير من ألاحيان للهدف
من إلاستراتيجية املتبناة من قبل املعلمين.
 -2-8تحليل وتفسير نتائج الدراسة على ضوء التساؤل الثاني" :ماهي أهم العراقيل التي تقلل من درجة
الاستفادة من هذه إلاستراتيجية؟
جدول رقم  02يمثل :أهم العراقيل التي تقلل من درجة الاستفادة من هذه إلاستراتيجية
النسبة املئوية
التكرار
امل ـعـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـ ـ ــات
%100
12
التدريب والتكوين في هذه إلاستراتيجية
%83.33
10
اكتظاظ الصفوف الدراسية
%91.66
11
صعوبة معالجة ألاعمال وتقييمها
%91.66
11
صعوبة تعزيز التفاعل داخل املجموعة
%50
06
صعوبة تشجيع العناصر الفعالة
%100
12
صعوبة الضبط الصفي
%66.66
08
الاتكالية لدى املتعلمين
فيما يخص العراقيل التي يمكن أن تكون هي السبب في عدم استفادة املتعلمين بشكل كبير من
إستراتيجية التعليم التعاوني خاصة على املستوى النفس ي الاجتماعي والذي يمس جانب القيم خاصة ما
تعلق بقيمة التعاون واملساهمة الفعالة "التحلي بروح املسؤولية" والتنافس بشكل ايجابي الذي يعكس
من خالله قيما أخالقية أهمها:
احترام القوانين واملبادئ ،ويعود تفسير فشلهم في الاستفادة وإلافادة من هذه إلاستراتيجية عدم
تحكمهم وتمكنهم منها لعدم تكوينهم فيها ولعدم توفر الشروط ألاساسية والضرورية لتطبيقها تأتي في
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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مقدمتها العدد الكبير للتالميذ والاكتظاظ داخل الصفوف الدراسية " 45-40تلميذ" ،مما يجعل
املعلمون عاجزون عن تقييم أعمال التالميذ وتعزيزها وتشجيع العناصر الفعالة بينهم.
يظهر هنا عامل دخيل جديد بالغ ألاهمية وهو الضبط الصفي الذي يؤدي عدم التحكم فيه إلى
ضياع الهدف ألاساس ي من الدرس وهو تحصيل املعارف مما يصعب على املعلمين تنمية جوانب أخرى
من جوانب شخصية التلميذ خاصة ما تعلق منها بالجانب الوجداني الذي تؤدي تنميته بشكل صحيح
إلى تعلم التلميذ مهارات اجتماعية كثيرة يأتي في مقدمتها التعاون واتخاذ القرار ،الثقة بالنفس...،الخ،
وفي املقابل فشل تطبيق هذه إلاستراتيجية بالشكل الصحيح أو إدراكهم الخاطئ للهدف منها قد يعزز
لديهم سلوكات غير مرغوب فيها كاالتكالية والاعتماد السلبي على بعضهم البعض.
 خاتمة:أكدت الدراسات الحديثة على أن املتعلمون يتعلمون من بعضهم البعض بصورة أفضل حينما
يتشاورون ويتحاورون ويتبادلون الخبرات الكتساب املهارات والوصول إلى حل املشكالت ،وال يتأتى ذلك
إال من خالل عمل تعاوني وعلى التربويين أن يوفروا البيئة والظروف املناسبة لتكوين املجموعات
بأشكالها وأنماطها املختلفة والتكثيف من الدورات وورش العمل.
وإستراتيجية العمل باملجموعات تعد من أهم إلاستراتجيات التعليمية الفعالة التي تهدف بشكل
مباشر إلى تنمية روح الفريق والتعاون واملنافسة النزيهة الهادفة ،وبالتالي فهي تسعى بشكل أو بأخر
التقليل من املشكالت السلوكية ،ويحسن في أداء املعلم املنهي والقيادي وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ
في املردود العلمي التربوي والتحصيلي خاصة وتنمية شخصية املتعلم بشكل سليم.
 مقترحات الدراسة وتوصياتها:ونخص بها طرفي العملية التدريسية:
 بالنسبة للمعلم :يراعى ألامور التالية أثناء تطبيق هذه إلاستراتيجية. إدراك مفهوم التعليم التعاوني ،والاختالف بينه وبين التعليم التنافس ي. فهم ألاسس النظرية للمكونات ألاساسية لهذه إلاستراتيجية. استيعابه لحجم دوره أثناء استخدامها. بالنسبة للمتعلم :من ألامور التي يفضل أن يعيها املتعلم ضمن هذه إلاستراتيجية: أنه مسؤول عن عمله وسلوكه. الهدف من العمل إنتاج تعيينا واحدا كامال. يتعين عليه فهم املادة التعليمية واستيعابها ليسهل عليه العمل ضمن املجموعة. يتقبل وجوده ضمن املجموعة.مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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 قائمة املراجع: البغدادي محمد رضا ،حسام الدين أبو الهدى ،أمال ربيع كامل ،التعليم التعاوني ،ط ،2دار الفكرالعربي ،القاهرة.2005،
 الربيعي محمود داود ،إستراتيجيات التعليم التعاوني ،ط ،1عالم الكتب الجديد ،عمان ،ألاردن.2011، الفتالوي سهيلة كاظم ،املدخل إلى التدريس "سلسلة طرائق التدريس ،الكتاب ،" IIد-ط ،دار الشروقللنشر والتوزيع ،عمان ،ألاردن.2003 ،
 بن فرج عبد الطيف بن حسين ،طرق التدريس في القرن  ،21ط ،1دار امليسرة ،عمان ،ألاردن.2005، سعد محمد حسان ،التربية العملية بين النظرية والتطبيق ،ط ،1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،عمان ،ألاردن.2000 ،
 شاهين عبد الحميد حسن ،إستراتيجيات التدريس املتقدمة وإستراتيجيات التعلم وأنماط التعليم،كلية التربية ،جامعة إلاسكندرية .2006،
 عبد السالم محمد ،عبد السالم مصطفى ،أساسيات التدريس ،د-ط ،دار الجامعة الجديدة،إلاسكندرية ،مصر.2006 ،
 كوجاك كوثر حسين ،اتجاهات حديثة في املناهج وطرق التدريس– التطبيقات في مجال التربية ألاسرية" الاقتصاد املنزلي " ،ط  ،2عالم الكتب ،القاهرة ،مصر.2001 ،
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تصورات الطفل العامل لدور المدرسة وخطر التسرب الدراسي

تصورات الطفل العامل لدور املدرسة وخطر التسرب الدراس ي
د .عاشوري صونيا
قسم علم النفس ،جامعة باجي مختار عنابة
 امللخص :تهدف هذه الدراسة للكشف عن تصورات الطفل العامل لدور املدرسة في ظل املتغيراتالاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها حيث أصبح الطفل العامل اليوم ال يؤمن بالتعليم ألنه ل يحقق له
إلاشباعات املادية التي ينتظرها وقد توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى وجود تصورات سلبية لدى
الطفل العامل الجزائري اتجاه املدرسة.
 الكلمات املفتاحية :التصورات –االطفل العامل –ادور املدرسة –االتسرب الدراس ي .ا- Abstract: This study aims to reveal the working children perceptions concerning the school's
role، in light of the current economic and social changes that he experienced. By where، the
working child today does not believe anymore in education because it does not bring him all
the material satisfactions that he is waiting for، we have reached through this study to the fact
that the Algerian working children suffers from negative perceptions towards school.
- Keywords: perceptions - working child - school role - dropout
 مقدمة:إن ظاهرة العمل بالشارع أصبحت من الظواهر امللفتة لالنتباه وخاصة في آلاونة ألاخيرة ،فعند
خروجنا للشارع نلحظ العدد الهائل من ألاطفال اللذين يعملون كباعة متجولين ،إن التربوي يفسر ذلك
ككارثة تعبر عن تسرب دراس ي خطير أما املختص الاجتماعي فيفسره كنوع من التنظيم الاجتماعي
الجديد الذي يعيد الترتيب الهرمي لفئات املجتمع لسيما العاملين منه ،أما عالم النفس فهو يحلل من
زاوية املعطيات البنائية النفسية لتلك الفئة حيث أن الطفل في هذه املرحلة بحاجة لالهتمام به وتلبية
حاجياته النفسية والاجتماعية والاقتصادية ،لسيما وأن مكانه الطبيعي في املدرسة وليس بالشارع .ا
فاملدرسة اليوم ورغم مهمتها الحيوية باعتبارها ثاني أهم مؤسسة من مؤسسات التنشئة
الاجتماعية واملكملة لدور ألاسرة إل أن دورها لم يعد يتعامل مع متطلبات واحتياجات الطفل التعليمية
والنفسية والاجتماعية ،والتي يجب أن تسير ضمن معايير التغيير التي تشمل جميع الجوانب الاقتصادية
والسياسية والتربوية وان تركز على نظرة املجتمع والطفل لقيمة ودور املدرسة الذي أصبح في يومنا هذا
يعاني من نوع من التذبذب بين أهمية وقيمة التمدرس في مقابل أهمية وقيمة الكسب املادي .ا
 إشكالية الدراسة:إن تطور املجتمعات وتقدمها يفرض تحقيق معادلت توازن على كافة ألاصعدة واملستويات،
والاهتمام املتكافئ بكافة شرائح املجتمع ،والفعالية املرجوة بالنسبة لكل ألانظمة السياسية،
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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الاقتصادية ،الاجتماعية ،والجزائر إحدى دول الوطن العربي التي ما تزال تعمل جاهدة للوصول
ملستويات أفضل في كافة امليادين بما فيها امليدان الاقتصادي والاجتماعي ،وبما أن شريحة الطفولة هي
القاعدة ألاساسية التي يتم تحضيرها من أجل مجتمع أفضل نجد سعي الدولة متواصال للتكفل
والاهتمام بها ،غير أن الخطوط املرجوة والصيغ الهادفة من أجلها ل زالت بعيدة.
الظواهر التي تلفت الانتباه ظاهرة عمالة ألاطفال واستغاللهم حيث أنه حسب أخر
ا
ومن بين
إحصائيات املكتب العالمي للشغل هناك أكثر من 250مليون طفل عامل في العالم تتراوح أعمارهم ما بين
 5إلى  14سنة منهم  120مليون طفل يعملون كل الوقت -أي ل يذهبون
للمدارس -اوعددهم مابينا 50إلى
ا
 60مليون طفل يشتغلون في أعمال خطرة ( .)Bouthoul,2000,p.18ا
وبال شك أن الشارع يحتضن أكبر عدد منهم ،فقد ذكرت دراسة قام بها املركز الوطني للتربية
سنة  2002أن عدد املتسربين من املدارس يقدر بـ  553.980طفل وأن نسبة  % 6،74من هؤلء ألاطفال
يتوجهون للعمل وفي ظروف أقل ما يقال عنها قاسية .أننا ل نستطيع أن نهمل الدور الذي تلعبه املدرسة
في تنشئة الطفل وتوافقه نفسيا واجتماعيا ،وفي املقابل فاملدرسة التي ل تلبي كل احتياجات الطفل من
نفسية إلى اجتماعية إلى تربوية قد يدفع به ذلك إلى تفضيل العمل على الدراسة ،فاملدارس التي ل تعي
ج ملة التغيرات الاجتماعية والثقافية وحتى الاقتصادية الحاصلة اليوم والتي ل تستطيع أن تواكب
ألاساليب التربوية الناجعة لتفعيل وتحسين عالقة الطفل بمدرسته ل تستطيع أن تحمي تالميذها من
خطر التغير الاجتماعي والثقافي ولألسف في وقتنا الحالي ل يلتمس الطفل وبصفة عملية قيمة العلم فقد
أصبح املال سيد املواقف .ا
ومن هنا نستطيع أن نطرح إشكاليتنا التي تبحث في تصورات الطفل العامل لدور وقيمة املدرسة
يؤثر خروج الطفل للعمل على تسربه الدراس ي؟ ا
وما مدى تأثير تلك التصورات في خروجه للعمل؟ وهل ا
 فرضيات الدراسة :ا - 1يملك الطفل العامل تصورات سلبية عن قيمة املدرسة ودورها .ا
 - 2يؤثر خروج الطفل للعمل على تسربه الدراس ي .ا
 أهمية الدراسة :اتستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية الفئة التي يتناولها بالدراسة أل وهي الطفولة وما تلعبه
هذه الشريحة في مستقبل ألافراد واملجتمعات من أدوار فعالة في شتى مجالت الحياة وكذا بالنظر إلى
انتشار ظاهرة عمل ألاطفال بالشارع وما ينجر عنها من انزل قات ومخاطر قد تفتك بأطفالنا إن لم نعر
هذه الظاهرة الدراسة والاهتمام الالزمين ومحاولة القضاء عليه قبل فوات ألاوان ،وفي هذا السياق
جاءت هذه الدراسة للكشف عن إحدى أهم املشكالت التي تدفع بالطفل للخروج للعمل .ا
 أهداف الدراسة :تهدف هذه الدراسة إلى:مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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 الكشف عن دور املدرسة في خروج الطفل للعمل .ا الكشف عن تصورات الطفل العامل حول املدرسة من حيث (قيمة التمدرس اليوم ،فائدة التكوين فيالجزائر ،دور املدرسة في تحقيق إلاشباع على كل املستويات) .ا
 الكشف عن إلادراك املعرفي للطفل العامل حول املوازنة ما بين قيمة الدراسة وقيمة الكسب املاديخاصة في وقتنا الحالي ا
 الكشف عن العالقة ما بين خروج الطفل للعمل وتأثير ذلك على تسربه الدراس ي. الدراسات السابقة :القد مازال الاهتمام بظاهرة عمالة ألاطفال .حديث العهد ولقد بدأ منذ السنوات ألاخيرة فقط
ولذلك فالدراسات الجادة في هذا املوضوع لزالت قليلة ومحصورة ،إل أنه قد ظهرت محاولت من خالل
منظمة اليونيسيف ،اهتمت باملوضوع حيث قام فرع املنظمة بالجزائر بإحصاء حول ظاهرة عمالة
بومرداس ،تيبازة ،قسنطينة ،سطيف ،تيارت ،ورقلة سنة 1990
ألاطفال في الوليات التالية ،الجزائر ،ا
على قوامها  537طفل عامل موزعين بـ  223ذكر و 97بنت ،ملعرفة كيفية توزيع هؤلء ألاطفال وكذلك
الظروف القاسية التي تعاني منها هذه الفئة وقد توصلوا إلى أن الفقر في تلك الوليات وتدني املستوى
ألاسباب التي دفعت بالطفل للخروج لسوق العمل .ا
املعيش ي هو من أهم ا
وفيما يلي سوف نستعرض أهم الدراسات العربية لنستفيد من نتائجها ،فهي مجتمعات تقترب
نوعا ما من ظروف املجتمع الجزائري حتى وإن كان املجتمع الجزائري لديه بعض الخصوصية من حيث
ثقافته ومستواه الاقتصادي والاجتماعي .ا
 -1دراسة احمد عبد هللا ( :)1999والتي تعتبر دراسة رائدة في مجال الدراسات التي تناولت موضوع
عمالة ألاطفال في مصر وقد جاءت للتعرف على الواقع املادي لعمالة ألاطفال في مجال صناعة ودباغة
الجلود والدافع وراء العمل ،وأجريت الدراسة على  50ورشة لصناعة الجلود في مصر القديمة ،وقد بلغ
عدد أفراد العينة التي أقيمت عليها الدراسة 50 ،طفل تتراوح أعمارهم بين  5إلى  15سنة وقد أجريت
الدراسة مقارنة مع  50أسرة يعمل بها ألاطفال و 50أسرة أخرى تضم أطفال ملتحقين باملدرسة .ا
ألاطفال بنسبة 90
وانتهت الدراسة إلى أن الحاجة للمال كانت من اكبر ألاسباب املؤدية لعمالة ا
 %في رأي الوالدين و % 50في رأي ألاطفال ،باإلضافة إلى عدم القدرة على تدبر مصاريف الدراسة،
وبينت الدراسة أن ألاسر ذات املستوى الاقتصادي املنخفض هم اللذين يدفعون بأطفالهم إلى العمل
للدراسة ،بحثا عن دخل أكبر ملواجهة متطلبات املعيشة ،كما أشارت نتائج الدراسة أيضا
بدل الذهاب ا
الى أن املحيط الفيزيقي للعمل يحتوي على مخاطر متعددة منها رفع ألاشياء الثقيلة وتحريكها ،كذلك
تعرض ألاطفال لسوء املعاملة والاستغالل لساعات طويلة في العمل إضافة للتعرض لإلساءة اللفظية
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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واملادية ،كذلك عدم تلقي الطفل تدريبا منتظما في العمل بمهنة صناعة الجلود تعتبر عائقا أمام ارتقاء
الطفل في العمل (عبد القويا ،1999 ،ص.)102 .
 -2دراسة جمال حمزة ( :)1998دراسة بعنوان عمالة ألاطفال رؤية نفسية ،كان الهدف منها دراسة
معامل الذكاء ألاطفال العاملين ،با اإلضافة للتوافق النفس ي والاجتماعي ،وقد أجريت الدراسة على 50
ألافران)
طفل من ألاطفال اللذين يعملون في الورش الصغيرة (صناعة النسيج ،الكيماويات امليكانيكا ،ا
ويتراوح سنهم ما بين ( )12-7سنة مع عينة ضابطة بلغ عددها  29طفل ممن يدرسون في مرحلة التعليم
ألاساس ي ،واستخدم في هذه الدراسة اختبار الذكاء املصورا ،اومقياس التوافق النفس ي والاجتماعي،
وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعتي الدراسة على متغير التوافق
الشخص ي ،بينما وجدت فروق دالة ولصالح املجموعة الضابطة على متغيري التوافق الاجتماعي والعام
(عبد الفتاح ،1990،ص .)19 .ا
 -3دراسة نادية رشاد دراسة عام ( :)1994عن عمالة ألاطفال وعالقته بالتوافق النفس ي على  87طفال
ممن يعملون بورش السيارات وذلك بهدف التعرف على املحددات الاقتصادية والاجتماعية لآلسر التي
بها أطفال يعملون ،ومعرفة العالقة بين العمل والتوافق النفس ي من خالل البعد املنهي وألاسري والصحي
والاجتماعي ،وقد استعانت الباحثة باملقابلة الشخصية ،ودراسة التوافق النفس ي ،وقد أشارت الدراسة
إلى أن معظم ألاطفال العاملين يعانون من سوء التوافق املنهي والساري والصحي والشخص ي (عبد
القادر ،1999 ،ص .)21.ا
 -4دراسة بثينة محمود ديب ( :)1993عن عمالة ألاطفال في مصر بهدف تحديد حجم وخصائص عمالة
ألاطفال ،ودراسة التطبيق الفعلي لقانون عمالة ألاحداث في مصر ،ودراسة العوامل الرئيسية وراء عمل
ألاطفال في مصر .وقد استخدمت الباحثة الاستبيان كأداة لجمع البيانات .وقد كان أهم نتائج الدراسة.
بأن  % 40من ألاطفال العاملين يبلغون من العمر ما بين  11-7سنة كما أثبتت الدراسة إن معظم
ألاطفال اللذين تركوا املدرسة واتجهوا للعمل غير راغبين في الاستمرار في التعليم كما يتضح أن أهم عامل
يتمثل في فقر ألاسرة .ا
 -4دراسة املركز القومي للبحوث الاجتماعية ،والجنائية بالتعاون مع اليونيسيف ( :)1991من أهم
الدراسات التي تناولت عمل ألاطفال في الوحدات إلانتاجية الصغيرة ،وتناولت الدراسة عدة أبعاد،
قانونية واجتماعية ونفسية واقتصادية والصحية ،شملت الظروف ألاسرية من مسكن وتعليم...الخ
والعالقات الشخصية والاجتماعية باإلضافة لقياس الذكاء ومستوى التوافق الشخص ي والاجتماعي وقد
استخدمت الدراسة مجموعة من ألادوات التي شملت استبيانا لجمع البيانات ومقياس الذكاء املصور
وبعض الاختبارات الفرعية من مقياس وكسلر ،ومقياس التكيف الشخص ي والاجتماعي والتكيف العام .ا
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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وقد أجريت الدراسة في املجال الحضري للقاهرة الكبرى على  577طفل عامل من صناعات
مختلفة ،شملت الذكور وإلاناث نسبة  % 91و % 19على التوالي .وأشارت الدراسة في نتائجها إلى إن
تركيبة ألاسرة لدى أفراد العينة اتسم بزيادة إلانجاب وانخفاض املستوى التعليمي والاجتماعي
والاقتصادي وان كانت غالبية ألاسر ممن يملكون مساكنهم التي تتوفر غالبيته على املرافق الضرورية
والكهرباء وألادوات املنزلية الكهربائية ،أما عن أسباب العمل فقد احتل عامل الفشل في التعليم املرتبة
ألاولى في ألاسباب املؤدية الى العمل بنسبة  % 49.7ثم يأتي متغير تعليم صنعة بدل من التعليم بنسبة
والرغبة في حصول الطفل على مال ينفقه على
 %45.2ثم الحاجة ملساعدة ألاهل بنسبة  % 33.9ا
متطلباته الشخصية نسبة  % 33وأخيرا مجموعة متنوعة من ألاسباب نسبة  .% 7.8ا
وعن التماسك ألاسريا ،فقد أوضحت الدراسة ان أفراد العينة ل يعانون بوجه عام من
ي ،كما تتسم عالقة ألابناء بآبائهم بالحترام والتهذيب ،مع زيادة عالقة الطفل بأمه ،أما
التصدع ألاسر ا
عن املشكالت التي تتعرض لها عائالت أفراد العينة ،فقد تبين أن العدد ألاكبر منها ل يتعرض ملشكالت
( ،)%58.9بينما كانت اكبر املشكالت لباقي أفراد العينة مشكالت اقتصادية ،أما عن ألابعاد النفسية
فقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعتي الدراسة في التوافق الاجتماعي
والتوافق العام والذكاء ،وذلك لصالح ألاطفال الغير عاملين (عبد القادر ،1999 ،ص .)21 ،20 .ا
 الجانب النظري للدراسة :ا -1العمل عند ألاطفال:
تعتبر ظاهرة عمل ألاطفال من الظواهر العاملية التي أصبحت تعاني منها العديد من دول العالم
ويعتبر ظهورها قديم قدم إلانسانية إل انه يأخذ خصوصيته من خصوصية الفترة الزمنية التي يعاين
فيها ،وظاهرة عمالة ألاطفال أصبحت تتطور وتتعقد بحيث أصبحت تهدد فئة الطفولة من حيث نموهم
النفس ي والجسدي السليم ،ولم تسلم من هذه الظاهرة ل الدول
الفقيرة ول حتى الدول الغنية ،ورغم
ا
سعي الهيئات الدولية للحد من هذه الظاهرة أو حتى قوننتها إل أن ألاعداد الهائلة لألطفال العاملين في
تزايد مستمر ،وتبقى ألاسباب الكامنة وراء استفحالها كثيرة ومعقدة ،إل أن ضرورة التحسيس
بمخاطرها على أهم شرائح املجتمع (شريحة الطفولة) أصبح أمرا ملحا وأكيدا ملا لها من أثار سلبية على
هذه ألاخيرة من جهة وعلى الدول واملجتمعات من جهة أخرى.
 -2صعوبة تحديد مفهوم عمل ألاطفال :ا
يعتبر مفهوم عمل ألاطفال من املفاهيم الحديثة ،فرغم انه كان موجود كظاهرة منذ القدم أل
أنه لم يستعمل كمفهوم إل حديثا مع بدايات القرن  19تحت تأثير الثورة الصناعية والانتشار الكبير
لستغالل ألاطفال آنذاك من جهة ،ومع ظهور العلوم النفسية والتربوية في الجهة املقابلة حيث أصبح
الاهتمام بالطفل ونموه النفس ي السليم من أهم أولويات الباحثين النفسانيين والتربويين ورغم التطور
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الذي حصل إ ال أنه لم يضبط كمفهوم وذلك لصعوبة تحديد مفهوم الطفولة ،فلقد بدأت التعاريف
عامة ثم بدأت تنحصر تدريجيا ففي البداية أعتبر عمل ألاطفال" كل نشاط اقتصادي يتلقى عليه الطفل
أجرا ويكون خارج ألاسرة ( .)Mancianx, 2002, p.402ا
إ ال أن الكثير من الباحثين قد لقى هذا التعريف بالكثير من الجدل ألنه تناس ى فئة كبيرة من
ألاطفال اللذين يتعرضون إلى أعمال شاقة في بيوتهم وقدر الظاهرة على أنها العمل خارج ألاسرة فقط
وألجل ذلك جاء  )1996( Schlemmerوذهب لعتبار أن كل نشاط يقوم به الطفل حتى داخل ألاسرة
يعتبر ضمن عمل ألاطفال لحد انه أعتبر ألاعمال املدرسية املرهقة عمال أيضا ويجب منعه .ا
ا
ا
 -3مفاهيم الدراسة :ا
لقد حاولنا حصر مصطلح عمل ألاطفال وفقا ملا تنص عليه التشريعات والقوانين الدولية كما
حاولنا التفريق بينه وبين مصطلحات أخرى كالستغالل ،الاستعباد اوباللغة إلانجليزية هماChild Work :
و.Child Labour
 عمل الطفل  :Child Workهي جملة ألانشطة التي يقوم بها الطفل ملساعدة العائلة والتي تعتبر عمليةتحضيرية لالندماج الاجتماعي ،ول تدخل هذه الفئة تحت الاستغالل ول تحت الاستعباد ،كما أن
ألانشطة ل تمنع ألاطفال من متابعة دراستهم ).(L’A.P.S.I. 2002. p. 16
 العمل الشاق للطفل  :Child Labourوهو العمل الشاق واملقتض ي للطفل الذي يهدف للفائدةالاقتصادية (كسب املال) وهذا النوع من العمل ل يمكن للطفل أن يمارس معه أي نشاط مدرس ي ألنه
يشغل كل وقته ويمتص طاقته ويعرض صحته الجسمية والنفسية والاجتماعية للخطر (L’A.P.S.I.
) .2002. p. 17ا
 التعريف العام لعمل ألاطفال :هو كل نشاط يقوم به الطفل دائم أ او مؤقت يكون خارج ألاسرة أوداخلها ويهدف إلى ضمان حياة كريمة ،أما ألاشكال ألاخرى كالتسول ،السرقة الاستغالل الجنس ي فهي
تندرج تحت الاستراتيجية الاقتصادية وليست عمال .ا
 -3الفشل الدراس ي وعمالة ألاطفال:
تعرف باتريسيا ماكيلوش ( P. MC.Culloch )1985الفشل املدرس ي بأنه الوضعية التي برغم
مساعدة املعلم أ او مجموعة املعلمين ،ومع أو بدون مساعدات خاصة ل يتمكن التلميذ من بلوغ ألاهداف
التربوية املرجوة" .ا
إن املؤشرات املحددة للفشل املدرس ي ليست كلها متشابهة ،فالبعض يستعمل إعادة السنة من
طرف الطفل كمؤشر للفشل والبعض يستعمل املسيرة التعليمية من خالل ملفات التوجيه ،والبعض
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يعتمد على توجيه التلميذ إلى أقسام خاصة كمؤشر للفشل وحسب وجهة نظر ماريوكربلش Mario
) Garbellin (1992يرى أن بداية الشعور بالفشل كمؤشر خطر مر بأربعة مراحل عبر تاريخ ظهور املدرسة
يمكن تلخيصها فيما يلي:
في البداية أدرك الفشل املدرس ي كصعوبة في التعليم ،وهذه املرحلة ارتبطت بوجود املدرسة في
املجتمعات الريفية والزراعية ،حيث كان مفهوم التكوين والتعليم متداخلين إلى حد ما.
ثم تلتها مرحلة إدراك الفشل املدرس ي كإعاقة ،وهذا املفهوم ارتبط ببداية ظهور املجتمعات
املصنعة ،حيث حدث تقارب بين مفهوم إلانتاج ،والتكوين فلم يعد حينها الاهتمام بإعداد الفرد داخل
الطفل ،بل أصبح تكوينه يتم بطريقة مختلفة وتلقينه املواد مادة بعد أخرى وتزامنت هذه املرحلة مع
ظهور علم النفس القياس ي وبدأ ينظر للفشل املدرس ي كمشكل بيولوجي ،فاألطفال الذين يظهرون عدم
القدرة على تتبع املواد الدراسية يوجهون إلى أقسام خاصة.
أما املرحلة الثالثة فقد تم فيها إدراك الفشل املدرس ي كمشكل اجتماعي  -نفس ي -تقني وارتباط
هذه املرحلة باملجتمعات املصنعة ،وبداية تحديد التعليم من خالل مجموعة املعارف الخاصة باملادة
املدروسة وليس باإلمكانيات التعليمية وبداية الشعور بالفشل املدرس ي كمشكل اجتماعي ،وإذا لم يوفق
الطفل في الدراسة يشعر بالتهميش داخل املجتمع .واملرحلة الرابعة هي اعتبار الفشل املدرس ي كمشكل
مرحلة ما قبل املراهقة ،ومرحلة املراهقة بالخصوص أدى إلى التفكير في أن
نفس ي ،وارتباط ظهوره خالل ا
هناك قابلية أو استعداد لدى بعض ألاطفال للفشل املدرس ي وما يخلفه ذلك من فقدان الشعور بالثقة
بالنفس ،وعدم التكيف مع آلاخرين ،وفي هذه املرحلة بدأ تحديد الفشل املدرس ي كمشكل نفس ي-
اجتماعي ذو أبعاد متعددة.
وحسب إحصائيات اليونيسيف أكثر من  130مليون طفل لم يلتحقوا باملدرسة ويصل العدد إلى
 494مليون إذا أخذنا ألاطفال الذين تقل أعمارهم عن  18سنة رغم أن إلاحصائيات املقدمة من نفس
املصدر تقدر أن عدد ألاطفال الذين التحقوا باملدارس عبر العالم ،والذين تقل أعمارهم عن  13سنة بـ
 494مليون طفل ،وقدرت النسبة في املغرب العربي والشرق ألاوسط بـ  % 81و % 92بأمريكا .وحسب
تقديرات املكتب العالمي للعمل لألطفال العاملين والذي قدرت بـ  250مليون طفل منهم  120مليون
يعملون طوال الوقت ،منهم  % 38يعملون أكثر من  41ساعة في ألاسبوع ،من  % 17-14يعملون حوالي
 49ساعة في ألاسبوع ،ومن  % 13 -11يعملون حوالي  65ساعة في ألاسبوع (L’enfant Algérien. Unicef.
) .1990. p. 37ا
من خالل هذه إلاحصائيات تتضح صعوبة التحاق ألاطفال العاملين بمقاعد الدراسة وذلك
بسبب الساعات الطويلة التي يقضونها في العمل .ا
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 أسباب الفشل املدرس ي التي لها عالقة باملدرسة :امن بين أسباب الفشل املدرس ي التي تتعلق باملدرسة أي بالسياسة التعليمية في حد ذاتها على
الرغم من أن معظم الدول أعطت أهمية بالغة للتعليم ،بعد استقاللها وذلك بتحديد نسبة تقدر بـ 6.4
 %من ميزانيتها ،غير أن هذه الجهود غير مجدية فما تزال الدول النامية تعاني من مشكل توفير التعليم
لكل أطفالها ،فمعظم الدول تعاني من مشكل املديونية الخارجية والتي تفوق  3مرات معدل مداخلها،
وفقدان إلاعانات الخارجية أدى إلى خفض مستوى املعيشة ،وخفض ميزانية بعض القطاعات بما في
ذلك قطاع التعليم ،فانعكس الوضع سلبا على نظام التربية ،وقد لوحظ في نقص إلامكانيات ،اكتظاظ
ألاقسام بالتالميذ ،نقص امليزانية الحكومية املخصصة للتعليم ،عدد املدارس غير كافي لحتواء عدد
التالميذ ،كذلك بعد املدارس عن منازل ألاطفال وعدم توفير وسائل النقل .ا
فبعض املجتمعات تعتبر ظاهرة عمل ألاطفال كنتيجة لنظام تربوي فاشل ،فعدد ألاطفال
املتسربين من املدارس في ارتفاع دائم ،ما يقدر بـ  150مليون طفل ،تركوا املدرسة قبل إتمام السنة
الخامسة من التعليم الابتدائي ،ونسبة  % 30من التالميذ ل ينتقلون من املدرسة الابتدائية إلى املتوسط
وأن نسبة  3.4ت اركوا املدرسة بعد عامهم ألاول في املرحلة املتوسطة.
 أسباب الفشل املدرس ي لها عالقة بالعائلة :اإن عدم قدرة العائلة على تسديد املصاريف املدرسية لعدم كفاية الدخل في تلبية الحاجات
ألاساسية ،وعدم القدرة على تحمل كلفة العملية التعليمية بشكل عام ،بدفع ببعض ألاسر إلى منع
أطفالها من التعليم .ا
كذلك حكم بعض العائالت أنه ل فائدة من التعليم خاصة في الحالت التي يتعلم فيها الطفل
أي ش يء جديد ،ول يكسب معارف جديدة .ترى أنها تدفع مصاريف زائدة وبدون فائدة من ذلك
فيفضلون أن يترك الطفل املدرسة والالتحاق بالعمل ،وهنا يلعب دور املستوى الثقافي لألسر دورا في
إعطاء قيمة للدراسة أو العمل .ا
كذلك قد تميل العملية التعليمية إلى إعداد التلميذ لظروف ومتطلبات غير املتطلبات التي
ألاسر إلى عدم استكمال الطفل لدراسته .كذلك النظرية املادية للعلم التي تقر
يعيش فيها ،وبالتالي تميل ا
أن العلم ل يحقق العائد الاقتصادي املرجو منه بدليل أن الكثير من حاملي الشهادات العليا يعانون من
البطالة في املقابل الذي يمكن أن تجد فيه الكثير من ألاميين ذا مستوى اقتصادي مرتفع هذا ما أدى إلى
إنقاص قيمة العلم حيث أصبح الفاشلين دراسيا هم الناجحين في الحياة ،أما الناجحون دراسيا هم
الفاشلون اقتصاديا حيث أصبح النجاح يقاس بقيمة الدخل املحصل عليه .ا
باإلضافة إلى وجود عالقة بين الفشل املدرس ي ونوع العالقة التي تربط الطفل بعائلته فاملشاكل
التي يعاني منها الطفل في سنواته ألاولى تؤثر بال شلك على تحصيله الدراس ي فمثال إذا كانت ألام مفرطة
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ال حماية مما يؤدي إلى عدم النضج لدى الطفل وعدم اكتسابه الاستقاللية الكافية لالعتماد على نفسه،
فيفضل الطفل البقاء داخل ألاسرة وأ ال ينفصل على أمه ويرفض املدرسة ويظهر هذا السلوك فيما
يسمى بالخوف املدرس ي  Phobie Scolaireكذلك مشاكل الطالق ،غياب الوالدين املؤثر .كلها أسباب تؤثر
املدرسة وبالتالي على تحصيله الدراس ي .ا
على وضعية الطفل في ا
كل العوامل التي ذكرناها نجد للمستوى الثقافي داخل ألاسرة دور مهم في تحريكه أو ضبطها
فاألم وألاب اللذان يكونان على علم بأصول التربية السليمة ل يقعان ضمن هذه املشاكل التي تؤثر على
طفلهما مستقبال ) .(C. Fellahian. 1992. p 234, 235ا
 أسباب الفشل الدراس ي التي لها عالقة بالطفل :اتوجد أسباب للفشل الدراس ي متعلقة بالطفل في حد ذاته ،كأن ل يفهم املادة العلمية املقدمة
له بسبب صعوبة املناهج التربوية ،أو نتيجة ربوية ،أو نتيجة الاضطرابات التي تؤدي إلى صعوبة في
التحصيل الدراس ي ،كاإلصابات النفس حركية ،هذا باإلضافة إلى بعض الاضطرابات املصاحبة ملرحلة
البلوغ ،ومرحلة املراهقة ،مثل الهروب من املدرسة ،ورفض الدراسة ،أحالم اليقظة واملخاوف
املدرسية...إلخ .ا
كذلك انخفاض دافعية الطفل للدراسة والتي يمكن تفسيرها بكل العوامل التي تم ذكرها
فالتلميذ الذي يرى أن النجاح املدرس ي ذو قيمة كبيرة تكون احتمالية نجاحه كبيرة جدا ويعمل على
تحقيق ذلك ،ألن قيمة النجاح تعزز دافعية التحصيل لديه والعكس صحيح .ا
ومهما كانت أسباب الفشل داخلية املنشأ أو خارجية املنشأ فإن الطفل يتجه إلى سوق العمل
من أجل اكتساب مهنة تحقق له دخل اقتصادي يكون في غالب ألاحيان ضروري لحياة كريمة يعيشها
هو وأسرته هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ل نستطيع أن نغفل الدور الاجتماعي املقرون باملستوى
الاقتصادي الذي يحققه الطفل من خالل عمله والذي بدوره يعزز قيمة الذات لديه ويعوض معنى
الفشل في نفسه وفي حياته بصفة عامة سواء كانت ألاسرية أو املدرسية .ا
أما عن إمكانية التوفيق بين املدرسة والعمل فإن ذلك يجهد كثيرا الطفل ألن كل منهما يحتاج
لوقت وجهد سواء كان فكري أو جسمي وبالتالي فإن إلاجهاد الكبير ينعكس سلبيا على الطفل ويؤدي إلى
بعض الاضطرابات .ا
 التحديد إلاجرائي ملصطلحات الدراسة :ا -1الطفل العامل :هو الطفل الذي ل يتجاوز سنه  16سنة والذي يقوم بنشاط سواء كان لحسابه
الخاص أو لحساب أشخاص آخرين والذي يعود عليه بدخل مادي ناتج ،ويكون هذا العمل طوال الوقت
أو في أوقات محددة .ا
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 -2عمل ألاطفال :هو كل نشاط أو عمل يقوم به الطفل في قطاع مهيكل ،أو غير مهيكل ماعدا نشاط
التسول والاستغالل الجنس ي اللذان استبعدا من الدراسة .ا
 -3التصور :يعرف في العلوم الاجتماعية على أنه عملية إنشاء السلوكيات التي تسمح للفرد بالتعريف
وتصنيف العالم الخارجي بصفة منطقية ليستطيع الفرد التعامل بها والتعايش مع العالم الخارجي .ا
أما في علم النفس فهو يعرف على أنه كل تعبير أو سلوك يستعمل للدللة على ما نتصوره وما
يكون املحتوى الحس ي لفعل التفكير خصوصا لسترجاع إدراك سابق (فرفار ،1997،ص .)29.ا
أما املعنى إلاجرائي فنعني به ماهية إدراكات وتصورات الطفل العامل لدور وقيمة املدرسة وفق
املتغيرات النفسية والاجتماعية التي يعيشها (أي كيف يدرك الطفل العامل اليوم دور وقيمة املدرسة
خاصة مع التغيرات الاقتصادية الاجتماعية الحاصلة) ا
 الدراسة امليدانية: -1حدود الدراسة :تحددت الدراسة زمنيا في الفترة ما بين  2016 /2015ب اوليات الشرق الجزائري على
غير متمدرس ويعملون كلهم في الشارع .ا
عينة شملت  192طفل عامل منهم من هو متمدرس ومنهم من هو ا
 -2مجتمع الدراسة واختيار العينة:
اختيار مجتمع الدراسة خطوة مهمة في أي بحث علمي ،لكن واجهتنا صعوبة حصر املجتمع
ألاصلي وبالتالي صعوبة اختيار عينة الدراسة وهذا نظرا لخصوصية املوضوع ،لهذا فقد لجأنا إلى
استعمال طريقة املصادفة ( )occasionnelفي اختيار العينة .أي أننا طبقنا استمارة الدراسة على كل
طفل عامل استطعنا الحصول عليه في مكان عمله خاصة العاملين منهم بالشارع باعتبارها العينة
املتوفرة.
 خصائص العينة :هم ألاطفال اللذين يعملون بالشارع عددهم  192طفل عامل ويتراوح سنهم ما بين 6و 16سنة ومتواجدين بوليتي الطارف وعنابة ومنهم متمدرسين (أي يعملون في أوقات الفراغ والعطل
فقط) والغير متمدرسين (يعملونا طوال السنة).
 -3املنهج املستخدم :بحكم طبيعة الدراسة فإننا استخدمنا املنهج الوصفي وهو (منهج من مناهج
البحث العلمي يهدف إلى جمع البيانات واملعلومات الالزمة عن الظاهرة وتعميمها مستقبال)
(السيد ،1974،ص.)341.
 -4ألادوات املستخدمة :استعملنا في هذه الدراسة الاستبيان باعتباره الوسيلة ألانسب لطبيعة الدراسة
ألنها تحاول الكشف عن كل معطيات الظاهرة املدروسة وقد شملت الاستمارة على معلومات أولية
كالسن ،الجنس ،املستوى الدراس ي .محورين أساسيين كل منهما يحتوي على عبارات تهدف إلى قياس
أهداف الدراسة في شكل بنود ،حيث أن املحور ألاول يقيس تصورات الطفل العامل للمدرسة من خالل
جملة من البنود واملحور الثاني يقيس قيمة املدرسة لدى الطفل العامل من خالل أيضا جملة بنود
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 -5الخصائص السيكومترية لالستبيان:
 الصدق :لقد اعتمدنا على طريقة صدق املحكمين حيث لجأنا إلى  6أساتذة دكاترة منهم من هو فيقسم علم النفس ومنهم من هو في قسم علم الاجتماع للحكم على الصدق الظاهري وصدق املحتوى
وقد اعتمدنا كل املالحظات املقدمة للتصحيح .ا
 الثبات :أما فيما يخص الثبات فقد تم الاعتماد على طريقة التطبيق وإعادة التطبيق وبعد حسابمعامل الارتباط والذي كان عاليا تم التأكد من ثبات أداة الدراسة .ا
 -6ألاساليب إلاحصائية املستخدمة :لقد تمت الاستعانة باألساليب إلاحصائية وهي كالتالي :ا
 التكرارات لحساب متغيرات أفراد العينة ا النسب املئوية ا معامل الارتباط ا اختبار الاستدللي كا 2لحساب الفروق بين املتغيرات عرض نتائج الدراسة امليدانية:املتغيرات وفق جداول خاصة بكل متغير
ا
لقد تم عرض نتائج الدراسة امليدانية من خالل تفريغ
ومرفقة بالتحليالت الكمية والكيفية كما يلي:
جدول رقم  :01توزيع املجتمع حسب متغير الجنس
املجموع
إناث
ذكورا
الجنس
192
09
183
العدد
%100
%4.69
%95.31
النسب املئوية
من خالل نتائج الدراسة امليدانية املحصل عليها ،واملوزعة حسب متغير الجنسين من خالل
الجدول املبين أعاله نالحظ أن نسبة ألاطفال العاملين الذكور تفوق بكثير نسبة إلاناث العامالت بحيث
تقدر نسبة الذكور بـ  %95.31ونسبة إلاناث بـ  .%4.69ا
جدول رقم  :02توزيع املجتمع حسب متغير السن
النسبة املئوية
إناث
النسبة املئوية
ذكورا
املتغير
%00
00
%12.02
22
11-6
%100
09
%87.98
161
16-12
%100
09
%100
192
املجموع
يوضح الجدول املبين أعاله والذي يخص نتائج الدراسة امليدانية حسب متغير السن ،نالحظ أن
الفئة العمرية ما بين  16-12سنة تبين أكبال نسبة مئوية لعينة الدراسة ،سواء بالنسبة للذكور التي
تقدر ب  %87.98أو بالنسبة لإلناث والتي تقدر بـ  %100ا
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ثم تليها الفئة العمرية ألاخرى أي ما بين  12-6سنة ،بحيث تقدر بـ  %12.02بالنسبة للذكور و%00
بالنسبة لإلناث ا
جدول رقم  :03توزيع املجتمع حسب متغير التمدرس
املجموع
الغير متمدرسين
املتمدرسين
املتغير
192
90
102
العدد
% 100
%46.88
%53.12
النسب املئوية
يوضح الجدول املبين أعاله توزيع ألاطفال العاملين (عينة الدراسة) يوضح أن نسبة ألاطفال
الغير
أكبر من ألاطفال العاملين الغير متمدرسين ،بحيث تقدر بـ  ،%53.12بينما ا
العاملين متمدرسين ا
متمدرسين تقدر بـ  .%46.88ا
جدول رقم  :04توزيع املجتمع حسب متغير املستوى الدراس ي
املجموع
ثانويا
متوسط
ابتدائي
املتغير
192
28
102
62
التكرار
%100
%14.58
%53.12
%32.30
النسبة املئوية
من خالل الجدول املبين أعاله نالحظ أن أكبر نسبة لها مستوى دراس ي في املرحلة املتوسطة
حيث قدر بـ  %53.12ثم تليها املرحلة الابتدائية بنسبة  %32.30وأخيرا املرحلة الثانوية بنسبة  .%14.58ا
جدول رقم  :05توزيع املجتمع حسب متغير تفضيل الدراسة أو العمل
املجموع
الاثنين معا
الدراسة
العمل
املتغير
192
66
51
75
العدد
%100
%34.38
%26.56
%39.06
النسبة املئوية
ألاطفال الذين يفضلون العمل تمثل أكبر نسبة بـ
يبين الجدول املوضح أعاله أن مجتمع ا
 %39.06ثم تليها نسبة ألاطفال الذين يفضلون الجمع بين الدراسة والعمل بـ  % 34.38أما من يفضلون
الدراسة فقط فقد سجلوا نسبة % 46.56يمكن أن نحلل ذلك من خالل أن الكسب املادي للطفل
العامل يحتل املرتبة ألاولى ضمن أول اوياته .ا
جدول رقم  :06توزيع املجتمع حسب متغير كفاية الدخل
املجموع
أحيانا
ل
نعم
املتغير
192
49
76
67
العدد
%100
%25.52
%39.58
%34.90
النسبة املئوية
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حسب الجدول نالحظ آن أكبر نسبة والتي تقدر بـ  %39.58أظهروا أن الدخل الذي يحصلون
عليه ل يكفي احتياجاتهم ربما نستطيع أن نرجع ذلك إلى غالء املعيشة ،وتليها نسبة أقل ممن أظهروا أن
دخلهم يكفي وهم يمثلون %34.90ـ وفي ألاخير نجد نسبة  %25.52الذين أظهروا أن دخلهم يكفي أحيانا
ول يكفي أحيانا أخرى .ا
 نتائج متغير تصورات الطفل العامل للمدرسة وتحليلها:لقد كانت عبارات الاستمارة التي تخص تصورات الطفل العامل للمدرسة مقسمة إلى محورين،
كل محور تنطوي تحته مجموعة من ألاسئلة وبالتالي هناك من أفراد العينة من أعطى إجابات بالنسبة
للمحورين حيث قمنا بتلخيصها من خالل الفئات والتكرارات في الجدول التالي:
جدول رقم  :07توزيع املجتمع حسب متغير تصور الطفل العامل للمدرسة
مجموع
النسبة
الفئات ا البنود ا
التكرار ا
التكرارات ا
املئوية ا

تصورات الطفل ا
العامل للمدرسة ا

 06ا
 13ا
 13ا
 11ا
 12ا
 15ا
 03ا
 23ا

قيمة املدرسة عند
الطفل العامل ا

 الخوف من املعلمين ا ضعف القدرات الدراسية ا إلاحساس بالتمييز في القسم ا عدم القدرة على متابعة الدراسة ا كثرة املواد الدراسية ا عدم وجود وسائل بيداغوجية مناسبة ا قسوة الطاقم التربويا ا كثرة ساعات الدراسة ا معظم البطالين جامعيين الحاجة للمال أكثر ضرورة ان
 املدرسة طريقها طويل وغير مضمو ا ا املال هو الذي يعطيك قيمة في املجتمع ا -لقرا قرا بكريا ا

 26ا

 36ا
 79ا
 41ا
 15ا

 %6.25ا
 %13.54ا
 %13.54ا
 %11.46ا
 %12.50ا
 %15.62ا
 %3.12ا
 %23.96ا
 %13.90ا
 %19.25ا
 %42.24ا
 %21.95ا
 %8.02ا

ا
ا
 96ا

ا
 187ا
ا

 %100ا  293أي %100ا
 293ا
املجموع ا
من خالل الجدول املبين أعاله نالحظ أن أكبر نسبة والتي تقدر بـ  % 42.24والتي تفيد بمعنى
لتصور سلبي حول املدرسة بحيث يقرون أفراد مجتمع الدراسة بعدم جدوى الدراسة فعلى حد تعبيرهم
املدرسة طريقها طويل وغير مضمونا ،ثم تليها نسبة كثرة ساعات العمل والتي قدرت بـ  ،%23.96أما
الحاجة للمال فهي أكثر ضرورة بنسبة  % 19.25أما رأي ألاطفال العاملين في الدراسة وقيمة التحصيل
العلمي فإن أفراد العينة رغم أن فيهم من يزال يزاول الدراسة إل أن تمسكهم بالتحصيل العلمي
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وضرورته يضعف شيئا فشيئا ،فالطفل من جهة هو يتعود على الكسب املادي وبالتالي تحقيق نوع من
إلاشباع ومن جهة أخرى يقوم بقراءة الظروف املحيطة به .ا
فمعظم أفراد مجتمع الدراسة أصبحوا يدركون الواقع املعاش كما ينظرون إليه ويقيمونه ،فهم
يرون أن املال هو سيد املوقف في وقتنا الحالي ال سيما وان ذوي الشهادات الجامعية يعانون من البطالة
فالكسب املادي هو الضرورة في هذه املرحلة من جهة ألنه بحاجة للمال ومن جهة أخرى فهو من وجهة
نظره يحاول أن يضمن مستقبله (ألنه ليس متأكد من مستقبله الدراس ي) ،أما عن املحيط املدرس ي الذي
يعيشه فهو حسب رأيه محيط غير مريح وقد يكون ذلك راجع إلى تناقص رغبة الطفل في الاهتمام
بدراسته بسبب املجهود الجسمي والنفس ي املبذول لسيما العاملين بالشارع .ا
وفي ألاخير نستطيع أن نقول إن اتجاهات الطفل نحو مدرسته وقيمة التعليم في وقتنا الحالي
تلعب دورا فعال في خروج الطفل للعمل ،فالطفل العامل يرى أن املدرسة في وقتنا الحالي طريقها طويل
وغير مضمونا ،كما أن ظروف العملية التربوية ل تتماش ى مع احتياجات ورغبات الطفل .ا
 متغير سن خروج الطفل للعمل وفق متغير متابعة الدراسة:لقد حاولنا في هذه املرحلة من الدراسة إيجاد العالقة بين سن خروج الطفل للعمل ومتابعة
دراسته وألجل ذلك وضعنا فرضية صفرية تقول" :ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين سن خروج
الدراسة" .اوالفرضية البديلة التي تنص" :توجد فروق ذات دللة إحصائية بين
الطفل للعمل ومتابعة ا
سن خروج الطفل للعمل ومتابعة الدراسة".
جدول رقم  08يبين متغير سن خروج الطفل للعمل وفق متغير متابعة الدراسة
كاج 2م الدللة د ح
كام2
املج
16-12
11-6
العمرية
الفئات
1
0.05
3.84
7.80
73
59
14
نعم
129
121
08
ل
192
170
22
املجموع
من خالل نتائج الجدول املبين أعاله نالحظ أن كام 2أكبر من كاج 2اوانطالقا من ذلك فإننا
نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة إذن فسن بداية العمل عند الطفل العامل لديه تأثير
على متابعة دراسته ،وحسب ما جاء في الجدول املبين أعاله فإن ألاطفال العاملين صرحوا بمجموع 73
من أصل  192طفل أجابوا بأن العمل ل يؤثر على مزاولتهم للدراسة بينما في املقابل نجد النسبة ألاكبر
والتي قدرت بـ  129طفل من أصل  192أجابوا بأن خروجهم للعمل يؤثر على متابعتهم للدراسة بمعنى أنه
وبمجرد خروج الطفل للعمل فإنه يصعب عليه متابعة دراسته بنفس الرغبة والقدرة في نفس الوقت،
فهو ل يجد الوقت الكافي من جهة ،واحتكاكه بالكسب املادي واكتشافه لنظام السوق من جهة أخرى
حيث تبدأ املقارنة بين الدراسة والحياة العملية ،فخصوصا إذا كانت قدرات الطفل الدراسية محدودة
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فهذا يساعد على سهولة تركه للدراسة والاهتمام بالكسب املادي ومن هنا يستدخل الطفل قانون البيع
والشراء وقانون عالقات العمل خاصة مع تواجده بالشارع ويدركها وفق قدراته الخاصة .
 خاتمة:لقد حاولنا من خالل دراستنا هذه التقص ي حول حقيقة تصورات الطفل العامل للمدرسة وما
تأثير ذلك على خروج الطفل للعمل ،وقد أجريت دراستنا على عينة قوامها  192طفل عامل ،حيث قمنا
باإلجابة على إلاشكال املطروح عن طريق تطبيق استبيان بحث .وقد أثبتت نتائج الدراسة أن نسبة مهمة
من أفراد املجتمع (مجتمع عمالة ألاطفال) قد أفادت عكست جملة من التصورات السلبية لد اور
املدرسة وقيمتها عن طريق العبارات التي تطرقنا إليها في التحليل السابق .كل هذه النتائج أخذت
خصوصيتها عند أفراد عينة الدراسة -عمالة ألاطفال -ألنها الفئة التي احتكت بالكسب املادي في سن
متقدم وتعاملت بمنطلقات املادة وفق املتغيرات الاجتماعية املعاشة .ا
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الثقافة التنظيمية وعالقتها بالوالء التنظيمي عند إطارات املؤسسة الوطنية سوناطراك
أ .عشوش بشير
قسم علم النفس ،جامعة الجزائر -02-
 امللخص :تناولنا في هذه الدراسة الثقافة التنظيمية من جهة باعتبارها مجموعة من القيم واملعتقداتوألاعراف والتوقعات التي توجه سلوك املستخدمين ،والتي تستمد من الثقافة الاجتماعية ومن رسالة
املنظمة ورؤيتها وأهدافها ،وهي بمثابة املرجع الذي يعود إليه املستخدمون لنهج السلوكات الايجابية
داخل املنظمة ،ومن جهة أخرى موضوع الوالء التنظيمي الذي يعد املفتاح ألاساس ي واملهم لتفحص مدى
الانسجام القائم بين ألافراد ومنظماتهم ،فاألفراد ذو الوالء التنظيمي املرتفع اتجاه منظماتهم هم الذين
لديهم الاستعدادات الكافية ألن يكرسوا مزيدا من الجهد والتفاني في أعمالهم ويسعوا بصورة دائمة على
استمرار ارتباطهم وانتمائهم ملنظمتهم (الشلوي .)2005 ،ومن بين الانعكاسات التي يولدها انعدام الوالء
التنظيمي نجد الدوران في العمل والذي يعتبر حاجزا ومسألـ ــة عويصة بالنسبة للمسيرين وخاصة عندما
يتعلق ألامر بمستخدمين ذوي الكفاءات العالية.
وقد توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الثقافة التنظيمية
والوالء التنظيمي لدى عينة الدراسة وهذا فيما يخص كل من بعد ألاولوية للجماعة ،ألاهمية لألفراد،
إلابداع وأحذ املخاطر ،الانشغال بالتفاصيل في أداء املهام ،املنافسة والاستقرار .أما بالنسبة لبعد
التوجه نحو النتائج فكانت العالقة ارتباطية سالبة.
 الكلمات املفتاحية :الثقافة التنظيمية  -الوالء التنظيمي إلاطارات.-Abstract: We ate in the study of organizational culture on the one hand as a set of values and
beliefs and norms and expectations that guide the behavior of users, and which derives from
the social culture and the organization's mission and vision and objectives, and serves as a
reference, which dates back to users to approach positive behaviors within the organization,
and on the other hand, 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, are the ones who have the adequate preparations because devote more effort
and dedication in their work and seek permanently the continuation of their association and
affiliation to their organization (Alchalwi, 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.
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We have reached through this study to the existence of a positive correlation
between organizational culture and Organizational loyalty among a sample study and this in
respect of each of the later priority of the group, is important for individuals, creativity and
grrisks, preoccupation with details on the performance of tasks, competition and stability. As
for the post-results orientation was a negative correlation relationship.
- Keywords: Organizational Culture - Organizational Loyalty – Executives.
 مقدم ـة:يتميز عالم ألاعمال املعاصر بسرعة التحول والتغير في بيئته فقد أصبح السمة املميزة لهذا
العالم ،وما انجر عنه من حدة املنافسة بين املنظمات ،السعي الحثيث الكتساب مزايا تنافسية ،تزايد
معدالت الابتكار والتطور التكنولوجي ،ظهور املنافسة املعتمدة على الزمن ،كل هذه العوامل ساهمت في
جعل منظمات ألاعمال في مواجهة حاسمة مع تحديات البقاء والنمو والذي يعتمد أساسا على تحقيق
التميز في تقديم منتجات تمكنها من ذلك ،إضافة إلى إمكانية الاندماج في الاقتصاد العالمي والتمتع
بمرونة عالية تمكنها من التكيف مع هذه املتغيرات ،لذلك فإن املنظمة التي ال تقوم بعمليات تغيير
داخلية ملواجهة التحديات الخارجية فإنها تعرض نفسها لتهديد الزوال ،مما أوجب على قادة املنظمات
استباق التغيير وقيادته .فاملنظمة التي تكون قادرة على التغيير بوتيرة أسرع من منافسيها هي التي
ستتفوق وتتميز ،ألامر الذي يتطلب تطوير العمل إلاداري بحيث يكون قادرا على مسايرة التغيرات بشكل
فعال ،ومن أهم سبل نجاح أي منظمة وجود أفراد قادرين على بذل الجهود املطلوبة للقيام بكافة
أنشطة العمل ولكي تضمن املنظمة والء أفرادها وجب وجود توافق بين أهدافها وأهدافهم من جهة،
ومن جهة أخرى مع قيمهم وثقافاتهم وإيجاد ثقافة تنظيمية قادرة على خلق ذلك الوالء باعتبارها املحرك
ألاساس ي للطاقات والقدرات فهي تؤثر بالدرجة ألاولى على أداء املوارد البشرية وتحقيق إنتاجية مرتفعة
من خاللهم ،ذلك أن كفاءة ألاداء دالة في قيم ومعتقدات ألافراد داخل املنظمة ،فإذا كان للمنظمة
تشكيلة من املنتجات تمكنها من تحقيق مركز تنافس ي معتبر فكذلك لها منتج ثقافي يؤثر على أفكار
وسلوكيات ألافراد وتكوين مثل عليا وأشخاص قدوة ،كما يمكن للمنظمة بناء ثقافة تنظيمية قوية من
خالل مصادرها البشرية.
إن املنظمات الناجحة حسب (زين الدين )1998 ،هي التي أدركت أن الاهتمام باملورد البشري هو
مفتاح نجاحها ،حيث أولت أهمية قصوى للقيم التنظيمية كقيم الانضباط ،الصرامة ،الجدية،
املشاركة في اتخاذ القرارات وتشجيع الاقتراحات ،وكذلك تقدير املبدعين .كل هذه العناصر تنطوي تحت
ما يسمى بالثقافة التنظيمية (فالق.)2010 ،
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حيث تساهم الثقافة التنظيمية بدرجات متباينة في زيادة كفاءة وفعالية التنظيمات إلادارية
وتقويم سلوك ألافراد العاملين بها ،مما يزيد من أهميتها وهوما يعتبره الكثير من الباحثين أنها تعد من
املحددات الرئيسية لنجاح املنظمات أو فشلها ،كما تقوم الثقافة التنظيمية بدور الرقابة على نوع القيم
والقواعد السلوكية السائدة في املنظمة من خالل إرساء ودعم روح املبادرة والابتكار وغرس قيم وثوابت
املشاركة في اتخاذ القرارات وتحسين أداء العاملين (فالق.)2010 ،
وفي ظل الاهتمام بالثقافة التنظيمية ظهر مفهوم الوالء التنظيمي الذي يعد من أكثر املفاهيم
التي استحوذت على الاهتمام الواسع من قبل املختصين والباحثين الذين يهتمون بشكل خاص بفهم،
تدعيم وتطوير السلوك التنظيمي املسئول على هذا الشعور عند املستخدمين.
ومنه فإن املستخدمين ألاكثر والء ملنظماتهم هم أكثر فعالية وكفاءة على مستوى ألاداء وتطوير
مخرجاته ،حيث يعرف الوالء بأنه رغبة وإرادة الفرد في إلاسهام في املنظمة بنسبة أكبر مما يتضمنه
الالتزام التعاقدي الرسمي مع املنظمة وهو يصف أداء الفرد وارتباطه أو اندماجه بعمله ببعض ألابعاد
الرئيسية للسلوك الوظيفي مثل الدافعية والتوجه نحو العمل ،كما يربط بين مظاهر السلوك والخبرة
التنظيمية (عويضة ،2008 ،ص.)2 .
كما ترتبط مواضيع الوالء التنظيمي ارتباطا وثيقا بالسيكولوجية "النفسية" لدى ألافراد ،حيث
تعتبر من أهم العوامل التي يمكن اعتبارها من املؤشرات إلايجابية وهي بمثابة مقياس ملدى فاعلية أداء
ألافراد ،فإذا كانت معنويات ألافراد مرتفعة فان ذلك يؤدي إلى تحقيق النتائج التي ترغب املنظمة في
تحقيقها ،وبالتالي البد للمنظمات أن تهتم بالروح املعنوية لألفراد الذين يعملون بها ،ويقصد بالروح
املعنوية املزاج السائد بين جماعة من ألافراد تتميز بالثقة فيما بينهم وباألدوار التي يلعبونها وشعورهم
بالوالء ملنظمتهم والاستعداد والعمل من أجل تحقيق أهداف املنظمة ،وأن هناك عالقة طردية بين
الروح املعنوية وإنتاجية املنظمة ،فكلما ارتفعت الروح املعنوية للمستخدمين باملنظمة ،كلما ازدادت
إنتاجيتها (عويضة ،2008 ،ص ،)55.كما أن شعور املستخدم بالوالء التنظيمي يؤدي إلى عدد من النتائج
الايجابية للمنظمة كانخفاض معدل دوران العمل ،استقرار العمالة ،الانتظام في العمل وبذل املزيد من
الجهد وألاداء مما يؤثر على انخفاض تكلفة العمل ،زيادة إلانتاجية ،تحقيق النمو والازدهار للمنظمة.
(خطاب ،1988 ،ص.)34.
تتأثر املنظمة عادة بالتركيبة الاجتماعية السائدة وتتلون باألفكار واملعتقدات والقيم السائدة في
املجتمع ،ومن ثم تتحدد منطلقاتها ،أساليبها في العمل ،فعالياتها وانجازاتها ،ذلك أن الخصائص الثقافية
ملجتمع معين تلعب دورا هاما في تشكيل سلوكيات وممارسات ألافراد داخل املنظمة ،كما يصدر عن
املستخدمين تصرفات هي في الواقع إفراز ونتاج للبيئة الاجتماعية والثقافية التي جاءوا منها ،كما تتفاعل
املنظمة مع البيئة الاجتماعية والثقافية وتتأثر بها وتتطبع بالكثير من سماتها وخصائصها ،فينظر إلى
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املنظمة على أنها نظام ثقافي فرعي يتأثر بالثقافة والقيم السائدة وبالتالي يؤثر على سلوك وأداء ألافراد
داخل املنظمة حيث يفترض وجود عالقة ترابطية بين نجاح املنظمة وفشلها وتركيزها على القيم
واملفاهيم التي تدفع أعضاءها إلى الالتزام والعمل الجاد ،الابتكار ،التحديث ،املشاركة في اتخاذ القرارات
وتحقيق ميزة تنافسية .ومن هذا املنطلق ،سنحاول من خالل هذه الدراسة معرفة عالقة الثقافة
التنظيمية بالوالء التنظيمي عند إطارات املؤسسة الوطنية سوناطراك.
 تحديد لاشكالية:يمكن النظر إلى الثقافة التنظيمية على أنها من أهم مكونات البيئة الداخلية للمنظمة والتي تؤثر
على سلوك وأداء الفرد وتشكل دافعا مهما نحو إلانجاز وفي هذا السياق أجرى (الزهراني )2007 ،دراسة
بعنوان (أثر الثقافة التنظيمية على أداء العاملين باململكة العربية السعودية) ،وهدفت إلى تحليل أثر
الثقافة التنظيمية على أداء العاملين في املنظمات الحكومية والخاصة من خالل مراجعة مفاهيم الثقافة
التنظيمية وألاداء وتأثير الثقافة التنظيمية على العاملين في املجتمع السعودي وتوصلت الدراسة إلى أن
الثقافة التنظيمية هي خليط من أربع مكونات بنسب متفاوتة وهي :املكون املادي ،املكون املعنوي ،املكون
السلوكي واملمارسات العملية .كما توصلت الدراسة إلى أن أهم سمات الثقافة التنظيمية ملديري
املنظمات السعودية هي املصداقية والشفافية ،تحقيق رغبات املواطنين ،مراعاة العادات والعمل بروح
الفريق الواحد .كما أثبتت هذه الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين أبعاد
الثقافة التنظيمية وكفاءة ألاداء في املنظمات الحكومية والخاصة باململكة العربية السعودية.
كما جاءت الدراسة التي قام بها (دونسيون )2008 ،Dension ،والتي تحمل عنوان (الثقافة
التنظيمية كمدخل أساس ي لدفع التغيير التنظيمي) بصورتين متناقضتين للثقافة التنظيمية ،ألاولى
متفائلة ترى أن الثقافة التنظيمية هي املالذ الذي يربط بين أجزاء املنظمة وهي الجزء املحوري في عملية
التغيير والثانية ،صورة متشائمة ال ترى للثقافة التنظيمية ألاهمية في عملية التغيير وتصورها على أنها
تصور هامش ي ملا حدث للمنظمة بالفعل .وسعت هذه الدراسة لصياغة مفهوم الثقافة التنظيمية
بصورة تجعلها مفيدة للمديرين من خالل إعطاء املستخدمين مسؤوليات حقيقية تنمي فيهم روح
إلابداع واملسؤولية والتركيز على سمة الاتساق بحيث يكون للمنظمة ثقافة تنظيمية قوية متماسكة من
خالل منظومة القيم الجوهرية املشتركة املرتبطة بالهوية ،التوقعات ،الافتراضات وكذلك سمة التكيف
التي تركز على سرعة املنظمة بالتكيف مع إلاشارات الواردة من البيئة الخارجية بما في ذلك العمالء .وأما
سمة املهمة فتعني أن املنظمة الناجحة تملك حسا واضحا بالهدف الذي يحدد توجهاتها املستقبلية
طويلة ألاجل وأن يكون لها نظرة استراتيجية (فالق.)2010 ،
وقد قام (ريتش ي )2000 ،Ritchie ،بدراسة تحمل عنوان (الثقافة التنظيمية وتأثيرها على
العمليات الداخلية وأداء ألاعضاء في املنظمة) ،حيث هدفت الدراسة إلى توضيح عملية ذوبان ألافراد
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العاملين داخل ثقافة املنظمة ،كما قدمت إطارا تفسيريا بشرح عملية ذوبان ألافراد العاملين داخل
الثقافة التنظيمية وخلصت هذه الدراسة إلى وجود مخطط نهائي للثقافة التنظيمية داخل املنظمة بما
في ذلك قواعد محددة للعمل ينبغي تعلمها من قبل املستخدمين ونقلها في املستقبل لألفراد الجدد الذين
سيلتحقون باملنظمة كمحددات للسلوك املتوقع منهم .كما توصلت الدراسة إلى أن املكافئات املدعمة
للثقافة التنظيمية تؤدي إلى ترسيخ قواعد السلوك املقبول واملتوقع من طرف املستخدمين.
وفي ظل الاهتمام بالثقافة التنظيمية ،ظهر مفهوم الوالء التنظيمي الذي يعد من أكثر املفاهيم
الفكرية التي استحوذت على الاهتمام الواسع من قبل املختصين والباحثين إلاداريين الذين يهتمون
بشكل خاص بتطوير وتحسين ألاداء إلانتاجي ملختلف املنظمات والذي يعرف بأنه عدم الرغبة في ترك
التنظيم ألسباب تتعلق بالزيادات في الراتب أو املوقع الوظيفي أو الحرية املهنية أو تتعلق بصداقات
الزمالة (الصيرفي.)2006 ،
وقد أثبتت الدراسات أن الوالء التنظيمي يساعد على التنبؤ بما يخص املسائل املهمة في العمل
مثل الدوران في العمل ،ألاداء ،السلوك التنظيمي ،الغياب ،التعب وغيرها (بيكر،1992 ،Becker ،
ص ،)235بل إن بعض الدراسات أوضحت أن مستوى الوالء التنظيمي عند الفرد يعتبر مؤشرا أكثر دقة
للتنبؤ بهذه ألامور من الرضا الوظيفي املستخدم حاليا ،ويرجع السبب في ذلك إلى أن الوالء التنظيمي
أكثر شمولية من الرضا الوظيفي .فقد يكون املستخدم غير راض عن وظيفته ويعتبرها مؤقتة لكنه في
نفس الوقت يكون راضيا عن املنظمة ككل ،لكن لو إمتد عدم الرضا إلى املنظمة ككل فان املستخدم
سيكون أكثر ميال لتركها( .كوهن وهودساك ،1995 ،Cohen & Hudececk ،ص .)241ومن خالل ما سبق
التطرق إليه فيما يخص عالقة الثقافة التنظيمية بالوالء التنظيمي عند إطارات املؤسسة الوطنية
سوناطراك تم طرح التساؤالن التاليان:
 -1هل توجد فروق دالة احصائيا في إدراك الثقافة التنظيمية لدى إطارات املؤسسة الوطنية
سوناطراك؟
 -2هل توجد عالقة ارتباطية بي ــن دراجات الوالء التنظيمي ودرجات الثقافة التنظيمية ككل بأبعادها
السبعة واملتمثلة في :التوجه نح ـ ـ ـو النتائج ،ألاولوي ـ ــة للجماع ـ ــة ،الاستقرار ،ألاهمية لألفراد ،إلابداع وأخـذ
املخاط ـ ــر ،الانشغال حول التفاصيل في أداء املهام ،املنافسة؟
 فرضيات الدراسة:وكإجابة أولية على تساؤالت الدراسة تم طرح الفرضيات التالية:
 الفرضية ألاولى" :هناك فروق دالة احصائيا في إدراك الثقافة التنظيمية لدى إطارات املؤسسـ ـ ــةالوطني ــة س ــوناطراك".
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 الفرضية الثانية" :هناك عالقة ارتباطية بين دراجات الوالء التنظيمي ودرجات الثقافة التنظيمية ككلبأبعادها السبعة واملتمثلة في :التوجه نحو النتائج ،ألاولوية للجماعة ،الاستقرار ،ألاهمية لألفراد ،إلابداع
وأخذ املخاطر ،الانشغال حول التفاصيل في أداء املهام واملنافسة.
 أهداف وأهمية الدراسة:كما هدفت الدراسة إلى تحقيق ألاهداف الرئيسية والتي هي التعرف على القيم السائدة واملكونة
للثقافة التنظيمية على مستوى املؤسسة الوطنية للمحروقات والغاز (سوناطراك) ،كذا التعرف على
الدور الذي يلعبه الوالء التنظيمي في التقليص من ظاهرة الدوران في العمل ،الكشف عن الفروق في
إدراك الثقافة التنظيمية لدى إطارات املؤسسة الوطنية سوناطراك ،الكشف عن العالقة بين دراجات
الوالء التنظيمي ودرجات الثقافة التنظيمية ككل بأبعادها السبعة واملتمثلة في :التوجه نحو النتائج،
ألاولوية للجماعة ،الاستقرار ،ألاهمية لألفراد ،إلابداع وأخذ املخاطر ،الانشغال حول التفاصيل في أداء
املهام واملنافسة.
كما تنبع أهمية الدراسة من ضرورة التوصل إلى فهم أعمق للقيم والاتجاهات السائدة في
املنظمات باإلضافة إلى معرفة العالقة بين هذه الخصائص املكونة للثقافة التنظيمية والوالء التنظيمي،
هذا ما يدعو إلى التأكيد على هذه القيم ،تعزيزها أو تعديلها لتواكب عملية التغيير والتطوير من جهة،
ومحاولة التعرف على عالقة الثقافة التنظيمية بالوالء التنظيمي عند إلاطارات من جهة أخرى.
 تحديد مفاهيم الدراسة:في ضوء مراجعة بعض الدراسات السابقة مثل تلك التي أعدها (ستيفان روبينس وتيموتي
جوج ،)2007 ،Timothy Judge ،Robbins Stephen ،كذلك موضوع الدراسة الذي يشير إلى عالقة
الثقافة التنظيمية بالوالء التنظيمي عند إلاطارات ،حيث أعتمد املنهج الوصفي الارتباطي .كما تستخدم
هذه الدراسة عددا من املصطلحات العلمية وهذا يتطلب تحديدها وتعريفها إجرائيا ملعرفة حدود
الظاهرة املراد دراستها وهي كالتالي:
 -1الثقافة التنظيمية :اختلف العلماء في تعريف مضمون الثقافة التنظيمية ،فقد عرفها كل من
(ستيفان روبينس وتيموتي جوج ،2007 ،Stephen Robbins, Timothy Judge ،ص« )578على أنها نسق
متميز من املعاني املوحدة واملتفق عليها بين أعضاء نفس املنظمة" .فبالنسبة لهذه الدراسة فقد تم
اعتماد نفس التعريف نظرا القترابه من موضوع الدراسة ،اذ تعتبر الثقافة التنظيمية على أنها مجموعة
من الخصائص ألاساسية في نظر املنظمة والتي هي :التوجه نحو النتائج ،ألاولوية للجماعة ،الاستقرار،
ألاهمية لألفراد ،إلابداع وأخذ املخاطر ،الانشغال حول التفاصيل في أداء املهام واملنافسة.
 -1-1لابداع وأخذ املخاطر :يعرف إلى أي حد ،العمال مشجعين للقيام بمبادرات وأخذ املخاطر.
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 -2-1الانشغال بالتفاصيل في أداء املهام :يعرف درجة الدقة والقدرة على التحليل املنتظران من العمال
أثناء تأدية مهامهم.
 -3-1التوجه نحو النتائج :يعرف إلى أي حد التسيير موجه نحو النتائج عوض التقنيات أو ألانساق
املستعملة للوصول إلى هذه النتائج.
 -4-1ألاهمية لألفراد :يعرف إلى أي حد تأخذ بعين الاعتبار انعكاسات قرارات التسيير املتخذة على أفراد
املنظمة أثناء اتخاذها.
 -5-1ألاولوية للجماعة :يعرف إلى أي حد النشاطات داخل املنظمة تنجز عن طريق فرق العمل وليس
بطريقة فردية.
 -6-1املنافسة :يعرف الخاصية الهجومية واملحاربة التي يتميز بها أفراد املنظمة.
 -7-1الاستقرارّ :
يعرف إلى أي حد نشاطات املنظمة تحفز املحافظة على إبقاء على الوضع على حاله
عوض النمو.
 -2التعريف الاجرائي للثقافة التنظيمية :يتم تناول الثقافة التنظيمية في هذه الدراسة بالرجوع إلى ما
يقيسه مقياس الثقافة التنظيمية ألورايلي ،تشاتمان وكالدويل (O’Reilly, Chatman et Caldwell)1991
واملطبق على إطارات املؤسسة الوطنية سوناطراك بأبعاده السبعة والتي وردت في تعريف ستيفان
روبينس وتيموتي جوج ( Stephen Robbins Timothy Judge )2007واملتمثلة في :إلابداع وأخذ املخاطر،
الانشغال بالتفاصيل ،التوجيه نحو النتائج ،ألاهمية لألفراد ،ألاولوية للجماعة ،املنافسة والاستقرار.
 -3الوالء التنظيمي :يعرف (بورتر وزمالؤه )1974 ،Porter and all ،الوالء التنظيمي بأنه "مدى قوة
اندماج املستخدم مع املنظمة التي يعمل بها" وأوضحوا أن الفرد الذي يمتلك والء للمنظمة التي يعمل
بها يتصف بعدة صفات منها :اعتقاد قوي بقبول أهداف املنظمة وقيمها ،استعداد ورغبة قوية لبذل
أقص ى جهود ممكنة لصالح املنظمة نيابة عنها والرغبة الجادة في املحافظة على استمرار عضويته في
املنظمة (ختام.)2005 ،
 -4التعريف الاجرائي للوالء التنظيمي :يتم تحديد الوالء التنظيمي عند مستخدمي املؤسسة الوطنية
سوناطراك بالرجوع إلى مقياس الوالء التنظيمي وهو مقياس عربي من اعداد الباحث حمد بن فرحان
الشلوي بغية التعرف على درجات الوالء عند املستخدمين من خالل  3أبعاد هي :اتجاه املستخدم نحو
بذل أقص ى مجهود ،توافق قيم املستخدم مع قيم املنظمة واتجاه املستخدم نحو الاستمرارية في املنظمة.
 منهج الدراسة:للقيام بأي بحث علمي بغية الوصول إلى حقيقة أو البرهنة على فرضيات الدراسة واثباتها
ميدانيا أعتمد على املنهج الوصفي الارتباطي املناسب ملوضوع الدراسة ،ذلك أن طبيعة هذا ألاخير هي
التي تفرض على الباحث نوع املنهج املتبع ،والغاية من هذه الدراسة هو التعرف على عالقة الثقافة
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التنظيمية بالوالء التنظيمي عند إطارات املؤسسة الوطنية سوناطراك ومعرفة العالقة بين أبعاد الثقافة
التنظيمية والوالء التنظيمي.
حيث يتم استخدام املنهج الوصفي الارتباطي الذي "يهدف إلى دراسة ظاهرة لها خصائصها
وأبعادها في إطار معين ويقوم بتحليلها استنادا للبيانات املجمعة حولها ثم محاولة الوصول إلى أسبابها
والعوامل التي تتحكم فيها" (عثمان ،1998 ،ص.)24.
 حدود وعينة الدراسة:تم إجراء هذه الدراسة على مستوى املؤسسة الوطنية سوناطراك وبالتحديد باملديرية العامة
والتي يقع مقرها بالجزائر العاصمة وتعتبر شركة سوناطراك من أول املؤسسات التي أنشأتها الجزائر بعد
الاستقالل ،حيث سعت إلى استرجاع السيادة الكاملة على املحروقات ،فهي واحدة من أكبر الشركات
البترولية العاملية التي تحتل املرتبة الحادية عشر عامليا ،وذلك بالنظر إلى امليدان الاستراتيجي الذي تعمل
فيه والذي يشمل مختلف املحروقات بما فيها السائلة ،املكتفة والغازية.
ويقصد بكلمة سوناطراك "الشركة الوطنية للنقل وتسويق املنتوجات الهيدروكربوني
املحروقات" .Société Nationale de Transport et de Commercialisation d’hydrocarbure .كما تتكون
عينة الدراسة من  100مستخدم يعملون باملؤسسة الوطنية سوناطراك تتميز بخصائص مرتبطة
بالحالة املدنية ،ألاقدمية في املنظمة وألاجر الذي يتقاضاه املستخدم .كما أن عينة الدراسة هي عبارة
عن محصلة مجموعتين ،حيث شملت املجموعة ألاولى على  50مستخدم تعرضوا لحوادث العمل
واملجموعة الثانية متكونة من نفس العدد وهم عبارة عن مجموعة مستخدمين لم يتعرضوا لحوادث
العمل وقد تم اختيار العينتين من خالل املعاينة القصدية عن طريق فرز املتطوعين.
 الحالة املدنية :فيما يتعلق بالحالة املدنية ملجموعة الدراسة ،نالحظ أن نسبة  % 64من املجموعالكلي لعينة الدراسة هم عزاب وأما فيما يخص النسبة املتبقية من مجموع عينة الدراسة والتي تمثل
 % 36هم متزوجين.
 ألاقدمية في املنظمة :تنقسم مجموعة الدراسة إلى ثالثة فئات ،حيث أن نسبة  % 43تتراوح مدةألاقدمية لديهم من  1إلى  12سنوات ،أما الفئة الثانية فمدة ألاقدمية لديهم تنحصر بين  13و 24سنة
أقدمية وهي التي تمثل نسبة  % 37من املجموع الكلي لعينة الدراسة وفيما يخص النسبة املتبقية من
مجموع عينة الدراسة والتي هي  % 20فاألقدمية لديهم تنحصر بين  25و 36سنة.
 ألاجر :تنقسم مجموعة الدراسة إلى فئتان ،ألاولى ذات دخل ال يتعدى  20000دج والتي تمثل نسبة 54 %من املجموع الكلي ملجموعة الدراسة وأما الفئة الثانية والتي تمثل نسبة  % 46من املجموع الكلي
ملجموعة الدراسة فان قيمة الدخل الشهري لديهم يتعدى قيمة  20000دج.
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 أدوات الدراسة:بعد تحديد املنهج املناسب واختيار عينة الدراسة ،كان لزاما اختيار أنسب الوسائل لجمع
البيانات للتحقق من فرضيات الدراسة وبما أن الدراسة يتناول نفي أو اثبات عالقة بين متغيرين
واملتمثلين في الثقافة التنظيمية والوالء التنظيمي ومن هنا وقع الاختيار على مقياسين ،ألاول خاص
بالثقافة التنظيمية ألورايلي ،تشاتمان وكالدويل ( O’Reilly, Chatman et Caldwell)1991والثاني خاص
بالوالء التنظيمي مليير وأالن ( Meyer et Allen )1991كأدوات أساسية لتحقيق هذا الغرض ،وهي موجهة
ألفراد العينة (إطارات املؤسسة الوطنية سوناطراك) .لقد تم تجريب املقياسين في امليدان أثناء الدراسة
الاستطالعية والتي كان الغرض منها الوصول إلى الصيغة النهائية ،فعدلت أسئلة منها وأدمجت أخرى مع
بعضها البعض.
قبل إلاقدام على هذه الخطوة ،تم تقديم املقياسين إلى خمسة محكمين من ذوي الخبرة لإلدالء
بآرائهم فيها ،وبموجب ذلك تم تعديلهما ثالثة مرات شكال ومضمونا ،اذ أنه وكما ورد في رسالة ماجيستر
تحت عنوان "الثقافة التنظيمية وعالقتها بالوالء التنظيمي" للباحث (حمد بن فرحان الشلوي)2005 ،
عن محدث أبو النصر "أنه على الباحث أن يعرض أداة جمع البيانات على مجموعة من املحكمين
العمليين املتخصصين في موضوع الدراسة بصفة خاصة وفي تدريس مادة الدراسة بصفة عامة ،حتى
يدلوا بأرائهم في ألاداة من حيث جوانب عديدة منها :الشكل ،الصياغة ،الترتيب ،سالمة البنود وألاسئلة
ومدى مناسبتها للمجال أو املوضوع املراد قياسه ،وعلى الباحث أن يقوم بالتعديالت املقترحة .وبعد
الوصول إلى الصيغة النهائية ،تم حساب الثبات لكال املقياسين بعد حساب معامل الثبات باستخدام
ألفا كرونباخ ملتغيري الدراسة تم التوصل إلى قيمة ألفا كرونباخ تقدر بـ  0,94بالنسبة للثقافة التنظيمية
في حين تقدر قيمة ألفا كرونباخ بالنسبة للوالء التنظيمي بـ .0,75
فيما يخص املقاييس املعتمدة في هذه الدراسة ،نجد استمارة للبيانات الشخصية ،مقياس
الثقافة التنظيمية ألورايلي ،تشاتمان وكالدويل ( O’Reilly, Chatman et Caldwell )1991ومقياس الوالء
التنظيمي مليير وأالن ( . Meyer et Allen)1991وذلك على النحو التالي:
 -1البيانات الشخصية للطارات:
والتي تضم كل من الجنس ،املستوى التعليمي والذي يحتوي على ثالثة مستويات (ثانوي ،شهادة
جامعية ،ماجستير فما فوق) ،طبيعة التكوين والذي يحتوي على اقتراحين (مكون ،غير مكون) ،سنوات
الخبرة والذي بدوره يشمل على تقسيمان (من  0إلى  10سنوات وأكثر من  10سنوات) وأخيرا نوع املهنة
وهنا يمكن التمييز بين إطار أو إطار سامي.
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 -2مقياس الثقافة التنظيمية ألورايلي ،تشاتمان وكالدويل (O’Reilly, Chatman et )1991
:Caldwell
تم الاعتماد في هذه الدراسة على مقياس أورايلي ،تشاتمان وكالدويل (O’Reilly, )1991
 Chatman et Caldwellوهذا القترابه من موضوع الدراسة ،حيث قام كل من أورايلي ،تشاتمان
وكالدويل ( )1991بتطوير مقياس يستند إلى الاعتقاد بأن الثقافات يمكن تمييزها عن طريق القيم التي
يتم تعزيزها داخل املنظمات ،تحت عنوان امللف التنظيمي النموذجي ( Organizational Profile Model
 )OCPوالذي يعتبر بمثابة أداة إلابالغ الذاتي الذي يجعل كل الفروق في الثقافة التنظيمية تدرك وذلك
وفقا لسبع أبعاد والتي هي نفسها التي قدمت من طرف ستيفان روبينس وتيموتي جوج (،)2007
 Stephen Robbins Timothy Judge,في تعريفهم للثقافة التنظيمية وهو نفس التعريف الذي اعتمد
كتعريف اجرائي للبحث وهذه ألابعاد السبعة هي على النحو التالي :إلابداع وأخذ املخاطر ،الانشغال
بالتفاصيل في أداء املهام ،التوجيه نحو النتائج ،ألاهمية لألفراد ،ألاولوية للجماعة ،املنافسة والاستقرار.
يتكون املقياس من سبعة أبعاد ،بحيث يحتوي كل بعد على أربعة خصائص تصف الثقافة
التنظيمية للمنظمة وتحتوي كل خاصية على تنقيط يتراوح من ( )1إلى ( )5كأعلى عالمة أي من عبارة
(على الاطالق) ،وصوال إلى عبارة (إلى حد جد كبير) .واملطلوب من إلاطار منح لكل خاصية من الخصائص
نقطة من النقاط الخمسة حسب تطابقها مع الثقافة التنظيمية التي يدركها ،ويشمل هذا املقياس على
 28بند.
 -3مقياس الوالء التنظيمي مليير وأالن (: Meyer et Allen)1991
تم الاعتماد في هذه الدراسة على مقياس ميير وأالن ( Meyer et Allen)1991وهذا القترابه من
موضوع الدراسة ،حيث اعتمدا على ثالثة أبعاد لدراسة الوالء التنظيمي واملتمثلة في:
 العاطفي :والذي يعرف على أنه "ارتباط عاطفي باملنظمة واملتميز بقبول القيم التنظيمية والاستعدادللبقاء مع املنظمة ويتكون هذا البعد من ثالثة عناصر واملتمثلة في قبول أهداف وقيم املنظمة ،استعداد
لتطوير جهود كبيرة للمنظمة ورغبة قوية في البقاء عضوا في املنظمة.
 املستمر :يمثل خيار محسوب والذي يؤدي بالفرد إلى اختيار البقاء في املنظمة وهذا حسب الفوائد التيسيجنيها (الراتب ،املكانة )...وباملقابل ما يمكن أن يخسره ببقائه عضوا في املنظمة (الوقت الذي
سيضيعه) ،ومع التقدم في البحوث املتعلقة بمتغير الوالء التنظيمي ،قسم هذا البعد إلى جزئيين :إدراك
التضحيات املرتبطة بثمن مغادرة املنظمة والنقص املالحظ في العمل البديل.
 املعياري :والذي يقصد به تصور ضرورة دعم املنظمة وأنشطتها.حيث يتكون املقياس من  21بند ،يتراوح تنقيطها من ( )1إلى ( )5كأعلى عالمة أي من عبارة (غير
موافق على الاطالق) ،وصوال إلى عبارة (جد موافق) واملطلوب من إلاطار منح لكل بند نقطة من النقاط
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الخمسة .أما بالنسبة لألدوات إلاحصائية املستعملة لغرض الدراسة ،استعملنا ،النسب املئوية،
التكرارات ،املتوسطات الحسابية ،الانحراف املعيارين ،اختبار كا 2لحساب داللة الفروق ،معامل
 Pearsonبيرسون (.)r
 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:يضم هذا الفصل معطيات ونتائج الدراسة والتي تمت معالجتها إحصائيا مع قياس داللتها
باستعمال برنامج الحزمة إلاحصائية في العلوم الاجتماعية ( ،)SPSSفيما بعد تتم مناقشة هذه النتائج
على ضوء فرضيات الدراسة للنظر في مدى صحتها أو العكس ،في ألاخير بعد مناقشة النتائج املتحصل
عليها يتم اقتراح بعض التوصيات التي يمكن أن تكون مكملة لهذه الدراسة.
 -1عرض النتائج الخاصة بالفرضية ألاولى:
نصت الفرضية ألاولى على وجود فروق دالة في إدراك الثقافة التنظيمية بالعناصر املكونة لها
حسب تعريف ستيفان روبينس وتيموتي جوج ( Stephen Robbins , Timothy Judge,)2007واملتمثلة في:
إلابداع وأخذ املخاطر ،الانشغال بالتفاصيل في أداء املهام ،التوجيه نحو النتائج ،ألاهمية لألفراد،
ألاولوية للجماعة ،املنافسة والاستقرار وذلك من طرف إطارات املؤسسة الوطنية سوناطراك وبعد
تطبيق مقياس أورايلي ،تشاتمان وكالدويل ( O’Reilly, Chatman et Caldwell )1991على مجموعة
الدراسة تم التحصل على املعطيات املتعلقة باإلحصاء الوصفي ملتغيرات الدراسة ،كما هو مبين في
الجدول التالي:
جدول رقم ( )01يبين املتوسط والانحراف املعياري لكل من الوالء التنظيمي والثقافة التنظيمية بكل
أبعادها.
أبعاد الثقافة التنظيمية
الثقافة التنظيمية
التوجه نحو النتائج
ألاولوية للجماعة
الاستقرار
ألاهمية لألفراد
إلابداع و أخذ املخاطر
الانشغال بالتفاصيل
املنافسة
الوالء التنظيمي

عدد العينة
96
96
96
96
96
96
96
96
96
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ليتم فيما بعد حساب املتوسط الحسابي النظري الذي يبين أن أغلبية إلاطارات يدركون بأن
الثقافة التنظيمية السائدة في املنظمة ال ترقى إلى املستوى املطلوب املتمثل في املتوسط النظري والذي
قيمته  ،98والذي تم حسابه حسب الخطوات التالية :علما بأن القيمة ألادنى لبنود املقياس هي ،28
والقيمة القصوى تقدر بـ  ،140وأن املتوسط يقدر بـ  ،84فبإضافة نصف عدد البنود (+ن )2/إلى
املتوسط ( )84من جهة وحذف نفس القيمة من الجهة ألاخرى (-ن )2/نتحصل على قيمتي الفئة
املتوسطة املحصورة بين  70و ،98ومن هذه العملية تشكلت ثالثة فئات ،الفئة ألاولى تنحصر بين
القيمة  28و( 70ضعيف جدا) ،الفئة الثانية تنحصر بين  70و( 98متوسط) وأخيرا الفئة الثالثة من
القيمة  98فما فوق.
بعد جمع عدد إلاطارات الذين يدركون بأن مستوى الثقافة التنظيمية ضعيف مع أولئك الذين
يدركون بأن املستوى دون املتوسط (علما بأن املتوسط النظري للمقياس هو )98وبتطبيق اختبار كا2
لألقلية وألاغلبية جاءت قيمة كا ²تساوي  ،9,37مما يدل على وجود فروق بين إلاطارات ،حيث أن
أغلبيتهم يدركون بأن الثقافة التنظيمية السائدة في مؤسسة سوناطراك ضعيفة ،وبين إلاطارات الذين
يدركون أن الثقافة التنظيمية السائدة في مؤسسة سوناطراك مقبولة وجاءت هذه الفروق دالة
احصائيا على مستوى داللة  α=0,05حيث  %65,5يرون أن الثقافة التنظيمية ضعيفة أو أقل من
املستوى ،هذا ما يعني أن الفرضية ألاولى قد تحققت.
 -2عرض النتائج الخاصة بالفرضية الثانية:
تنص الفرضية الثانية على "وجود عالقة ارتباطية بين درجات الوالء التنظيمي ودرجات الثقافة
التنظيمية ككل وبأبعادها السبعة والتي هي :إلابداع وأخذ املخاطر ،الانشغال بالتفاصيل في أداء املهام،
التوجيه نحو النتائج ،ألاهمية لألفراد ،ألاولوية للجماعة ،املنافسة والاستقرار.
بعد تطبيق مقياس أورال ي ،تشاتمان وكالدويل ( O’Reilly, Chatman et Caldwell )1991لقياس
الثقافة التنظيمية ومقياس ميير وأالن ( Meyer et Allen)1991لقياس الوالء التنظيمي على عينة
الدراسة ومن أجل اختبار الفرضية الثانية تم حساب معامل  Pearsonبيرسون ( )rفجاءت النتائج كما
يوضحه الجدول التالي:
جدول رقم ( )02يبين معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة الارتباطية بين الثقافة
التنظيمية ككل والوالء التنظيمي.
الوالء التنظيمي مستوى الداللة
الثقافة التنظيمية
العينة
معامل الارتباط
الثقافة التنظيمية

96

1

**0,507

0,01 = α

الوالء التنظيمي

96

**0,507

1

0,01 = α
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فبينت النتائج أنه توجد عالقة ارتباطية موجبة قوية بين الثقافة التنظيمية ككل والوالء
التنظيمي بحيث  r=0 ,51وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة .α =0,01
أما بالنسبة لدراسة العالقة الارتباطية بين الوالء التنظيمي وكل بعد من أبعاد الثقافة
التنظيمية ،فقد جاءت النتائج كالتالي حسب ما يبينه الجدول التالي:
جدول رقم ( )03يبين معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة الارتباطية بين الوالء التنظيمي
وكل بعد من أبعاد الثقافة التنظيمية
مستوى الداللة
الوالء التنظيمي
العينة
ألابعاد
0,07496
التوجه نحو النتائج
0,473 = α
**
0,512
96
ألاولوية للجماعة
0,01 = α
الاستقرار
ألاهمية لألفراد

96
96

إلابداع و أخذ املخاطر
الانشغال بالتفاصيل
املنافسة

96
96
96

0,193
**0,524
**0,356
**0,440
**0,284

0,05 = α
0,01 = α
0,01 = α
0,01 = α
0,01 = α

فتبين ما يلي:
 -1-2العالقة بين الوالء التنظيمي والتوجه نحو النتائج :أظهرت نتائج تطبيق معامل الارتباط بيرسون
( )rعن وجود عالقة ارتباطية سالبة وضعيفة بين بعد التوجه نحو النتائج والوالء التنظيمي بحيث
 r = - 0,074وهي غير دالة إحصائيا أي أنه كلما توفر هذا البعد في الثقافة التنظيمية أي التوجه نحو
النتائج كلما نقص الوالء التنظيمي.
 -2-2العالقة بين الوالء التنظيمي وبعد ألاولوية للجماعة :أظهرت نتائج تطبيق معامل الارتباط
بيرسون ( )rعن وجود عالقة ارتباطية موجبة وقوية بين الوالء التنظيمي وبعد ألاولوية للجماعة وهي
ذات داللة إحصائية عند مستوى  0,01 = حيث بلغت قيمة  r = 0,51أي أنه كلما توفر هذا البعد في
الثقافة التنظيمية أي ألاولوية للجماعة كلما زاد الوالء التنظيمي.
 -3-2العالقة بين الوالء التنظيمي وبعد الاستقرار في املنظمة :كشفت نتائج تطبيق معامل الارتباط
بيرسون ( )rعن وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الوالء التنظيمي وبعد الاستقرار في املنظمة حيث تقدر
قيمة  r = 0,19لكنها ليست ذات داللة إحصائية.
 -4-2العالقة بين الوالء التنظيمي وبعد ألاهمية لألفراد :أظهرت نتائج تطبيق معامل الارتباط بيرسون
( )rعن وجود عالقة ارتباطية موجبة وقوية بين الوالء التنظيمي وبعد ألاهمية لألفراد وهي ذات داللة
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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إحصائية عند مستوى  0,01 = حيث بلغت قيمة  r = 0,52أي أنه كلما توفر هذا البعد في الثقافة
التنظيمية أي إعطاء ألاهمية لألفراد كلما زاد الوالء التنظيمي .
 -5-2العالقة بين الوالء التنظيمي وبعد الابداع وأخد املخاطر :أظهرت نتائج تطبيق معامل الارتباط
بيرسون ( )rعن وجود عالقة ارتباطية موجبة وقوية بين الوالء التنظيمي وبعد الابداع وأخد املخاطر وهي
ذات داللة إحصائية عند مستوى  0,01 = حيث بلغت قيمة  r = 0,35أي أنه كلما توفر هذا البعد في
الثقافة التنظيمية أي الابداع وأخد املخاطر كلما زاد الوالء التنظيمي.
 -6-2العالقة بين الوالء التنظيمي وبعد الانشغال بالتفاصيل في أداء املهام :أظهرت نتائج تطبيق
معامل الارتباط بيرسون ( )rعن وجود عالقة ارتباطية موجبة وقوية بين الوالء التنظيمي وبعد الانشغال
بالتفاصيل في أداء املهام وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى  0,01 = حيث بلغت قيمة r = 0,44
أي أنه كلما توفر هذا البعد في الثقافة التنظيمية أي الانشغال بالتفاصيل كلما زاد الوالء التنظيمي.
 -7-2العالقة بين الوالء التنظيمي وبعد املنافسة :أظهرت نتائج تطبيق معامل الارتباط بيرسون ( )rعن
وجود عالقة ارتباطية موجبة وقوية بين الوالء التنظيمي وبعد املنافسة وهي ذات داللة إحصائية عند
مستوى  0,05 = حيث بلغت قيمة  r = 0,28أي أنه كلما توفر هذا البعد في الثقافة التنظيمية أي
املنافسة كلما زاد الوالء التنظيمي.
2
أما فيما يتعلق بتحليل ومناقشة النتائج واستنادا إلى استعمال اختبار كا لحساب داللة
الفروق ،وفيما يخص الفرضية ألاولى ،تبين أن أغلبية إطارات املؤسسة الوطنية سوناطراك يدركون بأن
الثقافة التنظيمية السائدة في املنظمة ال ترقى إلى املستوى املطلوب املتمثل في املتوسط النظري والذي
قيمته  ،98وبالتالي يمكن القول أن الفرضية ألاولى والتي تنص على وجود فروق دالة في ادراك الثقافة
التنظيمية لدى إطارات املؤسسة الوطنية سوناطراك قد تحققت.
أما فيما يخص الفرضية الثانية والتي تنص على أن هناك عالقة ارتباطية بين درجات الوالء
التنظيمي ودرجات الثقافة التنظيمية ككل وبأبعادها السبعة واملتمثلة في  :التوجه نحو النتائج ،ألاولوية
للجماعة ،الاستقرار ،ألاهمية لألفراد ،إلابداع وأخذ املخاطر ،الانشغال حول التفاصيل في أداء املهام
واملنافسة ،فاستنادا إلى نتائج استعمال معامل الارتباط لبيرسون ( )rتبين وجود عالقة ارتباطية موجبة
قوية وبالتالي تحققت الفرضية الثانية ،حيث جاءت النتائج متوافقة مع ما بينته دراسة (الشلوي،
 ،)2005والتي تحت عنوان "الثقافة التنظيمية وعالقتها بالوالء التنظيمي" ،حيث توصلت إلى وجود
عالقة ارتباطية طردية موجبة بين الوالء التنظيمي والثقافة التنظيمية بمختلف أبعادها .في نفس
السياق توصلت دراسة (الزهراني ،)2007 ،والتي بعنوان "أثر الثقافة التنظيمية على أداء العاملين
باململكة العربية السعودية" إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين أبعاد الثقافة
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربو ية
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التنظيمية وكفاءة ألاداء .أما فيما يخص العالقة بين الوالء التنظيمي وكل بعد من أبعاد الثقافة
التنظيمية على حدة فجاءت على النحو التالي:
 -1العالقة بين الوالء التنظيمي والتوجه نحو النتائج :فيما يتعلق ببعد التوجه نحو النتائج وعالقته
بالوالء التنظيمي واستنادا إلى نتائج استعمال معامل الارتباط لبيرسون ( ،)rتبين وجود عالقة ارتباطية
سالبة مع الوالء التنظيمي ،هذا ما يعني أنه كلما زاد اهتمام املنظمة بالنتائج كلما قل الوالء التنظيمي
عند إلاطارات .وهي نفس النتيجة التي توصلت إليها دراسة (كاسبر )2002 ،Kasper ،حول "الثقافة
التنظيمية والقيادة في منظمة الخدمة املوجهة للسوق بالواليات املتحدة ألامريكية".
 -2العالقة بين الوالء التنظيمي وبعد ألاولوية للجماعة :فيما يخص بعد ألاولوية للجماعة وعالقته
بالوالء التنظيمي واستنادا إلى نتائج استعمال معامل الارتباط لبيرسون ( )rتبين وجود عالقة ارتباطية
إيجابية قوية مع الوالء التنظيمي .فجاءت دراسة (الزهراني ،)2007 ،والتي بعنوان "أثر الثقافة التنظيمية
على أداء العاملين باململكة العربية السعودية" إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين
بعد ألاولوية للجماعة وكفاءة ألاداء.
 -3العالقة بين الوالء التنظيمي وبعد الاستقرار في املنظمة :أما فيما يتعلق ببعد الاستقرار وعالقته
بالوالء التنظيمي ،فاستنادا إلى نتائج استعمال معامل الارتباط لبيرسون ( )rتبين وجود عالقة ارتباطية
موجبة لكن ليست ذات داللة إحصائية.
 -4العالقة بين الوالء التنظيمي وبعد ألاهمية لألفراد :أما فيما يتعلق ببعد ألاهمية لألفراد وعالقته
بالوالء التنظيمي ،فاستنادا إلى نتائج استعمال معامل الارتباط لبيرسون ( )rتبين وجود عالقة ارتباطية
موجبة وقوية مع الوالء التنظيمي .في نفس الصدد توصلت دراسة (الوقفي )2009 ،تحت عنوان "تغيير
ثقافة املنظمة كمدخل استراتيجي للنهوض بمنظمات ألاعمال في ظل ألازمات املعاصرة" ،عن وجود عالقة
ارتباطية ايجابية ذات داللة إحصائية بين تغيير ثقافة املنظمة واملتعلقة خاصة بدرجة ألاهمية لألفراد
من جهة والوالء التنظيمي من جهة أخرى.
 -5العالقة بين الوالء التنظيمي وبعد الابداع وأخد املخاطر :فيما يخص بعد الابداع وأخد املخاطر
وعالقته بالوالء التنظيمي واستنادا إلى نتائج استعمال معامل الارتباط لبيرسون ( )rتبين وجود عالقة
ارتباطية إيجابية قوية مع الوالء التنظيمي.
جاءت دراسة (الوقفي )2009 ،تحت عنوان "تغيير ثقافة املنظمة كمدخل استراتيجي للنهوض
بمنظمات ألاعمال في ظل ألازمات املعاصرة" والتي بدورها توصلت إلى وجود عالقة ارتباطية ايجابية ذات
داللة إحصائية بين تغيير ثقافة املنظمة واملتعلقة خاصة بدرجة بعد الابداع والوالء التنظيمي .وأكدت
نتيجة الدراسة التي قام بها (الشلوي ،)2005 ،والتي تحت عنوان "الثقافة التنظيمية وعالقتها بالوالء
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التنظيمي" على وجود عالقة ارتباطية ايجابية ذات داللة إحصائية بين بعد الابداع والوالء التنظيمي
وهذا من خالل اعطاء املستخدمين مسؤوليات حقيقية تنمي فيهم روح الابداع أخذ املخاطر واملسؤولية.
 -6العالقة بين الوالء التنظيمي وبعد الانشغال بالتفاصيل في أداء املهام :أما فيما يتعلق ببعد
الانشغال بالتفاصيل في أداء املهام وعالقته بالوالء التنظيمي واستنادا إلى نتائج استعمال معامل
الارتباط لبيرسون ( )rتبين وجود عالقة ارتباطية إيجابية قوية مع الوالء التنظيمي .حيث توصلت
الدراسة التي قام بها (هوفستد )1998 ،Hofstede ،والتي تمحورت حول "تحليل مفهوم الاتجاهات
والقيم والثقافة التنظيمية" إلى وجود عالقة ارتباطية ايجابية ذات داللة إحصائية بين بعد الانشغال
بالتفاصيل في أداء املهام والوالء التنظيمي وخاصة ما تعلق بمحتوى العمل.
 -7العالقة بين الوالء التنظيمي وبعد املنافسة :وأخيرا وفيما يخص بعد املنافسة وعالقته بالوالء
التنظيمي واستنادا إلى نتائج استعمال معامل الارتباط لبيرسون ( )rتبين وجود عالقة ارتباطية إيجابية
قوية مع درجات الوالء التنظيمي ،هذا ما يعني أنه كلما وفرت املنظمة جوا سانحا للمنافسة بين
أعضاءها كلما زاد الوالء لها.
 خاتمة:صممت هذه الدراسة لدراسة عالقة الثقافة التنظيمية بالوالء التنظيمي ،ومدى وجود فروق في
إدراك إلاطارات للثقافة التنظيمية السائدة في الشركة الوطنية سوناطراك ،فبعد تطبيق مقياس الثقافة
التنظيمية ألورايلي ،تشاتمان وكالدويل ( O’Reilly, Chatman et Caldwell )1991ومقياس الوالء
التنظيمي مليير وأالن ( Meyer et Allen)1991وبعد تفريغ املعطيات ومعالجتها إحصائيا باستخدام برنامج
الحزمة إلاحصائية للعلوم الاجتماعية ( ،)22 ،SPSSأسفرت نتائج هذه املعالجة إلاحصائية عن تحقق
فرضيتي الدراسة.
 فيما يتعلق بالفرضية ألاولى فقد تحققت ،هذا ما يعني وجود فروق دالة في إدراك الثقافة التنظيميةلدى إطارات املؤسسة الوطنية سوناطراك حيث تبين أن أغلبية إلاطارات يدركون بأن الثقافة التنظيمية
السائدة في املنظمة ال ترقى إلى املستوى املطلوب املتمثل في املتوسط النظري.
 أما فيما يخص الفرضية الثانية ،والتي تنص على أن هناك عالقة ارتباطية بين درجات الوالء التنظيميودرجات الثقافة التنظيمية ككل فقد تحققت.
 أما فيما يخص العالقة بين الوالء التنظيمي وكل بعد من أبعاد الثقافة التنظيمية السبعة واملتمثلة في:التوجه نحو النتائج ،ألاولوية للجماعة ،الاستقرار في املنظمة ،ألاهمية لألفراد ،إلابداع وأخذ املخاطر،
الانشغال بالتفاصيل في أداء املهام واملنافسة ،فجاءت على النحو التالي:
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أ .عشوش بشير

 فيما يخص كل من بعد ألاولوية للجماعة ،ألاهمية لألفراد ،الابداع وأخد املخاطر ،الانشغالبالتفاصيل في أداء املهام واملنافسة وعالقة كل واحد من هذه ألابعاد بالوالء التنظيمي واستنادا إلى نتائج
استعمال معامل الارتباط لبيرسون ( )rتبين وجود عالقة ارتباطية إيجابية قوية مع الوالء التنظيمي.
 أما فيما يتعلق ببعد الاستقرار في املنظمة وعالقته بالوالء التنظيمي ،فاستنادا إلى نتائج استعمالمعامل الارتباط لبيرسون ( )rتبين وجود عالقة ارتباطية موجبة لكن ليست ذات داللة إحصائية.
أخيرا وفيما يتعلق ببعد التوجه نحو النتائج وعالقته بالوالء التنظيمي واستنادا إلى نتائج
استعمال معامل الارتباط لبيرسون ( ،)rتبين وجود عالقة ارتباطية سالبة مع الوالء التنظيمي .ومن خالل
النتائج سالفة الذكر تبين أنه كلما شجعت املنظمة إلابداع وأخذ املخاطر والعمل الجماعي عند إلاطارات
وركزت على الاهتمام بالتفاصيل في أداء املهام وساهمت على تعزيز الاستقرار من خالل اعطاء ألاهمية
لألفراد أثناء اتخاذ القرارات وتعزيز الروح التنافسية عوض التركيز على مصالح املنظمة فقط ،كلما زاد
الوالء التنظيمي عند هذه الفئة الحساسة.
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نحو أسرة افتراضية عاملية
دراسة ميدانية
د .بن غذفة شريفة
قسم علم النفس ،جامعة سطيف2
 امللخص :رغم ما أمتعتنا به وسائل الاتصال التكنولوجية من خدمات ،إال أنها قد تكون سببافي التفكك ألاسري -التكنولوجي -حيث أثرت بشكل واضح على العالقات ألاسرية ،أين أصبح كل فرد له
عالقته الخاصة والقوية ضمن عامله الافتراض ي .إن عصر العوملة يجعل الفرد متعدد املهام والاتصاالت،
فيمكن أن تتصل بمن تشاء دون أن تضطر للتعريف بهوية أسرتك البيولوجية .وفي ظل املشكالت
الاجتماعية والسيكولوجية املتنامية يتزايد استخدام هذه الوسائل بإفراط ،ودون أن ننتبه نجد أسرنا
مفككة .وعليه حاولت هذه الورقة توضيح تأثير وسائل الاتصال الحديثة على العالقات الانسانية داخل
ألاسرة ،وبالتالي السير نحو أسرة افتراضية.
 الكلمات املفتاحية :ألاسرة البيولوجية -ألاسرة الافتراضية -الاتصال الانساني -تكنولوجيا املعلوماتوالاتصال -العوملة.
- Abstract: In Despite of all the benefits that ICT offer, it can be the cause of the family
disintegration -technology-; and the development of new technologies affect decisively family
relationships. and constituting a virtual world for the individual. Were the relationships
become very powerful. Globalization makes the individuals multi-tasking; they can
communicate with people without having to define the identity of the biological family, and
with the growth of social and psychological problems we using increasingly ICT.
this paper has attempted to clarify the influence of ICT on human relationships in the
family. It aims also to show how the biological family is becoming a virtual family.
- Key words: biological family, virtual family, human communication, ICT, globalization
 مقدمة:ُ
كنا نعيش في أسرة ممتدة؛ فأصبحنا ننتمي إلى أسرة نووية ،لم يمض ي وقت يقدر ببضع سنوات
حتى أصبحنا نبحث عن أسرة عاملية ،وباتت الرغبة في تكوين أسرة تكنولوجية افتراضية واضحة.
فوسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة سهلت علينا تكوين عالقات متعددة وألغراض متعددة ،أين
أصبح الفرد يبقى لساعات طويلة وهو يبحث أو يدردش على شبكة الانترنت ،ولم يعد لديه الوقت الكافي
للسؤال عن بقية أفراد العائلة ،أو حتى القيام بمسؤولياته ألاسرية والاجتماعية .إذ نجد على ألاقل جهاز
حاسوب داخل كل منزل ،فبعدما كنا نتحدث عن خطر ألاجهزة املقعرة ،أصبحنا نتحدث عن أسرة
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افتراضية عالقاتها افتراضية عن طريق وسائل تكنولوجية ،إذ بات كل فرد من ألاسرة يملك جهاز محمول
خاص ،خاصة بعدما توصلت إليه التكنولوجيا من تطوير الخدمات عليه ،إذ يمكن أن يكون هاتف
محمول في نفس الوقت وفيه خدمات كثيرة تغني عن أجهزة أكثر عددا.
ُ
وبهذا أصبح من املمكن أن نتصل عبر العالم بأفراد مختلفين ونكون معهم عالقات ذات أغراض
متمايزة منها :ألغراض العلم والعمل ومنها ألغراض الصداقة ومنها ألغراض أخرى كثيرة .فهل نحن بالفعل
نشعر بالزحف إلالكتروني على أسرتنا البيولوجية ذات الوظائف الاجتماعية ،أم أننا ال نريد أن نفعل
ذلك؟ وهل يمكن الحديث فعال عن أسرة تكنولوجية افتراضية! أصبحت تؤدي وظائف ألاسرة الحقيقة
التي ربما تخلت عن أدوارها ،أم أن ألامر ال يعدو أن يكون مرحلة انتقالية وضرورة حتمية ناجمة عن
التغيرات العاملية لنكتفي باالتصال عن بعد.
 إلاطار املرجعي للدراسة:ا
أول -تعريف ألاسرة :بوتفنوشت مصطفى يعرف ألاسرة الجزائرية على أنها "أسرة إكناتية ،النسب فيها
ذكوري والانتماء أبوي .وانتماء املرأة (ألام) يبقى ألبيها ...وأن ألاسرة النووية تكونت بسبب العقالنية
املكتسبة بفضل ا لتخطيط في الوالدة .وقد سمحت عملية إدخال التقنيات الجديدة في الاقتصاد الكلي
وفي الاقتصاد الجزئي أو املنزلي باإلسراع والتعجيل بعملية تطور املواقف والتصرفات داخل املجتمع
الجزائري وكذا داخل العائلة الجزائرية" (بوتفنوشت ،1984 ،ص .)238-316-83
"وقد تعرضت أشكال وأحجام ألاسر والعائالت إلى تغير بنيتها مرات عديدة ...أصبح الغالبية منهم
ال تكاد تربطه أي عالقة مع أقاربه ...وهنا يضطر أفراد عائلتها إلى الاعتماد على مصادر داخل العائلة من
أجل مواجهة وتلبية الحاجات العاطفية (جاكيوز ،1990 ،ص.)9.
ا
ثانيا -أهمية ووظائف ألاسرة :تعد ألاسرة من أهم الدعائم الرئيسية التي يحتاجها ألابناء وذلك من
خالل دورها ووظائفها املتعددة منها :الاقتصادية حيث أن عالقة " الطفل مع املوضوع ألاول (ألام) هي
مرتبطة من البداية بعالقات مع التغذية" ( ،)Klein, M., et al,1966,p.224ووظيفة منح املكانة :فأعضاء
ألاسرة "يستمدون مكانتهم الاجتماعية من مكانة أسرهم" (الخولي ،1983 ،ص .)51 .والوظيفة التعليمية.
إذ يجب عليها أن تنشئهم على الديانة الصحيحة وتثبت عقيدتهم عليها.
باإلضافة إلى الوظيفة الترفيهية والنفسية فعلى ألاسرة أن توفر ألبنائها الحب والتشجيع وتنمي
لديهم الثقة بالنفس والشعور باألمان والاستقرار .فاألسرة هي املسئولة عن الاعوجاج السلوكي الذي قد
يصيب الطفل وكما يقول " J.J.Rousseauما يدريكم أن هذا الاعوجاج الذي تعملون على تقويمه في
سلوك الطفل لم يكن من صنعكم أو تأثيركم" (الخليل ،1977 ،ص .)84 .فمن ألاثر الكبير الذي يطبع به
الوالدين طفلهما بصورة ال شعورية نجد التقمص وهو "امليكانيزم النفس ي الالشعوري أين الفرد يجعل
من سلوك آلاخرين نموذجا له (.)Sillamy,1991, p.130
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ا
ثالثا -دوافع اختيار املوضوع :تتمثل دوافع اختيار املوضوع في النقاط التالية:
 -1زيادة انتشار وسائل الاتصال التكنولوجية بين أفراد املجتمع.
 -2عدم وجود رقابة على هذه ألاجهزة خاصة وأن مستعمليها من املراهقين.
 -3زيادة نسبة التفكك ألاسري حيث بلغ الطالق في الجزائر في  2011/2010وحدها  15ألف حالة
خلع و 50ألف حالة طالق.
 -4اتساع املسافة بين أفراد العائلة حيث أصبح كل فرد يعيش في عامله.
 -5ما ينتج عن الاستخدام املفرط والالعقالني لهذه الوسائل من تسرب مدرس ي وتأخر عن العمل
وخيانة زوجية وجرائم الكترونية.
ا
رابعا -أهداف الدراسة :تهدف الدراسة الحالية إلى:
 -1التعرف على نوع وعدد أجهزة الاتصال الحديثة التي يمتلكها أفراد العينة.
 -2الوقت الذي يقضيه أفراد العينة على شبكة الانترنت واملحمول ومقارنته بالوقت الذي
يقضونه مع أفراد أسرهم.
 -3معرفة الفرق بين الذكور وإلاناث في استخدامهم لهذه الوسائل.
 -4القيمة النقدية التي يصرفها أفراد العينة على (تعبئة) هذه ألاجهزة إلالكترونية من محمول
واشتراك في الشبكة أو مقاهي الانترنت.
 -5التعرف على مدى أهمية هذه ألاجهزة بالنسبة ألفراد العينة
 -6التعرف على متوسط عدد أفراد العائلة الافتراضية لدى العينة.
 -7تقدير رغبة أفراد العينة في تخليهم أو عدم تخليهم عن هذه ألاجهزة.
ا
خامسا -تحديد املصطلحات الرئيسية في الدراسة:
تعرف صباح ّ
 -1ألاسرة( :البيولوجية /الاجتماعية)ّ :
عياش ي :ألاسرة البيولوجية بأنها تتكون من جنسين
مختلفين أب وأم ينتجان أو يعيدان إنتاج عدد من ألابناء من صلبهما في إطار شرعي وقانوني ،تربطهم
رابطة الدم ويمتد هذا املعنى حتى إلى ألاحفاد ،وعندما تحدث أزمة عدم اعتراف أحد ألابوين بصلبه
فيكون اللجوء للطرق العلمية الحديثة ( )ADN & ARNللتأكد من أمه أو أبيه البيولوجي ( ّ
عياش ي،
 ،2009ص.)360 .
 -2وسائل الاتصال التكنولوجية :ونقصد بها في الدراسة الحالية؛ الهاتف املحمول والحاسوب سواء
كان خاص محمول أو موجود في البيت ،مع الاشتراك على شبكة الانترنت أو الارتياد على مقاهي الانترنت
وبالضبط الفايسبوك.
 -3ألاسرة الافتراضية :املقصود بها في الدراسة الحالية هي :مجموعة ألافراد الذين يتم التعرف عليهم من
طرف أفراد العينة لغرض معين أو ألغراض متنوعة حيث ّ
يكونون معهم عالقات -قد تشبه عالقات
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القرابة أو تفوقها -من حيث الاهتمام والثقة ،والحديث املستمر معهم على مختلف وسائل الاتصال
التكنولوجي ،لتصل هذه العالقة إلى درجة عدم القدرة على الاستغناء عنهم ،وتفضيلهم على أفراد ألاسرة
ّ
يكونون معهم عالقات صداقة أو
الحقيقية من حيث القيمة العاطفية والوقت املمنوح لكل طرف .كما ِّ
عمل أين أصبحوا يقضون معهم أوقات أكثر من التي يقضونها مع أفراد أسرهم الحقيقية (أو مساوية
لها) وهذا مهما كان سنهم أو انتمائهم أو وظيفتهم أو البلد الذي يقيمون فيه.
ا
سادسا -مجالت الدراسة:
 -1املجال الجغرافي :تمت الدراسة في والية سطيف
 -2املجال البشري :العينة فقدرت ب  37فرد.
 -3املجال الزمني :تمت هذه الدراسة سنة .2013 / 2012
 -4املجال املنهجي :تم الاعتماد على املنهج الاستكشافي وبتطبيق استمارة تضمنت  46سؤال مغلق موجه
وسؤالين مفتوحين -من إعداد الباحثة -باإلضافة إلى املعلومات البيوغرافية والتي تخدم أهداف البحث
بغرض جمع أكبر قدر ممكن من املعلومات التي تخص العينة.
 إلاجراءات امليدانية:ا
أول -أداة جمع البيانات :تم وضع أسئلة الاستمارة باالعتماد على ألاهداف املراد الوصول إليها من خالل
هذه الدراسة امليدانية ،وقد تم توزيع هذه الاستمارة على طلبة الجامعة ممن يرتادون مقاهي الانترنت أو
لديهم اشتراك في الشبكة ،كما وزعت في مقاهي الانترنت العمومية وأيضا على صفحات الفايسبوك
ورغم ذلك لم يسترجع منها إال  37استمارة .وهو عدد غير كاف لدراسة ميدانية تتوخى الدقة إال أنه قد
يكون بداية لدراسة استطالعية لظاهرة حديثة لم تتحدد معاملها بعد.
ثانيا -عينة الدراسة :تكونت عينة الدراسة من  37فرد ،تتراوح أعمارهم بين  48 -17سنة .من بينهم 20
ذكر و 17أنثى ،والجداول رقم  3/2/1توضح أهم خصائص عينة الدراسة:
جدول رقم ( )1يبين خصائص العينة من حيث السن:
أكثر من  36سنة
[]36-32
[]31-27
[]26-22
[]21-17
السن
4
3
8
11
11
التكرار
%11
%8
%21
%30
%30
%
جدول رقم ( )2يبين خصائص العينة من حيث الجنس ،العمل ،الحالة املدنية واملستوى الدراس ي
املستوى الدراس ي
الحالة املدنية
العمل
الجنس
الخاصية
م .ثانوي
ذكور إناث عاملين بطالين متزوجين عزاب م .جامعي
وأقل
العينة
%22
%78
%86
%14
%65
%35 %46 %54
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الجنس

جدول رقم ( )3يبين خصائص العينة لكل جنس حسب املستوى الدراس ي والحالة املدنية:
الحالة املدنية
املستوى الدراس ي
متزوج
أعزب
ثانوي وأقل
جامعي
%
تكرار
%
تكرار  %تكرار
%
تكرار
تكرار %
20
4
80
16
40
8
60
12
ذكور 54 20
6
1
94
16
0
0
100
17
إناث 46 17
 عرض ومناقشة نتائج الدراسة:سوف يتم عرض نتائج الدراسة الحالية بناءا على مجموعة ألاهداف التي تم تحديدها مسبقا،
وسيتم عرضها في شكل جملة من الجداول ليتم فيما بعد مناقشتها ،وعليه فقد خلصت الدراسة إلى
جملة النتائج التالية:
جدول رقم ( )4يوضح توزيع امتالك أفراد العينة لألجهزة التكنولوجية:
امتالك
امتالك
امتالك حاسوب
جهاز
جهاز
حاسوب
هاتف
املجموع %
متطور
خاص
بسيط
مشترك
نقال
ذكور
30
70
40
60
100
54
20
29
71
35
65
100
46
17
إناث
يمكن إلاشارة إلى أن العينة ككل تملك جهاز محمول  %100وأن  %62من العينة ككل تملك
جهاز نقال متطور به عدة خصائص تمكنه من الاتصال والتصوير ونقل املعلومات...الخ .كما نالحظ أنه
ال توجد فروق بين الذكور وإلاناث في امتالك أجهزة حاسوب خاصة ( )%71-%70أو مشتركة (-%30
 .)%29كما أن العينة ككل تمتلك حاسوب خاص بنسبة  .%70وهذا ما يؤكد توفر هذه الوسيلة وسهولة
الحصول عليها ،وكذا يؤكد اتجاهات الجنسين املتقاربة نحوها .من جهة أخرى يمكننا استقراء من خالل
ألارقام املوضحة من خالل هذا الجدول أنه يوجد في كل بيت تقريبا جهاز حاسوب أو جهازين على ألاقل،
وهذا يعني أن كل فردين في العائلة لديهم حاسوب ،كما يوضح مدى اختراق هذه ألاجهزة لألسرة
الجزائرية ،وهذه املعطيات تسمح لنا أن نتصور مدى انشغالهم بالحاسوب مما قد يؤثر على عدد أفراد
ألاسرة الذين سيكونون في تفاعل طبيعي.
نالحظ من خالل نتائج الدراسة أيضا أن العينة ال تدرك أضرار الهاتف املحمول وهذا بنسبة
 %78وال يوجد فرق كبير في هذا إلادراك بين الجنسين .كما أن  %84من أفراد العينة تعرضوا ملضايقات
على الهاتف املحمول خاصة لدى الذكور بنسبة  %90وبنسبة  %76لدى إلاناث .أما بالنسبة ملدى
الشعور بالقلق والتوتر عند انقطاع شبكة الانترنت فإن نسبة  % 70أكدت بأنها تشعر بالقلق عند
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انقطاعها وبنسب متساوية بين الجنسين .وهذا ما يشير إلى مدى الارتباط الحاصل بين أفراد العينة
وشبكة الانترنت ،ورغم هذا الارتباط إال أن  %68من أفراد العينة يقولون إنهم ال يقضون معظم فترات
الليل على جهاز الحاسوب ومنهم  % 80ذكور.
من جهة أخرى  %71يؤكدن أنهم يشعرون بالتعب وإلارهاق بسبب طول فترات الجلوس أمام
شبكة الانترنت ،و %95من إلاناث من أفراد العينة يرون في الانترنت مخرجا لهم من حاالت الحزن
والتوتر التي يعيشونها وهذا ما يؤكد درجة الارتباط بها ،رغم أن الارتباط لدى الذكور يبدو أنه أقل وهذا
بنسبة  .%50وما يؤكد تناقض إلاجابات في بعض ألاحيان؛ هو أنه ورغم هذا الارتباط فإن  %89من
أفراد العينة أجابوا بأنهم ال يشعرون بإهمال كبير من طرف العائلة منهم  %95إناث وهذا ما يجعلنا
نقول بأنه قد تكون هناك بعض املحاوالت إلخفاء التوجه الحقيقي ألفراد العينة اتجاه وسائل الاتصال
الحديثة.
وما يؤكد الارتباط والتناقض مرة أخرى هو أن  %65منهم أشاروا إلى أنهم يحبون ويتعلقون
باألشخاص الافتراضيين والذين تعرفوا عليهم عن طريق الانترنت كما يفعلون مع أقاربهم وأفراد أسرهم.
وبالتالي فإنه قد يكون َمرد ذلك إلى أنهم أصبحوا يهتمون أكثر بالجماعة الافتراضية من اهتمامهم
بالجماعة الواقعية مما يجعله غير مبالين في كثير من ألاحيان بردة فعل هذه ألاخيرة.
َ
ونظرا للعالقة الحميمية التي يكونها ألافراد مع حواسيبهم ومع شبكة الانترنت فهم ال يحبون
مشاركة آلاخرين عند عملهم على الانترنت ويفضلون الجلوس لوحدهم وأال يزعجهم آلاخرون وهذا
بنسبة  .%73كما أن درجة الاندماج والاستمتاع بما يقدمه الكومبيوتر وشبكة الانترنت من خدمات
جعلت  %92من أفراد العينة ال يشعرون بالوقت وهم يعملون ،يدردشون أو يلعبون على الكومبيوتر.
جدول رقم ( )5يوضح ألاسباب التي تدفع ألافراد إلى البقاء لساعات طوال على الهاتف أو الانترنت
مرتبة حسب أفراد عينة البحث:
ترتيبها
ترتيبها العبارة
العب ــارة
5
وسيلة سهلة و في متناول اغلب ألافراد
1
تماشيا مع التقدم التكنولوجي
11
البحث عن معلومات خاصة بالجنس
3
وجود وقت فراغ كبير
4
تكوين عالقات صداقة مع آلاخرين
2
البحث عن معلومات لها عالقة بالدراسة
أو العمل
10
هروبا من مشاكل البيت و ألاسرة
8
البحث عن أشخاص يهتمون بهم
9
من أجل ألالعاب الالكترونية.
6
الشعور بالفراغ العاطفي
12
الحاجة إلى من يسمعهم
7
وسائل فرضت نفسها على ألافراد
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نالحظ من خالل هذا الجدول أن أفراد العينة رتبوا دوافع البقاء لفترة طويلة أمام الكومبيوتر أو
على الهاتف املحمول إلى ضرورة التماش ي مع التقدم التكنولوجي ،كنوع من الهيمنة التقنية أين أصبح ال
يمكن الاستغناء عن هذه الوسائل ألهميتها كما أنها أصبحت واجهة اجتماعية وترفيهية .ثم تأتي في املرتبة
الثانية دافع البحث عن معلومات لها عالقة بالدراسة أو العمل ،فشبكة الانترنت أصبحت مصدرا
للبحث العلمي يعتمد عليه كل مريد خاصة وأن معظم أفراد العينة ذوي مستوى جامعي (.)%78
كما أنها تتضمن مواقع مهمة تعرض فيها فرص العمل والدراسة في الخارج والهجرة أيضا ،وهذه
كلها من أولويات الشباب .ثم تأتي في املرتبة الثالثة مشكلة الوقت الفائض لدى الشباب حيث ال يجدون
ما يفعلونه رغم أن العمل ال ينتهي ،لكن بما أن  %86من أفراد العينة غير متزوجين فليس لديهم
مسؤوليات أسرية واجتماعية كبيرة ،باإلضافة إلى أن  %65بطالين و %60منهم أقل من  26سنة وبالتالي
فإن شغلهم الشاغل هو البحث عن فرص عمل على شبكة الانترنت فهي أسهل بالنسبة لهم من التنقل.
وألن املرحلة التي يعيشها أغلب أفراد العينة تتميز بحب املغامرة والبحث عن ألاصدقاء لتلبية
حاجيات اجتماعية والتعارف عبر الحدود جاءت الرغبة في تكوين صداقات متنوعة في املرتبة الرابعة
كحاجة اجتماعية وسيكولوجية ضرورية وملحة بالنسبة للشباب في مرحلة نمو مهمة ،وهو نوع من
البحث عن بعض الخصائص في ألاخر الستدخالها أو محاكاتها.
سهولة توفر هذه الوسائل اليوم جاءت في املرتبة الخامسة ،وتليها الشعور بالفراغ العاطفي الذي
أصبح مشكلة لدى الشباب وهذا كما أشرنا ونشير دائما إلى أن تخلي ألاسرة عن دورها السيكولوجي دفع
باألبناء إلى البحث عن هذه الاحتياجات الضرورية خارج ألاسرة لكن هذه املرة بصبغة عاملية وليست
محلية فقط .وهذا ما يؤكد الترتيب السابع لدافع البحث عمن يهتم بهم عبر الهاتف النقال وعبر شبكة
الانترنت .ثم تليها دوافع اللعب والترفيه التي أدمن عليها الكثير من الشباب لقتل أوقات الفراغ والتي
تدفعهم إلى البحث عن موضوعات تتعلق بالعالقات الجنسية وعادة تكون بسبب محاولة الفهم لخبايا
هذه املحظورات ،أو بسبب إلاحباط املتكرر والتوتر والقلق الذي يعاني منه أغلب الشباب وحتى
املتزوجين غير القادرين على تكوين أسر ناجحة.
جدول رقم ( )6يوضح نسبة الاشتراك في شبكة الانترنت ومدة الاشتراك خالل السنة ألاخيرة
إ .سنوي
 6أشهر
 3أشهر
إ .شهري  2أشهر
املشتركين
غير املشتركين
%3
%19
%5
%5
%38
%70
%30
يتضح من خالل هذا الجدول أن  %70من أفراد العينة مشتركين في شبكة الانترنت و %38منهم
اشتراك شهري وهذا يدل على التردد الذي يعيشه املشترك في تخليه عن الاشتراك أو الاستمرار فيه .تليها
نسبة  %19من الاشتراك نصف سنوي ،كما يمكن تفسير ذلك بوجود نسبة  %65من أفراد العينة
بطالين وبالتالي ال يمكنهم الاشتراك .ونسبة % 30منهم من رواد مقاهي الانترنت ،واملالحظ أيضا أن نسبة
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الذكور أقل من حيث الاشتراك الشهري حيث بلغت  % 32مقارنة مع إلاناث  %38وهذا يمكن أن يفسر
بأن هناك اشتراكات من طرف أفراد ألاسرة.
جدول رقم ( )7يوضح متوسط املبالغ املالية التي يصرفها أفراد العينة على تحميل الهاتف املحمول
والاشتراك في شبكة الانترنت
تحميل الهاتف املحمول
مقهى ألانترنت
الاشتراك في الشبكة
60دج
/
 90دج
يوميا
428دج
/
 945دج
أسبوعيا
2000دج
700دج
 2833دج
شهريا
/
10200دج
 16500دج
سنويا
كما تبين من خالل هذا الجدول أن أفراد العينة يصرفون  90دج يوميا لتحميل جهاز الهاتف
وهذا يعني أنهم يمكن أن يدفعوا  2700دج شهريا و 32400دج سنويا وهذا ما يعادل دخل شهر كامل
لعامل .كما أن املبلغ الذي يدفعونه لالشتراك في الانترنت قد يصل إلى  10200دج سنويا ،وفي مقهى
ألانترنت 20000دج سنويا بمعنى أنه يمكن أن يصل املبلغ إلى  62600دج سنويا فقط في تحميل
والاشتراك في هذه ألاجهزة الالكترونية ،وهو ما يعادل راتب شهرين كاملين ملوظف متوسط الحال .وهذا
ما قد يثير مشاكل داخل العائلة وألسباب مادية بمعنى أن ما يعادل  % 17من الراتب الشهري يصرف
على الهاتف املحمول وشبكة الانترنت .وهو مبلغ كبير خاصة بالنسبة لعائلة متوسطة أو فقيرة ،وهذا يدل
على أن هناك أمور مهمة بالنسبة للمشترك ال يمكنه الاستغناء عنه وأنها أصبحت فردا -افتراضيا -من
العائلة.
جدول رقم ( )8يوضح الوقت الذي يستغرقه أفراد العينة في الحديث على الهاتف املحمول وعلى
العمل أو  chatعلى شبكة ألانترنت.
أسبوعيا
يوميا
الوقت الذي يقضيه الفرد
في الحديث على الهاتف املحمول
 14سا و  4ثواني
 3ساعات و  45د
 33سا و  30دقيقة
 5سا و  36دقيقة
على الحاسوب عموما
 11سا و  16دقيقة
 1سا و  7دقائق
 Chatفي مقهى ألانترنت
 15ساعة
 4سا  16دقيقة
 Chatفي البيت
 18سا و  6دقائق
 4سا و  9دقيقة
في الحديث مع أفراد العائلة
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الشكل رقم ( )1يوضح تموضع الفرد بين ألاسرة الافتراضية وألاسرة البيولوجية حسب الوقت الذي
يقضيه بينهما
أما ما يمكن قراءته من خالل الجدول رقم 8والشكل رقم  2املوضحان أعاله فهو كالتالي :نالحظ
أن أفراد العينة يقضون حوالي  3سا و45د يوميا في الحديث على الهاتف و 5سا و 23د على الانترنت بما
يعادل  9سا و 8د يوميا ،باملقابل نجده يقض ي  4سا و 9د فقط مع أفراد العائلة يوميا وهذا مؤشر
خطير من وجهة نظر الباحثة ويؤكد على أن أفراد ألاسرة بالفعل بعيدين عن بعضهم البعض ،حيث
أصبح يقض ي وقتا أكثر مع أفراد أسرته وعائلته الافتراضية على الهاتف وشبكة الانترنت مما يقضيه مع
أفراد عائلته البيولوجية .ورغم أن هناك مبررات لهذا الفرق كالعمل والدراسة والحديث مع أفراد
العائلة البيولوجية (البعيدة) على الهاتف إال أن ألامر على الانترنت ُيبعد هذا الافتراض حيث يقض ي
الفرد ما يقارب  5سا و 36د على الحاسوب وهو وقت أطول مما يقضيه مع أفراد العائلة.
كما أن الوقت الذي يقضيه أسبوعيا في التواصل مع ألاخرين على ألاجهزة الحديثة والذي يقدر
ب  47سا و 34د مقابل  18سا و 6د يقضيها مع العائلة .وهذا أيضا ما يفسر ترتيب الدوافع في الجدول
رقم ( )6حيث جاء في الترتيب الشعور بالفراغ والبحث عن املعلومات وألاصدقاء أيضا في املراتب ألاولى،
مما يؤكد وجود فجوة أو اتساع هذه الفجوة بين أفراد ألاسرة البيولوجية والبحث عن (أو الرغبة في
تكوين) أسرة تكنولوجية افتراضية عاملية.
جدول رقم ( )9يوضح رأي أفراد العينة في ضرورة أجهزة التواصل إلالكترونية
ال أدري
يمكن الاستغناء
مستحيل الاستغناء عنها
ضرورية
/
%14
%16
%97
الهاتف النقال
%3
/
%14
%49
شبكة الانترنت
ظهرت أهمية وضرورة أجهزة التواصل الالكتروني من خالل املعطيات املبينة في الجدول رقم 9
حيث نالحظ أن  % 97يرون بأن الهاتف النقال ضروري وال يمكن الاستغناء عنه ،و %49يرون أن ال
مجال لالستغناء عن استخدام شبكة الانترنت .وال يفكرون حتى في الاستغناء عنها بنسبة  .%0وبالتالي
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فإن غالبية أفراد العينة يرون أن الهاتف النقال والاشتراك في شبكة الانترنت على التوالي أصبحت من
ضروريات الحياة وال يفكرون في الاستغناء عنها .وتجدر إلاشارة إلى أن هناك من أفراد العينة من امتنع
على إلاجابة على بعض العبارات وهذا ما من شأنه أن يؤثر على النتائج.
جدول رقم ( )10استخدامات ألاجهزة الالكترونية واملتمثلة في الهاتف النقال وشبكة الانترنت
التواصل مع ألاصدقاء
التواصل العائلي
في العمل و الدراسة
%65
%34
%65
الهاتف النقال
%38
%23
%54
شبكة الانترنت
الجدول رقم  10يبين أن الاستخدامات ألاساسية لألجهزة الاتصال الالكترونية (الهاتف النقال
وشبكة الانترنت) تتمثل في العمل والدراسة بنسبة  % 65و%54على التوالي .ثم يأتي في املرتبة الثانية
التواصل مع ألاصدقاء بنسبة  % 65و .% 38وما يلفت انتباهنا هو أن أقل نسبة تعود للعائلة بنسبة
( )%23 -%34بمعنى أن هناك مشكل ما تعاني منه حالة العالقات داخل ألاسرة الجزائرية؟ رغم أننا
يمكن تفسير ألامر كون أن الفرد متواجد بشكل شبه دائم مع أفراد عائلته لكن تحت سقف واحد فقط،
وإال ملاذا يقض ي في الحديث يوميا على هذه ألاجهزة  9سا و 8د يوميا ويقض ي فقط  4سا و 9د يوميا في
الحديث مع أفراد العائلة.
جدول رقم ( )11يوضح متوسط عدد ألاصدقاء الذين تعرف عليهم أفراد العينة من خالل الهاتف
وشبكة الانترنت ونوع العالقة التي تربطهم بها.
عدد ألاصدقاء لكل فرد (متوسط)
ال
نعم
 8أصدقاء
%23
%27
على الهاتف
 107صديق
14%
86%
على شبكة الانترنت fcb
يبين الجدول رقم  11حسب أفراد عينة البحث من الذين أجابوا على هذا املحور ،أن  %86منهم
تعرفوا على أشخاص عن طريق الفايسبوك بمتوسط  107صديق لكل فرد وهو عدد كبير ،وبنسبة أقل
بلغت  %27تعرفوا هم أيضا على أشخاص عن طريق الهاتف الخلوي بمتوسط  8أصدقاء لكل فرد.
وهذا يعني أن دائرة العالقات اتسعت بشكل واضح خاصة العالقات مع ألاصدقاء وهذا ما تأكد من
خالل أن  % 65من أفراد العينة أجابوا بأنه يمكن أن يحبوا أصدقائهم على الفايسبوك كما يفعلون مع
أصدقائهم في الواقع ،أي الواقع الحقيقي وليس الافتراض ي ،قد ُيفسر ألامر بالرجوع إلى سهولة إرسال
طلبات الصداقة وسهولة قبولها على الفايسبوك ،كما قد يقول قائل إن هذا العدد ال يعني الاتصال بهم
بشكل منظم ،فنقول أن هذا دليل على البحث عن من يهتم بهم أو يصدقهم من بين  107فرد ،وأن هذا
العدد الكبير ممكن أن يتوزع على مجموعات ذات أغراض متعددة بمعنى أنه ليس من الضروري
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التر بو ية

266

العدد ()06

سبتمبر 2017

د .بن غذفة شر يفة

نحو أسرة افتراضية عالمية -دراسة ميدانية-

الحديث معهم جميعا فردا فردا ،ولكن ممكن أن يكون اللقاء في مجموعات معينة أو الحديث الجماعي
على الشبكة.
جدول رقم ( )12يوضح مدى رغبة أفراد العينة في التخلص من هذه ألاجهزة
عدم الرغبة في التخلص منهما
الرغبة في التخلص من الهاتف والانترنت
%100
%0
العينة ك
ذكور
%51
%0
%49
%0
إناث
في الجدول رقم  12اتفق أفراد العينة بنسبة  %100على عدم رغبتهم في التخلص من أحد
ألاجهزة أو كالهما وهذا لألسباب التالية مرتبة حسب رأي أفراد العينة دائما:
 -1التواصل مع ألاصدقاء.
 -2التواصل مع العائلة.
 -3يساعد في الدراسة والعمل.
 -4العصر يفرض التعامل بهما.
 -5الحصول على ألاخبار الحديثة وبطريقة سريعة.
 -6وسيلة للترفيه.
 -7مفيدة في الحاالت الطارئة.
إن التواصل كأحد املتطلبات والحاجيات النفسية والاجتماعية جاءت في الصدارة من حيث
تبرير أفراد العينة عدم رغبتهم في التخلص من الهاتف املحمول والاشتراك في الانترنت أو دخول مقاهي
إلانترنت .ثم تأتي إمكانية هذه ألاجهزة في مساعدتهم على الدراسة والعمل والحصول على املعلومات
الحديثة وبسرعة .كما أنها وسائل فرضت نفسها على املستخدمين كأحد إفرازات العوملة التكنولوجية،
ليذكروا في ألاخير أنها وسيلة ترفيه ومفيدة في املسائل املستعجلة خاصة مع بعد املسافات.
باالعتماد على ما تم عرضه من نتائج يمكن القول إن الفرد أصبح تحت ضغوطات عديدة أقربها
شخصية الفرد وطباعه ومن ثمة ألاسرة فاملدرسة فاملجتمع فالعاملية من خالل شبكة العوملة .وبطبيعة
الحال فإن الانترنت هي من أصبح يهمن على شخصيته وأسلوب تفكيره ودرجة اجتماعيته (وطبعا على
املجتمع الذي ينتمي إليه) .وهذا ما يدفعنا إلى الحديث عن خطورة الزحف التكنولوجي وخاصة الهاتف
املحمول املتطور والفايسبوك  Face bookكنماذج أصبحت ورغم فائدتها ال يمكن نكران ما تسببه من
مشاكل وصلت إلى حد إلاجرام إلالكتروني.
هذا وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع النتائج التي توصل إليها الباحثون من" جامعتي كاليفورنيا
ويل ( California, Yaleوالبعض من هؤالء الباحثين كان يعمل في الشبكة الاجتماعية) ،حيث أشارت
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النتائج إلى أن مليارات التحدثيات التي أجريت بين سنتي  2009و - ،2012وتعتبر أول دراسة قام بها
الباحثون في أوسع نطاق .-قد أوضحت أن عدد ومضمون مشاركات املشاركين على الفايسبوك تتأثر
باألحوال الجوية ،كما أن املشاركة العاطفية بشكلها الايجابي والسلبي تتزايد على مستوى الشبكة
ُ
الاجتماعية .حيث يمكن لالنفعاالت واملشاعر أن ت َموج عبر الشبكة الاجتماعية على مستوى الانترنت
لتولد في ألاخير ما يعرف بالتزامن العاطفي (.)emotional synchronicity
وتعتبر هذه املعلومات ذات أهمية خاصة ألولئك الذين تتأثر أعمالهم إلى حد كبير بالعاطفة
العاملية ،مثل السياسيين والخبراء املاليين .وتشير هذه الدراسة إلى أن ارتفاع العاطفة العاملية يمكن أن
يولد الاضطرابات السياسية ،أو الحذر على نطاق واسع في أسواق الاستثمار .فإنه قد يكون لها أيضا تأثير
على السياسات السريرية ،وتقديم أفضل سيارة لألفراد الذين يعانون من املرض أو املعاناة قد يكون لها
تأثير أكثر وواسع النطاق من فرد واحد.
لذلك ،إذا كنت تجد نفسك في مزاج جيد ،فإنه قد يكون من مفيدا عاطفيا بالنسبة ألصدقائك
إذا قمت بإجراء بعض التحديثات لحالتك إلايجابية على الفايسبوك .وباملثل ،إذا وجدت أن الناس في
قائمة ألاصدقاء يجلبون لك املزاج العاطفي السيئ ،فإنه قد يكون من ألافضل لك الخروج وفعل بعض
ألاشياء ألاخرى للحفاظ على مزاجك إلايجابي .كما أنه من املفيد أيضا إلغاء هؤالء ألاصدقاء الذين هم
سلبيون باستمرار ،ومزاجهم سيئ باستمرار ،حيث قد يكون لهم تأثير كبير على الحالة العاطفية الخاصة
بك (.)Bundrant, 2014
تشير هذه الدراسة إلى ألاهمية البالغة التي تؤثر بها وسائل الاتصال على مزاج وعاطفة ألافراد
وعلى تفاعلهم الاجتماعي وتواصلهم السيكولوجي واللغوي ،حتى أصبحت تتحكم في درجة العاطفة من
خالل بما يعرف بالتزامن العاطفي ،وهذا إن دل على ش يء فإنما يدل على درجة تغلغل هذه الوسائل في
الحياة اليومية لألفراد.
 الاستنتاج العام:كانت ألاسرة البيولوجية أساس املجتمع إذ تكونت من فردين لتتسع إلى ألابناء ومن ثم ألاقارب
واملعارف .ثم بدأت تظهر التشققات والتفكك ألاسري بدافع مجموعة من العوامل املختلفة من بينها
التقدم التكنولوجي الحالي .إذ أصبح أفراد ألاسرة يهتمون بأفراد خارج أسرتهم البيولوجية لتصبح لديهم
عالقات متنوعة -ضعيفة أو قوية من حيث درجة جديتها -مع أفراد آخرين خارج ألاسرة الحقيقية.
فاملشكلة هنا ال تكمن في اختفاء ألاسرة كشكل اجتماعي أو بنية سيكولوجة أو إمكانية الاستغناء
عنها؟ بل تكمن في بقاء ألاسرة كمصطلح لكن اختلفت من حيث أشكالها فأصبحنا نسمي ألاسرة الخاصة
 ،Family specialألاسرة الحاضنة ،ألاسرة البديلة  Alternative familyكما اختلفت درجة الانتماء
لألسرة البيولوجية والوظائف املنوط بها.
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حيث أصبح ألافراد وبفضل الهاتف املحمول والحاسوب وشبكة الانترنت ينتمون عاطفيا وفكريا
َ
إلى أسر أخرى ك َونوها على الفايسبوك واملسنجر ،وتعرفوا على أفرادها من خالل املحمول وكونوا عائالت
بيولوجية أخرى لكن الدائرة ال تنتهي هنا إذ أنه وبعد الارتباط يعود أو تعود إلى العائلة الحاسوبية أو
إلالكترونية .كما أن ألامر ال يتوقف هنا ،بل أصبح الفرد يلجأ إلى أبيه أو أمه أو أستاذه أو صديقه
الافتراض ي ليشتكي له همومه ويتبادل معه أسراره التي ال تعرفها ألاسرة البيولوجية ولساعات طويلة،
ويطلب منه النصيحة .وربما ال يرتاح إال معه وال يستأنس إال به وال يطيق فراقه ويسهر معه إلى ساعة
متأخرة من الليل وال يهم إن وصل متأخرا إلى الجامعة أو العمل .هذا ما يدفعنا للقول إن الاتصال
البشري الطبيعي في خطر والتفاعل الاجتماعي هو آلاخر أصبح عالمي (بجانبيه السلبي والايجابي) بفضل
وسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة .وقد نشتاق في يوم من ألايام إلى الاتصال بمن تربطنا بهم صلة
قرابة بطريقة طبيعية -وجها لوجه -في عالم أصبحت فيه التكنولوجيا تهيمن على كل ش يء.
فهل وجدنا فعال أسرة عاملية يمكن أن تعوضنا أو تعيش جنبا إلى جنب مع أسرتنا البيولوجية؟
أم أن ألاسرة البيولوجية هي التي تخلت عن دورها الحقيقي؟ أم ربما التكنولوجيا هي من أرغمتنا على
ذلك؟ هل ألاسرة كبنية اجتماعية وسيكولوجية مهددة بالفعل؟ ولم يبقى منها إال ألاسرة الاقتصادية
وأحيانا تغيب هي ألاخرى .أم أن العالم الافتراض ي أصبح يقوم بالفعل بأدوار ألاسرة الحقيقية؟ هذه
التساؤالت ال تعتبر تشاؤم من طرف الباحثة بقدر ما هي استفهام مستقبلي عن حقيقة وجود أسرة
افتراضية.
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the required corrections. The researcher then obtains the official document by accepting his
research for publishing in the journal.
10. If the research is accepted for publishing in the laboratory magazine, it should not be
published anywhere else in accordance with the law.
11. The researcher and the participants shall obtain a copy of the version of the journal in
which the research is published.
12. References:
Follow the margins in Metn on the American Psychological Association (APA) example
(Zahran, 1977, p. 146).
The reference is written at the end of the research or study as follows:
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- Documentation of Arabic or foreign book: The following order shall be considered:
Name of Researcher: Year of publication (in parentheses), title of the book, followed by:
edition, publisher, place of publishing. For example:
Abu El-Nil. Mahmoud El-Sayed (2009). Social Psychology, Arab and World. First Edition, Cairo,
Egypt: The Anglo-Egyptian Library.
- Johnston, M. (2009). Perspective, persistence, and learning. Thousand Oaks, CA: Sage.
- The research published in the magazine expresses the views of the book, and does not
necessarily reflect the views of the editorial board.
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