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  قواعد النشر بالمجلة
  

  

� 0' �,�ل ا������ و �� .�-� ا��,�� ا��+�ث ا� ���� ا()��  ـ 1
�� ا�����ع و أ&�3 ا��+�ث ا��' .� �2 ����ق ا��,�� ا���� و

 و ا��' .��=م ���>,�� ا��+; ا� ��'ا� ��' �: .��99ت أ�7ى 

ا� ���� أو ا������� أو ا��,��=&� و ا��' �� : ا��$���� �@?%ى ا��<�ت و
�-�ھ� �@��ار A7' �: ا���?;  2��& .  

 

  .�-� ا��,�� ا��+�ث ا������� و ا��B%&� و .�Bر&� ا��%وات   ـ  2

 ا��G.��ات ا�����99 وأ&�3 ����9ت رDE�F ا�%!��راهو

  .����� ا��' �>� ��I ���9�7ص ا��,��ا���و

  

  :&$�J ا��+; �@?%ى ا���B&�A:   ـ  3

  

��
��ث ا������� و ا����ا�&�رد ا���?; �& ��%B�KL �0>� :  ا ـ ا�
 �N0' ھ� ����$OPد ا%+& �Q ، Rع ا��+; و أھ����L�� � ط��
.��ؤ�ت أو ��L�0ت و & �ف ا����ھ�� و ا��A9�+�ت �Q &���ول 

B�0%م �,�� R و ���R و أدوا.�Q R ��� �7ص �����-�  �A7 ا��+;
  .ا����WE و أ��7ا ����E ا���ا�V ا�� ��%ة 

  

��ث ا� ������X �-$��    : ب ـ ا� D��-. ��%B� :� ;?2 ا����A�&
   . ا��+; و أھ����Q R & �ض ا���L�ع 0' أ���م ���B�� 0' إط�ره 

R.������F�3: ا�. �(I�� ;+وأ��7ا &���� ا��  V�د ا���ا��& �Q   

  . ا�+�اO' و20 إ?%ى ا��Aق ا��� �رف ��>� و

  

&-�ر إ�X ا����V  0' ��:   : *(�د ا���ا)' &��%��� ا�$���� # "�� 
 :�� D$ا��9+� ا� �Q V�Aا� ��F ا(��7 ����?; و �Fا��+; �$���� ا�

 :�F�� . ن ، ( �]�لI02000  :17 . (  

 

 



���OPرة إ�X ا�F ا�$�.J أو ا���?; ، .$�J ا���ا�V 0' آ�7 ا��+; 
�Gل أو ا���Bان ا����، [ ، ا�>��N ا��' أ)%ر.R أو ا�%ار، ا���%ا���� ، 

و ذ�^ ������� �$D ا���ا�V ��� �0>� ا(����� و و20 .  ا��9+�
  .أ�,%&�>� 

  

.�DF ا���Fرة ا��+; أو أدا.R ا��' )��>� ا���?; إذا �� &��دھ�  ـ 4 
R[+� '0.  

  

)�+� ��� �0>� ا���ا�V  �20 &�,�وز ا��+; أو ا���Bل أ!]� �: ـ  5 
  . و ا�+�اO' و ا(دوات 

  

�-�ھ� 0'   ـ 6 D�� ��$+ا�� X>� إ� ���رة �ث ا���-�ا��+ V3�.
  ا��,�� 

  

.��B? DB�ق ط�V و �-� ا��+; إ�X ا��,�� �% إ�A7ر ا���?;   ـ 7
 R[+� �-�  .��B�ل 

  

%م ����R � .��=م ا��,�� �@ر��ع ا ـ 8 ���? '0 R�?�( Xإ� ;+��.  

  

9 �-��� ����Bث ا���ا��+ :  .ـ � .V0% ا��,�� �a0�$ت 

  

ـ .+��b ا��,�� ����+; ��%ة ���F: و &+2 �>� �-�ه 0' ا���[  10
 JFا���� .  

  

ـ . �� ���V ا(0$�ر ا��اردة 0' ا��,�� : أراء !�.��>� و � . ��  11
  .����3ورة : و�>� ��d ا��,�� 
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�X ورق  1 e��و �X و�R وا?% ��� A4  '0ـ &B%م ا���?; IQث 
'Oا�و ا�+ V�و أدوات ا��+;  ذ�^ ا���ا . f�� gا�� J�$&  و

Simplified Arabic 12 �+�9ن ا��ان .$ X�   16 X 24 .  

 

2 � R<��-& �� أن ا��+; أو R�0 :��& �B0ا�� ���A7 ;?م ا���%B& ـ �
 '<��. X�? �-��� م%B& :� أ�7ى و �<� Xم إ�%B& �� ه أو�-� 2��&

  .إ��اءات ا��+$�� 

  

3  X���ان ا��+; : ـ &,J أن .+��ي ا��9+� ا(و�X �: ا��+; 
 ا�>�.[ ن ��R و ا� ��ان و ر�� ا���!� و�$�  و ا�F ا���?; و

 '�  ) .�Lوري ( وا���&% ا��$��و

  

4 �X ا���?; أ� &i!� اR�F 0' ��: ـ ���3ن �9%ا��� ا��+$�� 
  ا��+; 

  

5 ����  ـ &B%م ا���?; ���R[+�� �9 ����<� ا� ���� و آ�7 ����<� ا���

 �&=��,�: � 3>� ا�� j  او ا� ��B��� 0' )�+�ت.  

  

6  DF�& م 0' ـ%B& او '��X ا���&% ا��$��وCD  .  

  

  :  ـ .�DF ا��+�ث إ�X ا���%  7

  

      ����  ر,�+ ا�$
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   ـ ا�34ا,�  2)���� وھ�ان ���0 ا����م ا#)$��.��      
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ثر العالج باالسترخاء في التخفيف من قلق المرأة ذات أ
  الحمل المهدد

  دراسة ميدانية بمصلحة الوالدات بوالية مستغانم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،  جامعة مستغانم بلعباس نادية.دـ

  جامعة مستغانم، دحو مختاري . أ

 

  :ملخص

هدفت الدراسة إلى الكشف عن اثر العالج باالسترخاء في التخفيف من قلق 

ــ. ة مستغانمالمرأة ذات الحمل المهدد في مصلحة التوليد لوالي  05دراسة عيادية ل

وتم قياس ) منها باإلجهاض المبكر وأخرى بالوالدة المبكرة(نساء حملهن مهدد 

درجة القلق الصريح لدى الحاالت ثم تطبيق جلسات االسترخاء ثم القياس البعدي 

يساعد االسترخاء المرأة الحامل على التحكم :فكانت النتائج كما يلي. للقلق لديهن

وأن االسترخاء .ا من خالل التدرب على تقنيات التنفس والتوتر العضليفي ذاته

يخفف من قلق الحمل في حالة خطر اإلجهاض المتأخر وانه يخفف من قلق 

  .  اإلجهاض المتأخر،  وانه يخفف من قلق الحامل في حالة خطر الوالدة المبكرة

 .القلق الحمل المهدد،  االسترخاء،  :الكلمات المفتاحية

     

  



    ��2017رس            07ا���د                                                                     ��� ا���
	� ا������                 

  ISSN:  1112-8070                                                              Revue de Développement  Humain: ر د�� 

2 

 

  مقدمة

 

يعتقد الكثير من النفسانيين أنه من بين التغيرات الفيزيولوجية التي تعكر صفو 

المرأة هو الحمل بما يحمله من انفعاالت وتغيرات هرمونية وجسمية تتسبب في 

وجود مشاكل نفسية تتأرجح بين الخوف واليأس وأحيانا االنزعاج والقنوط، بغض 

سماع خبر حملها ا وان هذا الحمل مرغوب أو النظر عما إذا كانت المرأة فرحة ب

غير مرغوب فيه مع تعدد المشاكل االجتماعية واألسرية واالقتصادية، هذا إذا 

كان الحمل طبيعيا وفي حالة وجود مشاكل صحية تتعرض إلى القلق الذي هو 

 Karenهورني "  انفعال مركب من الخوف وتوقع الخطر والعقاب وقد أرجعته 

Horney) (الشعور بالعجز والعداوة والعزلة  إلى)815: معجم المنجد،  ب س.(  

وتتفاوت درجة القلق وتختلف من حامل إلى أخرى خصوصا في حالة الحمل 

المهدد حسب مرحلة اإلجهاض المتوقع في األسابيع األولى والثالثي األول من 

ي الثالثي الحمل أم في الثالثي الثاني من الحمل أو التهديد بالوالدة المبكرة ف

الثالث من الحمل وما يترتب عنه من بقاء في المستشفى وخضوع لعالج طبي إذ 

تمر الحامل بتجربة مصيرية تختبر فيها طاقتها كأنثى وكزوجة وتصور لألمومة 

وللتخلص من هذه الصراعات وتحقيق للراحة النفسية تحتاج هذه الحاالت إلى .

  .تكفل نفسي عن طريق تقنية االسترخاء 

ناء على هذا جاءت هذه الدراسة محاولة للكشف عن فعالية تقنية وب

  .االسترخاء في التخفيف من قلق المرأة ذات الحمل المهدد

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن معاناة المرأة ذات الحمل : هدف الدراسة-

  المهدد والى تبيان مدى فعالية تقنية االسترخاء
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ما دفعنا الختيار الموضوع هو الرغبة في  من أهم: دواعي اختيار الموضوع - 2

ممارسة تقنية االسترخاء ميدانيا من خالل مالحظة سلوك الحوامل إلبراز أهمية 

  .تقنية االسترخاء في عالج االضطرابات النفسية

 .النقص المالحظ على مستوى مصالح الوالدات للتكفل النفسي بالمرأة الحامل  -

  

   :أهمية الدراسة- 3

  لدراسة في تحديد المشاكل النفسية لدى المرأة ذات الحمل المهدد تكمن أهمية ا

التعريف بدور المختص النفساني في التكفل بالمرأة الحامل ومشاكلها النفسية  -

  والصحية 

  .توعية المرأة الحامل بهذا النوع من العالج النفسي -

  

  :إشكالية البحث

الطب النفسي وتاريخ اكتشاف  ترتبط ماهية العالج النفسي وأنواعه بتاريخ      

األمراض واالضطرابات إذ تنوعت العالجات حسب اهتمامات العلماء فتعددت 

منها الجسدية والروحية والسلوكية والمعرفية، وكلها جوانب تخص اإلنسان إذ 

يعتبر العالج النفسي الوسيلة العلمية النفسية التي تساعد المفحوص على تخطي 

تماعية بتعدد مبادئه وتقنياته وأساليبه وبذلك يحقق التوافق صعوباته النفسية واالج

النفسي والصحة النفسية وٕامكانية الوقاية من االضطرابات ومن التقنيات التي 

القرحة، الربو، التشنج، :تخفض التوترات االنفعالية المرتبطة بحاالت نفسية مثل 

األرق واأللم وفقدان  التقيؤ الالإرادي، أمراض القلب، الخوف وأيضا التخفيف من

الشهية واضطرابات النوم وله عدة طرق مثل االسترخاء العضلي واالسترخاء 

  ).185: 1999عبد المنعم الحقي،  (العقلي حسب طبيعة المشكل 
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ففي حالة المرأة ذات الحمل المهدد تمر بمرحلة حرجة ينتابها الخوف من     

و من بين .فترة الحمل بسالمفشل الحصول على مولود سليم و قلق من اكتمال 

الوسائل التي توفر سبل الراحة و السالم هي تطبيق تقنية العالج باالسترخاء 

على هذه الحاالت،  فهل التكفل النفسي عن طريق هذه التقنية يؤدي إلى 

  التخفيف من حدة القلق لدى هذه الحاالت؟

  :وبناء عليه سنحاول اإلجابة على التساؤل التالي

ج باالسترخاء يساعد كثيرا المرأة ذات الحمل المهدد في التخفيف من هل العال -

  قلقها؟

  :و منه يتفرع تساؤلنا إلى 

  هل االسترخاء يجعل الحامل تتحكم في ذاتها و بالتالي السيطرة على توترها؟ -

  هل االسترخاء يخفف من قلق الحامل في حالة خطر اإلجهاض المتأخر؟ -

  ق الحامل في حالة خطر الوالدة المبكرة؟هل االسترخاء يخفف من قل -
  

  :الفرضيات 

  :الفرضية العامة

إن العالج باالسترخاء يساعد كثيرا المرأة ذات الحمل المهدد في التخفيف من  -

  .قلقها

  :الفرضيات الجزئية 

  .إن االسترخاء يجعل الحامل تتحكم في ذاتها و بالتالي السيطرة على توترها -

  .من قلق الحامل في حالة خطر اإلجهاض المتأخر إن االسترخاء يخفف -

  .إن االسترخاء يخفف من قلق الحامل في حالة خطر الوالدة المبكرة -
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  :التعاريف اإلجرائية1

مجموعة تقنيات وتمارين تساعد المرأة الحامل من التخلص من : االسترخاء -أ

ل اللغة القلق بواسطة العضالت والجهاز التنفسي والجهاز العصبي من خال

جلسات تتدرب فيها  6واالستماع إلى الموسيقى الهادئة مصاحبة للتنفس عبر 

  .الحالة على الراحة العضلية بالتدريج والبلوغ إلى اإليحاء الذاتي أثناء االسترخاء

أسبوع من عمر الحمل وهو خطر  37خطر الوالدة قبل : الحمل المهدد -ب

وخطر ) (Menace d’accouchement prématuréeالوالدة المبكرة 

اإلجهاض (اإلجهاض أي خروج الجنين دون مظهر للحياة أو انحباسه في الرحم 

أو اإلجهاض المتأخر بوضع التكفل العالجي الالزم حسب الحالة ) المنسي

أسبوع من  15-13مثل شد عنق الرحم من   (Tocolyse)العيادية  توكوليس

  .الحمل

ينتاب الحامل يجعلها في حالة عدم كل شعور أو انفعال سلبي : القلق -ج

الراحة وعدم التوازن كالخوف من فقدان الجنين أو خوف من الموت أو من خطر 

   يهدد حياة الجنين وتوتر لتواجدها في المستشفى

اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج العيادي الحتواء البحث : منهج الدراسة -1

الحوامل التي تحتاج إلى مالحظة على متغيرات و مواقف إكلينيكية للنساء 

عيادية و مقابلة بأنواعها و اختبارات و معرفة التاريخ المرضي و المذكرات 

اليومية من أجل الحصول على أكثر معلومات و التعمق في أسباب القلق و 

  .سبب الحمل المهدد و التحضير لتقنيات االسترخاء المناسبة لكل حالة 

إلى  2007دراسة في الفترة الممتدة بين ديسمبر تمت ال: الحدود الزمانية -2

  . 2008غاية ماي 
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أجريت هذه الدراسة في عيادة طب النساء و التوليد : الحدود المكانية  -3
المؤسسة العمومية " بوالية مستغانم، حاليا تسمى " بن بدرة يمينة " المسمى 

  "اللة خيرة " لالستشفاء و التوليد 
اء عينة الدراسة من بين النساء الحوامل ذات الحمل تم انتق: عينة البحث  -4

  Rnp et المهدد حسب الملف الطبي لهم، ووجودهم في جناح الوالدة المبكرة 

Menace d’accouchement prématuré و جناح اإلجهاض المتأخر 

Menace d’avortement tardive.  

  .حين الوالدةسنة مقيمات في المستشفى حتى ) 41-17(يتراوح سن العينة من 

  جدول يبين مواصفات عينة الدراسة

تاريخ الدخول و الخروج من   السن  الحالة

  المستشفى

رتبة 

  الحمل

  وضعية الحمل الحالي

-03- 02إلى 02-2008- 01  33  1
2008  

  تهديد بوالدة مبكرة   السادس
  ).أسبوع 33(

-03- 03إلى 02-2008- 06  25  2
2008  

 34(تهديد بوالدة مبكرة   الثاني
  ).أسبوع

تمت المقابالت في بيتها منذ   41  3
18 -01-2008 .  

  تهديد بإجهاض ثم إجهاض  السادس
  .متأخر ثم تهديد بوالدة مبكرة 

-05- 12إلى 04-2008- 20  33  4
2008 .  

  تهديد بوالدة مبكرة   الثالث
  ).سنة 35(

-05- 18إلى 04-2088- 03  29  5
2008   

  تهديد بوالدة مبكرة   الخامس
  ).أسبوع 32(

-01- 10إلى 01-2008- 08  21  6
2008   

  تهديد بإجهاض مبكر  األول
  ).أسابيع 4( 

-13إلى  02-2008- 07  29  7
02 -2008   

  تهديد باإلجهاض المبكر  الثاني
  )أسابيع 10( 

  تهديد باإلجهاض المبكر  األول-19إلى -02-2008- 13  20  8
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  )أسابيع 9(   2008- 02

-20إلى  02-2008- 16  25  9
02 -2008   

  باإلجهاض المبكرتهديد   الثاني
  )أشهر 3( 

-18إلى  02-2008- 11  17  10
02 -2008  

  تهديد باإلجهاض المبكر   الثاني
  )أسابيع 8(

-09إلى  03-2008- 07  24  11
03 -2008   

  تهديد باإلجهاض المبكر  الثالث
  )أسبوع 15(

-21إلى  04-2008- 13  25  12
04 -2008  

  تهديد بإجهاض  الثاني
  cerclageمتأخر 

-30إلى  03-2008- 27  20  13
03 -2008   

  تهديد بإجهاض مبكر  األول
  )أشهر 3(  

  

  :أدوات الدراسة و خصائصها السيكومترية 

تم استخدام استبيان يقيس القلق لدى عينة الدراسة القبلي و ذلك للتعرف على 

  .MASدرجة القلق لديهم بواسطة اختبار تايلور للقلق الصريح 

  Manifest Anxiety Scale:ل  اختصارا MASيطلق عليه اسم : تعريفه 

 وهو مكون من  ً مقياس تايلور للقلقويطلق عليه اسمً  تايلور،  اقتبسه واستعمله

  . M.M.P.I) متعدد األوجه( مينوسوتافقرة مقتبسة من اختبار  50

ارتباطا   أنه يرتبط  Ch.windeleتشاولس ويندل أثبتً  : صدق االختبار  -

  :لقلق وأهمها وثيقا باختبارات أخرى تقيس ا

 .للقلق "  بولس" للقلق و إختبار "  مودلين"إختبار  -

 .للقلق "  دين" للقلق و  مقياس " ولش" إختبار  -

، وكانت معامالت إرتباطات متقاربة، إتضح مينيسوتا وكلها إشتقت عن إختبار

 تايلورأن مقياس  Duk et Markمارك ودوركي   من الدراسة التي قام بها

بأس به بأغلب تقديرات المعالجين للمظاهر المختلفة للقلق ويرتبط يربط إرتباطا ال
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ارتباطا عاليا بالتقدير العام بحيث أن معامل االرتباط بين القلق الصريح والتقدير 

  . 0.60يساوي 

اإلختبار مرتين متتاليتين وتبين له أن درجة الثبات  تايلورطبق  :ثبات اإلختبار 

طريقة إعادة اإلختبار  محمد غاليإستعمل  وقد 0.81إلى  0.89تراوح بين 

في المرة  0.83في المرة األولى، و 0.86لدراسة مدى ثباته وكان المعامل 

علي ماهر (الثانية وعليه تبين أن المقياس أداؤه صالح إلى حد كبير لقياس القلق 

  ).460- 451: 2001خطاب،  

  :طريقة تصحيح اإلختبار 

لكل إجابة عكس ال،  0ثلة ل نعم أوال، ودرجة تعطى درجة واحدة لكل إجابة مما

نعم، ثم جمع الدرجات والناتج النهائي نقارنه بمفتاح التصحيح حسب الجدول 

 .التالي بعد مقارنتها بإجابات مفتاح التصحيح لإلجابات بنعم وال 

  :جدول تايلور لتقدير مستوى القلق 

  مستوى القلق  إلى -الدرجة من  الفئة

  ا

  ب

  ج

  د

  ه

0 -16  

17-20  

21-26  

27-29  

30-50  

  خالي من القلق

  قلق بسيط 

  قلق نوعا ما

  قلق شديد

  قلق شديد جدا

  

تم اختيار نموذج :األسلوب النموذجي لالسترخاء المطبق على حاالت الدراسة

وهي مقتبسة من طريقة جاكبسون .لالسترخاء يراعي الحالة الصحية لكل حالة 

Jakobson  )1928 ( أساس أن القلق يحدث التوتر الذي بنى أسلوبه على
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   Ajugueraوعلى طريقة اجيوغيرا).  430،  1994علي كمال،  (العضلي 

باسم إعادة تربية  J.G.lemaireوالتي طبقت في فرنسا من طرف )1960(

  ). Jean Pierre Meyer et autre ; 1986 :57(التنشيط النفسي 

سترخاء العصبي وذلك تعتمد على مبدأ اال Sophrologieوطريقة السوفرولوجي 

 اليقظةوصوال إلى االسترخاء الجسدي التام والوصول إلى حالة ما بين النوم و 

Etat sophro-himital   ثم مرحلة التحدث مع المعالج  

قبل تطبيق االسترخاء يجب التأكد من أن المكان هادئ وخال من مصادر 

 .اإلزعاج

 استعمال الموسيقى الهادئة أثناء االسترخاء -

جلسات في كل منها يجب ) 6(م التدريب على االسترخاء عادة ست يت -

أن تخصص عشرين دقيقة على األقل لتدريبات االسترخاء العضلي 

المنظم، مع ذلك نطلب من المريض أن يمارس تدريبات االسترخاء 

  .دقيقة يوميا بنفسه ) 15(لمدة 

ضاء من الضروري أن يبدأ التدريب بالتدرج على االسترخاء ببعض أع -
الجسم حتى يتمكن الشخص بالتدرج، وبنجاح التحكم في ضبط 

  ) .بكامله(استرخاء عضالت الجسم بأسره 
فيما يلي نموذج للتدريب والذي اخترناه لما له من خصائص وطرق هامة يشترك 

فيها عدة باحثين، وقد أجريت عدة تعديالت في أسلوب الحوار، وكذا بعض 

وكذا رفع اإليحاء عندهن، مع ربط عملية التنفس التمرينات تتوافق مع الحاالت، 

كريستين (مع االسترخاء العضلي أي الشهيق مع الشد، والزفير مع االرتخاء 

 ) .62: 2005،  هيرون

أستلقي اآلن على السرير، الجسم مرتاح ككل مع وجود غطاء فوق الجسم، -

ترات في وٕاغماض العينين واإلصغاء إلي،  سأنبهك لبعض اإلحساسات أو التو 
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جسمك وسأعلمك إن جسمي ال يزال في وضعه المريح، وال تزال عيناي 

  ) .لحظة صمت(مغمضتين في استرخاء لطيف 

ركيزي على ذراعي كل انتباهي وت... أوجه انتباهي إلى ذراعي األيسر أوال 

لحظة (أغلق راحة يدي اليسرى، أغلقها بإحكام وقوة ...  األيسر بشكل خاص

  ).صمت

ضالت يدي اآلن،  وعضالت مقدمة الذراع األيسر تنقبض أالحظ أن ع

وتتوتر، وتشتد وأنتبه وأحس بهذا التوتر والشد، واآلن أدع هذا وأفتح يدي 

، وأالحظ الفرق بين ما كانت )السرير(اليسرى، وأرخيها وأضعها على مكان مريح 

  ) .    عشر ثواني صمت(عليه من توتر وما هي عليه من استرخاء 

، ونتجه اآلن إلى اليد )نفس العملية السابقة(رر هذا، أغلق العينين واآلن أك

  ) .خمس ثواني صمت(اليمنى والذراع 

واآلن أسترخي، أستمر في وضعي المريح وأرخي يدي اليمنى، أالحظ الفرق 

فيما كانت عليه من توتر، وما هي عليه اآلن في وضعها المريح، أستمتع بهذا 

، أكرر األمر على اليد اليمنى، وأنتقل إلى )عشر ثواني(االنتقال، وأحاول تذوقه 

  .تسترخيان  –تسترخيان ... الذراعين اليمنى واليسرى معا ألرخيهما 

واآلن إلى راحة اليد، أثني راحتاي كليهما إلى الخلف إلى أن أشعر بالشد 

والتوتر في المعصم وظهر اليد، أشعر وأحس بالتوتر، واآلن أسترخي أعود 

عشر (لى وضعهما المريح وأالحظ الفرق بين التوتر واالسترخاء بمعصمي إ

  .أكرر هذا مرة أخرى) ثواني

أرفع كتفيا كما لو كنت أريد لمس أذناي بكتفي، أالحظ : واآلن أتحول إلى الكتفين

التوتر أتوقف وأسترخي عائدة بكتفي إلى وضع الراحة، وأتحسس االسترخاء 

  . ثم أكرر العملية) عشر ثواني(
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جه إلى الوجه، أحاول أن أجعد جبهتي وحاجباي إلى أن أشعر بأن عضالت أت

الجبهة قد اشتدت، وأن جلها قد أنكمش، واآلن أسترخي وأعود بعضالت الجبهة 

أكرر العملية، ) ... عشر ثواني(إلى وضعها المسترخي أرخيها أكثر فأكثر 

  . )عشر ثواني(وأالحظ الفرق بين التوتر واالسترخاء في الجبهة 

واآلن أغلق عيناي بإحكام، أغلقهما بقوة حتى أشعر بالتوتر قد أخذ يشمل كل 

، واآلن )خمس ثواني(المنطقة المحيطة، والعضالت التي تحكم حركات العينين 

  ).عشر ثواني(أالحظ الفرق بين الشد والتوتر واالرتخاء 

أالحظ  واآلن أطبق فكاي وأسناني بإحكام كما لو كنت أعض على شيء،

، واآلن أدع فكاي وأسترخي، وأدع شفتاي )خمس ثواني(التوتر في الفكين 

عشر (منفرجتين قليال، أالحظ التعارض بين التوتر واالسترخاء في منطقة الفكين 

 .     ،  أكرر هذا مرة أخرى )ثواني

واآلن إلى الشفتين بزَمهما،  وأضغط بكل منهما على األخرى بإحكام، وأالحظ 

ثم استرخى، وأرخي عضالت الشفتين، وأدع ذقني في وضع مريح، أعيد التوتر 

  العملية مرة أخرى 

اآلن كل يدي، وجهي، ذراعاي، كتفاي، ومختلف عضالتي جميعها مسترخية 

  .في وضع هادئ 

واآلن أتجه إلى الرقبة، أضغط برأسي إلى الخلف على الساحة التي أستند 

خلف الرقبة والجزء األعلى من الظهر، عليها، أضغطها إلى أن أشعر بتوتر في 

وأستمر في الشد، واآلن أدع ذلك برأسي إلى وضع مريح،  وأحاول أن أستمتع 

بالفرق بين التوتر واالسترخاء العميق الذي أنا عليه، أستمر باالستمتاع أكثر 

  .فأكثر، وأعمق بقدر ما أستطيع، أكرر هذا 

يع، أفردهما حتى أالحظ التوتر واآلن أفرد الساقين وأبعدهما بقدر ما أستط

، واآلن أسترخي وأدع الساقين )خمس ثواني(المستثار في منطقة الفخذ 
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تسترخيان، وأالحظ الفرق من جديد بين التوتر السابق للفخذين وما هما عليه 

، أعيد هذا مرة أخرى، )عشر ثواني(اآلن من وضع مريح واسترخاء محسوس 

عضائي وأن أوترها وبنفس القدر أستطيع أن وأالحظ أنني أستطيع أشد عضالت أ

 .   أسترخي بجسمي كله 

أستلقي اآلن على السرير بارتياح : تمرين الثقل والتأمل بعد ذلكتدخلنا ا

وأسترخي، أغلق عيناي، أبدأ في تحقيق الفراغ في عقلي ال أفكر في أي شيء، 

وجهي جلدي، أطرافي مرتخية، ... أرخي كتفاي، ذراعاي ويداي، أنا جد خفيفة 

الجبهة، والخدين، الفم نوعا ما مفتوح، وتنفس بطيء، القلب يدق بهدوء، تنفسي   

بطيء، ساقاي ثقيلتين، ثقيلتين جدا الحس بهما، أنا مرتاحة، مسترخية، ال أفكر 

  ...بشيء، أنا أغوص في السرير 

 أنا... ال أستمع إال لصوتي...أحس بالنعاس ... أنا خفيفة، خفيفة كالريشة 

دافئة، كأنني في حلم، أحس بدفء الشاطئ والرمل والشمس المشرقة ونسيم 

... ،  3، 2، 1:أعد  أنا مرتاحة هادئة، دافئة، مسترخية ... البحر الدافئ النقي

  ). Didier Anzieu et Renékaes ; 1979 :99(وأستيقظ 

قسمنا العمل الميداني إلى أربعة مراحل : عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

  :كاالتي

  :إجراء المقابالت بما تحتويه من خطوات وهي :المرحلة األولى

جمع البيانات األولية ومعرفة سبب دخول الحالة إلى المستشفى، واالضطالع  -أ

  .على الملف الطبي 

مرحلة التعرف على التاريخ األسري ومالحظة االتصال مع أفراد األسرة  -ب

  . أثناء الزيارة

  .خ الطفولة والمراهقةالتعرف على تاري -ت 

  .العالقة الزواجية ثم الحمل وظروفه ومعاشها النفسي  -ث
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للقلق القبلي والتمهيد للشروع في  تايلوروفيها تم تطبيق اختبار : المرحلة الثانية 

  .المرحلة الثالثة بشرح أهمية االسترخاء تمهيدا للمرحلة الثالثة

 6رينات االسترخائية والتي تمت عبر تم فيها التدريب على التم: المرحلة الثالثة 

  .استرخائية سأذكرها مفصلة فيما بعد  3تدريبية، و  3حصص  

  للقلق البعدي تايلور  تم تطبيق اختبار:المرحلة الرابعة 

  :تفصيل المرحلة الثالثة من سيرورة المقابالت 

  :الحصة التدريبية األولى 

تفريق بين مواضيع التوتر خصصنا هذه الحصة للتدريب على عملية التعرف وال

بداية من اليد اليمنى ثم اليسرى ثم المعصم وذلك بعد أن  االسترخاءوعملية 

، هادئة مع وضع )الضوء(تستلقي الحامل على السرير في غرفة خافتة النور 

  .موسيقى هادئة جدا ونطلب منها إغماض العنين ونتركها تسترخي 

قوة حتى تحس بالتوتر مع  نطلب منها أن تقوم بضغط أصابع اليد بكل

وتكرر العملية  االسترخاءالتنفس وذلك بتوازي الشهيق مع الضغط والزفير مع 

  :مرتين لكل عضو على التوالي 

اليدين اليمنى ثم اليسرى، الساعدين حتى المرفق اليمنى ثم اليسرى،  ثم نطلب 

الصمت،  ثانية مع  15أن تفتح عينيها بعد  االسترخاءمن المفحوص بعد تحقيق 

 ننير الغرفة ونسألها كيف تشعر؟ 

  :الحصة التدريبية الثانية 

نحقق نفس الشروط السابقة وتستلقي المفحوصة بنفس الوضعية وتغمض عينيها  

ونطلب منها أن تحاول تحقيق الفراغ في  رأسها، والتركيز في جسمها وذلك بشد 

الفكين ثم األسنان،  ثم الكتفين ثم الوجه ثم الجبهة والحاجبين، ثم العينين ثم 

مرفوق بزفير في كل شد لعضو من هذه  استرخاءالشفتين على التوالي مع 
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مع الصمت  لالسترخاءاألعضاء، وتكرار العملية بفاصل من الوقت المخصص 

  وبعد مدة من االسترخاء نسألها كيف تشعر ؟ 

  : الحصة التدريبية الثالثة 

عن العالم  واالبتعادالفراغ في رأسها نفس الخطوات األولى السابقة مع تحقيق 

نواصل تمارين الرأس والجزء السفلي من الجسم واإلحساس  واالسترخاءالخارجي 

بثقل الجسم ثم تبدأ تحس بالخفة كأنها ريشة خفيفة مع اإليحاء لها بالراحة التامة،  

  والسعادة ثم نتركها قليال لترتاح، ثم نسألها كيف تشعرين ؟  واالسترخاء

  : صة اإلسترخائية الرابعةالح

والتركيز مع  االسترخاءتستلقي المفحوصة بنفس الشروط السابقة مع تحقيق 

صوت الفاحص وهي مغمضة العينين، نتركها تسترخي مدة زمنية مع عمليتي 

وهدوء، نبدأ بتمارين الثقل في جسمها إبتداءا من الرجلين  بانتظامالشهيق والزفير 

نوحي لها بأنها في البحر الهادئ والشمس  االسترخاءإلى اليدين، عندما تحقق 

نسمة البحر الدافئة والنقية، ونتركها تسترخي  استنشاقالدافئة والسماء الزرقاء مع 

  قليال ثم تفتح عينيها ونسألها إن كانت قد تخيلت ذلك فعال وما كان إحساسها ؟

  : الحصة اإلسترخائية الخامسة 

الثقل والتنفس ثم نتركها تسترخي،  ثم نوحي لها  نعيد نفس التمارين السابقة أي

بأنها في حديقة مليئة بالورود والتركيز على األلوان التي تحبها المفحوصة 

وفي تلك الحديقة هناك أطفال يلعبون )  معلومات عن المقابالت السابقة(

ويمرحون،  وهي تحس بالسعادة والفرح، ونتركها تتعايش مع ذلك المنظر ثم تعود 

ى مكانها وتفتح عينيها، ونسألها إن كانت تخيلت فعال ذلك المنظر ونسألها إل

  ماهو شعورها ؟
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  :الحصة االسترخائية السادسة 

لمدة معينة ثم نطلب منها تذكر  واالسترخاءنعيد نفس تمارين التنفس والثقل 

ذكريات جميلة مرت في حياتها أو مشاهد تحب أن تراها ونتركها تتعايش معها، 

تذكيرها بأن الجنين يحس ويسمع ويرى كل ما تحس به وتريد منه ويمكنها أن مع 

  .تحكي له ما تريد وأن تشتكي آالمها له وفرحتها به 

  :جدول سيرورة المقابالت مع عينة الدراسة

عدد   الحالة

  المقابالت

درجة القلق 

  القبلية

حصص  عدد

  االسترخاء

درجة القلق 

 البعدية

01  5  28  6  22  

02  4  30  6  20  

03  8  20  6  13  

04  6  33  6  20  

05  6  36  7  11  

06  2  /  /  /  

07  4  30  2  /  

08  4  32  4  /  

09  4  34  /  /  

10  4  28  1  /  

11  1  /  /  /  

12  4  23  /  /  

13  1  /  /  /  
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نظرا لخروج الحاالت من المستشفى بسبب حالة اإلجهاض وبالتالي :مالحظة
حاالت  5عدد الحاالت إلى  توقفهن عن المتابعة الحصص االسترخائية تقلص

  .استطاعت إكمال حصص التكفل إلى نهايتها
  :تائج دراسة الحاالتجدول 

درجة القلق   الحاالت

  لالختبار القبلي

درجة القلق 

  لالختبار البعدي

  =الفرق بين الدرجتين  

  نسبة االسترخاء

  6  22  28  الحالة االولى

  10  20  30  الحالة الثانية

  7  13  20  الحالة الثالثة

  13  20  33  الحالة الرابعة

  25  11  36  الحالة الخامسة

  
  :من خالل تحليل نتائج هذا الجدول نالحظ ما يلي

انخفاض درجة القلق لالختبار البعدي مقارنة مع درجة القياس القبلي لكل حالة 

ولكن بدرجات متفاوتة وبالتالي يفسر ذلك بان الحاالت استفادت من تمارين 

  :هي اجع الى عوامل واالسترخاء وهذا ر 

حسب نوعية القلق إذا كان خوفا من فقدان الجنين أم انزعاج من البقاء في  -

المستشفى أم خوف من الموت أو توتر وانفعال سلبي ناتج عن عدم االستقرار 

  .العائلي ومشاكل أسرية

مصدر القلق إذا كان من حالة انفعالية نفسية سلبية من خالل حالتها العيادية  -

صحية أم تعبير عن معاناة اجتماعية واقتصادية وبالتالي زوال المصدر هو ال

  .زوال القلق
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 لقد سجلت الحالة األولى اقل درجة لالسترخاء إذ كانت درجة القلق لديها ال -

ثم تلتها الحالة .تزال موجودة وهذا راجع لتطبيق اختبار القلق في فترة قلق الوالدة 

طة نوعا ما وهذا ال يعني أنها لم تستفد من الثالثة بدرجة استرخاء متوس

 منخفضةوهي  13االسترخاء بل بالعكس حيث سجلت درجة القياس البعدي 

  .درجة 20مقارنة مع القياس القبلي للقلق 

  .والحاالت الثانية والرابعة والخامسة سجلت اكبر درجة لالسترخاء

  :مناقشة الفرضيات

امل تتحكم في ذاتها و بالتالي السيطرة إن االسترخاء يجعل الح:الفرضية األولى

  .على توترها

لقد تحقق هذه الفرضية في جميع الحاالت وذلك الن التمارين التي تعلمتها 

كل حالة ساعدتها على التفريق بين التوتر واالسترخاء وكذا التخلص من 

االنقباضات والتحكم في األوجاع التي كانت تنتاب الحالة إذ كانت الحاالت 

  .من اآلالم بعد القيام بتمارين االسترخاء  ترتاح

إن االسترخاء يخفف من قلق الحامل في حالة خطر اإلجهاض :الفرضية الثانية

  .المتأخر

تحققت الفرضية ولكن بنسبة قليلة الن الحالة العيادية للحامل تعطي مؤشرات 

بالخطر خصوصا في األسابيع األولى عند الحاالت التي قد سبقت لها أن 

  .ضت ولكن سرعان ما تتعدى مرحلة الخطر لتستجيب لالسترخاءأجه

إن االسترخاء يخفف من قلق الحامل في حالة خطر الوالدة  :الفرضية الثالثة

  . المبكرة

من خالل المقابالت الحظنا أن الحاالت التي سبق لها وان تعرضت إلى صدمة 

مباشرة باختالف أسبوع أو بعد الوالدة  38أسبوع أو  36وفاة الجنين في عمر 

إن كانت وراثية أو مشيمية أو تشوهات في رحم األم، لديها قلق .أسباب ذلك 
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وخوف من إعادة نفس التجربة رغم أن االسترخاء ساعدها كثيرا على تخطي هذا 

 .القلق ليعود قلق الوضع حين توشك على الوضع

اعد كثيرا إن العالج باالسترخاء يس :التي نصها  الفرضية العامةومنه تحققت 

فمن خالل نتائج دراسة الحاالت .المرأة ذات الحمل المهدد في التخفيف من قلقها

تبين أن العالج باالسترخاء يساهم كثيرا في التخفيف من قلق الحمل المهدد على 

ضوء نتائج انخفاض درجات القلق ونسب االسترخاء التي حققتها الدراسة على 

. العوامل االجتماعية والنفسية المسببة لذلكالحاالت باختالف تكوينها الشخصي و 

التي )2001(وهذا ما أكدت عليه نتائج دراسة عراج فاطمة وسليماني شهيناز

أثبتت فعالية تقنية االسترخاء في التخفيف من القلق لدى المرأة الحامل في 

  .الثالثي الثاني

  خاتمة

تقرب من الحوامل أثناء دراسة الحاالت وتناول موضوع هذه الدراسة، حاولنا ال

والتعرف على حالتهن النفسية وعلى معاشهن النفسي أثناء فترة الحمل المهدد،  

والتعمق في حالة القلق التي تنتابهن طيلة الحمل ومختلف مراحله،  بما يحمله 

هذا االنفعال السلبي من مزيج من السعادة بالحمل وكذا االفتخار بأمومتهن،  

ربة الوالدة واالنزعاج من اآلالم والسلوكيات وفي نفس الوقت الخوف من تج

السلبية الناتجة عن التغيرات الفيزيولوجية التي يسببها الحمل،  وهذا ما يجعلهن 

أكثر حساسية وما تواجهه من وضعيات عيا دية مؤثرة على صحتهن وصحة 

  .الجنين والتي ترفع من القلق 

بزوجها والمشاكل  إضافة إلى ذلك هناك المحيط األسري وعالقة الحامل

العالئقية التي تزيد من الشعور بالضغط وعدم االرتياح، وكذا إسقاط كل هذه 

المشاعر على الحمل،  ويبدو ذلك في األعراض السيكوسوماتية المختلفة حسب 
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كالوحم،  القيء ضيق التنفس،  اإلغماء،  : درجة القلق من حامل إلى أخرى 

  .نسية فقدان الشهية،  تغير السلوكيات الج

واستنادي لطريقة االسترخاء جعلتني أكتشف أن الراحة النفسية للحامل تتحقق 

حين تدرك هذا الحمل وتتقبله من خالل تمارين التأمل، والتخيل، وتنعزل عن هذه 

، والشحنات السالبة من االنقباضاتالظروف فتكتشف ذاتها وكذا التنفيس عن كل 

عورها،  ويعطي االسترخاء فرصة للحامل خالل التنفس،  البكاء،  التعبير عن ش

للتأمل في جنينها باإلحساس بحركته أثناء االسترخاء،  وكذا التعليمات 

واإلرشادات المقدمة لها أثناء العملية العالجية تجعل الحامل تدرك أن لها 

مسؤولية تجاه هذا الجنين،  تفتخر بأمومتها بالتعايش والتكيف معه ومع ما 

  . يحمله من تغيرات

وبذلك أكدت نتائج هذا البحث عن أهمية واألثر اإليجابي الذي يحدثه 

االسترخاء على الحوامل،  باإلضافة إلى السند النفسي من خالل المختص 

 .النفساني،  والدعم العائلي وخصوصا من الزوج 

و هذا تم من خالل التحكم أكثر في ذواتهن و تحقيق الهدوء و إدراك أجسادهن  

لتكيف مع ما تحمله من جنين و خطر الحمل و معرفة حقيقة الوالدة و محاولة ا

ودورها في تخطي أخطار الحمل و تفادي الوالدة العسيرة أو الوالدة القيصرية،  

وحتى الحفاظ على جنين أوشك على اإلجهاض و ما أكد ذلك هو نتائج اختبار 

ة مقارنة مع القلق الصريح بعد تطبيق االسترخاء و التي كانت درجته منخفض

  .نتائج اختبار القلق القبلي بتفاوت مع جميع الحاالت 
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االسقاطي لفهم المحاولة االنتحارية في  التقرير العيادي و
 "دراسة الحالة "من خالل  حالة الغياب األبوي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2جامعة وهران ،  أمال غزال.د

  :مقدمة 

إن األسرة هي أساس المجتمع حيث تلعب دورا أساسيا كبيرا في تربية 

الفرد وتنشئته ووضع البصمة المميزة لشخصيته، ويختلف تأثير األسرة على 

لعوامل منها مدى التفاهم والترابط بين أفراد هذه أفرادها باختالف العديد من ا

األسرة ومدى حرص كل منهما على األخر،ومدى فهم الوالدين لخصائص 

  ومشكالت أبنائهم ومدى إلمامها بطرق وأساليب وقواعد التربية الصحيحة لألبناء 

وٕاذا كان لألسرة دور و أهمية فيوضع اللبنات األولى في بناء شخصية 

مساره في مراحل النمو المختلفة ، نفسيا،اجتماعيا ،وال سيما في  الفرد وتوجيه

مرحلة المراهقة التي تعتبر من أهم المراحل التي يمر بها والتي تبرز من خاللها 

حاجات يسعى المراهق إلشباعها كالحاجة إلى األمن ، واإلحساس بالحب ، 

 لى أن يشعر بوجودهاالستقاللية وهذا بغرض تحقيق االتزان النفسي، كما يحتاج إ

خالل مكانته في الوسط األسري ،كما يحتاج إلى هوية ينتسب منكإنسان وبقيمته 

إليها واالنتماء لشيء محدد ، فهو إن لم ينتمي إلى أي شيء فهو ال شيء ، كما 

ولكن يبقى الفرد عرضة  .يحتاج إلى سلطة تضبط تصرفاته وترشده إلى الصواب

ق تحمله نظرا لهشاشة شخصيته مما نجده يلجأ لالحباطات والصدمات التي تفو 

إلى استعمال وسائل مميتة للتخلص من حياته التي لم يعد لها معنى بالنسبة له ، 

 .وبالتالي تبقى األسرة الخلية األساسية المسؤولة عن تربية وتكوين األبناء
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وإلنجاز هذا البحث تبنينا المقاربة النفسية التحليلية القائمة على دراسة 

الحالة من أجل البحث عن الصراعات النفسية الداخلية الكامنة من خالل تحليل 

الدينامكية النفسية ومعرف أيضا الخلفية األساسية وراء ظهور هذا النوع من 

  .السلوك  المتمثل في التهديم واالعتداء على الذات في شكل محاولة انتحارية 

ة التي تهدف إلى اإلصغاء أيضا االرتكاز على المقابالت العيادية المكثف

وفي نفس الوقت اإللمام بأهم الجوانب النفسية واالجتماعية للحالة مع تطبيق 

  .الروشاخ التقنية االسقاطية

  هدف البحثأ      

  :يهدف هذا البحث الوقوف على النقاط التالية 

فهم المحاولة االنتحارية في حالة الغياب األبوي ،أي معرفة دور األب في  -

  .الفتاة  حياة

معرفة التركيبة النفسية و التوظيف النفسي التي سجلت فيه هذه المحاولة  -

 االنتحارية من خالل المقابالت العيادية المكثفة باإلضافة إلى التقنية االسقاطية

  . الروشاخ

إبراز أهمية العالقة مع المواضيع الحب األولية، ومساهمتها في النمو النفسي  -

  .اءواالجتماعي لألبن

معرفة أصل المعاناة النفسية الحالية المعاشة والتي تشكل قلق كبير يجعلها  -

 .غير قادرة على تقبل الذات واللجوء إلى المحاولة االنتحارية
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  االشكالية 

المحاولة االنتحارية من أكبر المشكالت التي تطرح نفسها على ساحة  تعد

د الفرد المحاول لالنتحار نفسية ورغم اآلثار التي يخلفها هذا الفعل عن المجتمع

كانت أو جسدية  إال أن المحاولة االنتحارية ال تزال الوسيلة المعتمدة للهروب 

من الواقع األليم، وهي تعبير عن عدم قدرة هؤالء األفراد على تقبل الواقع المعاش 

  .والتكيف مع الظروف الجديدة 

 عوامل عديدة منها نفسيةوتبقى المحاولة االنتحارية كعرض يخفـي من وراءه 

اجتماعية كفقدان الموضوع،خيبة أمل،صراعات عائلية ،الفشل العاطفي أو 

عوامل مرضية متعلقة بالتنظيم الشخصية،ويبقى هذا الفعل يشكل خطر يهدد 

  .األفراد  حياة

كما يعكس لنا عن وجود معاش نفسي صعب وحياة نفسية داخلية       

  . على مجابهة الوضعيات الصعبة   مضطربة غير متزنة وغير قادرة

ورغم تعدد العوامل إال أن المسؤولية تلقى على عاتق األسرة ألنها الخلية       

األولى التي يترعرع فيها الفرد والمؤسسة األولى المساهمة في النمو النفسي 

كان أسلوب  فإذا.واالجتماعي أو باألحرى تكوين شخصيته قبل أي مؤسسة أخرى

لوالدية يقوم على إثارة مشاعر الخوف، وانعدام األمن، فإنهم يعرضهم المعاملة ا

لالضطراب النفسي، ويؤثر أيضا في صحتهم النفسية، األمر الذي يجعل 

لة الوالديــة القاسية تساهـــم إلى حد كبير في إقدام األبناء على محاولـة ــالمعام

  )1985،أ محمد، .السيد و ف.(.االنتحـار

ما دور كبير في حياة  أبنائهم فهم بمثابة القاعدة التي على أساسها فالوالدين له 

تبنى هويتهم ، ويصبح لهم دور ومكانة سواء داخل الوسط األسري أو في 
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المجتمع من حيث تقمصهم واالمتثال لهم ، فهم النموذج األولي لألبناء وأي خلل 

تائج الدراسات حيث توصلت نأو تفكك في األسرة يؤدي بحياتهم إلى التهلكة ،

الميدانية المقارنة التي تناولت دراسة أحداث محاولين االنتحار بغير المحاولين، 

وذلك فيما يتعلق بعالقة التفكك األسري بالسلوك االنتحاري على النحو التالي، إّن 

غياب األب بشكل خاص يؤدي إلى فقدان النموذج الرجولي الذي يرغب فيه 

وجود لمثل هذا النموذج يساعد البنت على رسم  الطفل الذكر أن يتبعه، وأنّ 

صورة المستقبل، وجود األب أيضا يشكل صورة انضباط وحماية 

  .)1985عدنان،(الطفل

ومن هنا نستنتج أّن للسلطة األبوية أهمية في توفير األمن عند الطفل إضافة إلى 

 ات األسرية،حنان األم حيث يعتبران إحدى الركائز الضرورية للتوازن الجيد للعالق

بالنسبة لألبناء بحيث يجعلهم غير قادرين  ألن انفصال الوالدين يشكل عائق كبير

أن M.Berger(2003), على االستمرار في النمو بالطريقة الصحيحة،يرى

يعمل على فقدان الطفل اإلطار الذي كَونه من خالل العالقة  الطالق

وهذا مهم .عض من العمل النفسي،وهذا اإلطار يسمح للفرد دائما بإجراء بالوالدية

حتى ال يكون عرضة لالحباطات والصدمات التي تواجهم في حياتهم المستقبلية 

أّن معظم الشباب المحاولين لالنتحار ,M. Quidu(1970)،كما بينت دراسات 

  .قد عانوا من الحرمان األسري في طفولتهم

طريق التي تسلكه عملية فإن عالقة األبناء مع الوالدين تشكل لهم معالم ال      

التنشئة االجتماعية، وما يمكن أن ينجر عن هذه العالقة سواء كانت إيجابية أو 

سلبية لكن كله ينعكس على شخصية األبناء، ويظهر ذلك من خالل عدم قدرتهم 

على تكوين عالقات مستقبلية بشكل صحيح ألنهم يفتقرن إلى النماذج األولية 

مشاكــل العالئقيــة داخـــل األسرة قد أكــدت بدراســـات و ال.التي بقيت غير مشبعة
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(1981) ,F. Ladame على أّن الشباب المحاولين لالنتحار كثيرا ما صرحوا

على اختالل التوازن داخل األسرة سواء من حيث غياب العالقات، ال مباالة األب 

هتمام، حيث أن واألم، عدم اهتمام الوالدين، عدوانية األب واألم أو افراط في اال

% 20من محاولي االنتحار شعروا بالرفض والالمباالة األبوية، مقابل % 40

لم يحاولوا % 20تلقوا افراط في االهتمام مقابل % 36الذين لم يحاولوا االنتحار 

  :ومن خالل هذا الطرح نطرح التساؤالت التالية .االنتحار

ص في العالقة الوالدية ؟،أو المحاولة االنتحارية ،هل هي وسيلة تعبيرية عن نق

هي وسيلة دفاعية للتعبير عن المعاناة واآلالم النفسية؟، أو وسيلة نداء لجلب 

  .اهتمام اآلخرين ؟

  الفرضية 

  .المحاولة االنتحارية وسيلة تعبيرية عن نقص في العالقة الوالدية-

  .فسيةالمحاولة االنتحارية وسيلة دفاعية للتعبير عن المعاناة واآلالم الن -

  .المحاولة االنتحارية وسيلة نداء لجلب اهتمام اآلخرين -

  :تقديم الحالة 

سنة ،متوسطة القامة ، متوسطة البنية الجسمية ، 19أمينة تبلغ من العمر      

توقفت عن الدراسة في السنة الثامنة أساسي ماكثة في البيت تعيش في أسرة 

الثانية بين أختيها ، مالمحها  تتكون فقط من األم وأختين وهي تحتل المرتبة

حزينة ، مكتئبة ، كما يبدو عليها القلق والشعور بالندم على ما فعلته ، ألنها 

كانت تريد الموت الفعلي واإلحساس بالراحة التامة والنسيان لكل شيء ولكن هذا 

  .األمر زادها  أالما أكثر من السابق 
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اليومية المتكررة بين الوالدين عاشت طفولة مضطربة وهذا بسبب الخالفات       

تعيشها ،  ، خاصة األب الذي كان هو السبب في كل المشاكل التي كانت

مشكلته األولية تمثلت في عدم رغبته في تقبل بناته أي لم يرغب في إنجاب 

البنات ، فبعدما أنجبت األم البنت الكبرى  بدأت المشاكل وازداد األمر سوءا بعد 

حيث كان أباها يهدد أمها مرارا بالزواج للمرة الثانية إذ لم  إنجاب الحالة مباشرة

" الولد ، وٕاذا أنجبت في المرة الثالثة بنتا سوف يترك البيت، تقول الحالة  تنجب

وهكذا لم يكن " حتى أمي كانت تتمنى إنجاب ولد حتى ال يذهب أبي  ويتزوج 

ترك البيت نهائيا وأعاد األمر في صالح األم ألنها أنجبت بنتا ثالثة جعلت األب ي

  .الزواج وأصبح يقيم بعيدا عن أسرته 

 تعقدت األمور مما اضطرت األم للخروج للعمل للتكفل بمصاريف المنزل      

فكانت  تعمل منظفة في أحد المنازل،ثم زاد األمر سوء بعدما تعرضت األم 

أصبحت لحادثة سقوط وهي في العمل ، أدت بها في األخير إلى الشلل الكلي و 

  متقاعدة على كرسي متحرك ، 

عالقة الحالة بأبيها منعدمة ال تتذكر شيء جميل عشته معه في طفولتها،       

،عالقة الحالة باألب "تلقيت منه معاملة قاسية وسيئة وكأنني لست ابنته " تقول 

  .عالقة غير موجودة  كل ما تحمله  في تفكيرها هو صورة سيئة عن أبيها 

ة لألم أصبحت طريحة الفراش وغير قادرة على القيام بأي شيء بالنسب      

،توقفت الحالة عن الدراسة للقيام بأعمال المنزل ومن جهة مراعاة أمها ،هذه 

الوضعية أترث في نفسية الحالة كثيرا ألن أن األم أصبحت مشلولة وغير قادرة 

  .على فعل أي شيء 
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متكفلة بجميع أعباء المنزل لدَيها أختين، الكبرى هي التي تعمل و       

  ،تجمعهما عالقة جيدة وهناك تعاطف بينهما،

  أربع  كانت للحالة عالقة عاطفية مع أحد أقارب أبها ودامت هذه العالقة      

سنوات ،كانت تعتقد أنها سوف تنتهي بالزواج وتعيش بعيدة عن كل ما عانته 

قة بالفشل،لم تستطيع التحمل لكن األمر لم يكن كما كانت تعتقد وانتهت هذه العال

كما لم تستطيع فعل أي شيء وفجأة انهارت ولم يبقى لها أي شيء أخر يبعدها 

كرهت حياتي و كل شيء فيها ولم يعد لي شيء " عن المعاناة اليومية ،تقول 

أتمسك به ، تذكرت األيام المؤلمة التي عشتها مع أبي والعودة من جديد إلى 

  " .الموت على الحياة لكي أتخلص نهائيا من اآلالم الحياة األليمة ، فضلت 

 décapantقامت بمحاولة انتحارية من خالل شرب مادة تستعمل للتنظيف 

كانت موجودة لديهم في المطبخ ،وهكذا تم نقلها إلى المستشفى ، حيث بقيت 

يوما ألن حالتها كانت جد خطيرة ألنها أخذت جرعة كبيرة من هذه  20هناك 

  .بقيت باستمرار تحت المراقبة الطبية  المادة ، و 

  :التعـليـــق 

  تخلي األب عن أسرته ورغبته في إنجاب الولد        

عاشت الحالة طفولة سيئة ،نظرا لما كان سائدا في الوسط األسري، فالمشكلة 

األساسية تمثلت في عدم وجود تقبل واستقرار لجو األسرة وهذا يعود بالدرجة 

ة التي كانت تتواجد بين األم واألب ،والتي عرفت مشاكل عديدة األولى إلى العالق

نتيجة لرفض األب إنجاب البنات ،لكن األمر كان صعب على األم التي لم يكن 

لها أي قوة في منع ذلك ألن األمر خارج عن نطاق إرادتها ، واألب لم يتقبل ذلك 

وف من المستقبل نهائيا وعاشت هذه األم تحت تهديدات مستمرة ، قلق كبير وتخ
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ومما سوف يعترضها الحقا خاصة عندما تكون حامل حتى أنها أصبحت هي 

حتى أمي كانت تتمنى إنجاب ولد حتى ال " األخرى ترغب في إنجاب الولد 

وهذا كي تستطيع هذه األم االحتفاظ بزوجها من جهة ومن " يذهب أبي  ويتزوج

  .أسرة جهة أخرى كي ال تفقد مكانتها كامرأة متزوجة لها

فالجو األسري بقي دائما تحت ضغط وقلق مستمر تخوفا من تشتت وتفكك       

هذه األسرة وهذا ما وقع فيما بعد ، بعد إنجاب األم البنتها الثانية ازداد األمر 

سوءا وتعقدا سواء بالنسبة لألم وأيضا بالنسبة للحالة ألنها لم تحظى باهتمام 

رف األب ورفضه لها نهائيا، ألنه لم يكن له ورعاية كافية،عدم وجود تقبل من ط

أي رغبة في إنجابها ، رغم أن وجوده كأب مهم في العالقة األولية مع ابنته ، إال 

أن ذلك لم يحصل ، نجد رفض كلي البنته، إذن كيف لهذه البنت أن تتشبع بكل 

البنت ،فالحالة لم تجد األمن العاطفي  - ما هو ضروري ومهم في العالقة األب

أن " G.H.Prestonالمبني على أساس العالقة السليمة المطمئنة حيث يفسـر

". األمن يتحقق بتوفير ثالثة عناصر أساسية تتمثل في الحب ،التقبل واالستقرار

كال هذه العناصر مهم ومكمل لحياة هادئة ألن الطفل بحاجة إلى األمن قبل كل 

لضرورية للنمو الجيد شيء والذي جمع في كلمة واحدة تمثل مجمل الشروط ا

يستطيع الحب أن يلعب دور المـطمئن إال إذا كان الطفـــل مقبـــوال من . " للعاطفة 

على أســــاس هذا الطرح نجد أن حب اآلباء  M.Porot(1979)," طرف أسرتـــه

الموجه للطفل يرتبط بصفة التقبل وفي هذه الحالة يأخذ دور المطمئن والحامي 

معنى أنه ال يوجد رغبة في وجوده وهذا حال الفتيات التي وٕاذا حدث عكس ذلك 

لم  أبي" يكون ميالدهما مهان ألن األب يكون بانتظار ولد وهذا ما وقع للحالة 

، لذلك فالرفض له تأثير ينعكس على الطفل خاصة " يرغب في إنجاب البنات 

ه أكثر على نموه العاطفي ويكون ذلك بمثابة عقوبة يتلقاها منذ ميالده تجعل

عدوانية مقابل رفض والديه له ، فال شيء يعوض حب اآلباء ، ال الكلمات ،وال 



    ��2017رس            07ا���د                                                                     ��� ا���
	� ا������                 

  ISSN:  1112-8070                                                              Revue de Développement  Humain: ر د�� 

 

29 

 

الحركات وحتى المواضيع ال تستطيع تعويض الحب والتقبل فالطفل بحاجة إلى 

مكانة خاصة ضمن الوسط األسري مع إحساسه بدون شك بوزن التضحية 

نحو الحب واإلحساس  المقدمة له من طرف والديه وذلك يساهم في توجيه نزواته

ذلك بأن M.Porotباألمن ، وفي حالة اإلهمال وتخلي اآلباء عن األبناء فسر

وهذا ما يؤدي إلى القلق والخوف واإلحساس بالنبذ وعدم . أمن الطفل في معاناة 

أن سلطة ,L.Michaux(1950)التقبل الذي ينعكس سلبا على الذات ،ويضيف 

اللوحة  في. ن وٕانما سلطة لحماية الطفلاألب ال تتمثل في السيطرة والطغيا

IVالحظ في هذه اللوحة هو استمرار  االبنوالتي تمثل لوحة  الروشاخ إلختبار

الرفض واإلنكار و بقاء الحالة تحت سيطرة الكف النفسي وأيضا استمرار صدى 

جعلها ترفض إعطاء إجابة وعدم قدرتها على إظهار اإلشكالية الخاصة IIIاللوحة 

  .وحة أي عدم وجود تصور لألب بهذه الل

  الحاجة إلى االنتماء والحب 

الحب ضروري في حياة الفرد وخاصة المقدم من طرف المقربين يبدأ أوال مع األم 

واألمن ثم مع األب ، والحب هو الذي يجلب االطمئنان واإلحساس بالقبول،

وخاصة األمن العاطفي واالجتماعي وهنا نركز على أهمية التضامن أي اتحاد 

أفراد األسرة فيما بينهم وخاصة الوالدين الذين يمثلن النموذج األولي للتقمص 

بالنسبة للطفل والذي على أساسه يكتسب فيما بعد أهم المعالم األساسية للحياة ، 

ب لها كونها بنت وليست ولد ، انعدام فالحالة تعيش في رفض وعدم تقبل األ

العالقة األبوية وبالرغم من كون األب موضوع التقمص فهذا ال يمنعه من متابعة 

دوره في التطور العاطفي ألبنائه، وكما هو الحال بالنسبة لألم مع ابنها فاألب 

أيضا هو موضوع التعلق مثير للعاطفة البنته خاصة في المرحلة األوديبية 

عالقتي بأبي منعدمة ال أتذكر شيء "مهم إلى جانب ابنته،تقول الحالة فوجوده 
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جميل عشته معه في طفولتي تلقيت منه معاملة قاسية وسيئة وكأنني لست ابنته 

هذا ما أدى إلى إحساسها بعدم المنفعة ، تحمل صورة سيئة عن ذاتها، " 

لى ذلك تعيش إحساسها باإلهمال، القسوة أي تعيش فراغ عاطفي كبير، إضافة إ

صراعات وتناقضات تجعلها في حيرة من أمرها مع إحساسها بالوحدة ألنها لم 

يعد لها أي شيء تتمسك به وترتكز عليه،فاألب هو أساس األمن والحماية وهو 

السلطة التي تمارس في مواقف ضرورية من توجيه ، تسيير وقيادة األسرة كلها 

اصة في وقت الحاجة ، في هذا تجعل األبناء يحسون باالطمئنان والحب خ

أنه ال يوجد سلطة أبوية بدون حب ،والحب  M.Porot(1979),اإلطار يرى 

  .يظهر في مختلف األفعال المطبقة التي تشمل على السلطة الضرورية

فاآلباء يمثلون دورا مهما في حياة األبناء ولهذا يفسر هذا األخير أن غياب       

سط األسري يؤدي إلى اضطراب التوازن العاطفي أحد اآلباء عن مهامه ضمن الو 

للطفل ويجعله فاقد العاطفة ،ألن التوازن األسري يلعب دورا فعاال في النمو 

السوي لشخصية الطفل وأن النمو النفسي ألي فرد ينتج عن منظومة األسرة التي 

  .     ينتمي إليها وبالتالي فهي المسؤولة األولى عن صحته أو عدم توازنه

الحب حاجة ضرورية يحتاجها اإلنسان منذ ميالده أي حياته مبنية على     

الحب فلهذا تعتبر العالقة األولية أساسية وضرورية لجعل األبناء قادرين على 

تكوين ذواتهم وأيضا إحساسهم بالثقة وبالوجود وهذا يرجع لتمسكهم بآبائهم وما 

لنفس وتساهم في تكوين يمنحنه من حب وعطف وأمان ألن هذه الروابط مغذية ل

متزنة، قادرة على مجابهة الحياة وقادرة غلى االستمرار في العيش دون  شخصية

اإلحساس بعدم المنفعة ألن وراء األبناء دائما هناك اآلباء،فهم بمثابة القاعدة 

التي يرتكزن عليها ويستطعن مواصلة مسيرتهم باطمئنان ألنه ال يوجد ما يشكل 

بعد ، حيث نجد العديد من العلماء الذين أعطوا أهمية بالغة لهم خطر وقلق فيما 
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بالنسبة للعالقة بين الطفل وأمه والتي هي مبنية على الحب ومساهمة في النمو 

فالطفل بحاجة ,( …R.Sptiz, J.Bowlby, D.W.Winnicott )النفسي السليم 

يصبح إلى تعلق ليعيش ويتطور وهذا التطور يمس جوانب عديدة تجعله مؤهال ل

كائن اجتماعي قادر على التكيف واالستقاللية ، وبما أن هذا الكائن غير مسؤول 

عن طبائعه ونفسيته التي تكونت من البيئة التي ترعرع فيها والتي لم تتوفر على 

أدنى شروط الرعاية والعناية وعدم توفر الحاجات األساسية بما فيها الحب 

اجة ماسة إليه الحالة التي لم تجد سوى والحاجة إلى االنتماء وهذا ما كانت بح

اآلالم والمعاناة النفسية، وبقيت بحاجة إلى أن تشعر بوجودها كإنسانة وبقيمتها 

في المجتمع أي البحث عن المكانة وٕالى هوية تنتسب إليها واالنتماء لشيء 

محدد ألنها إذا لم تنتمي لشيء فهي الشيء كما أنها تحتاج إلى سلطة تضبط 

ترجم ذلك في اختبار .وترشيدها إلى طريق الصواب والحياة الهنيئة تصرفاتها

الروشاخ من خالل غياب كلي لإلجابات اإلنسانية ، عدم قدرتها على تقمص 

مما يعكس تصدعات عميقة في سجل  IIIالصور اإلنسانية خاصة في اللوحة 

  .التصورات للذات مع كشف عن هشاشة الهوية

ة يشير إلى عدم إمكانية التموضع في جو انتقالي غياب اإلجابات الحركي      

يسمح بالحركة والتبادل بين الواقع والخيال، مع ضعف القدرة على التَصورات 

أيضا نقص اإلجابات الحركية والتقمصات اإلنسانية يرجع إلى تَصدع في 

  C. Chabert,(1998) .السيرورات األولية

ما تقدمه األم من حب وعاطفة إلى  وبالتالي فالتوازن األسري يتوفر على      

جانب السلطة األبوية وكل واحد من هما مكمل لألخر، وهذا أساسه العالقة 

المتينة بين جميع أفراد األسرة وباألخص العالقة الجيدة بين الوالدين،و ما جاء 

في العديد من الدراسات التي تؤكد على أهمية العالقة داخل الوسط األسري 
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في حد ذاتها في حياة األبناء ومن بين ذلك تؤكد دراسة وأهمية األسرة 

J.Jacobs على أن هناك نسبة كبيرة من األفراد المنتحرين الذين درست سيرتهم

عاشوا ظروف عائلية صعبة،غياب في الطفولـة عالقــة متينـة مع وجه أبـوي 

  .تصبـح عامل مؤكـد في جعـل صعوبات عالئقية الحقة 

     المعاناة النفسية   

هذه الحالة عرفت إحباطات عديدة أول شيء تمثل في رفض األب لها       

كونها بنت غير مرغوب فيها مما جعلها هي األخرى تكَون فكرة مسبقة عن ذاتها 

أنها بنت تختلف عن الولد، خاصة وأن األب الذي يمثل األساس والقوة بالنسبة 

ا ذلك إلى التَخوف أيضا من لألسرة كونه المسؤول األولي قام برفضها، دفع به

رفض المجتمع لها و ما يحمله من أفكار وتصورات و معتقدات سائرة حول 

  .وضعية البنت وما تحتله من مكانة 

ما نستنتجه هو أن التفريق كان بمثابة صدمة نفسية عاشتها الحالة ساهمت في 

الم التفريق ظهور الكآبة النفسية واالنهيار الكلي واالستسالم، شدة المعاناة وأ

جعلتها تنغلق على ذاتها واالنسحاب من الواقع العالم الخارجي والبحث عن الحل 

من خالل اللجوء المباشر إلى التهديم والموت ، وصدمة التـفريق يصعب إدماجها 

بقاء االحتفاظ بالموضوع على أمل إيجاده وهذا التوهم الثابت يجعل " في النفسية 

" الخاصة في حالة التفريق  صعوبة في سحب االستثمارات

,M.Berger(2003 :10).  

فهي تعيش في دوامة مفرغة من األفكار المختلفة ومع أنها في نفس الوقت  

أصبح لدَيها تخوف من العالقات ولم يصبح لها الثقة الكاملة في ذاتها وحتى في 

 اآلخرين، قلق وخوف وأيضا تردد كل هذا كان له انعكاس لمعاناتها وما عاشته
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من حرمان ،فهي لم تتلقى قبول مرغوب فيه وجدت نفسها محاطة 

بالمشاكل،العيش في الفقر وخروج األم للعمل كلها ظروف مأسوية صعبة إلى 

جانب مرضها وبقاءها عاجزة طول حياتها ، فالتغيرات التي عرفتها األوضاع في 

ا الصدد األسرة أدت إلى تغير دور الحالة وأصبحت تهتم وتتكفل باألم وفي هذ

نبرز فكرة أهمية العالقة مع األشخاص األصلين أال وهما األب واألم وهذه 

العالقة أساسية ألنها تشكل قاعدة هامة لإلحساس بالثقة وفرض الذات 

،اإلحساس بالوجود ،وتكوين صورة إيجابية عن الذات لها معنى وهدف ، والثقة 

 E.H.Ericksonـا سماه ال تكون فقط مع الذات بل أيضا مع اآلخرين وهـذا م

  .باإلحساس االيجابي للحياة

  فقدان معنى الحياة والكآبة النفسية 

إن الحياة بمجملها تحمل معاني ألفكار عديدة، فإذا كان الفرد يحس بأنه       

سعيد، مطمئن هذا ما يزيد ثقته بذاته وباآلخرين ، لكن إذا حدث عكس ذلك نجده 

ن اآلخرين والنفور من كل شيء وهذا ما جرى لهذه يلجأ إلى االنعزال واالبتعاد ع

، أي لم يعد أي معنى لوجودها ألن الحياة " كرهت حياتي " الحالــة حيــث تقــــــول 

ولهذا فالحالة تحس دائما بعدم ...  تمثل كل شيء الحب ،المكانة ، العمل

ن المقربين المنفعة ،عدم القدرة والكفاية ،تحمل صورة سيئة عن ذاتها اكتسبتها م

" لدَيها وهذا ما جعلها تحس بجرح في صورة الذات وهذا ما جاء في قولهـــــا  

" كرهت كل شيء حتى نفسي وأصبحت جد يائسة من الوضع الذي حل بنا 

نقص في الحاجات النفسية وتصدع في العالقة مع الذات ما يشير إلى التصدع 

  . النرجسي

مدى F%هرت لنا نسبة المقاربة الشكلية أظ حيث نجد في اختبار الروشاخ      

مالئمة الحالة للعالم الخارجي، لكن رغم ذلك فالمقاربة الشكلية الجَيدة ظهرت 
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أشارت هنا إلى وجود اضطراب وعدم التكيف في +F%=40%بنسبة منخفضة 

  .العالقة مع العالم الخارجي

حرمت منه  عالقتها العاطفية كانت بمثابة تعويض عن كل ما عانته وما      

كنت جد سعيدة حتى أنني كنت أنسى " داخل الوسط األسري حيث تقول 

مشاكلي، أستريح أحس باألمان، وكنت أعتقد أنها سوف تنتهي بالزواج وأعيش 

فهذه العالقة العاطفية أرجعت لها ما كانت تفتقده في " بعيدة عن كل ما عانيته 

شخص الذي أحبته أرجع لها الوسط األسري كابنة، واإلحساس بالقبول فهذا ال

الثقة بذاتها وجعلها تحس بأنها مقبولة اجتماعيا وأن لها مكانة وأعاد لها الحياة 

التي عبرت عنها بالكره ، جعلها تحس بالسعادة، االطمئنان  والحب الذي لم 

تعرفه يوما ، عاشت حرمان عاطفي فاألب غائب كليا واألم أيضا كانت تعاني 

  .اتها، فكيف كان بإمكانها تلبية رغبات بناتها من جرح عميق هدد حي

إذن نستنتج من كل ذلك أن الحالة عاشت حرمان من األب ،لذلك فالعالقة       

العاطفية منحتها الكثير وجلبت لها كل ما كانت بحاجة إليه، وما كانت ترغب 

فيه، فالشعور بالنبذ والرفض من طرف األخر هو الذي أدى إلى قلقها 

فهي اآلن تعيش هذه اآلالم من جديد، ألن الشخص الذي أحبته ابتعد وتخوفها،

وتركها وأقنعها بعدم الرجوع إليها ،فهي تعيش نفس اإلحساس السابق وما يحمله 

من معاش نفسي صعب، فالجروح القديمة تحي من جديد ما كان سابقا كتأكيد 

ق يهدد لعدم قبولها حتى من طرف الشخص الذي أحبته ،فهي تعيش جرح عمي

كيانها ، فالطرف األخر خيب أمالها وهذا أدى إلى اضطرابها وأصبحت ال تفكر 

في شيء سوى الموت ووضع حد لهذه المعانات واآلالم فلهذا لجأت إلى المحاولة 

االنتحارية كحل أخير تنهي به كل شيء ، ألن الطرف األخر كان سندها الوحيد 

ي الحياة ،ولم يعد لها أي شيء تتمسك الذي تلجأ إليه ومع فقدانه فقدت كل معان
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فيه ، حيث أصبحت تملك صورة سيئة عن ذاتها والتي ترجع لحياتها الداخلية 

الهشة المهددة بصدع نرجسي أي ما نجده عدم وجود استقرار نرجسي لهذه الحالة 

 ,P.Jeammet et E.Birotوعدم االستقرار النرجسي حسب كل من 

االنسجام بين الحاجات وبين استجابات  يظهر كنتيجة لعدم وجود)1994(

 وهذا ما أظهرته التقنية االسقاطية. المحيط وهذا ما يفرض نفسه عند هذه الحالة 

من خالل اإلجابات الجزئية التي ظهرت بنسبة مرتفعة جدا وذلك في  الروشاخ

واللوحات التي تم فيها الرفض وبأشكال مختلفة Vجميع اللوحات ما عدا اللوحة 

فاع يرجع لهشاشة وحساسية الحالة أي عكس لنا نرجسية هشة لذات غير واالرت

 D.Anzieu,(67 : 2004)قادرة على الخروج من قوقعتها،وهذا االرتفاع حسب 

et C. Chabert" ينحصر في طابع انفعالي."  

  خالصة

سجلت المحاولة االنتحارية عند هذه الحالة في التوظيف البيني، وهذا التوظيف 

لقلق الذي تعيشه الحالة، والذي اعتمد على دفاعات أولية كانت يرجع إلى ا

مجتمعة كلها في مراقبة صارمة للحركات االسقاطية باستعمال العزل ،أما بالنسبة 

الروشاخ ،  كان وسيلة لمواجهة الداخل وهذا ما أظهرته التقنية االسقاطية للكبت

لدفاع وما ظهر هو فالصراعات النفسية جعلتها تلجأ إلى هذا األسلوب من ا

ضعف في االستثمار الحسي لمقاومة ظهور العاطفة واالنفعاالت مما أدى إلى 

فقر في الحياة اإلستهامية والعاطفية ، أيضا كف في التفكير الذي ساهم في فشل 

السيرورات التمايز بين الذات والموضوع مع استحالة التموضع في جو انتقالي 

لواقع والخيال ، اللجوء إلى اإلجابات الجزئية يسمح بالحركية والتبادل بين ا

 والنمطية الفكرية المرتفعة ما يعكس لنا صرامة وجفاف السيرورة التفكيرية،ويبقى
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غياب اإلجابات اإلنسانية والحركية اإلنسانية مرتبط بوجود إشكالية في التقمص 

  .مما اثر ذلك مباشرة على الهوية والتي ظهرت مضطربة 

فسي أدت إلى شلل في العاطفة واللجوء إلى اإلنكار لتفادي بروز سيطرة الكف الن

الصراعات مع عدم وجود إعداد وتهيئ للوضعية االكتئابية المرتبط بفقدان 

  .الموضوع وبقائها تحت وقع العالقة اإلتكالية ما جعلها تلجأ إلى التحطيم الذاتي 

ت التهديم ، كما أن ما يميز التوظيف البيني هو السير السلبي للعاطفة وسلوكا

الحالة تعيش جرح عميق ارتبط بالصراعات النفسية الناتجة عن التفكك األسري 

ومشكلة التفريق فهي لم لم تعرف سوى الرفض والمعاناة من طرف األب ولذلك 

نجد أن المحاولة االنتحارية كانت كتعبير عن نقص في العالقة مع الوالدين 

السابقة وأحدث  أدى إلى إحياء الذكريات وخاصة مع األب ، ورفض األخر لها

ثغرة في نفسية الحالة ، ألن الطرف األخر كان كتعويض عن نقائصها وحاجاتها 

الغير مشبعة وبالتالي فالمحاولة االنتحارية عبرت لنا وجود نزوة عدائية مقابل 

ألنها كانت .اآلالم والمعاناة،و أيضا كانت كوسيلة نداء لجلب اهتمام اآلخرين
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السمات الشخصية لألستاذ وعالقتها بالتحصيل األكاديمي 
  للطلبة

دراسة ميدانية في المدرسة العليا ألساتذة التعليم التكنولوجي 
 رياضيات –فيزياء  –بوهران لطلبة السنة الرابعة مناجمنت 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موريس أودان المتعددة التقنيات الوطنية المدرسة ،سعاد كركاله رحماني. د.أ

  بوهران

  : ملخص

خصية لألستاذ وعالقتها يعالج موضوع هذه الدراسة السمات الش

بالتحصيل األكاديمي للطلبة وهي دراسة ميدانية أجريت في المدرسة العليا 

  .المتعددة التقنيات بوهران على طلبة السنة الرابعة مناجمنت، فيزياء، رياضيات

بعد إجراء الدراسة األساسية من خالل تطبيق استمارة البحث، توصلنا 

ياغتها، ، وهذا يفسر عدم وجود عالقة إلى نفي كل الفرضيات التي تم ص

  .ارتباطية دالة احصائيا بين شخصية األستاذ والتحصيل الدراسي للطلبة

استخلصنا أن شخصية األستاذ ال تؤثر على أوجه التحصيل الدراسي وقد 

للطالب، كون هذا األخير تتحكم فيه ظروف أخرى غير مرتبطة بالمتغير محل 

  .الدراسة

  ، األستاذ الطالب  التحصيل،   السمات:    الكلمات المفتاحية
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  :المقدمة

أي نظام تعليمي فاعلية على  في يعتمد نجاح العملية التعليمية

باعتباره  مدخالت،، وتمثّل مواصفات األستاذ أحدا تلك الالنظام   هذا  مدخالت

العنصر المنّشط للعملية والمتغّير الرئيسي لها، والذي يتوقف على نشاطه 

  .يته نجاح العملية التعليمية بأكملها وبلوغ أهدافهاوفعال

بالرغم من تطور مستحدثات التربية وما تقدمه تكنولوجيا التعليم من 

أساليب ووسائل مبتكرة تستهدف تسيير عملية التعلم فإن األستاذ ال يزال وسيظل 

العامل الحاسم  في هذا المجال فهو الذي ينظم الخبرات التعليمية، وينفذها 

لتحقيق األهداف المحددة، ويقيم مظاهر نجاحها وفشلها، ويعد األستاذ أهم 

عناصر عملية االتصال البشرية التي تفتقدها الوسائل اآللية المستخدمة في 

  .عملية التعليم التعلم

وٕاذا كانت وسائل االتصال الحديثة المسموعة والمقروءة والمرئية قد 

عملية التعليمية، فإن األستاذ ال زال يلعب ساهمت بدور إيجابي في تحسين أداء ال

أدوار متعددة، وٕان كانت هذه األدوار تختلف باختالف قدرة األستاذ ومستوى 

إعداده وتدريسه، وأيضا باختالف نوع الجامعة وطبيعة المادة أو المقياس على 

  .الظروف الحضارية والثقافة واالجتماعية للبيئة المحلية

ات العربية واألجنبية على دور المعلم كموجه في وأكدت الكثير من الدراس

  .العملية التعليمية، ومسير لعملية التحصيل واالستيعاب

 :وانطالقا من هذا كانت إشكالية هذه الدراسة كالتالي
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  :اإلشكالية

التعلم عمل شريف يتطلب كفايات معينة ليس من السهل توافرها عند كل 

كون موسيقاًرا المًعا أو رساما ماهرا أو كاتبا إنسان فكأنه ال يستطيع أي منا أن ي

أو شاعرا فكذلك ليس من استطاعته أن يكون معلما فاعال، فقد وهب اهللا سبحانه 

كل منا خصائص وميزات ومنحه مواهب فريدة من نوعها تجعل لكل منا كيانه 

الخاص وشخصيته ومن أهم هذه األركان أو العناصر األساسية التي تبذل جميع 

  :ارات التربوية جهودا من أجله ومن هذا المنطلق نطرح اإلشكالية التاليةالتي

هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين شخصية األستاذ والتحصيل 

  الدراسي لطلبة السنة الرابعة مناجمنت، الرياضيات، فيزياء؟

  :التساؤالت

حصيل هل يوجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين شخصية األستاذ والت −

  األكاديمي للطلبة للسنة الرابعة مناجمنت؟

هل يوجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين شخصية األستاذ والتحصيل  −

  األكاديمي للطلبة للسنة الرابعة فيزياء؟

هل يوجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين شخصية األستاذ والتحصيل  −

  األكاديمي للطلبة للسنة الرابعة رياضيات؟

  :اتالفرضي

تعتبر الفرضيات جوابا مؤقتا لتساؤل مطروح وعلى ضوء هذا التعريف 

  :تتلخص الفرضيات التالية
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توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائية بين شخصية األستاذ والتحصيل  �

 .الدراسي لطلبة السنة الرابعة

  الفرضيات الفرعية

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين شخصية األستاذ والتحصيل  −

  .ألكاديمي للطلبة السنة الرابعة مناجمنتا

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين شخصية األستاذ والتحصيل  −

  .األكاديمي للطلبة السنة الرابعة فيزياء

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين شخصية األستاذ والتحصيل  −

  .األكاديمي للطلبة السنة الرابعة رياضيات

  :وعدواعي اختيار الموض

يعتبر شخصية األستاذ وعالقتها بالتحصيل األكاديمي من المواضيع التي 

نالت اهتمام الباحثين والمربيين، هناك أسباب موضوعية وأخرى ذاتية دفعتني إلى 

  :إختيار هذا الموضوع فمن

  :األسباب الموضوعية

  .اكتساب خبرة في إجراء البحوث −

  .وشخصية األستاذ االرتباط الوثيق بين موضوع التحصيل الدراسي −

  .المحاولة معرفة الدور الذي نلعبه شخصية األستاذ في التحصيل الدراسي −

  :األسباب الذاتية

  .باعتبارنا أساتذة فيجب علينا التطلع على هذه المواضيع −

معرفة بعض الجوانب لطلبة التي تبدو خفية في تأثيرها على النشاط  −

 .الدراسي
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  أهمية الدراسة 

الحاجة إليها تنبثق من أهمية وتأثير شخصية األستاذ إن أهمية البحث و 

على التحصيل الدراسي، فهذه الدراسة تعتبر فرصة لتعريف الطلبة واألساتذة 

والقائمين بأمور التربية وأولياء األمور بدور الشخصية األستاذ في عملية 

  .التحصيل

  :أهداف الدراسة

الشخصية  بين األهداف المرجوة من هذا البحث هي معرفة العالقة

والتحصيل الدراسي لدى طلبة السنة الرابعة لمدرسة العليا ألساتذة التعليم 

التكنولوجي، وتحديد الدور الذي تلعبه الشخصية في رفع مستوى التحصيل، إلى 

جانب توعية األساتذة بأساليب التي لها دور في عملية التعلم، وكذا معرفة الفروق 

 .ل الدراسيبين الجنسين في مستوى التحصي

  :التعاريف اإلجرائية المستخدمة في الموضوع

   .تتمثل في الدرجة المتحصل عليها من خالل استبيان :شخصية األستاذ

هو مجموعة الدرجات التراكمية التي يتحصل عليها  :التحصيل الدراسي

 .الطالب أي هو المعدل السنوي للمقاييس خالل السنة الجامعية

 : السمات الشخصية لألستاذ

تعتبر الشخصية من المواضيع األساسية التي تعرض لها علم النفس 

بالبحث والدراسة، وهي تمثل البنية األكثر تعقيًدا وتداخال في البناء اإلنساني 

باعتبارها، أي الشخصية، ناتج اشباع حاجات بيولوجية ونفسية فطرية ومكتسبة 
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أ من الطفولة، ثم المراهقة خاضعة لسيرورة التنشئة االجتماعية في كل مراحلها بد

  .والرشد وأخيًرا الشيخوخة

إن الفروق الفردية التي تميز شخصا عن اآلخر ما هي إال مؤشًرا نفسًيا 

وعقلًيا ووجدانًيا واجتماعًيا يدل على التباين واالختالف في الشخصية بين األفراد 

بع والتي تترجم على أساس جملة الصفات أو األبعاد أو السمات التي تط

  .الشخصية وتحدد استجابتها ونمط سلوكها

تتمثل هذه السمات في خمسة عوامل كبرى للشخصية وهي سمة أو 

عامل االنبساط العصبية، االنفتاح على الخبرة، الطيبة، وأخيرا يقظة الضمير 

  .ومن هذه العوامل أو السمات الكبرى بالبحث والدراسة

  :شخصية األستاذ

وم الشخصية من أكثر مفاهيم علم النفس عتبر مفهت  :مفهوم الشخصية

تعقيدا وتركيبا فهو يشمل كافة الصفات الجسمية والعقلية والوجدانية في تفاعلها 

بصفة كلية وفي تكاملها في شخص معين في بيئة اجتماعية معينة، وفي هذا 

اإلشكال تعددت اآلراء وتباينت المحاوالت التي تعالج مفهوم الشخصية وطبيعتها 

عبد الرحمان صالح . (ها واختلفت التعريفات بإخالف وجهات النظروخصائص

  ).18:  2000األزرق 

إن علماء النفس يتوجهون إلى إحدى االتجاهات التالية لمعالجة 

  :الشخصية بتصنيفها إلى اتجاهين تحليلي واتجاها تركيبيا

  :االتجاه التحليلي  .أ 

محي الدين (يسعى إلى تحديد السلوك النفسي فيصفه بثالثة جوانب 

 - الجانب االنفعالي  -الجانب الفكري :أساسية هي) 120: 1982مختار 

  الجانب الفاعل
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 ...تعلم  –تفكير  –حفظ  –انتباه  –إدراك  :الجانب الفكري -

   ...قلق –ألم –حب  –لذة  –فرح  –غضب  –وفخ :الجانب االنفعالي -

 .الخ... دوافع مختلفة فيزيولوجية، اجتماعية : الجانب الفاعل -

  :االتجاه التركيبي  .ب 

يرى أن نفسية اإلنسان تعمل كوحدة ينبغي دراستها ويطلق عليها 

الشخصية، وهذه الدراسة أصبحت واسعة لكثرة ما وضع فيها من أبحاث 

  .ونظريات

  :تعاريف الشخصية  .ج 

 اللفظ من مشتقة"personnalité"الشخصية كلمة أصل إن

ر الذي يظهر به كشخص يقوم الوجه المستعا أو القناع وهو"persona"الالتيني

  .بدور من أدوار المسرحية

الشخصية عند عامة الناس تختلف عن ما هو عند  :التعريف العام .1

العلماء، فترى خطأ بعض الناس في نظرهم أن فالن له شخصية واآلخر ليست 

له شخصية وهذا معناه أن الشخصية في نظرهم شيء موجود ومقصود بينما في 

شخصيته الخاصة به ويكمن االختالف في نوعها وليس في  الواقع أن لكل واحد

  .وجودها أو انعدامها

تدل كلمة الشخصية في اللغة العربية على ما  :التعريف اللغوي .2

يخص الفرد وليس من غيره، كما تفي الشخوص واالرتفاع وتطلق على أي فرد 

  .من الناس وشخص بمعنى عن وهذا التحديد ليس تقنيا

لقد تعرض عدد كبير من الباحثين في تحديد : ي التعريف االصطالح .3

مفهوم الشخصية لكنهم اختلفوا فيه ألنه أكثر تعقيدا، وتركيبا فهي تشمل جميع 
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الصفات الجسمية والعقلية والوجدانية في تفاعلها وتكاملها في شخص معين ومن 

  :بين التعريف لبعض العلماء ما يلي

تنظيم يقوم على أساس من  عبارة عن"بأنها  "Besnard"تعريف بيسار 

عادات الشخص وسيماته وهي تنبثق من العوامل البيولوجية واالجتماعية 

  ).39: 1982محي الدين مختار " (والثقافية

تنظيم عقلي لإلنسان عند مرحلة "بأنها  "Karskal"ويعرفها كارسال 

خالقية معينة من مراحل نموه تتضمن جميع جوانبه العقلية المزاجية والمهارات األ

  ).45: 1992جمال صليب " (واالتجاهات التي كونها خالل حياته

واصل "فيعرفها على أنها  "Mortain prince"أما موريتن برانس 

جميع االستعدادات والميول، والغرائز والدوافع والقوى البيولوجية الفطرية الموروثة 

ريس وكالن مو " (وكذلك الصفات واالستعدادات والميول المكتسبة من الخبرة

1977 :79.(  

مجموعة النشاطات التي "بأنها  "Watson"بينما يعرفها واطسون 

تالحظ عند الفرد عن طريق مالحظة فعلية خارجية لفترة من الزمن تسمح 

  ).13: 1978علي زيغود (بالتعريف على ذلك النشاط تماما 

فإنه يرى الشخصية " "Walter Michel"وٕاذا ذهبنا إلى والثر مشال 

ى أنها تلك األنماط المتميزة من السلوك بما فيها األفكار واالنفعاالت التي عل

: 1977صالح الشماع " (تطبع تكيف كل فرد من المواقف التي يوجد فيها

139.(  

بأن الشخصية هي التنظيم الديناميكي في نفس " "Al port"ويرى ألبرت 

فرد طريقة خاصة في الفرد لتلك االستعدادات الجسمية والنفسية التي تحدد لل

  ".التكيف مع بيئته
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مجموعة الصفات "الشخصية بقوله هي  "عطية األبرشي"في حين يرى 

  ".والمزايا الذاتية التي يتوج بها اإلنسان

أن الشخصية : "فيتحدث في موضوع الشخصية قائال "علي الشوكي"أما 

خاصا قوة خفية تنبعث من ذات اإلنسان فتضفي على صورته الحقيقية طابعا 

يجعله يؤثر في نفوس بني جنسه تأثيرا مغناطيسيا يختلف قوة وضعفا ويتولد 

تأثير هذه القوة نتيجة لما تتركه هيئة ذلك اإلنسان وتصرفاته في نفوس اآلخرين 

من انطباعاته فإن كانت طيبة األثر حسنة الوقع وجميلة االنعكاس دلت على 

على من يتصل من الناس وقد  السمو والقوة وفرضت الحب والهيبة واالحترام

تفرض الهيبة فقط حين تحجز عن استبيان بذور الحب واالحترام في النفوس 

وٕان " إن صاحبها ذو شخصية قوية محبوبة أو مكروهة"وعلى كل حال يقال 

كانت خالف ذلك قيل أن صاحبها ذو شخصية ضعيفة أو محترمة أو في مرتبة 

  .بين القوة والضعف

  :تعليق

العنا على أدبيات المفهوم خلصنا إلى نتيجة مفادها أن هذه من خالل اط

التعريفات تختلف وذلك راجع لتعدد واختالف تعاريف الشخصية و الفكرة التي 

نتفق عليها هي أن الشخصية تتشكل من صفات وراثية تولد مع الفرد وأخرى 

كتساب يكتسبها نظرا لوجود عالقة ديناميكية بينه وبين بيئته ويتغلب جانب اال

على جانب العامل ومهما كان نوع الصفات هذه فإنها تبقى العامل األساسي 

 .الذي يميز الفرد عن غيره

  للشخصية المكونة العوامل

كثير من األحيان يعتمد االنسان في تصنيف األفراد حسب عوامل  في

معينة كاالنتماء الجهوري والمعتقدات الدينية أو االنتماء السياسي والسن وغير 
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ذلك من العوامل التي تقترن بالمتغيرات وعوامل أخرى حسب الصفات الجسمية 

  .أو المزاجية أو العقلية

وحسب هذا التصنيف هناك عدة أنماط يمكن أن تصنف على أساسها كل 

شخصية ومكن أشهر الباحثين الذين ربطوا بين أبعاد الجسم المختلفة وأنواع 

لذي انطلق من دراسة قياسية ألبعاد وا" Child on" "سيلدون"المزاج الباحث 

: أنماط أساسية هي) 3(الجسم األمامية الخلفية والجنسية وخصوصا في ثالثة 

  ).171: 1990مصطفى عشون (

أصحاب هذا النمط يتميزون بسمنة  » Endomorphe «: النمط الباطني -1

  .البطن وأجسامهم مستديرة ورخوية

يزون بعضالت قوية أصحابه يتم » Mésomorphe «: النمط العضلي -2

  .وبدن قوي وجسم مستطيل عند الرياضيين

أصحاب هذا النمط يتميزون بالنحافة  » Ectomorphe «: النمط النحيل -3

  .والنعومة والطول

الذي يحدد  (Alperatt)وكذلك عامل السمات الذي برز فيه ألبرت 

  :العوامل المكونة للشخصية والتي يستخلص منها أربعة نتائج هامة وهي

  .يولد الطفل بشخصية كاملة التكوين ولكنه يبدأ بتكوينها منذ الوالدة ال

أول ما يميز الطفل من حيث صفاته الكيفية هو شدة فعالية تكرارها 

  .وتعبيره االنفعالي وهذان العامالن من نتائج الوراثة

من الواضح أنه ال يوجد قبل الشهر الرابع مقدار من التعلم والنضج 

  .دات تكييفه نحو المحيط الطبيعي واألشخاصالكافي لتكوين عا
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تميل الصفات الهامة عن الحياة إلى البقاء ويبدو الطفل مستعدا لتعلم 

  .بعض أشكال التكيف والعزوف عن بعضها اآلخر

عندما نستعرض أهم السمات الشخصية للمعلم :سمات الشخصية

وٕاداري،  قائد:العصري نجد أن هذا المحور يتضمن السمات الشخصية التالية

سمو فكري، عادل وموضوعي، عزم حديدي، عطاء أبدي، إقدام فدائي، تطلع 

مستقبلي، أسلوب حضاري، اتزان انفعالي، انتماء وطني، خفيف حسي، توافق 

 .نفسي، هندام مثالي، طموح أبدي

 :استنتاج

تعرضنا مفهوم الشخصية وفيما تتجسد شخصية األستاذ، حيث تلعب 
ما في العملية التعليمية، تلك الشخصية هي أساس شخصية األستاذ دورا مه

التفاعل الموجود بين الطالب واألستاذ كما تعرضنا إلى السمات التي يجب أن 
يتحلى بها األستاذ الناجح باعتباره نموذجا يقتدى به الطالب، ولكي تؤثر 

  .باإليجابي عليهم من حيث السلوك والطموح

  األكاديمي التحصيل

ى التحصيلي للطلبة من أهم أهداف العملية التعليمية إال يعتبر رفع المستو 

أن هناك عوامل كثيرة تؤثر على مستوى التحصيل وتضعفه، فأهمية التحصيل 

الدراسي ترجع لكونه يحدد المستوى التعليمي للطلبة من خالل العملية التربوية 

ايير التي تعكس شخصية التي تهدف إلى بناء شخصياتهم، كما تعد من أحد المع

  .األستاذ وتمكنه من التدريس

  :مفهوم التحصيل

حصول الشيء  –يحصل  –هي كلمة مأخوذة من الفعل حصل :لغة

  )229: 1998أحمد زكي بدوين، (ويقال حصل على شيء أي حازه وملكه 
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التحصيل المدرسي هو التقدم نحو الهدف المنشود في مجال  :اصطالحا

علم النفس للتحصيل النفسي والتحصيل الدراسي يستخدم  التعليم من خالل معجم

لإلشارة إلى التحصيل األكاديمي هو في هذه الحالة يستخدم ليشير إلى القدرة 

على أداء المتطلبات النجاح المدرسي سواء في التحصيل بمعناه العام أو النوعي 

  ).93: 1979فرج عبد القادر، (لمادة دراسية معينة 

  :النفسيةتعريف الموسوعة 

أنه يحقق المرء لنفسه مستويات أعلى من العلم : "التحصيل على أنه 

والمعرفة، الذي يقارن عادة بالدراسة، فنقول مستوى التحصيل الدراسي ونعني به 

  ".الدرجة التي يتحصل عليها المرء في امتحان مقنن

من خالل هذه التعارف يمكن أن نعتبر التحصيل الدراسي هو أحد 

  .معلومات الخاصة لقياس الشخصية سواء للطالب أو األستاذمصادر ال

  :العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي

تتعدد العوامل المؤثرة في التحصيل لدى الطلبة وتختلف من طالب آلخر 

وقد تتدخل هذه العوامل لتؤثر على التحصيل سواء كان نوع التأثير إيجابيا أو 

  :سب الطبيعة إلى ثالثة عواملسلبيا ويمكن تقسيم هذه العوامل ح

  :تتمثل في ما يلي :العوامل المتعلقة بالمحيط .1

المستوى االجتماعي، الجو المدرسي، تأثير اآلخرين على تحصيل  �

  .الطالب

  :العوامل المتعلقة بالطالب .2

  .تقدير الطالب لنفسه، شخصية الطالب �

  :العوامل المتعلقة باألستاذ .3
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تدريس، عامل التنظيم، شخصية األستاذ، طرق األساتذة في ال �

  .عامل التكرار، عامل الدقة

  :دور األستاذ في التحصيل الدراسي

يستطيع األستاذ استخدام العديد من االستراتيجيات لجعل الطلبة مسؤولين 

عن تعلمهم وذلك من خالل الطلبة إلى األسلوب األفضل في التعليم ويبينون لهم 

التي ما زالت بحاجة إلى التحسين، كما المجاالت التي حققوا فيها إنجازات وتلك 

  .يتوجب على األساتذة إظهار الدعم واالهتمام لطلبتهم

لكن يوجد العديد من األساتذة الذين يمارسون وظيفة ليست مهنة على حد 

والذي يشير إلى عدد من السمات التي تفرز هذه الفئة  » Heath «" هث"تعبير 

  :من األساتذة وهي

حيث يصل إلى األكاديمية ويغادرها في : بالحد األدنىيمارس المعلم عمله  -1

الوقت المحدد، ويقام األعمال والمسؤوليات اإلضافية ما لم تكن مدفوعة 

  .األجر ويكثر التغيب عن األكاديمية بحجة المرض

فهو يتدمر من راتبه، أوضاع العمل، الطالب، آبائهم والهيئة  :دائم الشكوى -2

  .التدريسية

يحاضر ويقرأ من الكتاب ويعطي واجبات منزلية  :نيبذل أقل جهد ممك -3

بسيطة ويعتمد على االمتحانات الموضوعية، يقاوم األفكار التي تتطلب وقتا 

  .إضافيا وطاقة

  .لديه سلبية وشك نحو اآلخرين وكثير النقد -4

فهو المعلم الذي " هث"أما المعلم الذي يقود طلبته نحو النضج كما يعتقد 

  :ةيتصف بالخصائص التالي

  .لديه كفايات في عدة مجاالت وليس األكاديمية فقط  -1
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يستطيع أن يعطي من طاقته دون مقابل، ويكون متحمسا لعمله كمعلم   -2

  .ومبتهجا بالمشاريع الجديدة

  .يتقبل ذاته ويثق بها واآلخرين ويتحلى بروح الدعابة -3

أن أغلب الدراسات تشير إلى أن المعلم الجيد ) 23: 1991(وبين أسعد 

  :الطالب هو يتمتع بمنظومات خمس من الصفات وهي بنظر

  .مثل التقييد بالنظام والعدل والموضوعية والصراحة: الصفات الشخصية  .أ 

  .مثل التقييد بالنظام والعدل والموضوعية والصراحة: الصفات االنضباطية  .ب 

  .كالقدرة على إثارة االهتمام والمعرفة الواسعة: الصفات اإلنتاجية  .ج 

  .كالمشاركة في األلعاب :الصفات الترويحية  .د 

رغدة شريم، (مثل المظهر الخارجي والزينة والصوت  :الصفات الجسمية  .ه 

2009 :140.( 

  :استنتاج

ما يمكن استخالصه هو أن التحصيل الدراسي يعتبر معيارا يمكن في 

ضوئه تحديد المستوى التعليمي للتلميذ ومصدرا لتقديره واحترامه من طرف 

  .المحيطين به

بالدرجة األولى على قدرات الطالب وما لديه من خبرة ومهارة وهو يعتمد 

وتدريب، إال أنه يتأثر ببعض المتغيرات منها التنشئة الصفة، ويقاس بالدرجات 

  .التي يتحصل عليها التلميذ في االمتحان

  الجانب التطبيقي :ثانيا

  :تناولت الدراسة جملة من اإلجراءات المنهجية نلخصها فيما يلي
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االستطالعية قصد التأكد من صالحية االستمارة، لدراسة أساسية الدراسة 

مع تحديد مكانها ومدتها وٕامكانية تطبيقها، ومواصفات العينة وكذلك أداة الدراسة، 

  .وفي األخير األسلوب اإلحصائي المتبع

  :الدراسة االستطالعية

  :قبل الشروع في الدراسة األساسية قمنا بدراسة استطالعية بغرض �

  ر استمارة البحثاختيا �

  الوصول إلى استبيان نهائي �

تحديد الصعوبات والمشاكل المتعلقة بالفهم والصيانة اللغوية للفقرات من  �

  .أجل تبسيطها وٕاعادة صياغتها وجعلها في متناول المستجوبين

معرفة المشاكل التي تصادفنا عند التطبيق، إليجاد حل لها وتفاديها في  �

  .الدراسة األساسية

  .من ثبات وصدق أدوات الدراسةالتأكد  �

  :أدوات القياس

  استمارة قياس شخصية األستاذ �

المعدل التحصيلي السنوي للسنة الرابعة مناجمنت والسنة الرابعة رياضيات،  �

  الرابعة فيزياء

قمنا ببناء االستبيان بأخذ أهم ما جاء في الجانب النظري لبحثنا 

سؤال، ) 14(ت في النهاية على واالعتماد على الدراسات السابقة، والتي احتو 

حيث كنا في كل مرة نعيد بناءها على التوجيهات التي قدمت لنا من طرف 

 .األستاذ المشرف

  :عينة الدراسة
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طالب من المدرسة العليا ألساتذة التعليم  120تكونت العينة على 

  :التكنولوجي بوهران

  طالب من الرابعة مناجمنت 48 �

  طالب من الرابعة فيزياء 34 �

  طالب من الرابعة رياضيات 83 �

  :مكان الدراسة

قمنا بالدراسة االستطالعية بالمدرسة العليا ألساتذة التعليم التكنولوجي 

  .بوهران قسم مناجمنت، قسم الفيزياء، قسم الرياضيات

  :الدراسة األساسية

) 14(كانت أداة البحث استبيان قياس شخصية األستاذ وقد اشتملت 

نعم، أحيانا، ال ولكل مستوى درجة : الث مستويات هيسؤال مغلقة ويقابلها ث

وإليجاد مستوى شخصية ألستاذ ) 3( –) 2( –) 1: (محددة، هي على الترتيب

  .تجمع مختلف الدرجات التي تحصل عليها

  :عينة الدراسة ومواصفاتها

  توزيع األفراد حسب الشعبة ) 01(جدول رقم 

  النسبة المئوية      العدد  الشعبة

 % 40  48  مناجمنت

 % 31.67  38  رياضيات

 % 28.33  34  فيزياء

 % 100  120  المجموع
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  :مكان الدراسة

أجريت الدراسة في المدرسة العليا ألساتذة التعليم التكنولوجي بوهران بقسم 

  .الرابعة مناجمنت، الرابعة فيزياء، الرابعة رياضيات

  :مدة الدراسة

إلى  12/11/2014ن لقد تم إجراء الدراسة في المدة الممتدة ما بي

24/05/2015.  

  :عرض النتائج ومناقشتها

  :عرض النتائج .1

  :عرض نتائج الفرضية العامة

  :الفرضية العامة

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين شخصية األستاذ وتحصيل طلبة 

  .السنة الرابعة من المدرسة

يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون للعالقة ) 02(الجدول رقم 

  .باطية بين شخصية األستاذ والتحصيل الدراسي لدى العينة الكليةاالرت

  )120= ن (

معدل ارتباط   المتغيرين

  بيرسون

مستوى 

  الداللة

 غير دال  0.024 −  شخصية األستاذ وعالقتها بالتحصيل الدراسي

نستنتج من خالل النتائج المحصل عليها في الجدول أعاله والتي تبين أن 

  .وهي غير دالة وبذلك فإن الفرضية لم تتحقق) 0.02 - (ي معامل االرتباط يساو 
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  :عرض نتائج الفرضيات الفرعية

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين شخصية  :الفرضية األولى

  .األستاذ وتحصيل طلبة السنة الرابعة مناجمنت

  )48= ن ( :يبين نتائج الفرضية األولى) 03(الجدول رقم 

معدل ارتباط   المتغيرين

  بيرسون

مستوى 

  الداللة

 غير دالة  0.114 −  شخصية األستاذ وتحصيل طلبة الرابعة مناجمنت

نستنتج من خالل النتائج المحصل عليها في الجدول أعاله والتي تبين أن 

  .وهي غير دالة وبذلك فإن الفرضية لم تتحقق) 0.11 - (معامل االرتباط يساوي 

دالة إحصائيا بين شخصية توجد عالقة ارتباطية  :الفرضية الثانية

  .األستاذ وتحصيل طلبة السنة الرابعة رياضيات

  )38= ن ( :يبين نتائج الفرضية الثانية) 04(الجدول رقم 

ارتباط معامل   المتغيرين

  بيرسون

مستوى 

  الداللة

 غير دالة  0.083  شخصية األستاذ وتحصيل طلبة الرابعة رياضيات

ا في الجدول أعاله والتي تبين أن نستنتج من خالل النتائج المحصل عليه

  .وهي غير دالة وبذلك فإن الفرضية لم تتحقق) 0.08(معامل االرتباط يساوي 

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين شخصية  :الفرضية الثالثة

  .األستاذ وتحصيل طلبة السنة الرابعة فيزياء

  )34= ن :(يبين نتائج الفرضية الثالثة) 05(الجدول رقم 
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معدل ارتباط   لمتغيرينا

  بيرسون

مستوى 

  الداللة

 غير دال  0.065  شخصية األستاذ وتحصيل طلبة الرابعة فيزياء

نستنتج من خالل النتائج المحصل عليها في الجدول أعاله والتي تبين أن 

  .وهي غير دالة وبذلك فإن الفرضية لم تتحقق) 0.06(معامل االرتباط يساوي 

  :بحثمناقشة نتائج فرضيات ال .2

من خالل عرض نتائج الفرضية العامة تأكد أنه ال يوجد عالقة ارتباطية 

دالة إحصائيا بين شخصية األستاذ وتحصيل طلبة السنة الرابعة مناجمنت، 

ومن ذلك فإن الفرضية لم تتحقق بوجود عالقة ارتباطية دالة . فيزياء، رياضيات

ة السنة الرابعة وبناًء احصائيا بين شخصية االستاذ والتحصيل الدراسي للطلب

على هذا نستنتج أن شخصية األستاذ ال تتدخل في التحصيل للطلبة حيث أنه 

  .شخصية األستاذ ال تعتبر معيارا لقياس التحصيل الدراسي

  :وهذا ما تم تأكيده في نتائج الفرضيات حيث توصلنا بعدم تقبلها بالقول أن     

دالة إحصائيا بين شخصية  ال توجد عالقة ارتباطية :الفرضية األولى �

 .األستاذ وتحصيل طلبة السنة الرابعة مناجمنت

ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين شخصية  :الفرضية األولى �

  .األستاذ وتحصيل طلبة السنة الرابعة رياضيات

ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين شخصية  :الفرضية األولى �

  .سنة الرابعة فيزياءاألستاذ وتحصيل طلبة ال

  :ويرجع هذه النتائج في نظرنا إلى أن
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عدم تأثر الطالب في المرحلة الجامعية بشخصية األستاذ بحيث ال تلعب 

  .شخصية األستاذ دورا مهما في تحصيل الطالب، هذا من جهة

والسبب الثاني هو أن الطلبة الذين شملتهم الدراسة أغلبهم لم يجد األستاذ 

وب التدريسي المساعد على التحصيل الجيد، وبذلك فإن شخصية التشجيع واألسل

األستاذ حسب النتائج لم تمثل لدى أفراد العينة الدافعية الحقيقية والعامل المساعد 

  .والفرصة الحقيقية لمستوى أعلى من التحصيل

كما نالحظ من خالل أجوبة أفراد العينة عن األسئلة أن الطلبة لم يجد 

النمط الناجح والفاعل في المجال التعليمي، ذلك النمط الذي في بعض األساتذة 

يتبع األساليب الحديثة في التدريس من خالل المناقشة والحوار وعمل 

  .المجموعات ويركز على فهم الطالب وليس قدرتهم في الحفظ

فالطالب يجب أن يشعر بقيمته في الفصل وأن تكون له مشاركة فعالة 

  .مما يرفع من روحه المعنوية ويشجعه التحصيل أكثرواحترام من قبل الزمالء 

  :خالصة

بعد إجراء الدراسة األساسية وعرض النتائج وتحليلها من خالل تطبيق 

استمارة البحث، توصلنا إلى نفي كل الفرضيات التي تم صياغتها في مدخل 

الدراسة وهي وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين شخصية األستاذ والتحصيل 

لدراسي ومن خالل نتائج االستمارة والمعدل السنوي لطلبة السنة الرابعة، وجدنا ا

وهو غير دال، وهذا يفسر بعدم وجود عالقة  0.02 –معامل االرتباط يساوي 

ارتباطية دالة احصائيا بين شخصية األستاذ والتحصيل الدراسي، وتم تقييم عينة 

، تم الوصول إلى أن هذه )تمناجمنت، فيزياء، رياضيا(الدراسة حسب الشعب 

  .العالقة غير مثبتة لدى الشعب
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  مستوى المهارات اإلرشادية لدى مستشاري التوجيه

  و اإلرشاد المدرسي و المهني

 دانية بمراكز التوجيه المدرسي والمهنيدراسة مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2وهران جامعة،  هامل منصور.د.أ و  2، جامعة وهران  بلقاسم محمد   

  :الملخص  

تهدف الدراسة الحالية لمعرفة مستوى المهارات اإلرشادية لدى مستشاري     

التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني ، ولتحقيق أغراض الدراسة قاما الباحثان ببناء 

مستشارا  60مقياس خاص بالمهارات اإلرشادية ، طبق على عينة عشوائية قوامها

يزان ، وبعد معالجة البيانات باستخدام من  واليات مستغانم، أدرار وغل

  :، تم التوصل إلى النتائج التالية  SPSS20برنامج

مستوى المهارات اإلرشادية لدى مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي  -

  .والمهني مرتفع 

يؤثر متغير التخصص األكاديمي على المهارات اإلرشادية لدى  -

ي ، في حين ال يوجد أثر مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهن

 .لمتغير سنوات الخدمة 

مستشار التوجيه  -المهارات اإلرشادية  - المهارة :  الكلمات المفتاحية

  واإلرشاد المدرسي والمهني 
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  :مقدمة

يكتسي نظام التوجيه و اإلرشاد المدرسي أهمية متنامية داخل بنية أي نظام    

تي تلتقي عند بؤرة عامة هي المالئمة تعليمي طموح ،اعتبارا ألدواره المتعددة ال

بين مؤهالت الفرد العلمية و أنماط الدراسة و المهنة بهدف تطوير النضج في 

االختيار الدراسي و المهني و تحقيق التكيف و النمو الدراسي و المهني ،مع 

  ). 45: 2013آمجيدي ،(  احترام ميول و مؤهالت المتعلمين

لمدرسة ال تفهم حاجات التلميذ ومشكالته ونجد في كثير من األحيان أن ا

الدراسية والمدرسية ، وال تتهيأ لمواجهة متطلبات نموه العقـلي والمعرفي 

واالجتماعي، بل تقف في وجهه وتتهمه بالتقاعس ومن ثم يظهر للتلميذ سلوكات 

ال تتناسب مع المعايير االجتماعية السائدة ، وتأخذ هذه السلوكات أشكاًال مختلفة 

   جلى في العدوان و السخرية واللهو و التمرد والالمباالة أو االنطواء و العزلة تت

  .التوترات االنفعالية وعدم الرغبة في المدرسة و 

وكل ذلك يزيد من قلق التلميذ واضطرابه وينعكس سلبًا على تحصيله الدراسي،   

ير وأما األهل فهم يشتكون من حاالت ضعف مستوى أبنائهم وتحصيلهم ، غ

مدركين لألسباب الحقيقية أو سبل عالجها، و قد يلجأ البعض منهم إلى 

  األساليب غير التربوية لحث أبنائهم على االجتهاد وكثيرًا ما تكون النتائج سلبية

  ).34:.1996( الزبون

من هذا المنطلق جاءت خدمات التوجيه و اإلرشاد في المدارس كوسيلة و      

ية، في عصر تتغير فيه االحتياجات بتسارع مذهل، فعالة من أهم وسائل الترب

 .وتتصاعد فيه المشكالت في البيئة المدرسية والعائلية واالجتماعية والحياتية

تعتبر خدمات اإلرشاد أداة تربوية نفسية شاملة تساعد على إشباع لهذا  و   
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حاجات التالميذ وتقوية حوافزهم وٕاثراء خبراتهم، وهي تسهم بشكل كبير في 

تحقيق النمو السوي لديهم وفقًا لميولهم و قدراتهم واستعداداتهم، وتقدم لهم 

إرشادات تساعدهم على حل مشكالتهم الدراسية بأسلوب علمي تربوي، وعلى 

  .تجنيبهم الشعور بالفشل وعدم القدرة على التكيف الدراسي و الشعور بالنقص

والمناسبة وتنمية شعوره  كما يركز على إمداد التلميذ بالمعلومات المتنوعة   
بالمسئولية بما يساعده على فهم ذاته والتعرف على قدراته و إمكاناته ومواجهة 
مشكالته واتخاذ قراراته، ويقدم اإلرشاد أي الجانب اإلجرائي العملي في مجال 
التوجيه واإلرشاد المدرسي ، وهو العملية التفاعلية التي تنشأ عن عالقة مهنية 

يقوم فيها المرشد من خالل تلك ) تلميذ ( ومسترشد ) خصص مت( بين مرشد 
العملية بمساعدة التلميذ على فهم ذاته ومعرفة قدراته وٕامكاناته، والتبصير 
بمشكالته ومواجهتها وتنمية سلوكه االيجابي ، وتحقيق توافقه الذاتي والبيئي 

نيات للوصول إلى درجة مناسبة من الصحة النفسية في ضوء مجموعة من الف
( والمهارات المتخصصة والتي تستخدم في العملية اإلرشادية

 . ) 88:.2010زغبوش،علوي،
و أن نجاح العمل اإلرشادي في المدرسة جزء أساسي من نجاح العملية    

التربوية ،و يعتمد بدرجة كبيرة على فاعلية مستشار التوجيه و اإلرشاد  المدرسي 
هذه الفعالية بعوامل منها كفاءات شخصية و و ترتبط .و أدائه لدوره بشكل فعال 

مهارات أدائية ،و االستمرار في تطوير هذه القدرات من خالل االكتساب و 
التعديل عن طريق التكوين بمختلف أنواعه أثناء تكوين الخدمة و تكوين ذاتي 

  .مستمر 

 و يحتاج العمل اإلرشادي مع التالميذ إلى مجموعة من المهارات التي ينبغي   
و نظرا ألهمية .التوجيه و اإلرشاد المدرسي للقيام بدوره  أن تكون لدى مستشار

اإلرشاد المدرسي في العملية التعليمية ،فقد حظي باهتمام كبير في إصالحات 
المنظومة التربوية الوطنية األخير ،حيث ظهر مصطلح اإلرشاد المدرسي كمفهوم 

جانفي  23المؤرخ في  04/08جديد في القانون التوجيهي للتربية الوطنية 
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       ،و بروز شبكة جديدة من المفاهيم أطرت مهام و  67و 66،في مادته 2008
نشاطات موظفي التوجيه المدرسي كمفهوم اإلرشاد،المرافقة ،المشروع الشخصي 

و أضيف مصطلح إرشاد إلى صفة الموظف و التي لم ...للتلميذ ،تربية االختيار
حظي كذلك  باهتمام من طرف الباحثين في السنوات  كما.تكن موجودة سابقا 

إلى الكشف عن درجة امتالك المرشدين ) 2015( فهدفت دراسة نبهان .األخيرة 
التربويين للمهارات اإلرشادية في التعامل مع األزمات بالمدارس بمحافظة غزة ،و 

مرشد و مرشدة و خرج الباحث 141طبقت الدراسة على عينة متكونة من 
عة من النتائج أهمها امتالك المهارات اإلرشادية بتقدير مرتفع ،ووجود بمجمو 

) 2014(أما  دراسة شاهين .فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير سنوات الخبرة 
في المدارس الحكومية  التربويينفهدفت إلى تحديد درجة امتالك المرشدين 

تالكهم لهذه المهارات الفلسطينية للمهارات اإلرشادية ،و تحديد االختالف درجة ام
بحسب بعض خصائصهم النوعية ،و من وجهة نظر المرشدين أنفسهم ،و 

ووزعت استبانة المهارات على عينة من المرشدين .استخدم المنهج الوصفي 
 49العاملين بمحافظة رام اهللا و البيرة بطريقة المعاينة العنقودية و عددهم 

اراتهم كانت بتقدير متوسط وبنسبة و أظهرت النتائج أن تقديراتهم لمه.مرشدا
كما أظهرت النتائج وجود فروق في درجة امتالك المهارات تبعا .  47.3%

و لم تكن الفروق دالة في التخصص أو سنوات .لمتغير الجنس و لصلح اإلناث
  .الخبرة 

،و التي هدفت إلى الكشف عن واقع ) 2010( و دراسة فنطازي كريمة    

المرحلة الثانوية و دورها في معالجة مشكالت المراهق  العملية اإلرشادية في

المتمدرس ،من خالل دراسة أراء مستشاري التوجيه و اإلرشاد المدرسي و المهني 

و توصلت النتائج إلى أن هناك إجماع .و التالميذ ،و أجريت الدراسة بقسنطينة 

عوقات تحول بين أفراد العينة على أن العملية اإلرشادية تعاني من عراقيل و م

  .دون الوصول إلى األهداف المسطرة 
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، هدفت إلى الكشف عن إدراك المرشدين )2005(بينما دراسة السفاسفة    

، )ألنمائي،الوقائي والعالجي(التربويين ألهمية العمل في مجاالت اإلرشاد 

وممارستهم للعمل في هذه المجاالت، ومعرفة داللة الفروق في إدراك األهمية 

العمل في هذه المجاالت تبعا لمتغيرات جنس المرشد، وخبرته وممارسة 

مرشدا ) 132(وتخصصه، والتفاعل بين هذه المتغيرات، وتكونت عينة الدراسة 

وأشارت النتائج إلى .ومرشدة في المدارس الحكومية في إقليم الجنوب في األردن

غالبا، وكان  أن إدراك المرشدين ألهمية العمل في مجاالت اإلرشاد المختلفة كان

المجال النمائي، المجال العالجي، ثم : ترتيب هذه المجاالت حسب األهمية هو

المجال الوقائي، كما أن ممارسة المرشدين للعمل في مجاالت اإلرشاد المختلفة 

كما أشارت النتائج إلى أنه لم يكن لمتغير الجنس وسنوات الخبرة . كانت جيدة

إدراك المرشدين ألهمية العمل في مجاالت والتخصص والتفاعل بينهم أثر في 

اإلرشاد المختلفة، كما ظهرت فروق تعزى للجنس ولمصلحة اإلناث في ممارسة 

المرشدين للعمل في مجاالت اإلرشاد على المقياس ككل، إضافة لتفاعل الجنس 

والخبرة في المجال العالجي ولمصلحة اإلناث من ذوات الخبرة المتوسطة في 

  .يالعمل اإلرشاد

، التي هدفت إلى معرفة وتقويم )2008(دراسة زياد محمود محمد شومان    

مستوى األداء الوظيفي للمرشدين النفسين في محافظات قطاع غزة ومعرفة 

الصورة التي هم عليها في أدائهم الوظيفي وذلك في ضوء بعض المتغيرات، على 

كالة الغوث الدولية مرشد ومرشدة من العاملين في كل من و ) 207(عينة قوامها 

والمرشدين النفسيين العاملين في وزارة التربية والتعليم، ومن النتائج التي تم 

  : التوصل إليها
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انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األداء الوظيفي للمرشدين 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ). ذكر، أنثى(النفسين تعزى لمتغير الجنس 

ال .األداء الوظيفي للمرشدين النفسين تعزى لمتغير لسنوات الخبرةفي مستوى 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األداء الوظيفي للمرشدين النفسين 

  .تعزى لمتغير رضا المرشدين عن العمل

، هدفت الدراسة إلى تشخيص اإلعداد )1999(دراسة ملحم و الطويل     

 611و تكونت عينة الدراسة من .واقع و المأمول المهني للمرشد الطالبي بين ال

عضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود  61موجه إرشادي و 94مرشد و 

،استخدم الباحثان استبيانات ،و قد توصلت النتائج إلى أن قسم علم النفس يقدم 

أكثر المواد ذات العالقة بمجال اإلرشاد ،كما اتفقت أراء أساتذة الجامعة و 

و المرشدين على أن أساليب تشخيص و عالج التأخر الدراسي و من الموجهين 

أهم الموضوعات ،ثم خصائص النمو ،ثم المهارات األساسية في المقابلة ثم 

و أوصت الدراسة بضرورة استبعاد خريجي .التدريب العملي في مجال اإلرشاد 

خاصة  ورةقسم علم االجتماع من العمل في مجال اإلرشاد و ضرورة ألحاقهم بد

  )17:.2010فنطازي كريمة، (:ورد في  . بهذا الغرض

،و التي هدفت إلى الكشف عن وجهة ) 2002 (و دراسة العموش سميرة    

نظر مرشدي المدارس الحكومية في األردن حول الكفايات اإلرشادية لديهم ،و 

الجنس ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة و متغير (عالقتها ببعض المتغيرات 

مرشد و مرشدة ،و استخدمت الباحثة  177،و تكون عينة الدراسة من )يب التدر 

و قد أظهرت النتائج  أن الكفايات متوفرة لدى المرشدين .أداة قامت بإعدادها 

و أشارت إلى أنه ال توجد .بدرجة عالية في ثمان مجاالت من مجاالت الدراسة 

ف الجنس أو فروق دالة في توفر الكفايات لدى المرشدين ترجع الختال
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أما فيما يتعلق بمتغير الخبرة فقد وجدت الباحثة أن هناك فروق ذات .التدريب

داللة إحصائية في توفر الكفايات لدى المرشدين لصالح المرشدين من المستوى 

و فروق ذات داللة في توفر الكفاءات ترجع لمتغير المؤهل .الثالث و الرابع 

  .العلمي لصالح حملة ديبلوم العالي 

إن معظم الدراسات السابقة اهتمت بالدور الذي يقوم به مستشار التوجيه و    

اإلرشاد المدرسي و المهني أو المرشد المدرسي ،و عالقته بالتالميذ و حاجياتهم 

و دراسات أخرى . 2010،و ما يمكن أن يقدم لهم من خدمات كدراسة فطنازي 

أما الدراسة .ميذ دون المرشدينتعاملت مع مع المدراء و الهيئة التدريس و التال

الحالية فتركز على على وجهة نظر مستشاري التوجيه و اإلرشاد المدرسي و 

  .المهني مباشرة 

وقد استفاد الباحثان من هذه الدراسات ومنهجيتها في حدود نطاق الدراسة    
  . الحالية ،و في بناء أداة الدراسة و مناقشة نتائجها

  :مشكلة الدراسة 

عتبر اإلرشاد عملية تعليم و مساعدة ،فهو الخدمات اإلنسانية الشخصية ي     
المهنية الطوعية السرية التي تقدم لمساعدة األفراد و الجماعات لفهم أنفسهم و 
فهم اآلخرين و التكيف و التغلب على مختلف المشكالت التي تواجههم ،لتحقيق 

ر للتوجيه و اإلرشاد و يقوم بتقديم هذه الخدمات مستشا. الصحة النفسية 
متخصص،يمارس المهارات و األساليب اإلرشادية التي تمكنه من تقديم خدمة 

و نتيجة للتغيرات السريعة و المفاجئة في العالم تأتي أهمية و جدود .    فعالة 
مستشاري للتوجيه و اإلرشاد متكونين أكفاء للمساعدة على مواجهة التغيرات التي 

  .تتجاوز األدوار التقليدية للمستشار تواجه األفراد بأدوار

جاءت مالحظة الباحثين و إحساسهما بالموضوع من طبيعة عالقتهما و     
بالتوجيه و اإلرشاد المدرسي ،ومن  مقابلة بعض المدراء و أعضاء من هيئة 
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التدريس العاملين بالمؤسسات التعليمية ،حيث الحظا أن هؤالء يشتكون من 
     ،ادية سواء باتجاه التالميذ أو الفريق التربوي واإلداريضعف في الخدمات اإلرش

أن لدى البعض :و قد الحظا كذلك وجود قصور لدى المستشار في جانبين هما 
نقصا في المعرفة النظرية حول هذه المهارات ووجود خلط بينها ،و الجانب 

عون يتطاآلخر وجود مجموعة لديها علم و دراية من الناحية النظرية لكن ال يس
  .تطبيقها في جانب العمل بشكل صحيح 

و يظهر كذلك من خبرة الباحثين الميدانية في المؤسسات التعليمية مع    
المرشدين مالحظة عدم تخصصية  البعض منهم بسبب التخصصات األكاديمية 
ما يعني االفتقار للمهارات اإلرشادية و بالتالي عدم القدرة على تقديم الخدمات 

المختلفة و خاصة برامج اإلرشاد و الفردي و الجماعي للتالميذ ،و  اإلرشادية
أيضا عدم القدرة على تقديم برامج تكوينية في المهارات التخصصية المهنية حيث 
أن عدد كبير من م ت إم م من تخصصات أخرى كعلم االجتماع بمختلف 

رشاد يتم فروعه دو ن استثناء  ،علما أن االلتحاق بالمنصب في التوجيه و اإل
و هو ما أشارت إليه دراسة الحايك و األصفر و .دون اللجوء إلى تكوين قبلي

إلى أن هناك مشكلة تتعلق بتأهيل المرشد و تدريبه ، فهم لم  2004سليمان 
يتلقوا في سياق تأهيلهم الجامعي مهارات عملية تطبيقية كافية ،و لهذا فهم بحاجة 

  .إلى عمليات التدريب و التأهيل 

و كان البد من الوقوف على واقع ممارسات مستشاري التوجيه و اإلرشاد في     
المؤسسات التعليمية ،من خالل تحديد مستوى المهارات التي يتحكم فيها و تظهر 
من خالل أدائه لمهامه تجاه التالميذ و كل أطراف العملية التعليمية من طاقم 

  .تربوي و إداري و أولياء التالميذ

جاء االهتمام بتقييم مستوى المهارات اإلرشادية الشخصية و األدائية  من هنا    
و الوقوف على واقع و مستوى هذه المهارات لتكون مؤشرا لتحديد االحتياجات 
التكوينية أثناء الخدمة ،و دور السلطات الوصية نحو هذه االحتياجات لتطوير 
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وعليه انتابتنا التساؤالت  الممارسة اإلرشادية و العملية اإلرشادية في المدارس ،
   :التالية

ما مستوى المهارات اإلرشادية لدى مستشاري التوجيه و اإلرشاد المدرسي و 
  المهني ؟

هل يوجد تأثير لمتغير التخصص األكاديمي و سنوات الخدمة على مستوى 
  مهارات اإلرشادية لدى عينة من مستشاري التوجيه و اإلرشاد المدرسي و المهني 

من خالل استقراء نتائج الدراسات السابقة تمت اإلجابة المؤقتة  :دراسة فروض ال
  :للتساؤالت المطروحة كمايلي 

يوجد مستوى متوسط للمهارات اإلرشادية لدى مستشاري التوجيه واإلرشاد  -
  .المدرسي و المهني 

يوجد تأثير لمتغير التخصص األكاديمي و سنوات الخدمة على  ال -
  .اديةمستوى المهارات اإلرش

  :أهمية الدراسة 

الخروج بمعطيات ميدانية من مستشاري التوجيه و اإلرشاد المدرسي و   -
  .المهني أنفسهم ، تساعد على تحديد االحتياجات التكوينية و تبليغها للوصاية 

تتناول مجموعة من المهارات الواجب توفرها لدى مستشار التوجيه للقيام  -
  .بدوره 

  .مستوى الخدمات اإلرشادية المقدمة في المدارس تسهم في التعرف على -

أنها تتناول فئة مهمة من أفراد العملية التربوية الذين يقومون بدور هام في -
  .توفير مناخ دراسي لجميع أفراد المؤسسة التعليمية
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  :أهداف الدراسة 

قياس درجة تحكم مستشاري التوجيه و اإلرشاد المدرسي و المهني في  -
  .إلرشاديةالمهارات ا

  التعرف على الفروق في درجة تحكم مستشاري التوجيه و اإلرشاد المدرسي  -
    التخصص األكاديمي: غيرات التاليةالمهني في المهارات اإلرشادية وفق المتو 
  .سنوات الخدمةو 
   بناء مقياس للمهارات اإلرشادية لدى مستشاري التوجيه و اإلرشاد المدرسي  -
  .المهنيو 

  :دراسة حدود ال

        طبقت الدراسة على عينة من مستشاري التوجيه  :الحدود البشرية -
  .اإلرشاد المدرسي و المهني   العاملين في الثانويات و المتوسطات و 

 .شملت عينة الدراسة مقاطعة غليزان ،أدرار،مستغانم: الحدود المكانية  -
 2016/2017الفصل الثاني من العام الدراسي : الحدود الزمنية  -

  :التعريف بالمصطلحات 

القدرة على األداء و التعلم " بأنها  Cottrell) 1999(يعرفها كوتريل  :  المهارة
و المهارة نشاط متعلم يتم تطويره خالل ممارسة نشاط ما .الجيد وقتما نريد 

و كل مهارة من المهارات تتكون من مهارات فرعية .تدعمه التغذية الراجعة 
قصور في أي من المهارات الفرعية يؤثر على جودة األداء أصغر منها ،و ال

  ). 34:.  2015أبو أسعد  ( "الكلي 
إتقان ينمى بالتعلم ،و قد تكون "و تعرف في موسوعة التربية الخاصة بأنها 

حركية كما هو الحال في ركوب الدرجات ،أو لفظية كما هو الحال في التسميع 
 ("ا هو الحال في الكتابة على اآللة الراقنة أو الكالم ،أو مزيجا من االثنين كم

 ).181:.1998الريماوي،
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و تعرف على أنها مجموعة من الفنيات العملية التي يقوم : اإلرشادية المهارات
بها المرشد  و يمارسها في عملية التوجيه و اإلرشاد بهدف تحقيق العملية 

  ).195:.2014شاهين،.( اإلرشادية بالصورة المناسبة و الطرق السليمة 

المهارات اإلرشادية " المهارات اإلرشادية بأنها ) 1994(و يعرفها الصمادي 
األساسية المشتركة بين جميع المرشدين بغض النظر عن النظريات التي يتبنونها 

مهارة التشخيص،المتابعة ،المتابعة ،مهارة :في عملهم اإلرشادي و التي تشكل 
ورد في ( ".،اإلعداد النظري،الصغاء،التلخيص المقابلة ،الفهم الوجداني

  )2014الصمادي،الشاوي،:
و تعرف إجرائيا بالدرجات التي يحصل عليها مستشار التوجيه و اإلرشاد 

 .المدرسي و المهني على المقياس الذي أعده الباحثين 

فرد متحصل على شهادة : مستشار التوجيه و اإلرشاد المدرسي و المهني 
        أو علم النفس ،التوجيه المدرسي،أو علم االجتماعالنفس  جامعية في علم
يعمل في مؤسسة تعليمية بمقاطعة معينة تحت إشراف مدير .أو علوم التربية 

 برو،روبيبي،:ورد في ".55:.2005،األعور"لتوجيه المدرسي و المهني مركز ا
2016 :143 .( 

دين على حل مشكالتهم يعرف كذلك بأنه الشخص الذي يقوم بمساعدة  المسترش
النفسية و السلوكية   واإلحتماعية و التعليمية واألخالقية  بالطريقة الفردية أو 

  ). 10: 2008جدوع أبو يوسف،(.الجماعية 

  :منهجية الدراسة وٕاجراءاتها 

اعتمد الباحثان المنهج الوصفي التحليلي الذي يساعد على : منهج الدراسة 
      الالزمة لمعالجتها من خالل تفسير النتائج  وصف المشكلة و اتخاذ الخطوة

  . تحليلها و 
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مستشار و مستشارة لإلرشاد  )60(شملت عينة الدراسة على : الدراسة  عينة
غليزان : المدرسي و المهني بالثانويات و المتوسطات  من الواليات التالية 

  .،مستغانم و أدرار 

 يبين توزيع عينة الدراسة:  )1 (الجدول رقم 

 المتغيرات مستوى المتغير العدد النسبة

   ذكور 23 %38.33

 إناث 37 61.66% الجنس

 المجموع 60 %100

   علم النفس 19 %31.66

  

 التخصص األكاديمي

 علوم التربية 04 %06.66

 توجيه و إرشاد مدرسي 08 %13.33

 علم االجتماع 29 %48.33

 المجموع 60 %100

   اتسنو  5أقل من  21 %35

  

 سنوات الخدمة

 سنوات10-5من  20 %33.33

 سنوات فأكثر10 19 %31.6

 المجموع 60 %100

  

بهدف جمع البيانات تم تطوير أداة لقياس المهارات اإلرشادية : داة الدراسة أ   
فقرة ،موزعة على ثالثة مجاالت ،مجال  43و تكونت في صورتها األولية من 

لمهني ،مجال مهارات التوجيه و اإلرشاد ،مجال مهارات اإلعالم المدرسي و ا
المهارات الشخصية و المهنية ،و أصبحت في صورتها النهائية مكونة من 

  :و جاء بناء أداة الدراسة وفق الخطوات التالية ).30(
مراجعة األدب التربوي و الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع و أهمها  -   

و قد راجع الباحثان ). 2005السفاسفة ،(اسة ،و در ) 2014شاهين ،(دراسة 
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األدوات المستعملة في هذه األبحاث،و دراستها من حيث األهداف و األبعاد 
  .المكونة لها ،و الوقوف على مدى اقترابها من أهداف الدراسة الحالية 

عرض األداة على أساتذة من الجامعة و عدد من مفتشي التربية الوطنية و  -
جيه و اإلرشاد المدرسي و المهني ،و تم األخذ بمالحظاتهم بتعديل مستشارين للتو 

  .أو حذف الفقرات غير المناسبة 
و في الخطوة األخيرة شرع الباحثان في صياغة فقرات األداة ، مع بعض  -

،ال تنطبق )  3(التعديالت اللغوية ،و صممت بنود األداة بسلم استجابة  تنطبق 
  ). 2(،تنطبق نوعا ما )  1(

  :الخصائص السيكومترية لمقياس المهارات اإلرشادية

للتأكد من صدق االتساق الداخلي تم حساب :صدق االتساق الداخلي 1- 1
معامالت االرتباط لكل بعد والفقرات التي تنتمي إليه وكذا معامالت االرتباط 

  :ة بين األبعاد والدرجة الكلية للمقياس وكانت النتائج وفق ماتبينه النتائج التالي

يوضح معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكية )  02(جدول رقم

  للمقياس

  معامل االرتباط  األبعاد

 0,770**  مهارة اإلعالم المدرسي

 0,902**  مهارة التوجيه اإلرشاد

 0,209*  المهارات الشخصية والمهنية

 0,734 **  الدرجة الكلية

  0.01د مستوىدالة عن*    0.01دالة عند مستوى**

أن كل األبعاد ترتبط ارتباطا قويا وداال مع  )02( رقمالجدول يالحظ من 
  الدرجة الكلية للمقياس
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يوضح معامالت االرتباط بين فقرات البعد األول والدرجة )  03(جدول رقم

  الكية للبعد

  معامل االرتباط  رقم الفقرة

01 ,434* 

06 ,125  

8 ,626**  

10 ,556**  

11 ,687**  

14 ,236  

17 ,608**  

22 ,509**  

30 ,396*  

38 ,788**  

39 ,386*  

43 ,280  

  0.05دالة عند مستوى*     0.01دالة عند مستوى**

يالحظ من الجدول أن معظم الفقرات تربط بالبعد األول باستثناء الفقرات رقم 
  .وعليه تم حذفها6،14،43

ات البعد الثاني والدرجة يوضح معامالت االرتباط بين فقر ) 4(جدول رقم  

  للبعد يةلالك

  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة

2 ,493**  21  ,349  

3 ,527**  23  ,375*  

4 ,387*  24  ,528**  

7 ,362*  27  ,373*  
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9 ,319  28  ,431*  

12 ,450*  29  ,351  

15 ,085  33  ,453*  

16 ,262  34  ,320  

19 ,501**  35  ,613**  

20 ,376*  40  ,588**  

  
يالحظ من الجدول أن معظم الفقرات تربط بالبعد األول باستثناء الفقرات رقم 

 .وعليه تم حذفها 21،29،34،  16،15،09
  

يوضح معامالت االرتباط بين فقرات البعد الثالث والدرجة الكية )  5(جدول رقم

  للبعد

  معامل االرتباط  رقم الفقرة

5 ,083  

13 ,442*  

18 ,639**  

25 ,637**  

26 ,410*  

31 ,322  

32 ,576**  

36 ,457*  

37 ,639**  

41 ,198  

42 -,123  
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يالحظ من الجدول أن معظم الفقرات تربط بالبعد الثالث باستثناء الفقرات رقم 
وعليه تم حذفها، وبناء على ذلك أصبح المقياس يتكون من  5،41،42،31

 .فقرة 30

  : الثبات  2 -1-

احثان لحساب معامل الثبات لمقياس المهارات اإلرشادية على طريقتين اعتمد الب
  :هما 

حيث توصلت إلى : طريقة التناسق الداخلي بحساب معامل ألفا لكرومباخ  - أ
  : معامل الثبات التالي

  : معامل ألفا لكرومباخ - يوضح حساب ) 06(الجدول رقم 

  
) 0.837( يتضح أن معامل ألفا لكرومباخ بلغ ) 06(من الجدول رقم 

  . وهو مؤشر قوي دال على ثبات المقياس 

  :حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية - ب

قام الباحثان بحساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية بعد تقسيم المقياس 
النصف األول يضم الفقرات ذات إلى نصفين متساوين حسب ترتيب الفقرات، 

، 25، 23، 21، 19، 17، 13،15، 11، 9، 7، 5، 3، 1(الترتيب الفردي 
، 18، 16، 14، 12، 10، 8، 6، 4، 2(والفقرات ذات الترتيب الزوجي ) 29،

  :، والجدول الموالي يوضح ذلك )28، 26، 24، 22، 20
  

  

  

  معامل ألفا لكرومباخ  عدد األفراد  عد الفقرات

30  30  0.837 
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  النصفية يوضح حساب معامل االرتباط بطريقة التجزئة) 07(جدول 

  
وهو مؤشر ) 0.80( يتضح أن معامل سبيرمان براون بلغ ) 07(من الجدول رقم 

وبناء على المؤشرات السابقة يمكننا القول أن  .مرتفع دال على ثبات المقياس 
 .لنا بتطبيقه المقياس يتمتع بمؤشرات ثبات مقبولة تسمح 

  :األساليب اإلحصائية 

استخدم الباحثان في معالجة بيانات الدراسة األساليب اإلحصائية المناسبة حيث 
  :تم حساب 

المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لتحديد مستوى الدرجة الكلية  -
  :للمهارات اإلرشادية وأبعادها الفرعية موضحة فيما يلي 

- 51(، مستوى متوسط)90- 72(مستوى مرتفع:للمهارت اإلرشادية الدرجة الكلية 
  ).50- 30(، مستوى منخفض)71

، )22-16(، مستوى متوسط)27-23(مستوى مرتفع:مهارة اإلعالم المدرسي
  ).15-9(مستوى منخفض

، )33-24(، مستوى متوسط)42-34(مستوى مرتفع:مهارة التوجيه واإلرشاد
  ).23-14(مستوى منخفض

-12(، مستوى متوسط)21-17(مستوى مرتفع:صية والمهنيةالمهارات الشخ
  ).11-7(، مستوى منخفض)16

 معامل ارتباط بيرسون لحساب االتساق الداخلي  -

  المعامل سبيرمان براون  ر  عدد األفراد  عد الفقرات

30  30  0,678 0,808  
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تحليل التباين الثنائي لمعرفة تأثير التخصص األكاديمي و سنوات الخدمة  -
  .على المهارات االرشادية

  :عرض نتائج الدراسة و مناقشتها 

  :ية األولى عرض نتائج الفرض

مستوى المهارات اإلرشادية لدى مستشاري التوجيه واإلرشاد :" نص الفرضية 
  .المدرسي والمهني متوسطة 

و الختبار صحة الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 :المعيارية، وكانت النتائج وفق ما يبينه الجدول

راف المعياري للمهارات يبين المتوسط الحسابي واالنح): 08(الجدول رقم 

  اإلرشادية 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المهارات اإلرشادية

  07.08  72.133  الدرجة الكلية

  03.04  20.883  مهارة اإلعالم المدرسي

  03.52  32.500  مهارة التوجيه واإلرشاد

  01.809  18.750  المهارات الشخصية والمهنية

  

الكلية للمهارات اإلرشادية بلغ المتوسط الحسابي يالحظ من الجدول أن الدرجة 

وهو مستوى مرتفع ، كما بلغ المتوسط الحسابي لمهارة ) 72.133(عندها 

  .وهو مستوى مرتفع20.83اإلعالم المدرسي 

وهو اآلخر بمستوى  32.50وبلغ المتوسط الحسابي لمهارة التوجيه واإلرشاد 

وهو اآلخر  18.75شخصية والمهنية مرتفع ، وبلغ المتوسط الحسابي للمهارات ال

  .وعليه  نستدل على عدم تحقق الفرضية . بمستوى مرتفع
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و دراسة الشموع )  2015(و تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة نبهان 

،و دراسة )  2014(و تختلف مع دراسة شاهين ) .  2002(سميرة 

  ). 2005(السفاسفة

  

  :عرض نتائج الفرضية الجزئية  

ال يؤثر متغير التخصص األكاديمي وسنوات الخدمة على : الفرضيةنص 

  .المهارات اإلرشادية لدى مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني 

والختبار صحة الفرضية تم استخدام تحليل التباين الثنائي ، والذي يستخدم في 

يؤثران في حالة وجود متغيرين مستقلين أو أكثر لكل منهما مستويين أو أكثر 

و الجدول الموالي يوضح نتائج ).     17: جودة ، مرجع سابق ( متغير تابع 

 :الفرضية

  يبين المتغيرات المقاسة بتحليل التباين الثنائي) : 09(الجدول رقم 

  المصدر

  المتغيرات التابعة

مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  الداللة  ف

  0.770  2.77  129.855  03  389.655  التخصص األكاديمي

  0.05  0.263  12.283  02  24.567  سنوات الخدمة

    46.763  54  2525.213  الخطأ

    60  315152.00  المجموع

  59  2958.9.33  المجموع المعدل
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أن الفروق في التخصص العلمي بلغت قيمة ) 09(يالحظ من الجدول رقم 
، أما )0.05(الداللة  ، وهذه القيمة غير دالة عند مستوى)2.77(عندها )ف(

وهذه القيمة ) 0.263(عندها ) ف(الفروق في سنوات الخدمة فقد بلغت قيمة 
  ).0.05(دالة عند مستوى 

ومنه يمكن القول أن متغير التخصص األكاديمي يؤثر على المهارات اإلرشادية 
ويعزو الباحثان تأثير متغير .في حين ال وجود تأثير متغير سنوات الخدمة 

من أفراد العينة من تخصص علم  %48.66إلى أن ما نسبته التخصص 
االجتماع بمختلف فروعه  السياسي ،الديني ،الثقافي ،الجريمة و التطرف 

الخ و هي تخصصات بعيدة عن ميدان التربية و ....،الديموغرافي ،العمل 
و )  1998(اإلرشاد المدرسي ،و هو ما ذهبت إلية دراسة ملحم و الطويل 

رة استبعاد خريجي قسم علم االجتماع من العمل في مجال اإلرشاد أوصت بضرو 
ما أشارت إليه دراسة الحايك و و . و ضرورة إلحاقهم بدورة خاصة بهذا الغرض

إلى أن هناك مشكلة تتعلق بتأهيل المرشد و تدريبه  2004األصفر و سليمان 
كافية ،و لهذا ،فهم لم يتلقوا في سياق تأهيلهم الجامعي مهارات عملية تطبيقية 

و تتفق نتائج هذه الدراسة مع .      فهم بحاجة إلى عمليات التدريب و التأهيل 
  ).2005(، و دراسة السفاسفة )2014(دراسة ،و تختلف مع دراسة شاهين

بينما يفسر الباحثان عدم تأثير متغير سنوات الخدمة بالتزام مستشاري     

ر من طرف وزارة التربية و وكذا االلتزام التوجيه و اإلرشاد بتنفيذ برنامج المسط

بالنصوص الرسمية التي ال تزال في مرحلة الغايات ،و لم تترجم بعد إلى واقع 

  تطبيقي و عملي لما فيه من فائدة للتلميذ و للمنظومة التربوية ،كتحديد مميزات 

خصائص القائمين بالعمل اإلرشادي ،و تحديد الطرق و الوسائل الفنية و  و

رامج اإلرشادية ، و هذا ما أدى إلى النمطية في العمل بغض النظر عن الب

ثانوية و (و كثرة المسؤولية و تحمل أعباء العمل في مقاطعة  .سنوات العمل 

،و كذا تكليفه بأعمال إدارية أخرى تحد من نشاطه و تطوير ) متوسطات
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ختلف مع و ت.ودراسة ) 2008(تتفق هذه الدراسة مع دراسة شومان  .مهاراته

التي وجدت فروقا دالة تعزي لمتغير سنوات الخبرة لصالح )2014(دراسة نبهان 

  .سنوات  5الخبرة أقل من 

  :توصيات الدراسة 

 ىكشفت نتائج الدراسة عن وجود مستوى مرتفع في المهارات اإلرشادية لد
مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني كما بينت وجود تأثير لمتغير 

صص األكاديمي على المهارات اإلرشادية لدى العينة المبحوثة في حين ال التخ
يوجد أثر لمتغير سنوات الخدمة ، وفي ضوء هذه النتائج نقترح  التوصيات 

  :التالية 

إجراء دراسة لمعرفة مدى امتالك األكاديميين في الجامعات للمهارات  -
  . اإلرشادية لتكوين طلبة اإلرشاد النفسي عليها 

توجيه نتائج الدراسة إلى السلطات الوصية لالستفادة منها في تنمية مهارات  -
  .المرشدين و تحديد الفئات التي يمكنها االلتحاق بهذه المهنة

إعادة تطبيق الدراسة على عينة كبيرة من مستشاري التوجيه واإلرشاد المدرسي  -
  والمهني

  .لمستشاري التوجيه تحديد حاجيات التكوين حسب التخصصات األكاديمية  -
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  :المراجع 

،دار المسيرة  المهارات اإلرشادية، 2015أبو أسعد،أحمد عبد اللطيف   -
 .، األردن3للنشر و التوزيع ،الطبعة 

،الخدمات اإلرشادية المقدمة من قبل 2016برو محمد، روبيبي حبيبة  -
ات مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني وعالقتها بزيادة فعالية الذ

مجلة العلوم النفسية و التربوية ،دورية لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي ،

 .،العدد األول 3دولية محكمة ،الوادي ،المجلد
فعالية برنامج تدريبي لتنمية المهارات اإلرشادية ،2008جدوع ،أبو يوسف  -

،رسالة ماجستير  لدى المرشدين النفسيين في مدارس وكالة الغوث الدولية
 .ورة ،كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزةغير منش

التحليل اإلحصائي المتقدم باستخدام ). 2009.(جودة محفوظ -
SPSS. دار وائل للنشر والتوزيع : عمان .الطبعة الثانية. 

 - المهنيو  تدبير الجودة في أنظمة التوجيه المدرسي"،)2013(خالد امجيدي -
ملف ( 1، الجزء )23- 22العددان (مجلة عالم التربية "دراسة مقارنة

مطبعة  -منشورات عالم التربية - )الجودة في التربية و التكوين: العددين
 .117: الدار البيضاء، ص -النجاح الجديدة

،درجة امتالك المرشدين التربويين في ) 2014(شاهين ،محمد أحمد  -
  مجلة العلوم النفسية المدارس  الحكومية الفلسطينية للمهارات اإلرشادية ،

 ).207-183(3،العدد15المجلد ، التربويةو 
، إدراك المرشدين التربويين ألهمية العمل )2005(السفاسفة محمد إبراهيم   -

في بعض المدارس ) النمائي والوقائي والعالجي(في مجاالت اإلرشاد 
 ).  129 - 91(، )2(، العدد)21(، المجلد مجلة جامعة دمشقاألردنية، 

دية لدى مرشدي المدارس الرسمية كفايات اإلرشا، ال) 2002(الشموع سميرة  -
 .عال قتها ببعض المتغيرات ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموكو 
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مدى امتالك المرشد التربوي للمهارات ،)2015 (نبهان،سعيد عمر  -

، رسالة اإلرشادية للتعامل مع األزمات في المدارس الحكومية بمحافظة غزة
 لية التربية ،الجامعة اإلسالمية بغزة ماجستير غير منشورة،ك

دار الشروق للنشر ،علم النفس الطفل ، 1998الريماوي ،محمد عودة  -
 .والتوزيع ،األردن

، فعالية برنامج إشرافي )2014 (الصمادي سمر صيتان ،الشاوي ورعد   -
يستند إلى نموذج التمييز في تحسين المهارات اإلرشادية لدى عينة من 

المجلة األردنية في العلوم لنفسي في جامعة اليرموك ،طلبات اإلرشاد ا

 ).382 - 369( 3،العدد 10التربوية ،المجلد 
العملية اإلرشادية في المرحلة الثانوية و دورها ،)2010(فنطازي كريمة   -

،أطروحة دكتورا غير منشورة ،كلية  في معالجة مشكالت المراهق المتمدرس
 . معة منتوري قسنطينة العلوم اإلنسانية و اإلحتماعية ،جا

، المرشد النفسي التربوي مسئولياته وواجباته، )1996(الزبون  سليم عودة  -
 .دار المطابع العسكرية ، عمان

، دراسة تقييمية ألداء المرشد النفسي )2008(زياد محمود محمد شومان  -

،  رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية علوم في ضوء بعض المتغيرات
 .امعة اإلسالمية غزةالتربية ، الج

      اإلرشاد النفسي المدرسي  ،)2010(زغبوش بنعيسى،علوي اسماعيل  -

تقنيات المقابلة و اإلنصات و تدبير الحوار،سلسلة علم الوساطة التربوية ،و 
 .األردن إربد،  عالم الكتب الحديث، النفس المعرفي،
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التعليم  السنة الرابعة منعليهم من تالميذ  المتنمرواقع 
  المتوسط

 دراسة استكشافية بمتوسطات حمام الضلعة والية المسيلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ

  2هرانباحث بمخبر التربية و التطوير ، جامعة و . عمر جعيجع. د

  بالمدرسة العليا لالساتذة  ببوسعادةو استاذ 

 

  : الملخص 

تهدف الدراسة الحالية إلى استكشاف واقع المتنمر عليهم من تالميذ  السنة 

الرابعة من التعليم، من خالل التعرف على مدى انتشار الظاهرة، واختالف 

دالها بالقدرة تواجدها باختالف متغيري الجنس و المؤسسة التعليمية ، ارتباطيه 

  . على حل المشكالت ؟

  لجمع البيانات طبق مقياس القدرة على حل المشكالت لهابنر وباتيرسون 

و الديار، على عينة عشوائية بالقسم الثاني من مقياس السلوك التنمري لمسعد أو 

تلميذا وتلميذة من مختلف المتوسطات المتواجدة على مستوى تراب ) 254(قوامها

إلى أن  انتشار التعرض للتنمر كان  ةوقد توصلت الدراس لضلعة، دائرة حمام ا

ضعيفا، وأن الفروق في التعرض للتنمر باختالف المؤسسة التعليمية و باختالف 

الجنس ليست ذات داللة، كما أن ال عالقة بين القدرة على حل المشكالت 

  والتعرض للتنمر 
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I.  تقديم الدراسة : 

ممارسات سلوكية غير مقبولة أو سلبية يتعرض تالميذ المدارس إلى   

، سواء من مدرسيهم أو أقرانهم، وقد تعددت أنواع ودرجات تلك )مادية ومعنوية(

السلوكيات، وهي متصاعدة في حدتها وشدتها و تميل إلى االستمرار من مرحلة 

المذكور في قطامي و ) Broidye et al,2003(عمرية إلى أخرى كما يذكر 

من أهمها ما يطلق عليه التنمر، وهي من أخطر أنواع  و )2009(الصرايرة 

ألنها تدرب )2010وولفولك،(االعتداءات المرتكبة على التلميذ كما تشير 

المعتدى عليه على قبول الخضوع والخنوع، كما تعزز سلوكيات المعتدي 

  للوصول إلى إشباع رغباته ونزواته على حساب اآلخرين، دون مراعاة مشاعرهم 

زان العاطفي، ضعف المهارات االجتماعية وضعف التوافق عدم االت

و تدني تقدير الذات، والقلق واالكتئاب، كلها سمات سلبية  تطبع ، النفسي

 & Stourch(و ) 2001(راضي و ) 2012أسامة حميد ، (المتنمر كما يشير 

Masia ,2003 ( المذكورين في) ،بما يعني أن التلميذ )2012حنان أسعد ،

متنمرا أو ضحية، مآله الدخول في مشكالت متعددة الجوانب، بدايتها سواء كان 

مشكالت نفسية و اجتماعية ونفسية اجتماعية، ال يتوقع إال أن تكون سابقة 

لمستقبل شخصي وتعليمي ال تحمد عاقبته، وهذا ما يمكن قراءته من دراسة كل 

 Clire FOX&Michael(و) Eric,Maria &Caree,2003(من 

BOLTON,2005 ( المشار إليهما  في) ،2012حنان اسعد.(    

والتنمر ليس بالموضوع الجديد كما يتوقع البعض، ولكنه ظاهرة يرجع 

االهتمام بها إلى ما قبل الربع األخير من القرن الماضي كما تشير قطامي و 

، حيث كانت أولى الدراسات في هذا الموضوع قام )2009(الصرايرة 

وسعت االهتمامات به، في دول االتحاد األوربي و ، ومن ثم ت)Bidwell(بها

اليابان والواليات المتحدة األمريكية، عبر مختلف الهيئات المهتمة بالتربوية و 
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التعليم التي طورت العديد من الخطط و البرامج الوقائية، وفي السنوات القليلة 

  . الماضية يعود هذا الموضوع إلى دائرة االهتمام 

ة تعريفات، تشترك  مجموعة منها في وصف التنمر اتخذ المفهوم عد

على أنه نمط من أنماط السلوك العدواني أو العنيف، حيث يعتبر 

)Banks,1997(  و(Regby,1999)  سلوك التنمر ممارسة متكررة لمجموعة

هجمات، مضايقات، التوبيخ، السخرية، التهديد، (من السلوكيات العدوانية 

ما يعرف بالمتنمر، ضد شخص آخر يسمى  يقوم بها شخص) الخ ..الضرب

) Pepler&Cregi , 2000(كما يعتبره . الضحية، بهدف السيطرة والهيمنة عليه

شكل من أشكال العدوان ال يوجد فيه توازن للقوى بين المتنمر والضحية وعادة 

 .مايكون المتنمر أقوى من الضحية

 & Smith, Osborn(وRegby,1999)   )Banks,1997(ويتفق كل من

Samara ,2008 (وأبو الديار)أن التنمر شأنه شأن العدوان أو العنف ) 2011

التنمر الفظي، و التنمر ( يتخذ  أشكاال مختلفة ، حددها أبو الديار بأربعة  

  ) . الجسدي ، التنمر الجنسي ، وأخيرا التنمر العنصري 

 Rigby)والتنمر سلوك كبقية السلوكيات متأثر و مؤثر، حيث أكدت كل من 

et al, 1999)  و(Smith, Twemlow& Hoover 1999)  على أن التنمر

استجابة للظروف خارجية شتى يتواجد بها وفيها التلميذ، من مثل الرعاية 

الوالدية، وظروف داخلية الذاتية من مثل الحرمان العاطفي، وفقدان الثقة في 

-Schwartz, Farver, Chang& Lee(الذات واإلحباط، كما أكدت 

shin,2002  ( على ارتباط  التنمر بقلة التوافق األكاديمي، انخفاض السلوك

،  كما أكدت )2012أبو الديار ، (االجتماعي  واإلحساس بالوحدة واالنعزالية 

اثر التنمر على األداء المدرسي ، حيث أجريت )  Espinoza,2006(دراسة 

يذة ينتمون إلى طبقات تلميذا وتلم) 500(الدراسة على عينة متكونة من بـــــ
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، وأسفرت )18-16(اجتماعية مختلفة بالصف األول ثانوي، بمتوسط عمر قدره 

  )2012أسعد خوج ، (.يا يتعرض أداؤهم الدراسي للتدهورنتائجها على أن الضحا

وتعتبر مرحلة التعليم المتوسط، من أهم المراحل التعليمية في الجزائر 

جانسة من التالميذ، من حيث العمر الزمني وأخطرها، كونها تضم  شرائح غير مت

     وما يرتبط به من متغيرات، إذ أن أعمار هذه المرحلة في  منظومة التربية 

إلى  ني سنوات، من  سن الحادية عشرة والتعليم الجزائرية تمتد على مدار ثماو 

سن  التاسعة عشر، ويذكر هذا  المعطى بأمر هام، أال وهو بين مراحل عمرية 

اينة،الطفولة والمراهقة و الشباب، وهذه الميزة مثيرة لعدة تساؤالت لدى متب

المتخصصين فيما يتعلق بظاهرة االستقواء أو االستئساد أو التنمر في هذا 

 .الوسط

هذه الميزة أيضا تجعل من تالميذ هذه المرحلة التعليمية مرشحون أكثر 

استنادا إلى دراسة )2009(من غيرهم للظاهرة، بل هي أكثرهم كما تشير الشهري 

وزارة التربية و التعليم السعودية، التي خلصت نتائجها إلى احتالل مرحلة التعليم 

مقارنة بمرحلة التعليم االبتدائي و الثانوي )44.9(المتوسط صدارة الترتيب بنسبة 

من حيث ممارسة تالميذها للعنف، وهذا بحسب وجهة نظر الباحث بسبب من 

التي تميز تالميذ هذه المرحلة، حيث أنهم يمرون بالعديد من  الخصائص النمائية

 .الهزات االنفعالية و االجتماعية والجنسية

 بحاجات لذلك كانت أهم أهداف البرامج التربوية في هذه المرحلة الوفاء

والخصائص النمائية لتالميذها، وفي مقدمتها الخصائص  يتفق بما المتعلمين

حساسية الشديدة لمختلف المثيرات، من مثل اإلساءات االنفعالية التي تتسم بال

المادية والمعنوية، حيث يكون المساس بذات الفرد سابقة لمشكالت خالصتها 

  . في المراحل المقبلة ئية المتعلقة بالمجاالت األخرى و أعاقة تحقيق المطالب النما
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وهو سبب وجيه لتجند المتخصصين في مجال البحث التربوي وٕاعطاء 

هرة قدرا مناسبا من االهتمام من أجل اإلحاطة بمختلف العوامل المتسببة فيها الظا

مما يسمح بالتنبؤ بها والتحكم فيها، ورغم العدد القليل من الدراسات التربوية و 

النفسية التربوية في الموضوع بحسب علم الباحث إال أنها وفرت قاعدة علمية 

بمختلف األسباب و العوامل الكامنة هامة أمدت الفاعلين في الميدان التربوي 

  . وراءها، كما أمدتهم بعدد هام من االستراتيجيات الوقائية والعالجية

ومع ذلك بحسب وجهة نظر الباحث أن الموضوع الزال بحاجة إلى 

بذل المزيد من الجهود البحثية، ألنه ظاهرة إنسانية ، والظاهرة اإلنسانية كما هو 

و الباحثين تبقى متأثرة بالزمان والمكان، فما يكون  مسلم به في أوساط العلماء

صالحا ليومنا قد يكون غير ذلك في زمن آخر، و ماهو صالح لمجتمع ما قد 

  .يكون غير صالح  بالنسبة لمجتمع آخر، وهكذا تستمد  الدراسة الحالية وزنها

  :  تسعى الدراسة إلى تحقيق هدفين أساسيين هما  :أهداف الدراسة ـ 1 

 . ابة على تساؤالت البحثاإلج  . أ

 . إثراء المكتبة بمادة علمية خاصة بالموضوع  . ب

   :أهمية الدراسة .  2

    تبدو أهمية هذا البحث من أهمية موضوع التنمر، حيث تشير قطامي

، إلى أن سلوك خطير على الجوانب المعرفية واالنفعالية، )2009(الصرايرة و 

ف العوامل المشار إليها في مقدمة سواء على المتنمر أو الضحية، بفعل مختل

  . هذه الدراسة

كما تتجلى أهمية هذه الدراسة كونها تتناول خاصية معرفية هامة، وهي 

القدرة على حل المشكالت كخاصية تراهن المدرسة الحديثة على تنميتها لدى 

المتعلمين بحكم أهميتها بالنسبة لهم حاضرا ومستقبال، في عالقتها بأحد أهم 

ت التي تسيء إلى واقع حياة المتعلمين داخل المدرسة وخارجها، كما أنها المشكال
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ذات أثر سلبي على الحياة المستقبلية للفرد والمجتمع، وأخيرا تتجلى أهمية 

الدراسة جديدة ، إذ أنها األولى في الجزائر من حيث الموضوع والطرح، بحسب 

ية  وال جزائرية تناولت علم الباحث، حيث لم تصل يد الباحث إلى أي دراسة عرب

  . كما تناولته هذه الدراسة

  :يتضمن البحث المفاهيم التالية  :مصطلحات البحث  .1

الوجود،  وهو الموصوف بمعنى الوقوع و الحصول و هو الشيء : الواقع  . أ

 .الوضع القائم إلذي يكون عليه تواجد ظاهرة التنمر في عالقتها ببعض المتغيرات

وهم مجموع التالميذ الذين يقع عليهم فعل  ):مرضحايا التن(المتنمر عليهم   . ب

االعتداء أو فعل التنمر، ويقاس في هذه الدراسة بمقياس ضحايا التنمر الذي 

 ). 01ملحق (، بأبعاده الربعة )2011(أعده أبو الديار 

وهي المرحلة التي تتوسط مسار التعليم قبل : مرحلة التعليم المتوسط   . ت

 .التعليم في الجزائرالجامعي في منظومة التربية و 

الدرجة التي يحصل عليها تالميذ  السنة الرابعة  :القدرة على حل المشكالت  . ث

مقياس القدرة  على حل المشكالت لـهيبنر على  - عينة الدراسة  -متوسط  

المستخدم في هذه الدراسة بمختلف أبعاده  الخمسة ) 02(وبيتيرسون ملحق رقم

 .مشكلة، توليد البدائل، اتخاذ القرار، التقييم التوجه العام،  تعريف ال: التالية

 :تتلخص إشكالية البحث الحالي في ثالثة أسئلة وهي :  أسئلة  البحث .2

ما مدى تعرض تالميذ متوسطات حمام الضلعة  للتنمر بأبعاده األربعة  .1.4

  .في الوسط المدرسي؟) الجسدي، اللفظي ،العنصري، الجنسي(

للتنمر باختالف مغيري ) لدراسةعينة ا(هل يختلف تعرض التالميذ  .2.4

 . ؟)الجنس، المؤسسة التعليمية (

هل  يوجد ارتباط  بين درجات  عينة الدراسة على مقياس ضحايا  .3.4

  .التنمر و درجاتهم على مقياس القدرة على حل المشكالت ؟
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II. إجراءات الدراسة :  

تم االعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي :منهج الدراسة  .1

  .ي، وذلك لمالءمته للدراسة التحليل

تلميذا وتلميذة من تالميذ ) 987(يمثل مجتمع البحث من  :عينة البحث .2

السنة الرابعة من التعليم المتوسط المتمدرسون  بمتوسطات دائرة حمام الضلعة، 

وهم أم الشواشي، أبي ذر الغفاري، خنوف لخضر، بوساق أمبارك الدريعات، 

)  254( لجديدة ، أما عينة الدراسة فيمثلها معاذ بن جبل، مالك بن انس، ا

إناث، أخذت العينة أخذت العينة ) 128(ذكور و ) 126(تلميذا وتلميذة منهم 

 .مجتمع الدراسة%) 25.73(بطريقة عشوائية، وتمثل نسبة العينة نسبة 

  يبين مواصفات عينة الدراسة) 01(جدول رقم 

بن  مالك  الجديدة  المتوسطات

  أنس

ذر  أبي

  ريالغفا

ساق  بو

  مبارك

خنوف 

  لخضر

  نسبة  مجموع

  100  254  69  46  51  29  59  المجموع

  50.39  128  37  23  24  15  29  منهم اناث

  100  100  27.2  18.1  20.1  11.4  23.2  النسبة

  
أن توزيعها متقارب من حيث المؤسسات ) 01(نالحظ من الجدول رقم 

الذكور إلى اإلناث كان  التعليمية، كذلك بالنسبة للجنس نالحظ أن نسبة تمثيل

  .   متساويا

اعتمد في جمع البيانات على أداتين  األولى هي القسم :أدوات الدراسة  .3

، سوف )2011(الثاني من  مقياس السلوك التنمري من إعداد  مسعد أبو الديار 

نذكره فيما سيأتي من ذكر الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة، أما األداة 

  .وباتيرسون  ي مقياس القدرة على حل المشكالت من إعداد هيبنرالثانية فتتمثل ف
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 . مقياس ضحايا التنمر : األداة  األولى

  هو  القسم الثاني من مقياس مقياس  ضحايا التنمر : مواصفات المقياس  . أ

فقرة  كلها ) 28(التنمر  الذي أعده  مسعد أبو الديار  ويتكون هذا القسم  من  

، بعد تجريب المقياس على عينة متكونة )2011 (الديارمسعد أبو  موجبة، طوره

تلميذا وتلميذة من تالميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط، يتكون ) 20(من 

التنمر الجسدي، التنمر اللفظي، و التنمر : أربع  أبعاد  وهي المقياس من 

 ).01(الجنسي  بالجدول رقم

 
  بية و السالبة للمقياس االسلوك التنمرييمثل أرقام الفقرات اإليجا) 02(جدول رقم 

  1،5،9،13،17،21،23،26،28  التنمر الجسدي وفقراته

  2،6،10،14،18،22  التنمر اللفظي وفقراته

  3،7،11،15،19،24  التنمر العنصري وفقراته

  4،8،12،16،20،25،27  التنمر  الجنسي وفقراته

 

لم (ال( وهي  :يعتمد المقياس على ست بدائل  هي  : المقياس تصحيح  . ب

وتتفرع اإلجابة بنعم إلى خمس ) أي حدث هذا (، نعم )يحدث هذا األمر

خمس مرات   –أربع مرات  –ثالث مرات  –مرتين  –مرة واجدة :احتماالت وهي 

 )5إلى  2(،  بينما تعطى الدرجات من )ال(للبديل ) 01(الدرجة  تعطى ، )فأكثر

 .خمس مرات فما فوق على التوالي  الحتماالت اإلجابة بنعم من مرة واحدة إلى 

 :الخصائص السيكومترية لمقياس ضحايا التنمر   . ت

  :تم التأكد من ثبات مقياس ضحايا التنمر بطريقتين وهما :الثبات  .1

) 75(تم تطبيق المقياس على عينة متكونة من : معامل ألفا كرو نباخ .1.1

متمدرسون بمتوسطة تلميذا وتلميذ من تالميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط ال
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وقد   )spss(عمر بن الخطاب، ثم حساب  معامل ألفا كرونباخ بواسطة 

أظهرت  النتائج تمتع المقياس بدرجة عالية من االتساق الداخلي حيث بلغ 

  ) . 0.88(معامل ألفا كرونباخ 

لمزيد من االطمئنان إلى ثبات أداة الدراسة تم حساب التجزئة النصفية، .  2.1 

أظهرت النتائج  )spss(رتباط بين جزئي المقياس، وباستخدام برنامج معامل اال

تمتع المقياس بدرجة عالية أيضا من الثبات والنتائج المقياس بمعامل ثبات عال 

وبعد التصحيح ) 0.77(جدا حيث كان معامل االرتباط بين نصفي المقياس 

 ).0.87(أصبح 

 :الصدق  .2

بعة من األساتذة تم عرض المقياس على س :صدق المحكمين  .1.2

الجامعيين بهدف استشارتهم بخصوص وضوح الفقرات، وقد اتفق جميع 

 . المحكمون على أن العبارات واضحة، وأن ما تم إضافته في التعليمات مقبول

ويعتمد هذا النوع من الصدق على الجذر التربيعي :  الصدق الذاتي .2.2

 ).0.91(ويكون في هذه الدراسة مساو لــــ, لمعامل  الثبات 

 

  . مقياس القدرة على حل المشكالت: األداة  الثانية

 حل مقياس الدراسة هذه لغرض الباحث استخدم: مواصفات المقياس  . أ

 على نموذج باالعتماد) 1998 (حمدي فقرة، طوره) 40(المتكون من  المشكالت

الذي بني على  )Heppner , 1978(المشكالت حل وباتيرسون في  هبنر

 : ى حل المشكالت تتكون من خمس أبعاد  وهيأساس أن القدرة عل
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 يمثل أرقام الفقرات اإليجابية السلبية للمقياس القدرة على حل المشكلة) 03(جدول رقم

  الفقرات السلبية  الفقرات الممثلة للبعد  أبعاد المقياس

  1،6،11،26   36،  1،6،11،16،21،26،31  التوجه العام
  2،7،12،17،22،27  ،  2،7،12،17،22،27،32،37  تعريف المشكلة

  23،33,،3   3،8،13،18,23،28،33،38  توليد البدائل

  4،19،29،34،39  ، 4،9،14،19،24,29،34،39  اتخاذ القرار

  5،10،15،20،25،30،35،40.  5،20،25  
 

 تنطبق ال :عتمد المقياس على أربع بدائل هيي: تصحيح المقياس  . ب

 , ة كبير بدرجة وتنطبق  -متوسطة بدرجة تنطبق  - بدرجة بسيطة تنطبق -ابدأ 

 الموجب االتجاه ذات حالة الفقرات في التوالي على )4 - 3 -2 -1( القيم تعطى

  . األوزان عكس يتم السالب االتجاه ذات الفقرات حالة وفي 

 :الخصائص السيكومترية لمقياس القدرة على حل المشكالت    . ت

  :ما تم التأكد من ثبات المقياس بطريقتين وهالثبات،  .1

تلميذا ) 47(طبيق المقياس على هينة متكونة منتم ت:معامل الفا كرونباخ   .2.1

وتلميذ من تالميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط المتمدرسون بمتوسطة معاذ 

وقد أظهرت  النتائج   )spss(بن جبل، ثم حساب  معامل الفا كرونباخ بواسطة 

  ).0.68(غ معامل ألفا كرونباخ تمتع المقياس بمعامل ثبات عال جدا حيث بل

لمزيد من االطمئنان إلى ثبات أداة الدراسة تم حساب التجزئة النصفية .  3.1 

أظهرت النتائج  )spss(معامل االرتباط بين جزئي المقياس، وباستخدام برنامج 

قبل ) 0.54(تمتع المقياس بدرجة عالية كان معامل االرتباط بين النصفين 

 ). 0.70(صحيح أصبح التصحيح و بعد الت
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 :الصدق  .2

وتقوم هذه الطريقة على إظهار قـدرة المقياس عـلى التمييز  صدق التمييز،  .1.2

بين طرفي الخاصية المراد قياسها، حيث تعتمد على ترتيب نتائج المفحوصين 

الدنيا والمقارنة % 33العليا و% 33على المقياس تصاعديا أو تنازليا، ثم أخذ 

 بين ، و قد كانت نتائج المقارنة) ت(باستخدام اختبار  بين نتائج المجموعتين

حيث  تراوحت فترة الثقة الدنيا والعليا قد أكدت على وجود فروق بينهما ،  الفئتين

أي أن الصفر غير واقع ضمن هذا المجال ) 36.39411و  33.35689(بين 

تمييز مما ، مما يقودنا إلى الحكم بأن المقياس محل الدراسة يتسم بخاصية ال

  .وعلية فهو على قدر من الصدق 

، هو عبارة عن الجذر التربيعي لمعامل االتساق الداخلي الصدق الذاتي. 2.2

، تدل هذه النتيجة على أن مقياس القدرة على )0.829(الفا كونباخ، وقد قدر بـــــ

حل المشكالت يتمتع بمعامل الصدق الذاتي مرتفع جدا، وعليه فان هذه النتيجة 

مؤشر قوي دال على أن المقياس على قدر من الصدق ويمكن الوثوق  تعتبر

  .بنتائجه في الدراسة الحالية 

وكخالصة للدراسة السيكومترية لألدوات البحث الحالي ، نقول أن األداتين 

  .تتمتعان بقدرة على قياس الخصائص المدروسة، ومنه يمكن الوثوق بنتائجها

       

  عرض ومناقشة نتائج الدراسة .2

 : األول  نتائج السؤال الرئيس

   .ما مدى تعرض تالميذ متوسطات حمام الضلعة  للتنمر؟: نص السؤال  

لإلجابة على هذا السؤال تم  حساب تكرارات استجابات التالميذ عينة 

الدراسة، وحساب المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري ، ثم ترتيب محاور 

  ). 04(السلوك التنمري، وكانت النتائج رصدت بالجدول رقم
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  إحصائيات و صفية لدرجات عينة الدراسة الخام)  04(الجدول رقم 

الحد   العدد  المحاور

  األدنى

الحد 

  األعلى

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

ب  المعياري
رتي

الت
  

 3 0,56483 1,4164 6,00 1.00 254  التنمر الجسدي 

 1 0,79782 1,7520 6,00 1.00 254  التنمر اللفظي

 2 0,80105 1,6070 6,00 1.00 254  التنمر العنصري

 4 0,57776 1,3054 6,00 1.00 254  التنمر الجنسي

  =المتوسط الحسابي 1,5201  مقياس ككلال

  
المتوسط الحسابي لدرجات عينة ) 04(نالحظ من خالل الجدول رقم 

الدراسة على مقياس التعرض للتنمر ضعيف جدا وهذا ما يدل على أن التالميذ 
ال يتعرضون للتنمر إال بدرجة بسيطة ، وهذا التعرض كما تدل على ذلك 

تة فيما بينها، حيث جاء بعد التنمر اللفظي في متوسطات األبعاد األربعة متفاو 
و انحراف معياري ) 1,7520(المرتبة األولى بمتوسط حسابي 

بينما جاء بعد التنمر العنصري في المرتبة الثانية بمتوسط ) 0,797820(قدره
، وكان بعد التنمر الجسدي في )0,801050(وانحراف معياري قدره ) 1,6070(

وانحراف معياري ) 1,4164(بمتوسط حسابي قدره  المرتبة ما قبل األخيرة
، وفي المرتبة األخيرة جاء بعد التنمر الجنسي بمتوسط ) 0,564830(قدره

  ).0,577760(وانحراف معياري ) 1,3054(حسابي قدره
من حيث الحكم على التواجد  الضعيف للظاهرة  لدى تالميذ مرحلة 

، نجد ذلك )04(ة بالجدول التعليم المتوسط عينة الدراسة، كما هي معروض

يتعارض مع بعض مما جاء في اإلطار النظري والدراسات للموضوع، والذي 

ينص على أن مختلف السلوكيات العدوانية ومنها السلوك التنمري أكثر انتشارا 

بأن ) 2009(في وسط مرحلة التعليم المتوسط، وفي هذا اإلطار قالت  الشهري



                 ���2017
�رس            07ا���د                                                                     
	�� ا������ ا��    

 �
  ISSN:  1112-8070                                                              Revue de Développement  Humain: ر د

 

95 

 

في مرحلة التعليم المتوسط في تنامي ، وهي المؤشرات تدل بأن ظاهرة العنف 

كما تقول تتفق مع مجموع الدراسات القائلة بأن المراهق تعتريه انفعاالت تكتسي 

 إلى ويميل االنفعالية الحساسية الحب، و مشاعر لديه طابعا حماسيا، وتتطور

  .واالنطواء بالخجل كثيرا ويشعر واالستقاللية، التمرد

، )ص: 2009(ما قالت به نايفة و الصرايرة وهذه النتائج متفقة مع

           حيث أشارتا إلى أن ظاهرة  التنمر تنتشر إنتشارا خفيا، عن المعنيين 

والمختصين في المدارس إال أن عدد المتنمرين وعدد الضحايا قلة أيضا ، وأغلب 

  . الطلبة عاديين ى ضحايا وال متنمرين 

أجرتها وزارة التربية و التعليم وتختلف مع الدراسة  المقارنة التي 

ما قبل (السعودية، بهدف التعرف على الفروق بين مختلف المراحل التعليم 

، وانتهت الدراسة إلى إقرار تفوق مرحلة التعليم المتوسط على مرحلة )الجامعي

  ) .44.9(التعليم االبتدائي والمتوسط، بنسبة 

أن التنمر اللفظي ) 04(أما من حيث الترتيب، وقد الحظنا من الجدول 

، مقارنة بالتنمر الجسدي خاصة، وهي نتيجة )0,797820(احتل الصدارة 

منطقية بحكم أن  أنواع التنمر األخرى كالتنمر العنصري و الجنسي و الجسدي 

من أنواع التنمر التي تترك آثارا قد تفضي بالمتنمر إلى تلقي العقاب، من جهة 

جاهله أفراد المجتمع ومنهم التالميذ، وفي العموم أخرى التنمر اللفظي غالبا ما يت

ال يعتبر إساءة يلقى لها بال بسب من حدوثها التلقائي، وقد تكون لدى البعض 

من قبيل فلتات اللسان، إضافة إلى ذلك أن األلفاظ التي يعتبرها البعض نوع من 

ة، تعتبر اإلساءة، كتلك التي أشير إليها في المقياس المطبق في الدراسة الحالي

  . بالنسبة لآلخرين ليس كذلك، ولذلك قد تصدر تلقائيا من البعض 

وهذا ما يتفق مع بعض الدراسات التي تشير إلى أن التنمر اللفظي من 
أكثر أنواع التنمر تواجدا ، وهو يمارس غالبا بصورة علنية، بهدف التقليل من 
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المشار ) 2009(رة شأن اآلخر، ومن بين هذه الدراسات دراسة نايفة و الصراي
  .      إليها في متن هذه الدراسة

  .يمثل اإلحصائيات المتعلقة بابعاد  التنمر ) 05(جدول رقم 

ا  المعياري. إ  الحسابي.م  المؤشرات  البعد
ب

رتي
لت

  

ي
سد

لج
ر ا

نم
الت

  

  9  0.469  1.094 .سكين؟ كال حادة أداة ستخدام بإ زمالئك بعض هددك هل
  1  1.143  1.874 .درسة؟الم في زمالئك أحد سرقك هل

  3  1.00  1.522 .وجهك؟ على زمالئك أحد هل صفعك
  6  4.918  1.322 .؟ مالبسك زمالؤك مّزق هل

  7  0.859  1.315 .وُخّربت؟ بالقوة حقائبك ُأخذت هل
  8  0.666  1.173 .الفرصة؟ في أثناء مالبسك من زمالؤك جّردك هل

  4  1.178  1.519 .زمالئك؟ أحد ضربك هل
  2  1.249  1.527 .؟ لتتقاتال أحد التالميذ  دعاك له

  5  0.987  1.397 .آخر؟ ضربك تلميذ أو دفعك هل

ي
فظ

الل
ر 

نم
الت

  

  1  1.841  2.282 ؟ نابية أسماء ب ُنوديت هل
  2  1.363  1.826 .عنك؟ مزيفة شائعات الطالب أحد أثار هل

  4  1.235  1.692 .طفل آخر؟ عليك صاح هل

  3  1.318  1.779 .منك ؟ هل سخر احد لطالب
  6  1.040  1.442 .هل نقدت نقدا شديدا ؟

  5  1.171  1.507 .هل زمالؤك ينظرون إليك نظرة جنسية ؟

ري
ص

عن
 ال

مر
لتن

ا
  

  6  1.024  1.472 هل استبعدت من وسط مجموعة من الطالب

  3  1.242  1.664 .هل هناك من يسعى لخفض درجة إحساسك بذاتك؟

  4  1.267  1.614 .س في وجهك ؟هل يظهر زمالؤك العبو 

  1  1.361  1.704 .هل يتغامز زمالؤك عليك ؟

  2  1.235  1.692 .هل هناك من يضحك عليك بصوت منخفض؟

  5  1.148  1.492 .هل منع احد الطالب اآلخرون من أن يحبوك؟

ر 
نم

الت

جن
ال

  1  1.256  1.507 .هل تعرضت لتلميحات جنسية؟

  2  1.233  1.456 .جنسية ؟ هل عرض عليك احد زمالؤك صور
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  5  0.926  1.263 .هل تعرضت للتحرش الجنسي؟

  6  0.757  1.216 .هل أجبرت على االنخراط في سلوكيات جنسية؟

  4  0.819  1.267 .هل تعرضت للتهكمات ذات مدلول جنسي؟

  3  0.800  1.271 .هل تعرضت لشائعات جنسية ؟

جنسية هل تعرضت لرسائل هاتفية تحتوى على إساءة 

  ؟

1.153 0.599  7  

 

  : السؤال الثاني 

هل يختلف التعرض للتنمر باختالف متغيري المؤسسة التعليمية و : نص السؤال

  . الجنس؟

وكانت النتائج )  2كـا(لإلجابة على هذا السؤال عمد الباحث إلى حساب 

   ).06(معروضة بالجداول

  ة التعليمية و الجنسعالقة التنمر بالمؤسس 2نتائج اختبار ك)06(جدول رقم 

  المتغير األبعاد 2قيم  االختبار ك درجة الحرية مستوى الداللة

,815 80 68,587a التنمر الجسدي 

ية
يم

عل
الت

ة 
س
ؤس

لم
ا

  

,426 84 85,781a التنمر اللفظي 

,945 88 67,923a التنمر العنصري 

,620 68 63,858a التنمر الجنسي 

,014 20 36,281a التنمر الجسدي 

س
جن

ال
  

,102 21 29,527a التنمر اللفظي 

,108 22 30,465a التنمر العنصري 

,413 17 17,628a التنمر الجنسي 

 
أن جميع  الفروق بين أفراد عينة الدراسة ) 06(نالحظ من الجدول رقم 

  .تبعا لمتغير المؤسسة التعليمية غير دالة 
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بار أن عينة الدراسة هذه النتائج  بحسب رؤية الباحث منطقية، على اعت 

أخذت من منطقة شبه حضارية ، مما يجعل التالميذ متقاربون من حيث المستوى 

االنفعالي والمعرفي، الذي يجعلهم يتقاربون في اتجاهاتهم  وتقديرهم لمستوى 

اإلساءة لآلخرين، كما أن التقارب بين المناطق من حيث العادات والتقاليد له 

حيث طريقة معالجة المعلومات مما يفضي إلى عدم  دور في تقارب التالميذ من

  . وجود اختالف بينهم في السلوك التنمري

أنه ال وجود لفروق دالة في التعرض ) 06(كما نالحظ من الجدول رقم 

للتنمر على أساس الجنس، وهذه النتيجة أيضا يراها الباحث منطقية، بحكم البيئة 

كم المواصفات السابقة الذكر تكتسي طابع أيضا فالبيئة محل الدراسة  الحالية وبح

المحافظة مما يجعل الذكور يحتاطون من اإلساءة للجنس اآلخر، كما أن اإلناث 

  . يتميزون بقلة جرأتهم على اإلساءة

وقد جاءت نتائج هذه الدراسة مناقضة للدراسة المكورة في ناسفة 

لتي توصلت إلى أن والتي أجراها يانغ و كيم وشن ويون، و ا) 2009(والصرايرة 

الذكور أكثر تعرضا للتحول إلى متنمرين وضحايا متنمرين ، كما تختلف مع 

دراسة سيلز ويونغ التي أثبتت نتائجها وجود فروق بين مجموعات المتنمرين 

ترجع لمتغير الجنس، فالذكور كما أشارت الدراسة أكثر مساهمة في سلوك التنمر 

  .من اإلناث

  :السؤال الثالث  .3

هل يوجد ارتباط  بين درجات  عينة الدراسة على مقياس : سؤال نص ال

  .ضحايا التنمر و درجاتهم على مقياس القدرة على حل المشكالت ؟

لإلجابة على هذا السؤال عمد إلى حساب معامل االرتباط بين نتائج 
قياس القدرة على حل المشكالت و قياس  التعرض للتنمر ، وقد رصدت النتائج 

  ). 07(م بالجدول رق
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درجاتهم  على  يوضح العالقة بين درجات  ضحايا التنمر و) 07(جدول رقم 

  مقياس القدرة على حل المشكالت
  أبعاد مقياس ضحايا التنمر

أبعاد مقياس القدرة على حل 

  المشكالت

التنمر 

  الجسدي

التنمر 

  اللفظي

التنمر 

  العنصري

التنمر 

  الجنسي

التوجه 

  العام

 معامل ارتباط بيرسون
 ستوى الداللةم

 حجم العينة

0.105- 0.044- 0.082- 0.108- 
0.094 0.486 0.194 0.086 
254 254 254 254 

تعريف 

  المشكلة

 معامل ارتباط بيرسون
  مستوى الداللة
 حجم العينة

0.049- 0.069- 0.115- 0.088- 
0.436 0.273 0.068 0.162 

254 254 254 254 
توليد 

  البدائل

 باط بيرسونمعامل ارت
 مستوى الداللة
  حجم العينة

0.150-* 0.080- 0.148-* 0.150-* 

0.017 0.204 0.019 0.016 
254 254 254 254 

اتخاذ 

  القرار

 معامل ارتباط بيرسون
 مستوى الداللة
  حجم العينة

0.103- 0.052- 0.084- 0.070- 

0.100 0.412 0.184 0.268 
254 254 254 254 

  

  التقييم

 معامل ارتباط بيرسون
 مستوى الداللة
  حجم العينة

0.050- 0.004- 0.071- 0.014- 
0.427 0.951 0.257 0.821 

254 254 254 254 

 

معامالت ارتباط درجات التعرض للتنمر ) 07(نالحظ من الجدول رقم 

و دراجات القدرة على حل المشكالت كلها جاءت سالبة، بمعنى أن ارتباط 

هو ارتباط عكسي،  ولكنها غير دالة إحصائيا، فيما عدا بعد توليد الظاهرتين 

، وهو دال  )الجسدي، العنصري، الجنسي(البدائل الذي دال في األبعاد الثالثة 

  .في بعد البعد اللفظي

ويعني ذلك أن القدرة على حل المشكالت لدى التالميذ المتنمر عليهم  

معدومة يعني أن القدرة على حل  تميل إلى أن تكون ضعيفة ، أو أن العالقة
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المشكالت  لدى المتنمر عليهم ال رابطة بينها وبين درجات المتنمر عليم على 

  .مقياس ضحايا التنمر

المشار إليه ) نانسل وآخرون(وقد جاءت هذه النتائج موافقة  لما أكده 

حيث يرى بانعدام العالقة بين سلوك التنمر ) 2011مسعد أبو الديار،(في 

تاج المعرفي كالتحصيل، فقد لوحظ بأن المتنمرون حصلوا على نتائج ضعيفة والن

في التحصيل وحصلوا أيضا على نتائج مقبولة وعالية أحيانا، فإن هذه النتائج إذا 

ما حاولنا تفسيرها في ضوء بعض المتغيرات ذات العالقة بالقدرة على حل 

، وفي نفس االتجاه أشار  المشكالت، كالتحصيل الدراسي مثال ، أو تقدير الذات

إلى انه ال توجد عالقة ) 2009(سالمون وسميث المذكور في قطامي و الصرايرة

ستيفنز (بين تقدير الذات و تعرض التلميذ للتنمر، بل أكثر من ذلك توصل 

إلى أن ضحايا التنمر ) 2009وبوردودي و اوست، في قطامي و الصرايرة، 

  .أكثر تنظيما

راسة الحالية مع نتائج العديد من الدراسات التي في تعارضت نتائج الد

تمكن الباحث من الوصول إليها، كما تتعارض مع الكثير من األحكام التي تم 

ذكرها ضمن اإلطار النظري للدراسة الحالية، إذ مختلف الدراسات التي تناولت 

القدرة على حل المشكالت تشير نتائجها إلى ارتباط وتأثير العوامل المحيطة 

بالتلميذ  خاصة تلك التي منها التي تتصل به مباشرة، كالعالقات التي تربطه 

 John(أقر جون فيردون بالمعلمين والزمالء واألولياء، وفي هذا اإلطار 

VERDUIN(  بأن للمدرسة دور أساسي في تطوير المهارات المعرفية والميول

غرفة الصف هي البيئة الوجدانية االيجابية المتعلقة بحل المشكالت وهو يرى أن 

دعاء جبر دجاني، (المثالية لتعليم مهارات التعلم التعاوني لحل المشكالت 

2004 :66 .(  
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إذا اعتبرنا كما تشير بعض الدراسات التي تم ذكرها في متن هذه 

ودراسة ,  (Connolly &O'Moore, 2003) وأمور الدراسة منها دراسة كونولي

، ودراسة سويرر و آخرون )2001(ضي را ودراسة, )2012أسامة حميد ،(

ودوزريليا ، )Stourch & Masia ,2003(ودراسة ستورش ومازيا ) 2001(

المشار إليها في جمال أبو )   Chang ,D’Zurilla,&Sanna,2009(وسنا 

أن التكيف النفسي يرتبط بالقدرة على حل ، )2010( زيتون وسهيلة بنات

األفراد الذين يتميزون الفرد، فعادة المشكالت، وأنها وسيط هام في تحقيق س

بضعف في هذه القدرة كما تشير الدراسة ذاتها، سوف يظهرون مستوى أعلى من 

االكتئاب والقلق والضغط النفسي وسوء التكيف، ويكون السبب الرئيس وراء 

احتالل هذه القدرة المكانة التي تم ذكرها هو ارتباطها بمن حولها من قدرات، 

بمختلف أنواعها، والمهارات الوجدانية كالدافعية ، فإنه يفترض أن  كقدرات التفكير

تكون هناك عالقة عكسية بين درجات  المتنمر عليهم على مقياس ضحايا 

  . التنمر و درجاتهم  على مقياس القدرة على حل المشكالت 

وبحسب وجهة نظر الباحث  تفسير النتائج المتوصل إليها، على نحو 

إليه الدراسات السابقة، ويمكن صياغة هذا التفسير من خالل مغاير لما أشارت 

  :النقاط التالية 

أن السلوك التنمري ال يثير أي إشكال على الجانب النفسي للتلميذ، فالطفل   . أ

مدرب على مثل تلك السلوكيات منذ الصغر،  كون المجتمع الجزائري بصورة 

ريت بها الدراسة الحالية عامة و المناطق الشبه حضرية من مثل المنطقة التي أج

تمتاز بكثرة األطفال في البيت الواحد، كما تمتاز بتواجد أطفال الحي الواحد مع 

بعضهم البعض لمدة أطول قد تتعدى في بعض األوقات مدة تواجدهم بالمدرسة 

وحتى بالبيت، وهذه العوامل تقتضي إلى تواجد مثل هذه السلوكيات التنمرية ، 
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واألخوات، أو من طرف أبناء الجيران، وفي بعض سواء من طرف اإلخوة 

 .  األحيان من طرف  الكبار

أن المنطقة التي تمت فيها الدراسة تميل إلى أن منطقة ريفية، وهذا النوع   . ب

من المناطق، غالبا ما يتجاهلون السلوكيات موضوع دراستنا، ويعتبرونها من 

تأثرون بها بالقدر الذي يسيء الهفوات التي يشيع وقوعها ، لذلك فإن التالميذ ال ي

  . إلى حالتهم النفسية 

من خالل ما تم الوصول إليه من نتائج و من خالل ما تم : توصيات الدراسة

عرضه من معطيات تتعلق بالتنمر و المتنمرين سواء كانوا ضحايا أم متنمرين و 

ة التي تشير في غالبيتها إلى العواقب السلبية لهذه الظاهرة، وبغض عن طبيع

ونوع النتائج المتوصل من خالل الدراسة الحالية أو الدراسات السابقة لها يوصي 

  : يلي الباحث بما

إجراء مزيدا من الدراسات حول الموضوع، سواء على عينات من تالميذ  .1

 .مرحلة التعليم المتوسط أو االبتدائي أو المتوسط 

ضمان خدمات  تفعيل آليات التوجيه واإلرشاد المدرسي و المعني، من أجل .2

إرشادية تحد من الظاهرة وتقضي عليها في مهدها، أو من أجل اتخاذ تدابير 

 . وقائية وأخرى عالجية

تفعيل آليات الشراكة مع أولياء التالميذ، حيث ال يمكن تجاهل ما يمكن أن  .3

يؤديه األولياء في ترشيد سلوكيات التالميذ، وتزويد هؤالء األولياء بالمعلومات و 

 . التي تمكنهم من التعاون مع المدرسة في هذا األمرالمعارف 
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  :المراجع 

العنف لدى طالب المرحلة ). 2009(الشهري علي بن نوح عبد الرحمان .1

 المتوسطة في ضوء بعض المتغيرات النفسية واالجتماعية في مدينة جدة،

  . رسالة ماجستير غير منشورة، قسم علم النفس، كلية التربية، جامعة ام القرى

التنمر ، )2012(أسامة حميد حسن الصوفي و فاطمة هاشم قاسم المالكي  .2

مجلة البحوث النفسية عند األطفال وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية، 

 .188-146، ص ص 35والتربوية، العدد 

التنمر المدرسي وعالقته بالمهارات االجتماعية ). 2012(حنان اسعد خوج .3

مجلة ائية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لدى تالميذ المرحلة االبتد

 .218 -188، ص ص 4، العدد 13العوم التربوية والنفسية، المجلد 

التنمر لدى ذوي صعوبات التعلم أسبابه ). 2012(مسعد أبو الديار  .4

، سلسلة إصدارات مركز تقويم وتعليم الطفل، مكتبة 2، طومشكالته وعالجه

 .الكويت الوطنية 

أثر برنامج . )2010(وسى مقدادي و جمال عبد اهللا ابو زيتون يوسف م .5

تدريبي مستند الى التربية العقالنية االنفعالية في تحسين الكفاءة االجتماعية 

، مجلة ومهارة حل المشكالت لدى طلبة الصفين السابع والثامن األساسيين

عشر، العدد  ، المجلد الثامن)سلسلة الدراسات اإلنسانية (الجامعة اإلسالمية 

 .555- 521الثاني، ص ص 

، تنمية مهارات حل المشكالت لدى الطلبة). 2004(دعاء جبر دجاني .6

 .37-36رؤى تربوية، العدد الرابع عشر، ص ص 
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. ، رؤى تربويةاستراتيجيات حل المشكالت). 2004(دعاء جبر دجاني .7

 .67- 64العدد الخامس عشر، ص ص 

لنفسية، كلية التربية، الجامعة إشراف عاطف عثمان  ألغا، قسم الصحة ا .8

 .اإلسالمية غزة 

، دار المسيرة  الطفل المتنمر ) .2009(نايفة قطامي و منى الصرايرة  .9

 . للنشر و التوزيع، عمان ، األردن 

 :المراجع األجنبية 

10. Françoise RAYNAL & Alain RAYNAL (1997), 

pédagogie :dictionnaire des concepts clés apprentissages 

formation et psychologie cognitive ,ESF éditeur, Paris 

 

11. Patricia  BOUCHER(2009), L’intimidation Chez les 

enfants de 2e et de  3c  Cycle du Primaire:les effets de deux 

dispositifs sur les comportements d’intimidationet les 

habiletés sociales des éléves ,mémoire présenté  à l’université 

du  Québec comme exigence partielle du programme de 

maîtrise en éducation.  

12. Camilo CHARRON et al (2007) La psychologie de  A 

à Z  500 mots pour comprendre, DUNOD.  
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 على التركيز التوازن الغذائي وعالقته بقدرة المتمدرسين
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2جامعة وهران  ، مرياح فاطمة الزهراء .أ 
  

  

  :ملخص

حول المتناول الغذائي لدى التالميذ العديد من الدراسات  أجريتلقد       

وانعكاساته على قدراتهم العقلية، ومردودهم الدراسي، ومنها دراسة محمد حيدر 

كلها  أكدتوقد".Alex schuss"و دراسة "Alan Lousky"ودراسة أالن لوسكي

إشارات تنقل عبر شبكة األعصاب بواسطة مواد كيميائية تسمى لدماغ أن با

له دورا مهما في تكوينها وعملها تناو ويلعب الغذاء الذي ن  . الناقالت العصبية

التلميذ الجزائري ف. ، كزيادة القدرة على التركيز والتفكير واالستيعاب بشكل جيد

خاللها الطاقة سواء  يستنفذ، ساعات يوميا في المدرسة 6يقضي ما يقارب

فكيف سيتمكن هذا التلميذ من مواكبة الدراسة .لفاعليته الفكرية أو طاقته الحركية

دون أن يتحصل على وقود يحمي جسمه من التعب واإلرهاق؟، وذلك دون 

مكونات تغذي قدراته العقلية وتمكنه من التركيز واالستيعاب والتي تعتبرمن أهم 

  .الدراسي؟ العوامل المؤثرة في مردوده

 

 

.  
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 :مقدمة 

يعتبر الطفل أصغر كائن في المجتمع إال أنه أهم عضو فيه ألن أطفال اليوم هم 

شباب المستقبل و الشباب هم األسس التي تبنى عليها أي دولة و بهم و عليهم 

تقوم نهضة األمم و تزدهر و تتطور لذا تعمل جل المجتمعات جاهدة لتلبية كل 

سية، لذى تسعى الجزائر جاهدة الى االهتمام باألطفال حاجيات الطفل األسا

خاصة الذين هم  في سن التمدرس، و ذلك نظرا ألهمية هذه الفترة في بناء 

شخصيات المستقبل  وال يمكننا أن ننكر التحسين الملحوظ و التطور الكبير الذي 

ألنظمة ما مس ا يشهده قطاع التربية  التعليم بالجزائر شامال جوانب عدة  منها

التعليمية والبرامج التدريسية ، ومنها ما يخص بناء المدارس وتجهيزها  وتكييفها 

بحيث باتت الجزائر مؤخرا تهتم أكثر بتوفير كل الحاجيات األساسية للتلميذ وهو 

بأرغونوميا األقسام، و كذا  داخل المدرسة و القسم و ذلك من خالل االهتمام

بر كل ارجاء الوطن، و كل هذا من اجل توفير المطاعم داخل كل مدرسة ع

تسهيل العملية التربوية، و ضمان نجاح عملية التعليم  و خدمة مصلحة الطفل 

المتمدرس، والحفاظ على سالمته و التأكد من سالمة نموه العقلي والجسدي 

والصحي ،و ضمان تكيفه و تركيزه و ضبطه من المثيرات التي من شأنها أن 

رات الدراسة و كل هذا يصب في عملية التطور و االزدهار تعيق تعلمه خالل فت

  . الذي تعمل من أجله الدولة الجزائرية 

ورغم الجهود المبذولة من طرف المسؤولين على هذا القطاع وسعيهم إلى توفير 

كل احتياجات الطفل المتمدرس إال انه سوء التسيير دائما يقلب اإليجابي إلى 

محور حديثنا حول سوء تسيير المطاعم المدرسية و سلبي، و هنا في هذا مقال ن

سوء استغاللها و بالتالي عدم استفادة التلميذ منها ، فبالرغم من أن الدولة 

الجزائرية عممت توفير المطاعم المدرسية على مستوى كل المؤسسات التعليمة 
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والذي 2016مليار دينار جزائري سنة  25, 15وخصصت غالف مالي يقدر ب 

تطبيقا لتعليمات 2017مليار دج خالل سنة  20ن يصل الى أكثر من يرتقب أ

جريدة البالد (وزيرة التربية الوطنية المتعلقة بتسيير المطاعم المدرسية

و لكن رغم هذه المبالغ الطائلة فإن ترك الحرية في يد مدراء )2016ـ12ـ30

فسد فعالية المدارس من حيث اختيارهم بين الوجبة الساخنة و الوجبة الباردة أ

المطاعم المدرسية بحيث لم تقدم الفائدة المرتقبة للمتمدرسين والتي كانت تبرمج 

لها السلطات العليا من تفادي األمراض و اضطرابات القدرات العقلية المترتبة 

عن سوء التوازن الغذائي كتعب التلميذ وضعفه  البدني و عدم قدرته على 

بالشكل الجيد و بالتالي تدني مردوده الدراسي  التركيز و مواكبة الدرس واستيعابه

و خاصة إذا كان هؤالء التالميذ يقطنون بعيدا عن مدارسهم أو عمل أوليائهم و 

بقائهم في المدرسة دون غذاء وهذا ال يخدم ال العائلة بصفة خاصة و ال 

  . المجتمع بصفة عامة 

  :اإلشكالية 

ة التأثير و التأثر بين الغذاء و بين من منطلق الدراسات السابقة التي أثبتت عالق

تبنت الباحثة موضوع تأثير المتناول القدرات العقلية و السالمة الجسدية للطفل ،

الغذائي داخل المطاعم المدرسية و مدى تأثيره على تركيز التالميذ وانعكاسه 

  :على تحصيلهم الدراسي منطلقة من التساؤالت التالية 

على الغذاء داخل  يحصلونصائيا بين التالميذ الذين أ ـ هل هناك فروق دالة إح

على وجبة الغذاء داخل  يحصلونالمطاعم المدرسية و بين التالميذ الذين ال 

  المطاعم المدرسية من حيث القدرة على التركيز؟
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ب ـ هل هناك عالقة ارتباطية بين المتناول الغذائي لدى التلميذ و بين التحصيل  

  .الدراسي 

  :ث فرضات البح

على الغذاء داخل  يحصلونب ـ هناك فروق دالة إحصائيا بين التالميذ الذين 

على وجبة الغذاء داخل  يحصلونالمطاعم المدرسية و بين التالميذ الذين ال 

  .المطاعم المدرسية من حيث التحصيل الدراسي لصالح المجموعة األولى

لتلميذ و بين تحصيله هناك عالقة ارتباطية بين المتناول الغذائي لدى ا ـ أ 

  . الدراسي 

يواجه التلميذ عدة مشاكل تعيق تفوقه الدراسي ، من أهمها :أهداف الدراسة 

المشاكل التي تمس صحته الجسمية و العقلية،ومن أهم أهداف هذا البحث هو 

هو  و أحد المسببات للمشاكل الصحية والجسدية والعقلية أال علىتسليط الضوء 

عليه التلميذ خالل تواجده في المدرسة  و مدى انعكاسه الغذاء الذي يتحصل 

عاب وبالتالي تدني مردوده الدراسي في حال يو اإلست على  قدرته على التركيز

  .كان هذا الغذاء غير متوازن

ـ يهدف البحث الى تبيين اهمية المطاعم المدرسية و ضرورة تقديم وجبات ساخنة 

درسة و خاصة التالميذ الذين يقطنون بعيدا متوازنة خالل تواجد التلميذ داخل الم

 عن مدارسهم و ال تكفيهم مدة ساعة و نصف من أجل الذهاب إلى البيت

الرجوع إلى المدرسة ، و حتى إن تمكن ذلك فال يتسع وقتهم للغذاء بشكل مريح و 

و متوازن السترداد الطاقة والجهد المبذولين خالل الدراسة و كذلك خالل المشي 

  .المدرسةمن و إلى 
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ثير سوء التوازن الغذائي على أهم القدرات أـ تكشف أيضا هذه الدراسة الى ت

العقلية التي يحتاجها التلميذ في عمليات اإلستعاب العلمي  أال وهي القدرة على 

قدرات العقلية التي يحتاجها التلميذ في من أهم ال تيتعتبرو ال في الدرس التركيز

  .التحصيل الدراسي 

  :ة البحث ـ أهمي 6

ـ إثراء الجانب العلمي لعلم النفس المدرسي ، و ذلك الن البحث يسلط الضوء 

على أهم المشاكل الخاصة بالتلميذ و المعيقة لعملية التحصيل الدراسي أال و هي 

  .التي تنعكس على حالته الصحية و الجسدية و العقلية والمعرفية حالته التغذوية

لذين يعانون من سوء التوازن الغذائي خالل ـ تسليط الضوء على التالميذ ا

تواجدهم بالمدرسة  و التكفل بهم و استدراك مشاكلهم، التي تنعكس  على حالتهم 

عاب بسبب يالتربوية و سلوكهم داخل القسم من  تعب جسمي ، وتأخر في اإلست

عدم القدرة على التركيز و بالتالي عرقلة الدرس، و إزعاج جماعة األقران 

  .ي إعاقة العملية التربوية والتطور العلمي للمجتمع وبالتال

ـ إثراء المعرفة التربوية وذلك عن طريق توعية القائمين و المسؤولين على سيرورة 

 أال  العملية التربوية سبب مهمل رغم أهميته بالنسبة للتلميذ وتحصيله الدراسي ،

ها أن تؤثر على كل الذي يعتبر من أهم العوامل التي من شأنهو غذاء التلميذ و 

 قدرات و إمكانات التلميذ الرئيسية لعملية التحصيل العلمي  كسالمة الصحة

لضمان جيل قوي و معافى و مواكب للتطور العلمي و المعرفي  سالمة العقل، و 

  .ألن األبناء هم األسس التي ترتكز عليها الدول للتنمية والتطور
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الطفل و الحرص على توفير غذاء  ـ الكشف لآلباء مدى أهمية االعتناء بغذاء

الحفاظ على متوازن و صحي لضمان نمو سليم من كل النواحي، و ضمان 

إستعاب و تحصيل دراسي جيد يعود بالنفع على سالمة الصحة التي تضمن 

  .و المدرسة  وعلى المجتمع ككل  األسرةالتلميذ نفسه، و على 

، للباحثين الجزائريين ـ توفير أدوات قياس محكمة من طرف أطباء مختصين 

والعرب اذا كانت البحوث تهدف الى قياس و الكشف عن المتناول الغذائي 

  . 14 – 8للطفل من سن 

  :المفاهيم اإلجرائية للبحث 

و حسب هذه الدراسة هو المتناول الغذائي المتحصل عليه من :  التوازن الغذائي

ساعة  24سة على مدار خارج المدر  خالل تواجدهم داخل أو طرف التالميذ سواء

من خالل مأل استمارة قامت الباحثة ببناءها بمساعدة مجموعة من األطباء 

  .المختصين

حسب الدراسة هو مكان  في المدرسة حيث يتناول  : المطاعم المدرسية

  المتمدرسون وجبة االفطار الساخنة او باردة بحيث يشرف عليها مدير المدرسة 

المة االغذية و المراقبة المالية لثمن االغذية التي تم و الذي يقوم بدور مراقبة س

تنظيم التالميذ عند الدخول الي المطعم و طاقم الطبخ الذي يحرص  و جلبها

على طبخ االغذية و طاقم النظافة الذي يحرص على نظافة المطعم و االواني 

عم و التي يأكل فيها المتمرسين والهدف منها مالحظة الغذاء المقدم داخل المط

مدى اتزانه بين الخضار و البروتينات الحيوانية و الفواكه و غير ذلك من 

  .مكونات



    ��2017رس            07ا���د                                                                     ��� ا���
	� ا������                 

  ISSN:  1112-8070                                                              Revue de Développement  Humain: ر د�� 

 

111 

 

حسب الدراسة هم التالميذ الذين ليست لديهم القدرة على :القدرة على التركيز 

، وينطبق ذلك على الذين يحصلون على عالمات أقل من المتوسط  تركيزال

في  المطبق) يل عبدالفتاح عبد الكافيللدكتور إسماع(بمقياس القدرة على التركيز

  .دراستنا هذه 

هم عينة من التالميذ من أقسام السنة الرابعة ابتدائي خالل السنة  :المتمدرس 

منهم من ينتمي إلى مدارس تقدم وجبات ساخنة ومنهم  2016ـ2015الدراسية 

  .من ينتمون الى مدارس ال تقدم أي وجبة

 .3اسي العام المتحصل عليه من الفصول هو المعدل الدر  :التحصيل الدراسي

  :اإلطار النظري للبحث 

 I   / التوازن الغذائي  

  :أ ـ التعريف اللغوي 

يعرفها المعجم العربي بأنها االعتدال والتساوي ، و : ـ تعريف التوازن لغة 1

  .فقدان التوازن يعني اضطرابه أو ارتباكه أو اختالله

دا و حسب معجم اللغة العربية المعاصر غذاء مصدر غ: ـ تعريف الغذاء لغة2

يقصد به نماء الجسم من الطعام و الشراب و حسب معجم الرائد يقصد بالغذاء 

  انه أخد طعاما و شرابا كفاه و أثر فيه
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حسب معجم المعاني الجامع يقصد بالغذاء المتوازن :ـ تعريف الغذاء المتوازن 3

تين و دهون و فيتامينات و نحوها هو كميات متناسبة من مواد كربوهدراتية و برو 

  .(WWW.ALMAANY)بحيث تفي باحتياجات الكائن الحي

  :ب ـ التعريف االصطالحي 

هو الغذاء القادر على تلبية احتياجات الجسم المختلفة من : ـ الغذاء المتوازن  1

بناء و ترميم و طاقة و مقاومة لألمراض ، و الذي يحتوي على جميع العناصر 

ساسية كالبروتينات و النشويات و الدهون و األمالح المعدنية ، الغذائية األ

رندا الديب (إضافة إلى كمية كافية من الماء لضمان استمرار الحياة بشكل سليم 

 )150ص  2013و إكرام الجندي 

التغذية الجيدة هي أساس الصحة الجيدة و كل :ـ و تعرفه شريفة أبو الفتوح 2

  :ات جيدة إنسان يحتاج إلى أربعة مغذي

  الدهون  النشويات  البروتينات  الماء

شريفة أبو الفتوح، ( 3)المكمالت ( وذلك باإلضافة إلى الفيتامينات والمعادن 

  )8، ص2006

المتوازن على أنه إتباع نهج :  ـ و تعرفه الدكتورة جوان ويبستر غاندي 3

مجموعة : مجموعات و هي  5غذائي متوازن و متكامل و الذي يدرج ضمن 

كالخبز والحبوب المعجنات و ) الكربوهيدرات(الفاكهة والخضار، مجموعة 

البطاطا و مجموعة البروتينات الحيوانية اللحوم و األسماك و األغذية البديلة 

جوان (كالبيض و مجموعة  الحليب و منتجاته ثم مجموعة الدهون و السكريات 

  )73، ص 2013ويبستر
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سوء التوازن الغذائي هو عدم  : medical Larousse  ـ التعريف الطب5

تناول الكميات المالئمة من البروتينات واللبيبات، النشويات، السكريات 

والفيتامينات، فنقصها أو زيادتها قد يسبب أمراض كالنحافة، والسمنة، هشاشة 

 العظام اضطراب الهضم، الهضم السريع، وظهور كافة أنواع العدوى وأمراض

  .(Stoppard,p 37)غذيةأخرى ناتجة عن سوء الت

التغذية الطبيعية هي مجموعة العمليات التي :ـ تعريف منظمة الصحة العالمية6

يقوم بها جسم اإلنسان الحي للحفاظ على الحياة والحيوية والنمو والعمل السليم 

لألعضاء، أّما سوء التغذية أو نقص التغذية عند الطفل فهي حالة مرضية من 

جة جسم الطفل من الغذاء وما بين ما يتلقاه أو يصرفه عدم التوازن ما بين حا

هو مصطلح يشير إلى االستهالك غير الكافي، أو الزائٍد أو من طاقة وبروتينات،

  Fiona wilcock 2003p23) (غير المتوازٍن من المواد أو المكونات الغذائية

الذي  يصنف المتناول الغذائي:ج ـ تصنيفات التوازن الغذائي للطفل المتمدرس 

يجب أن يتحصل عليه الطفل من حيث عدد الوجبات و مكونات كل وجبة أي 

 5من حيث الكم و النوع  بحيث على الطفل في سن التمدرس أن يتحصل على 

  :وجبات منتظمة في اليوم و هي مفصلة كاآلتي

 و هي من أهم الوجبات التي يتحصل عليها:  ـ وجبة فطور الصباح1  

ات والبحوث فأن األطفال المتعودين على الذهاب إلى الدراسالمتمدرس وحسب 

المدرسة بدون تناول وجبة اإلفطار، يعانون من عدة مشاكل داخل القسم ، 

كاإلحساس بالتعب ، وعدم القدرة على المشاركة في درس ،اإلحساس بالجوع وبد 

ل التركيز في الدرس يركز في وقت األكل ،و هذا يفوت عليه استيعاب 

محمد ناصر، (كدراسة علي ليف أو فهمها بشكل غير صحيحالمعلومات 

  ).21،ص 2008



    ��2017رس            07ا���د                                                                     ��� ا���
	� ا������                 

  ISSN:  1112-8070                                                              Revue de Développement  Humain: ر د�� 

 

114 

 

ومن أهم المكونات التي ينصح األطباء بتناولها هي السكريات الطبيعية الموجودة 

في الفواكه الطازجة و الفواكه الجافة أو التمر وكذلك يجب أن تحتوي على دهون 

ننسى فائدة الماء و النشاء كالموجودة في الحليب أو الزبدة أو الجبن ، دون أن 

  .كالموجود في الخبز 

و بصفتنا مسلمين نرجع دائما إلى عقيدتنا و وصايا رسولنا الكريم و السير على 

يحثنا ديننا اإلسالمي على االهتمام باألطفال كي يشبوا أصحاء  خطاياه بحيث

عموا أط" .. أقوياء نشطين و لقد أوصانا الرسول صلى اهللا عليه و سلم في قوله

ابن قيم "(نساءكم التمر ، فإن من كان طعامها التمر خرج ولدها حليما

، بحيث أثبتت الدراسات الحديثة التي أجراها فريق من العلماء  )  30ص،2003

أن  للتمر فوائد عدة لجسم اإلنسان و دماغه و خاصة عند تناوله صباحا على 

ك المواد الكيميائية التي و تعليال لذلك فإن الناقالت العصبية  أي تل   الريق

تساهم في نقل االتصاالت الجارية في أعماق المخ و بفضلها يصدر المخ أوامره 

إلى جميع أجزاء الجسم ، حيث أظهرت هذه الدراسة أنه يوجد في المخ مادة 

تحد من االنفعاالت الضارة و تخفف األلم و تعيد الهدوء ) السيروتين ( تسمى 

( االضطراب و القلق عليها ، و لقد أمكن زيادة إلى النفوس التي يسيطر 

عن طريق تناول قطعة من الحلوى الطبيعية و المتمثلة في الرطب ) السيروتين 

  . أو التمر أو الفواكه الجافة 

خبيرة التغذية ) ألنورهويتني ( وفي دراسة أجريت بواسطة الدكتورة             

ركيز في الدراسة واإلصابة بالقلق و األمريكية أن تشتيت ذهن الطفل و عدم الت

العصبية يرجع إلى نقص عنصر الحديد مما يسبب نقص بعض أنزيمات المخ 

التي لها عالقة بوسائل اإلرسال العصبي، ويعتبر التمر أو الرطب من أهم 
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حبيب (المكونات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الحديد 

  .)40،ص2000بدور

هي بمثابة وجبة إفطار ثانية يتحصل عليها الطفل من و  :ـ وجبة الصابرة 2      

أجل إمداد جسمه و عقله الطاقة الالزمة من أجل مواكبة النشاطات التي يقوم 

  .بهاو من أهم مكوناتها السكريات الطبيعية و الماء 

، و هي الوجبة التي يتحصل عليها الشخص خالل وقت الظهيرة:ـ وجبة الغذاء3

البروتينات، والفيتامينات  و على الكربوهيدراتيجب أن تشتمل  و التي 

،إذ يجب ،والعناصر المعدنية،والدهون والماء، وهذا يتحقق بتنويع مصادر الغذاء

أن يكون الغذاء الذي يتناوله اإلنسان كافيا دون فرط أو نقص، وخاصة لدى 

المتمدرس لتحقيق النجاح والتفوق الدراسي والحفاظ على صحته وسالمته ،إذن 

بد من التخطيط لوجبات مغذية ومشهية ومتوازنة كأساس للتغذية الصحيحة ال

وذلك بإتباع نظام المجموعات الغذائية بواسطة الهرم الغذائي الجديد المتفق عليه 

عالميا،و هو عبارة عن توازن بين كل المكونات الغذائية الضرورية المذكورة 

هرم قاعدته  من النشويات قديما عبارة عن  سابقا في قاعدة واحدة ،حيث كان

والتي يتغذى عليها كثير من األفراد وينتهي القمة له بأقل نسبة من المكونات في 

األغذية وهي الدهون وكذلك تركيب بعض األغذية ومحتواها من تلك المكونات 

  )56،ص2008نهلة، ) (كربوهيدرات، بروتين، دهون، فيتامين، ألياف (

مى وجبة الحرية للطفل ، و يجب أن تغطي و هي تس: ـ وجبة العصر ونية 4

من احتياجات الطاقة المستنفدة عبر الحراك و التعرق % 20ـ%10حوالي 

منتج يوفر عنصر الكالسيوم ، منتج من الحبوب لتوفير السكريات :متضمنة 
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البطيئة، منتج من الفواكه الطازجة ، شرابا لتوفير المياه الضائع من خالل 

  ).2010،118ى، مصطف(الحركة و العرق 

و هي وجبة بمثابة نظير لوجبة الغذاء و يجب أن تكون :ـ وجبة العشاء  5

وجبة خفيفة و تحتوي على جل الزمر الغذائية األساسية و استبدال الخضروات 

  )123، 2010مصطفى، . (الغضة بالحساء لتسهيل الهضم قبل النوم 

  :حاجيات الطفل الجزائري في المدارس المدرسية  -

سنة  12الى 6المعلوم ان الطفل الجزائري في سن الدراسة يكون سنه ما بين من 

حريرة والمطعم المدرسي مطالب  2400وراتبه الغذائي يحتاج الى حوالي   

  .       حريرة  1200بتكملة التغذية العائلية اي نصفها و هو 

  يجب ان يكمل الغذاء المدرسي  التغذية العائلية    - 1

  ون هذه التكملة انتقائية و تتغير حسب النمط الغدائي المحلي يجب ان تك – 2

تهدف هذه التكملة أساسا الى توفير  المواد الغذائية الغنية بالبروتينات و   - 3

  الفيتامينات اللذان يمثالن العجز المشترك    

لدى كل التالميذ المستفيدين في الوقت الراهن و الذي اصبح فيه حتى ابن المعلم 

  .   االستفادة من الوجبات الغذائية يستحق

 :     ولتطبيق نسب التوازن في الحريرات  نقوم بمايلي

  غرام 45= 4/حريرة  180==من البروتينات)1

 غرام 180= 4/حريرة  720= =من السكربات ) 2
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ص  2010.النعيمي(غرام  33= 9حريرة  300==من الدهنيات ) 3

9(. 

II  /التعريف النظري للقدرة على التركيز:  

على أنه استجابة مركزة و موجهة نحو مثير محدد يهم : تعرفه د مريم سليم/  1

الفرد و هو الحالة التي يحدث أثناءها معظم عمليات التعلم ثم يتم تخزينه في 

  .الذاكرة و االحتفاظ به الى حين الحاجة اليه

جيه الشعور و تركيزه في شيء معين استعدادا لمالحظته ـ و االنتباه أيضا هو تو 

 )2003،549مريم ، .(او ادائه و التفكير فيه

يتفق علماء النفس المعرفي على أن االنتباه عملية :تعريف عدنان يوسف / 2

معرفية نمارسها عند التعامل مع مثيرات البيئة الحسية قبل اإلدراك و هنا 

متوفرة في النظام الحسي للفرد لتقرير أي سنتعرف على طبيعة المثيرات ال

  ).73، ص2014عدنان ، ( المثيرات سيتم االهتمام بها معالجتها و إدراكها 

و حسب التعاريف السابقة يتضح أن للقيام  بالتركيز يجب أن تتم العملية عبر 

  :المراحل التالية 

  

مخطط يبين مراحل 

 ELLIS)التركيز حسب

AND HUNT ;1993)  
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فاالنتباه يبدأ بالمثير الذي )  ELLIS AND HUNT(و ايلس  حسب هانت

سواء الرؤية أو عن طريق السمع أو الشم أو  5يحرك اإلحساس بأحد الحواس 

التذوق أو اللمس ، فالمثيرات الخارجية تؤثر بالدرجة األولى على عملية التركيز 

جة ، كصوت التلفاز أو المذياع أو صوت خارجي غير معروف أو كالم و ض

األقران داخل القسم ، او شم روائح الطبخ التي تثير حاسة الجوع ، أو األلم الذي 

قد يحدث للجسم كألم البطن أو األسنان ، أو انزعاج العين بالضوء سواء كان 

قليال أو قويا كلها مثيرات تسبب إحساسات تعطي نبضات عصبية الى الدماغ 

اقة عملية التركيز حسب استعماالت من شأنها أن تساهم في عميلة التركيز أو إع

  )74، ص2014عدنان .(هذه الحواس التي تتحول في األخير إلى استجابات 

III  / هناك العديد من الدراسات السابقة التي تناولت  :دراسات سابقة  

موضوع المتناول الغذائي و تأثيره على مردود الطفل الدراسي و كذا على عمل 

  :نها العمليات العقلية لديه وم

تناولت الباحثة دراسة حول الغذاء والذكاء مجرات ): 2003(ـ سارة السباعي1

تتراوح أعمارهم من  نسبة الذكاء انخفاضطفال يعانون من على مجموعة من األ

استمرت الدراسة ثمانية أشهر أعطيت فيها مجموعة منهم غذاء  سنة)13ـ 8(

ن أعطي اآلخرون فيتامين، في حي 11أمالح و 8(إضافيًا حقيقيًا به 

  :غداءاوهميًا،فكانت النتائج كالتالي

درجة لدى المجموعات التي  25ارتفاع معدالت الزيادة في نسبة الذكاء إلى   

مستوى الذكاء لدى األطفال الذين  فضتناولت األغذية اإلضافية ، و إنخ

، ما يدل على تأثير الغذاء على مستوى  ℅3تحصلوا على غداءا وهميا بنسبة 

  ) . 45،ص2008عاصم(كاء و خصوصا في مراحل النمو الذ



    ��2017رس            07ا���د                                                                     ��� ا���
	� ا������                 

  ISSN:  1112-8070                                                              Revue de Développement  Humain: ر د�� 

 

119 

 

الكشف عن  استهدفت الدراسة إلى): 2003(رضي منصور العسيف_  2

تلميذ و  2090سنوات على 5الغذاء الضروري للطالب ،  دامت الدراسة 

إن  :بالكويت ، فتوصل الباحث إلى النتائج التالية ) المرحلة االبتدائية ( تلميذة

 ذ يحدد مدى نشاطه الذهني، وقوة ذاكرته ونوع طاقاته اإلبداعيةما يأكله التلمي

والعاطفية، وأن نقص أحد العناصر الغذائية سبب ال يستهان به في اإلصابة 

باضطرابات الذاكرة، وقلة النشاط العقلي، وتدني مستوى االستيعاب ،بحيث أكد 

ة التالية لكي يكون التحصيل الباحث  على ضرورة توفير العناصر الغذائي

أطعمة تزيد معدل الذكاء لدى التالميذ ومن :الدراسي ناجحًا  وهي كالتالي

المتوفر في األسماك ،  أمثلتها الفيتامينات وتتوفر في الفواكه والخضار،واليود

الثوم ، : والملح المدعم باليود،إضافة إلى أغذية تساهم في تنبيه الذكاء مثل

  .العسل األسود ،النعناع، الجوز، زبدة الفول السوداني.البصل ، الطماطم

األطعمة التي تزيد من مستوى الفهم والحفظ مثل األغذية المحتوية على _ 

عنصر الحديد حيث أثبتت الدراسة أن التالميذ الذين يعانون من نقص الحديد 

في الجسم يتعرضون نتيجة لذلك  لنقص الفهم واالستيعاب و التركيز عند 

ذاكرة مقارنة بزمالئهم الذين يحصلون على قدر كاف من عنصر الحديد، الم

إضافة الى هذه المكونات  وهو يتوفر في الورقيات الخضراء والفواكه المجففة

التكامل والتوازن بين كل المكونات  الضرورية يجب أن يحرص األبناء على

  .  )34، ص 2003يوسف إبراهيم (  )أغذية البناء ،أغذية الطاقة (الغذائية 

استكشفت الدراسة عن مدى تأثر التحصيل ): 2004( ـ حسين صالح قزق3

طالبًا وطالبة  1182،و المجرات على  الدراسي بالحالة التغذوية للطلبة

بحيث تم قياس الوزن والطول واستخدام ) أنثى 575ذكر و 607(إماراتيين 

أهم النتائج . للطلبةمؤشر كتلة الجسم للعمر والجنس لتقييم الحالة التغذوية 
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بعد المقارنة بين البد ناء و النحفاء من حيث التحصيل : المتحصل عليها 

الدراسي وجد أن  الذين يعانون من البدانة و النحافة مهددون بالرسوب ألن 

معدلهم الفصلي لكل المواد ال يؤهلهم للنجاح ، وذلك بسبب إصابتهم بسوء 

تفريط في األكل الغير متوازن وبالتالي عدم التغذية إما عن طريق اإلفراط أو ال

تحصلهم على المواد الغذائية الضرورية لسالمة الصحة و النمو ، ما يسبب لهم 

مشاكل صحية  ومشاكل في البنية الجسمية تعيق حركة التلميذ وبالتالي عدم 

التمكن من متابعة الدروس بشكل متواصل بسبب األمراض وكثرة الغياب و 

  ).54فؤاد، ص (مستوى التحصيل بالتالي تدني

دراسة حول  المتناول ) : 2008(شادية محمود حسين  ـ نجاة علي و 4

الغذائي وعالقته بالتحصيل الدراسي و الذكاء، أجريت الدراسة على عينة تتكون 

بالمرحلة الثانوية بالرياض، فمن )سنة18ـ 15(طالبة تتراوح أعمارهم 340من 

مصابات بأمراض سوء التغذية،من فقر الدم ℅51,80: أهم نتائج هذه الدراسة 

  .،و القولون العصبي ، و حموضة في المعدة 

ـ تعاني نفس العينة من اضطرابات في التوازن الغذائي بحيث يتبعن عادات 

غذائية غير صحية  من أهمها االستغناء على بعض الوجبات األساسية ، و 

التعب ، و عدم القدرة على  خصوصا وجبة اإلفطار ، و الغذاء مما يسبب لهن

، 2005نجاة علي(التركيز ، و بالتالي إنخفاض مستوى التحصيل الدراسي

  .)135ص

مقارنة : 2011"فورام"العلمي البحث ـ الهيئة الوطنية لترقية الصحة تطوير5

يستهلكه الطفل الجزائري و الطفل األوروبي ، أجريت الدراسة على  بين     ما

: ختلفة بالجزائر، فأسفرت الدراسة على النتائج التاليةطفل من واليات م 1500
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يستهلكه الطفل  من أطفال الجزائر يعانون من سوء التغذية، وأن معدل ما℅50

غراما في اليوم، في حين يصل ما 18الجزائري من البروتينات ال يتعدى 

من األطفال ℅45غرام، بحيث وجد أن 80يستهلكه الطفل األوروبي الى

هم وزن يبعد كثيرا عن الوزن العالمي عالوة على أن أكثر من المبحوثين ل

يعانون من أمراض سوء  ℅33يعانون من قصر القامة و النحافة  و℅℅53

  ).66،ص2011مجلة علوم الجزائر(التغذية 

schuss-6 )2002 : (دراسة تجريبية أجريت بريتشموند)25على) فيرجينيا  

وعدم القدرة على مواصلة الدروس،  ولدا يعانون من  التعب السريع واألرق  

بحيث الحظ الباحث أن هؤالء األطفال ال يحصلون على غذاء متوازن من 

باألطعمة  ناحية الكم و النوع ، بحيث كانوا جميعهم يتبعون نظاما غذائيا غنيا

الكيميائية  والمواد الحافظة، و األغذية المعلبة ،قام الباحث بتغيير هذا النظام 

ام غذائي متوازن يحتوي على كل المكونات الغذائية الضرورية من الغذائي بنظ

خضار وفواكه ،و بروتينات حيوانية ، وسكريات طبيعية، ودهون طبيعية ، 

فالحظ تغير كبير  خالل مدة شهر، بحيث أصبح هؤالء األطفال مفعمون 

  ).76،ص 2001باتريك(بالحيوية والنشاط، والقدرة على متابعة الدروس

JOSEPH PALI NI-7 )2004:( أجرى الباحث دراسة حول موضوع

 النشاط الغذاء وفرط

ولدا مصاب يفرط النشاط الحركي و قصور االنتباه،   56الحركي على  

بحيث قام الباحث بوضع حمية غذائية  لهؤالء األطفال خالية من المواد الملونة 

لسكريات المكررة ، المنكهات ، المواد المضافة االصطناعية  المواد الحافظة ،وا

في الحلويات أو األشربة الغازية أو العصائر المصنعة، و التحديد من  سواء

تناول المكونات الغذائية التي تزيد من فرط النشاط الحركي كالبرتقال ، حليب 

الموجودة في ) 6أوميغا (البقر ، والتقليل من المواد التي تحتوي على مادة 
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تزيد من النشاط في الجسم ،و تدعيمهم  الخضر و الفواكه الحمراء ألنها

باألحماض الدهنية كالموجودة في السمك و البذور، فتحصل الباحث على 

األوالد الذين تحصلوا على هذه الحمية الغذائية تحسن سلوكهم : النتائج التالية 

بشكل ملحوظ  في البيت و المدرسة ، وزادت قدرتهم على التركيز والتعلم  

  ).10،ص 2005جان، (

IIII  / الجانب التطبيقي:  

 2016ـ2015طبقت الدراسة االستطالعية سنة : أ ـ الدراسة االستطالعية

تلميذ من مستوى السنة  30بمدرسة عدة بن عودة وهران على عينة تحتوي على 

( الرابعة ابتدائي والهدف من الدراسة االستطالعية هي التأكد من صدق و ثبات 

إسماعيل عبدالفتاح عبد الكافي، و استمارة  للدكتور)  مقياس القدرة على التركيز

  .المتناول الغذائي

  :ـ مقياس القدرة على التركيز1

تم عرض المقياس على مجموعة من أساتذة قسم علم النفس و : أـ صدق مقياس

  % .100الذي كان االتفاق عليه بنسبة 

  :ثبات المقياس ب ـ 

و باستعمال معامل ارتباط  بيرسون  تم حساب الثبات عن طريق التجزئة النصفية

و بعدها تم تصحيحه  0,60=بين البنود الفردية و الزوجية  فكان مقداره ر 

  0,65=بمعادلة سبيرمان براون حيث أصبح  معامل الثبات يساوي رث ص 

  .مما يدل على أن المقياس ثابت و قابل للتطبيق في الدراسة األساسية 
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  :ـ استمارة المتناول الغذائي2

اختارت الباحثة صدق المحكمين للتأكد من صدق المقياس ، :أ ـ صدق المقياس 

  .محكمين كلهم أطباء ذو خبرة و تخصص) 06(حيث بلغ عددهم على ستة

بما أن االستمارة شبه طبية ، و بما أن مؤشرات سوء التغذية :ب ـ ثبات المقياس 

موحدة بمعيار  لدى األطفال هي نفسها عالميا، و طرق و خطوات  قياسها 

عالمي حددته منظمة الصحة العالمية ، و ذلك ألن محددات و متطلبات النمو 

لدى الطفل هي نفسها في كل العالم ألن هذه المعايير معتمد عليها أيضا في 

  .الجزائر ، فإن االستمارة ال تحتاج إلى قياس الثبات 

قياس بعد اإلطالع قامت الباحثة ببناء الم:ج ـ وصف مقياس المتناول الغذائي 

ل ) سنة15ـ8(المتناولة أداة لقياس التغذية على مجموعة من المقاييس من بينها

Daniel  أداة لقياس توفر القيم الغذائية المتكاملة  للدكتور ، و ) 2001سنة

François bacless)2006( استمارة تقيس العادات الغذائية و سوء ،وkieffer 

  .) 2004(فاف حسين صبحي التغذية في آن واحد للدكتورة ع

و بعد إتباع توجيهات و اقتراحات المحكمين واألساتذة المشرفين، وحذف األسئلة 

المطروحة حول المأكوالت المحرمة، أصبح مقياس  المتناول الغذائي يحتوي على 

تقسيمات كل تقسيم به  6معلومات عامة عن الجنس و الطول و الوزن ، و

  :ت المقترحة و هي مبينة في الجدول التالي مجموعة من األسئلة واإلجابا

  

عدد األسئلة في كل   التقسيمات

  تقسيم

عدد اإلجابات 

  واالقتراحات

  إقتراحان: 1  سؤاالن  فطور الصباح
  إقتراحات 10: 2
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  إقتراحان: 1  ثالث أسئلة  الصابرة
  جواب مفتوح:2

  إقتراحان: 3
  إقتراحات 9/ 1  أربع أسئلة  الغذاء

  إقتراحان/  2
  اب واحدجو / 3

  جواب واحد/ 1  سؤاالن  بعد الغذاء
  جواب مفتوح/ 2

  إقتراح واحد  سؤال واحد  العشاء
أسئلة حول العادات 

  الغذائية
جواب كل جواب فيه  15  سؤال 15

  مجموعة من اإلقتراحات
  47  سؤال 27  المجموع

  

جدول يبين عدد التقسيمات،و األسئلة، واألجوبة واالقتراحات باالستمارة 

  .يةالنهائ

سؤال ،  28من خالل الجدول المبين أمامكم أصبحت االستمارة تحتوي على 

سؤال  27، و ) الجنس، الطول، الوزن (السؤال األول حول البنية الجسمية 

أجزاء كل جزء يحتوي على مجموعة من األسئلة،ومجموعة من  6مقسمون على 

 إقتراحا 32 وسؤاال 12االقتراحات، بحيث تحتوي الخمس تقسيمات األولى على 

وتهدف الى التعرف على الوجبات الرئيسية في اليوم ومحتواها لدى كل متمدرس، 

ومنها يمكن التعرف على القيم الغذائية  و السعرات الحرارية التي يتحصل عليها 

والهدف منها التعرف على  سؤاال 15كل واحد ، أما التقسيم األخير يحتوي على 

عها كل متمدرس ، و عدد الوجبات الغذائية التي العادات الغذائية  التي يتب

  .يتناولها الطفل
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  :ب ـ الدراسة األساسية 

تلميذ بحاسي بونيف  70أجريت الدراسة على عينة تتكون من : مواصفات العينة

  :مقسمة الى قسمين

 22ذكور و  14تلميذ؛  36يتكون من ): مدرسة ربيحي جياللي(القسم األول

  .إناث

  .إناث 17ذكور   17تلميذ؛  34يتكون من ): 1ذكور مدرسة( أما القسم الثاني

تم اختيار العينة بطريقة قصدية كون تالميذ القسم األول   :منهج الدراسة 

ينتمون الى مدرسة متوفر فيها مطعم و يتحصلون على وجبة الغذاء الساخنة،  

و جبة في حين تالميذ القسم الثاني غير متوفر لديهم مطعم و ال يتحصلون على 

  .الغذاء 

  :عرض نتائج الدراسة 

هناك فروق دالة إحصائيا بين التالميذ الذين يتحصلون على :أ ـ الفرضية األولى 

الغذاء داخل المدرسة و الذين ال يتحصلون على الغذاء من حيث القدرة على 

  التركيز 

داللة 

 الفروق

  مستوى

 الداللة

درجة 

 الحرية

"قيمة

 "ت

االنحراف 

 المعياري

العالقة الفرقية  بين  العينة سطالمتو 

 المجموعات

  
 دالة

  
0,05 

  
69 

  
0.4
9 

  
8,23 

  
19,54 

  
36 

التالميذ الذين يتحصلون 
  على الغذاء داخل المدرسة

  
7,61 

20,35   
34 

التالميذ الذين ال يتحصلون 
 على الغذاء داخل المدرسة

 :ـ تفسير و مناقشة نتائج الفرضية األولى 1
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المبينة في الجدول يتبين وجود فروق دالة إحصائيا بين  من خالل النتيجة

التالميذ  الذين يتحصلون على الغذاء داخل المدرسة و الذين ال يتحصلون على 

الغذاء من حيث القدرة على التركيز لصالح المجموعة األولى ومعنى ذلك أنه 

م الغذائية ال يتحصل على غذاء متوازن كما و نوعا من القي التلميذ الذيكلما كان

وفي هذه  ال يتمتع بنسبة عالية من الصحة واللياقة البدنية  الضرورية للجسم

ال يستطيع أن يركز انتباهه في دروسه لمدة زمنية طويلة، ألنه يشعر الحالة 

باإلجهاد والتعب واإلرهاق ألقل مجهود يبذله، ولذلك سرعان ما يتشتت انتباهه 

وبالتالي ال  ي شرحه للدرس وال يفهم منه شيئاويفقد القدرة علي متابعة المعلم ف

يستطيع أن يؤدي الواجبات الدراسية أو مراجعة الدروس السابقة، وبذلك يتخلف 

فإذا ،في تحصيله عن زمالئه اللذين يتمتعون بمستوى عال من الصحة العامة

سابقا يعاني من عدةأمراض منها التي  كان المصاب بسوء التغذية كما ذكر

أللم كاإلصابة بداء هشاشة العظام والمفاصل، و ضعف المناعة الذي تسبب له ا

قد يسبب سرعة العدوى باألمراض و الطفيليات التي تسبب تخرشات جلدية  أو 

الحساسية التي تسبب احمرار العين و العطس وسيالن األنف، و منها األمراض 

الدم أو نقص التي يشعر المصاب بها بالتعب و الدوخة، و فقدان الطاقة كفقر 

أحد الفيتامينات في الجسم،أو نقص البروتين والطاقة في الجسم، كلها أمراض 

تعيق تركيز التلميذ داخل القسم بسبب عدم قدرته على تحمل متاعب الدراسة 

،وعدم القدرة على حل التمارين و الفروض وعدم القيام بالواجبات المدرسية، ومن 

درة على التركيز داخل القسم هو شعور العوامل األخرى التي تسبب عدم الق

المصاب بسوء التغذية بالجوع سواء بسبب نقص األكل أو اإلفراط فيه ، بحيث 

أن نقص األكل يشعر صاحبه بالجوع ، و المفرط في األكل يكون شرها و يشعر 

دائما بالجوع ، في كال الحالتين سيسبب الجوع عائقا  أمام قدرة التلميذ على 

  . الصف ، بحيث يتمحور تركيزه على وقت األكل، و ماذا سيأكل التركيز داخل
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 وحسب نتائج الدراسات السابقة المتناولة لنفس الموضوع       

 JHON" ودراسة GESH" ودراسة) JOSEPH PALINI )"2004"كدراسة

HIANG )"2001 ( التي أثبتت وجود عالقة مثبة بين كان سوء التوازن الغذائي

ات كفرط النشاط الحركي وارتكاب الجنح كالعدوانية ، و واضطرابات السلوكي

العنف كلها أسباب تجعل التلميذ المصاب بسوء التغذية ال يركز داخل الدرس 

السلوكي،و عدم  إنما يركز في نشاطه الزائد أو عدوانيته اتجاه اآلخرين،وٕانحرافه

الي تأخره تركيزه داخل الدرس مع المعلم وبالتالي عدم إستعابه للدروس وبالت

الدراسي ،ومنه فإن سوء التغذية يشتت انتباه التلميذ إما بسبب األمراض أو بسبب 

الجوع أو الزيادة في النشاط و العدوانية وبالتالي عدم القدرة على تحصيل 

عبد اهللا بن إبراهيم السد "المعارف و العلوم بشكل جيد هذا ما أكدته دراسة 

  ).2006"(سمبشرى أحمد جا"، و دراسة 2000"حان

توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين المتناول الغذائي  :ـ الفرضية الثانية  2

  :لدى المتمدرس و بين تحصيله الدراسي 

داللة 

 الفروق

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

 العالقة اإلرتباطية العينة قيمة ر

المتناول الغذائي   70  - 0,64 69 0,01 دالة

 الدراسي والتحصيل

أن هناك عالقة ارتباطية عكسية بين سوء :  فسير ومناقشة الفرضية الثانيةت
التوازن الغدائي لدى المتمدرس وبين التحصيل الدراسي لديه بحيث قدرت قيمة ر 

و هي دالة إحصائيا  أي أنه كلما زاد سوء التغذية كلما ضعف  -  0,64= 
ك التلميذ الذي ال التحصيل الدراسي، فالتلميذ المصاب بسوء التغذية هو ذل

يتحصل على الغذاء المتوازن بين المكونات الغذائية الضرورية لسالمة النمو  
والصحة الجسمية و العقلية  بغض النظر عن المستوى االقتصادي لألسرة بحيث 
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الحظت الباحثة من خالل الدراسة الميدانية أن هناك أسر مرتاحون ماديا و لكن 
الغذائية الضرورية لسنهم ، و ذلك بسبب الجهل أو  ال يوفرون ألبنائهم العناصر

سوء التربية الغذائية ، فالغذاء الغير متوازن الذي يتحصل عليه التلميذ هو ذلك 
الطاقة التي  الغذاء الذي ال يحتوي على القيم الغذائية المتوازنة التي توفر

اكانت  من أجل القيام بمختلف النشاطات سواء)سعرات حرارية(يحتاجها الجسم 
للطفل البناء السليم وال  جسدية أو عقلية، بحيث أن الغذاء الغير متكامل ال يوفر

الحفاظ على الصحة و عدم الوقاية من األمراض ،و بالتالي يتعرض المصاب به 
لمشاكل صحية عديدة  كالتعب السريع و فقر الدم ، وهشاشة العظام ، و إرتفاع 

التعرض لألمراض المعدية ولطفيليات، مستوى الكولستيرول، وضعف المناعة،و 
وغيرها من األمراض، هذه األمراض تؤدي بالتلميذ إلى كثرة الغيابات، و بالتالي 
تأخر التلميذ دراسيا مقارنة بزمالئه األصحاء الذين ال يعانون من سوء التغذية و 

المؤوية بحيث أن  تدني مستوى التحصيل لديه،  وهذا ما تؤكده النسب النسب
ميذ الذين يعانون من سوء التوازن الغذائي لديهم تحصيل متدني أو ضعيف التال

،في حين أن التالميذ الذين يتحصلون على غذاء ℅68,57جدا بنسبة تقدر ب 
متوازن ليس لديهم تحصيل متدني بل تحصيلهم جيد، و ممتاز بنسبة تقدر ب 

ج جيدة أو ، في حين أن المصابون بسوء التغذية ليس لديهم أي نتائ℅65,71
ممتازة، هذه النتائج تدل على مدى عالقة سوء التغذية بالتحصيل الدراسي ألن 
سوء التغذية يؤثر على ذكاء األطفال و قدراتهم العقلية الطائفية هذا ما أكدته 

،فإذا " سناء عبد العزيز"و "سارة السباعي "و " ALAN LOUSKY" دراسة 
عا، ضمن النمو السليم  للدماغ و تحصل التلميذ على غذاء متكامل كما و نو 

بالتالي سالمة القدرات العقلية المساهمة في التحصيل المعرفي، و العلمي، و 
الدراسي الجيد  وهذا وفقا لما أكدته مجمل الدراسات التي تناولت موضوع العالقة 

نجاة علي و شادية "بين المتناول الغذائي و التحصيل الدراسي منها دراسة  
محمد "،و دراسة ) 2004" (حسين صالح قزق"،و دراسة )2008" (محمود
الذين يؤكدون أن سوء التغذية يسبب عدة أمراض ، واضطرابات ) 2000"(حيدر

تعيق  التطور و النضج السليم للتلميذ بنيويا، وصحيا ، و عقليا، و بالتالي 
  .تنعكس على مردوده الدراسي 
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  :توصيات خاتمة و

ية منها والميدانية يتبين أن المتناول الغذائي لدى من خالل هذه الدراسة النظر 

األطفال المتمدرسين  إذا افتقر من أهم المكونات الغذائية قد يسبب عدة أمراض، 

واضطرابات خاصة في مراحل النمو إذ يعتبر سوء التوازن الغذائي  من أخطر 

السليم المشاكل التي تصيب الطفل ألنها تحد من نموه الجسدي والعقلي والنفسي 

إضافة إلى ذلك إصابته باألمراض التي تهدد حياته  بأمراض تلهي الطفل عن 

القيام بكل النشاطات كسائر األطفال العاديين، فكما أثبتت نتائج بحثنا فإن تدني 

يكون إما بسبب  مستوى التحصيل لدى الطفل الذي يعاني من سوء التغذية

لي أو عدم القدرة على التركيز المشاكل الصحية أو سوء النمو الجسمي و العق

ومواكبة الدرس، وهذا ما يجعل الباحثة تقدم مجموعة من االقتراحات وهي 

   :كالتالي

توصي الباحثة في هذه الدراسة بأهمية تبني إستراتيجية وطنية تهدف إلى     

تخفيض معدالت اإلصابة بأنماط سوء التغذية المختلفة و ذلك من خال توفير 

لمطاعم المدرسية و توفير إطارات مختصة لضمان تقديم غذاء الغذاء داخل ا

متكامل نوعا و كما للتالميذ ،وكذا التأثير في تغيير نمط المعيشة وتحسين 

 لضمان سالمتهم من األمراض العادات الغذائية وزيادة الوعي الغذائي للطلبة

  .إيجابًا على تحصيلهم الدراسيذلك لينعكس 

ء و األمهات بأهمية التوازن الغذائي بالنسبة لألطفال، و تثقيف اآلبا توعية  ـ 

وذلك عن طريق و سائل اإلعالم كالتلفاز، والراديو واإلنترنت و ضرورة  رقابتهم 

لغذاء أبنائهم داخل و خارج البيت، و توجيههم في كيفية اختيار المواد الغذائية 

  .الضرورية و تفادي الضارة الخالية من القيم الغذائية

األغذية  برمجة مادة التربية الغذائية في المدارس لتعليم التالميذ أهميةـ   

  .المتوازنة كما ونوعا 
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ـ ضرورة اهتمام الباحثين الجزائريين  بموضوع غذاء األطفال نظرا لمدى أهميته 

في توفير الصحة و السالمة العامة للتلميذ، وبالتالي ضمان تطور علمي 

  .ومعرفي جيد

  :المراجع 

الطب النبوي ، دار الكتاب الحديث، تحقيق و ): 2003(ن قيم الجوزية ـ اب1
  درلسة الدكتور عبد السالم محمد ، مصر

التخلص من مشاكل الصحة من دون دواء، ترجمة ): 2001( ـ باتريك هولفورد 2
  .عبير منذر ، دار الفراشة للطباعةو النشر و التوزيع ، بيروت

  .1لغذائي ، دار القدم السكرية ،طالعالج ا): 2001(ـ بلقيس عابد  3

الغذاء لتنمية الذكاء، دار الفراشة للطباعة و ):2005( ـ جان مارك روبين 4
  .النشر والتوزيع ، لبنان 

  .الغذاء و التغذية ، دارالمؤلف للتوزيع ) : 2013( ـ جوان ويستر غاندي 5

، والتوزيع ، دار المعالم للطباعةالتغذية أساس الصحة) : 2000(ـ حبيب بدور6
  .سوريا 2ط

العالقة بين نقص الحديد و كل من الذكاء و ): 1999(ـ سناء عبد العزيز7
  .السلوك، ماجيستير ، كلية الطب جامعة طنطا 

التغذية الصحية و الجسم السليم ، أطلس للنشر ) : 2006(ـ شريفة أبو الفتوح  8
  1واإلنتاج االعالمي القاهرة، ط 

  5الغذاء و الذكاء،  مجلة العلوم ،  أفريل ،العدد:)2008(ـ عاصم الرشدان  9

علم النفس المعرفي ، دار المسيرة للنش ) 2014( ـ عدنان يوسف العتوم 10
  .4والطباعة ط
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، دار الكرمل للنشر و  4الغذاء و الشفاء ، ط ): 2001(ـ  فؤاد زيدان 11
  .التوزيع، األردن

البنك، مجلة المعرفة حافظي على وجبة اإلفطار ):2008( ـ محمد ناصر12
  .، الكويت5الكويتية ، العدد

ـ 14ـ 1129، علم نفس التعلم ، دار النهضة العربية،ط) 2003(ـ مريم سليم 13
سبتمبر،  2الغذاء و الدراسة ، مجلة المعرفة  العدد ):  2010(مصطفى العمري

  األردن 

التحصيل المتناول الغذائي وعالقته ب): 2005(ـ نجاة علي و شادية محمود 15
  .الدراسي و الذكاء، رسالة ماجستير، جامعة الملك فيصل ، الرياض

، دار العلوم للنشر 2الوقاية خير من العالج، الطبعة ): 2008(ـ نهلة خالد 14
  .والتوزيع ، سوريا

أهمية الغذاء للنمو العقلي ، بحث في قسم التغذية ): 2009(ـ يسر كاظم 16
  .ار الهاللبالمركز القومي للبحوث، مؤسسة د

  .، سوريا 6غذاء الطالب ،  مجلة إيالف ، العدد):2003(ـ يوسف ابراهيم  17

،الهيئة الوطنية لترقية الصحة و تطوير البحث )2011(ـ مجلة علوم الجزائر  18

  .العلمي

19- Miriam Stoppard , Guide Médical du bébé et de 

l’enfant,Larousse.  entreprise nationale du livre.    

20 - Fiona wilcock (2003), l’alimentation de la femme 

enceinte , first editions ,paris 
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  العنف االسري والتوافق النفسي لدى المراهق

  دراسة  ميدانية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2، جامعة وهران  شارف جميلة .د  و  2، جامعة وهران عدالت نبن جفا

  

  المقدمة

يعتبر العنف من الظواهر القديمة في المجتمعات االنسانية قديمة قدم االنسان    

نفسه و هو أحد أهم المشاكل االجتماعية التي باتت تلقي بظاللها على المجتمع 

 ر متعددة فمنه اللفظي و الجسديو تهدد تماسكه و ترابطه و للعنف مظاه

 و له مجاالت عدة يظهر فيها منها الشخصي و المدرسي , الجنسي و النفسي و 

  .واالجتماعي و المؤسستي و االقتصادي 

وهذا البحث يتناول أكثر أشكال العنف شيوعا و خطورة و هو العنف األسري     

تمعات و خاصة في الذي يعتبر ظاهرة اجتماعية تعاني منها الكثير من المج

فهو , مجتمعنا الجزائري فهو يشكل خطورة كبيرة على حياة الفرد و المجتمع 

يظهر في المنزل و في كثير من األحيان ال يالحظه العالم الخارجي و يمكن 

انكاره و اخفائه و تأثيره على األطفال ال ينتهي مع مرحلة الطفولة بل يصحبهم 

لى أدائهم داخليا وخارجيا و على بناء في مراهقتهم و رشدهم حيث يؤثر ع

شخصياتهم و حياتهم مستقبال فكل ذلك يؤثر سلبا على تكيفهم و بالتالي على 

توافقهم النفسي و هذا ما دفع الباحثة الى دراسة عالقة العنف األسري بالتوافق 

  . النفسي للمراهقين
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  :شكاليةاإل

ة أصبحت تهدد يعد العنف األسري مشكلة و ظاهرة اجتماعية خطير    

المجتمعات في السنوات األخيرة فهو ظاهرة غير حضارية أصبحت متفشية في 

  األسر و لقد تفاقم 

  حجم الظاهرة في السنوات األخيرة نتيجة للتحوالت التي تعيشها المجتمعات في    

فأصبح العنف األسري  .جميع ميادين الحياة و خاصة في المجتمع الجزائري 

أشكاال  ذألسرة الواحدة و المكونة من الوالدين و األبناء و يأخيظهر بين أفراد ا

فقد يكون عنفا جسديا أو معنويا بين الوالدين و قد يكون عنفا موجها من الوالدين 

   األبناء و يعني هذا بالتحديد الضرب بأنواعه و السب و الشتم و االحتقار  إلى

استغاللهم  إلى إضافةبة الفرد على القيام بفعل ضد رغ اإلرغامالطرد و والحرق و 

في أعمال ال تتناسب و قدراتهم سواء المعرفية أو الجسدية و المشكلة قد تبدو 

هو في جزء كبير منه علمنا أن العنف ضد األبناء يتم في بيئة مغلقة ف إذامعقدة 

من  وأو األسرة بل تمتد لتطال المجتمع  أثاره ال تبقى حبيسة البيت متكتم عليه و 

كمن خطورة العنف األسري فهو من جهة يصيب الخلية األولى في المجتمع هنا ت

أنماط السلوك و العالقات الغير سوية  إنتاجبالخلل ومن جهة أخرى يساعد على 

بين أفراد األسرة الواحدة فهو يظهر في المنزل و تأثيره على األطفال ال ينتهي مع 

حيث يؤثر على أدائهم داخليا في مراهقتهم و رشدهم هم ببل يصحمرحلة الطفولة 

زيادة انتشار العنف األسري حيث قدر عدد  إلىتشير الدراسات , و خارجيا

)  331(األطفال الذين يتعرضون للعنف سنويا على نطاق العالم بما يتراوح بين 

  ) . 17:  2006, األمم المتحدة ( مليون طفل  )  275(مليون طفل و 

في الواليات ) 1994( التي قام بها جيمس و قد أشارت نتائج الدراسات    

ألف حالة من اساءة معاملة )  800( أن كل سنة يوجد أكثر من  إالالمتحدة 
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ألفا من هؤالء األطفال من يعانون من ) 160( األطفال و اهمالهم و أن حوالي 

  )44: 2008حسين ( اصابات و أضرار و اعاقات على المدى البعيد 

أن الممارسات الوالدية العنيفة و المتسلطة التي تجنح  و تبين دراسات أخرى   

الى نبذ المراهق و معاملته معاملة متحكمة كفيلة بأن تلحق به أضرار نفسية 

سي و تشويه تصوراتهم جسيمة قد ال تكتفي سلبهم ركائز األمن و التوافق النف

) 1998جابر ( و تعريضهم لالضطرابات السلوكية ) 1990,حداد(  تجاه ذواتهم

  ).1993العكايلة ( و انما تفضي بهم الى الجنوح و االنحراف 

الخطورة  Gelles et stroussو أكدت دراسة الباحثان جيلس و ستروس    

التي يحدثها العنف االسري حيث تقع أغلب االعتداءات و االغتياالت على 

شاطات األطفال المراهقين و يعود السبب لحدوث الصراعات و ارتباطها بتعدد الن

المختلفة المستمرة في اطار األسرة ووجود نوع من العنف المشرع اذ تمنح 

حسان عربادي ( لألولياء الحق في معارضة و معاملة أبنائهم بعنف و قسوة 

2004 ,24. (  

في دراستهم عن ) 1995(خرون آفي المجتمعات العربية أشارت هند طه و و    

   إلى امن أفراد العينة أشارو ) %52,38(العنف األسري في المجتمع المصري أن 

          أن العنف األسري أصبح يمثل ظاهرة منتشرة في المجتمع المصري 

  ).84,2008الخولي(

و يعرف انتشار العنف بأشكاله المتباينة سواء كان لفظيا أو جسديا تناميا    

لغة  ملحوظا في المجتمع الجزائري اذ أصبح تقريبا المنطق الوحيد الطاغي على

الحوار و التفاهم بين األفراد فقد عبرت هيئات دولية و أخرى محلية عاملة في 

استنادا الى ,مجال الطفولة عن قلقها من تنامي العنف ضد األطفال في الجزائر

حالة طفل جزائري تعرض 1281احصاءات األمن الوطني التي سجلت لوحدها 

حالة  756منهم , 2015لمختلف أشكال العنف خالل الثالثي األول من سنة 
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و أضافت ممثلة , تتعلق باالعتداءات الجنسية 372تتعلق بالعنف الجسدي و 

طفال تعرضو لالختطاف في حين ) عشرين ( المديرية العامة لألمن الوطني أن 

 elيومية وطنية شاملة (أطفال نتيجة الضرب و الجرح الوسط ) ستة( توفي 

wassat.com .(سات التي أجرتها الدول العربية حول و لقد بينت جميع الدرا

ظاهرة العنف األسري في المجتمع أن الزوجة هي الضحية األولى و أن الزوج 

هو المعتدي األول يأتي بعدها في الترتيب األبناء و البنات كضحايا اما لألب أو 

و تعد فترة , يكون مصدر العنف األسري الرجل %99األخ األكبر فنسبة 

فقد ,تباطا بالعنف األسري اذ يكثر فيها االعتداءات و التعسفالمراهقة أكثر ار 

سنة أعلى نسبة من نسب ضحايا العنف 18-15شكلت الفئة العمرية ما بين 

و يعزى ذلك الى مشكالت المراهقة و العنف و القساوة  %72.2حيث بلغت 

 ) .88, 2000أبو عليا ( الوالدية التي يتلقاها المراهق في األسرة 

فقا التعرف على أشكال العنف األسري و الدراسة في  إشكاليةأتي من هنا ت

  لمتغيرات المستوى التعليمي للوالدين و متغير الجنس و درجات العنف األسري

  و التوافق النفسي تبعا لمتغير الجنس  و التعرف على عالقتها بالتوافق النفسي  

  :التالية لألبناء للمراهقين و من هنا ننطلق في االشكالية العامة 

  :عامة  إشكالية 

  هل توجد عالقة ذات داللة احصائية بين العنف األسري و التوافق النفسي لدى 

  ؟المراهقين 

  :تتفرع مجموعة من التساؤالت  التالية  اإلشكاليةو من هذه 

هل توجد فروق ذات داللة احصائية في ظهور أشكال العنف األسري  -

  .تبعا لمستوى تعليم األم 
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فروق ذات داللة احصائية في ظهور أشكال العنف األسري هل توجد  -

  .تبعا لمستوى تعليم األب

هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات العنف األسري  -

  .تبعا لمتغير الجنس 

هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات التوافق النفسي  -

  .تبعا لمتغير الجنس 

  : الفرضيات

  :لرئيسية الفرضية ا

 توجد عالقة ذات داللة احصائية بين العنف األسري والتوافق النفسي لدى 

  .المراهقين 

  :الفرضية الفرعية األولى 

 توجد فروق ذات داللة احصائية في ظهور أشكال العنف األسري تبعا لمستوى 

  .تعليم األم 

  :الفرضية الفرعية الثانية 

أشكال العنف األسري تبعا لمستوى  توجد فروق ذات داللة احصائية في ظهور

  .تعليم األب 

  :الفرضية الفرعية الثالثة  

توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات العنف األسري تبعا    

  .لمتغير الجنس 
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  :التعاريف  االجرائية للبحث 

  :العنف األسري 

   اللكم هو اساءة شديدة و متكررة قد تكون جسمية كالضرب المبرح و الحرق و

أو نفسية كالسخرية و االهانة و السب تحدث في اطار األسرة تصدر من جانب 

كال الوالدين أو أحدهما و هو موجه نحو األبناء و يقاس بمجموع الدرجات 

المحصل عليها و يعرفه الباحث اجرائيا من خالل الدرجة التي تحصل عليها 

  .األسري المستخدم في البحث أفراد عينة البحث في أدائهم على استمارة العنف 

  :التوافق النفسي 

هو قدرة الفرد على تغيير سلوكه وفق الظروف البيئية أن يكون راضيا عن نفسه 

يناسب  و لديه القدرة على مواجهة المواقف بشكل ايجابي و تغيير سلوكه تغير

. هذه الظروف الجديدة و بالتالي التحرر من الضغوطات و الصراعات النفسية 

يقاس بمجموع الدرجات المحصل عليها في اختبار محمود عطية هنا و يعرفه و 

الباحث اجرائيا و يقاس بمجموع الدرجات المحصل عليها في اختبار محمود 

عطية هنا و يعرفه الباحث إجرائيا من خالل الدرجة التي تحصل عليها أفراد 

  .في البحث عينة البحث في أدائهم على استمارة العنف األسري المستخدم 

 :تالميذ المرحلة الثانوية 

و تتراوح أعمارهم من  ) السنة األولى و الثانية و الثالثة ثانوي ( هم فئة التالميذ 

تقسيم  سنة و تقابل مرحلة الدراسة الثانوية مرحلة المراهقة وفق 18الى  15

  :المراهقة هم الفئة المستهدفة بالبحث الحالي )  1988:107منصور ( هادفيلد 

هي فترة زمنية من حياة االنسان تمتد ما بين الطفولة المتأخرة الى بداية سن 

          االنفعالية  ,العقلية, وجود مجموعة من التغيرات الجسميةالرشد تتميز ب
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و االجتماعية فهي ترتبط بالنضوج و البلوغ و األحالم الجميلة و االعداد لمرحلة 

براءة و ضعف  رحلة الطفولة بكل ما فيها منالنضوج و الرجولة وهي  اجتياز لم

  .و المباالة 

  :االجراءات المنهجية 

  :الدراسة االستطالعية  

  :تسعى الباحثة في اجراء الدراسة االستطالعية الى تحقيق األهداف التالية 

 .اكتشاف ميدان الدراسة  -

 .التعرف على مدى صحة الفروض المطروحة  -

 .ضوع الدراسة بناء أدوات االستمارة لقياس مو  -

 .التعرف على خصائص و مواصفات أفراد العينة  -

 .التعرف على مدى استيعاب العينة لمفردات و أسئلة األدوات  -

التعرف على مختلف الصعوبات الميدانية التي تواجه الباحثة المتعلقة بفهم  -

الصياغة اللغوية من أجل تبسيطها أو اعادة صياغتها لتصبح    الفقرات و 

 .ى أفراد العينة مفهومة لد

اختبار أدوات البحث ودراسة الخصائص السيكومترية  الذي يعتبر أحد  -

 الشروط 

حيث , المنطقية و المنهجية لصدق و ثبات و موضوعية بحث تربوي -

 :الباحثة في القياس على اعتمدت 

  .اعتمدت الباحثة على صدق المحكمين :  الصدق

  .ئة النصفية و ألفا كرومباخاعتمدت الباحثة على طريقة التجز :  الثبات

  .البحث في صورته النهائية  إلجراءالقيام ببعض التعديالت الالزمة  إلىضافة إ
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  :صدق استبيان العنف األسري 

  :صدق المحكمين 

س اعتمدت الباحثة على صدق المحكمين كأسلوب لقياس صدق أداة القيا

و تم توزيع , حثيناستعماله الواسع بين البابصورتها األولية نظرا لشيوعه و 

     االستمارة على سبعة من األساتذة الجامعيين و الباحثين من قسم علم النفس 

      قسم علوم التربية و ذلك من أجل تحكيمها و التأكد من مدى تالؤم الفقراتو 

  .العبارات و قياسها ألبعاد موضوع الدراسة و 

ة و التي أخذتها الباحثة و بعد تقديم المالحظات و االقتراحات من قبل األساتذ

  :بعين االعتبار كانت نتائج التحكيم كالتالي 

  .اتفاق المحكمين على ضرورة اعادة صياغة بعض الفقرات 

  محاولة التقليص من عدد فقرات االستبيان

  .دخال بعض التصحيحات اللغوية على الفقرات إ

  : البعد المعنوي  ثباتصدق و 

  :صدق االتساق الداخلي 

  لتوضيح ) معامل بيرسون( و لقد تم االعتماد على ,قة كل فقرة بالبعديوضح عال

  :فدلت النتائج كما هو مبين في الجدول التالي , هذا االتساق

  .يوضح صدق االتساق الداخلي لبعد االساءة المعنوية) 1( جدول رقم  

ارتباط الفقرة   العبارات  الفقرة

  دـبالبع

 **0.85  دايأتعرض لالهانة يوميا من طرف وال  01

  **0.72  يخبرني والداي أن األشياء التي أقوم بها غير مفيدة  02

  **0.87  يحرماني والداي من المصروف  03

  **0.74  يعتبرني أبي غير قادر وغير مسؤول  04
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  **0.79  يفرض والداي أرائهما علي دون مناقشة  05

  **0.82  )توقف,قل,تكلم(يحدثني والداي بأسلوب األمر   06

  **0.81  التسلطو  كلم والداي معي بطريقة فيها نوع من القهريت  07

  **0.72  مقنعة يحرماني والداي من الخروج من المنزل ألسباب غير  08

  **0.85  ينعتني والداي بألفاظ بذيئة  09

  **0.62  أشعر أن والداي ال يثقان في أرائي   10

  **0.78  صفاتي السيئة أمام أصدقائي  إظهاريتعمد والداي   11

  **0.57  يصرخ والداي في وجهي كثيرا   12

  **0.66  ينتقد والداي كل ما أفعله   13

  **0.81  يقول عني والداي أنني مشكلة كبيرة  14

  **0.82  يتجاهل والداي وجودي في المنزل  15

  

  :البعد المعنوي  ثباتيبين )  2(الجدول رقم 

  الثباتمعامل   الطريقة المتبعة  المتغير

  0.95  ألفا كرومباخ  يالبعد المعنو 

  0.88  سبيرمان براون  

  

  :د البدني ـالبع ثباتصدق و 

  :يوضح صدق االتساق الداخلي للبعد البدني ) 3( الجدول رقم 

  ارتباط الفقرة  العبارات  الفقرة

  دـبالبع 

  **0.79  إخوتيتشاجرت مع  إذاكثيرا ما يضربني والداي   16

  **0.62  يصفعني والداي على وجهي  17

  **0.79  يقذفني والداي بأي شيء أمامهم  18

  **0.71  يقوم والداي بشد شعري  19
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  **0.75  يستخدم والداي أقدامهم لضربي   20

  **0.65  يدفعني والداي نحو األرض بشدة  21

  0.29  يقوم والداي بلكمي على وجهي  22

  0.19  يستخدم والداي أداة حادة لعقابي  23

  **0.46  سور نتيجة للضربالمستشفى على اثر ك إلىذهبت   24

  0.35  يقوم والداي بحرقي في أي جزء من جسمي  25

  

) 16,17,18,19,20,21,24( أن الفقرات  ) 3(  رقم نالحظ من خالل الجدول

  .0.01كانت دالة عند مستوى الداللة 

  لم تكن دالة فتم حذفها و أصبح البعد يحتوي على )  22,23,25( أما الفقرات 

  .سبعة فقرات

  :البعد البدني ثباتيبين )4( دول رقم الج

  الثباتمعامل   الطريقة المتبعة  المتغير

  0.80  ألفا كرومباخ  البعد البدني

  0.81  التجزئة النصفية  

  

    :بعد الالمباالة  ثباتصدق و 

  : يوضح صدق االتساق الداخلي للبعد الالمباالة بالمراهق) 5( الجدول رقم 

  ـة بالبعدارتباط الفقر   العبارات  الفقرة

  **0.67  والداي ال يهتمان بمظهري  26

  **0.71  أتغيب عن الثانوية كثيرا و ال أخبر والداي  27

  **0.82  ال يهتم والداي بهوياتي المفضلة  28
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ال يعبر والداي عن فرحتهما بي عندما أتفوق   29

  في دراستي

0.76**  

  **0.69  ال يهتم أحد في البيت بمشاريعي  30

  **0.82  يأخذان برأيي في أمور تخصنيوالداي ال   31

يقاطعني والداي قبل أن أكمل فكرتي اذا كانت   32

  مخالفة لما يحبونه

0.76**  

  **0.82  أبي ال يسمح لي بالكالم أثناء وجوده  33

  

أن كل العبارات هي دالة عند مستوى الداللة   )5( رقم نالحظ من خالل الجدول

0.01.  

  : الثبات) 6( جدول رقم 

  الثباتمعامل   الطريقة المتبعة  تغيرالم

  0.79  ألفا كرومباخ  بعد الالمباالة

  0.77  التجزئة النصفية  

 

 :بعد عدم الشعور باألمن النفسي  تباتصدق و 

 الداخلي للبعد  يوضح صدق االتساق) 7( جدول رقم

 :عدم الشعور باألمن النفسي

  دـارتباط الفقرة بالبع  العبارات  الفقرة

  **0.80  ضيق و التوتر داخل البيتأشعر بال  34

  **0.80  قليال ما أجلس مع عائلتي في البيت  35

  **0.77  يفتقد منزلنا للهدوء و األمان  36

  **0.82  ال أستطيع التعبير عما يضايقني داخل أسرتي  37

  **0.66  ال أحب التعامل بلغة األوامر داخل أسرتي  38
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 أكبر وقت مع زمالئي لتجنب إمضاءأفضل   39

  الشجار في البيت

0.64**  

  **0.66  ال أحس باألمن مع والداي  40

  

أن كل العبارات دالة عند مستوى الداللة ) 7(  رقم نالحظ من خالل الجدول

0.01 .  

  : الثبات) 8( جدول رقم 

  معامل التباث  الطريقة المتبعة  المتغير

  0.86  ألفا كرومباخ  عدم الشعور باألمن النفسي

  0.77  ةالتجزئة النصفي  

  

 

  :بعد عدم التدخل في خصوصيات االخر  ثباتصدق و 

صدق يوضح صدق االتساق الداخلي للبعد عدم التدخل في ) 9(جدول رقم 

  :خصوصيات األخر 

ارتباط الفقرة   العبارات  الفقرة

  ـبالبعد

  **0.59  يتدخل والداي كثيرا في اختيار أصدقائي  41

  **0.70  يييشتري لي والداي مالبسي دون أخذ رأ  42

  **0.68  يرهقني والداي كثيرا باألسئلة أين كنت؟ و مع من؟  43

ال يسمح لي والداي باللهو مع أصدقائي حتى لو   44

  أنهيت واجباتي المدرسية

0.68**  

  

كلها دالة عند ) 41,42,43,44( أن العبارات  )9( رقمالجدول نالحظ من خالل 

  . 0.01مستوى الداللة 
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  : باتالث) 10( جدول رقم 

  الثباتمعامل   الطريقة المتبعة  المتغير

  0.57  ألفا كرومباخ  التدخل في خصوصيات األخر

  0.65  التجزئة النصفية  

 

  :للباحث محمود عطية هنا مقياس التوافق النفسي ثباتصدق و ) 11( جدول رقم 

ارتباط الفقرة   العبارات  الفقرة

  دـبالبع

  0.27  و لو كنت متعباهل تستمر بالعمل الذي تقوم به حتى   01

  0.34  هل تتضايق عندما يختلف معك الناس  02

 هل تشعر بعدم االرتياح عندما تكون مع أناس ال  03

  تعرفهم

0.47**  

  0.35  هل يصعب عليك االعتراف بالخطأ اذا أخطأت  04

هل تجد أنه من الضروري أن يذكرك شخص ما للقيام   05

  بعملك

0.41*  

  0.17 ما يهزأ منك زمالؤك في القسمهل تشعر باإلحراج عند  06

هل من السهل عليك أن تقوم بما يخططه لك زمالؤك   07

  من أن ترسم خططك بنفسك

0.45**  

  **0.61 هل تعتقد أن معظم الناس يحاولون أن يسيطروا عليك  08

  *0.49  هل من عاداتك أن تكمل ما بدأت بعمله  09

  **0.44 فالتهل يطلب منك عادة أن تساعد في تحضير الح  10

  **0.46  هل يعتقد الناس أن لديك أفكار جديدة  11

  0.28  هل تعتقد أن كثيرا من الناس ال يصلحون  12

  0.13  هل يهتم أصدقاؤك عادة بما تقوم به من أعمال  13

  0.21 هل يعتقد معظم زمالؤك أنك شجاع و قوي  14
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  *0.38  هل تعتقد أن الناس عادة ما يظلموك  15

  0.14 زمالء اآلخرون أن تكون معهمهل يسر ال  16

هل تعتقد أن الناس يظنون أنك سوف تنجح في عملك   17

  حينما تكبر

0.28  

  0.15  هل تظن أنك محبوب من زمالءك  18

  0.15  هل يسمح لك بإعطاء رأيك في معظم األمور  19

  0.14 هل يسمح لك بأن تختار أصدقاءك   20

في القيام بما  هل تشعر بأن أصدقائك أكثر حرية منك  21

 يريدون

0.55**  

هل يسمح لك بأن تذهب الى الرحالت بالقدر الذي   22

  يسمح فيه ألصدقائك

0.44*  

  0.11  هل تأخذ من المصروف ما يكفيك  23

  0.19  هل يصعب عليك أن تتعرف على التالميذ الجدد  24

  0.13  هل تشعر بأن معظم الناس يستمتعون بالتحدث اليك   25

  0.14  الناس كما يحبون أصدقائك هل يحبونك  26

  0.14  هل تشعر أنك متكيف في ثانويتك  27

  0.10  هل تعتبر نفسك سليما و قويا مثل أصدقائك  28

  0.10  هل تشعر أنك محبوب من زمالئك  29

  0.14 هل يظن أصدقائك أن والدهم شخص ناجح مثل أبائهم  30

أن تحضر هل تشعر عادة أن األساتذة ال يريدونك   31

  حصصهم

0.12  

هل ترى أن زمالئك في بيوتهم يقضون أوقاتهم أفضل   32

 منك

0.38*  

هل الحظت أن كثيرا من الناس يعملون و يقولون   33

  أشياء قبيحة

0.15  

  0.18 هل تشعر دائما أنك وحيد حتى مع وجود الناس حولك  34



    ��2017رس            07ا���د                                                                     ��� ا���
	� ا������                 

  ISSN:  1112-8070                                                              Revue de Développement  Humain: ر د�� 

 

146 

 

هل تفكر كثيرا في أن األصغر منك سنا يتمتعون   35

  نكبوقت أكثر م

0.22  

  *0.39 هل تعرف أشخاصا غير طبيعيين لدرجة أنك تكرههم  36

هل توجد لديك مشكالت تثير قلقك أكثر مما لدى   37

 معظم زمالؤك 

0.54**  

هل تشعر بالرغبة في البكاء للطريقة التي يعاملك   38

 الناس بها

0.42*  

هل تشعر أن معظم الناس يستطيعون أن يقوموا   39

  بأعمال أحسن منك

0.52**  

  **0.61  هل يصعب عليك أن تتكلم مع أفراد الجنس األخر   40

  هل تشعر أن األقوياء منك يحاولون االيقاع بك  41

 .  و االستهزاء منك  

0.63**  

  *0.39 هل تتضايق أحيانا لحدوث تقلصات في عضالتك   42

  **0.55 تضايقك االصابة بالبرد هل  43

  **0.56 توجعك عيناك كثيرا  هل  44

  *0.45 هل تنزعج كثيرا من الصداع  45

  0.34 هل تشعر أنه من الصعب عليك أن تجلس ساكنا   46

  0.32 تضايقك األحالم المزعجة هل  47

  0.19  ما قيل  إلعادةهل تجد نفسك مضطرا   48

هل تشعر كثيرا أنك غير جوعان حتى حين يحل موعد   49

  الطعام

0.29  

لمون بوضوح كاف هل تجد كثيرا من الناس ال يتك  50

  بحيث ال تسمعهم جيدا

0.29  
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هي غير  عبارة تحذف من الدراسة األساسية 29نالحظ من خالل الجدول أن 

   0.01دالة عند مستوى الداللة 

  : الثبات)  12(جدول رقم 

  التباتمعامل   الطريقة المتبعة  المتغير

  0.83  ألفا كرومباخ  التوافق النفسي

  0.84  التجزئة النصفية  

  

  :لدراسة األساسية ا

 :عينة الدراسة و مواصفاتها  -1

  بحيث يتكون مجتمع , اعتمدت الباحثة في اختيار العينة على الطريقة المقصودة 

قامت الباحثة بالتنسيق مع مستشاري ,الدراسة األصلي من تالميذ الطور الثانوي 

 300استمارة و بعد الفرز تحصلت على  350التوجيه في كل ثانوية بتوزيع 

 294استمارة وبالتالي بلغ العدد االجمالي لالستبيانات المملوؤة  لعينة الدراسة 

مؤسسات تعليمية أي ثانويات كما هي مبينة في الجدول  5و شملت .تلميذ 

  :كالتالي 

  :بيانات مجتمع الدراسة ) :  13(الجدول رقم 

المستوى   المؤسسة  الوالية

  التعليمي

عدد األقسام 

  المتعامل معها

 عدد

  التالميذ

  

  وهران

  60  2  ثانوي 3+2  أبو بكر بلقايد

  40  2  ثانوي 2+1  الشيخ ابراهيم تازي

  44  1  ثانوي 1  طمار
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  100  2  ثانوي 2+1  الخوارزمي  شلف

  50  1  ثانوي 3  الخوارزمي

  294  8 3+2و 1  ثانويات 5  لمجموعا

 

  يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس): 14( جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  الجنس

  %37.07  109  ذكور

 %62.92  185  اناث

 %100  294  المجموع

  

أن أكبر نسبة لعينة الدراسة هي لصالح فئة ) 14(نالحظ من خالل الجدول رقم 

 ) .%37.07(مقارنة مع نسبة الذكور ب ) % 62.92( ناثإلا

  ليمي للوالدينيبين توزيع أفراد العينة حسب المستوى التع) : 15( جدول رقم 

المستوى 

التعليمي 

  نيللوالد

  

  لم يتعلم

  

  ابتدائي

  

  متوسط

  

  ثانوي

  

  جامعي

  

  المجموع

  294  94  104  65  20  11  ك  األب

% 3.74% 6.80% 22.10% 35.37% 31.97% 100% 

  294  69  106  61  27  31  ك  األم

% 10.54  9.18% 20.74% 36.05% 23.46% 100% 
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ظهر جليا التقارب في المستوى التعليمي بين ي) 22(من خالل الجدول رقم 

أنظر النسب ( الوالدين خاصة في المستوى االبتدائي و المتوسط و الثانوي 

حيث تقل نسبة ) لم يتعلم ( أما التفاوت فيظهر في المستوى األول , )المئوية 

عن األمهات و كذا في المستوى الجامعي الذي تقل فيه نسبة األمهات عن  اآلباء

 .باء اآل

  :األدوات المستخدمة في الدراسة 

األداة أصبحت في صورتها النهائية  ثباتبعد انتهاء عملية التأكد من صدق و 

  :هما ا في دراستنا الحالية على أداتيناعتمدنو , الباحثة بتطبيقه على العينة قامت

  .من انجاز الباحثة : استبيان العنف األسري . 

  من اعداد محمود ) : لتالميذ المرحلة الثانوية( هقين مقياس التوافق النفسي للمرا. 

  .عطية هنا 

  :عرض نتائج الدراسة و مناقشتها 

تطرقت الباحثة الى مناقشة نتائج الفرضيات المطروحة على ضوء ما أسفر عنه 

كما تم ربط نتائج التحليل االحصائي بما تم , حصائياإتحليل بيانات الدراسة 

    .مع التعقيب على نتائج الدراسة و تفسيرها تناوله في أدبيات البحث 

  :عرض نتائج الفرضية الرئيسية : أوال

يبين العالقة االرتباطية بين العنف األسري و التوافق  :)16(الجدول رقم 

  :النفسي لدى المراهقين 

  معامل التحديد  مستوى الداللة  معامل االرتباط  المتغير

 %27  0.05  0.52  العنف األسري

  النفسيالتوافق 
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" 0.52"المقدر ب " ر"يظهر أن معامل االرتباط  )16(رقم  الجدولمن خالل 

 ,وبالتالي تقبل 292عند درجة الحرية  0.164ة ب الجدولية المقدر " ر"أكبر من 

دالة  رتباطيهانقول حسب النتيجة المبينة في الجدول يتبين أنه توجد عالقة 

تغير التوافق النفسي لدى المراهقين حصائيا بين متغير العنف األسري  و مإ

وأن تربيع قيمة . 0.05عند داللة  0.52بمعامل ارتباط بيرسون الذي يقدر ب 

من  %27تقريبا مما يدل على  0.27يجعلها مساوية ) 0.52( االرتباط  معامل

  .تباين درجات العنف األسري تعزى الى تباين درجات التوافق النفسي 

  لرئيسية مناقشة نتائج الفرضية ا

التوافق النفسي لدى دالة احصائيا بين العنف األسري و هناك عالقة ارتباطية 

المراهقين من خالل تطبيق اختبار بيرسن كما هو موضح في الجدول يتبين 

و قد بلغ , وجود عالقة ارتباطية بين العنف األسري و التوافق النفسي للمراهقين

    ) 0.05( ة عند مستوى الداللة و هي نتيجة دال) 0.52(معامل االرتباط ب 

هو ما أكدته العديد من الدراسات التي تؤكد أن هناك عالقة بين العنف األسري و 

  ) 1969عبده ميخائيل ( و التوافق النفسي للمراهقين و هذا ما تبين في دراسة 

توصلت الى أن أهم األسباب و العوامل  و التي) 2005وسام أحمد قشطة (و 

       ء التوافق لدى المراهقين هي تلك المتصلة بالبيئة األسرية التي تسبب سو 

  .خاصة بطبيعة المعاملة الوالدية ازاء أبنائهم و 

ض لاليذاء أن المراهق المتعر ) 2006أحمد الشهري (و بينت نتائج دراسة 

      يعاني من سوء التوافق النفسي ووافقه في ذلك دراسة كثير التوتر و القلق و 

حيث أشار الى أن المراهقين أكثر عرضة و أسرع ) 1982هينك و أندريسن(

و هذا ما تؤكده الدراسات العيادية أن استخدام األهل  اصابة بسوء التوافق النفسي

للعنف كوسيلة للتربية و التأديب قد يؤدي الى تشكيل شخصية مضطربة و هشة 

لخوف و العجز نفسيا و عقليا ويتولد لديه االحساس بالدونية نتيجة مشاعر ا
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فالطفل الذي يعاني من عنف أحد .المترسخة في كل مرة يمارس عليه العنف 

     كالسب ( أو معنويا ) كالضرب و الصفع( والديه سواء كان ذلك عنفا بدنيا 

        يالقي صعوبات في تحقيق توافقه النفسي و اتفقت كذلك دراسة) و الشتم 

وجود عالقة ارتباطية بين  إلىي توصلت الت) 2008محمد عبد الرحمن المطوع (

أي أن التوافق النفسي للمراهقين .العنف األسري و السلوك العدواني لدى األبناء 

فالمراهقين الذين ينتمون الى , يزداد كلما قل العنف األسري و العكس صحيح

أسر يسودها العنف األسري يعجزون عن تحقيق توافقهم النفسي و ذلك ناجم عن 

  .سات السلبية التي يتضمنها العنف األسري  االنعكا

  :عرض نتائج الفرضية الفرعية األولى 

يبين الفروق في ظهور  أشكال العنف األسري تبعا ) : 17( الجدول رقم 

  :تعليم األم  لمستوى 

مصدر   المتغير

  التباين

مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

مستوى   قيمة ف

  الداللة

  

بعد ال

  ولاأل 

بين 

  المجموعات

1.026  4  0.256    

1.23  

  

داخل 

  المجموعات

60.023  289  0.208  

    293  61.049  المجموع

  

  

  بعد ال

  الثاني

بين 

  المجموعات

0.314  4  0.078    

0.97  

  

داخل 

  المجموعات

23.172  289  0.080  

    293  23.486  المجموع
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بعد ال

  الثالث

بين 

  المجموعات

1.105  4  0.276    

1.22  

  

داخل 

  المجموعات

65.185  289  0.226  

    293  66.290  المجموع

  

بعد ال

  الرابع

بين 

  المجموعات

0.492  4  0.123    

0.48  

  

داخل 

  المجموعات

72.744  289  0.252  

        293  73.236  المجموع  

  

  

  بعدال

  الخامس

بين 

  المجموعات

1.110  4  0.278    

1.44  

  

داخل 

  المجموعات

55.723  289  0.193  

        293  56.833  المجموع

  

  " ف"أصغر من ) 1.23(المحسوبة البالغة ب " ف"من خالل الجدول نجد أن 

و بالتالي نقبل الفرض الصفري الذي يقول ال يوجد ) 2.73(الجدولية المقدرة ب 

و أما البعد الثاني فقد , فرق في أشكال العنف األسري تبعا لمستوى تعليم األم

و الرابع و  الثالثكما أن البعد , ي أصغر من الجدوليةو ه 0.97قدرت ب 

الجدولية  و بالتالي ال يوجد فرق في أشكال العنف  "ف"الخامس أصغر من 

األسري نالحظ من خالل جدول مصدر التباين عدم وجود فروق في أشكال 

  .العنف األسري تبعا لمستوى تعليم األم 

  



    ��2017رس            07ا���د                                                                     ��� ا���
	� ا������                 

  ISSN:  1112-8070                                                              Revue de Développement  Humain: ر د�� 

 

153 

 

  :مناقشة نتائج الفرضية الفرعية األولى 

ال توجد فروق في أشكال العنف األسري تبعا لمستوى تعليم األم أظهرت نتائج 

الجدول أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية في ظهور أشكال العنف األسري 

و قد يكون )  2003أمال محمود( تبعا لمستوى تعليم األم و هذا ما أكدته دراسة 

هجها األمهات في تربيتهم ألطفالهم هذا بسبب األفكار التربوية التقليدية التي تنت

العتقادهم بأن استخدام أسلوب العنف هو أداة تربوية فاعلة مهما كان المستوى 

التعليمي لألم لهذا ال نجد فروق في أشكال العنف األسري تبعا لمستوى تعليم 

بأنه ) 2006( األم في حين تختلف مع النتائج التي توصل اليها عمر الفراية 

ذات داللة احصائية في العنف األسري الموجه نحو األبناء تعزى توجد فروق 

  .لمتغير المستوى التعليمي للوالدين لصالح المستويات التعليمية الدنيا 

  :عرض نتائج الفرضية الفرعية الثانية 

يبين أنه ال توجد فروق في ظهور  أشكال العنف األسري ) 18( الجدول رقم 

  تبعا لمستوى تعليم األب  

مصدر   متغيرال

  التباين

مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة 

  ف

مستوى 

  الداللة

  

بعد ال

  األول

بين 

  المجموعات

0.248  4  0.062    

  

0.29  

  

داخل 

  المجموعات

60.801  289  0.210  

    293  61.049  المجموع

  

بعد ال

  الثاني

بين 

 المجموعات

0.493 4 0.123  

1.55 

  

داخل 

  اتالمجموع

22.992  289  0.080  

    293  23.486  المجموع
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بعد ال

  الثالث

بين 

  المجموعات

0.669  4  0.167    

0.73  

  

داخل 

  لمجموعات

65.621  289  0.227  

    293  66.290  المجموع

  

بعد ال

  الرابع

بين 

  المجموعات

0.286  4  0.071    

0.28  

  

داخل 

  المجموعات

72.950  289  0.252  

        293  73.236  المجموع  

  

  بعدال

  الخامس

  بين

  المجموعات

0.853  4  0.213    

1.10  

  

  داخل

  المجموعات

55.980  289  0.194  

    293  56.833  المجموع

  

في البعد األول و المقدرة ب " ف"نجد أن قيمة  )18(  رقم من خالل الجدول

    0.73البالغة  الثالثو في البعد  1.55البعد الثاني المقدرة ب  و في  0.29

" ف"كلها أصغر من  1.10و في البعد الخامس  0.28وفي البعد الرابع 

و بالتالي ال يوجد فرق في  0.05عند مستوى الداللة  2.37الجدولية المقدرة ب 

أشكال العنف األسري تبعا لمستوى تعليم األب نالحظ من خالل جدول مصدر 

كال العنف األسري التباين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في ظهور أش

 تبعا لمستوى تعليم األب 
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  :مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثانية 

  ال توجد فروق في أشكال العنف األسري تبعا لمستوى تعليم األب 

  أظهرت نتائج الجدول أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية في ظهور أشكال  

أمال ( كدته دراسة وهذا ما أ, العنف األسري تبعا لمستوى تعليم األب

هذا ما يفسر أيضا نتيجة البحوث السابقة التي توحي نتائجها الى ) 2003محمود

هم أنفسهم في طفولتهم ضحايا مثل هذا  اأن االباء المضطهدين ألطفالهم كانو 

العنف في أسرهم فهم يحاولون قصدا أو الشعوريا اعادة النموذج األبوي في 

د فروق في أشكال العنف األسري تبعا لمستوى تعاملهم مع أبنائهم لهذا ال نج

النتيجة على أنه بالرغم من اختالف المستويات  هذهتعليم األب و تفسر الباحثة 

أنهم يشتركون في أنهم أقل قدرة على فهم االحتياجات  إالالتعليمية للوالدين 

  .النفسية و االجتماعية ألبنائهم المراهقين 

  :  الثالثةعرض نتائج الفرضية 

  يبين الفروق بين متوسط درجات العنف األسري) 19(الجدول رقم

  :تبعا لمتغير الجنس 

  المتوسط  التكرار  الجنس

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  قيمة

  ت

مستوى 

  الداللة

دالة عند   3.11  1.93  7.83  109  الذكور

  1.64  7.17  185  االناث  0.05

  

بالنسبة للذكور و  7.83وي نالحظ من خالل الجدول أن المتوسط الحسابي يسا

 1.64عند الذكور و  1.93بانحراف معياري يقدر ب  لإلناثبالنسبة  7.17

الجدولية " ت"وهي أكبر من  3.11المحسوبة تساوي " ت"و قيمة  اإلناثعند 
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هي  عند مستوى الداللة  2.57و  0.05عند مستوى الداللة  1.96التي تساوي 

فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات لهذا يمكن القول أنه توجد , دالة

  .العنف األسري تبعا لمتغير الجنس لصالح الذكور 

  :مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثالثة  

توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات العنف األسري تبعا لمتغير  

ة أظهرت نتائج الجدول أنه توجد فروق ذات دالل, الجنس لصالح الذكور

, احصائية بين متوسط درجات العنف األسري تبعا لمتغير الجنس لصالح الذكور

في حين تختلف مع النتائج التي  2006وهي  نتيجة أكدتها دراسة الفراية 

أي أن الذكور أكثر تعرضا للعنف ) 2004أحمد بركات( توصلت اليها دراسة 

متبعة في مجتمعنا األسري من االناث و يفسر ذلك على ضوء أساليب التنشئة ال

و التي تعطي الذكور حقا أكبر من االناث و أن الوالدين يميالن الى تحميلهم 

مسؤولية فوق قدراتهم و طاقاتهم مما يجعلهم عرضة للعنف األسري و خاصة 

و غالبا الذكور يكونون أكثر عنادا و تصميما على ما يعتقد , خالل فترة المراهقة

غير ذلك عكس االناث الذين نجدهم أكثر ميال  اآلباءأنه صحيح في حين يرى 

للمسايرة و هذا كله ضمن أسلوب التنشئة المتبعة من طرف األسر وفقا لمعايير 

  .المجتمع 

  :خالصةال

ساهم هذا البحث في توفير معطيات ميدانية عن واقع العنف األسري و عالقته 

العنف من شأنه بالتوافق النفسي لدى المراهقين و هو ما سمح لنا بتوضيح أن 

أن يعيق المراهقين في تحقيق هذه العملية النفسية التي ترافق الفرد طول حياته 

فشل الفرد في تحقيق توافقه في مرحلة المراهقة فمن الصعب عليه أن يحقق  فإذا

كما تم محاولة ايجاد بعض التوصيات التي تساعد في .ذلك في المراحل الالحقة 

عطاء نظرة شاملة حقيقية عن ظاهرة واقعية لتوعية التخفيف من حدتها و كذلك ا

  .مجتمعاتنا 
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  الجامعية برامج ال
 العمل ومدى استجابتها الحتياجات سوق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   المركز الجامعي غليزان،  زقاوة أحمد. د

 

  :لملخصا

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن مدى استجابة برامج ومناهج التعليم    

العالي الحتياجات سوق العمل من وجهة نظر الطلبة الجامعيين، على ضوء 

آداب -  علم االجتماع-علم النفس(والتخصص ) إناث- ذكور(متغير الجنس 

هداف ، اعتمد االستبيان الذي تكون من هذه االوألجل تحقيق  ).ولغات أجنبية

.  محتوى البرامج، المواءمة، الكفاءات والمهارات، المشروع المهني: أربعة مجاالت

أظهرت النتائج أن استجابة البرامج التعليمية . طالب وطالبة 230طبق على 

عدم .  على الدرجة الكلية لألداة الحتياجات سوق العمل كان بدرجة ضعيفة

وجود فروق دالة على الدرجة الكلية ومجال الموائمة ومجال الكفاءة تعزى الى 

الجنس بينما كانت هناك فروق دالة في بعد المحتوى والمشروع المهني لصالح 

عدم وجود فروق دالة على الدرجة الكلية، مجال المحتوى، مجال . االناث

روع المهني تعزى الى التخصص األكاديمي بينما وجدت الموائمة، مجال المش

  .فروق دالة في مجال الكفاءة والمهارة لصالح تخصص اآلداب

-طالب الجامعة - احتياجات سوق العمل –المناهج تعليمية  :كلمات مفتاحية   

 .التغير االجتماعي واالقتصادي
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  :مقدمة

في المجتمع واالرتباط الوثيق يتجه التعليم العالي اليوم نحو االندماج الكلي    

كما أن التوجهات المعاصرة . بقضايا التنمية االقتصادية واحتياجات سوق العمل

للتنمية أصبحت تنظر إلى التعليم الجامعي من خالل درجة انفتاحه على 

انشغاالت المجتمع وقدرته على استيعاب مشكالته واهتماماته الراهنة، وتضع 

لعناصر الجودة والموائمة كمؤشر قوي لنجاح المؤسسة مخرجاته ومدى استيفائها 

لوم التجريبية والتكنولوجية في سباق مع +والن كانت الع. الجامعية ومدى تقدمها

الزمن لنقل اهتمامات المجتمع واإلجابة عن انشغاالته، فإن العلوم اإلنسانية ال 

جاتها أمام تزال تتعثر في البحث عن دور لها في المجتمع، ومكان لتوظيف مخر 

  ومن هذا المنظور،. عالم متحول بوتيرة سريعة

بات واضحا اليوم أن سبب الفجوة الكبيرة بين المنظومة الجامعية وسوق    

العمل هو نوعية التعليم، وضعف المنتوج الجامعي، وال أدل على ذلك من بطالة 

الخريجين وضعف مؤهالت الكثير منهم، وعدم التحكم الجيد في المهارات 

ومن جهة أخرى يالحظ أن خريج الجامعة . العصرية التي يتطلبها عالم الشغل

تصاحبه الكثير من السلبيات التي تطبع سلوكه العام، والتي أصبحت تمثل عقبة 

هذه ) 2010(وقد لخص شحادة . أمام أداءه منذ تخرجه والبحث عن العمل

  :السلبيات في

ي تواجههم ليس في التعود على اتخاذ موقف سلبي من القضايا الت -

 .الجامعة فقط بل في الحياة العامة بعد التخرج
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 Life long Learning(االفتقار إلى مهارات التعلم مدى الحياة  -

Skills ( مما يبقي المعلومات التي تلقوها في الجامعة جامدة بمجرد

 .تخرجهم من الجامعة

 Effective Communication(ضعف مهارات االتصال الفعال  -

Skills ( لديهم، فهم ال يستطيعون التعبير بكفاءة عما في أذهانهم وال

 )Team WorkSkills(يمتلكون مهارات العمل ضمن فرق العمل 

فيرجع ضعف المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ) 2009(أما العبيدي 

  :واحتياجات سوق العمل والمجتمع إلى 

ليم العالي والتأهيل انخفاض الكفاءة الداخلية النوعية لمؤسسات التع -

االبتكارية والتطبيقية والقصور  التخصصي وضعف القدرات التحليلية و

 .في تعزيز القيم واالتجاهات اإلنتاجية

انخفاض الكفاءة الخارجية الكمية والنوعية ويتمثل ذلك في تخرج أعداد  -

من الخريجين في تخصصات ال يحتاجها سوق العمل مع وجود عجز 

 .خرىوطلب في تخصصات أ

ال يسمح المجال هنا إلحصاء ضعف ونقائص المتخرجين وتعثراتهم في سوق 

العمل، مع أن الحاجة إلى دراسات ميدانية حول خصائص المتخرجين 

لكن توقعات . واستجابتهم الحتياجات عالم الشغل أضحى أكثر من ضرورة

ك هذه السوق وسياق العولمة دفع بالجامعة إلى تجديد أدوارها ووظائفها لتدار 

النقائص، فلم تعد تنحصر مهمتها في إمداد الطالب بالمعارف والشهادات بل 

وبناء . تعدتها إلى تمكين الطالب من االستخدام الناجح والفعال لهذه المعارف

عليه، فإن تقييم أداء الخريجين الجامعيين في وظائفهم وفي مسارهم المهني يمثل 

في وضعية حيوية وديناميكية مستمرة توفر استفزازا للجامعة، األمر الذي يجعلها 

لها إمكانيات للتحسن والتطور أكثر، بدال من حالة السكون والجمود التي أفقدتها 
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ولهذه األسباب فإن الجامعة عليها أن تضطلع بمهة تنمية . فعاليتها الخارجية

مهارات حياتية للطالب تؤهله لالندماج االجتماعي والمهني بنجاح وتسمح له 

  .   ض بناء مشروعه المستقبليبخو 

دراسة حول ثقافة )OECD(لقد أعدت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية    

أن األفراد بحاجة إلى " أكدت من خاللها ) Entrepreneurship(الريادة 

اإلبداع بدال من السلبية، والى القدرة على المبادرة الذاتية في العمل بدال من 

كيفية التعلم بدال من توقع تلقي التعليم، والى الريادة في التبعية، والى معرفة 

في المقابل ينبغي . 'عميل'أو ' موظف'نظرتهم بدال من التفكير والتصرف مثل 

على المؤسسات والمجتمعات التي يعملون فيها وينتمون إليها أن تمتلك بدورها 

  ).2006اليونسكو،" (مؤهالت مماثلة 

طالب لمهارات ترافقهم بعد التخرج، دفع هيئات إن الحاجة إلى تنمية ال    

ومؤسسات علمية إلى إعداد شبكة من المهارات والكفاءات الحياتية وٕادراجها في 

برامجها التعليمية بغية تنمية شخصية الطالب المؤهلة لمواجهة تحديات ما بعد 

  .التخرج وتمكينه من القدرة على التعامل بإيجابية مع المتغيرات السريعة

  :وتساؤالتها شكلة الدراسةم

المتتبع لحركة التعليم العالي وتطوره في الجزائر منذ نشأته يالحظ التوسع إن    

) 84(الكبير من حيث الكم، حيث تضم الشبكة الجامعية الجزائرية أربعة وثمانون 

) 36(مؤسسة للتعليم العالي، موزعة على ستة وأربعين والية، تضم ستة وثالثون 

مدرسة وطنية عليا ) 16(مركزا جامعيا وستة عشر ) 15(ة عشر جامعة، خمس

) 2(مدارس تحضيرية وقسمان ) 10(مدارس عليا لألساتذة وعشر ) 5(وخمس 

ورغم هذا التطور الذي يعرفه التعليم العالي، إال أن . تحضيريان مدمجان
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األهداف الكبرى للسياسة التعليمية لم تتحقق بعد، بسبب صعوبة االندماج في 

وال أدل . سياق التنمية والتفاعل مع متغيرات الواقع المحلي واإلقليمي والعالمي

  .على ذلك من ارتفاع نسبة بطالة الخريجين

وعلى مستوى التأهيل العلمي، فإن الجامعة أصبحت تعتني بتخريج أكبر عدد    

من حملة الشهادات أكثر من اهتمامها بنوعية تكوينهم وتدريبهم على متطلبات 

لم الشغل وٕاعدادهم على مواجهة تحديات الحياة، حيث تشير الكثير من عا

؛ غيات وآخرون، 2009أقطي، (الدراسات سواء كانت جزائرية مثل دراسة 

؛ حنون والبيطار، 2012هناء، (أو عربية مثل دراسة ) 2007؛ سعيدي، 2012

؛ السحار، 2006؛ حمدان، 2006؛ الباحسين، 2008؛ مناع وعزت، 2008

إلى أن الخريجين يعانون من بعض ) 2005؛ الخطابي وآخرون، 2006

، ففي Savoir-faireالنقائص في المهارات الحياتية وخصوصا المهارات الفعلية 

دراسة سابقة للباحث توصلت إلى أن مستوى إدراك مهارات مشروع الحياة لدى 

خطيط الشباب كان متوسطا عموما في مجال بناء األهداف وضعيفا في مجال الت

  ).2014زقاوة، (

وفي سياق اإلصالحات التي عرفها التعليم العالي في الجزائر وخصوصا    

د .م.انتقاله من النظام الكالسيكي واندماجه في النظام الجديد المعروف بنظام ل

L.M.D ، وعلى ضوء ما تضمنته التوصيات المنبثقة عن اللجان الثالث التي

 2011مارس  27بجامعة هواري بومدين بتاريخ  شكلتها الندوة الوطنية المنعقدة

تشجيع مؤسسات التعليم العالي على توطيد العالقة بين الجامعة " والتي جاء فيها 

والمؤسسات االقتصادية واالجتماعية بهدف إقامة شراكات معها، بما يضاعف 

التربصات في الوسط المهني ويعزز تشغيلية الخريجين  فرص إجراء التدريب و

فإن هناك حاجة ملحة إلى دراسة واقع التعليم العالي في ظل ". عيينالجام
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وتتحدد مشكلة الدراسة الحالية . اإلصالحات الجديدة ودرجة مواكبته لسوق العمل

  :في السؤال الرئيس التالي

ما هي درجة استجابة برامج التعليم العالي في مجال العلوم اإلنسانة واالجتماعية 

  الحتياجات سوق العمل؟

  :أسئلة الدراسة وفرضياتها

  :سؤال الدراسة الرئيس: أوال

 ما مدى استجابة برامج التعليم العالي الحتياجات سوق العمل؟ -

 :فرضيات الدراسة: ثانيا

في ) الذكور واإلناث(توجد فروق دالة إحصائيا تعزى إلى متغير الجنس  -

 .تقييم البرامج التعليمية على ضوء احتياجات سوق العمل

وق دالة إحصائيا تعزى إلى نوع التخصص األكاديمي في تقييم توجد فر  -

 .البرامج التعليمية على ضوء احتياجات سوق العمل

  :أهداف الدراسة

  :تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على

 .مدى قدرة البرامج التعليمية على استيعاب احتياجات سوق العمل -

مج التعليمية على ضوء التعرف على الفروق بين الجنسين في تقييم البرا -

 .احتياجات سوق العمل

التعرف على الفروق بين نوع التخصص األكاديمي في تقييم البرامج  -

 .التعليمية على ضوء احتياجات سوق العمل
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  :حدود الدراسة

  :تقتصر الدراسة على الحدود التالية

ل العلوم في مجامعرفة مدى استجابة البرامج التعليم العالي : الحدود الموضوعية

  .الحتياجات سوق العملاالجتماعية واإلنسانية 

طبقت هذه الدراسة خالل السداسي األول من العام الدراسي : الزمنيةالحدود 

2013/2014.  

  .اقتصرت الدراسة على طلبة المركز الجامعي غليزان: الحدود المكانية

اعية شملت الدراسة عينة من طلبة معهد العلوم االجتم: الحدود البشرية

  .221واإلنسانية ومعهد اآلداب واللغات األجنبية وبلغ عددها 

  :مفاهيم الدراسة

هي المساقات والمقاييس الموجهة إلى طلبة العلوم اإلنسانية : البرامج التعليمية

واالجتماعية في مجال تخصصات علم النفس، علم االجتماع، األدب واللغات 

  .األجنبية

ل وطلبه، وهو مختلف الهيئات والمؤسسات هو مجال عرض العم: سوق العمل

والقطاعات العامة والخاصة الراغبة في توظيف اإلطارات المتخرجة في مجاالت 

  .العلوم االجتماعية واإلنسانية
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  :دراسات سابقة

اهتم الكثير من الباحثين بدراسة موضوع تقويم البرامج التعليمية الجامعية وفق    

قد تم عرض الدراسات السابقة وفقا للتسلسل احتياجات سوق العمل المحلي، و 

دراسة بعنوان التعليم ) 2012(الزمني بدءا باألحدث ثم األقدم، حيث أجرت هناء 

تجربة سلطنة عمان، هدفت إلى تقييم الخريجين : العالي ومتطلبات سوق العمل

ومتابعتهم لمعرفة مدى مواءمة المهارات والكفايات التي يمتلكونها مع متطلبات 

خريج وخريجة، طبق ) 1642(وق العمل، وبلغ عدد المشاركين في المسح س

: تضمن ثالثة محاور رئيسية) متغير 245سؤاال،  60(عليهم استبيان الكتروني 

البيئة التعليمية، المرحلة االنتقالية من التعليم العالي إلى سوق العمل، عالم 

يجين كان لتخصصهم من الخر  %37وتوصلت الدراسة إلى أن . الوظيفة والعمل

تخصصهم مختلف  %15بينما . يقترب من ذلك %43عالقة بمجال العمل، و

تماما عن مجال عملهم، كما أوضحت الدراسة أن الخريجين يعانون من عجز 

 %37مهارات القدرات : وتمثلت في) 21مهارات القرن (في المهارات الناعمة 

  .%33المهارات التنظيمية  %33مهارات االتصال 

دراسة هدفت إلى الوقوف على واقع التكوين ) 2012(وأجرت رحيم والعايب    

ومدى استجابته لسوق العمل ) LMD(د .م.الجامعي في الجزائر في ظل نظام ل

ومن اجل ذلك تم تصميم .  وقدرته على إعداد المشروع المهني لدى الطالب

لغ حجمها استبانه وطبقت على عينة من طالب وطالبات جامعة باجي مختار ب

ودلت . سنة 21سنة بمتوسط قدره  23إلى  18تراوحت أعمارها بين ) 150(

النتائج عن وجود تدرج في وعي الطالب بمشروعهم المهني حسب تدرج التكوين، 

أي كلما ارتقى الطالب في التدرج الدراسي كلما ازداد وعيا بمشروعه المهني 

ثر وضوحا وتمثال لدى كما أن المشروع المهني هو أك. وكان أكثر وضوحا
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في حين كشفت الدراسة إن فكرة تبني الطالب . الطالب الذكور من اإلناث

لمشروعه المهني تأتي جد متأخرة وهو ما يسبب صعوبات في بناء المشروع، من 

جهة أخرى فان الكثير من الطالب يتصفون بعدم الجدية في سلوك التكوين 

    أخرى  وأمور وٕانما يعتبر المال والثروة  وبالتالي ال يعتبرونه أساسا في التوظيف

وأوضحت الدراسة أن . كالوساطة هو معيار التوظيف والنجاح في الحياة المهنية

فكرة المشروع المهني لدى الطالب الجامعي هي فكرة اآلباء، ولهذا ال يتحمس 

  . الطالب في تحقيقها واقعيا، وٕانما يسعى إليها لمجرد إرضاء لرغبة اآلخرين

في دراسة أخرى قامت بها وزارة الخارجية والتخطيط الفلسطينية واشرف عليها و 

هدفت إلى استقصاء مشكلة الخريجين في قطاع غزة كما ) 2012(اليازوري 

ونوعا، وقدرة سوق العمل على استيعابهم، وأسفرت النتائج عن ارتباط مجال 

وافقة متدنية اإلرشاد األكاديمي بحاجات سوق العمل حيث جاءت بدرجات الم

، وحول توفر المهارات في المناهج الجامعية فقد صنفت على أنها )%65(بنسبة 

، فيما جاءت بعض المهارات المهمة مثل مهارات تصميم )%80(مرتفعة نسبيا 

التجريب والدفاع عن المنتج ودحض اآلراء المخالفة بدرجة متدنية حيث بلغت 

 28مهارة من أصل  18العمل أن وأكد أرباب . على التوالي) %67(و )68%(

في البرنامج الذي يعمل لديهم  %70مهارة تم قياسها تتوفر بدرجة اقل من 

  %59وكانت المهارات البحثية هي األكثر تدنيا بنسبة 

فقد قاما بدراسة هدفت إلى قياس درجة ) 2010(أما عبيدات وسعادة     

نية الحكومية والخاصة اكتساب المهارات الحياتية لدى طلبة الجامعات األرد

طالبا  228ومواءمتها لسوق العمل المحلي، وتم تطوير أداة طبقت على 

وأظهرت النتائج أن معدل اكتساب المهارات الحياتية متقارب لدى كل من طلبة 

الجامعات الحكومية والخاصة في األردن، فقد كانت نسبة اكتساب المهارات لدى 

لدى طلبة  %67.5ين كانت نسبة في ح %70.75طلبة الجامعة الخاصة 
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وقد أظهرت النتائج بعض االختالفات في مستوى اكتساب . الجامعة الحكومية

  .المهارة حسب الجنس ونوع الكلية

دراسة تتبعية لخريجي مراكز التدريب المهني، ) 2010(كما أجرى الزرو    

اجات وهدفت الى استكشاف مدى مواءمة برامج التدريب المهني المقدمة الحتي

خريج وخلصت الدراسة إلى أن  3208وتمت متابعة . سوق العمل الفلسطيني

اغلب الخريجين إما متعطلون عن العمل أو يعملون في غير تخصصاتهم، حيث 

  .%21قدرت نسبة الذين يعملون في مجال تخصصهم 

بدراسة هدفت إلى تقويم العالقة بين ) 2008(وقام كل من مناع وعزت    

التعليم العالي واحتياجات سوق العمل لمواجهة بطالة  مخرجات مؤسسات

وأسفرت النتائج عن وجود العديد من . الخريجين في المملكة العربية السعودية

العوامل المسببة لبطالة الشباب المتعلم، كما أن انخفاض الجودة ونوعية التعليم 

  .كان له األثر الدال في انتشار البطالة والجريمة في المجتمع

دراسة بعنوان واقع تكوين طلبة الدراسات العليا في ) 2009(وأجرى خدنة    

كانت نتيجتها أن . دراسة حالة جامعة منتوري بقسنطينة: الجامعة الجزائرية

من عينة الدراسة يرون أن البرنامج غير مالئم لما يفرضه العصر من  50%

امج أن البرن%64.29بينما يرى . عكس ذلك %42تطور، في حين عبر 

يرون  %35والمقررات الدراسية تحقق إلى حد ما هدف إعداد اإلطارات الكفأة و

من العينة ترى أن  %23.08انه ال يحقق ذلك، كما أوضحت الدراسة أن 

 .ترى أنها غير كافية %30.77المعارف المكتسبة كافية لمتطلبات العمل و

دراسات العليا دراسة بعنوان تقويم برامج ال) 2009(وأجرى زوين وهاشم    

 78بجامعة الكوفة من وجهتي نظر أساتذتها وطلبتها، تكونت عينة الدراسة من 
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طالبا وطالبة من كليات الطب والعلوم ) 150(عضوا من هيئة التدريس و

والزراعة والتربية للبنات واآلداب والفقه واإلدارة واالقتصاد، استخدمت الدراسة 

وأظهرت النتائج أن . نظر األساتذة والطالباستبيانين لتقويم البرامج من وجهة 

مستوى برامج الدراسات العليا بجامعة الكوفة كان متوسط في كثير من مجاالته، 

وضعيف في مجاالت أخرى، كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية 

بين أعضاء هيأة التدريس في مجال التسهيالت التعليمية والبحثية لصالح 

، وكذا وجود اإلنسانيعلمية وأساليب التدريس لصالح التخصص التخصصات ال

  فروق دالة بين الطلبة لصلح الذكور

بدراسة هدفت إلى استقصاء واقع ) 2008(قام كل من الحدابي وعكاشة    

اإلعداد المهني للطلبة في برامج جامعة العلوم والتكنولوجيا وتلبية متطلبات سوق 

وثائق وصف برامج نظم المعلومات اإلدارية  العمل، وقاما الباحثان بتحليل

وهندسة الحاسوب وهندسة االتصاالت والهندسة المعمارية من حيث األهداف 

طالبا  519وتم استطالع آراء . والمحتوى وأساليب التعليم والتعلم وأساليب التقييم

واتضح ان نسبة . طالبة حول جودة اإلعداد المهني لسوق العمل 287و

أن آراء الطلبة على بعدي التوظيف والتنمية الشخصية  لة إالالتضمين مقبو 

ليست بالمستوى المطلوب، وأوضحت الدراسة عن عدم وجود فروق في الجنس 

في بعدي التوظيف والتنمية الشخصية، بينما وجدت فروق في البعدين بناء على 

  .متغيرات الكلية والتخصص والمستوى الدراسي

راسة هدفت إلى تقييم مدى استجابة المقررات بد). 2009(قامت بعيبع     

الدراسية ألخصائي اإلرشاد والتوجيه أثناء التكوين لمتطلبات الواقع الميداني أثناء 

من طالب السنة الرابعة  47فردا منهم  57الخدمة، وكان مجموع عينة الدراسة 

وتم تصميم استبيان من النوع المغلق . من األخصائيين الممارسين)  10(و
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وأسفرت النتائج أن المقررات ذات أهمية وكافية، . سؤاال 30يتضمن ستة أبعاد و

غير أن الظروف المحيطة بتنفيذ هذه المقررات صعبة ومعيقة خاصة إذا ما 

غير راض على   %80كما أن . تعلق األمر بطرق التدريس والهياكل المتاحة

. ت الميدانيةغير راض على عدد التربصات والزيارا %100عدد الملتقيات 

من األخصائيين في %90التكوين األكاديمي قد ساعد  وأوردت الدراسة أن

  .الميدان على تشخيص الحاالت واقتراح الحلول لها

  :منهجية الدراسة وٕاجراءاتها

  :منهج الدراسة

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف الظاهرة    

  .لى البيانات التي تم جمعهاوبتحليلها، وتفسيرها بناء ع

  :عينة الدراسة

اختيرت عينة عشوائية طبقية من طلبة معهد العلوم االجتماعية واإلنسانية    

وقد ). 230(ومعهد االدب واللغات بالمركز الجامعي غليزان، والبالغ عددها 

ومتغير التخصص ) أنثى- ذكر(روعي في اختيارها تمثيلها لمتغير الجنس 

يبين ) 1(والجدول رقم ). أدب عربي-االجتماع علم-لم النفسع(األكاديمي 

  .يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة

 خصائص عينة الدراسة حسب الجنس التخصص األكاديمي)1(جدول رقم 

  % المجموع إناث ذكور  التخصص  المتغير

التخصص 

  األكاديمي

 43.47 100 60 40 علم النفس 

 16.95  39  23  16 علم االجتماع

 39.56 91 54 37 داب ولغاتآ

  230 137 93  المجموع
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  :أداة الدراسة

قام الباحث بمراجعة األدبيات والدراسات السابقة والتي هدفت إلى معرفة 

؛ مناع وعزت، 2010الزرو، (العالقة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل 

هناء،  ؛2012؛ اليازوري، 2010، عبيدات وسعادة، 2012؛ غيات، 2008

2012Karoly, 2010; Woessman, 2011; .( وقد تمكن الباحث من

تطوير أداة االستبيان تقويم برامج التعليم العالي حسب احتياجات سوق العمل، 

في صورتها النهائية في ضوء اقتراحات  األداة وأخضعها للتحكيم، حيث أصبحت

مجال المواءمة وله : فقرة، موزعة على أربعة مجاالت) 48(المحكمين تتألف من 

فقرة، مجال الكفاءة والمهارة وله ) 13(فقرة، مجال محتوى البرنامج وله ) 14(

  . فقرات) 8(فقرة، مجال المشروع المهني وله ) 13(

  : صدق أداة الدراسة

تم التحقق من صدق أداة الدراسة من خالل عرضها : صدق المحكمين  - أ

لك للوقوف على آرائهم أساتذة محكمين، وذ بصورتها األولية على خمسة

من المحكمين على ) %80(واقتراحاتهم في بناء ومضمون األداة، واجمع 

وقام الباحث بحذف الفقرات . أن فقرات األداة تقيس ما وضعت من اجله

، وبلغ عدد الفقرات المحذوفة )%80(التي كان االتفاق حولها اقل من 

فقرة بعدما ) 48(ونة من فقرات، لتكون األداة في صورتها النهائية مك) 04(

 .فقرة، موزعة على أربعة مجاالت) 52(كانت في صورتها األولية 

تم التحقق من تمتع األداة من االتساق الداخلي وذلك : االتساق الداخلي  - ب

بحساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمجال وكانت 
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كما حسب معامل ). 0.01(معامالت االرتباط معظمها دالة عند مستوى 

االرتباط بين الدرجة الكلية للمجال والدرجة الكلية لألداة مثلما هو موضح في 

 .)3(و) 2(الجدول 

  معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد )2(الجدول رقم 

رقم   

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  رتباطاال 

  

  

  

  المحتوى

  

1  0.38  7  0.27  13  0.32  

2  0.38  8  0.31      

3  0.50  9  0.46      

4  0.41  10  0.52      

5  0.33  11  0.50      

6  0.48  12  0.17      

  

  المواءمة

  

1  0.47  6  0.46  11  0.26  

2  0.48  7  0.38  12  0.54  

3  0.49  8  0.39  13  0.34  

4  0.25  9  0.40  14  0.31  

5  0.49  10  0.57      

  

الكفاءة 

  والمهارة

  

1  0.40  6  0.42  11  0.44  

2  0.35  7  0.44  12  0.52  

3  0.47  8  0.50  13  0.46  

4  0.48  9  0.41      

5  0.55  10  0.53      

المشروع 

  المهني

1  0.59  4  0.58  7  0.38  

2  0.25  5  0.53  8  0.75  

3  0.27  6  0.25      

     0.01دال عند مستوى 
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الة إحصائيا مما يشير إلى صدق االتساق الداخلي يالحظ أن جميع المعامالت د

  .لالستمارة

  

  

  معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية للبعد والدرجة الكلية لألداة)3(الجدول رقم 

  معامل االرتباط  مجال االتساق

 **0.72  المحتوى

  **0.68  المواءمة

  **0.73  الكفاءة والمهارة

  **0.70  المشروع المهني

      0.01مستوى دال عند ** 

يالحظ أن جميع هذه المعامالت دالة إحصائيا مما يشير إلى صدق االتساق 

  .الداخلي لالستمارة

تم التحقق من ثبات األداة عن طريق حساب معامل ألفا  :ثبات أداة الدراسة

براون، وقد بلغت قيم الثبات بعد -كرونباخ، وتصحيحه باستخدام معادلة سبيرمان

، )0.64(، ولمجال األستاذ )0.78(البرنامج التعليمي التصحيح في مجال 

، ولألداة )0.70(، ولمجال األنشطة المدرسية )0.65(ولمجال المناخ المدرسي 

  . وهذه القيم كلها تشير إلى الوثوق في صالحية األداة لالستخدام). 0.80(ككل 

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة

راسة األساليب اإلحصائية المناسبة، حيث استخدم الباحث في معالجة بيانات الد

  :تم حساب
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 ولتحديد درجة االستجابة اعتمد. ةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري - 1

 - 1.80( ، منخفض)1.80أقل من (منخفض جدا  :الباحث المعيار التالي

 جدا مرتفع   ،)4.20 - 3.4(مرتفع   ،)3.4 -2.60(، متوسط  )2.60

)4.20 - 5.(  

  .لحساب ثبات األداة)Alpha Crombach(لفا كرونباخ معامل أ - 2

 .لدراسة الفروق بين الذكور واإلناث) t. test(اختبار ت  - 3

تحليل التباين األحادي لدراسة الفروق حسب متغير الخبرة المهنية ومادة  - 4

 .التدريس

  :عرض نتائج الدراسة

ما مدى  "السؤال على ما يلي ينص و: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة- أوال

لإلجابة عن هذا السؤال . ؟استجابة برامج التعليم العالي الحتياجات سوق العمل

تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على 

حساب مستوى الدور  و األربعة، األداة ككل وعلى كل مجال من مجاالتها

  .والرتبة

لحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة المتوسطات ا)4(الجدول رقم 

  االستجابة لتقديرات أفراد عينة الدراسة

المتوسط   العينة  المجاالت

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  االستجابة

الوزن 

  النسبي

  الترتيب

  4  52  ضعيفة جدا  0.50  2.61 230  محتوى البرامج

  2  59  متوسطة  0.47  2.99 230  المواءمة

  1  61  متوسطة  0.52  3.08 230  والمهارةالكفاءة 

  3  59  متوسطة  0.75  2.97 230  المشروع المهني

    58  ضعيفة  0.38  2.92 230  األداة ككل
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البرامج التعليمية الحتياجات سوق العمل كان بدرجة  استجابة بينت النتائج أن

بانحراف  )2.92(ضعيفة على الدرجة الكلية لألداة؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي 

وجاء مجال الكفاءة والمهارة في ). %58(وبوزن نسبي ) 0.38(معياري قدره 

ووزن ) 0.52(بانحراف معياري قدره ) 3.08(الرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره 

في الرتبة الثانية بمتوسط حسابي  المواءمة، في حين جاء مجال )%61(نسبي 

، أما مجال )%59(بي ووزن نس) 0.47(وانحراف معياري ) 2.99(قدره 

) 2.97(فقد جاء في الرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قدره  المشروع المهني

، في حين جاء مجال المحتوى )%59(ووزن نسبي ) 0.75(وانحراف معياري 

ووزن ) 0.50(وبانحراف معياري ) 2.61(في الرتبة الرابعة بمتوسط حسابي قدره 

  .ى كل مجال فقد جاء كالتاليأما ترتيب الفقرات على مستو ).%52(نسبي 

  :مجال المواءمة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة  ) 5(الجدول رقم 

  استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال المواءمة

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
  الدرجة

الوزن 

  النسبي

  الرتبة

  7  58  متوسطة  1.03  2.93  رامج التعليمية االحتياجات الحقيقية للمجتمعتلبي الب  1

 11 54 ضعيفة 0.98 2.71  تتبنى البرامج الجامعية اهتمامات وانشغاالت الطالب  2

 8 58 متوسطة 1.02 2.90  تتسق أهداف البرامج التعليمية مع أهداف المجتمع  3

 10 55 ضعيفة 1.20 2.77  العلمية المعاصرةالبرامج الجامعية الحالية ال تساير التطورات   4

 5 60 متوسطة 1.04 3.04  تستجيب البرامج التكوينية لمتغيرات سوق العمل  5

 4 64 متوسطة 1.34 3.22  تخصصي الحالي غير مطلوب بكثرة في سوق العمل  6

 9 56 ضعيفة 1.29 2.80  بعض ما ادرسه غير ضروري في سوق العمل  7

 13 51 ضعيفة 1.21 2.56  راكة عمل مع المؤسسات اإلنتاجيةللجامعة اتفاقات وش  8
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 2 71 كبيرة 1.04 3.59  لدى القدرة على توظيف ما أتعلمه في سوق العمل  9

تعمل الجامعة على تطوير برامجها على ضوء احتياجات   10
  االقتصاد الوطني

 6 59  متوسطة  1.14  2.98

  14  50 ضعيفة 1.23 2.53  المهنيةبعض التخصصات ال تتالءم واحتياجات المجتمع   11

  3  64 متوسطة 1.08 3.22  يساهم التكوين الجامعي الحالي في التنمية الوطنية  12

يتطابق تخصصي الدراسي مع المهنة التي أريدها في   13
 كبيرة جدا 1.22 3.93  المستقبل

78  
1  
  

ال يوجد ارتباط بين المقاييس المدرسة والمهارات المطلوبة في   14
 ضعيفة 1.19 2.70  لعملسوق ا

54  
12  

  

أن هناك فقرتان جاءت بمستوى درجة كبيرة وكبيرة جدا، ) 5(يتضح من الجدول 

وخمس فقرات جاءت بدرجة متوسطة، وست فقرات جاءت بدرجة ضعيفة، حيث 

) 13(وحصلت الفقرة ). 2.53-3.93(تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين 

" ي مع المهنة التي أريدها في المستقبليتطابق تخصصي الدراس" والتي نصها 

، )1.22(وانحراف معياري قدره ) 3.93(على الرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره 

بعض التخصصات ال تتالءم واحتياجات " وهي ) 11(في حين جاءت الفقرة 

وانحراف ) 2.53(في الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قدره " المجتمع المهنية 

 ).1.23(معياري 

 :محتوى البرامججال م

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة  )6( الجدول رقم 

  محتوى البرامجاالستجابة الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال 

 الفقرات رقم الفقرة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
  الدرجة

الوزن 

 النسبي
 الرتبة

 

        

 4 58 متوسطة 1.11 2.92  لبرامج التعليمية واضحة ودقيقةأهداف ا  1
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 3 59 متوسطة 1.34 2.96  تعتمد طرق التدريس على التلقين دون مشاركة الطالب  2

 7 53 متوسطة 1.13 2.69  يمتاز محتوى البرامج بالحداثة والتطور  3

 8 52 متوسطة 1.03 2.62  يشارك الطالب في األنشطة التعليمية بفعالية  4

 1 62 متوسطة 1.21 3.14  ال يشجع التعليم الجامعي على التعلم الذاتي  5

تتيح لي البرامج التعليمية فرصة تعلم تقنيات البحث   6

 1.19 3.09  عن وظيفة

 متوسطة
61 

2 

تركز البرامج التكوينية على المهارات العملية أكثر من   7

 1.26 2.12  المهارات النظرية

 ضعيفة
42 

12 

حانات الحالية على الحفظ واسترجاع تعتمد االمت  8

 1.22 2.33  المعلومات

 ضعيفة
46 

9 

يعاني الطالب بعد التخرج من ضعف في التأهيل   9

 1.04 1.81  المهني

 ضعيفة
36 

13 

 11 42 ضعيفة 1.07 2.12  يجد الطالب صعوبة في توظيف المعرفة التي تعلمها  10

  6  54 متوسطة 1.20 2.73  التجاربتعطي البرامج الحالية أهمية للتصميم وٕاجراء   11

 5 58  متوسطة 1.02 2.91  لدي اطالع واسع على القضايا المعاصرة  12

يواجه الطالب مشكالت الحياة العامة بعد التخرج   13

  ضعيفة 1.20 2.21  بمواقف سلبية
44 

10 

  

 وجود ثماني فقرات جاءت بدرجة متوسطة،وجاءت الفقرات) 6(يظهر الجدول 

- 3.14(بدرجة ضعيفة، وتراوحت المتوسطات الحسابية ما بين  الخمس الباقية

ال يشجع التعليم الجامعي على التعلم " والتي نصها ) 5(وحصلت الفقرة ). 1.81

وانحراف معياري قدره ) 3.14(على الرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره " الذاتي

ضعف في  يعاني الطالب بعد التخرج من) " 9(، في حين جاءت الفقرة )1.21(
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وانحراف ) 1.81(في الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قدره " التأهيل المهني

  ).1.04(معياري قدره 

  

  

 :مجال الكفاءة والمهارة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة  )7( الجدول رقم 

  مهارةاالستجابة الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال الكفاءة وال

 الفقرات رقم الفقرة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
  الدرجة

الوزن 

  النسبي
 الرتبة

          

 66 4 كبيرة 0.91 3.33  أنا متمكن من مهارة حل المشكالت  1

ضعفي في اللغة األجنبية يسبب لي   2

 1.33 2.39  صعوبات في حياتي المهنية

 13 ضعيفة جدا
47 

لجامعي فرص تتيح برامج التكوين ا  3

 1.16 2.76  لالبتكار واإلبداع

 11 ضعيفة
55 

يتمتع الطالب بعد التخرج بمهارة البحث   4

 1.09 2.81  واستخدام قواعد البيانات

 10 ضعيفة
56 

مكنني التكوين الجامعي من التحكم في   5

 1.14 3.30  تربص/كتابة تقرير بحث

 5 كبيرة
66 

أتحكم بشكل جيد في مهارة التعاون   6

 1.02 3.57  مل الجماعيوالع

 2 كبيرة
71 

 67 3 كبيرة 1.10 3.37  أتحكم بشكل جيد في مهارة تنظيم الوقت  7

أجد صعوبة في مهارة التحليل وتفسير   8

 1.03 2.77  البيانات

 12 ضعيفة
55 

ال يدرك الطالب بعد التخرج المسؤولية   9

 1.26 2.85  المهنية واألخالقية 

 9 ضعيفة
57 
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استخدام التقنيات واألدوات ال أتحكم في   10

  البحثية بكفاءة
 57 8 متوسطة 1.13 2.87

 71 1 كبيرة 1.24 3.59  أعاني من ضعف في التعبير الكتابي  11

 65 6  كبيرة 1.28 3.27  لدي ضعف في التعبير الشفهي  12

 64 7  متوسطة 1.08 3.22  أتحكم بشكل جيد في مهارة تنظيم العمل  13

 

ود ست فقرات بدرجةكبيرة، وفقرتان بدرجة متوسطة، وج) 7(يتضح من الجدول 

وتراوحت المتوسطات الحسابية ما بين . وخمس فقراتبدرجة ضعيفة وضعيفة جدا

أعاني من ضعف في التعبير ) " 11(، حيث جاءت الفقرة )2.39- 3.59(

وانحراف معياري ) 3.59(في الرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره " الكتابي 

ضعفي في اللغة " وهي ) 2(اءت في الرتبة األخيرة الفقرة ، بينما ج)1.24(

) 2.39(بمتوسط حسابي قدره " األجنبية يسبب لي صعوبات في حياتي المهنية

  ).1.33(وانحراف معياري 

 :مجال المشروع المهني

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة  )8(الجدول رقم 

  فراد عينة الدراسة على فقرات مجال المشروع المهنيأ االستجابة الستجابات 

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
  الدرجة

الوزن 

  النسبي
 الرتبة

        

يساعد التكوين الجامعي الطالب على إعداد مشروعه   1

 1.14 3.38  المهني

  67 كبيرة
2  

  6  55 ضعيفة 1.22 2.78  الميدانية للطالب ال تعطي البرامج التكوينية أهمية للتربصات  2

  7  51 ضعيفة 1.06 2.58  تنقصني المعرفة بالمحيط االقتصادي واالجتماعي  3
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 5  60 متوسطة 1.20 3.04  تساهم البرامج الحالية في بناء األهداف الشخصية للطالب  4

 3  65 بيرةك 1.16 3.28  تساعد البرامج التكوينية على التحكم في مهارة اتخاذ القرار  5

  .يعاني الطالب المتخرج من ضعف في االندماج المهني  6

2.12 1.04 

ضعيفة 

 جدا

42  
8 

يستجيب لحاجات ومشكالت ) المذكرة(مشروع تخرج الطالب   7

  المجتمع
 4  64 متوسطة 1.22 3.22

 1  67 كبيرة 3.57 3.39  تساعد البرامج الجامعية الطالب على التخطيط لمستقبله  8

  

يتضح أن هناك ثالث فقرات جاءت بدرجة كبيرة وفقرتان ) 8(جدول من خالل ال

وتراوحت . بدرجة متوسطة، وثالث فقرات جاءت بدرجة ضعيفة وضعيفة جدا

تساعد ) " 8(،حيث جاءت الفقرة )2.12-3.39(المتوسطات الحسابية ما بين 

ط في الرتبة األولى بمتوس" البرامج الجامعية الطالب على التخطيط لمستقبله 

) 6(في حين جاءت الفقرة ). 3.57(وانحراف معياري قدره ) 3.39(حسابي قدره 

في " يعاني الطالب المتخرج من ضعف في االندماج المهني " والتي نصها 

  )1.04(وانحراف معياري ) 2.12(الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قدره 

  :المتعلقة بفرضيات الدراسة النتائج-ثانيا

توجد فروق دالة إحصائيا تعزى " وتنص على أنه : االولىعرض نتائج الفرضية 

في تقييم مدى استجابة البرامج التعليمية ) الذكور واإلناث(إلى متغير الجنس 

تم حساب وللتحقق من الفرضية فقد ". الحتياجات احتياجات سوق العمل 

  ".ت" المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد العينة واستعمال اختبار

  لداللة الفروق بين الذكور واإلناث" ت"اختبار )9(جدول رقم 

درجة   اإلناث  الذكور  العينة  

  الحرية

قيمة 

  "ت"

مستوى 

  ع  م  ع  م  الداللة

  0.01 2.55-  228  6.28  34.19  7.23  33.94  230  المحتوى
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  0.78 0.27- 228  6.37  42.80  7.40  40.40 230  المواءمة

  0.56 0.57 228  6.80  39.91  6.88  40.44 230  الكفاءة والمهارة

  0.00 2.93- 228  5.02  24.40  4.52  22.54 230  المشروع المهني

  0.11  1.59- 228  18.30  141.31  18.97 137.31 230  األداة ككل

  
المواءمة، : للمجاالت 0.11، 0.56، 0.78أن مستويات الداللة تساوي ) 9(يتضح من الجدول 

على التوالي، وهذه القيم أكبر من القيمة المحددة في الفرضية  ة الكليةالكفاءة والمهارة، الدرج

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند "، لذلك فإننا نرفض صحة الفرضية، ونقول بأنه )0.05(

، من حيث استجابة برامج التعليم العالي الحتياجات سوق العمل من )α =0.05(مستوى داللة 

لمجال المحتوى والمشروع  0.00، 0.01يمة مستويات الداللة تساوي بينما ق.وجهة نظر الطلبة

، وعليه )0.05(المهني على التوالي، وهذه القيم هي أصغر من القيمة المحددة في الفرضية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى " فإننا نقبل الفرضية في هذا الجانب ونقول بأنه 

ة برامج التعليم العالي الحتياجات سوق العمل من وجهة ، من حيث استجاب)α =0.05(داللة 

  .وكانت لصالح اإلناث" نظر الطلبة

توجد فروق دالة إحصائيا تعزى إلى نوع التخصص " وتنص على أنه : عرض نتائج الفرضية الثانية
من وللتحقق ". األكاديمي في تقييم مدى استجابة البرامج التعليمية الحتياجات احتياجات سوق العمل

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد العينة واستعمال تحليل الفرضية فقد 

 .التباين األحادي

تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين إجابات أفراد عينة  )10(جدول 

  الدراسة تبعا لمتغير التخصص األكاديمي

 مجموع المربعات مصدر التباين  المتغير
درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 ف

مستوى 

 الداللة

  المواءمة

 103.895 2 207 بين المجموعات

 46.981 227 10664.597 داخل المجموعات 0.112 2.211

  229 10872.387 المجموع

 0.659  0.418 18.671 2 37.342 بين المجموعات  المحتوى



    ��2017رس            07ا���د                                                                     ��� ا���
	� ا������                 

  ISSN:  1112-8070                                                              Revue de Développement  Humain: ر د�� 

 

182 

 

 44.718 227 10150.919 داخل المجموعات

  229 10188.261 المجموع

  

الكفاءة 

  والمهارة

 157.172 2 314.343 بين المجموعات

 45.555 227 10341.000 داخل المجموعات 0.033 3.450

  229 80655.343 المجموع

المشروع 

  المهني

 0.378 2 0.756 بين المجموعات

 24.237 227 5501.718 داخل المجموعات 0.985 0.016

  229 5502.474 المجموع

الدرجة 

  الكلية

 260.908 2  512.717  بين المجموعات

 348.014 227  78999.266 داخل المجموعات 0.474 0.75

  229  79521.083 المجموع

 

، 0.985، 0.659، 0.112أن قيم مستويات الداللة تساوي ) 10(يتضح من الجدول 

هني والدرجة الكلية على التوالي وهذه القيم المواءمة، المحتوى، المشروع الم: للمجاالت 0.474

، لذلك فإننا نرفض صحة الفرضية، ونقول )0.05(أكبر من القيمة المحددة في الفرضية وهي 

، من حيث استجابة )α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة "بأنه 

  ".لطلبةبرامج التعليم العالي الحتياجات سوق العمل من وجهة نظر ا

، في مجال الكفاءة والمهارة وهي أصغر من القيمة 0.033بينما جاءت قيمة مستوي الداللة 

توجد " ، وعليه فإننا نقبل الفرضية في هذا الجانب ونقول بأنه )0.05(المحددة في الفرضية 

، من حيث استجابة برامج التعليم )α =0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

وللتحقق من طبيعة تلك الفروق استخدم " لي الحتياجات سوق العمل من وجهة نظر الطلبةالعا

  :الباحث اختبار شيفيه للمقارنات البعدية كما هو مبين في الجدول التالي

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لمتوسطات درجات  )15(جدول رقم 

  يتخصص األكاديمالطالب على اداة الدراسة تبعا لل
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  آداب ولغات  علم االجتماع  علم النفس  فروق المقارنات  المتوسط  البعد

  

الكفاءة 

  والمهارة

 *2.55-  0.81- ـــ  علم النفس  38.98

  1.73-  ـــ 0.81  علم االجتماع  39.79

  ـــ  1.73 *2.55  آداب ولغات  41.53

  )α =0.05( داللة إحصائية عند مستوى داللة *     

، فإن نتائج اختبار شيفيه تشير إلى أن مصدر الفروق )15(من خالل الجدول رقم 

الدالة إحصائيا في متوسطات بعد الكفاءة والمهارة يعود إلى الفرق بين فئتي تخصص 

علم النفس وتخصص أدب عربي لصالح اآلداب حيث بلغ متوسطه الحسابي 

)41.53.(  

 مناقشة نتائج الدراسة

الى أت البرامج التعليمية في ) 8-7-6-5-4(تشير النتائج الواردة في الجداول 

العلوم االنسانية واالجتماعية تعاني من ضعف على مستوى استجاباتها 

وهذه النتيجة تتفق . الحتياجات سوق العمل وخصوصا في مجال محتوى البرامج

ودراسة زوين وهاشم ) 200(ودراسة خدنة ) 2001(مع دراسة مناع وعزت 

ت العديدة التي مست التعليم الجامعي ال تزال ، وهذا يعني أن االصالحا)2009(

بمتطلبات عالم الشغل  وأهدافهاتحتاج الى تطوير وربط المضامين التربوية 

كما يرجع الباحث هذه النتيجة الى جملة . وانشغاالت المحيط االجتماعي

التغيرات االجتماعية واالقتصادية السريعة التي يعرفها مجتمعنا والتي زادت بقوة 

ان التنمية االجتماعية اليوم تتطلب . عميق الفجوة بين الجامعة والمجتمعفي ت

وقدرة على حل المشكالت والتكيف السريع Savoir faireمهارات عملية عالية 

مع متغيرات الواقع ومواقف الحياة، في حين ان البرامج التكوينية كما عبرت عينة 

جعل الطالب يعجز عن توظيف الدراسة تركز أكثر على المهارات النظرية؛ مما ي
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من جهة اخرى فان االمتحانات هي االخرى ال زالت تعتمد . المعارف التي تعلمها

الحفظ واسترجاع المعلومات وال يشجع التدريس الجامعي على التعلم الذاتي 

  .للطالب وفتح مجال المبادرات امامه

في مستوى  وعلى مستوى آخر تبرز النتائج أن مجال المشروع المهني لم يكن

تطلعات الطالب، حيث تبين ان أكثر ما يعانيه الطالب المتخرج هو صعوبة 

االندماج المهني وعدم المامه بالمعارف والمعلومات الخاصة بالمحيط االجتماعي 

واالقتصادي، وكذا نقص في اجراء التربصات الميدانية، في حين اكدت النتائج 

ء االهداف الشخصية للطالب، وتساعده ان البرامج الحالية تساهم نسبيا في بنا

بصورة محدودة على التحكم في مهارة اتخاذ القرار، وهذا ما يفسر لنا اهمية ربط 

وبشير في . احتياجات الطالب ومشاريعهم المستقبلية والمهنية بواقعهم االجتماعي

الى أن  (Tap, 1992)وتاب  (Guichard, 1997)هذا الصدد قيشار 

طبيعية الستقرار الهوية في مرحلة المراهقة وتطور النمو المشروع هو نتيجة 

الى ان فكرة تبني الطالب ) 2012(المهني، كما يذهب كل رحيم والعايب 

  .لمشروعه المهني تأتي جد متأخرة وهو ما يسبب صعوبات في بناء المشروع

ويمكن تبرير وجهة نظر الطالب على ضوء واقعهم االجتماعي والمهني، حيث 

لبطالة كنتاج التساع الهوة بين الجامعة وسوق العمل وعدم تحقق عنصر تنتشر ا

المواءمة وتوفر شرط الكفاءة والمهارة لدى الطالب، ونجد هذا على مستوى العلوم 

وقد اشارت االرقام . االنسانية واالجتماعية أكثر من باقي الميادين العلمية االخرى

من حاملي الشهادات الجامعية ) %21.4(التي يقدمها الديوان الوطني لإلحصاء 

 عاطلين عن العمل، وترتفع هذه النسبة لدى تخصصات العلوم االجتماعية و

 أكثر من التخصصات العلمية، حيث بلغت البطالة في تخصص آداب اإلنسانية

) %27.7(وفي تخصص علوم اجتماعية وتجارية وقانون ) %27.3(فنون  و
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وفي ) %14.8(وفي الهندسة ) %18.1(بينما بلغت في تخصص علوم الحياة 

  )ONS, 2010) (%3.8(الصحة 

في مجال محتوى البرامج  اإلناث بالنسبة الى الفروق الظاهرة بين الذكور و

، فإنها تعود الى قدرة االناث اإلناثومجال المشروع المهني والتي كانت لصالح 

ى الربط على تقييم الوضع الجامعي على ضوء مخرجاته، كما تعكس قدرتهن عل

بين محتوى البرامج التكوينية وسوق العمل وهذا ما يعكس مستوى الوعي لدى 

االناث باالنشغال بالمستقبل وتمثل صورتهن في عالم الشغل، وما يعزز هذا 

وفي . التوجه هو الفروق التي كانت لصالح االناث في مجال المشروع المهني

لطالب اقل اشراقا للمستقبل وجد ان الذكور من ا) 2013زقاوة، (دراسة سابقة 

وتفاؤال به نتيجة للضغوط النفسية التي يمرون بها من بينها قلق المستقبل 

وهاجس البطالة بعد التخرج، والخدمة الوطنية والسكن، وكل هذه العوامل تؤثر 

على بناء المشاريع لدى الذكور وتترك ضبابية تجاه مستقبلهم، لذلك كانت 

كانة للمشروع المهني في حياتهن ووعيا لدور الجامعة في الطالبات أكثر ادراكا لم

  . مساعدة الطالب على تحقيقه

ودلت النتائج عن عدم وجود فروق دالة تعزى الى متغير التخصص األكاديمي 

. ما عدا مجال الكفاءة والمهارة، حيث كانت الفروق لصالح تخصص ادب عربي

العلوم االنسانية  وهذا يعني في نظر الباحث ان جميع التخصصات في

واالجتماعية تعاني من نفس المشكل المتعلق بمصيرها في عالم الشغل، وارقام 

من جهة اخرى فان التوجه العام . البطالة التي سقناها آنفا دليل واضح على ذلك

اما الفروق . للطالب ما بعد البكالوريا يكون في الغالب نحو التخصصات العلمية

دب عربي في مجال الكفاءة والمهارة فيمكن التي كانت لصالح تخصص ا
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اعزاءها الى حظوظ العمل الموجودة المتوفرة لهذا التخصص في قطاع التربية 

  والتعليم

  :مراجع

تقويم مستوى أداء ). 2005(الخطابي، عبد الحميد بن عويد وآخرون  -

 ، وزارة التربية التعليم،خريجي كليات المعلمين في المملكة العربية السعودية

  .اإلدارة العامة للدراسات والبحوث التربوية

دراسة تقويمية لبرنامج اإلرشاد النفسي ). 2006(السحار، خاتم إسماعيل -

، كلية التربية، والتربوي في الجامعات الفلسطينية بغزة من وجهة نظر الخريجين

  غزة، فلسطين–الجامعة اإلسالمية 

واقع اإلعداد  (2008)الحدابي، داوود عبد الملك وعكاشة، محمود فتحي  -

المهني للطلبة في برامج جامعة العلوم والتكنولوجيا وتلبية لمتطلبات سوق العمل، 

  120-108، ص)1(1، المجلة العربية لضمان جودة التعليم العالي

، وزارة الخارجية الخريجون وسوق العمل). 2012(اليازوري، أيمن  -

  .والتخطيط، تقرير فبراير، فلسطين

مدى استجابة المقررات الدراسية ألخصائي اإلرشاد ). 2009( بعيبع، نادية -

دراسة : والتوجيه أثناء التكوين لمتطلبات الواقع الميداني أثناء الخدمة

، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني حول اإلرشاد النفسي، جامعة استطالعية

  .قاصدي مرباح ورقلة

ائض خريجي الجامعات مدى االستفادة من ف). 2006(حمدان، المولد راوي  -

دراسة ميدانية على سوق العمل (لسد احتياجات سوق العمل بالقطاع الخاص 

  .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك عبد العزيز ،)بمنطقة مكة المكرمة
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واقع تكوين طلبة الدراسات العليا في الجامعة ). 2009(خدنة، يسمينة  -

، رسالة ماجستير غير منشورة، سنطينةدراسة حالة جامعة منتوري ق -الجزائرية

  .جامعة منتوري قسنطينة

المشروع المهني لدى الطالب بين ). 2012(رحيم، فطيمة والعايب، رابح  -

مداخلة مقدمة في الملتقى  دراسة ميدانية بجامعة عنابة،: الجامعة وسوق العمل

سوق واقع التكويٌن الجامعي في الجزائر من خالل مخرجاته في : الوطني حول

 .ماي 16-15رؤية تقويمية، قسم علم النفس جامعة المسيلة، :العمل

مستوى ادراك الشباب لمهارات اعداد المشروع ). 2013(زقاوة احمد  -

، بحث الشخصي للحياة على ضوء متغير الجنس والمستوى التعليمي والسن

 مقدم الى الندوة الثانية لقسم علم النفس حول علم النفس وتخصين الشباب في

فبراير،  14- 13عصر العولمة، جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية، 

 الرياض

المشروع الشخصي للحياة وعالقته بقلق ). 2014(زقاوة، أحمد  -

، رسالة دكتوراه غير دراسة ميدانية على عينة من الشباب المتمدرس: المستقبل

 .منشورة، كلية العلوم االجتماعية، جامعة وهران

تقويم برامج الدراسات ). 2009(مود و هاشم، اميرة جابر محمد مح ،زوين -

،   مجلة علوم انسانية العليا بجامعة الكوفة من وجهتي نظر أساتذتها وطلبتها، 

 WWW.ULUM.NLشتاء، ، 40لسنة السادسة، العدد ا

ين في عالقة التشغيل بمخرجات التكو ). 2008(سعيدي، وهيبة غرارمي  -

لالتحاد العربي  18، مداخلة مقدمة إلى المؤتمر تجربة الجزائر: علم المكتبات

 .نوفمبر، جدة 20-17للمكتبات والمعلومات، 
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المهارات المتوفرة في مخرجات ). 2010(عبيدات، أسامة وسعادة، سائدة  -

المجلة العربية لضمان التعليم العالي األردني بما يتطلبه سوق العمل المحلي، 

  95- 74.، ص5، العدد ودة التعليم الجامعيج

تكوين األخصائيين في علم النفس ). 2012(غيات، بوفلجة وآخرون  -

 (،العمل والتنظيم في مجال إدارة الموارد البشرية لمواكبة سوق العمل الجزائري

  )، CNEPRUمشروع بحث

تقويم عالقة مخرجات  ).2008(مناع، محمد السيد وعزت، حمدي محمد  -

م العالي باحتياجات سوق العمل لمواكبة البطالة في المملكة العربية التعلي

تخطيط وتطوير التعليم والبحث ' بحث مقدم الى المؤتمر الثاني  السعودية،

  .فبراير 27- 24العلمي في الدول العربية، 

التعليم العالي ومتطلبات ). 2012(هناء، بنت محمد أمين  -

لة مقدمة إلى المؤتمر ، مداختجربة سلطنة عمان: سوق العمل

  يناير، مسقط 8- 7الخامس للجمعية االقتصادية العمانية، 

- Guichard, J. (1997). Les projets personnels des 

adolescents : projets du présent ou projets d'avenir ? In 

Collectif, L'orientation face aux mutations du travail .pp81-

88. Editions Syros. Paris. 

- Karoly, L.A (February 2010). The role of Education in 

Preparing Graduates for The Labor Market in The GCC 

Countries, Working PAPER, WR-742, RAND. 

- ONS. (2010). Emploi ET Chômage au 4ème Trimestre, 

Retrieved from: http://www.ons.dz, consulté le 20 May 2011. 

- Tap,P (1992). Personnalisation et stratégies de projet, 

Bulletin de l’A.C.O.F, N°334, 4-35 

- Woessmann, L (2011). General Education, Vocational 

Education, and Labor-Market Outcomes over the Life-

Cycle, IZA Discussion Paper No. 6083, October. 
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  عقود اإلدماج المهني:  شباب ال إحتجاجات 
  أنموذجا    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                             02جامعة وهران ،  عابر حفيظة و   02 جامعة وهران  ، الهواري بوزيدي: د

  

  :الملخص

  

فحلة في المجتمعات العالمية ،خاصة أصبحت الحركات االجتماعية ظاهرة مست

في ظل تبلور مفهوم المواطنة والمجتمع المدني ومنح العديد من الحريات الفردية 

إزاء التغيرات العالمية الجديدة ،ونجد أن الدول العربية على غرار الجزائر كان لها 

نصيب من هذه الظاهرة التي تسعى إلى التأثير في صنع القرار السياسي برفع 

طالبها لدى الدولة لدراسة الوضع،دون أن يكون هدفها الوصول إلى السلطة أو م

إذ تعد . االعتماد على آليات العمل السياسي كما هو شأن األحزاب السياسية 

الحركات االجتماعية الجديدة اللبنة األساسية في إرساء المجتمع المدني وتحقيق 

  .أهداف الفاعلين االجتماعيين 

  : احية تمفالكلمات ال

الحركات االجتماعية، االحتجاج، المجتمع المدني، الفاعلين االجتماعيين، الدولة، 

  .المواطنة
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  :مقدمة

لقد اعتبرت الحركات االجتماعية استجابة عقالنية لمواقف جديدة في      

 المجتمع على اعتبار أنها تهدف إلى تجديد الحياة السياسية واالجتماعية ،

ومن هنا تعتبر هذه الحركات . ياتّية أفضل مما هو قائم اآلنوتوفير ظروف ح

لتحقيق اإلصالح والتقدم وٕايجاد واقع جديد يستند إلى نسق  "قوى ضغط"بمنزلة 

ولتجاوز التناقضات التي يعاني منها المجتمع سواء كان ذلك ، مغاير من القيم 

  .جال الثقافي في المجال السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو حتى في الم

نفس المضمون وٕان كانت " الحركات االجتماعية"أو " االحتجاجات"تحمل      

فبمجرد أن يكون . تختلف في الصياغة ،  بحيث أصبحت أمرا مقلقا وشائعا 

هناك قرار أو تعليمة ليست في صالح الجماعة االجتماعية  تنتج هناك  حركة 

رفوض بالمطالب التقليدية المشروعة احتجاجية رافضة تمزج  االصدار الجديد الم

السكن والشغل والحق في : و التي أقّرها الدستور والقوانين المنظمة له مثل 

ومن مميزات الحركات . إلخ ...التعليم الجّيد ، والحق في األجر الكريم  

االجتماعية  أنها تكون خارجة عن إطار السلطة  وال تخضع لسيطرتها ، وبعيدة 

  .ياسي عن أي تنظيم س

بهذه الصيغة قد ال نعرف ، هل نحن أمام حركة من حركات  المجتمع     

المدني ؟ خاصة وأن هذا األخير يعتبر مجاال مفتوحا للحرية ، والعمل المستقل 

للمواطن في المجتمع ، خاصة في ظل انتشار تكنولوجيا اإلعالم و االتصال ، 

جديدة وليس مجرد وسيلة  " ةحركة اجتماعي" كاالنترنت التي اعتبرها الكثير 

هذا ما أظهرته احتجاجات عمال اإلدماج المهني  و بخاصة فئة . للتواصل 

عبر واليات الوطن  متناثرة االتجاهاتخريجي الجامعات التي بدأت باحتجاجات 

إذ تواجه الحركات االحتجاجية  مشكلة . لتظهر بقوة في العاصمة الجزائرية 
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إستراتيجية سياسية عن طريق رفضها التحول إلى  كبرى تتمثل في كيفية بلورة

فهي تكتفي بأن يكون لها تأثير على أجهزة السلطة مع . أحزاب سياسية 

فالتجربة العلمية لعدد من هذه الحركات أثبتت مدى . احتفاظها بقيمتها األساسية 

ومن هذا المنطلق نحاول من خالل هذه الورقة .قدرتها على التأثير داخل المجتمع

البحثية رصد ، تتبع وتحليل االحتجاجات لدى الشباب المسجل ضمن المستفيدين 

  .من عقود اإلدماج المهني

  :اإلشكالية

كيف ظهرت ثم تطورت الحركات االحتجاجية لدى الشباب خريجي  -

  الجامعة المستفيد من اإلدماج المهني داخل قطاع التربية و التعليم ؟ 

  :التساؤالت الفرعية اآلتية يتفرع عن هذا السؤال الرئيسي إلى

ما هي األسباب التي أدت إلى انفالت الحركات االحتجاجية عن أي  -

تنظيم رسمي كالنقابات و الجمعيات ؟ من يقوم بتنظيم هذه 

االحتجاجات ؟ وكيف ؟  وكيف تتعامل السلطة  السياسية مع مطالب 

 المحتجين ؟

المدني، فما هي وٕاذا كان البعض يرى أن هذه بدايات تبلور المجتمع  -

 التصورات األولى لذلك، وكيف يتم تبنيها ؟

كيف يمكن أن تتشكل هذه االحتجاجات وكيف تعالجها السلطة  -

 السياسية ؟ 

كيف أثرت االحتجاجات على عالقة المواطن بالسلطة السياسية ؟  -

 ومعالجة مطالبه ؟ وكيف يمكن التعامل مع الفضاء العام
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 :مفهوم الحركات االجتماعية 

هناك صعوبات عديدة تواجه مفهوم الحركة االجتماعية ،وربما كانت أهم     

هذه الصعوبات تلك التي تتعلق بعمومية المصطلح بحيث أصبح يستخدم 

لإلشارة إلى معاني عديدة ومتنوعة ، بل ومتضاربة في كثير من األحيان 

عريفا وربما كانت المحاولة الرائدة لتعريف مصطلح الحركة االجتماعية ت.

في )  Lorenz Von Stienلورنز فون شتاين (علميا هي تلك التي قام بها 

والذي ) م1850- 1789تاريخ الحركة االجتماعية في فرنسا (مؤلفه الهام 

هي :" م حيث يرى بأن الحركات االجتماعية  1850نشر ألول مرة عام 

"     اءأشكال وصيغ االحتجاج اإلنساني الرامية إلى التغيير وٕاعادة البن

  Werner Sombart وقد ذهب العديد من السوسيولوجيين من أمثال ورنر

إلى في نفس االتجاه الذي ذهب إليه شتاين في ربط الحركات  سومبارت

االجتماعية بالصراع الطبقي، فورنر سومبارت يعتبر أحد السوسيولوجيين 

" ية علىالمتأثرين بفكر شتاين والمجددين له، وقد عرف الحركات االجتماع

أنها كل الجهود والمحاوالت المبذولة إلى تحرير البروليتاريا وتحقيق األهداف 

يرى أن الحركات االجتماعية ال يمكن أن "  هيبرل" االشتراكية، في حين 

ترتبط فقط بالبروليتاريا وعلى عالقات اإلنتاج، فما يحركها هو سعيها الدائم 

" فالحركات االجتماعية حسب .إلحداث تغيير جذري في النسق االجتماعي

هي نوع من التجمعات االجتماعية وهي تجمعات قد تكون غير " هيبرل

كما يمكن لها أن تستمر حتى وٕان عرفت تغير في . منظمة ويصعب تحديدها

  .بنائها وتنظيمها االجتماعي 

هناك صعوبات عديدة تواجه مفهوم الحركة االجتماعية ،وربما كانت أهم هذه 

لك التي تتعلق بعمومية المصطلح بحيث أصبح يستخدم لإلشارة إلى الصعوبات ت
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وربما كانت .معاني عديدة ومتنوعة ،بل ومتضاربة في كثير من األحيان 

المحاولة الرائدة لتعريف مصطلح الحركة االجتماعية تعريفا علميا هي تلك التي 

تاريخ (في مؤلفه الهام )  Lorenz Von Stienلورنز فون شتاين (قام بها 

والذي نشر ألول مرة عام ) م1850-1789الحركة االجتماعية في فرنسا 

هي أشكال وصيغ االحتجاج :" م حيث يرى بأن الحركات االجتماعية  1850

  "اإلنساني الرامية إلى التغيير وٕاعادة البناء

 Werner وقد ذهب العديد من السوسيولوجيين من أمثال ورنر سومبارت     

Sombart س االتجاه الذي ذهب إليه شتاين في ربط الحركات إلى نف

االجتماعية بالصراع الطبقي، فورنر سومبارت يعتبر أحد السوسيولوجيين 

أنها " المتأثرين بفكر شتاين والمجددين له، وقد عرف الحركات االجتماعية على

كل الجهود والمحاوالت المبذولة إلى تحرير البروليتاريا وتحقيق األهداف 

يرى أن الحركات االجتماعية ال يمكن أن ترتبط "  هيبرل" اكية، في حين االشتر 

فقط بالبروليتاريا وعلى عالقات اإلنتاج، فما يحركها هو سعيها الدائم إلحداث 

هي " هيبرل" فالحركات االجتماعية حسب. تغيير جذري في النسق االجتماعي

نظمة ويصعب نوع من التجمعات االجتماعية وهي تجمعات قد تكون غير م

كما يمكن لها أن تستمر حتى وٕان عرفت تغير في بنائها وتنظيمها . تحديدها

  .االجتماعي 

  الحركات اإلجتماعية في الجزائر

إن الوضع الذي آلت إليه الجزائر بعد االستقالل هو وضع كارثي مّس كل      

لجهل الذي أألبعاد ومن سماته األساسية الفقر ، والحرمان االقتصادي والثقافي وا

ناصر (أصبح قاعدة عامة بين مختلف الشرائح االجتماعية 

فالنظام الجزائري تبنى النهج االشتراكي تاركا .    )95،ص2008:جابي
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الرأسمالية ذلك أنها ارتبطت بالدولة االستعمارية وهذا ما عكسته مواثيق الثورة 

انحرف عن " ن هواري بومدي" الجزائرية ، لكن النظام السياسي في عهد الرئيس

الّسير في المسار االشتراكي متبنيا الرأسمالية لكن على مستوى الشريحة الصغيرة 

من البرجوازية البيروقراطية التي أنتجت برجوازية الدولة لكن الخطاب 

عبد العالي ( االشتراكيةاإليديولوجي بقي يرّسخ ويدعو إلى 

، " كالتأميم " فاهيم ،،  إذ تم تداول مجموعة من الم )164.158،ص2000:دبلة

العنصر " (اقتصاد وطني" " المخططات التنموية " بناء قطاع عمومي واسع "

الذي أعلن عن النهج " الشاذلي بن جديد" ، لكن قدوم الرئيس ) 25عياشي، ص

الليبرالي الذي خدم البرجوازية الصغيرة ، ليظهر السوق الحر والخصخصة ، و 

أو بمعنى آخر أوقف اإلنتاج الذي بدأ به  االستهالك عن طريق االستيراد ،

و اتبع سياسة االستيراد ، وجاء األمر مواتيا مع " هواري بومدين " الرئيس  

  .   mutationارتفاع أسعار البترول ليصل االقتصاد الجزائري إلى الطفرة 

أما من الناحية الثقافية شهدت الجزائر إعادة بعث مشكل الهوية وظهور الربيع  

محاضرته " مولود معمري"بعد إلقاء  1980ي األمازيغي خاصة أحداث العرب

التي شكك من خاللها في الهوية الجزائرية ودعى الحكومة إلى  

، ليس هذا فقط بل بدأت تلوح عّدة أزمات  ) Julien Rocherieux(مراجعتها

نفاق وتأثر مستوى اإل" البترول " في األفق مع إنهيار أهم مورد للدولة الجزائرية 

 1980العام وتخلي الدولة عن دعم األسعار االستهالكية ، وشهدت الجزائر منذ 

، العاصمة 1982وهران : الكثير من الحركات االحتجاجية الشعبية في كل من 

، االنطالقة  )2،ص2011:ناصر جابي(وغيرها ... 1986، وسطيف 1985

غياب تقويم  كانت على أساس خاطئ بفعل" 1989"للديمقراطية في الجزائر 

جّدي وموضوعي لألوضاع المتأزمة التي أدت إلى انتفاضة أكتوبر فكانت أول 

، وهي انتخابات محلية لتعيين مجالس البلديات 1990انتخابات تعددية في جوان 
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وكانت النتائج غير متوقعة فوز الجبهة ) هياكل السلطات المحلية ( والواليات 

في معظم جهات الوطن إذ حصلت على أكثر  اإلسالمية لإلنقاذ بغالبية المقاعد

 54.2من المحليين في االنتخابات ونسبة  35.2مليون صوت بمعدل  4.5من 

منذ االستقالل " الحزب الحاكم " من المصوتين وعرفت جبهة التحرير الوطني 

من أصوات % 17سقوطا حرا بالرغم من كل الوسائل ولم تحصل إال على  

عنصر (من المصوتين % 25من الناخبين أو أكثر قليال 

،إهمال الدولة  FIS وهنا استغل حزب جبهة اإلنقاذ  .  )11،ص1999:لعياشي

في حل المشاكل   ليعوض هذا اإلهمال وفراغ الساحة من اإليديولوجيات بالدين 

وفكرة تأسيس الدولة اإلسالمية حيث نجح في تعبئة الجماهير لكن بعد فوز 

ائدة وبتعقد المشاكل وكذا تضييق الحريات اصطدم بالقوانين الس الفيس 

الشخصية والتعددية في الثقافات المتعايشة في الجزائر ، وأيضا حقوق المرأة 

فانشغلت بما هو أخالقي أكثر مما هو سياسي ، ورغم ذلك لم تتوانى في إكمال 

طموحها المتمثل في الوصول إلى التشريعيات ، خاصة وأن النظام الجزائري عمد 

عديل قانون االنتخابات ومنع التصويت بالوكالة ومنع استخدام المساجد إلى ت

وهذا    )320،ص1996:علي كنز(والمؤسسات الدينية في الدعاية لالنتخابات 

  .سر جبهة اإلنقاذ في تعبئة الجماهير وتعاطفهم معها 

هذا التعديل قوبل بالرفض من قبل االسالمويين وتم إعالن إضراب مفتوح في   

، التي أصبحت أكثر عنفا وتطرفا ليتم إعالن عن حالة    1991ايم 24

جوان وتم سجن رؤساء حزب جبهة اإلنقاذ ، لكن المفاجأة  05الطوارئ في  

جاءت بفوز جبهة اإلنقاذ رغم تلك التعديالت و اإلحتياطات التي اتخذها النظام 

المجلس الوطني الجزائري ، فما كان على الرئيس الشاذلي بن جديد استقالته وحل 

الشعبي ونصب مجلس االمة لمأل الفراغ الدستوري وانتهت التجربة الديمقراطية 

بانقالب بدا ناعما في طريقة تسلم السلطة ولكنها كانت بداية الصراع الدموي 
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للمجموعة الدولية  29التقرير رقم (الذي ظهرت على إثره تنظيمات مسلحة  

بجبهة اإلنقاذ المنحل ، ومن أهمها الجيش تنتمي أو ترتبط   )لمعالجة األزمات

اإلسالمي لإلنقاذ ، الجماعة اإلسالمية المسلحة ، وهذا الجدول يوضح أثار هذه 

  األزمة المتعددة األبعاد التي أصبحت عليها الجزائر

عدد االحتجاجات   الفترة 

  االجتماعية 

  عدد اإلضرابات

1969-1977  215  632  

1980-1990  3550  17983  

1991-2000  115000  325721  

 .تطورات االحتجاجات االجتماعية واإلضرابات) 01(الجدول رقم            

                                                                                  )                                    362: ،2006:علي سموك (

ات االجتماعية واإلضرابات ارتفع بشكل رهيب حيث نالحظ أن نسبة االحتجاج

  .نتيجة لألسباب الذي ذكرناها سابقا . 2000إلى  1992في الفترة الممتدة من 

يتحدث عن ما خلفه   )364،ص 2006:علي سموك (أما الجدول الثاني      

ومشاكل خانقة على " قتلى وجرحى " العنف الدموي من ضحايا بعدد كبير 

ن الناحية السياسية نجد سيطرة المؤسسة العسكرية التي مختلف األصعدة وم

  .  اعتبرت نفسها الوصية على المجتمع والمسيرة لشؤونه 
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نسبة الزيادة مقارنة   العدد  شكل العنف المادي 

  بالفترة

 1992-1990 %  

  800  85500  القتل العمدي 

الشروع في القتل دون 

  حدوثه

48000    400         

  1000  1.625000  ل التهديد بالقت

  2250  2.250000  الضرب والجرح العمدي 

  1050  835000  تخريب الممتلكات

االحتجاجات المفضية 

  إلى العنف 

625000  650  

  300  32000  أخرى 

تطور أعمال العنف المادي في المجتمع  02جدول رقم                   

  ) 2000-1992( الجزائري الفترة 

الفكرية الثقافية فهناك من رأى أن غياب المثقف وخاصة أما على الساحة     

الطرح األكاديمي وراء إطالة األزمة الجزائرية ، فالمشتغلين عندنا ال يمكنهم إنكار 

أن أسباب األزمة التي تبدو كأنها شيء حدث عرضا هو غياب أو تغييب العامل 

التي "ة السياسية للمراهق" الفكري وٕازاحته تماما عن المشهد السياسي وهذا راجع

  )  .5ص:الزاوي بغورة(اقتصرت على الحلول السهلة دون البحث عن أثارها 

ولكن مع تجاوز مرحلة العنف الدموي في الجزائر ومحاولة إعادة ترتيب البيت 

السياسي من جديد وبّث روح اإلصالح في المجتمع الجزائري خاصة مع فترة 

لى تهدئة الوضع وٕاطفاء نار الفتنة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي عمل ع
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الذي وافق عليه الشعب الجزائري ،ليس هذا فقط " الوئام المدني " خالل برنامج

بل عمل على البدء في تحسين صورة الجزائر على المستوى الخارجي و االهتمام 

إال أن هذا ... وحل المشاكل المواطنين اليومية والحيوية من سكن ،وشغل 

سياسي لم يخلو من اإلضرابات و االحتجاجات التي شهدتها  –يو الوضع السوس

.                                                              بعض القطاعات خاصة قطاع التربية والتعليم 

شهدت الجزائر منذ بداية الستينيات ،ظهور الكثير من الحركات حيث 

يخ الجزائر المعاصر يؤرخ له بإنتفاضة العقد األخير من تار  -   االحتجاجية

  وليس بانقالب أو تصحيح ثوري كما كان سابقا 1988أكتوبر/تشرين األول

محاولة « ،قّوة الشارع في التغيير السياسي  ) 209.212ص:بومدين بوزيد(  

صحيح أن الحركة على .  »في فهم تعّثر التجربة الديمقراطية في الجزائر

ياسي أسرع ،إال أنها تتّم ضمن تصورات وقيم مالزمة المستوى االجتماعي والس

تجاوز الحديث  من هنا لم يعد للفصل من قيمة ،وتم.عّلة وغاية ال تنفك عنها 

عن الفصل بين الحراكية العملية والحراكية النظرية  فالحركة واحدة متداخلة 

في " ماكس فيبر"ونشير هنا إلى الدور الذي لعبه العالم السوسيولوجي .ومتقاطعة 

يتمّتع . كسر النظريات التقليدية في فهم هذه العالقة بطرحه قضية الفهم والتغيير

بطبيعة تعقيدية يلتقي فيها الزمان  - ته وغايته وشعاراتهمهما كانت علّ  - الحراك

وهو ذو طابع صراعي حتى .والمكان ،وتتداخل فيها األحالم والتصورات والقيم 

  .لو كان سلميا ومنظّما ،فعنفيته أحيانا من صلب صراعيته الضّدية 

 أما األمر المضحك فكون هذا الحراك في.وحين يواجه بالعنف والقمع يزداد أكثر

والبد من .األصل نتاجا للسلطة التي جارت المعارضة في الخروج إلى الشارع 

اإلشارة هنا إلى أن العملية الحراكية بكل أنواعها هي تفكير أيضا بطريقة أخرى 

فلم يعد البيان والكتابة والجمل هي .واإلشارات والتعبير،ويحتاج إلى الفهم والتأويل 
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ى الفهم والتأويل ،وتؤدي رسالة هي الخطاب،بل صارت كل عالمة تحتاج إل

  )213ص: بومدين بوزيد"   (خطاب"

إذا يؤرخ للتجربة الديمقراطية بالشارع ،بفضاء المدينة كمجال للصراع والتنافس 

وقد صار هذا الفضاء في ما بعد مجال الستخدام الرمز كقوة في .على السلطة

،أو الرمز الديني ،أو ) داءالثورة والشه(المعارضة والتغيير سواء الرمز التاريخي 

،أخذت شكل اإلضرابات وحتى بعض األشكال األخرى  الثقافي –الرمز اللغوي 

األقل جماعية التي تعكس بدقة موازين القوى بين الحركة الجنينية ، والقوى 

االجتماعية الحاكمة الجديدة التي الزالت في حالة صعود كما لم يكن غريبا أن 

ات المطلبية حتى نهاية النصف الثاني من السبعينيات تكون أغلبية هذه الحرك

تحولت هذه الحركات إلى فاعل مركزي في الجزائر خالل النصف الثاني من .

الثمانينات وحازت على تأييد كثير من األوساط االجتماعية الشعبية وخاصة بين 

السكن والتعليم : الشباب  تمركزت هذه الحركات حول القضايا الحياتية مثل 

رفعته الكثير من .وأشكال التهميش المختلفة التي تم التعبير عنها بمفاهيم شعبية 

الحركات االجتماعية في الجزائر والتي وصلت إلى  درجة عالية من التذمر 

وتعبر هذه االنتفاضة الشعبية والحركات االحتجاجية التي .والغضب واإلحباط 

ان    و االنسداد وتردي األوضاع شهدها المجتمع الجزائري تعبيرا عن حالة اإلتق

االقتصادية ،وسوء األحوال االجتماعية وبلوغ اإلقصاء و التهميش السياسي 

مستويات متقدمة تجسده درجة التسلط و االستبداد التي يمارسها النظام على 

فتعتبر هذه االحتجاجات بمثابة مجس حرارة للجسم االجتماعي بحيث .الشعب 

طاقها وكبر حجمها ،وتنامي وتيرتها إلى معاناة الجسم يؤشر تزايدها ،وتوسع ن

كما أن تجاهلها وعدم االهتمام بمسبباتها .االجتماعي الذي دخل منطقة الخطر 

،أو القراءة غير الصحيحة ألعراضها ،وبالتالي التعامل معها بشكل غير سليم 

 يؤدي إلى اضطرابات عنيفة تصل حد السقوط في دوامة العنف والفوضى التي
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) 2015:ناصر جابي.(تهدد المجتمع في كيانه والدولة في مؤسساتها واستقرارها 

بدراسة الحركات  اهتمالذي " ناصر جابي " ، ليس هذا فقط بل أكّد الباحث 

االحتجاجية أن غياب األحزاب السياسية والحركات الجمعوية في الميدان ساهم 

جزائر مشيرا إلى أن هذه في بروز الحركات االجتماعية خاصة االحتجاجية بال

الحركات وصلت إلى مناطق الجنوب والمدن الداخلية لعدة أسباب منها انتشار 

الجامعات ووسائل النقل بهذه المناطق إلى جانب توفر وسائل اإلعالم و 

  .االتصال الحديثة 

  :الحركات االجتماعية االقتصادية   

ت كبيرة في استيراد وخالل سنوات خمس عانت المشروعات الخاصة من تقلصا 

ومع الرقم القياسي للركود الكبير إلى جانب . المدخالت الضرورية وقطع الغيار

بسبب االنخفاض الكبير في قيمة الدينار ( زيادة الرسوم الثابتة والتكاليف المتغيرة

ازداد الموقف تعقيدا بفعل الضرائب الباهظة و ارتفاع مستويات اإلنفاق ) الجزائري

  .الفردي 

تيجة لهذا يمكن للمرء مالحظة ازدياد المواقف هشاشة،ويرتبط بذلك أيضا ون

الدفاعية،أي باألحرى تضخم المطالب " النزعة االقتصادوية" اللجوء إلى نوع من 

وكان من .االقتصادية دون ربطها بالبنية الفرعية السياسية و االجتماعية المتغيرة 

جياللي .(راح مقترب بديل النتائج الرئيسية لهذا تلك الصعوبة في اقت

  )359ص.2010:ليابس

من الواضح أن إعادة التشكيل الشاملة للمنظور السياسي بعد انتخابات يونيو 

قد كان لها وقع ثقيل على منظمي المشروعات ) التي فاز بها اإلسالميون(1990

وجود :قوميا من عناصره –الخاصة الذين طور قسم كبير منهم خطابا إنتاجيا 
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نتاجية معطلة ،ومهارات غير مستغلة ،وطاقات مهدرة بفعل عدم كفاءة قدرات إ

وقد تضجروا بشكل خاص من االنفتاح على األسواق . وفساد البيروقراطية

قد أنذرت بحدوث تدمير كبير للبنية  1986- 85األجنبية ،حيث رأوا أن أزمة 

 في أحسن(ولما كان القطاع الصناعي الضعيف يعمل .الصناعية الوطنية 

بالمئة من قدراته فإنه ال يستطيع الصمود في المنافسة  40بأقل من ) األحوال

  .الدولية 

تبدو الحركات االحتجاجية في الجزائر بمثابة عواصف أو زوابع هوجاء بدون 

هدف أو غاية أو أفق وظيفتها الوحيدة التعبير عن حالة اإلحباط العميق والشعور 

ستياء الكبير نتيجة الظلم االجتماعي باليأس، حالة من الغضب العارم واال

ذلك ما عبرت عنه الحركات . وتدهور األوضاع المعيشية واالستبداد والفساد

  االحتجاجية التي عرفتها الجزائر

وتيرة تغيرات متسارعة وعميقة شكلت واقعا  2011لقد عاشت الجزائر في 

اسي االول اجتماعيا متحرك وغير ثابت وغير متكامل النضوج ،فقد شهد السد

غليانا اجتماعيا غير مسبوق ،قوبل هذا الغليان بإجراءات لتهدئة 2011سنة 

الجبهة الشعبية االجتماعية والسعي نحو إصالحات سياسية و اجتماعية لفت 

حولها جميع أطياف المجتمع المدني الجزائري من أحزاب وجمعيات وشخصيات 

  )19،ص2015:عبد الناصر جابي. (وطنية 

جتماعي لسحق هذه الطبقة تجلى في االحتجاجات المتكررة لعديد من فالرفض اال

عمال القطاعات المختلفة ،المطالبة برفع األجور وتحسين المستوى فأغلب 

القطاعات سجلت فيها احتجاجات وصلت إلى اإلعتصامات امام قصر الرئاسة 

للبالد  والوزارات والمصالح المعنية ،وفي وقت الذي تحسنت فيه الحالة المالية

زادت اثار التهميش التي تمس ،على وجه الخصوص ،فئة الشباب ذات الحضور 
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وفي ظل تزايد الفساد الذي وصل إلى المؤسسات ذات . الديموغرافي الكبير 

  .المكانة الرمزية كشركة المحروقات سونطراك

بأن العوامل  2011أن المالحظ لما حصل في آخر احتجاج في جانفي 

جتماعية ،هي الشرارة المحركة لمثل هذه األحداث  ،من دون أن االقتصادية واال

يعني ذلك أن المحتجين ال يربطون هذه المستويات االقتصادية واالجتماعية 

كما الحظنا في األحداث األخيرة وحتى قبلها ، أن الجو .بالمستويات السياسية 

دة ،فاألكيد السياسي كحدث وليس كاتجاه ،يمكن أن يؤثر في االحتجاج ويزيده ح

في الوضع الجزائري أن حاالت الفساد التي انتشرت السنتين األخيرتين جراء 

مشاريع استثمارية كبيرة بادرت إليها الدولة بعد التحسن المالي الذي تحقق  

كان لها أثر كبير في توليد حالة تذمر تعبر عن نفسها ) طرق ، سدود، مساكن(

فاالحتجاجات ،كما .المجتمع الجزائري  من خالل االحتجاج الدائم الذي يعيشه

الثروة الوطنية بين الطبقات ) أزمة في توزيع ( في الحالة التونسية ، تعبر عن 

عبد الناصر جابي ( والفئات ،وحتى بين الجهات المختلفة من القطر      

  ).62ص

انطلقت الحركة االحتجاجية التي شهدتها الجزائر في األسبوع األول من جانفي 

ودخول ) 2011يناير  3االثنين ( ،مباشرة بعد عطلة نهاية األسبوع  2011

السنة الجديدة التي شهدت بداية سريان زيادة األسعار لمجموعة من المواد 

، وهما سلعتان واسعتا االستهالك في )السكر ،الزيت( الغذائية ،كان على رأسها 

لبالد األخرى عن و انتشرت شائعات في العاصمة وكثير من مناطق ا. الجزائر

أمر ما سيحدث ،وأن الشبان سيخرجون لالصطدام بالشرطة والقيام بتظاهرات 

ضد رفع األسعار وغالء المعيشة وسرعان ما وقعت األحداث في أكثر من 

في  03/01/2011منطقة من التراب الوطني ،ابتداء من مساء اإلثنين في 
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في  04/01/2011ثالثاء في مدينة وهران بالغرب الجزائري ،لتنتشر بدءا من ال

والية تيبازة بالوسط ،وعلى حدود والية العاصمة الغربية ،كمدينة بواسماعيل 

عبد الناصر جابي الطبقة الوسطى الجزائرية من أكثر الفئات الوسطى  -وفوكة

لقد كانت االنتفاضة االجتماعية تعبيرا عن الغضب  4أنانية في العالم ص

ماره بالشكل الصحيح ،ولم يوجه بشكل سليم لتحقيق االجتماعي الذي لم يتم استث

قد أكدت مجموعة  2011يناير  05مطالب اجتماعية أو سياسية محددة ،فحركة 

سيطرة الحركة :من الحقائق التي أضحت سمة غالبة على الحالة الجزائرية وهي 

الشعبية العفوية على تحركات الشارع الجزائري ،الحضور القوي لفئة الشباب في 

جمل حركات االحتجاج االجتماعي ذات الطابع الشعبي العام ،غياب تأطير من م

قبل تنظيمات المجتمع المدني أو أحزاب سياسية كما أنه لم تشكل الحركات 

االحتجاجية هياكل تنظيمية ذاتية ،كما لم تفرز قيادات من داخلها ،ولم تقم 

د ذلك إلى عامل ربما يعو .بوضع برامج أو خطط عمل ومطالب واضحة ومحددة 

الزمن القصير الذي استغرقه تلك  الحركات ،ونقص الخبرة النضالية لدى الشباب 

تتميز  2011الذي يمثلون القوة وبالنظر إلى ما سبق فإن الحركات االحتجاجية 

  .بغياب لوائح مطلبية اجتماعية اقتصادية وسياسية 

تخوفت السلطات من  أهم أيام هذه الحركة ،إذ 07/01/2011ويجسد يوم الجمعة 

خروج جموع المصلين من المساجد في تظاهرات تغطي أحياء العاصمة الشعبية 

تحديدا ،غير أن هذا اليوم مر بهدوء ،عكس المتوقع ،ولم تكن التعزيزات وتحفز 

وقد يكون التشرذم الذي آل التيار .قوى األمن هي السبب الوحيدة في ذلك 

واجهات المسلحة ضد الدولة لمدة طويلة اإلسالمي الراديكالي الذي قاد الم

كما أن انفصام عالقة المواطن الجزائري بهذا التيار .،السبب الرئيس في هذا 

بولعراس فتحي ( ربما يكون عامال حاسما بدوره في تفسير هذا الهدوء 

  اإلصالح في الجزائر بين الدوافع الداخلية والعوامل الخارجية   )16.14ص
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الحركات االجتماعية األخيرة ببعض الخصوصيات مع أنها أعادت لقد تميزت         

إنتاج كثير مما عرفت به الحركات االحتجاجية في الجزائر خالل العقود الثالثة 

األخيرة فقد كررت هذه الحركات نفسها ،والسيما في استمرار ضعف أشكالها 

في تأطيرها التنظيمية وغياب أي جهد لألحزاب السياسية والجمعيات والنقابات 

،يجعلها عرضة ألن توجه من خارجها ،من قبل قوى سياسية منظمة أو شبه 

  ).12ص:  العياشي عنصر (منظمة 

يعبر عن بعض المالمح التفصيلية  2011إن الحراك االحتجاجي في جانفي 

للحالة الجزائرية بمختلف تجلياتها االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،فهو يرجع 

ود الذي يميز أداء المؤسسات الرسمية والمعارضة ،لقد عمل النظام ذلك إلى الرك

السياسي الجزائري دائما على إخضاع الفعل االجتماعي إلى القرار السياسي ،هذا 

الوضع الذي أفسدته السياسة كرس ممارسات من لدن هيئات المجتمع المدني 

فقدت هذه االخيرة  زادت من الهوة بين المواطن وهيئات المجتمع المدني وبالتالي

  . دورها السياسي في حمل مطالب وتطلعات الشعب 

مارس  14فقد خرج آالف الشبّان العاطلين عن العمل في مدينة ورقلة يوم 

والتي "  اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البّطالين "،والذي دعت إليه  2013

لمطالبة مارس ل 26دعت أعضاءها إلى االعتصام في عدد من الواليات يوم 

اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق " بحقوقهم االجتماعية واالقتصادية ودعت 

مليونية " مارس تحت شعار  30إلى التظاهر في مدينة الوادي في " البّطالين 

  ،شارك فيها المئات من الشبان العاطلين عن العمل  " إلقامة دولة القانون 

عّل قوته في سلميته التي تقلق ول.الشارع هو قوة شعبية تعبيرية تغييرية  

ومن .السلطة،وتحاول جّره إلى العنف كم يحدث في كثير من البلدان العربية 
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آثاره التأثير في قرارات السلطة ،إذ قد يطيح بالنظام حينما يكون عاما ومنّظما 

  )  209ص:بومدين بوزيد.( وله قوة االستمرارية والمقاومة 

تجاجية في الجزائر إلى شعارات محددة ذات السبب إلى افتقار الحركات االح

طابع سياسي أو اجتماعي، وهو ما جعل الخطاب اإلعالمي الرسمي ينفي عنها 

أي توجه سياسي ويحصرها في احتجاجات ضد رفع أسعار بعض المواد 

صفة  - وهم الشباب والمراهقون- الغذائية، أو البطالة ويرفع من الفاعل الرئيس 

 .به قابلية التضليل والقصور عن التمييزتمثيل المجتمع ملصقا 

   

  :المراجع  

بغورة  الزواوي، الخطاب الفكري في الجزائر بين النقد والتأسيس،   -

 .2003دار القصبة، : الجزائر

بولعراس فتحي ،اإلصالحات السياسية في الجزائر بين إستراتيجيات  -

العربية  البقاء ومنطق التغيير ،مركز دراسات الوحدة العربية ،المجلة

  2012،صيف 35للعلوم السياسية ،العدد

محاولة في فهم تعّثر : بومدين بوزيد ،قّوة الشارع في التغيير السياسي  -

المجلة :،بيروت ،لبنان 11،العدد التجربة الديمقراطية في الجزائر

العربية للعلوم السياسية تصدر عن مركز دراسات الوحدة 

  2006،العربية

ربيع وهبة :،تر 2004- 1768اإلجتماعية  تشارلز تيللي ،الحركات -

  2005،القاهرة 957،المشروع القومي للترجمة ،العدد

مصطفى مجدي الجمال،منظمو المشروعات : جياللي ليابس ،تر   -

حركة تنمية الديمقراطية في الجزائر، دراسات :والخصخصة واللبرلة
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 1إفريقية عن الحركات اإلجتماعية والديمقراطية ،الجزء األول،طب

  .1508،2010،المركز القومي للترجمة ،العدد 

عبد العالي دبلة ، الدولة الجزائرية الحديثة ، اإلقتصاد والمجتمع  -

،  1دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ، طب : والسياسة ، القاهرة 

2000.  

كانون (عبد الناصر جابي ،الحركات اإلحتجاجية في الجزائر   -

المركز العربي لألبحاث ودراسة : ،الدوحة) 2011يناير/الثاني

  .2011السياسات ،فبراير

علي الكنز ، عبد الناصر جابي ، الجزائر في البحث عن كتلة جديدة ،  -

 .، لبنان ، دراسات الوحدة العربية  1األزمة الجزائرية ، طب

علي سموك ، إشكالية العنف في المجتمع الجزائري من أجل مقاربة  -

  . 2006مختار عنابة ، الجزائر،سوسيولوجية ، جامعة باجي 

، 1عنصر العياشي ، سوسيولوجيا الديمقراطية والتمرد بالجزائر ، طب  -

  .1999مركز البحوث العربية ، القاهرة ، 

ناصر جابي ،غياب األحزاب والجمعيات في الميدان ساهم في بروز    -

 2015جويلية  11الحركات اإلجتماعية بالجزائر، 

http://www.aps.dz/ar/algerie/17886  

الواقع والتطلعات : مشكالت الشباب الجزائري يوسف عنصر،    -

، جامعة منتوري قسنطينة، 10،عددالباحث اإلجتماعي،المستقبلية

  .2010سبتمبر 

.cairn.info/resume.php   julien rocherieux , l’évolution de

l’Algérie depuis l’indépendance,
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  دراسة ميدانية : لعدالة التنظيمية وعالقتها بالوالء التنظيميا

 على عينة من الموظفين بالمدرسة الوطنية للجمارك بوهران

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2جامعة وهران  ، سهيل مقدم. د  2جامعة وهران  ، بن دحو سمية           

       

  :ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى إدراك الموظف للعدالة التنظيمية 

ع تحديد قوة العالقة التي تربط بين أبعاد العدالة داخل المدرسة ومدى والئه لها،م

للتأكد من صحة الفرضيات قمنا بإجراء دراسة . التنظيمية و الوالء التنظيمي

ميدانية على عينة من الموظفين بالمدرسة الوطنية للجمارك بوهران حيث قدرت 

و قد توصلت .طبق مقياس العدالة التنظيمية . موظفا من إناث وذكور) 45(ب 

  :الدراسة إلى النتائج التالية 

 .مستوى إدراك موظفي المدرسة للعدالة التنظيمية متوسط -

 .مستوى الوالء التنظيمي لدى الموظفين متوسط -

 ال توجد فروق في مستوى الوالء التنظيمي يعزى إلى متغير الجنس -

 .هناك فروق في مستوى الوالء التنظيمي يعزى إلى متغير السن -

  .ة موجبة بين العدالة التنظيمية والوالء التنظيمي هناك عالقة إرتباطي -

   الوالء التنظيمي –العدالة التنظيمية  الكلمات المفتاحية
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  :المقدمة

أصبحت الموارد البشرية في وقتنا الحاضر الوسيلة اإلستراتيجية المستعملة في 

تطوير المنظمات وضمان تقدمها ونجاحها، إذ أنه ال يمكن االستغناء على ما 

قدمه من خدمات بأي شكل من األشكال، لهذا تسعى كل المنظمات سواء كانت ت

بشتى الطرق  اقتصادية أو خدماتية في تفعيل سياسة تسيرها لهذا المورد الهام

واألساليب الحديثة حتى تضمن ارتباطه واستمراره للعمل فيها، كما تجدر اإلشارة 

شهدت وما زالت تشهد حراك إلى أن المؤسسات الجزائرية بقطاعاتها المختلفة 

       مهني ملفت لالنتباه سواء انتقال الموظفين للعمل بمؤسسات أخرى محلية 

أو الهجرة إلى الخارج وأمام هذه الظاهرة ال يمكن إرجاع السبب فقط إلى نقص 

الحوافز المادية أو ضعف مستوى التسيير ولكن يرجع السبب كذلك لعدم إحساس 

) التوزيعية، اإلجرائية، التعاملية( نظيمية بأبعادها الثالثة الموظف بوجود عدالة ت

من قبل اإلدارة وعليه ال يمكن حصر الموظف في زاوية اإلشباع المادي وأن 

هدفه الوحيد هو الحصول على المال من أجل العيش فقط، إنما يعتبر أيضا 

تستطيع أن  المفكر والمبدع وأنه محور العملية اإلنتاجية في المؤسسة فبدونه ال

  .تصل إلى مرحلة تحقيق أهدافها

  اإلطار العام للدراسة : أوال

  :مشكلة الدراسة وتساؤالتها. 1

تعتبر الموارد البشرية عنصرا إستراتيجيا لضمان سيرورة المنظمة والدفع بها نحو 

األمام، لهذا نجد العديد من الدراسات في علم النفس العمل والتنظيم تسعى إلى 

ب فعالة من شأنها المساهمة في تنمية والء الموظف إلدارته، فإذا إيجاد أسالي

أخدنا إدارة الجمارك كنموذج لدراستنا باعتبارها من أهم اإلدارات التي تعتمد 
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عليها الدولة الجزائرية في حماية اقتصادها الوطني، فإن والء الموظف الجمركي 

ات اجتماعية بما فيها إلدارته يعني هذا والئه للوطن مع ما يحتويه من مؤسس

األسرة، المدرسة والمجتمع بصفة عامة وعليه فإننا في هذه الدراسة سوف نأخذ 

موظفي المدرسة الوطنية للجمارك كعينة إجرائية باعتبارها المكان الذي يتلقى فيه 

أعوان جمارك تكوينهم القاعدي األساسي والمتخصص وبه يصبح العون 

على أداء وظيفته و تأدية واجبه المهني بكل  لديه القدرة) الموظف(الجمركي 

إخالص وتفاني ولكن لتحقيق هذا الهدف ينبغي تحديد المتغير المستقل الذي يقع 

    عليه الدور في جعل الموظف الجمركي يرتبط بإدارته دون التفكير في تركها 

 أو االستغناء عنها تحت أي ظرف كان خاصة إذا افترضنا أن للعدالة التنظيمية

له ادور في ضمان والء الموظف الجمركي لمنظمته،على ضوء ذلك فإننا نجد 

العديد من الدراسات أكدت على وجود عالقة إرتباطية قوية بين شعور الموظفين 

      Moorman) 1991(بالعدالة التنظيمية ووالئهم التنظيمي كدراسة مورمان 

) 2012(لعبيدي ودراسة ا) 2004(و) 2003(القطاونة  دراسة فهداوي وو 

أن المدير الناجح ) 2003(، كما  ذكر رمضان وآخرون )2015(ودراسة جقيدل 

يحاول دائما أن يجعل الفرد يشعر بتحقيق النزاهة لضمان تحفيزه واستمراره 

بالعمل من خالل القرارات التي يتخذها لتحقيق ذلك، بناء على هذا سوف نتأكد 

التنظيمية بالوالء التنظيمي لدى عينة من من طبيعة العالقة التي تربط العدالة 

موظفي المدرسة الوطنية للجمارك و للتحقق من ذلك ينبغي علينا اإلجابة على 

  :التساؤالت التالية 

  ما مستوى إدراك موظفي المدرسة الوطنية للجمارك للعدالة التنظيمية ؟ -

  ؟  الوالء الذي يكنه الموظفون للمدرسة الوطنية للجمارك ما مستوى -

  هل هناك فروق في مستوى الوالء التنظيمي تعزى إلى متغير الجنس؟ -
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  هل هناك فروق في مستوى الوالء التنظيمي تعزى إلى متغير السن؟ -

التوزيعية، ( هل توجد عالقة إرتباطية بين العدالة التنظيمية بأبعادها الثالثة  -

  و الوالء التنظيمي؟) اإلجرائية، التعاملية

  :لدراسة فرضيات ا. 2

  .مستوى إدراك موظفي المدرسة الوطنية للجمارك للعدالة التنظيمية متوسط  -

  .مستوى الوالء الذي يكنه الموظفين للمدرسة الوطنية للجمارك متوسط  -

  .هناك فروق في مستوى الوالء  التنظيمي تعزى إلى متغير الجنس -

  .ير السنهناك فروق في مستوى الوالء  التنظيمي تعزى إلى متغ  -

التوزيعية، ( توجد عالقة إرتباطية موجبة بين العدالة التنظيمية بأبعادها الثالثة  -

  .والوالء التنظيمي)  اإلجرائية، التعاملية

  :أهداف الدراسة  .3

تحديد مستوى إدراك الموظفين للعدالة التنظيمية داخل المدرسة و مستوى  -

  .والئهم لها 

في مستوى الوالء ) الجنس والسن( امل الديمغرافية التأكد من مدى تأثير العو  -

  .التنظيمي

تحديد طبيعة العالقة التي تربط متغير العدالة التنظيمية بأبعادها بالوالء  -

  .التنظيمي
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تزويد صانعي القرار بالمعلومات المفيدة حول الموظفين، من شأنها أن تحقيق   -

 .المواءمة بين الفرد والمنظمة

  تكمن أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية: سة أهمية الدرا. 4

تزويد صانعي القرار بالمدرسة التي ستجرى فيها الدراسة ببعض اإلحصاءات   -

حول مستوى ممارسة المسؤولين للعدالة التنظيمية من وجهة نظر الموظفين 

و ما لهذه الممارسة من أثر في والئهم ) المدنيين( خاصة الشبه الجمركيين 

 .يميالتنظ

 قد توضح هذه الدراسة أن المورد البشري في المدرسة الوطنية للجمارك ال  -

يكفيه الحافز المادي ليضمن والئه لها وٕانما المساواة واإلنصاف تكون اكبر دافع 

 له للبقاء واالستمرار في العمل

  :المفهوم اإلجرائي لمتغيرات الدراسة. 5

د إنصاف ومساواة بين ما يبدله من هو شعور الموظف بوجو  :العدالة التنظيمية

جهد وما يحصل عليه من مخرجات، أي هناك توازن بين المدخالت والمخرجات 

والذي نكشف عليه الدرجة التي يحصل عليها أفراد العينة في مقياس العدالة 

  . التنظيمية المعتمد في هذه الدراسة

مل فيها مدى الحياة هو إخالص العامل للمؤسسة واستمراره للع :الوالء التنظيمي

 ; Allen(ماير  دون التفكير في تركها أو االستغناء عنها، وعرفه كل من ألين و

Meyer (1997 الوجدانية :على أنه مفهوم مكون من ثالثة عناصر هي 

Affective Commitment، االستمرارية commitment continuance 

هو ارتباط الموظف  فيفالوالء العاط، Normative Commitment   المعيارية

هو أكثر عقالنية ألنه مرتبط بجملة من ف أما الوالء المستمر يا بالمنظمة،عاطف
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في حين يشير . التي يحتاجها الموظف من المنظمةعناصر التكليف والمنافع 

 . شعور الموظف بالمسؤولية األخالقية اتجاه المنظمة إلى  الوالء المعياري

)Gilmour, 2006: 19( ،  والذي نكشف عليه بالدرجة التي يحصل عليها أفراد

 .للوالء التنظيمي المستخدم في الدراسة ) 1990(ماير العينة في مقياس ألن و

  :يميةمفهوم العدالة التنظ

يشير مصطلح العدالة التنظيمية إلى مدى إدراك الموظفين إلجراءات العمل،  

والتفاعل مع النتائج التي تمتاز بالعدالة والتي يكون لها تأثير إيجابي أو سلبي 

  )Baldwin, 2006: 2(.على أداء الموظفين ونجاح المنظمة 

درجة تحقيق " تعريفا للعدالة التنظيمية  بأنها ) 2007(كما أعطى العطوي 

المساواة والنزاهة في الحقوق والوجبات التي تعبر عن عالقة الفرد بالمنظمة،  

قبل الموظفين تجاه المنظمة وتجسد فكرة العدالة كمبدأ لتحقيق االلتزامات من 

هذه الفكرة " التي يعملون فيها،  وتأكيد الثقة التنظيمية المطلوبة بين الطرفين 

الذي رأى أن المحدد الرئيسي لجهود العامل " آدمز"  استمدت اتجاهها من نظرية 

  )38: 2014جقيدل، (.وأدائه والرضا عنه هو درجة العدالة أو عدم العدالة

يمتد من نماذج تقليدية تميل إلى تصور  أنسلوك العملBaldwin ترى بلدوين 

متطلبات العمل ومراقبته والدعم االجتماعي، والتي تعد العوامل الرئيسية في 

لى حد كبير بناء شخصي يجسد أكثر تحديد رفاه الفرد، إنتاجيته، والعدالة تعتبر إ

من العناصر األساسية في البنية االجتماعية، في الكثير من األحيان يحدد مفهوم 

يمكن أن تشمل هذه  العدالة التنظيمية من خالل عدة خصائص  نقيضه الظلم و

 :لحقوق الموظفين األمثلة التالية االنتهاكات
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ين الجنسين رغم تأديتهم نفس عدم المساواة في األجر بين الموظفين أو ب  -

 العمل؛

 )Baldwin, 2006: 2(. الفصل التعسفي من العمل  -

هذه أمثلة عن العوامل التي تؤدي إلى إلغاء مفهوم العدالة التنظيمية في 

  .                                                                   المنظمات

و ذأن العدالة التنظيمية هي سلوك أخالقي  Foulger (1998( يرى فولجر

". مع بعضهم البعضفضيلة تملي على الموظفين كيف يتعاملوا ويتفاعلوا 

)Croparzano, 2001: 165( ،  كما أبرز علماء النفس ثالثة أنواع من

 العدالة و العدالة التوزيعية، العدالة اإلجرائية :العدالة التنظيمية وهي

  )Baldwin, 2006: 3-4(.التعاملية

  Distributive Justiceالعدالة التوزيعية  -أ

كانت دراسة العدالة اإلجرائية في المقام األول مع عدالة التوزيع  1975قبل عام 

،  الذي استخدم )1965(ها أدمز اعمال التي أجر األوقد أشتقت هذه الدراسة من 

الة إطار نظرية تبادل االجتماعي لتقيم اإلنصاف، حيث يشير هذا النوع من العد

إلى النتائج التي يجري توزيعها بما يتناسب مع مدخالت ومخرجات ما يسمى 

هذه النتائج تتجسد في شكل أجور، األمن " 1965" آدمز" مبدأ المساواة 

الوظيفي، الترقية وفرص العمل، أما المدخالت فتتمثل في التعليم،  التدريب 

عي إلغاء الكثير من والخبرة والجهد، إن تكريس هذا النوع من العدالة يستد

بها آدمز،  التصرفات والسلوكيات التي تؤثر في تحقيق مبدأ المساواة التي ناداه

مثل المحسوبية وتوزيع المكافآت على حسب الرتب والمراكز إلى غيرها،  وبناء 

أن األبحاث التي درست هذا المجال  Story (2000(على ما جاء به ستوري

ثقافات في تحقيق العدالة التوزيعية حيث رأى توصلت إلى وجود اختالف بين ال
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أن األمريكيون يوزعون النتائج على حسب مبدأ األسهم،  الهنود على حسب 

 )Timothy, 2004: 399(. الحاجة والهولنديين على أساس المساواة

   Procedural justiceالعدالة اإلجرائية  -ب

هي متمثلة في نزاهة عملية اتخاذ القرار مما يؤدي إلى نتيجة معينة،  حيث 

لوحظ أن العدالة اإلجرائية يمكن أن تفوق العدالة التوزيعية،  فالموظفين يمكن أن 

يقبلوا طريقة توزيع النتائج إذا اتخذ المبدأ الصحيح في اتخاذ القرار،  في هذا 

أن تصور الموظفين للعدالة اإلجرائية من  Story) 2000 (الشأن يؤكد  ستوري

المرجح إذا أتاحت لهم المنظمة الفرصة لتقديم المعلومات لتعبير عن اهتماماتهم 

قبل اتخاذ القرارات،  هذا ينطبق أيضا على الحياة العامة المتمثلة في القيام 

ما كان باألنشطة البسيطة مثل تناول المدراء الغداء مع الزمالء العمل مه

مستواهم في السلم اإلداري،  تشغيل سياسات الباب المفتوح هذا يمكن أن يعزز 

" ومن محددات العدالة اإلجرائية حسب .والء الموظفين لمنظماتهم بشكل كبير 

، )consistency(اإلتساق : هي  1980) Lventhal& al(الفنتال  وآلخرون  

،  )correctability(تنظيم ،  ال)accuracy(، الدقة )neutrality(الحياد 

  )Representativeness .()Gilmour, 2006( التميز

  interactional justice العدالة التعاملية -ج

تحت مظلة العدالة اإلجرائية بل ممكن اعتبارها أوسع منها،   تقع العدالة التعاملية

فهي تشير إلى نوعية المعاملة الشخصية التي يتلقاها الموظفين والتي تعد جزء 

ية من اإلجراءات صنع القرارات الرسمية التعرف على بعض الجوانب األساس

للعدالة التعاملية التي تجعل الموظفين يتصورون وجود العدالة التنظيمية داخل 

  )Gilmour, 2006( .المنظمة
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  :مفهوم الوالء التنظيمي

قبل زمن ليس ببعيد كان الموظف حينما يلتحق بوظيفته األولى،  التي سيباشر 

فيها حياته العملية يعتقد أنه سيظل في هذه المنظمة إلى أن يصل سن التقاعد،  

لكن تغير الوضع وأصبح الموظف ينتقل خالل حياته الوظيفية عبر منظمات 

لعمل من ندرة الوالء الوظيفي،  الذي يجعل متعددة وكثرت شكوى أصحاب ا

الموظف متمسكا بمنظمته مهما عرض عليه من وظائف أخرى،  إن التغيير 

الذي طرأ على سوق العمل في القرن الحادي والعشرين يتطلب من أصحاب 

العمل إعادة النظر في سياساتهم تجاه موظفيهم وتكريس جهودهم لزرع الوالء في 

  .ة التي يعملون بها موظفيهم لدى المنظم

إن الموظف الذي يتمتع بالوالء الوظيفي يتمسك بهوية منظمته التي يعمل بها،  

وحتى يحمل الموظف هوية منظمته فال بد أن يشعر بأنه جزء منها ال بل أن 

يمتلكها،  فإذا شعر بأنه جزء من المنظمة،  فلن يتركها ولن يتخلى عن هويته بل 

 )147: 2012الحموري، (.من أهم أولوياته يترسخ الوالء لديه ويصبح

فعملية زرع الوالء التنظيمي مسؤولية تقع على عاتق أصحاب العمل ووضع 

السياسات خاصة في سوق العمل المنافس المفتوح على مصرعيه في أيامنا هذه 

  .أمام الكفاءات الوظيفية 

هين، أن الوالء التنظيمي هو طريق ذو اتجاAppell (1984 (وعليه يرى ابل 

فإذا أرادت قيادة المنظمة تشغيل الوالء لصالحها، عليها أن توازن بين مسؤولياتها 

في تمثيل اإلدارة أمام العاملين، وتمثيل العاملين أمام اإلدارة هذا إلى جانب 

  .إظهار اإلخالص و االنتساب لهم بهدف الحصول على والئهم لها
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عليها السهر على مصالح العاملين إن اطالع القيادة اإلدارية بمسؤولياتها يفرض 

وكذلك عليها إظهار الوالء واإلخالص للمنظمة كحالة كلية ومن هذا المنطلق 

  : يتطلب من القائد اإلداري العمل وفقا لتوجهات التالية

أن يفهم  بأن الموظف هو جزء من اإلدارة وأن يتخذ مواقف إيجابية إزاء  •

 سياساتها؛

من خالل عمله أنه يعني ما يقول حين أن يتبع القول بالعمل ويعبر  •

 إعالنه مساندة الموظفين؛

أن يهتم بموضوع ترقية الموظفين بمعيته ويوصي دوما لها،  وأنه يتيح  •

 الفرص المناسبة لترفعيهم وترقيتهم؛

 أال يخلط بين تأييده للعاملين ومحاسبتهم وفق االعتبارات االنضباطية؛ •

 .ازنها عند تعامله مع المرؤوسينو ي سلوكاته و أن يسيطر على أعماله و •

أن الوالء التنظيمي بوصفه مناصرة وتأييد للجماعة )  Brous"  (بروس" يرى 

من قبل الفرد العامل في منظمته والمودة والصداقة المؤثرة في اتجاه تحقيق 

  :األهداف والقيم المنظمة وأن الوالء التنظيمي نتاج تفاعل عناصر ثالثة هي 

ني أهداف وقيم وسياسة التنظيم باعتبارها أهدافا وقيما للفرد وهي تب :التطابق -

 . العامل في التنظيم

المقصود به االنهماك واالنغماس أو االنغمار النفسي في  :االستغراق -

 .األنشطة ودور الفرد في العمل

والمقصود به شعور بالعاطفة واالرتباط القوى إزاء  :اإلخالص والوفاء -

ثبات على الحب وٕادامته إلى الموت معه وبعد  المنظمة، أما الوفاء هو

 )31: 2008عويضة، (.الموت مع أوالده وأصدقائه
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لوالء اا يصف تعريفا محدد Allen ; Meyer (1997( ماير ألين ولقد وضع 

،  Affective Commitmentالوجدانية  : التنظيمي بوجود ثالثة عناصر هي

 Normativeالمعيارية  Cotinuance commitmentواالستمرارية 

Commitment، أما هو ارتباط الموظف عاطفيا بالمنظمة،  فالوالء العاطفي

التكليف والمنافع هو أكثر عقالنية ألنه مرتبط بجملة من عناصر  الوالء المستمر

هو شعور الموظف  الوالء المعياري التي يحتاجها الموظف من المنظمة،

كما اقترح كل ، )Gilmour, 2006: 19(.بالمسؤولية األخالقية اتجاه المنظمة

القوة الترابط الفرد مع "وضع تعريف للوالء التنظيمي على أنه  ماير وألين من 

بأهداف المنظمة سواء هدف واحد  صلةمنظمته خالل مساره المهني تكون ذات 

  )Jaros, 2007: 8(" أو أكثر 

انتماء الفرد إلى مجموعة العمل داخل المنظمة،  كذلك ب لوالء التنظيميُيعرف ا

حيث يشعر الفرد أنه مرتبط بها من خالل مساهمته في اتخاذ القرار وله الحق 

 ,Arai ; Kazuhiro(دراسة أراي كازوهيرو حيث أنفي تقييم البدائل المتاحة،  

توصلت إلى أن الفرد هو األساس في توليد الوالء التنظيمي عندما يشعر  1995)

الموظف باألمن الوظيفي إلى جانب العوامل الثانوية منها قدرة المدير في إدارة 

كما نرى نظرة مختلفة في تحديد مفهوم الوالء التنظيمي  ،شؤون المنظمة وثقافتها

هم،   على التمييز بين نحن و فهو يستند Simoun(1976/1991(عند سيمون 

فنحن قد تشمل العائلة أو الشركة أو الدولة التي تجعل اكتساب المنفعة نتيجة 

النجاحات التي تحققها الوحدة وبتالي نعكس هذا المثال على المنظمة التي يعمل 

 ,Arai( .،  هذا بعكس لفظ هم موظفيها بنشاط لتحقيق األهداف التنظيمية

الوالء التنظيمي في ثالثة  Boulian  ( 1974(وقد حدد بوليان . )21 :1995

  :عوامل رئيسية هي

  اإليمان القوي بأهداف وقيم المنظمة؛ - 1
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  االستعداد لبدل جهد كبير وقوي اتجاه المنظمة؛ - 2

 ,Mcmarom( .الرغبة القوية في المحافظة على العضوية في المنظمة - 3

2007( 

  :أبعاد الوالء التنظيمي

على  ثالثة أبعاد للوالء التنظيمي وهي) (Meyer al,1987 ماير وزمالئهحدد 

  :النحو التالي

 Affective Commitment ) التالحمي، الوجداني(الوالء التنظيمي العاطفي: أوال

هو يعكس عالقة العامل وارتباطه الودي مع المنظمة التي يعمل فيها ويتمثل  

ذلك في مشاعر وأحاسيس المودة والوفاء واإلخالص التي يكنها العامل لمنظمته، 

ينتج عن ذلك الشعور بانخفاض معدالت الغياب ودوران العمالة وارتفاع مستوى 

دراك العامل لخصائص عمله من استقاللية األداء واإلنجاز وهو يتأثر بمدى إ

وتنوع في المهارات والقدرات وطبيعة عالقته برؤسائه ومرؤوسيه وزمالئه في 

العمل وهو يمثل كذلك بسلوك العامل المؤدي إلى تقوية اإلحساس بتماسك 

  .وتالحم أفراد وزمالء العمل

   continuance commitment  الوالء المستمر،  واالستمرارية: ثانيا

هو يعكس مدى رغبة العامل في االستمرار بالعمل مع المنظمة وهو يتوقف على 

مدى رضا العامل عن النتيجة المترتبة على استمرارية وجوده في المنظمة،  فإذا 

كانت النتيجة إيجابية مقارنة مع ماهو متاح من فرص أخرى فيكون قراره طبيعي 

و كذلك مرتبط بمدى وعي العامل هو استمرار في العمل والعطاء والعكس،  وه

للمكاسب والخسائر المعنوية والمادية المترتبة عن استمراره في العمل في منظمة،  
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وربما يكون هذا الوالء عن طريق تخصيص العامل لحياته من أجل بقاء جماعة 

  .العمل واستمرارها و تضحيته الشخصية من أجل فريق العمل 

  Normative Commitment )ياريالمع( الوالء األخالقي : ثالثا

هو التزام يعبر عنه الفرد بدرجة إحساسه الداخلي بمدى توافق وانسجام القيم 

والمبادئ التي يؤمن بها مع القيم والمبادئ التي تؤمن وتعمل بموجبها المنظمة،  

فكلما كانت هذه القيم والمبادئ منسجمة ومتوافقة بين العامل والمنظمة كلما زاد 

تزام من طرف العامل تجاه منظمته واالستمرار في البقاء فيها والتزامه هذا االل

 )48: 2015السقاف، (. بأنظمتها وتعليماتها 

  إجراءاتها  منهجية الدراسة و

نظرا لطبيعة الموضوع وتساؤالت الدراسة تم االعتماد على المنهج الوصفي 

  .التحليلي

  :عينة الدراسة. 1

موظفايعملون بالمدرسة الوطنية للجمارك ) 45(نشملت هذه الدراسة خمسة وأربعو 

  :وقد تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة، جاءت خصائص العينة كاألتي

  :يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس والعمر ):1(جدول رقم 

الفئات  

  العمرية

  الجنس
  المجموع

  النسب المئوية  إناث  النسب المئوية  ذكور

 ]25 - 30[  6  13  13  29  19  
 ]31 - 36[  9  20  6  13  15  
 ]37 - 41[  1  2  4  9  5  
 ]42 - 46[  3  7  3  7  6  

  45  58  26  42  19  المجموع
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مما يعادل نسبة  19أن عدد الذكور قدر بـ) 1(يظهر لنا من خالل الجدول رقم 

  .%58و التي تعادل نسبة   26، في حين قدر عدد اإلناث بـ ـ42%

أن الفئة العمرية األكثر ظهورا في عينة الدراسة   )1(كما يوضح لنا الجدول رقم 

%  20بنسبة  عند الذكور وهذا سنة] 36-31[ هي التي تراوح عمرها مابين 

 %13والتي قدرت بنسبة  سنة] 30 - 25[ تليها الفئة التي تراوح عمرها مابين 

ا أما عند اإلناث فالفئة العمرية التي كانت أكتر ظهورا هي التي تراوح عمرها م

، المالحظ هنا ]36 - 31[سنة تليها الفئة التي تراوح سنها ما بين ] 30-25[بين 

أن الفئة األكثر شبابا في هذه العينة كانت لإلناث أكثر من الذكور وهذا منطقي 

الخدمة  جدا ألن الذكور بعدما يتخرجوا من الجامعة يكون مفروض عليهم أداء

ظا من الذكور في الحصول على الوطنية عكس اإلناث اللواتي هن أكثر حظو 

  . فرص عمل في سن مبكرة

  :أدوات جمع المعلومات. 2

  :مقياس العدالة التنظيمية. 1.2

تم اعتماد مقياس العدالة التنظيمية وهذا بعد إعادة التأكد من صدقه وتباته، الذي 

) Rahim,2000(فقرة  وقد تم تبني مقياس الذي صممه الباحثين  12يضم 

)Nie hoff& moorman,1993 )(Lee,2000 (  واعتمدت عليه الباحثة

أثر العدالة التنظيمية وعالقتها " في دراستها ) 2012(نمياء جود العبيدي 

  وهذا حسب الجدول التالي " بااللتزام التنظيمي
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  :يوضح فقرات االستبيان  وما تقيسه )2(جدول رقم 

رقم   األبعاد

  الفقرة

  محتوى الفقرة

 

 

العدالة 

  يةالتوزيع

 

 

1- 

2- 

3-4-

5  

توزيع الحوافز  -أشعر أن أعبائي وواجباتي الوظيفية مناسبة جدا  -
 على المرؤوسين حسب االستحقاق

 أحظى بمكافأة رؤسائي عن الجهد اإلضافي الذي أبدله  - 
أشعر بالتوافق بين ما أحصل عليه من أجر وما أتمتع به من  - 

 مؤهالت علمية
  .مماتلة لغيري في اإلدارات األخرى  تقدم لي اإلدارة امتيازات - 

العدالة 

  اإلجرائية

6- 7 

-8  

 يتم تطبيق القرارات اإلدارية على موظفي المدرسة بدون استثناء -
 اشعر بان اإلجراءات اإلدارية المطبقة في المدرسة تتسم بالعدالة - 
  توفر إدارة المدرسة كل ما يلزم لتسهيل إجراءات العمل فيها  - 

 

 العدالة

  التعاملية

9-

10 -

11 -

12  

 اشعر بان سلوك مديري المباشر يتسم باإلنصاف والعدالة -
يفتح المدير المباشر المجال لالعتراض على القرارات التي  -

 يتخذها ويسمح لنا بمناقشتها
 يحرص المدير المباشر على إشاعة روح التعاون في العمل - 
  بين المرؤوسيناشعر بنزاهة مديري المباشر في حسم النزاعات  -

 

  :مقياس الوالء التنظيمي 2.2

تم اعتماد مقياس الوالء التنظيمي وهذا بعد إعادة التأكد من صدقه وتباته، الذي 
كما تم ) Allen & Meyer ,1990(و الذي طوره كل من ألن وماير  16يضم 

استخدامه من قبل بعض الباحثين العرب أمثال عبد الفتاح صالح خليفات ومنى 
 :و هذا حسب الجدول التالي ) 2013(ومزوار نوبة ) 2009( لمالحة خلف ا
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  :يوضح فقرات االستبيان  وما تقيسه) 3(جدول رقم 
  محتوى الفقرة  رقم الفقرة  األبعاد

 
الوالء 

التنظيمي 

  العاطفي

3- 4- 
7- 10- 

12 - 14  

لدي استعداد لتقديم مجهود أكبر من المطلوب لتحقيق  -
 أهداف المدرسة

ه المدرسة تعني الكثير بالنسبة لي شخصيا بسبب هذ - 
 المواقف التي تقاسمتها مع زمالئي فيها

لدي الرغبة في قضاء ما تبقى من حياتي المهنية في   - 
 المدرسة التي أعمل فيها

أعتبر مشاكل المدرسة جزء من مشاكلي الشخصية  - 
 وأسعى لحلها

ليها يصعب علي االلتحاق بمنظمة أخرى واالنتماء إ - 
 مثلما هو الحال في هذه المنظمة

أشعر باالعتزاز حينما أتحدث عن المدرسة التي أعمل  -
  . فيها مع اآلخرين

 
 
 

 الوالء

التنظيمي 

  المستمر

 

1- 5- 
9- 16  

أشعر بالخوف من ترك العمل في المدرسة لصعوبة  -
 الحصول على عمل أخر

 سوف تتأثر أمور كثيرة في حياتي إذا ما قررت ترك - 
 العمل في المدرسة

 إن بقائي في هذه المدرسة نابع من حاجتي للعمل - 
أشعر أن لدي خيارات محدودة لذا ال أفكر في ترك  -

  .العمل
الوالء 

التنظيمي 

  المعياري

 
 
2- 6- 
8- 11- 

13 - 15  

االنتقال  -أشعر بضرورة  الوالء للمدرسة التي أعمل فيها -
 من منظمة إلى أخرى عمل غير أخالقي

أشعر بالتزام أخالقي يدفعني لالستمرار في العمل بهذه  - 
 أحرص على االستمرار في العمل بهذه المدرسة -المدرسة 

أشعر أدبيا بضرورة االستمرار في عملي حتى مع وجود  -
 عروض عمل أفضل في مكان أخر

من األفضل أن يقضي الفرد حياته المهنية في منظمة  -
  .واحدة
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  :ومترية ألدوات القياسالخصائص السيك. 3.2

  الصدق البنائي أو االتساق الداخلي لمقياس العدالة التنظيمية.أ 

عن ) استبيان العدالة التنظيمية( األدوات القياس  قامت الباحثة بقياس صدق

  :طريق حساب االتساق الداخلي للفقرات واألبعاد حيث كانت النتائج كالتالي

 )4(جدول رقم 
  لفقرات بالعوامل المستخلصة لمحور العدالة التنظيميةيبين معامل االرتباط ا

رقم   اسم البعد

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم   اسم البعد

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

ية
زيع

تو
 ال

لة
عدا

ال
  

1  0.757** 
ية

مل
عا
الت

ة 
دال

لع
ا

  
9  0.825** 

2  0.709**  10  0.878**  
3  0.549**  11  0.804**  
4  0.712**  12  0.757**  
الدرجة الكلية   **0.477  5

  للمحور

0.804** 

الدرجة الكلية 

  للمحور

0.810**   

  0.01دال عند مستوى ** 

  0.05دال عند مستوى *
  
جرا 

اإل
لة

عدا
ال

ية
ئ

  
6  0.837** 
7  0.795**  
8 0.743**  

الدرجة الكلية 

  للمحور
0.879**  

 

رات المنضوية وجود ارتباط دال بين كل البعد والفق )4(الجدول رقم يتضح من 

، ووجود 8780,و 5490,، تراوحت مابين0,01تحته، عند مستوى الداللة 

 0,879.و0,804بين كل بعد ومحوره تراوح مابين 0,01ارتباط دال عند مستوى 
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نستخلص من هذه النتائج، أن هناك اتساق قوي للفقرات مع العوامل المستخلصة 

دام هذا المقياس كأداة لقياس تم مع المقياس ككل، مما يريح الطالبة في استخ

  .متغير العدالة التنظيمية

  :الصدق البنائي أو االتساق الداخلي لمقياس الوالء التنظيمي. ب

 

 يبين معامل االرتباط الفقرات بالعوامل المستخلصة :)5(جدول رقم 

  لمحور الوالء التنظيمي 
رقم   اسم البعد

  الفقرة

معامل 

  االرتباط

رقم   اسم البعد

  الفقرة

عامل م

  االرتباط

ي
طف

عا
 ال

الء
لو

ا
  

3  0.680** 

ا
ري

عيا
لم

ء ا
وال

ل
  

2  0.544**  
4  0.477**  6  0.472**  
7  0.758**  8  0.732**  

10  0.690**  11  0.608**  
12  0.352**  13  0.706**  
14  0.738**  15  0.663**  

الدرجة الكلية 

  للمحور
0.900**  

الدرجة الكلية 

  للمحور

0.760**  
 ال

الء
الو

مر
ست

م
  

  0.01دال عند مستوى  **  **0.737  1

  0.05دال عند مستوى *

  
5  0.587**  
9  0.321**  

16  0.584**  
الدرجة الكلية 

  للمحور

0.502**  
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وجود ارتباط دال بين كل البعد والفقرات المنضوية  )5(الجدول رقم يتضح من 

ووجود  ،7580,و 3210,، تراوحت مابين0,01تحته، عند مستوى الداللة 

 0,900.و0,502بين كل بعد ومحوره تراوح مابين 0,01ارتباط دال عند مستوى 

نستخلص من هذه النتائج، أن هناك اتساق قوي للفقرات مع العوامل 

المستخلصة تم مع المقياس ككل، مما يريح الطالبة في استخدام هذا المقياس 

 .كأداة لقياس متغير الوالء التنظيمي

  :تبات المقياس . ج

معامل ألفا كرومباخ، االستعانة بالنظام اإلحصائي  لقياس الثبات، تم استخدام

)20/spss (حيث تم التوصل إلى النتائج التالية:  

 يبين معامل االتساق الداخلي )  6(جدول رقم 

  .الناتج عن تطبيق معادلة ألفا كرومباخ للفقرات الخاصة بكل محور

  محور عدد الفقرات قيمة ألفا كرومباخ

  العدالة التنظيمية 12 8400,

  الوالء التنظيمي  16 8260,

 
أن قيم ثبات لمحور العدالة التنظيمية والذي حدد عدد  )6(الجدول رقم يبن 

، كما نجد قيم ثبات لمحور 8400,فقرة كانت عالية، التي قدرت بـ 12فقراته ب ـ

لتي قدرت كانت أيضا عالية وا 16الوالء التنظيمي الذي حدد عدد فقراته بـ

  .8260,بـ

  :مناقشتها عرض النتائج و: رابعا

مستوى إدراك موظفي المدرسة  :عرض وتحليل نتائج الفرضية األولى . 1

  .الوطنية للجمارك للعدالة التنظيمية متوسط
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للتأكد من صحة الفرضية قامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف 

موظفين للعدالة التنظيمية مرتفع، المعياري من أجل تحديد مستوى إدراك ال

) 12x 5( متوسط، منخفض، وهذا من خالل حساب المتوسط الفرضي بضرب 

  :قسمة عدد المستويات، فكانت النتائج ملخصة في الجدول األتي

 يبين مستوى إدراك موظفي المدرسة الوطنية للجمارك :)7(جدول رقم 

  للعدالة التنظيمية 

  طبيعة المستوى  نحراف المعيارياال   المتوسط الحسابي  المتغير

  متوسط  10.87  36.78  العدالة التنظيمية

 

يحمل التكرارات والنسب المئوية ومتوسط الفقرات الخاصة  :)8(جدول رقم 

  بأبعاد متغير العدالة التنظيمية

  األبعاد
رقم 

  الفقرة

 متوسط  دائما  غالبا  أحيانا  نادرا  أبدا

  %  5  %  4  %  3  %  2  %  1  الفقرة

  

عدالة ال

  التوزيعية

1  12  27%  1  2%  11  24%  10  22%  11  24%  3  

2  10  22%  3  7%  21  47%  2  4%  9  20%  2  

3  21  47%  7  16%  10  22%  5  11%  2  4%  2  

4  15  33%  4  9%  13  29%  6  13%  7  16%  2  

5  11  24%  13  29%  7  16%  10  22%  4  9%  2  

  

العدالة 

  اإلجرائية

6  12  27%  8  18%  7  16%  8  18%  10  22%  2  

7  7  16%  6  13%  15  33%  10  22%  7  16%  3  

8  1  2%  7  16%  17  38%  10  22%  10  22%  3  

  

العدالة 

  التعاملية

9  4  9%  5  11%  6  %13  12  27%  18  40%  3  

10  13  29%  4  9%  11  24%  6  13%  11  24%  2  

11  6  13%  5  11%  9  20%  10  22%  15  33%  3  

12  5  11%  2  4%  17  38%  5  11%  16  36%  3  
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نستنج أن مستوى إدراك  )7(الجدول رقم النتائج المستخلصة من  من خالل

و   36.78الموظفين للعدالة التنظيمية متوسط،حيث قدر المتوسط الحسابي بـــ

المدرسة الوطنية للجمارك  وهذا ما يثبت أن موظفي 10.87االنحراف المعياري بـــ

 النتيجة مع دراسةبدرجة متوسطة، حيث اتفقت هذه  يشعرون بوجود العدالة ولكن

التي خلصت إلى أن موظفي هيئة التدريس يدركون ) 2013( الشنطاوي والعقلة

التي توصلت إل�أن مستوى ) 2015(جقيدل العادلة بدرجة متوسطة ودراسة 

الشعور بالعدالة التنظيمية متوسط لدى موظفي مديرية توزيع الكهرباء والغاز، في 

ستوى العدالة التنظيمية بأبعادها أن م) 2014(لذهبي حين كشفت دراسة ا

التوزيعية واإلجرائية والتعاملية منخفض في وحدة البحث في الطاقات المتجددة 

  .في الوسط الصحراوي بالجزائر 

وعليه فإننا نستنتج أن موظفي المدرسة الوطنية للجمارك يدركون العدالة  -

راف الذي تتميز التنظيمية ولكن بمستوى متوسط، يرجع السبب إلى طبيعة اإلش

أن العدالة التوزيعية نادرا ما  )8(الجدول رقم به اإلدارة حيث يتضح ذلك من  

تدرك من طرف الموظفين،فبعضهم رأى أنه ال يوجد هناك توافق بين ما 

، % 33يحصلون عليه من أجر وما يتمتعون به من مؤهالت علمية وهذا بنسبة 

على مكافآت رؤسائه عن الجهد من يعترف بأنه ال يحصل % 47كما نجد نسبة 

من يرى هناك غياب تام للعدالة عند % 22اإلضافي الذي يبدله و نجد نسبة 

توزيع الحوافز على المرؤوسين حسب االستحقاق إلى جانب ضعف مستوى 

التحفيز بأنواعه الذي تقدمه اإلدارة إذا ما تم مقارنته بحجم الحوافز التي يحصل 

و يرجع سبب أساسا %24رى مقابلة لها وهذا بنسبة عليها الموظفين بإدارات أخ

إلى عجز اإلدارة في بعض األحيان على تجسيد مبدأ المساواة بين الموظفين من 

من الموظفين % 38أن نسبة )8(الجدول رقم وجهة نظرهم، كما يتضح لنا من 

 يرون أن تطبيق العدالة اإلجرائية داخل إدارة المدرسة ليست بصفة دائمة فأغلبهم
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يؤكدون أنه أحيانا تطبق السلطة السلمية القرارات اإلدارية على موظفي المدرسة 

من يرون عكس % 27في المقابل نجد نسبة % 33بدون استثناء وهذا بنسبة 

أن أغلب موظفي المدرسة الوطنية  )8(الجدول رقم ذلك تماما، كما يكشف لنا 

ب مختلف، فمنهم من يسقطها للجمارك يقرون بوجود العدالة التعاملية ولكن بأسلو 

على سلوكيات مدرائهم المباشرين التي تتسم باإلنصاف والعدالة دائما وهذا بنسبة 

من يرون أن مدرائهم ال يفتحون المجال %  29في المقابل نجد نسبة % 40

أمامهم لالعتراض على القرارات التي يتخذونها وال يسمحون لهم بمناقشتها، في 

يشعرون بأن هناك نزاهة من طرف المديرين  من% 36حين نجد نسبة 

المباشرين في حسم النزاعات بين المرؤوسين وعليه ال يمكننا إلغاء وجود العدالة 

التنظيمية داخل المدرسة الوطنية للجمارك كما أنه ال يمكننا التأكيد على أنها 

  .مطبقة بشكل جيد وصريح من وجهة نظر الموظفين بالمدرسة

مستوى الوالء الذي يكنه الموظفين  :ائج الفرضية الثانيةعرض وتحليل نت. 2

  .للمدرسة الوطنية للجماك متوسط

للتأكد من صحة الفرضية قامت الباحثان بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف 

: المعياري من أجل تحديد مستوى والء الموظفين للمدرسة الوطنية للجمارك

 :صة في الجدول األتيمرتفع، متوسط و منخفض وكانت النتائج ملخ

  يبين  مستوى والء الموظفين للمدرسة الوطنية للجمارك: )9(جدول رقم 

  طبيعة المستوى  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المتغير

  متوسط  8.52  52.22  الوالء التنظيمي

نستنج أن مستوى والء ) 9(من خالل النتائج المستخلصة من الجدول رقم 

و االنحراف  52.22متوسط، حيث يقدر المتوسط الحسابي بـ  الموظفين إلدارتهم

وهذا ما يثبت أن الموظفين يتمتعون بالوالء اتجاه المدرسة  8.52المعياري بـ ـ
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الوطنية للجمارك بمستوى متوسطة، توافقت نتيجة هذه الدراسة مع ما توصلت له 

مؤسسات هو أن درجة الوالء التنظيمي لدى موظفين بال)2013(دراسة مزوار 

 التي كشفت على أن درجة) 2012(العمومية متوسطة ودراسة عبود الحراشة 

الوالء التنظيمي لدى الموظفين بالمؤسسات العمومية  وبالمدربات التربية والتعليم 

التي خلصت إلى أن ) 2015(كذلك نجد دراسة أمين السقاف  .جاءت متوسطة

بداللة متوسطها الحسابي الذي  لكذمستوى الوالء العاملين جاء بدرجة متوسطة و 

حيت حصل الوالء العاطفي على أعلى مستوى % 52أي بنسبة  3.35بلغ 

التي ) 2005(، كما تعارضت هذه النتيجة مع دراسة حنوتة 3.58بمتوسط 

توصلت إلى وجود مستوى عال من االلتزام التنظيمي لدى موظفي الجامعات 

على أن العمال يشعرون ) 2006( الفلسطينية بقطاع غزة  ودراسة نعومي

   .باالفتخار بسبب عملهم بالمؤسسة

وعليه نستنتج أن الموظفين يولون الوالء للمدرسة بمستوى متوسط، حيث يظهر 

من الموظفين يعتبرون أن مشاكل %  49أن نسبة  )10(الجدول رقم  لنا في

ا المدرسة هي جزء من مشاكلهم الشخصية وأنهم يسعون دائما على حله او أيض

يشعرون أن هذه المدرسة تعني الكثير بالنسبة لهم فمنهم  من% 24نجد نسبة 

من لديه الرغبة التامة في قضاء ما تبقى من حياته المهنية في المدرسة دون 

في المقابل نجد البعض منهم يفضل % 29التفكير في مغادرتها يوما وهذا بنسبة 

هذا يفسر %  18بنسبة  ترك العمل خاصة إذا توفرت له فرص عمل أخرى وهذا

أن مستوى الوالء العاطفي لدى الموظفين ال يتميز باالستقرار والتوازن فمن خالل 

إجابات أفراد العينة نجد من لديه الرغبة القوية في تقديم األحسن لهذه المنظمة 

 وهناك من ليست لديهم الرغبة حتى في البقاء للعمل فيها،
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لنسب المئوية ومتوسط الفقرات الخاصة يحمل التكرارات وا) 10(جدول رقم 

  بأبعاد متغير الوالء التنظيمي
رقم   األبعاد

  الفقرة

متوسط   دائما  غالبا  أحيانا  نادرا  أبدا

  %  5  %  4  %  3  %  2  %  1  الفقرة

  

  

الوالء 

  العاطفي

3  3  7%  0  0%  4  9%  22  49%  16  36%  4  

4  3  7%  5  11%  11  24%  19  42%  7  16%  3  

7  8  18%  4  9%  13  29%  12  27%  8  18%  3  

10  6  13%  9  20%  11  24%  16  36%  3  7%  2  

12  1  2%  17  38%  9  20%  13  29%  5  11%  3  

14  4  9%  6  13%  3  7%  28  62%  4  9%  3  

  

الوالء 

  المستمر

1  7  16%  4  9%  12  27%  19  42%  3  7%  3  

5  5  11%  7  16%  8  18%  19  42%  6  13%  3  

9  1  2%  6  13%  5  11%  29  64%  4  9%  3  

16  8  18%  8  18%  7  16%  16  36%  6  13%  3  

  

  

الوالء 

  المعياري

2  1  2%  2  4%  5  11%  30  67%  7  16%  3  

6  18  40%  11  24%  5  11%  6  13%  5  11%  2  

8  3  7%  8  18%  11  24%  18  40%  5  11%  3  

11  5  11%  3  7%  9  20%  26  56%  2  4%  3  

13  7  16%  12  27%  10  22%  13  29%  3  7%  2  

15  9  20%  9  20%  10  22%  12  27%  5  11%  2  

  

أن بعض الموظفين من لديه الوالء المستمر  )10(الجدول رقم كما يظهر لنا في 

اتجاه المدرسة الذي يتسم  بجملة من عناصر التكليف والمنافع فهناك بعض 

الموظفين من ينتابهم الخوف من ترك العمل بالمدرسة لصعوبة الحصول على 

عمل و أيضا لوجود خيارات محدودة أمامهم لحاجتهم الماسة لل عمل أخر نظرا

من يرى أن بقائه في هذه المدرسة نابع من الحاجة الماسة % 64حيث نجد نسبة

للعمل خاصة الفئة التي وجدت صعوبة في الحصول على فرص عمل دائمة في 

أماكن أخرى كما يعتقد البعض منهم  أن تركه للعمل بهذه المدرسة سوف ينعكس 
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لذلك نجد أغلبهم مستعد لتقديم مجهودات أكبر من المطلوب سلبا على حياته 

و دائما . % 42يضمن بقاءه فيها وهذا بنسبة لتحقيق أهداف المدرسة حتى 

أن هناك عينة من الموظفين تشعر  نالحظ )10(الجدول رقم  بالرجوع إلى

منهم % 56هذه النتيجة تفسرها نسبة  بالمسؤولية األخالقية نحو المدرسة و

ن على االستمرار بالعمل في  المدرسة حتى مع وجود عروض عمل حريصي

من يشعر بااللتزام األخالقي اتجاه المدرسة و الذي % 40أحسن، كما نجد نسبة 

دفعه لالستمرار بالعمل فيها، في المقابل نجد فئة من الموظفين نادرا ما تشعر 

جد نفسه ليس من ي% 40بالوالء األخالقي نحو المدرسة وهذا ما تفسره نسبة 

من يرى أنه ليس % 20ملزما أخالقيا لالستمرار بالعمل في هذه المدرسة ونسبة 

مفروضا على الموظفين أن يقضوا حياتهم المهنية في منظمة واحدة خاصة إذا 

توفرت فرص عمل أحسن وأفضل في أماكن أخرى وعليه فإننا نستنتج أن الوالء 

شعور متبادل بين الموظف واإلدارة للمنظمة ال يكون من طرف واحد وٕانما هو 

وال ينمو فجأة، فهو ينشأ في الفرد من خالل إدراكه بأن هذه المنظمة فعال تحتاج 

  . إلى والئه لها

تنص الفرضية على أن هناك فروق  :تحليل نتاج الفرضية الثالثة عرض و. 3

في مستوى والء موظفي المدرسة تعزى إلى متغير الجنس، وللتأكد من صحة 

  :والنتائج ملخصة في الجداول التالية" ت"فرضية قمنا باستخدام اختبار ال

  يبين الفروق في مستوى الوالء التنظيمي بداللة الجنس) 11( جدول رقم 

المتوسط   "ن"  الجنس

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  مستوى الداللة  "ت"قيمة 

  9.91  36.19  19  ذكور
0.74  

0.39  
  12.30  37.58  26  اناث  غير دالة إحصائيا



    ��2017رس            07ا���د                                                                     ��� ا���
	� ا������                 

  ISSN:  1112-8070                                                              Revue de Développement  Humain: ر د�� 

232 

 

وهي   0.74بلغت "ت"أن قيمة )11(الجدول رقم  تشير النتائج المستخلصة من

مما يدل على أن الشعور بالوالء نحو المنظمة ال  0.05غير دالة  عند مستوى 

يرجع لوجود اختالف بين الجنسين مما يعكس أن الجنس ال يمكن اعتباره محدد 

نتيجة أن متغير الجنس ال يؤثر في من محددات الوالء التنظيمي،تعني هذه ال

مستوى الوالء التنظيمي عند موظفي الجمارك مما يجعلنا نرفض الفرض البديل و 

نقبل الفرض الصفري الذي يؤكد على عدم وجود فروق في مستوى الوالء 

التنظيمي بين الموظفات والموظفين، حيث تتفق هذه النتيجة مع ما جاء في 

 ودراسة) 2009( أبو العالالواردة في دراسة ) 2008( فؤاد نواريدراسة كل من 

إلى عدم ) 2013( مزوارالواردة في دراسة ) 2008( أحمد وعويضة إيهاب

وجود عالقة بين الوالء التنظيمي والجنس وأن الوالء يمكن أن يتأثر بعوامل 

، كما تعارضت نتيجة دراستنا مع االجتماعيةشخصية أخرى كمدة الخدمة والحالة 

) 2009( خليفات والمالحةودراسة ) 1997( من العتيبي والسواطكل  دراسة

التي كشفت دراستهم عن أن مستوى والء اإلناث مرتفع حيث بلغ المتوسط 

وأرجعوا السبب إلى أن الذكور لديهم فرص  3.27وعند الذكور 3.98الحسابي 

تنطبق مع كثيرة للعمل ولديهم حرية التنقل من جامعة إلى أخرى، هذه النتيجة ال 

النتيجة التي توصلنا لها حيث نجد أن الموظفين سواء الذكور أو اإلناث لديهم 

نفس االتجاه نحوى المدرسة وأن كالهما لديهم فرص متكافئة للحصول على عمل 

  .في مكان أخر و هذا حتى يضمنا مستقبل أحسن وأفضل

وق في تنص الفرضية على أن هناك فر  :عرض وتحليل نتاج الفرضية الرابعة

  .مستوى والء الموظفين للمدرسة يعزى إلى متغير السن

للتأكد من صحة هذه الفرضية قامت الطالبة باستخدام  المتوسط الحسابي 

واالنحراف المعياري الستجابات أفراد على مقياس الوالء التنظيمي من أجل تحديد 
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ألحادي وأيضا االعتماد على تحليل التباين ا) مرتفع، متوسط، منخفض(مستوى 

ANOVA  من أجل التأكد من داللة الفروق، فكانت النتائج ملخصة في الجدول

  :األتي

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور : ) 12(جدول رقم 

  .الوالء التنظيمي وفقا لمتغير السن

  المحور

  المجموع  42-46  37-41  31-36  25-30

متوسط 
  حسابي

نحراف ا
  معياري

متوسط 
  حسابي

نحراف ا
  معياري

متوسط 
  حسابي

نحراف ا
  معياري

متوسط 
  الحسابي

حراف ان
  معياري

متوسط 
  حسابي

نحراف ا
  معياري

الوالء 

  التنظيمي
48.16  10.63  56.00  60.1  49.88  4.05  60.67  2.25  52.22  8.97  

  

لداللة الفروق  ANOVAيبين نتائج تحليل التباين األحادي ) 13(جدول رقم 

  .التنظيمي وفقا لمتغير السن  في محور الوالء

  المحور
مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة 

  ف
  مستوى الداللة

الوالء 

  التنظيمي

بين 
  المجموعات

957.043  3  319.01  5.08  
0.004  

  دالة إحصائيا
داخل 

  المجموعات
257552.73  41  62.75    

  

      44  3529.77  المجموع
  

لداللة الفروق  ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي ) 13(الجدول رقم يبين 

 ون بالمدرسة الوطنية للجمارك عندبين المستويات المختلفة للموظفين الذين يعمل

حيث نالحظ من البيانات . يعزى لمتغير السن) α≥ 0.05(مستوى الداللة 

تهم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الوالء الموظفين إلدار  هالواردة في

 .تعزى لمتغير السن
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وهذه القيمة أصغر من قيمة مستوى )  0.004( فقد بلغت قيمة مستوى الداللة 

، مما يجعلنا نرفض الفرض الصفري و نقبل الفرض البديل الذي 0.05الداللة 

يؤكد على وجود فروق في مستوى الوالء التنظيمي بين أفراد العينة  تعزى لمتغير 

 .السن

أن مستوى الوالء التنظيمي جاء ) 12(خالل الجدول رقم ويظهر لنا ذلك من 

متوسط عند جميع الفئات العمرية وهذا بداللة المتوسط الحسابي الذي تراوح  ما 

،بحيث كان اضعف متوسط عند الفئة التي تراوح عمرها 60.67و48.16بين  

 ].46- 42[ وأعلى متوسط كان عند الفئة التي تراوح عمرها ] 30 -25[ مابين 

وللكشف عن اتجاه الفروق في السن بين مختلف المستويات العمرية فيما يخص 

 :حيث كشفت عن النتائج التالية " شيفي" متغير الوالء التنظيمي تم تطبيق معادلة

اتجاه الفروق في السن فيما يخص متغير الوالء التنظيمي ) 14(جدول رقم 

  45= لدى موظفي المدرسة الوطنية للجمارك ن 

قيمة الفروق بين   ت العمريةالفئا  

  المتوسطات

  مستويات الداللة

متغير الوالء 

التنظيمي للفئة 

  30- 25العمرية 

31 -36  7.842-  0.08  
37 -41  1.717-  0.96  
42 -46  12.509* -  0.01  

متغير الوالء 

التنظيمي للفئة 

  46 - 42العمرية 

25 -30  12.509*  0.01  
31 -36  4.667  0.71  
37 -41  10.792  0.11  

  
على نتائج معادلة شيفي التي كشفت عن مستويات الفروق وداللتها المعنوية  بناء

 )14(الجدول رقم بين فئات العمرية لموظفي المدرسة الوطنية للجمارك، يبين 
في ] 46-42[أن الفروق كانت لصالح الفئة الثانية التي تراوح عمرها مابين 
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ن هذه الفئة تمثل مرحلة الشيخوخة مستوى الوالء التنظيمي وهذه نتيجة منطقية أل
 ).نهاية المسار المهني( 
  

  يبين ترتيب فئات السن بالنسبة لمتغير الوالء التنظيمي  :)15(جدول رقم 

  العدد  السن
  =0.5  

1  2  

25-30  19  38.44    

37-41  8  39.64  39.64  

31-36  12  41.34  41.34  

42-46  6    46.00  

  0.657  0.222    مستوى الداللة

  
عن ترتيب فئات السن على ضوء مستوياتهم في  )15(الجدول رقم كما يكشف 

] 46 - 42[الوالء التنظيمي والتي يظهر فيها أن الفئة التي تراوح عمرها مابين
سنة ] 36-31[ سنة هي الفئة األكثر والء تليها الفئة التي حدد عمرها مابين 

سنة وأضعف فئة من حيث ]41 -37[ وتأتي في المرتبة الثالثة الفئة العمرية 
سنة إذا ما تم مقارنها بالفئة  ]30 -25[ بين الوالء هي التي تراوح عمرها ما

) 1987 (بحيث اتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل من القطان . األولى والثانية
مريم : وردت في دراسة (التي ) 1997 (السواط والعتيبي)  1995(ودراسة المير 

ودراسة كان   Stize (1977(و دراسة ستيز ) 26: 2009بن حمدان الحمداني،
، )2011فارس، : الواردة في دراسة Chan & Francesco) 2004(وفرانسكو

التي كشفت عن  وجود عالقة إيجابية بين العمر و كل من بعدي الوالء العاطفي 
والبعد األخالقي و أرجعت السبب أن بقاء الموظف لسنوات عديدة في المنظمة 

 .يجعله أكثر والء
 Abdullah Mohamed and Shaowjason (1999)كذلك نجد دراسة 

التي توصلت إلى وجود عالقة قوية بين العمر وااللتزام العاطفي عند العاملين 
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بوزارة الصحة بدولة اإلمارات مع وجود عالقة معاكسة بين العمر وااللتزام 
 .المستمر

التي كشفت على ) 1999(كما تعارضت نتيجة دراستنا مع دراسة  المعاني 

ة بين العمر والوالء التنظيمي وقد أرجع السبب إلى أن الكفاءة عدم وجود عالق

 )2009:24الحمداني،. ( واالمتيازات ال تحتسب بالعمر بل بمعايير أخرى

التي توصلت إلى عدم وجود فروق في إجابات ) 2009(و دراسة أبو العال 

لة المبحوثين حول الوالء التنظيمي يعزى لمتغير العمر، حيث كانت مستوى الدال

، مما 0.05وهي أكبر من مستوى الداللة  0.18لمحور الوالء التنظيمي تساوي 

 .أكد على أن العمر ال يؤثر في مستوى الوالء التنظيمي

تنص الفرضية على أن هناكعالقة : عرض وتحليل نتائج الفرضية الخامسة . 5

) ءات، التعامليةالتوزيعية، اإلجرا(إرتباطية بين العدالة التنظيمية بأبعادها الثالثة

والوالء التنظيمي وللتأكد من صحة الفرضية قمنا باستخدام معامل االرتباط 

  ."بيرسون"

  يبين معامل االرتباط بيرسون بين أبعاد العدالة التنظيمية )11(جدول رقم 

  و الوالء التنظيمي) العدالة التوزيعية، اإلجراءات، التعاملية ( 

  معامل االرتباط
الوالء 
  التنظيمي

  درجة الحرية
Df  

) ر( قيمة
  R   الجدولية
  

 مستوى الداللة
Sig  

  0.523  العدالة التوزيعية

43  0.489  
0.001  

  دال إحصائيا

  0.608  العدالة اإلجراءات
  0.508  العدالة التعاملية

  0.639  الدرجة الكلية
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 0.639المحسوبة قدرت بـ " ر"أن قيمة)11(الجدول رقم تشير النتائج من خالل 

المحسوبة تجاوزت  " ر"وبالتالي نجد أن قيمة 0.489الجدولية قدرت بـ" ر"و قيمة 

يدل  هذا على وجود عالقة  0.001الجدولية عند مستوى الداللة " ر"قيمة 

إرتباطية موجبة بين أبعاد العدالة التنظيمية والوالء التنظيمي حيث كان أقوى 

تم يليه على التوالي بعد  0.608قدر ب ارتباط في بعد العدالة اإلجراءات والذي 

وعليه تتفق نتيجة  0.508والعدالة التعاملية ب  0.523العدالة التوزيعية  بقيمة 

إل�أن عدالة Moorman)1991(مورمانهذه الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة 

اإلجراءات يمكن أن تكون مؤشرا لاللتزام التنظيمي أكثر من عدالة التوزيعية كما 

نتائج دراسته إلى وجود عالقة إرتباطية إيجابية بين شعور الموظفين  أكدت

فهداوي بالعدالة التنظيمية ووالئهم التنظيمي، في حين أكدت دراسة كل من 

إلى وجود عالقة قوية ) 2012( العبيديودراسة ) 2010(و ) 2004( والقطاونة

د ارتباط قوي وبنسب بين متغيرات العدالة التنظيمية واإليمان بالمنظمة وٕالى وجو 

متفاوتة بين أبعاد العدالة التنظيمية وأبعاد الوالء التنظيمي، وعليه نفسر هذه 

النتيجة التي توصلنا لها في دراستنا الحالية أنه كلما كان مستوى إحساس 

الموظفين بالمدرسة الوطنية للجمارك بالعدالة التنظيمية مرتفعا زاد ذلك من 

بعد  شفت النتائج عن وجود عالقة إرتباطية قوية بينمستوى والئهم لها، كما ك

الموظف في المدرسة  و الوالء التنظيمي،يدل ذلك على أن العدالة اإلجراءات

يدرك أهمية مبدأ المساواة واإلنصاف في تطبيق التعليمات والقوانين على جميع 

هتمت مهما كانت درجتهم في السلم اإلداري، وأنه مهما ا الموظفين دون استثناء

إدارة المدرسة بتحسين الظروف المادية للموظفين والمهنية إال أن مبدأ المساواة 

أهم  مؤشر للعدالة  والعدل في اتخاذ القرارات وتطبيقها على الموظفين يعد

  .التنظيمية بالنسبة لهم

   



    ��2017رس            07ا���د                                                                     ��� ا���
	� ا������                 

  ISSN:  1112-8070                                                              Revue de Développement  Humain: ر د�� 

238 

 

  :المراجع

اثر العدالة التنظيمية على سلوك الموطنة ). 2012.(أبوتايه، بندر كريم  -1
مجلة الجامعة اإلسالمية . مية في مراكز الوزارات الحكومية األردنيةالتنظي

 ).2العدد (  20للدراسات االقتصادية واإلدارية، المجلد 
ضغوط العمل وأثرها على الوالء ). 2009. (أبو العال،محمد صالح الدين -2

. التنظيمي دراسة تطبيقية على المدراء العاملين في وزارة الداخلية في قطاع غزة

  :تم استرجاعها من. رسالة ماجستير،الجامعة اإلسالمية غزة،فلسطين

https://eco.najah.edu/sites/eco.nagah.edu/files.pdf 
تحليل عالقة بعض المتغيرات الشخصية ).2007.(أبوندا، سمية خميس -3

شهادة ماجيستر، . بااللتزام التنظيمي والشعور بالعدالة التنظيميةوأنماط القيادة 
 فلسطين.جامعة غزة، كلية التجارة ، قسم إدارة األعمال

. العدالة التنظيمية وعالقتها باإللتزام التنظيمي). 2014. (جقيدل، سمية -4
 :تم استرجاعها من.رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر

http://www.journals.ju.edu.jo/dirasat edu/article/.../3122.pdf 
قياس مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملين ).2005. (حنوتة، سامي -5

جارة، قسم شهادة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، كلية الت. بالجامعات الفلسطينية
 إدارة األعمال، فلسطين

الوالء التنظيمي ). 2009. (خليفات، عالء الدين صالح؛ المالحة، منى -6
وعالقته بالرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة 

 :تم استرجاعها من). 4-3العدد(25المجلد  دمشق، جامعة مجلة. األردنية
340.pdf-http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/.../289  

أثر الرضا الوظيفي على الوالء التنظيمي ). 2008. (عويضة، إيهاب أحمد -7
رسالة ماجستير غير المنشورة، الجامعة . لدى العاملين بالمنظمات األهلية

: ها منتم استرجاع. اإلسالمية، غزة
http://www.hrdiscussion.com/hr45239.pdf 



    ��2017رس            07ا���د                                                                     ��� ا���
	� ا������                 

  ISSN:  1112-8070                                                              Revue de Développement  Humain: ر د�� 

239 

 

أثر سياسات التحفيز في الوالء التنظيمي ). 2011. (فارس،سليمان -8

القانونية، المجلد مجلة دمشق للعلوم االقتصادية و . بالمؤسسات العامة

  :من  تم إسترجاعها.69): العدداألول(27

91. pdf-http://www.darnascusuniversity.edu.sy/mag/law/.../69 

دار كنوز : األردن. إدارة الموارد البشرية). 2012. (الحموري، صالح سليم -9

 .المعرفة للنشر والتوزيع

الوالء التنظيمي ألعضاء الهيئة ).2009(.مريمالحمداني،بن حمدان   -10
رسالة ماجستير،جامعة موتة، . التدريسية فيا لجامعات الخاصة بسلطنة عمان

 : سترجاعها مناتم . عمان
http://www.elibrary.medui.edu.my/books/2014/MEDIU4659PDF 

العدالة التنظيمية وعالقتها بسلوك الموطنة ). 2014.(الذهبي، حياة -11
رسالة ماجيستر، قسم علم االجتماع، . نظيمية لدى العامل بالمؤسسة الجزائريةالت

 .جامعة أدرار
. أثر القيادة بالقيم على الوالء التنظيمي). 2015. (السقاف، صفوان أمين -12

: تم استرجاعها من). 1العدد ( 16مجلة علوم االقتصادية اليمنية، المجلد 
http://www.sustech.edu/staff_publication/2015.pdf 

العدالة التنظيمية ).2013.(الشنطاوي، تواف موسى؛ العقلة، ريما محمود -13
. في جامعة اليرموك وعالقتها بأداء أعضاء هيئة التدرييس فيها سبيل تحسينها

 ).4العدد( 14 مجلة العلوم التربوية والنفسية األردنية، المجلد
العدالة التنظيمية وعالقتها بااللتزام أثر ). 2012.(العبيدي، نماء جواد  -14

مجلة تكريت .التنظيمي دراسة ميدانية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 )24العدد ( 8للعلوم اإلدارية واالقتصادية، مجلد

دراسة حالة أثر الحوافز على الوالء التنظيمي ). 2013. (مزوار، منوبة  -15
. الجزائر رسالة ماجستير،جامعة بومرداس،.على عينة من المؤسسات العمومية

 :تم استرجاعها من



    ��2017رس            07ا���د                                                                     ��� ا���
	� ا������                 

  ISSN:  1112-8070                                                              Revue de Développement  Humain: ر د�� 

240 

 

.http://www.dlibrary.univ.boumerdes.dz.8080/handle/.../1819

pdf 
16- Arai, k. (1995).organization loyalty a preliminary study 

hototsubshi. Journal of economics, 36(1):21-32.Retrieved 

from:http://hermes-ir.lib-hit-u.ac.jp/.../Hjeco 

17- Baldwin, s. (2006). Organization justice copyright 

institute  for employment studies. Retrieved from: http:// 

www.  employment- studies.co.uk/system/.../mp73.pdf –  

18- Jaros,s.(2007).meyer and allen mode of organizational 

commitment measurement issues. Retrieved from  :http:// 

www.steveJaros .com/…./Jaros-icfai-2007-Mayer-and Allen7 

19- Gilmour, s. M. (2006). organizational culture the 

communication of loyalty anethrrography. Master’s thesis by 

research, communication studies university of Canberra. 

Retrieved from: http://www.muse. Jhu.edu/J journal/ 

sof/summary/ V 804/48 

20- Mcmarom,b. (2007). Organization commitment 

relationship commitment and their association with 

attachment  style and locus of control.                                    

In partial fulfillment of the requirements for the degree, 

Master of science in psychology. Retrieved from: 

http://www.livingdementia.com /.../organization_relationshi 

21- Timothy, a. (2004).organizational justice and stress the 

mediating role of work family confect  . journal of applied 

psychology,89(03):395-404.Retrieved from: http://www. 

timothy-judge.com /work-family 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Revue de développement Humain 
 

 

Revue scientifique périodique a comité de 

lecture 

 

Laboratoire Education et Développement 

Université d’Oran2 
 

 

  
  
  
  
  
 

N° :07                                       Mars : 2017                                              
 



 

                                                                  

 
 

 

 

Revue de  Développement Humain 
 

Revue scientifique périodique à comité de lecture 

 

 

 

 

 

 

 

Université Oran 2 « Ahmed Ben Mohammed » 

Laboratoire Education et Développement 

 

 

 

:Dépôt légal 

2007 – 4118 

<><><><><> 

 

:ISSN  

8070- 1112 

 

2 0 1 7 R SAM                 * * * * *              0 7  :ON    


