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 نمط  الشخصية وعالقتـه  بالدافـعيـة  لإلنـجـاز 

  لتالميذ المرحلة الثانوية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعة مستغانم     هني الحاج احمد. أ 

  

                      :مقدمة 

 

ئري في نظرًا للتغيرات االجتماعية و الثقافية  التي مر بها المجتمع الجزا     

الحقبة التي وضعت فيها بذور خلق مراهقه اليوم ، والتي صاحبها سلوكات غير 

سوية زادت من انخفاض معدالت اإلنجاز لدى فئة المراهقين نتيجة الكتسابهم 

سمات شخصية غير سوية في ظل إهمال أسس و مبادئ التنشئة اإلجتماعية ، 

ٕاعادة و  الت إستقطباب األمنبمبرر أن كل اهتمام هياكل الدولة انصب حول محاو 

المنظومة التربوية في  االستقرار ألفراده ، باإلضافة إلى التغيرات التي طرأت على

طرق تدريسها و حجمها الساعي التي نادت به الهيئات االتربوية و  الموادالبرامج و 

، مما يبرز أهمية التكنولوجي العالميين العلمي والعليا كضرورة لمواكبة التطور 

 ركيز على األنماط الشخصية ألفراد المجتمع كوسيلة فعالة لتقويم سلوكهمالت

  .خدمة مجتمعهمو  توجيههم إلى خدمة ذواتهمو 

وقد أسهمت التحوالت اإلجتماعية و اإلقتصادية السريعة التي مرت بها     

الجزائر في تحقيق معدالت نمو متسارعة في كافة المجاالت حيث مرت بطفرة 

نموها يقترب من الصفر و الالأمن في جميع الميادين ، تلتها  أولى جعلت معدل

يذكر في  تطورها مثاًال فريدًا يقتدى به وطفرة ثانية جعلت من معدالت نموها و 

 ، إذ قادت االنتائج السريعة غير المسبوقة في تقدم معظم المحافل الدولية

لى إحداث تغيرات االقتصاد الجزائري و عودة األمن ألفراد المجتمع الجزائري إ

  .سريعة في أنماط التفكير و السلوك في المجتمع بصفة عامة 
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بالمقابل فقد صاحب هذه التطورات تغيرات في أنماط السلوك و أنماط      

الحياة عامة بتأثير الثقافات الخارجية نتيجة االنفتاح على العالم الخارجي  

بل الجزء الزهيد من االمتيازات كضريبة العولمة على المجتمعات النامية دفعها مقا

ترتب عنها ظهور بعض السلوكات غير السوية  ،المتقدمة لهاالتي تقدمه الدول 

على مراهقي المجتمعات النامية بحكم أن فئة المراهقين هم أول المستهدفين 

،  و تجاربهم في الحياة ، لنقص خبرتــتهم الجانب السلبي للثقافات الغربية لصقل

ضطرب شخصيتهم تبالتالي  الفتية التي لم يكتمل بناؤها بعد، هم وطبيعة شخصيت

ليجدوا أنفسهم خارجها   المدرسة  في نهاية المطاف لتقل دوافعهم اإلنجازية داخل

، ل ما تحمله من عبارات الفشـــل والخسرانمفصول بك أو راسب شهادات  حاملين 

 النضمام إلى عالم الجهل، و الولوج عالم البطالة طويلة األمد بمعدالت تؤهلهم

، فتجدهم يطلبون الموت بامتطائهم أمواج البحر بألواح تشبه تلك التي والجهال

، بأحالم تنتهي بانتهاء بلوغ أفق زرقة البحر، بدافع العيش بسالم دهمتحويها لحو 

  .بأكبر الخسائرو  في الضفة الثانية التي ال يبلغها إال قلة األقلية

  :ـ أهداف الدراسة 

هذه الدراسة للبحث في أنماط شخصية المراهق حسب نظرية حديثة في  جاءت

 منشئها واسعة في شموليتها ، ضخمة في نتائجها ، و هي نظرية التقلبات النفسية

التي سميت كذلك بنظرية الدافعية ، وعالقة هذه األنماط بالدافعية لإلنجاز لدى و 

  .فئة المراهقين المتمدرسين بالتعليم الثانوي

الدافعية  و) الهادف المهيمن (د اهتمت الدراسة بعالقة أحد أنماط الشخصية لق  

لإلنجاز لدى تالميذ التعليم الثانوي ، إنطالقا من الخلفية النظرية لنظرية التقلبات 

، لصاحبها ة أنماط الدافعية المكونة للسلوكالنفسية والتي تعرف كذلك بنظري

ت أو الفترات بدًال من السمات بدليل أن الطبيب آبتر التي تقوم على مبدأ الحاال

ذلك حسب  ، وع أو غير مندفع في الوضعية نفسهاالفرد يمكن أن يكون مندف

إستعداده الذهني الذي يكون عليه والحالة النفسية التي يكون عليها من حين 
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  ألخر، على هذا األساس تظهر أهمية هذه الدراسة في جانبيها النظــــري

 .والتطبيقي 

و أهم نظرياتهما،  ة عن الشخصية و الدافعية لإلنجازدم الدراسة معلومات نظريتق

كما تقدم معلومات عن الفروق في نمط الشخصية الهادف بين التالميذ المقيمين 

  .بالمدينة و المقيمين بالريف

في ضوء ما تسفر عنه هذه الدراسة من نتائج و توصيات يمكن للقائمين على 

ج التربية و تكوين التالميذ بمختلف المدارس و ذلك بوضع إعداد و تطبيق برام

البرامج التي تسهم في تنمية سمات الشخصية اإليجابية للتالميذ غير الهادفين 

بعد معرفة الفروق في نمط الشخصية بينهم وبين الهادفين بغرض إحداث تكامل 

تحصيلية في شخصية ذوي الدافعية لإلنجاز المنخفضة التي تظهر في نتائجهم ال

  .خاصة و توجيههم لألفضل

 ان موضوع الشخصية من أعقد المواضيع التي إهتم بها علماء النفس حديثاً   

أصبحوا يولونها اهتمامًا بالغًا ، بحيث جعلوا لها مكانًا مستقًال من بين مناهج و 

الدراسات النفسية التي تشمل الجوانب المختلفة للشخصية وكيفية نموها والعوامل 

  .رة فيها وكيفية قياسها وذلك لتنظيرها بنظريات مختلفة المؤث

، هذا به العالم  األمريكي ميشال  آبترمن  بين هذه  النظريات ما جاء    

األخير الذي أكد في نظريته المسماة نظرية التقلبات النفسية على وجود أربعة 

كن أن أزواج  متضادة  في شخصية  الفرد تظهر في تصرفاته و سلوكاته إذ يم

يتميز الفرد بزوج منها في يوم واحد أو كأن ينتقل من نمط الى ضده في نفس 

الوقت من موقف ألخر ، من بين  أألزواج األربعة حسب آبتر نمط الشخصية 

  .الهادف أو غير الهادف 

بالمقابل و بنفس القدر الذي شد إنتباه العلماء إلى دراسة موضوع الشخصية 

ظهر عن كل نمط من سلوكات واعية أو غير واعية  إهتموا كذلك بدراسة ما ي

  .يرجع البعض منها الى مجموعة من الدوافع التي منها الدافعية لإلنجاز

  :ـ اإلشكالية 
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ما عالقة بعض أنماط : تبلورت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي    

يذ التعليم الشخصية حسب  نظرية التقلبات النفسية بالدافعية لإلنجاز لدى تالم

  ؟ الثانوي بمدينة مستغانم

  : و منه تفرعت التساؤالت التالية 

ـ هل توجد فروق حقيقية بين التالميذ المقيمين في الريف و المقيمين في المدينة 

  من حيث نمط الشخصية المهيمن وفق نظرية تقلبات النفسية ؟

ية الهادف ـ هل توجد فروق حقيقية بين الذكور و اإلناث من حيث نمط الشخص

  .وفق نظرية التقلبات النفسية ؟ 

ـ هل  توجد فروق حقيقية بين أفراد العينة من حيث تخصصاتهم الدراسية من 

   .حيث نمط الشخصية الهادف؟ 

 : الفرضيات 

 وجد عالقة بين نمط الشخصية الهادف المهيمن حسب نظرية التقلبات النفسيةتـ 

 .الثانية من التعليم الثانوي والدافعية  لإلنجاز لدى تالميذ المرحلة

ـ توجد فروق حقيقية بين التالميذ المقيمين في الريف و المقيمين في المدينة من 

  .حيث نمط الشخصية المهيمن وفق نظرية تقلبات النفسية 

ـ توجد فروق حقيقية بين الذكور و اإلناث من حيث نمط الشخصية الهادف وفق 

  .نظرية التقلبات النفسية 

فروق حقيقية بين أفراد العينة من حيث تخصصاتهم الدراسية من حيث ـ توجد 

  . نمط الشخصية الهادف

  :إجراءات الدراسة     

 :   ـ مكان الدراسة

ات موزعة أجريت الدراسة األساسية للبحث بثالثة عشرة ثانوية من مجموع ثانوي 

 واختيار .صودةريقة مقوقد تم إختيار هذه الثانويات بط. على تراب والية مستغانم

التالميذ المطلوبين لإلجابة على أداتي الدراسة الذين يمثلون عينة البحث، عدا 

شرط واحد يكمن في أن يكون تالميذ هذه الثانويات في مجموعهم يقيم بعضهم 
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 في الريف و البعض اآلخر في المدينة ، فتم اختيار ثانويات من وسط المدينة

 .دينة وثانويات تقع في بعض بلديات الم

  : العينة 

 أنثى  195را و ذك 170  فردا من بينهم  365شملت عينة الدراسة األساسية     

  .حيث ينحدر أفرادها من محيط إجتماعي و إقتصادي متقارب 

 169(يقيم أفراد عينة البحث األساسية بمناطق ريفية و بمناطق حضرية   

 137(الشعب التالية ، يتوزعون على ) بمنطقة حضرية 196بمنطقة ريفيـة ، 

، ويتمدرسون تحت نفس ) علوم تجريبية 141تقني رياضي ،  87آداب وفلسفة، 

  .الظروف المدرسية بصفة عامة

  : ـ أدوات جمع المعطيات 

  :للحصول على معطيات الدراسة الكمية طبقت  األداتين التاليتين     

  :المعدل (TDS)ـ  مقياس نمط الشخصية الهادف آلبتر 1

ا المقياس من طرف العالم آبتر و ترجم إلى اللغة الفرنسية ثم إلى اللغة صمم هذ

  :العربية الذي يقيس نمط شخصية التلميذ و المقسم إلى جزأين هما 

  :يتضمن المعلومات الشخصية عن التلميذ منها: الجزء األول

  .تاريخ إجراء الفحص الذي يبين مدة إجراء الدراسة: التاريخ -

م المؤسسة التي يدرس بها التلميذ حاليًا لتحديد اإلطار المكاني اس:  المؤسسة  -

  .للدراسة

جنس التلميذ الذي يمثل اإلطار الجوهري الذي يقوم عليه المتغير : الجنس -

  .المستقل لنمط الشخصية قيد الدراسة

تحديد محيط إقامة التلميذ حضريًا كان أو ريفيًا و الذي يمثل :   مكان اإلقامة  -

  .إلطار الجوهري الثاني الذي يقوم عليه المتغير المستقل للدراسةكذلك ا

تخصص دراسة التلميذ األكاديمية الحالية من إحدى االختيارات : الشعبة  -

التالية علوم تجريبية أو تقني رياضي أو آداب وفلسفة و الذي يمثل اإلطار 
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دها تعليمة و بع. الثانوي الذي تقوم عليه الدراسة األساسية في هذا البحث

  .المقياس و طريقة اإلجابة على فقراته بتحديد إختيار واحد لكل فقرة

فقرة  42يتضمن مجموعة عبارات المقياس التي في مجموعها : الجزء الثانيـ 

بثالث اختيارات يكون االختيار الثالث في كل مرة اإلجابة ال أدري التي يطلب 

غير /نها ال تعبر عن أي نمط هادفمن التلميذ محاولة استعمالها أقل ما يمكن أل

هادف ؛ ويتم تقدير كل فقرة من فقرات المقياس على سلم ثالثي الفئات حيث تقع 

  اإلجابة عن كل فقرة بأحد االختيارات أ،ب،ج 

ثم تجمع الدرجات المحصل عليها التلميذ في المقياس؛ يتراوح مدى الدرجة الكلية 

 14و  00على كل فقرات المقياس ما بين التي يتحصل عليها التلميذ عند إجابته 

درجة لكل بعد ، إذ تعبر الدرجة العالية القريبة من القيمة العليا عن انتماء التلميذ 

إلى نمط الشخصية الهادف ، والدرجة المنخفضة التي تقترب من الدرجة الدنيا 

بعدي تعبر عن انتماء التلميذ إلى النمط غير الهادف بدرجات متفاوتة  بالنسبة ل

  .الجدية و التخطيط ، وعكس ذلك بالنسبة لبعد تجنب النشاط 

  :وعليه فمقياس نمط الشخصية الهادف مصمم يتكون من ثالثة أبعاد هي  

فقرة مرقمة ومتبوعة باالختيار الذي يقيم وفقه  14يضم هو اآلخر  :بعد الجدية -

، ) أ(17، ) ب(16، ) ب(14، ) ب(13: البعد لكل فقرة منه على التوالي 

، ) أ(37، ) ب(33، ) أ(31، ) ب(29، ) أ(28، ) ب(24، ) ب(23، ) ب(22

التالي مثًال إذا أجاب  و يتم تقدير إجابات التلميذ على النحو) . أ(39، ) ب(38

  تحسب له عالمة واحدة ) ب(باختيار اإلجابة  13على الفقرة رقم 

عالمة هذه الفقرة في  فال تحسب له) أ(و إذا كان اختياره في نفس الفقرة هو  

مجموع العالمات المحصل عليها في هذا البعد ؛ وٕاذا كانت إجابته على الفقرة 

ال تحسب له عالمة ، و إذا كانت إجابته االختيار ) ب(باختيار اإلجابة  17رقم 

تحسب له عالمة واحدة  في المجموع النهائي لهذا البعد ؛ معناه للحصول ) أ(

يط مثًال تجمع فقط تقديرات االختيارات التي تلي أرقام على تقديرات بعد التخط

  . الفقرات كما هو مبين الترتيب التسلسلي السابق 
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 فقرة مرقمة و متبوعة باالختيار الذي يقيم وفقه 14يضم   : بعد التخطيط  -

، )أ( 8، )أ(7 ،)أ( 6 ، )ب( 4، )أ( 2، )أ( 1: البعد لكل فقرة منه على التوالي

 ، ) أ( 42، )أ( 41 ، )ب( 32، )ب(27، )أ( 26، )أ( 25، )ب( 20، )أ( 10

  .يتم تقدير إجابة التلميذ في هذا البعد بنفس الطريقة الواردة في بعد الجديةو 

فقرة مرقمة ومتبوعة باإلختيار الذي  14يضم كذلك   :   ـ بعد تجنب النشاط 3 

، ) أ(11، ) أ(9، ) ب(5، ) ب(3: يقيم وفقه البعد لكل فقرة منه على التوالي 

، ) أ(35، ) أ(34، ) ب(30، ) أ(21، ) أ(19، ) ب(18، ) ب(15، ) أ(12

، و يتم تقدير إجابات التلميذ في هذا البعد بنفس الطريقة ) ب(40، ) أ(36

  .الواردة في بعد الجدية

  : ـ استمارة الدافعية لالنجاز  2

نجاز والتي تمثل صممت استمارة الدافعية لإلنجاز لقياس دافعية التلميذ لإل

  اإلطار الجوهري للمتغير التابع الذي تقوم عليه الدراسة الميدانية للبحث ، تتكون 

االستمارة باإلضافة إلى جزء المعلومات الشخصية مثل المقياس األول للبحث ، 

فقرة بخمس اختيارات متفاوتة  48من أربعة أبعاد تضم بالتساوي في مجموعها  

ر وفقها حسب تجاه الفقرة موجبًا كان أو سالبًا، و يتم في الدرجة لكل فقرة ، تقد

النهاية حساب مجموع الدرجات المحصل عليها التلميذ في المقياس ككل ، 

درجة  48و 240فتصبح الدرجة الكلية للتلميذ في هذه االستمارة تتراوح ما بين 

 : إلنجاز فهيتقيم وفقها دافعية التلميذ لإلنجاز ، أما أبعاد استمارة الدافعية ل

  : بعد التفوق والتنافس -

تقيس فقراته مدى إقدام ) باتجاه سالب 2باتجاه موجب ،  10(فقرة  12يضم  

الفرد على أداء أعماله بنشاط وحماس وتوليه أداء المهمات الصعبة ، وتقديره 

أهمية التنافس التعليمي بتحقيقه أهدافه في وقت قياسي مقارنة بأقرانه في الفصل 

سسة باعتبارهم كمنافسين له ، للحصول في النهاية على مكافأة نتائج أو المؤ 

 .نجاحه المدرسي ، كتسلمه جوائز مثًال أو انتقاله إلى األقسام العليا

  : بعد اإلتمام و المثابرة -
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تقيس فقرات البعد الثاني ) فقرات سالبة  4فقرات موجبة ،  8(فقرة  12يضم     

مه ، وسعيه إلى بذل الجهد مضاعف لحل قدرة التلميذ على تركيز  إهتما

المشكالت الصعبة ، والمواظبة المستمرة في مواجهة و تحدي الفشل مع إمكانية 

 .التضحية بالجهد و الوقت لتحقيق األهداف المنشودة و التفاني في تحقيقها

 : بعد تحمل المسؤولية -

البعد مدى  تقيس فقرات هذا) فقرات سالبة  5فقرات موجبة ،  7(فقرة  12يضم  

التزام التلميذ بما يكلف به و أدائه بجدية وعلى أكمل وجه ، وتحمل مسئولية 

نتائج أفعاله سلبية كانت أو إيجابية ، وتقديم أهداف و رغبات الجماعة التي 

  .ينتمي إليها ، والتفاني في تحقيقها إذا كان مسئوًال على هذه الجماعة خاصة

 : بعد التخطيط للمستقبل   -

يقيس البعد األخير من ) باتجاه سالب  2باتجاه موجب ،  10(فقرة  12يضم   

أبعاد االستمارة إمكانية و قدرة التلميذ على إعداد مخططات عملية تشمل في 

 مجملها األهداف التي ينوي بلوغها 

في المستقبل الدراسي أو المهني ، ومهارته في توزيع هذه المخططات وفق جدول 

ب طبيعة و أهمية كل هدف في حياته ، والتزامه بتحقيقها زمني يوضع مسبقًا حس

 .بالتوزيع المخطط

  :ـ األساليب اإلحصائية لمعالجة المعلومات 

طبق  برنامج صائية المتبعة في تحليل النتائج أما عن األساليب اإلح   

SPSS
بحيث  استخدمت  النسب المئوية للتعبير عن مواصفات العينة بطريقة  17

ة حسب المتغيرات كمية كانت أو كيفية ، و أعتمد عليها في إيجاد رياضية رقمي

صدق المحكمين لتسهل المقارنة بين آراء المحكمين و بين المجموعات في 

  .متغيرات البحث 

كما أستخدم المتوسط الحسابي  إليجاد متوسط أعمار أفراد العينة ، و متوسط 

مط الشخصية الهادف ، وفي استجابات التالميذ أفراد عينة البحث في مقياس ن

  .استبيان الدافعية لإلنجاز  لمقارنة القيم المتوسطة لمجموعات متغيرات البحث
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االنحراف المعياري لمعرفة مدى انحراف أعمار التالميذ أفراد عينة  أستخدم  

البحث عن المتوسط الحسابي لها ، و كذا انحراف استجاباتهم في مقياس 

افعية عن القيمة المتوسطة و معرفة مدى تشتت كل الشخصية و في استمارة الد

  .مجموعة حسب متغيرات البحث 

أستعمل كذالك معامل االرتباط بيرسون لتقدير قوة ارتباط بين متغيرين يتمثالن  

  في نصفي فقرات استمارة الدافعية  في الدراسة االستطالعية لغرض إيجاد صدق 

  
 

تقدير قوة ارتباط فقرات االستمارة و فقرات االستمارة بالتجزئة النصفية ؛ و كذلك ل

المقياس المحك المستعمل في الدراسة إليجاد صدق اإلستمارة التالزمي ، 

نمط الشخصية الهادف ، ومستوى (واستعمل لتقدير العالقة بين متغيري البحث

و قد تم تقدير قوة العالقة بين متغيرات البحث حسب إشارة  )الدافعية إلنجاز

 تباط معامل االر 

  .و قيمته المطلقة المحصورة بين الصفر و الواحد الصحيح ) سالب/موجب(

إستعملت معادلة التصحيح لسبيرمان براون إليجاد معامل االرتباط الستمارة  و 

الدافعية لإلنجاز ككل بعد تجزئتها إلى نصفين في حساب معامل ثباتها بالتجزئة 

  .النصفية 

لتحويل درجات التالميذ المحصل عليها في  إستعملت كذالك الدرجة المعيارية

مقياس الشخصية و إستمارة الدافعية لإلنجاز الخام إلى درجات معيارية حتى 

  .يكون لدرجات التالميذ معنى في إطار مجموعة الدرجات 

و بالرجوع إلى المنحنى اإلعتدالي فإن الدرجات المعيارية المقبولة للتالميذ 

الموافقة ] 3+،3-[لتي تنتمي إلى المجال في مقياس نمط الشخصية هي ا

و بالنسبة للدرجات ) د ثالثة تالميذتم من خاللها استبعا(للمنحنى اإلعتدالي 

  التي تنتمي  لإلنجاز هي   إستمارة  الدافعية  في للتالميذ   المعيارية المقبولة

  ).تم من خاللها استبعاد تلميذ واحد ] ( 3+،3-[   المجال إلى 
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للكشف عن الفروق بين درجات  ا أستخدم تحليل التباين أحادي االتجاهوأخير     

رين األول مستقل تصنيفي مجموعتين من األفراد في حالة وجود متغي

نمط (بع الثاني تا و) أدبي/رياضي  تقني/أنثى، علمي/حضر، ذكر/ريف(

؛ و لمعرفة ) بعاد مقياس نمط الشخصية الهادف، أالشخصية الهادف بوجه عام

يتم بالرجوع إلى جداول اإلحصائية للنسبة  لة الفروق حسب قيم ف المحسوبةدال

  ) البسط(لدرجات حرية التباين الكبير  0.01،  0.05الفائية عند مستوى الداللة 

، و تحدد قيمة ف الجدولية التي تقارن ) المقام(و درجات حرية التباين الصغير 

القيمة االحتمالية  للقيمة ف حسب  بقيمة ف المحسوبة ؛ أو بالرجوع إلى الداللة

   .في حالة استعمال برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية بالحاسوب 

 : عرض النتائج و مناقشتها 

  .تم عرض النتائج و مناقشتها وفق تسلسل الفرضيات 

 : الفرضية العامة 

الدافعية النفسية و  من حسب نظرية التقلباتوجد عالقة بين نمط الشخصية الهادف المهيتـ  

 .لإلنجاز لدى تالميذ المرحلة الثانية من التعليم الثانوي

استنادا إلى النتائج المتوصل إليها في الدراسة الميدانية التي تمثل الجزء 

استخالص النتائج النهائية حول مدى تحقق الفرضيات  و التطبيقي  للبحث ،

التساؤالت  ، حيث أشارت  التي وضعت كإجابات مسبقة قابلة للقياس لمجموعة

النتائج اإلحصائية إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين التالميذ المقيمين بمناطق 

 والمقيمين بمناطق ريفية في نمط الشخصية الهادف المهيمن  لصالح حضرية

، و عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  التالميذ المقيمين بمناطق ريفية

العلميين والتقنيين واألدبيين في نفس متغير البحث ،  اإلناث و بينو  الذكور

ووجود عالقة طردية بين نمط الشخصية التالميذ الهادف المهيمن و دافعيتهم 

لإلنجاز، وعليه تمكن الباحث من اإلقرار بتحقق فرضية البحث العامة القائمة 

على وجود عالقة موجبة بين نمط الشخصية الهادف الذي تحكمه مجموعة من 

والدافعية لإلنجاز لدى  العوامل منها مكان اإلقامة و الجنس و شعبة الدراسة
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 على ضوء ي ، للوصول في النهاية و تالميذ المرحلة الثانية من التعليم الثانو 

النتائج المتوصل إليها من هذه الدراسة إلى تقديم مجموعة من التوصيات تتمثل 

  ل المؤثرة في حاالت ما وراء في مجملها في ضرورة اإلهتمام بدراسة العوام

الدافعية لنمط شخصية التالميذ و بحث المشرفين على تربية و تعليم التلميذ في 

األسباب التي تجعل نمط شخصيته هادفًا لما له من عالقة بدافعيته لإلنجاز التي 

      ، باستخدام كل السبل من خالل تحصيله للمعرفة بوجه عامتظهر نتائجها 

اقتراح البرامج العالجية الالزمة ؛ والمقترحات التي لخص الباحث الوسائل و و 

البعض منها في بحثه في الكشف من خالل دراسات أخرى معمقة عن الفروق 

     في نمط الشخصية تحكمه عوامل أخرى غير تلك الواردة في البحث الحالي 

 .ربطها بمتغيرات أخرى و 

ن في الريف و المقيمين في المدينة من حيث نمط توجد فروق حقيقية بين التالميذ المقيميـ 

 .الشخصية المهيمن وفق نظرية تقلبات النفسية 

ان نتائج الدراسة األساسية كانت قيمة ف فيها لتحليل التباين األحادي 

الدالة إحصائيًا على وجود فروق جوهرية بين درجات  20.33= المحــسوبة ف 

فية و المقيمين بمناطق حضرية في نمط أفراد عينة البحث المقيمين بمناطق ري

الشخصية الهادف لصالح التالميذ المقيمين بمناطق ريفية و ذلك ألن متوسط 

      أكبر من متوسط فئة التالميذ المقيمين بمناطق حضرية  16.6=هذه الفئة م

، و أن مكان اإلقامة يؤثر في نمط الشخصية الهادف بنسبة  14.4= المقدر بـ مو 

  . مجموع العوامل المؤثرة فيه و هو تأثير متوســط ٪ من 5.36

بعد ( و فيما يخص المكونات الفرعية للنمط الهادف فكانت قيم ف على التوالي 

ما   إحصائياً  و قيم دالة)  4.25=، بعد التخطيط ف 37.46 =ف الجدية 

يستخلص  فإن طبيعة اإلطار الحضاري و الثقافي و القيم و المعايير الثقافية 

سائدة و القيم االجتماعية التي تمارس في مجتمع ما تؤثر بشكل مباشر أو غير ال

مباشر على نمط شخصية األفراد المنتمين لهذا المجتمع ، حيث أن هذه العوامل 

 غير  مجتمعة تلعب دورًا هامًا في تشكيل حاالت ما وراء دافعية الفرد الهادفة و
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ع في حدود ما يقدمه هذا األخير من احتياجات المجتمو  الهادفة وفقًا لمتطلبات

طرق التنشئة كما تطرق إليه رشاد علي موسى و  عادات و أساليب معاملة

أن نمط الشخصية ال ) 1994 (كما أشار إليه عبد اللطيف خليفة و )1994(

لذلك . يتخذ نمطًا محددًا في الثقافات المختلفة بل يختلف من ثقافة إلى أخرى 

ه الفروق بغية معرفة العوامل الثقافية التي تساهم في أصبح من المهم دراسة هذ

تشكيل نمط الشخصية الهادف ، و البحث عن السياق المالئم إلثارة الحاالت ما 

وراء الدافعية عند األفراد ، و بالتالي معرفة الظروف المحددة إلستثارة السلوك 

فرد الهادف ، الهادف لدى األفراد ، و الوقوف على المميزات العامة لشخصية ال

 .المرتبطة بالجانب اإلجتماعي الثقافي خاصة

توجد فروق حقيقية بين الذكور و اإلناث من حيث نمط الشخصية الهادف وفق نظرية ـ 

  .التقلبات النفسية 

فيما يخص الفروق بين أفراد عينة الدراسة األساسية حسب الجنس في نمط  

و هي  0.078بة تساوي الشخصية الهادف بوجه عام كانت قيمة ف المحسو 

و التي تدل على عدم   0.01و 0.05غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 

وجود فروق جوهرية بين درجات الذكور و اإلناث على مقياس نمط الشخصية 

بعد ( الهادف بوجه عام و في أبعاده الفرعية إذ قدرت قيم ف على التوالي 

و أن عامل الجنس يؤثر في نمط  ) 3.75=، بعد التخطيط ف 1.45=الجدية ف

  .  ٪0.86الشخصية الهادف لدى تالميذ عينة البحث بنسبة ضئيلة جدًا تقدر بـ 

الذي يقول )  2003( إن هذه الفرضية تتالءم مع دراسة عبد الرحمان بن بربكة  

المجتمع الجزائري يسعى و بكل ما أوتي من مقومات لمجارات المجتمعات  أن

         الثقافي في مجال التطور بكل أنواعه، االقتصادي و  األخرى السباقة له

االجتماعي بصفة عامة ، فالمرأة الجزائرية  شهدت لها األيام بأدوارها البطولية و 

أيام الثورة المجيدة ، مما سمح لها بتسجيل اسمها ليس فقط في الذاكرة الوطنية ، 

، هذا ما فتح أمامها باب  بل حتى في ذاكرة الشعوب العربية األخرى و الغربية

التطور و اإلزهار لتدخل من بابه الواسع بإنجازاتها و جهودها المستمرة لتعديل 
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الحقوق المشروعة لها في فرص التعليم و التوظيف ، لتتسع بذلك دائرة أدوارها 

نقابية جديدة ، و حتى  بفتحها لنفسها أدوارًا إجتماعية وسياسية و جمعوية  و

، إذ المقيمين بالريف في حد ذاته بين أفراده المقيمين بالمدينة وداخل المجتمع 

توسعت دائرة التطور لتشمل المقيمين بالريف بتزودهم بكل مقومات الحياة 

في المجتمعات  ، و إطالع سكان البدو على كل ما هو جارٍ الرفاهيةو   األساسية 

، المهنية المتاحة لهاية و التعليم، فانتهزت المرأة الريفية الفرص األخرى فيما حولهم

لى شهادات تأهيلية علمية فزادت نسبة اإلناث الريفيات المتعلمات الحاصالت ع

، فتخلت لرقمية و المشاهدات العينية لذلك، هذا ما تؤكده اإلحصائيات او عملية

 ،  عاداتها و إندفعت نحو عالم الشغلالمرأة ريفية كانت أو حضرية عن بعض 

المهنية ، فصاحب كل هذا التغير حدوث العديد من  تقلدت شتى المراتبو 

  .التغيرات في بنية السيكولوجية لشخصية المرأة 

توجد فروق حقيقية بين أفراد العينة من حيث تخصصاتهم الدراسية من حيث نمط ـ 

  .الشخصية الهادف 

فروق جوهرية بين بتطبيق تحليل التباين أحادي االتجاه عدم وجود دلت النتائج 

 في نمط الشخصية الهادفحسب تخصصهم األكاديمي د عينة البحث أفرا

يسود اإلعتقاد بعدم كفاية هياكل   بالنسبة للتالميذ المقيمين بالريف أو المدينة 

كل الشعب في الدولة إلستعاب كل المتخرجين مما يوحد طريقة تفكير تالميذ 

الجدية مام و اإلهت بالتالي في طريقة التخطيط له و بعدمو  نظرتهم إلى المستقبل

، ط الشخصية لديهم بالتخصص الدراسيعليه عدم تأثر نمفي تنفيذ البرامج و 

محمد شارف ( فتجدهم مدفوعين داخليًا إلى تقديم نشاطاتهم على حِدٍ◌ سواء

و فيما يخص الفروق بين أفراد عينة الدراسة األساسية في نمط   .1995)، سرير

جه عام كانت قيمة ف المحسوبة الشخصية الهادف حسب شعب الدراسة بو 

و   0.01و 0.05و هي غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة  0.106تساوي 

جوهرية بين درجات األدبيين و العلميين و التي تدل على عدم وجود فروق 

التقنيين على مقياس نمط الشخصية الهادف بوجه عام و في أبعاده الفرعية إذ 
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و ) 0.18=، بعد التخطيط ف 0.56=عد الجدية فب( قدرت قيم ف على التوالي

أن عامل شعبة الدراسة يؤثر في نمط الشخصية الهادف لدى تالميذ عينة البحث 

٪ ؛ كما كشفت قيم معامل اإلرتباط المستقيم 0.06بنسبة  ضئيلة جدًا  تقدر بـ 

مقياس نمط الشخصية حث على مقياس الدافعية لإلنجاز و بين نتائج عينة الب

بعد   :و في أبعاده الفرعية إذ كانت على التوالي) 0.575=ر(بوجه عام  الهادف

الدالة إحصائيًا عند مستوى   0.509=ر ، بعد التخطيط  0.499= الجدية ر

أما فيما يتعلق بالشعب فقد جاءت شعبة اآلداب و  0.01و  0.05الداللة 

تتالءم  .تقني رياضيال و الفلسفة في المرتبة الثالثة في الترتيب بعد شعبتي العلوم

تشير ان هذا التباين  إذ) 2003( نتائج هذه الفرضية مع دراسة زروالي وسيلة

في الترتيب الذي يرجع إلى توقعات األساتذة عن أداء و    ف في الفروق الطفي

الطلبة األدبيين و أفاق دراستهم بأنها توقعات سلبية محدودة مثيرة لإلحباط ، 

احتقارهم لقدراتهم مما يجعلهم شعب الدراسة و ألنفسهم و  سهم إلىنظرة التالميذ أنف

أو خشية الوقوع في يتحاشون االفتخار بإنجازاتهم خوفًا من رد فعل المجتمع 

، فيوجد فرقا واضحا في االتجاه العام نحو الدراسة لدى غالبية الخطأ المجهول 

تؤكد انه يغلب إذ ) 2002(الطلبة المقبلين على التعليم الثانوي كما ذكرته صبار

العلوم اإلنسانية إنخفاض مستوى  على الطلبة الموجهين إلى شعب اآلداب و

ا الدافع المعرفي لديهم أي ضعف الرغبة في المعرفة و اإلطالع بشكل عام و م

هم في بعض األوقات شعور ، حيث يعتريتعلق بتخصصهم الدراسي بشكل خاص

هي  قلق على المستقبل والالخوف من المجهول و  وعدم الثقة  بالضيق و

 اإلنسان و تشل حركته؛ هذا وقد يكون بالمقابل حافز خبرات شعورية تكبل دوافع 

تساهم بشكل مباشر في رفع دوافعهم الداخلية لفرض الذات لدى البعض اآلخر و 

، مما يجعل النفسية بما وراء الدافعية لديهم التي سميت في نظرية التقلبات 

عينة البحث تتقارب بين الشعب الدراسية ككل في متوسطات درجات تالميذ 

  .1999)عبد الرحمن عدس،  محمد(  مقياس نمط الشخصية الهادف
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  : خالصة

نستنتج من خالل هذه الدراسة انه يجب اإلهتمام بدراسة العوامل المؤثرة في 

 الحاالت ما وراء الدافعية لنمط شخصية التالميذ  والوقوف على األسباب

لتي تجعل من التالميذ ينتمون إلى النمط غير الهادف ، ومحاولة المواقف او 

جعلهم يغيرون بأنفسهم نمط شخصيتهم الذي هم عليه ، إلى النمط الجدي 

  .المخطط قبل تدني مستوياتهم اإلنجازية 

على الهيئات التربوية العليا المكلفة بتقويم و وضع البرامج و المناهج التعليمية  

تستثير في التالميذ رغبة البحث المستمر و إشباع حاجة  دمج مواد و نشاطات

حب اإلستطالع لديهم و إطالع المشرفين على التوجيه و اإلرشاد داخل المدرسة 

 لتوجيه التالميذ  للمهن المستقبلية ، و تحفيزهم على التخطيط للوصول إليها ،

كما يجب  .واإلصرار على بلوغها بعد برمجتها ضمن أهدافهم بصورة فعلية جادة

وضع برامج وقائية للتالميذ الذين لديهم سمات تنبؤ عن إتسامهم بالنمط غير 

برامج عالجية في سمات الشخصية للتالميذ الذين لديهم بعض  و الهادف

 التالميذو فتح نافذة الحوار بين . السمات المرتفعة لها عالقة بالنمط غير الهادف

ى تتاح للتالميذ فرص النقاش حول ما تدريسهم حت  والمشرفين على تربيتهم و 

  .أمنيات و ميول  و  يدور في خواطرهم من آمال

فصل و على األساتذة واإلداريين أن يؤمنوا بمبدأ الفروق الفردية بين تالميذ ال

، و أال يتحيزوا للعمل مع الجديين المخططين الواحد في نمط الشخصية لديهم

يتبعوا أساليب تربوية سليمة من شأنها  أنو  الهادفين ، مهمشين من هم دون ذلك

خلق فرص التعاون بين التالميذ ككل و تزويد الهيئات اإلدارية العلياو المدارس 

، لتمكين التالميذ من و التجهيزات المادية و المعنوية  الثانوية بمختلف الوسائل

 .رغباتهم و تحقيق ميولهم 
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  :استراتجيات التصرف لدى المدرس في الصف الدراسي 

 دراسة في تحليل السلوك الصفي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جامعة وهران       هامل منصور.د

 

 

 

يتعرض المدرس و التلميذة في الفصل الى مجموعة من المواقف التي : تمهيد 

 أساليبحيث يكون التعامل معها وفق استراتجيات و  قد تكون سلبية او ايجابية ،

غير ان هذه االستراتجيات قد . او تنميتها بما يخدم غايات الصف لمواجهتها 

او قد تشترك فيئة المدرسين في بعض  آلخرمن تلميذ و  آلخرتختلف من مدرس 

السلوكات التي تنبع من خبرتهم المشتركة او من خصائص المهنة التي يقومون 

  . إليهااو من صميم المؤسسة التي ينتمون  بها

بعض السلوكات  إنتاجو بالمقابل فان التالميذ قد يشتركون بدورهم في 

المشتركة التي ترتبط بدورهم و بوضعهم كتالميذ و بخصائص العمر الذين هم 

  . أنظمتهابما تسمح به قوانين المؤسسة التعليمية و  أيضا و فيه ، 

ت التصرف من بين المواضيع التي نالت اهتماما واسعا و تعد دراسة استراتجيا

بين الباحثين و الدارسين ، جراء االهتمام بالمشكالت الحياتية و المواقف التي 

مؤيد لقياس التحمل على انه  إلى، حيث  انقسم الباحثون  األشخاصيتعرض لها 

أشار ا قياسها كعمليات دفاعية او عمليات االنا كم اآلخرحاول البعض و   سمة

  ) . 1994(  إبراهيملطفي عبد الباسط ( دولنغ  و  اليه الزاروس

    قد سعى بعض الباحثين الى تحديد استراتجيات تحمل االفراد للمواقف الضاغطةو 

الذين ) Dolong  Lazarus et   )1983مواجهتها امثال الزوروس و فولكمانو 
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غط الذي يتعرض له حيث يريان ان الفرد يقوم يتقدير معرفي اولي للموقف الضا

  الذي تقدير الثانوي و ، لتاتي بعدها عملية الدر داللة ومعنى الحدث او المشكلةيق

تتم فيه استحضار العقل الستجابة محتملة فيقدر الفعل الذي يستطيع القيام به ثم 

و يرى الزوروس ان . يواجه بها الموقف تاتي عملية التنفيذ لالستجابة التي

فتقدير الموقف و تحديد االستجابة . تشكل منظومة دائرية العمليات الثالث

خاللها بتنفيذ  المناسبة ثم تنفيذها تعتبر عمليات مترابطة ، حيث يقوم الفرد من

) Billing et Moos)1984، موسو  بلينجوالتي عرضها كل من  استراتجياته 

  :فيما يلي 

ت الظاهرة التي يقوم ـ استراتجيات سلوكية نشطة و التي تشير  الى السلوكا 1

  .بها الفرد في تعامله مع المشكلة او الموقف 

ـ استراتجية معرفية و التي يبذل من خاللها الفرد جهدا قصد تقدير الموقف   2

  .الضاغط و تطويره 

ـ استراتجية احجامية و التي يتجنب من خاللها الفرد الموقف او المشكلة حيث  3

  . يختزل التوتر بطريقة غير مباشرة

الى اعتبار استراتجية التصرف التي )  1994( و قد ذهب ابراهيم لطفي ابراهيم  

فيها العامل المعرفي دورا اسماها عمليات التحمل الى انها عملية دينامية يلعب 

المدخل مة وال تعكس المداخل البنائية و او س اهي ليست اسلوبو . اساسيا

فاستراتجية  .ت التحمل مفصلة عن عمليا و السيكودينامي صورة واضحة 

التصرف بهذا المعنى متغيرة بتغير المواقف و ايضا بتغير الوضع العام للفرد 

التلميذ كأفراد يتعرضون لمواقف مختلفة فالدرس و . ) 2005،بشير بن الطاهر(

في الصف قد تحدث لديهم نوعا من الضغوط ، تدفع بهما الى استعمال هذه 

رى تتفق مع المجال الذي ينتمون اليه و المواقف االستراتجيات او استراتجيات اخ

. التي يتعرضون لها فيه و التي تظهر في اسلوب تعاملهم مع بعضهما البعض 

فهما يقيمان المشكلة التي قد يثيرها طرف منهما لالخر معرفيا ثم يحددان ماذا 

و قد تتمظهر استراتجياتهما في صورة . سيفعالن ، ثم يواجهان هذه المشكلة 
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وضعه و دوره و قوة  و لوكات يقومان بها كل انطالقا من خصائص شخصيته س

القانون الذي تمارسه عليه مؤسسته التي ينتمي اليها ، فقد يمارسان سلوكا نشطا 

او سلوك غير   الخ... يتميز بفعل جسدي كاللكمات او الحركات او التربيت 

نسحابي ينم على مشاعر مباشر يرمز الى الشعور بالتذمر او التقرب او سلوك ا

ال ترتبط بمصدر المشكلة ، بحيث ال يبالي احد باالخر بل تصدر سلوكات من 

  .هذا الطرف او ذاك تعبر على عدم المباالة بالموقف او االنسحاب منه 

الن كل فرد يختار االسلوب المناسب لمواجهة موقف ما في الفصل بنبع عن  و

 .سلوك اقدامي او تجنبيتوجيها انفعالي و تقيما معرفي و  احدهما فان ذلك يتطلب

  :استراتجية التصرف لدى المدرس 

 قد يكون من الطبيعي ان يركز المدرسون على صفوفهم في بداية كل سنة دراسية

و قد يتطلب هذا . من حيث ادارتها و حسن تسييرها وضبط سلوكات تالميذهم

تمكنهم من حسن  استراتجيات فعالة توصلهم الى اهدافهم و واالمر اساليب 

التصرف حسب كل موقف و اتجاه كل تلميذ  في حدود ما تسمح به القوانين 

  .التي تؤطر سلوك الجميع  

و بالرغم من ان المدرسين كاشخاص قد تبدو لديهم  نوعا من النمطية و الثبات 

في التعامل مع مواقف الحياة التي يتعرضون لها ، بحيث يظهرون نمطا خاصا 

خرون آو  Gorzynskyالتعامل مع هذه المواقف غروزينسكيبكل منهم في 

   عدم النمطية في سلوكاتهم  ، اال انهم قد يظهرون نوعا من المرونة و)1980(

مع المشكالت المرتبطة بها  عامل اذا ارتبط االمر بادوارهم وضعفا في ثبات التو 

 ،اريسالز  و كمانفول( حيث يستطعون انتقادها واعون بها كما انهم يكونون

Folkman et Lazarus  1980( . 

يتعامل المدرس بها الى  اساليب التعامل التي  تيو تشير هذه االستراتجيات ال

اال ان هذه . يتبناها  في مواجهة المواقف التي يتعرض لها في فصفه الدراسي 

االساليب قد تختلف من موقف الخر و من تلميذ الى اخر ، فقد يتبنى اساليب 
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التالميذ الذين يحبهم و االكثر انجذابا له ، في حين قد يتبنى اسلوبا   التسامح مع

  .معاكسا يتميز بالقساوة في نفس الموقف اتجاه تلميذ اخر يكون اكثر نفورا منه 

و قد يرتبط سلوك المدرس في صفه و استراتجيات تصرفه بنمط تسير صفه 

تمد سلوكات تطبعها الذي يميزه ،  و الذي قد يرتبط بنمط شخصيته  ، حيث يع

فقد استنتج  لوين . اطية او الفوضوية او الدكتاتوريةفي عمومها طابع الديموقر 

Lewin ,  و لبيتLippitte, و وايت white   ثالثة اساليب لتسير  1938عام

: النفس االجتماعي قد توصل اليها  الجماعة معتمدين على النتائج التي كان علم

بحيث يتميز كل منهم . اتوري و تسير فوضوي تسير ديموقراطي ، تسير دكت

فالمدرس الديكتاتوري تتميز . ص تطبعه و تهيمن عاى سلوك المسيربخصائ

ي يحدد سلوكاته في الفصل بانه هو مصدر التوجيهات كلها ، كما انه هو الذ

الخ ، في حين يتميز المدرس الديموقراطي بان كل ...االجراءات و حدود االنجاز

من اجراءات تنبع من الجماعة كما ان حدود االنجاز و سيرورته ما يصدر منه 

  .) , Milaret 1991، ميالري.( الخ ...ح بعد مناقشتها تعطى بشكل واض

ان هذه االساليب التسيرية قد تطبع بشكل عام سلوك المدرس في صفه ، اال ان 

كات يمنتها على باقي السلو هناك عوامل اخرى قد تتدخل لتعدلها او تحد من ه

، فقد تكون المسافة التي تفصل بين التلميذ و مدرسه من بين اهم العوامل االخرى

وب لديه الى التلميذ التي توجه استراتجيات تصرفه ، فقد تختلف من التلميذ المحب

، بحيث يتعامل مع كليهما معاملة مختلفة بالرغم من وجودهما في الذي ينبذه

 .انتاجهما لنفس السلوك االيجابي ونفس الموقف او اثارة نفس المشكلة ا

  :ـ استراتجيات تصرف المدرس اتجاه التلميذ المحبوب  1

يفضله على جميع  التلميذ الذي يقربه المدرس منه ويشير التلميذ المحبوب الى   

اعون مت هو يمثل نموذجا نشطا للمتعلمين، له سلوك حسن وتالميذ فصله 

فهو تلميذ اكثر انجذابا نحو المدرس  ،)2000Potvin et al، بوتفين (ومسؤول 

و قد يتبنى المدرس . ، بحيث تتميز عملية التفاعل بينه و بين مدرسه بااليجابية 

، فقد يعتبر االيجابية و ايضا التسامحاتجاهه استراتجية تصرف تتميز بالمرونة و 



  2011فبراير          03العدد                                                                                                     مجلة التنمية البشرية   

   Revue de Développement Humain                                                               ISSN :  1112-8070                          :رد�� 
         

              

 22

اخطاءه ليست خاصية تطبع سلوكه ، و يعتبره من البداية على انه تلميذ نجيب 

 ، فقد اوضح جوبان وقع منه اداءا تعليميا جيدا و احتراما عال لمعايير فصلهيت

،Jubin  )1991 (او التلميذ المفضل ان ملمح  في دراسته التي تناولت المحبوب

هذا تلميذ بالنسبة لمدرسيه يشتمل مسبقا على صفة النجاح وهو يتميز بكل 

  .خرين يعرفه اكثر من التالميذ االو  الصفات المفضلة لديه

قد يركز المدرس في عالقته معه على سلوكه الصفي الذي يرتبط و  

عيق سير باالنضباط النه  يعد السلوك الذي ال يثير مشكالت في الفصل و ال ي

المعيار ، بحيث يرتب احترام المعايير الصفية قبل الدرس اهم من الدرس نفسه

سلوكات خالقية و ط االتجاهات االفقيم الشخص التي تترجم نم<< ، المعرفي

الخضوع لسلطة المدرس ذات اهمية اكثر و   التعبئة الضرورية الحترام المعايير 

) . ,Gilly 257: 1980جيلي، (>>  من تلك القيم التي تتعلق بالمعرفة

احترام المعايير فيه ثم لصف و فالمدرسون يركزون على عامل االنضباط في ا

فليس الحصول ) .  , 1996Duran، وراند( يلتفتون الى اهتمام التالميذ بالتعلم 

مدرسه اال اذا على احسن النتائج وحده سوف يجعل من هذا التلميذ محبوبا لدى 

وحسن السلوك  عادة ما يكون منضبطا ذ الناجحلكن التلمي. كان تلميذا منضبطا

ان نسبة التالميذ ) Jubin )1991، ق، فقد كشفت دراسة جوباناالخال و

.  الربعهم ممن ال يتميزون بمستوى دراسي جيد ال تتعدى المفضلين لدى مدرسي

هي نسبة ضعيفة و في نفس الوقت فهي تعبر على ان التلميذ الناجح هو  و

  .التلميذ المنضبط  فهو في االخير التلميذ المحبوب لدى مدرسه

و من جهة اخرى فان التلميذ المفضل للمدرس قد يكون انثى بدال من ذكر ، 

ثر تفضيال ادة ما يميلون الى االناث ، حيث تعتبر التلميذات اكالن المدرسين ع

، النهن بباسطة يتميزن بما يتميز به التلميذ المحبوب لدى مدرسيهم من الذكور

حيث تكون ) 2000Bonnet et Strayer، سترايرو بونيه(من خصائص 

قل عدوانية من الذكور بل قد ال تظهر العتبارات أتصرفاتهن اقل عنفا و 
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اخالقية ترتبط بجنس االنثى التي ال يسمح لها بان تظهر بمظهر  ماعية واجت

  .)  2003منصوري عبد الحق،  ( الرجل

ان هذا التلميذ المفضل  قد يفرض على مدرسه تبني استراتجية تصرف  تتميز 

فيها عملية التفاعل بينهما  بااليجابية ، النه يتمثله ايجابيا اين يعتبر التمثل 

كما يدخل ضمن   في عملية التفاعل  في الفصل و في المدرسةعامال مهما 

اليها على انها التفاعل االجتماعي ، الن العالقة مدرس ـ تلميذ يجب ان ينظر 

و الن التلميذ المفضل له يتميز . ) , Staats 1986، ستاتس( تفاعال اجتماعيا 

مستواه بخصائص تؤثر على اتجاهه كالسلوك المنضبط و خصائصه الجسمية و 

التعليمي  فانه قد يتصرف اتجاهه باشكال من السلوك تزيد من تعزيز هذه 

الخصائص فيه من حيث تركيز عملية التفاعل عليه في الصف ،  فقد اوضحت 

و التي تناولت تفاعالت ) Sarrazy )2001، ازيالدراسة التي قام بها  سار 

الذين لديهم  والمفضلين مدرس ـ تلميذ في تدريس مواد الرياضيات ، ان التالميذ 

مرة في المتوسط خالل  6.35مستوى تعليمي افضل يوجه اليهم المدرس الكالم 

فالتلميذ المفضل  لدى مدرسه .  اتجاه التالميذ االخرين  3.63درسين مقابل 

يعتبر مركزا تدور حوله سلوكاته و عباراته و اماءاته و حركاته  التي تتميز 

  .التعلمي  عبارات التشجيع و تعزز سلوكهبااليجابية و التي تتضمن 

غير ان بعض المدرسين يميلون الى تبني استراتجية تتميز بالحزم و الشدة  

اتجاه كل التالميذ خصوصا اذا تعلق االمر بعملية الضبط في الصف ،  

معتبرين ان الليونة قد تفلت من ايديهم زمام التحكم والسيطرة ، لذلك اكدت عينة 

ي تناولت الضبط المدرسي في الحلقة االولى من التعليم االساسي الدراسة الت

لديها هي ان اساليب الضبط المفضلة ) 1995(ليوسف عبد المعطي مصطفى 

الن . الحزم و التي رتبها المدرسون في المراتب االولىالتي ترتكز على الشدة و 

لمدرس المحافظة عليها تعتبر محور اساليب الضبط التي يمارسها او السلطة 

كما انه قد ال يصح التميز بين . باالضافة الى استثارة التالميذ من اجل التعلم 

التالميذ في الصف ن الن ذلك قد  يشعرهم بالتذمر من ال عدل في المعاملة من 
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، فيتحولون الى عزل التلميذ المقرب منه و الوقوف في وجهه طرف مدرسه

بب له فيقفون بقوة في وجهه  محولين صراعهم مع مدرسهم الى الموضوع المح

 .) Jubin 1991جوبان(

  :ـ استراتجية تصرف المدرس اتجاه التلميذ المنبوذ  2

هو تلميذ ضعيف ال يستجيب لتوقعات مدرسيه يتميز  ان التلميذ المنبوذ 

تدفع بالمدرس الى تبني استراتجية خاصة ، الخ  ..بسلوكات تخل بمعايير الصف

معه تنبع من دوره و وضعه و انتمائه الى مؤسسة  تبني اساليب مقصودة ومعه 

العمرية التي يمر بها التلميذ  يضا تستند الى المرحلةأ و  ذات خصوصيات

و قد سعت بعض الدراسات الى تحديد هذه االستراتجية التي يتبناها  .وخصائصها

ر التي من بينها تلك الدراسة التي تناولت تسييالمدرس مع تلميذه المنبوذ لديه و 

حيث استنتج ) 139،2002المجلة الفرنسية للبداغوجيا رقم (النظام في الصف 

س اتجاه التلميذ غير المنضبط ، وهي من خاللها اربع استراتجيات يمارسها المدر 

ـ غياب  3. ـ ضغط مؤقت عليه  2. ع االنتباه ـ وضعية توزي 1: متدرجة كاالتي

  . ـ الخاصية التربوية  4 .الحوار االرادي

هذه االستراتجيات التي ينتقل من خاللها سلوك المدرس اتجاه التلميذ غير  ان

المفضل لديه من تركيز االنتباه عليه الى اعتماد اساليب تربوية عقابية ، قد 

تختل لديه او قد يتجاوز ترتيبها  فيذهب الى اسلوب من بين تلك االساليب 

ة في ظل موقف قد يكون مباشرة و قد يخرج عن المعايير المدرسية و التربوي

اكثر استثارة له ، فيتبنى استراتجية اكثر سلبية و اكثر عنفا تصل الى االصطدام 

 .الجسدي مع هذا التلميذ 

  :لفعل النشط ا

من خالل دراسته للسلطة البداغوجية في مدارس ) Thin , )2002الحظ تين 

ه في الصف قد االحياء الشعبية ان الصراع الذي قد ينشب بين المدرس و تلميذ

يدفعه الى اللجوء الى  سلطة اخرى او قد تذهب هيبته ،  فيخرج عن المعايير 

و عادة ما تتميز هذه . المدرسية ليمارس سلوكا ذاتيا ال يمت بصلة للتربية 
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السلوكات بالعنف الجسدي و اللفظي يقصد من ورائها تصغير صورة هذا التلميذ 

جعل منه عبرة لمن رجع سلطته المفقودة و يفي نظر ذاته و امام زمالئه حتى يست

اشكاال متعددة من العقاب  ، و عادة ما يستعمل هذا المدرسيعتبر في الفصل

، الن المدرسين ال زالوا يعتقدون ان العقاب الجسدي هو ممارسة تربوية البدني

تقليدية يتم اللجوء اليها كلما ضاقت السبل في عالج المشكالت التي يثيرها 

لما قام بدراسة ) Mercurio  )1972،ميركيوريوالميذ ، فقد كشف ض التبع

اتجاهات المدرسين خاصة الجدد منهم نحو العقاب باستعمال الضرب بالعصا في 

، ان المدرسون الجدد ال يحبذون استعمال العصا في انوية البنين بنيوزالنداث

، اال انهم ينتقلون الى هذا النوع من العقاب قاب في بداياتهم المهنية مباشرة الع

ان استعمال العقاب و . و هم يعتقدون ان الضرب امر مقبولمع مرور الزمن 

ان كافة المدرسين  تعليمية والبدني هو من صميم التربية و الممارسة ال

لم يعارض المدرسون ) Levine  )1978، تعملونه ، ففي دراسة لميري ليفينيس

منهم  100مدرسا سوى  360ليهم الدراسة و الذين بلغ عددهم اجريت ع نالذي

  .الستعمال الضرب في كافة انواع سوء السلوك 

        ان ممارسة المدرس السلوبه العنيف قد يخترق من خالله حدود دوره كمربي 

    التزاماته اتجاه المؤسسة التعليمية التي تحدد اشكال العقاب ، النها تشعره بالتقيد و 

دم الفعالية في هذه المواقف التي تتطلب ممارسة للسلوك االجتماعي الذي عو 

تساهم فيه ثقافة التلميذ و المدرس على حد سواء فتجعلهما يلتقيان في نقطة 

غير ان هناك دراسات اخرى حاولت اثبات العكس .  McIntyre, 1976واحدة  

ناسب تناسبا بحيث ذهبت الى ان استعمال العقاب امر غير محبب و انه يت

عكسيا مع خبرة المدرسين ، فكلما ازدادت خبرتهم كلما قل العقاب لديهم ، و من 

بين هذه الدراسات تلك التي قام بها سليمان الخضري الشيخ و محمد احمد 

التي كان من بين نتائجها ان اغلبية العينة عبرت عن تناسب  و) 1986(سالمة 

في المدارس  استخدام العقاب ريس ووالعمل بالتد  عكسي بين سنوات الخبرة

، غير ان الباحثان الحظا نسبة الرغبة في استعمال العقاب المتوسطة والثانوية
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قد اعتبر اخرون ان  و .ات الخبرة في المدارس االبتدائيةتتزايد بتزايد سنو 

الممارسة االيجابية لتعديل السلوك امر ممكن في كف السلوكات غير المقبولة 

 et al G. H. Madsen jr، خرونآدراسة قام بها مادسون و  بينت ، فقدفي الصف

يطرة على التالميذ المتمردين ان المدح  يعتبر احد عوامل ضبط الصف و الس 

 ).McIntyre,1976 Morrison etماكنتير موريسون و(فيه

ليب ان المدرسين قد ال يستعملون العقاب المادي فقط ،  بل يلتجئون الى أسا

    قل صداما مع التالميذ كاالهانة و الشتم مثال أ هم اكثر فعالية واخرى تبدو ل

 Merle ،لميذ الذي يكون له منه موقف سلبي، فقد الحظ مارلاو التشهير بالت

لما درس اهانة التالميذ في الوسط المدرسي ، ان هناك  افرادا من ) 2002(

ارجع ذلك الى انها  و قد. لعقاب التلميذ عينة دراسته يستعملون االهانة كاداة

منتوج االيديولوجية المدرسية التي ترتب التالميذ الى ضعفاء و غير قادرين 

لتسمح بهذه الممارسة عليهم من جهة  و من جهة اخرى فان احكام المدرسين  

ما هي سوى اعادة انتاج في النظام المدرسي لنظام تراتبي اجتماعي بحت يتيح 

  .خفض وضعية اخرى الرفع من قيمة مهنة مهيمنة و ي

ان اعتقاد المدرسين ان أساليبهم الممارسة في معالجة المواقف التي يثيرها 

بعض التالميذ الذين هم عادة ممن ال يرغبون فيهم ، قد تنتج عكس األهداف 

التي كانوا يتوخونها من هذه الممارسات ، حيث تكون سببا في حدوث مشكالت 

ان ) Lewis et Lovegrove  )1987اخرى ، فقد راى لويس و لوفيغروف

كثيرا من المدرسون يعتقدون ان اساليبهم  و سلوكهم فعالة في تسيير صفوفهم و 

فكثير من المشكالت الصفية ناتجة على التوجيه . هم بحاجة الى تغييرها

الغامض و الضعيف اعتقادا منهم ان تالميذهم يعرفون ما هو مطلوب منهم دون 

فحاجة التلميذ ) . , Mc-Daniel 1987ماك دانيال،  (الحاجة الى توجيه منهم 

الى توضيح ما يقوم به باستمرار يعتبر عمال اساسيا في تسيير الصف و ادارته 

و التحكم في التالميذ ، بحيث يمارس التلميذ سلوكا صفيا قد يكون موافقا لما 

يريده منه مدرسه ، األمر الذي يقلل من المشكالت الصفية خصوصا مع تلك 



  2011فبراير          03العدد                                                                                                     مجلة التنمية البشرية   

   Revue de Développement Humain                                                               ISSN :  1112-8070                          :رد�� 
         

              

 27

الفيئة من التالميذ الذين ال يشعرون بالنبذ بل بالغموض فقط فيما هو مطلوب 

  . منهم ، و يتجاوز المدرس اساليب القمع المتكررة 

     فيئة من التالميذ  يمارسه المدرس خصوصا اتجاه  المتكرر الذي  إن القمع

قد يضعف او اتجاه واحد منهم باستمرار قد يؤدي الى صراع مفتوح بينه و بينهم  

ى من سلطته او قد يجرده منها امام مجموع التالميذ اآلخرين ، مما يؤدي به ال

     ائرة مغلقة لتنتهي بغالب ، فيدخال الطرفان في دالدفع بهذا الصراع الى النهاية

عادة ما يكون التلميذ هو المغلوب النه هو حلقة ضعيفة لدى مدرسه  و ،مغلوبو 

  .عوامل معرفية و مؤسساتية و اجتماعية  الذي تسنده في ممارسة مهامه

  : الفعل الرمزي

و قد يستعمل المدرس أساليب أخرى ال ترتبط بأفعال نشطة مباشرة  في  

إستراتجيته بل يرتكن الى أساليب غير مباشرة كأمر الطالب بحل تمارين على 

هو يهدف بذلك الى اهانته أمام  و هو يدرك انه ال يستطيع ذلك  و السبورة

عر التلميذ بالحرج من هذا الئه ، و قد يتركه واقفا لوقت طويل ، حيث يشزم

،  او قد يعيد أوراق االمتحان وفق ترتيب يبدا باالفضل لينتهي بالضعيف الموقف

ف عبارة جيد جدا او عبارة سفيه و قد يضيف تعليقات على اوراق يو قد يض

) . , Merle 2002مارل ،  (التالميذ الضعاف ليضحك التالميذ اآلخرين 

فالمدرس بهذا السلوك ال يمارس قمعا مباشرا على التلميذ بل يمارس استراتجية 

تهين من التلميذ الذي لم ينجح او كان أداؤه الدراسي ضعيفا و كان  ممن يخلون 

  .باحترام معايير الصف و ينبذهم

  :االنسحاب 

التي تثيره في  اما اذا شعر  المدرس ان تلميذه هذا لن يكف عن تلك المواقف 

الصف و تشعره انه اقل قدرة في التحكم فيها و قمعها  فانه قد يلتجأ الى 

        موقف فيغض الطرف عليه إستراتجية أخرى تتميز باالنسحاب من ال

التي و    D.Hargreaves، ت الدراسة التي قام بها هارجريفز، فقد كشفويتجاهله

ة بين المدرس و التلميذ في المدارس حاول من خاللها دراسة العالقات التربوي
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الثانوية ، ان مدرسي االقسام السفلى يتميزون بخبرة اقل و يواجهون تالميذا اقل 

انضباط ، فيلتجؤون الى اساليب للتكيف مع الموقف التي يثيرونها من خالل 

االنسحاب ، بحيث يتجاهلون تلك المشكالت التي تحدث  في الصف و يبقون 

كتب يصححون اوراق التالميذ او يقومون باعمال مشابهة في جالسين خلف الم

و قد ياخذ االنسحاب منحى اخر حيث . حين يبقى الفصل في فوضى عارمة 

يفرض المدرس قراءة درس بصوت عال حتى يتجاوز التالميذ ذووا السلوك السيئ 

)sociologie scolaire : 44 ( تفع على االصوات الجانبية ويهيمن الصوت المر

 غير ان هذا االسلوب الذي يسلكه المدرس في الهروب من الموقف . خرىاال

يشعره  انه في نفس القوة و  الذي يثيره التلميذ قد يعزز لهذا االخير سلوكه السيئ 

مع مدرسه بل قد يذهب االمر بعيدا حينما يشعر ان سلطة مدرسه قد وضعها 

، ان )Thin, )2002قد الحظ تين ل. وضع اهتزاز، فيتشكل بينهما عقدام

الفوضى تسود معظم الفصول في مدارس االحياء الشعبية التي كانت موضع 

بحثه ، حيث اصبحت  السلطة البداغوجية للمدرسين موضع تساؤل فيها ، االمر 

الذي كان يدفع بهم الى اقرار نوع من التعاقد يحميهم من التعرض للصراعات 

و قد صرح كثير منهم انهم  يجدون  ،مع التالميذ و يحافظ على سلطتهم المباشرة

د صعوبات في التصرف اتجاه سوء النظام و أي سلوك من طرفهم  مبالغ فيه ق

سة سلوكات تتميز بالعنف قد تنتهي بممار . يثير صراعات مع هؤالء التالميذ

و من جهة اخرى فان استراتجية االنسحاب التي يتبناها  .الجسدي  اللفظي و

من اجل تعديل سلوك التالميذ مستلهما افكاره من  المدرس قد تكون مقصودة

افكار سكينر الذي يرى ان العقاب يختلف عن التعزيز ، و قد طالب باعتماد 

كما نصح المدرسين . طريقة تعديل السلوك على االثابة و ليس على  العقوبة 

باثابة السلوك المرغوب باستمرار و تجاهل السلوك غير المرغوب فيه و عدم 

فاالنسحاب ) . Skinner ,1971،سكينر( نه لم يحدث كأيق عليه و اعتباره التعل

في هذه الحالة قد ياخذ منحى ايجابيا و يصبح عمال مقصودا  يهدف الى غاية 

  .تربوية و ليس الى االهمال و ال مباالة او الخوف من التلميذ او عليه 
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درس اتجاه التلميذ غير المباالة الذي يتبناه الملو من الجدير بالذكر ان اسلوب ا

المرغوب فيه لديه ، ال ينبع من شعور يتميز باالمباالة كما هو الشان بالنسبة 

للتلميذ الذي ال يبالي به في الصف تماما ، بل هو ناتج عن سلوك انسحابي من 

  .مواقف تثيره و تشكل ضغوطا عليه 

  :الالمباالة 

تجاه بعض التالميذ  الذين ال يهمه ان استراتجية االمباالة التي يتبناها المدرس ا 

  امرهم قد تتطابق مع غياب المواقف التي قد يثيرونها ، الن وجودهم في صفه 

م، بل ال تتحرك او عدمه ال يحدث لديه تغير في سلوكاته او في مواقفه اتجاهه

، او السلب بااليجاب  التعليمي  سلوكه  يعززون تالميذ ال  ، فهم انفعاالته نحوهم

تكون تفاعالته معه تتميز بالبرودة ال تميل نحو الشدة السلبية كما هو  بحيث

الحال لدى التالميذ المنبوذين و ال تميل نحو الشدة االيجابية كما هو الحال 

  .بالنسبة للتالميذ المفضلين لديه 

و من جهة اخرى فان هؤالء التالميذ ال يثيرون مواقف تلفت انتباه مدرسيهم 

  يشعرون المدرس بضعفهم فهم ال  الدراسي قد يتميز بالوسطية كما ان مستواهم 

لذلك فان المدرس قد ال يشعر بوجودهم في صفه بحيث  .او تفوقهم فيه   الدراسي

ال تربطهم بهم عالقات انفعالية سلبية تتميز بالحقد و الرفض كما هو الشان 

. الميذ المحبوبين لدهالتقرب مثل التبوذين او انفعاالت تتميز بالحب و بالنسبة للمن

كما ان هؤالء التالميذ  .الروتينية لديه واالستقرارفهو يسلك معهم سلوكات تتميز ب

، فهم كما خالله عدوانا او تقربا من المدرسقد يتميزون بسلوك ال يظهرون من 

اال انهم قد يتعرضون الى . اشرنا ال يلفتون انتباه زمالئهم و ال انتباه مدرسيهم 

وا سلوكا ما مدرس من حين الى أخر متى اثاروا انتباهه او اثار مالحظات ال

، مارل(الرهبة منه والقلق  ذي يشعرهم بالخوف و، االمر الفيتعرضون الى أهانته

قد يتكلم عليهم مدرسهم اذا طلب منه ذلك بنقص في و ). نفس المرجع

 ) . 1986نشواتي ، ( االستعدادية 
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  :خالصة 

يير الصف يتطابق مع طبيعة المواقف التي يثيرها ان أساليب المدرسين في تس

التالميذ من خالل ادائهم الدراسي و مدى احترامهم لمعايير الصف و أيضا 

مستواياتهم االقتصادية و االجتماعية الذي ينتج لديه مشاعر التعلق و النبذ و 

  ان التصنيف الذي ينتج على المدرس من خالل تفاعله المستمر مع . االمباالة 

تالميذه يعتبر عامال اساسيا في ممارسة االستراتجية المناسبة التي يواجه بها 

تالميذه و السلوكات المنتجة لديهم ، فقد تتطابق اساليب التعامل مع العالقة 

االنفاعلية التي تربط المدرس بالتلميذ بحيث تحدد هذه العالقة طبيعة رد الفعل و 

قة التربوية تعتبر ذات اهمية قصوى في ان هذه العال .اسلوب العقاب و الثواب 

عملية التدريس التي لم تعد فعال معرفيا معزوال على العوامل االخرى التي تكون 

 . المجال الذي يتم فيه كالعالقات االجتماعية مثال 

  :المراجع 

    ، استراتجيات التكيف مع المواقف الضاغطة) 2005( بشير بن الطاهر -1

مة على ضوء متغيري نمط الشخصية و الدعم عالقتها بالصحة العا   

رسالة دكتوراه دولة غير منشورة   معروف احمد ،  إشرافاالجتماعي ، تحت 

 .الجزائر  ، علوم التربية ، جامعة وهرانو    قسم علم النفس

 ، دار الغرب للنشرات المعلم االنتاجية، صف)2003(منصوري عبد الحق -2

 .والتوزيع، وهران ، الجزائر

، الضبط المدرسي في الحلقة ) 1995( بد المعطي مصطفىيوسف ع -3

: مجلة كلية التربية، جامعة االزهر، القاهرة ، ع االولى من التعليم االساسي ، 

 . 280ـ  253: ص ص . ، اغسطس 51

، اتجاهات )1986(سليمان الخضري الشيخ و محمد احمد سالمة  -4

 .جامعة قطر ة ،كلية التربي المعلمين نحو استخدام العقاب ، حولية 

، عمليات تحمل الضغوط في )  1994(  لطفي عبد الباسط ابراهيم -5

لدى المعلمين ، مجلة مركز البحوث   عالقتها بعدد من المتغيرات النفسية 

 .125ـ  95: ، ص ص  5: ’ ،  3:التربوية ، بجامعة قطر ن السنة 

6- Beranger,P. et Pain,J. (1995), L’autorité et l’école: fin de  

système , France . 
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 واقـع المشاركـة فـي صناعـة القـرار

  في الجامعات الجزائرية لـدى عضـاء هيئـة التـدريس 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   جامعة وهران    رريب اهللا محمد .د                                     

 

  :مقدمـة
مبادئه األساسية في إدارة الحكم ، إذا كان اإلسالم قد عّد الشورى مبدأ من 

فإن اإلدارة المعاصرة اعتبرت أسلوب المشاركة إحدى مقومات وخصائص 
  .المنظمة

وتقوم فكرة المشاركة في العمل على أساس أن العاملين في التنظيم يشعرون 
بالرغبة في اإلسهام في تحديد أهداف التنظيم، بحيث تمكنهم المشاركة في مجال 

التنظيم وبما يتعلق بمصالحهم الشخصية، وأن هذه المشاركة تساعد أعمال ومهام 
على إقامة العالقات اإلنسانية الطيبة، وتقوية الشعور باالنتماء للتنظيم الذي 

  . يعمل فيه الفرد
اد ـإن المشاركة في صناعة القرار تؤدي إلى صناعة قرار أفضل، و إيج

االشتـراك في صنع القرار على  الحلول للمشكـالت، باإلضـافة إلى ذلك يسـاعد
المنظمة،وربط  االلتزام بتنفيذه بكفاءة ، كما يساعد على توحيد المجموعة أو

  .أهداف الفرد بأهداف المنظمة
و في ضوء ما سبق يصبح واقع المشاركة في صناعة القرار لدى أعضاء 

 .هيئة التدريس في الجامعات الجزائرية إحدى المتغيرات الواجب دراستها

  : همية الدراسةأ
  :تنبثق أهمية هذه الدراسة من

أهمية واقع المشاركة في صناعة القرار ألعضاء هيئة التدريس في  - 
  .الجامعات الجزائرية
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إنها تغني مكتبات الجامعات الجزائرية، نظًرا الفتقارها إلى مثل هذه  -
 . الدراسات عن واقع المشاركة في صناعة القرار لدى أعضاء هيئة التدريس

  إلقاء الضوء على أهم المشكالت التي تعاني منها الجامعة الجزائرية -
  : مشكلة الدراسة

) 2000/2001(عة قسنطينة أكدت ندوة أقيمت بمناسبة الموسم الجامعي لجام
، على تقوية الصلة البيداغوجية بين )أيام دراسية حول البيداغوجية(بعنوان 

ه الندوة إشكالية العالقة الثالثية بين أطراف أعضاء هيئة  التدريس، وعالجت هذ
أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وأكدت على ضرورة العمل مًعا لمعالجة و   اإلدارة 

  ).3: 2000،مجلة بريد الجامعة.( الجزائريـة ـكالت التي تعاني منها الجامعةـالمشــ
ها  تعاني فـي دراستها عـن الجامعـة الجزائريـة ، بأن )1993 طوطاوي(كمـا بينت  

  مـن مشكالت مـن بينها، عـدم مشاركـة أعضـاء هيئـة التدريس فـي قـرارات الجامعة
   . عـدم الرضا الوظيفي و

أن من أسباب أزمة التعليم العالي المتمثلة ) 2000 ،بوعشة(أظهرت دراسة  و
في تدهور المستوى التعليمي، راجع إلى أن أعضاء هيئة التدريس ُمنعوا من 

ة في العديد من القضايا المتعلقة بالجامعة وظّلوا مهمشين فيما يتعلق االستشار 
بضرورة قيام أوصى الباحث  بترقيتهم، ومساهمتهم في النهوض بالجامعة، و

أعضاء هيئة التدريس بتقاسم العمل، إليجاد الحلول للمشكالت اإلدارة الجامعية  و 
  .    التي تعاني منها الجامعة

  :لدراسة كما يلي و يمكن صياغة مشكلة ا
ما واقع المشاركة في صناعة القرار لدى أعضاء هيئة التدريس في  -

  .؟ الجامعات الجزائرية
  :ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس سؤالين فرعيين هما 
ما مستوى مشاركة أعضاء هيئة التدريس في صناعة القرار في الجامعات  -

  الجزائرية من وجهة نظرهم؟
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          ة بين الجامعات الجزائرية الثالثداللة إحصائي هل هناك فروق ذات -
تعزى إلى مشاركة أعضاء هيئة التدريس في صناعة ) قسنطينة، وهران، الجزائر(

 القرار؟

  : أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة السابقة لمعرفة واقع المشاركة في 

  :في الجامعات الجزائرية من خاللصناعة القرار لدى أعضاء هيئة التدريس 
تحديد مستوى المشاركة في صناعة القرار لدى أعضاء هيئة التدريس في   -

 .الجامعات الجزائرية

معرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الجامعات الجزائرية  -
 .أعضاء هيئة التدريس في صناعة القرار تعود إلى مشاركة

  :منهج الدراسة

  :الباحث المنهج الوصفي لغرض التعرف على الواقع وذلك من خالل  وظف
أعضاء هيئة التدريس  دراسة واقع مستوى المشاركة في صناعة القرار لدى -

 .الجزائرية  في الجامعات

  :تحديد المفاهيم
  :وألغراض هذه الدراسة تم تحديد المفاهيم التي وردت فيه وهي

المشكالت، وتقديم الحلول البديلة،  عملية تحديد" هي : صناعة القرار -
   (Holt, 1993:131)".تنفيذه و واختيار بديًال واحًدا 

تعـني دعـوة القائـد لمرؤوسيه، و االلتقاء "  :المشاركة في صناعة القرار -
لمناقشـة مشاكلهم اإلدارية التـي تواجههم، و تحليلها و محاولـة الوصـول إلـى  بهـم 

لها، مما يخلق الثقة لديهم، إلشراك القائد لهم في وضع  أفضل الحلول الممكنة 
 ) . 1995:218كنعان ،(    "اإلدارية   الحلول المالئمة للمشاكل 

 : الدراسات السابقة

توصل الباحث إلى بعض الدراسات التي تناولت واقع المشاركة في صناعة 
 :القرار، وهي كاألتي
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لى معرفة مدى تأثير مشاركة هدفت هذه الدراسة إ ):1993( دراسة سنبل -
عضو هيئة التدريس في صنع القرار الجامعي، وبينت هذه الدراسة أن أعضاء 
هيئة التدريس لديهم إحساس بعدم المشاركة الكافية في القرارات التي يرون 
ضرورة مشاركتهم بها، مما يولد لديهم اإلحساس بعدم األهمية وهذا بدوره يؤثر 

  .على عطائهم التربوي
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى  ):1996(دراسة السهالوي، الناجم -

المشاركة الحالية والمرغوبة لعضو هيئة التدريس في كليتي التربية والزراعة 
وكذا معرفة معوقات المشاركة في . بجامعة الملك فيصل في صنع القرار اإلداري

ة أدنى من صنع القرار توصلت هذه الدراسة إلى أن مستوى المشاركة الحالي
المستوى المرغوب في جميع القرارات، و إن العائق األول أمام المشاركة في كلية 

  .التربية كان مركزية القرار، شكلية المشاركة
هدف هذه الدراسة هو التعرف على  :)Cyrus  )1986 سايروس دراسة  -

بين العالقة بين الروح المعنوية والشعور بالمسؤولية في عملية اتخاذ القرار 
و من بين النتائج التي .أعضاء هيئة التدريس  في المدارس العامة الكولومبية

توصلت اليها إن المدراء مسؤولين عن عملية تطبيق المشاركة في الممارسات 
  . اإلدارية لتحديد الروح المعنوية عند أعضاء هيئة التدريس

مستويات هدفت هذه الدراسة الى معرفة ال: )Burke )1988بارك دراسة   -
 هي القرارات التقنية  ، و الحقيقية والمرغوبة للمشاركة في اتخاذ القرارات الثالثة

و توصلت الى النتائج  .الفنية –التنفيذية والقرارات اإلدارية  -القرارات اإلدارية و
  :التالية
  .مستويات المشاركة الحقيقية والمرغوبة كانت اكبر في القرارات التنفيذية -
مشاركة في القرارات الفنية أكثر بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس الرغبة بال  -

   .ذوي الخبرة الطويلة
  . هناك فروق في الجنس في المشاركة في القرارات التنفيذية ولصالح الذكور  -
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الشعور السلبي لدى أعضاء هيئة التدريس بأن اشتراكهم ليس له تأثير حقيقي 
  .على القرارات النهائية

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على  ):Beeson  )1992  بيسون دراسة -
طبيعة مستوى التعاون وعمقها بين المديرين وأعضاء هيئة التدريس في المدارس 
التي تطبق نظام اتخاذ القرارات بالمشاركة في فيكتوريا  و توصلت هذه الدراسة 

تعزيز إلى إن طبيعة أوضاع أعضاء هيئة التدريس وقبول المرؤوسين ومتطلبات 
التي تواجه . التعاون التخاذ القرارات من شأنها المساهمة في الحد من الصراعات

  .أعضاء هيئة التدريس الجدد
هدف هذه الدراسة  ):Charles   & Karr  )1995شارل و كار دراسة  -

هو معرفة مستوى مشاركة أعضاء هيئة التدريس في اتخاذ القرارات وتأثيرها في 
و من نتائج هذه الدراسة هي المشاركة الفاعلة ألعضاء .لطلبةاألداء األكاديمي ل

  هيئة التدريس في اتخاذ القرارات ترتبط بعالقة ايجابية مع أدائهم الوظيفي التي 
كما ان رضا أعضاء هيئة التدريس . تنعكس ايجابيا على األداء األكاديمي للطلبة

علية طرائق ووسائل قياس والمديرين للمهام المناطة بهم وقناعتهم لوظائفهم، وفا
  .اتخاذ القرارات وتنفيذها تنعكس ايجابيا على مستوى المشاركة في اتخاذ القرار

و قد استفادة الباحث من هذه الدراسات في الكشف عن واقع المشاركة في 
باإلضافة إلى .صناعة القرار لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الجزائرية

كلة الدراسة الحالية، أهدافها، و أهم النتائج التي المنهجية من حيث تحديد مش
  .توصلت إليها لمقارنتها بالدراسة الحلية

  : اإلجراءات المنهجية للدراسة

 : الدراسة االستطالعية -

 تقتصر هذه الدراسة على أعضاء هيئة التدريس: المجال البشري

  وهران،(  تقتصر الدراسة الحالية على الجامعات الثالث :المجال المكاني -
  .)الجزائر، قسنطينة

 . استغرقت مدة هذه الدراسة ثالث شهور: المجال الزمني -
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عضـو هيئة التدريس لمعرفة ) 62(تم اخذ عينة أولية  تقدر ب : العينة  -
 . مدى صالحية ونجاح المقياس وذلك بطريقة عشوائية

اة لجمع من اجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام أد: أدوات الدراسة  -
 :المعلومات الالزمة و ذلك

لمعرفة مستوى مشاركة أعضاء هيئة التدريس في  صناعة القرار، تم تصميم 
قرارات مجلس :عبارة موزعة على أربعة مجاالت هي ) 43(استبيان ، تكون من 

، قرارات اللجنة الكلية، قرارات المجلس العلمي، قرارات اللجنة العلمية للقسم
  .مالبيداغوجية للقس

قام الباحث ببناء أداة الدراسة وتم عرضها على مجموعة من الخبراء واجري 
  .لها معيار الصدق والثبات للتأكد من وضوحها

قام الباحث بعرض أداة الدراسة على مجموعة من : صدق األداة  -
المحكمين ذوي الخبرة في المجال التربوي والنفسي في قسم علم النفس وعلوم 

قت أراء المحكمين في معظم العبارات، و قد اعتبرت موافقة التربية و قد اتف
  . صدق أداة الدراسة المحكمين على عبارات االستبيان بعد التعديل بمثابة 

باستخدام طريقة إعـادة  تم حساب معامل الثبات ألداة الدراسة: ثبات األداة -
األداة علـى  لجميع مجاالت) الفاكرونباخ(، و بطريقة االتساق الداخلي االختبار

عضـو هيئة التدريس تـم اختيارهم من جامعـة وهران من   )62(عينة مؤلفة مـن 
من قسـم علـم ـي كلية  العلـوم االجتماعية ، و قسـم علم النفس وعلـوم التربية ف

، أما بطريقة )0.98(ات بطريقة إعادة االختباروبلغ معامل الثب.  االجتماع
  ).0.83(االتساق الداخلي بلغ 

 .الدراسة األساسية -

، سعضو هيئة التدري) 320(تكونت عينة الدراسة األساسية من  :العينة -
من جامعة ) 121(، ومن جامعة وهران) 69(، ومن جامعة الجزائر) 130(منهم 

%) 21(قد تم اختيارهم بطريقة االختيار العشوائي الطبقي وبنسبة  قسنطينة، و
 .ردًا ف) 1476(من المجتمع األصلي البالغ 
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  .األقسام في الجامعات الجزائرية   يوضح عينة الدراسة األساسية على ) 1(جدول 

  عدد أعضاء هيئة التدريس  األقسام    الكليات  الجامعة

ئر
زاـــــ

لج
ا

  

    

  اآلداب واللغات

  اللغة العربية
  اللغة الفرنسية
  اللغة األسبانية
  اللغة اإلنجليزية
  اللغة  األلمانية

  مةالترج

18  
23  
11  
8  
11  
13  

  الحقوق
  القانون العام

  القانون الخاص
6  
11  

  العلوم االجتماعية

علم النفس وعلوم 
  التربية

  علم االجتماع

18  
11  

  130المجموع                                                                     

ران
وه

  

  

  

  اآلداب واللغات

  

  

  اللغة العربية
  نسيةاللغة الفر 

  اللغة األسبانية
  اللغة اإلنجليزية
  اللغة األلمانية

  الترجمة

9 
5  
5  
6  
6  
3  

  الحقوق
  القانون العام

  القانون الخاص
4  
4  

  العلوم االجتماعية

علم النفس وعلوم 
  التربية

  علم االجتماع
  الفلسفة

11  
9  
7  

  69       المجموع                                                    

نة
يـــ
طـــ

سن
ق

  

  اآلداب واللغات

  اللغة العربية
  اللغة الفرنسية
  اللغة األسبانية
  اللغة اإلنجليزية
  اللغة األلمانية

  الترجمة

14  
15  
15  
15  
15  
6  
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  الحقوق
  القانون العام

  القانون الخاص
8  
6  

  العلوم االجتماعية

علم النفس وعلوم 
  التربية

  علم االجتماع
  الفلسفة

9  
11  
7  

  121                                                         المجموع

  320المجموع الكلي                                                   

 

  :األساليب اإلحصائية -

  : وقد استخدمت عدة أساليب إحصائية لتحليل البيانات مثل
اد معامل الثبات إليج) Pearson correlation) (بيرسون(معامل ارتباط  -

 بطريقة إعادة االختبار 
(Retest) .  

لإلجابة عـن سـؤال الدراسة األول تم حساب النسبة المئوية لمعرفة مدى  -
المشاركة الكلية ألعضاء هيئة التدريس في صناعة القرار بحيث قسمت هذه 

ما حصل على نسبة أقل  -مستوى متدني - : المشاركة إلى ثالثة مستويات وهي
  %.50من 

  .%75وأقل من  -%50ما  حصل على نسبة  -مستوى متوسط  -

  .فأكثر% 75ما حصل على نسبة  - مستوى عال -
  تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  -

لإلجابة عن السؤال الثاني المتعلق بمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات  -
تعزى إلى ) الجزائر، قسنطينةوهران، (داللة إحصائية بين الجامعات الثالث، 

مشاركة أعضاء هيئة التدريس في صناعة القرار فقد تم حساب تحليل التباين 
  . One-Way Anova. األحادي

  :و تفسيرها عرض النتائج - 
  : السؤال األول 

ما مستوى مشاركة أعضاء هيئة التدريس في صناعة القرار في الجامعات 
  الجزائرية من وجهة نظرهم؟ 
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ابة على هذا السؤال قام الباحث بحساب النسبة المئوية لمعرفة مدى ولإلج
المشاركة الكلية ألعضاء هيئة التدريس في صناعة القرار في الجامعات الجزائرية 

  .كل على حدة ، ومن ثم إجمالي الجامعات الثالث
 

 أراء أعضاء هيئة التدريس في عينة الجامعات الجزائرية يوضح ) 2(الجدول 

  .جاه مستوى مشاركتهم في صناعة القرارت      

  %  العدد  مستوى المشاركة  عينة الجامعات الجزائرية

  جامعة قسنطينة

  76.13  67  مستوى متدني

  19.31  17  مستوى متوسط

  4.54  4  مستوى عال

  جامعة وهران

  81.41  92  مستوى متدني

  15.92  18  مستوى متوسط

  2.65  3  مستوى عال

  جامعة الجزائر

  79.83  95  ى متدنيمستو 

  17.64  21  مستوى متوسط

  2.52  3  عالمستوى 

  إجمالي الجامعات الثالث

  80  256  مستوى متدني

  16.87  54  مستوى متوسط

  3.12  10  مستوى عال

  
، إن مشاركة أعضاء هيئة التدريس  في صناعة القرار )  2(يوضح الجدول  

الذين شاركوا في المستوى  في جامعة قسنطينة كانت متدنية ، حيث قّدر عدد
، أما المستوى المتوسط فكانت نسبة %)76.13(عضًوا بنسبة ) 67(المتدني 

عضًوا، في حين أن نسبة ) 17(،  حيث كان العدد %)19.31(المشاركة فيه 
في المستوى %) 4.54(مشاركة أعضاء هيئة التدريس في  صناعة القرار بلغت 

  .أعضاء) 4(ريس العالي بمقدار عدد أعضاء هيئة التد
وفي نفس الجدول يتضح إن مشاركة أعضاء هيئة التدريس في جامعة  

وهران في صناعة القرار كانت متدنية، إذ بلغ عدد الذين شاركوا في صناعة 
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، وفي %)81.41(عضًوا بنسبة مقدارها ) 92(القرار في المستوى المتدني 
المستوى العالي لم ، بينما %)15.92(عضًوا بنسبة ) 18(متوسط المستوى ال

  %).2.65(أعضاء بنسبة )3(يتجاوز عدد الذين شاركوا في صناعة القرار 
إن مشاركة أعضاء هيئة التدريس في جامعة الجزائر ) 2(كما بين الجدول 

في صناعة القرار كانت متدنية، حيث بلغ عدد الذين شاركوا في صناعة القرار 
، وفي المستوى %)79.83(ارها عضًوا بنسبة مقد) 95(في المستوى المتدني 

، بينما قدر عدد الذين شاركوا في  %) 17.64(عضًوا بنسبة ) 21(المتوسط 
في الجدول ذاته بالنسبة  و %).2.52(أعضاء بنسبة )3(المستوى العالي بـ 

لمشاركة أعضاء هيئة التدريس في صناعة القرار في إجمالي الجامعات الثالث 
) 256(عدد الذين شاركوا في المستوى المتدني  كانت النسبة متدنية، إذ بلغ

، %)16.87(عضًوا بنسبة ) 54(، وفي المستوى المتوسط %)80(عضًوا بنسبة 
) 10(في حين بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا في المستوى العالي 

  %).3.12(أعضاء بنسبة 
الفرضيـة وعمـد الباحث إلـى استخراج المتوسطات الحسابية والمتوسطات 

واالنحرافات المعيارية، مـع القيمـة التائيـة لمجاالت المشاركـة فـي صناعـة القـرار 
 .لـدى أعضاء هيئـة التدريس فـي الجامعات الجزائرية، و كـل مجـال علـى حدا

 

  .يوضح المجال األول لمجاالت المشاركة في صناعة القرار) 3(جدول   

  العينة  المجال األول
المتوسط 

  ابيالحس

المتوسط 

  الفرضي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الحرية

قيمة ت 

  المحسوبة

الداللة 

  اإلحصائية

قرارات مجلس 

  0.05  23.77  319  9.55  30  17,30  320  الكلية

  

أعـاله، أن قيمة المتـوسط الحسابي ) 3(بالنسبة للمجال األول في الجـدول    
وبانحراف معياري ) 30(وبلغت قيمة المتـوسط الفرضي  ،)17.30(قدرت بـ

، وعنـد مقارنـة المتوسـط الحسابي بالمتوسـط الفرضي وباستخدام االختبار )9.55(
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و كانـت القيمـة التائيـة المحسوبة ) (One sample, T, Testالتائي لعينة واحـدة 
بـدرجة حـرية ) 1.96(بالقيمـة التائيـة الجـدولية البالغـة  هاوعنـد مقارنت ،)23.77(
تبيـن أن القيمـة التائيـة المحسوبة أكبـر  فقـد ،)0.05(عند مستوى داللـة ) 319(

مـن القيمـة التائـية الجدولية ، يعني هـذا أن المتوسط الحسابي أصغر مـن 
ة القـرار لدى أعضاء المشاركة فـي صناع أن مما يـدل علـى الفرضي،المتوسـط 

مشاركة  ،الجامعات الجزائرية مجال قرارات مجلس الكلية في هيئة التدريس في
  .ضعيفة

  .يوضح المجال الثاني لمجاالت المشاركة في صناعة القرار) 4(جدول 

  العينة  المجال الثاني
المتوسط 

  الحسابي

المتوسط 

  الفرضي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الحرية

قيمة ت 

  المحسوبة

الداللة 

  اإلحصائية

قرارات المجلس 

  0.05  19.79  319  12.08  36  22.62  320  العلمي للكلية

  

أعاله، أن قيمة المتوسط الحسابي ) 4(الجدول  يبينبالنسبة للمجال الثاني 
وبانحراف معياري ) 36(وبلغت قيمة المتوسط الفرضي ) 22.62(قدرت بـ

توسط الفرضي وباستخدام االختبار ، وعند مقارنة المتوسط الحسابي بالم)12.08(
وعند ) 19.79(بلغت القيمة التائية المحسوبة ف واحدة،لعينة ) T.Test(التائي
) 0,05(بداللة إحصائية عند مستوى داللة بالقيمة التائية الجدولية  هامقارنت

فقد تبين أن  ،)0.05(عند مستوى داللة ) 319(بدرجة حرية ) 1.96(البالغة 
المحسوبة أكبر من القيمة التائية الجدولية  يعني هذا أن المتوسط  القيمة التائية

المشاركة في صناعة   أن يشير إلىٍ الحسابي أصغر من المتوسط الفرضي مما 
القرار بالنسبة لهذا المجال لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الجزائرية 

  .مشاركة ضعيفة
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  .مشاركة في صناعة القراريوضح المجال الثالث لمجاالت ال) 5(جدول 

  العينة  المجال الثالث
المتوسط 

  الحسابي

المتوسط 

  الفرضي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الحرية

قيمة ت 

  المحسوبة

الداللة 

  اإلحصائية

قرارات اللجنة 

  0.05  18.92  319  8  30  21.52  320  العلمية للقسم

     
توسط الحسابي قدرت تبين أن قيمة الم) 5(بالنسبة للمجال الثالث في الجدول 

، وعنـد مقارنة )8(وبانحراف معياري ) 30(وقيمة المتوسط الفرضي ) 21.52(ب
لعينة ) (T.Test المتوسط الحسابي بالمتوسط الفرضي وباستخدام االختبار التائي

وعند مقارنتها بالقيمة التائية  .)18.92(واحدة بلغت القيمة التائية المحسوبة 
، فقد ) 0.05(عند مستوى داللة ) 319(بدرجة حرية ) 1.96(الجدولية البالغة 

تبين أن القيمة التائية المحسوبة أكبر من القيمة التائية الجدولية   وبداللة 
، يعني هذا أن المتوسط الحسابي أصغر من ) 0.05(إحصائية عند مستوى 

المتوسط الفرضي، مما يدل على أن المشاركة في صناعة القرار بالنسبة لهذا 
 .مجال لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الجزائرية مشاركة منخفضةال

 

  .يوضح المجال الرابع لمجاالت المشاركة في صناعة القرار) 6(جدول 

  العينة  المجال الرابع
المتوسط 

  الحسابي

المتوسط 

  الفرضي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الحرية

الداللة 

  اإلحصائية

قرارات الجنة 

  البيداغوجية
320  30.11  33  10.31  319  0.05  

    

يتبين أن قيمة المتوسط الحسابي ) 6(وبالنسبة للمجال الرابع في الجدول 
والمتوسط الفرضي ) 30.11(لمجال قرارات اللجنة البيداغوجية للقسم قدرت بـ

، وعند مقارنة المتوسط الحسابي بالمتوسط )10.31(معياري وبانحراف ) 33(
لعينة واحدة بلغت القيمة التائية ) (T.Testار التائي الفرضي وباستخدام االختب
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ية بدرجة حر ) 1.96(وعند مقارنتها بالقيمة التائية الجدولية البالغة ) 5(المحسوبة 
، فقد تبين أن القيمة التائية المحسوبة أكبر من )0.05(عند مستوى داللة ) 319(

، يعني هذا أن ) 0.05(القيمة التائية الجدولية ، وبداللة إحصائية عند مستوى 
المتوسط الحسابي أصغر من المتوسط الفرضي، مما يدل على أن المشاركة في 
صناعة القرار بالنسبة لهذا المجال لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 

  .الجزائرية مشاركة ضعيفة
  :السؤال الثاني

قسنطينة، (هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الجامعات الثالث 
  تعزى إلى مشاركة أعضاء هيئة التدريس في صناعة القرار؟) هران، الجزائرو 

لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث باستخدام تحليل التباين األحادي  
)One -way- ANOVA.(  

 يوضح نتائج تحليل التباين بين الجامعات الثالثة) 7(جدول 

  لمستوى المشاركة في صناعة القرار 

  مصدر التباين
وع مجم

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط   

  المربعات

) ف(قيمة 

  المحسوبة

الداللة 

  اإلحصائية

  861.236  2  1722.472  بين المجموعات
  غير دالة  0.741

  1162.057  317  368372.15  داخل المجموعات
    319  370094.62  المجموع

  
فروق  يتبين لنا عدم وجود) 7(من نتائج تحليل التباين الموضحة في الجدول 

يعزى لمتغير ) قسنطينة، وهران، الجزائر(دالة إحصائيًا بين الجامعات الثالث 
) ف(المشاركة في صناعة القرار لدى أعضاء هيئة التدريس، حيث بلغت قيمة 

)  0.05(الجدولية عند مستوى ) ف(وهي أصغر من قيمة ) 0.741(المحسوبة 
ما يراه أعضاء هيئة التدريس ،لذا فإن ) 2.995(والبالغة ) 317.2(وبدرجة حرية 

قسنطينة، (في المشاركـة في صناعـة القـرار ال تختلف فـي الجامعـات الثـالث 
  ).وهران،   الجزائر



  2011فبراير          03العدد                                                                                                     مجلة التنمية البشرية   

   Revue de Développement Humain                                                               ISSN :  1112-8070                          :رد�� 
         

              

 45

  : النتائج تفسير

هدف هذه الدراسة هو التعرف على واقع المشاركة في صناعة القرار لدى 
عن األسئلة  أعضاء هيئة التدريس ولتحقيق هذا الهدف حاولت الدراسة اإلجابة

  :اآلتية
  :السؤال األول

ما مستوى مشاركة أعضاء هيئة التدريس في صناعة القرار في الجامعات 
  الجزائرية من وجهة نظرهم؟

أظهرت النتائج أن مستوى مشاركة أعضاء هيئة التدريس في صناعة القرار 
لدى أعضاء هيئة التدريس في عينة إجمالي الجامعات الجزائرية الثالث 

في %) 80(ة، وتجلى ذلك في النسب المئوية المستخرجة والتي قدرت بـمنخفض
، ) 9، ص 2انظر الجدول (المستوى المتدني للجامعات الجزائرية  الثالث 

إضافة إلى ذلك تبين من خالل المتوسطات الحسابية والمتوسطات الفرضية 
دى لمجاالت المشاركة في صناعة القرار، إن المشاركة في صناعة القرار ل

، 5، 4، 3انظر الجداول .(أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الجزائرية متدنية
  ) 10،11،12، ص  6

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن أعضاء هيئة التدريس ال تتاح لهم 
الفرص الكافية لتقديم أفكارهم وأرائهم ومقترحاتهم في مجال عملهم، وخاصة أن 

في أن تتاح لهم هذه الفرص حتى يشعروا بأن أعضاء هيئة التدريس يرغبون 
هذا ما و  ،دور في تحسين العملية التعليمية وجودهم في المؤسسة التعليمية له

في دراسته على أن أعضاء هيئة التدريس لديهم إحساس بعدم ) سنبل( ذهب إليه
المشاركة الكافية في القرارات التي يرون ضرورة مشاركتهم بها، مما يولد لديهم 

  . حساس بعدم األهمية وهذا بدوره يؤثر على عطائهم التربوياإل
تقوم على إشراك أعضاء هيئة ) التشاركية(فإذا كانت اإلدارة الديمقراطية  

تقوم على نظام ) التسلطية(التدريس في مجاالت عملهم  فإن اإلدارة الديكتاتورية 
المشاركة ،  فرض الرأي الواحد ، فتؤدي إلى حرمان أعضاء هيئة التدريس من
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وهذه األخيرة قد تعد سببًا من األسباب التي أدت إلى انخفاض المشاركة في 
  .صناعة القرار في الجامعات الجزائرية

ويجب على رجل اإلدارة بان يكون كفؤًا،ُ يشعر أعضاء هيئة التدريس أن 
مقترحاتهم يمكن أن يؤخذ بها، مع تفويض بعض من سلطاته حتى تكون 

، مع عدم إحساسهم بان مشاركتهم مشاركة شكلية، أي يشاركون المشاركة ممكنة
هذا ما تم لمسه من  ، وركة  فقط فهي مضيعة للجهد والوقتمن اجل المشا

خالل المقابالت التي أجريت مع بعض أعضاء هيئة التدريس في الدراسة 
االستطالعية، فإن عضو هيئة التدريس إذا شارك في االجتماعات التي تدار 

   أو اللجنة العلمية للقسم  أو سنوًيا في مجلس الكلية أو المجلس العلمي شهرًيا
أو اللجنة البيداغوجية للقسم فهي مشاركة شكلية ال جدوى منها ، فهي مضيعة 
للوقت والجهد، ولعل هذا السبب كان من األسباب التي أدت إلى انخفاض 

  . الجزائرية لجامعاتعة القرار في االمشاركة لدى أعضاء هيئة التدريس في صنا
حيـث كانت   ،)1996السهالوي والناجم ،( وتتفق هذه الدراسة مع نتائج دراسة

من بين نتائجها أن العائق األول أمام مشاركة عضو هيئة التدريس في صناعة 
 لكة العربية السعودية، هوا لشعورالقرار في كلية التربية بجامعة الملك سعود بالمم

نفس  و .ة للوقـت ألنهـا شكليـة فقـط ، لكـون القرار  مركزيابان المشاركـة مضيعـ
الحال في الجامعات الجزائرية، فإن القرارات فيها تتخذ مركزًيا وال دور لعضو 

تعليمية، وكأن دوره يقتصر على ) وسيلة(هيئة التدريس فيها ألنه مجرد أداة 
ارة الجامعة وحتى التدريس والدراسة فقط ، دون السماح له بالتدخل في شؤون إد

إدارة الكلية والسيما في قرارات مجلس الكلية و المجلس العلمي و اللجنة العلمية 
مجال المناقشة ومجال  التي يكون فيهالقسم واللجنة البيداغوجية للقسم ل

واآلخذ بالرأي أكثر، وهذا سببه مركزية القرارات، ولعل هذا يعد من  االقتراحات
فاض المشاركة لدى أعضاء هيئة التدريس في صناعة األسباب الرئيسة في انخ

القرار في الجامعات الجزائرية، وتظهر أكثر انخفاض المشاركة لدى أعضاء هيئة 
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التدريس في صناعة القرار في الجامعات الجزائرية في مجاالت الدراسة الخاصة 
  .بصناعة القرار

أن )3،4،5،6(فبينت نتائج مجاالت صناعة القرار الموضحة في الجداول 
المشاركة في صناعة القرار لدى أعضاء هيئة التدريس في مجال قرارات  مجلس 
الكلية ومجال قرارات المجلس العلمي ومجال قرارات اللجنة العلمية للقسم ومجال 

فنتائج هذه الدراسة  .قرارات اللجنة البيداغوجية للقسم، مشاركة تكاد تكون معدومة
لى أن أعضاء هيئة التدريس ال يشاركون في أن دلت على شيء فأنها تدل ع

صناعة القرار، وبالتالي يؤثر ذلك على سير الكلية والجامعة، وهذا ما توصلت 
إليه فعال الدراسات السابقة وهو أن تمثيل أعضاء هيئة التدريس فـي هياكـل 

  .التسييـر ضعيفـة جـدًا مثـل مجـلس الكليـة ومجلس الجامعة  
كما رأينا يرجع إلى القرارات المركزية التي تأتي من ولعل السبب في ذلك 

فرضها وتطبيقها كما ) اإلدارة الجامعية(اإلدارة العليا و محاولة اإلدارة الوسطى 
من دون مناقشتها واألخذ برأيهم  ) أعضاء هيئة التدريس(هي على اإلدارة الدنيا 

ة التي يعانيها أعضاء فيها ودون مراعاة العوامل النفسية واالجتماعية واالقتصادي
 .هيئة التدريس في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها الجزائر

  :السؤال الثاني

 ةالثـالثـ  الجزائـرية  الجامعات  بـين إحصائية   داللة ذات   فروق  هل هنـاك
تعزى إلى مشاركة أعضاء هيئة التدريس في ) ، وهران ، الجزائر قسنطينة(

  صناعة القرار؟
بيـن  إلـى عـدم وجـود فـروق دالـة إحصائية) 7(ارت النتائج فـي الجدولأش

هيئة  تعـزى إلـى مشاركة أعضاء) لجزائروهران، ا قسنطينة،(الجامعات الثالث 
فـي كـل ير إلـى أن أعضاء هيئـة التدريس التدريس فـي صناعة القـرار، وهـذا يش

ًبـا إلـى مستوى المشاركة  فـي الجامعات الجزائرية ينظرون نظـرة متشابهة تقري
هـذا ما بينته فعـًال نتيجـة السؤال  على أنها مشاركة منخفضة، و صناعـة القرار

  كان  منخفض سـواء وعليه فـان مستوى المشاركة فـي الجامعات الجزائرية .األول
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فـي جامعـة وهران أو جامعـة الجزائر أو جامعـة قسنطينة، وكأن أعضاء هيئة 
فـي الجامعات الجزائرية يعانون نفـس المشكلة وهـي ضعف مستوى التدريس 

المشاركة فـي  صناعة القـرار، ربما يعـود السبب فـي ذلك إلـى طبيعة مركزيـة 
القرار فـي الجامعات الجزائرية، إذ أن مركزيـة القرار تحـد مـن التعبير فـي الرأي 

يـد بالقرارات الفوقية التـي واألخذ به، فما على أعضاء هيئة التدريس إال التق
تصدر مـن رئاسة الجامعة، على العكس من ذلك فان المركزية القرار يعطي 
الحرية التامة ألعضاء هيئة التدريس للتعبير عن أرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم، 

باإلضافة إلى أن  بمعنى أن هناك نوعا من حرية التفكير ومشاركة أقوى،
خاذ القرار للحد ن اإلدارة و أعضاء هيئة التدريس في اتالمشاركة يعني التعاون بي

  )., Beeson بيزون( هذا ما توصلت إليه دراسة و . من الصراعات
توصلتا إلى أن مستوى المشاركة ). السهالوي، والناجم(كما ان  نتائج دراسة 

  .في صناعة القرار تتأثر بمركزية أو المركزية القرارات
  :لنتائج العامةا

  : الدراسة إلى النتائج التالية  لقد توصلت
إن مستوى المشاركة في مشاركة القرار لدى أعضاء هيئة التدريس في  -

  %).80(الجامعات الجزائرية بشكل عام مستوى متدني و بنسبة 
      ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجامعات الجزائرية الثالث  -

المشاركة في صناعة القرار لدى  تعزى لمتغير) ، الجزائر، قسنطينةوهران(
  .أعضاء هيئة التدريس

  : التوصيات 

في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحث في هذه  الدراسة فأنه يوصي 
  : باآلتي
تشجيع عملية المشاركة في صناعة القرار على كافة المجاالت في  -

  .الجامعات الجزائرية
 ذ القرارات، وان تكـون عمليـة صناعةضـرورة إنهـاء مرحلـة الفرديـة فـي اتخـا -
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  .القـرارات جماعيـة يسهـم فيهـا الجميـع، و كل حسب مهارته
ة الجامعية و أعضاء هيئة العمل علـى زيـادة وسائـل االتصال بيـن اإلدار  -

، وتوفير كل البيانات والمعلومات الالزمة في عملية صناعة القرارات التدريس
  .الرشيدة
النتخاب لإلدارة الجامعية في تنصيب العمداء ورؤساء تطبيق سياسة ا -

األقسام بدل نظام التعيين، مما يضمن المشاركة الجماعية لجميع أعضاء هيئة 
  .التدريس

أن تعمـل اإلدارة الجامعية علـى توفيـر جـو مـن األلفة والمودة بين أعضاء  -
  .قترحاتهمهيئة التدريس عن طريق العمل الجماعي للتعبير عن أرائهم وم

االهتمام بالجوانب اإلنسانية أكثر من العمل اإلداري في المؤسسات  -
التعليمية وخاصة في الجامعات لما لها من أهمية معتبرة في ارتفاع مستوى الروح 

  .المعنوية لدى أعضاء هيئة التدريس
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 تصورات األمومة

  عالقتها  بتصور الذات لدى الفتاة الجامعية و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جامعة وهران    لصقع حسنيه .أ 

  

  المقدمة

يهدف هذا البحث إلى التعرف على تصورات األمومة و عالقتها بتصور 

لة مهمة في بناء الهوية الذات لدى الفتاة الجامعية ، حيث تظهر األمومة كمرح

األنثوية، ألن فيها أزمة يمكن مقارنتها بمرحلة المراهقة لكونها محطة إعصار 

هرموني وتحول جسمي ونفسي، مما يستدعي إعادة هيكلة واعية وال واعية 

فالحمل  . لتصور الذات من حالة بنت إلى حالة أم مع ما يرافق ذلك من تحوالت

  :يتطلب مسارين

و التجذر في  )األم، األرض(يتمثل في االعتراف بهذه : ولالمسار األ -

  .الهوية األنثوية

يتطلب القدرة على التفريق عنها في نفس الوقت، إذ عن : المسار الثاني -

، كن الفرد من افتكاك االعتراف به طريق العالقات الصراعية مع اآلخر يتم

  .فاآلخر هو فرصة للبحث عن الذات

لح الشفافية النفسية من طرف بيلودوفسكي سنة وقد تم توظيف مصط    

للتعبير عن تزامن حالتين أثناء  فترة الحمل وهما الحساسية المفرطة   1997

واالنطواء لدى المرأة الحامل، مما يؤدي إلى بروز ذكريات محفوظة داخل 

وهذه . الالوعي والتي تحمل إلى الوعي الصراعات الطفولية القابعة في الظل

إلكلينيكية  تميز حاالت اإلصابات العقلية كالذهان، ولكن  لدى المرأة الظاهرة ا

  :الحامل تظهر  كحالة عادية وذلك من خالل
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  .إلحاح في  طلب المساعدة من طرف شخص مرجعي – 1

 .انخفاض ملحوظ في الدفاعات و المقاومات المعتادة – 2

دى الحاجة في مرحلة الحمل إلى أذن لترصد الصوت الذاتى وص – 3

  دلو و باناييس (نرجسيتها أين تكون الحامل في حاجة إلى اإلنصات  لذاتها 

Deleau et Banais , 2003 :43 (  ،  فالتحوالت الجسدية تؤدي إلى تحول

  في تصور الذات، إذ يصبح محتواه  هشا

والعالقة مع الموضوع تكون على أساس الخلط بين الذات و اآلخرين  

)Deleau, Banais , 2003 : 22 .( كما تالحظ ظاهرة أخرى   يطلق عليها

و التي من خاللها   يتمكن هذا الكائن البشري المتواجد في  بالتعشيش النفسي

،  بل به  كذلك، مومية ألنها ال تهتم بنفسها فقطجسم المرأة أن  يرتبط بالنفس اال

معاش إذ توجد تصورات عن األمومة أثناء مرحلة الحمل  ترتبط بإعادة إحياء ال

هذه التصورات تساعد في بناء صورة . النفسي لتاريخها وعالقتها مع أمها وأقاربها

عقلية للمرأة عن األم، كما تظهر تصورات أخرى تتعلق بالطفل الذي سيولد، مما 

يمكن من بناء عالقة معه قبل والدته ويهيأ لعالقة ومحيط أمومي لالهتمام بهذا 

األمومي للتفريق والتقمص الخاص بالكائن  الحيز   الطفل وهذا ما أطلق عليه

  Dayan ,1999 : 23)ديان .(اإلنساني المحمول

أما بالنسبة للدراسات النفسية حول تصور الذات فقد كان وليام جيمس سنة 

من بين األوائل الذين تحدثوا عن مفهوم الذات حيث يعرفها على أنها   1890

مه فقط بل قدراته الجسدية، ثيابه مجموع ما يطلق عليه الفرد ملك لي، ليس جس

رصيده  ومنزله، زوجه وأطفاله، أصدقاؤه، سمعته، عمله، أرضه وجياده، يخته و

قد قام وليام جيمس بتقسيم  وL’écuyer , 1973 :41). لوكيي،(في البنك 

 :مكونات الذات إلى أربعة عناصر وهي

  .د والسكنأو الجسم وكل ما يقع تحت ملكيته مثل األوال: األنا المادي -1

ويتمثل في المكانة االجتماعية التي يحتلها الفرد بين : األنا االجتماعي  -2

 .أقرانه
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   هو يشكل مجموع القدرات الجسمية، العقلية والملكات  و: األنا الروحي -3

 .االنفعاالت الذاتية للشخصو 

الترابط بين كل الذوات  وهو صعب التحديد، وهو الهوية أو: األنا الصرف -4

وكان وليم جيمس يولي أهمية لألنا االجتماعي مشيرا إلى أن الفرد  المذكورة،

به، وهناك تنظيم تسلسلي   يتلقى صورا عن ذاته من طرف المحيط الذي يعترف

بحكم العالقة بين الذوات المختلفة، فاألنا الروحي هو القائد يليه األنا المادي 

 .يتخللهما األنا االجتماعي

     sociusالذات االجتماعية وأطلق عليها اسم ب  1897أهتم بلدوين سنة و 

    هو الفرد المفكر و l'ego, (l'ego et l'alter)  وهو الذي يشكل العالقة بين

وهي المعرفة   l’alterو )ما أفكر عنها كيف أرى نفسي و (أو العارف بذاته 

 l’ego يتم بناء  و ) كيف أرى اآلخرين وما أظن أنهم عليه (الخاصة باآلخرين 

et l’alter    بونيي، (ثنائيا منذ الطفولة ويشكالن الشخصية االجتماعية 

Bougnet 1998 :13( 

عن الذات كمرآة حيث أنها متجذرة من  1902سنة أما كولي  فقد  تحدث 

خالل الصور التي يبعثها لنا اآلخرون، فاآلخر هو مرآة اجتماعية تسمح للفرد أن 

   .)Bougnet , 1998 :13 بونيي،(ا ويقيمه يتعرف على نفسه، يحس بها

مصطلح التماهي كأول مرحلة لبناء العالقة 1921قد أدخل فرويد  سنة و 

فاالنتماءات ،  العاطفية مع الموضوع و في بناء األنا واالتصال مع اآلخرين 

الجماعية تساهم في المثل األعلى لألنا وهذا ما يسمح للبعد الثقافي للهوية أن 

تي تتغذى على المثل العليا للجماعة، فالجماعة يمكن أن تكون يعزز النرجسية ال

سندا لصورة القوة والتفوق أحسن من فرد معزول، وفرويد يشير أن األنا الفردي 

 معايير المجتمع و يشيد على األنا األعلى للوالدين اللذين بدورهما يتأثران بالثقافة

  .)Bougnet , 1998:14 بونيي،(

تحدث عن   1972به المراهقة وأزمة  الهوية سنة أما ايركسون في كتا 

الهوية الشخصية واإلثنية الثقافية، فالهوية الشخصية تعني أن الفرد يرى نفسه هو  
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ذاته في الوقت وفي تصوره عن الذات الذي يميزه ويجعله متفردا، فهويتي هي 

إحساسا التي تجعلني مشابها لما أنا عليه ومختلفا عن اآلخرين، وهي ما تعطيني 

بالوجود ككائن اجتماعي له دور،  ووظيفة وعالقات وهي ما يعرف عني 

ويجعلني مقبوال ومعترفا به أو مرفوضا من طرف اآلخرين أو جماعتي والثقافة 

 1978سنة   René  L'écuyerالتي أنتمي إليها ، و يعرف  روني لوكيي

الذات تظهر تارة هو شكل منظم إلدراك الذات الراجعة للوعي، ف: "تصور الذات 

كنتاج اجتماعي و  استدخال الطريقة التي يدركني بها اآلخرون، وتارة أخرى هي 

محتوى ذاتي يتأثر بالالوعي، وأحيانا يتم استعمال تصور  الذات أو يتم استبداله 

  .بالذات االجتماعي 

وكخالصة يمكن  تعريف تصور  الذات  الذي يكونه الفرد عن نفسه باعتباره 

وهذا التصور عن الذات يرتبط بكل المراحل . ولوجي، نفسي واجتماعيكائن بي

المهمة في حياة الفرد للوصول إلى صيرورة االنفصال والتفرد ،  فهي كل ما 

يمكن أن ينتمي لألنا، وأولى صور الذات لدى الطفل والتي تدل على أولى 

في تكوين  محتويات الوعي لديه تتعلق بالصورة الجسدية، ثم تدخل عوامل أخرى

تصور الذات وذلك من خالل صور وتقمص لألشخاص المرجعيين في حياته 

 .بدون إغفال معايير المجتمع

  

 :مشكلة الدراسة 

إن  والدة األطفال والتكفل بهم هو السمة التي تميز سن الرشد، وتعتبر أول  

اعل امتحان لتفعيل األدوار الجنسية، فالحمل هو منذ البداية ترسيخ لتزامن التف

بين السجلين الفردي واالجتماعي خاصة مع التغيرات المختلفة التي مست مكانة 

المرأة وأدوارها، حيث نتلمس عالمية الحديث عنها واقترانه بجدل يمتد طول تاريخ 

 األم ،  إال أن التغيرات االجتماعية بفضل /اإلنسانية مع تثمين لصورة المرأة

أوجدت التحكم في ميكانيزمات الخصوبة ،   الثورة الصناعية   و التطور العلمي

وتمدرس المرأة المكثف واعتالئها مناصب عالية و مرموقة في المجتمع أدى إلى 
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الطموح نحو نموذج مختلف عن األنوثة واألمومة أين تجمع  زحزحة األدوار و

  .و والدة األطفال و التكفل بهم  بين النجاح المدرسي و المهني 

  :البحث جاءت كالتاليوعليه فإن تساؤالت 

 هي تصورات الفتاة الجامعية عن األمومة حاليا؟ ما  -

      هل لهذه التصورات عالقة  بمفهوم الذات اإليجابي  في جانبه الشخصي  -

  األسري و االجتماعي ؟و 

  ما هو النموذج المثالي عن المرأة والذي تصبو إليه الفتاة الجامعية؟  -

  

 :فروض الدراسة 

اة الجامعية حاليا  تصورات مثمنة لألمومة وتدخل في صلب تحمل الفت -

 .تعريفها عن ذاتها، فالحمل و الوالدة هو من بين أولوياتها  و تكريس ألنوثتها  

هناك عالقة ارتباط وثيق بين األمومة ومفهوم الذات االيجابي والمطمئن   -

  .لدى الفتاة و ذلك في جانبه الشخصي و األسري و االجتماعي 

هو المتعلق بالمرأة المتعلمة ، الفتاة  الذي تصبو إليهوذج المثالي النم -

تتمتع بإشباع عاطفي مع زوجها ي المناصب المثمنة  اجتماعيا  و التي تعمل فو 

  .و أبنائها  و كذلك  نجاح مهني و قبول اجتماعي 

  

  :أهمية الدراسة

ذا يهدف يعتبر الحمل مرحلة مهمة في حياة المرأة والجسد االجتماعي، وله

  :هذا البحث إلى

  .تسليط الضوء على الجانب النفسي في مسار األمومة -

اإلشادة بدور األخصائي النفسي في اإلعداد والتكفل النفسي والمرافقة  -

  .لمرحلة المراهقة و  الصبا و الحمل  

إلقاء الضوء على طبيعة تصور الذات و أبعاده المختلفة ، و عالقة ذلك  -

  .مة لدى المرأة بتصورات  األمو 
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  :المصطلحات األساسية 

  :التصور

يقصد بالتصور إدراك الشيء عن طريق صورة، رمز أو إشارة، فالرسم هو   

تصور للمشاعر وقد يعني صورة أو شكال يمثل ظاهرة أو فكرة ما، ونقول كذلك 

  .), 8801995Le petit Larousse : (أن شخصا يمثل شخصا آخر أو جماعة

التصورات ترجع لدوركايم الذي جعل الفرق بين التفكير واستعمال كلمة 

التصورات االجتماعية هي من بين الوسائل التي تحقق "الفردي واالجتماعي 

). Moscovici, 1972 : 303 موكوفيتسي، ("الفوز لالجتماعي على الفردي

نتاج لصيرورة اجتماعية،  ":فإنه يعرف التصورات   J.c Abric: بالنسبة ألبريك 

شاط عقلي والتي يتمكن من خاللها الفرد أو الجماعة من إعادة بناء الواقع ون

  ."الذي يواجهه والذي يعطيه معنى خاص

فإن التصور االجتماعي هو قبل  Moscovici: أما بالنسبة لموسكوفيتسي 

حيث أن هذه المعرفة يتقاسمها ويشترك  كل شيء معرفة تأخذ صبغة اجتماعية،

  .)Moscovici, 1984 : 361وسكوفيتسي،م(فيها عدد من األفراد

فالتصورات إذن هي تنظيم معرفتنا حول الواقع المبني اجتماعيا وهذه المعرفة 

تبنى انطالقا من أشكال ترجمة الواقع ومن خالل تأثر الفرد بالثقافة وتصورات 

الفرد تشمل كل معارفه المرتبطة بتاريخه ومعاشه وعالقته مع اآلخرين وخاصة 

  .لمرجعية وهي تتحدد بالقيم وطرق التفكير الجماعيجماعته ا

  :الذات تصور 

مجموع :  تصور الذات أنه 1978سنة  L’écuyerيعرف روني لوكييي  

التنسيق للسمات الشخصية التي يسندها الفرد لنفسه، حيث تنتظم أولى التصورات 

يق وتتعمق من خالل إدراك التصورات الذاتية، مما يؤدي إلى بروز إحساس عم

 بالوحدة، واالنسجام والثبات وديمومة في الوقت، وتسمح 
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للفرد بالتعرف على نفسه في كل األوقات مقارنة لنفسه باآلخرين، هذا هو تصور 

 (الذات وهو يشكل نقطة التقاء ال تكتمل أبدا وتأخذ وقتا طويال لإلنجاز

L’écuyer , 1978 : 30.( 

على أن الفرد يرى نفسه هو   1988 سنة Pierre Tapو يعرفه بيار تاب    

فهويتي التي . ذاته في الوقت، وهي تصور عن الذات التي تميزه  وتجعله متفردا

تجعلني مشابها لما أنا عليه ومختلفا عن اآلخرين، وهي التي تعطيني إحساسا 

وهي ما يعرفني إن كنت ) دور،وظيفة وعالقات(بالوجود ككائن اجتماعي له 

 (رف اآلخرين، أي جماعتي أو الثقافة التي أنتمي إليهامقبوال أو مرفوضا من ط

Tap , 1988 :69.(  

إذن تصور الذات هو المعنى المجرد إلدراكنا ألنفسنا، في ضوء عالقتنا 

وبالتالي فإن تصور  الذات هو النواة التي تقوم عليه الشخصية كوحدة  باآلخرين،

ات التي يتلقاها من ، ويتكون من تجارب الشخص واألحكام والتقدير ةدينامكي

األشخاص المحيطين به أثناء مراحل الحياة المختلفة وخاصة من  ذوي األهمية 

 .االنفعالية في حياته

 :المرأة عبر العصور

يحتاج فهم وضع المرأة ومكانتها التاريخية إلى استعراض لمسارها عبر  

د إلى أصل الفلسفات القديمة، حيث نستشف أن العالقة بين المرأة والمجتمع تعو 

إذ تشير المراجع األثرية أن المرأة لدى الحثيين كانت تحظى . وجود اإلنسان

  ).296:  1987عباس،(جيدة من المعاملة والتقدير بدرجة

الحرب التي تمتلك  وقد كان من الشائع عبادة عشتار إلهة  الخصوبة و

باإلكبار  األخرى كانت موسومةثة والمذكرة، واألسرة المصرية هي التجربة المؤن

واالعتراف للمركز الذي تحتله المرأة ويعود التعلق بهذا المبدأ األنثوي لكون 

 من موت محقق وأصبحت  سإيزيس ربة األمومة والخصب  أنقذت زوجها أوزيري

في ). 1987:246عباس،(ل األعلى في الحضارة الفرعونية هذه األخيرة المث

أو أم الدنيا التي تخلق النجوم " نيتيماس ندو " الجزائر، وفي بالد القبائل هنالك
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والغيوم، تكون أحيانا غامضة، قوية ومخيفة، وهي األرض الخصب المزروعة 

 La Coste du) الكوست دي جاردن(والتي تحتضن في داخلها الحياة والموت 

jardin ,1996 :129 تظهر األمومة ووالدة األطفال في المخيال الشعبي  و

، حيث يقارن موت المرأة في النفاس بموت الرجل  اإلسالمي مهمة بل أساسية

 .   في الجهاد

 :األمومة

في بداية القرن الثاني عشر  (Maternitas)ظهر مصطلح ماتيرنيتاس  

الخامس لوصف وظيفة الكنيسة وزوجة المسيح أم كل اليتامى، ثم في القرن 

ام حاالت قام األطباء بطلب المساعدة من القابالت وذلك بسبب عجزهم أم عشر 

الوالدة، ومن ثم استعمال كلمة أمومة للمستشفى الذي تضع فيه النساء الفقيرات 

في عصر النور أصبحت األمومة في صلب الهوية األنثوية  حيث  حملهن، و

حدثت تحوالت في تصورات األمومة من الوظيفة التناسلية إلى الوظيفة التربوية 

ه كتبن حول هذ ديد من النساء القلم يث أخذت العح التي احتلت مكانة مرموقة، 

، ثم 1913-1909  ى الحق في عطلة األمومة سنة تم الحصول عل.  الوظيفة

تمكنت المرأة  1960في سنة ، و 1938للمرأة الماكثة بالبيت سنة المنح العائلية

االقتصادية ثم   االستقاللية من الدخول إلى سوق العمل مما مكن النساء من

لتكفل باألطفال في ل  أماكن قانونية والبحث على وسائلالحصول على حقوق 

  ).Knibichler, 2004 : 12كنينبيرغ، (رياض األطفال 

من خالل 1968إلى الفترة   1789إن التحوالت التي حدثت من الفترة 

التحول إلى نظام األسرة النووية، االنفصال بين الجنس واإلنجاب، واالستقاللية 

- لم تصبح األسرة الخلية األساسية للمجتمع بل الفرد االقتصادية للمرأة بحيث

مواطن هو المقدر له أن يكون كذلك مع التثمين للعالقة مع الطفل الذي أصبح 

هو الرباط العائلي ) الطفل -األم (وسيلة لتحقيق الذات حيث يظهر أن الرباط 

  .الوحيد الغير قابل للتحول
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 :الرغبة في الطفل

في الطفل لدى الفتاة والتي تعوض الرغبة في  عن الرغبةتحدث فرويد   

وهيلين دوتش  )Mélanie Klein )1975القضيب، ولكن  ميالني كالين 

Helene Deutch  أشارتا إلى أن الرغبة في الطفل ليست ) 1987-9451(سنة

كتعويض عن غياب القضيب بل هو رغبة أنثوية في حد ذاتها وهو كوسيلة 

الهجوم على  تحساس بالذنب الناتج عن هوا ماللتحكم في القلق وٕانقاص اإل

داخل جسم األم، والطفل يعطيها اإلحساس أن جسمها سليم واألطفال الموجودون 

يظهر حسب الباحثين شقين بالنسبة   .)Dayan, 1999 :3ديان( فيه سالمين  

  :للرغبة في الطفل

  .هي نرجسية تتعلق بالتماهي: األول  – 1

فهو من قبيل الجنسية : بيلدوفسكي  Byldowskiالشق الثاني حسب  – 2

المثلية فالرغبة في الطفل هي االعتراف باألم داخل الذات، فالحمل هو تعبير 

عن امتداد لألم والتفريق عنها في نفس الوقت، فالبنت تتلقى مبكرا اإلرث 

االمومي وتسجل في ساللة النساء اللواتي يعتمد عليهن في االستمرارية، وفي 

مناسب عليها أن ترجع ألمها دين الحياة، هذا الدين الذي يجسد في الوقت ال

     ديان، (الطفل الذي ستلد ويخلد أثره على جسمها ويبعدها نهائيا عن الطفولة

5 Dayan,1999:.(  فالمرأة الحامل حسبByldowski 1997 بيلدوفسكي 

  :تتحول إلى حالة من الحساسية والشفافية النفسية و هي تتطلب

المصالحة مع األم حتى تكون مرجعية وسند أمومي لإلنجاب وكف  – 1

  .األحقاد الالشعورية

إعادة تنشيط للنرجسية الطفولية للوالدين وطموحاتهم وآمالهم حيث  – 2

تترافق هذه التحوالت مع تغيير في االقتصاد النرجسي ألنها من جهة هي منبع 

ة ألنه على األم أن تتخلى نهائيا من جهة أخرى ضربة لهذه النرجسي و  لإلشباع،

  .عن كونها الطفل الرائع الفريد
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  :منهجية البحث 

  :منهج الدراسة 

  .اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي المعزز بمنهج  دراسة الحالة 

  :عينة الدراسة 

: طالبة من مختلف الكليات لجامعة وهران وهي 360تتكون عينة البحث من 

الجتماعية، كلية اآلداب واللغات، كلية العلوم القانونية، كلية العلوم كلية العلوم ا

الدقيقة، كلية الطب ، كلية علوم األرض و التهيئة العمرانية  تتراوح أعمارهم بين 

 .،وتم االعتماد في اختيار العينة على العينة العشوائية البسيطة22-25

ات الدرس في الفترة وتم إجراء البحث في كل كلية على حدا وذلك في قاع

أما بالنسبة لدراسة الحاالت فقد تم التطرق .  2010إلى أفريل  2010بين فيفري 

 .حاالت  6للعينة العشوائية  وعددها 

  :أدوات الدراسة 

لقد تم إعداد استمارة تهدف إلى التعرف على تصورات : استمارة األمومة

اور في هذه االستمارة، األمومة لدى العينة المفحوصة، وقد تم إدراج عدة مح

المحور األول يتعلق بتغيرات البلوغ، الرغبة في الحمل وتصور األمومة، أما 

المحور   المحور الثاني فيتطرق إلى المستوى الدراسي للفتاة ، العمل والزواج،

الثالث تعلق بالتربية المقدمة للفتاة، أما المحور الرابع تم التطرق فيه إلى 

اب على تصورات الفتاة، والمحور الخامس حاول التعرف انعكاسات عدم اإلنج

 .على صورة المرأة المثالية بالنسبة للعينة المفحوصة

إجراء مقابالت متعددة ثم طرح أسئلة مباشرة  وقد تم إعداد هذه االستمارة بعد

قدمت  جابات تم إعادة صياغة االستمارة ، و حول األمومة، ثم بعد استخالص اإل

من أساتذة القسم لتقديم آرائهم حول محتوى وطريقة صياغة كذلك لمجموعة 

واعتمدت  الباحثة في تحليل نتائج استمارة .األسئلة وتم القيام بالتعديالت المقترحة

  . األمومة على التكرارات وتحليل المحتوى
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 :استمارة تصور الذات

ات لقد تم االعتماد في إعداد استمارة تصور الذات على اختبار مفهوم الذ

، وكذلك  اختبار  1999لتنسي والذي قام بترجمته كل من فرج و القرشي سنة 

  J ,Michau et H ,  Begin تقدير الذات الموجه للشباب لبيجن و ميشو 

 .2005وهما باحثان  من جامعة مونت بكندا قسم علم النفس وذلك سنة 

      ختبار ميشو يتكون ا فقرة و100 يتكون اختبار مفهوم  الذات لتنسي  من 

فقرة  16من اختبارين األول يحتوي على  H. Beginو  J. Michauبيجنو 

 .فقرة  13والثاني على 

تم إعداد استمارة تصور الذات باالستناد إلى هذين االختبارين وذلك من 

ت فقرة تقيس ثالثة أبعاد و هي  تصور الذا 26خالل إعداد اختبار يحتوي على 

الجتماعي وطبق االختبار على عينة استطالعية تتكون العائلي واالشخصي و 

  .فتاة جامعية  48من 

  جدول خاص بنماذج عن أسئلة استمارة تصور الذات

  األسئلة  البعد

  

  الشخصي

  شخصيتي جذابة بالنسبة لآلخرين -

  اقدر ذاتي حق قدرها -

  أثق في نفسي -

  

  األسرى

  عالقتي بأفراد أسرتي قوية -

  ولية العائليةأستطيع تحمل المسؤ  -

  يحبني معظم أفراد أسرتي -

  

  االجتماعي

  ال أخاف من االختالف مع اآلخرين -

  أنا قادرة على التأثير في اآلخرين -

  ناجحةدير على القيام بعالقات اجتماعية أنا ق -

  

قد تم  وقد أجرت الباحثة ستة دراسة حالة أما بالنسبة لمنهج دراسة الحالة ف

    و المغلقة مع التركيز على سرد المعاش الشخصي  استعمال المقابلة المفتوحة

  . العائلي و االجتماعي للمفحوصات و 



  2011فبراير          03العدد                                                                                                     ة التنمية البشرية   مجل

   Revue de Développement Humain                                                               ISSN :  1112-8070                          :رد�� 
         

              

 62

   :عرض النتائج و مناقشتها 

 : عرض نتائج الفرضية األولى 

الفتاة الجامعية تحمل تصورات مثمنة لألمومة   تشير هذا الفرضية على أن

بين أولوياتها       الوالدة هو منصلب تعريفها عن ذاتها، فالحمل و  وتدخل في

للتحقق من هذا الفرض تم حساب التكرارات الستمارة األمومة وتكريس ألنوثتها، و 

الفتاة ألنها موعد مع  الحمل هو مرحلة مهمة وأساسية في حياةحيث يظهر أن 

حيث ترتقي المرأة إلى مرحلة القداسة و اإلكرام %23.16ذلك بنسبة السعادة و 

لكن في طريقها  ، و 34.44  % الحياة و ذلك بنسبة اإللهي  بحملها مضغة من 

، فالشهادة الجامعية تطمئن مهنة ل أنوثتها تحمل معها شهادة وو اكتما للنضج 

تقيها ضد غدر الزمان حيث أن  الفتاة وتعطيها إحساسا بالثقة األساسي و

هو ما  اة الوصول إلى المستوى الجامعي وعلى الفتتعتبر أن % .91.66

  .%60.83و ذلك بنسبة   26-24ع  السن المثالي للزواج بين يتناسب م

النموذج الظاهر هو للفتاة : حيث نالحظ أن هناك خطابين موجهين للفتاة

األم المستقبلية التي تبقى في البيت وتتكفل بالزوج واألطفال، أما الخطاب الثاني /

م المستقبلية التي صاحبة الشهادة العليا  والمركز المرموق وكذلك األ/ فهو للفتاة

األب يريد ألبنته ما قد ال يسمح لزوجته وهو /فالرجل. تعتني بزوجها وأبنائها

عائشة التي  التعلم والعمل واالستقاللية وفي ذلك مثال من خالل حالة الطالبة

 وهنا نالحظ أنه .  اشترط أبوها من زوج المستقبل أن تكمل ابنته دراستها الجامعية

تربية البنت والولد على نفس الطريقة حتى سن البلوغ، حيث  كان في الماضي تتم

تحجب البنت وتعزل عن العالم الخارجي، ولكن حاليا تقدم للفتاة فرصة التعلم 

    لكن عند الزواج  يطلب منها الرجوع إلى الدور الجنسي  والنجاح المدرسي، و

وفيق  لدى الفتيات هو الوالدة وتربية األطفال، ومن هنا محاولة الت التقليدي وو 

بين نموذج شخصي لتحقيق نجاح مدرسي و  مهني ونموذج اجتماعي لتحقيق 

إذ يطلب من الفتاة . نجاح أسري، ويحدث تجاذب بين الدورين الخارجي والداخلي

المزج بين النموذج التقليدي والعصري فالفتاة موقعها كطالبة عليها الدراسة والجد 
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د باألخالق والتعاليم الدينية بدقة من خالل ارتداء واالجتهاد، ولكن عليها التقي

، إ اختيار %30.27اللباس المحتشم، احترام أوقات الخروج والدخول ذلك بنسبة 

ترقب الزوج المنتظر، حيث نالحظ أن كل  و %21.38الصحبة الحسنة بنسبة 

الحاالت المذكورة على عالقة عاطفية، وفي انتظار الفرصة المناسبة للزواج 

كريس اكتمال النضوج الجنسي والعاطفي،  واالستعداد لمرحلة الحمل واألمومة وت

لتثبيت العالقة الزوجية، والتصور  الذي تصبو إليه والذي يتمثل في موقع الفتاة 

مستقبال تكون فيه في ود وانسجام عاطفي وجنسي مع شريكها، وٕاشباع أمومي 

ا أن هذا الفرض تحقق تربوي مع أبنائها و من خالل هذا العرض يتضح لن

  .                 باعتبار أن جميع المفحوصات  لديهن ميل  النتظار موعد األمومة 

  :عرض نتائج الفرضية الثانية 

تشير هذه الفرضية أن تصور الذات اإليجابي  لدى الفتاة الجامعية يرتبط 

ي في كل المالحظ أن أفراد العينة لديها  تصور ذات إيجابو . ألمومةويكتمل با

و التصور . االجتماعي ، العائلي واالت المدروسة وهي الجانب الشخصيالمج

    هو الوصول إلى تحقيق تفاهم زوجي  تصبو إليه أفراد العينة المفحوصةالذي 

اإلفالت من الضغط والصراع وٕاشباع أمومي أسري و مهني اجتماعي، و 

 .والوصول إلى مفهوم الذات للثقة والنجاح

   بنتائج المتوسطات و االنحراف المعياري جدول خاص 

  :م الذات في جانبها الشخصي و العائلي و االجتماعي و المتعلق باستمارة مفه

  الكلي  االجتماعي  العائلي  الشخصي  

  360  360  360  360  العدد

  76,86  21,06  26,43  29,36  المتوسط

  5,20  1,96  2,56  2,69  االنحراف المعياري

 

ت واالنحرافات المعيارية المتحصل عليها نتوصل إلى ومن خالل المتوسطا 

أن أفراد العينة المدروسة لديها مفهوم ذات عام إيجابي و هو مرتبط بالتصورات 

  .المثمنة لألمومة
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  :عرض نتائج  الفرضية الثالثة 

هو   النموذج المثالي الذي تصبو إليه   الفتاة تشير هذه الفرضية إلى أن 

تتمتع ي المناصب المثمنة  اجتماعيا و متعلمة، و التي تعمل فالمتعلق بالمرأة ال

     . كذلك نجاح مهني و قبول اجتماعي بإشباع عاطفي مع زوجها و أبنائها و

جزئيا حيث ظهرت نماذج تصورات المرأة المثالية من  قد تحققت هذه الفرضيةو 

 :خالل األمومة في ما يلي 

العصرية وهي األم المتعلمة والعاملة يتعلق بنموذج المرأة : النموذج األول

لتحقيق الذات في  %56.38التي ترعى أسرتها وأبناءها وزوجها و ذلك بنسبة 

نموذج  يعتمد على الحب بين الزوجين واألبناء و الحوار في التربية وعدم 

التفريق بينهم، مما يسمح بتحوالت على مستوى الذات ويظهر ذلك من خالل، 

ت والحقوق، و إمكانية الحوار والتأثير في مسار األسرة، وعي بالذات والقدرا

القدرة على أخذ القرارات واالستقاللية، وهذا النموذج العصري عن المرأة مختلف 

  .عن النموذج االمومي

ات وهو النموذج التقليدي إذ رغم الوصول إلى أعلى الشهاد: النموذج الثاني

لبة يبقى مرتبط الذات لدى الطا، فإن تحقيق والقدرة على شغل أعلى المناصب

، ولكن ليست نفسها المرأة التي كانت سابقا، بل امرأة أخرى بالنموذج األمومي

تستعمل ثقافتها وقدراتها ألجل تربية وتعليم أبناءها ورعاية أسرتها و ذلك بنسبة 

فالنموذج األنثوي  المثالي المعزز لتصور . ، وهذا هو هدفها في الحياة42.66%

الخصبة  متدينة، المطيعة ألهلها وزوجها، للذات هو للمرأة المتعلمة، الإيجابي 

الولود، والتي لها كلمتها في األسرة وقدرة على تغيير مسارها وتوجيهه نحو نموذج 

  . تربوي آخر وعالقات جديدة 

 فالفتاة الجامعية تحمل تصورات مثمنة للحمل واألمومة وتعتبر هذه المرحلة

االجتماعي،  تفتحها البيولوجي، و النفسي و كتمال نضوجها ضرورية وأساسية ال

ولكنها أمومة تحتفظ بالصورة األصلية عن األم وتضيف تعديالت خاصة بها 

تمكنها من االحتفاظ بقوة اإلنجاب، وكذلك  فعالية ذاتية وقدرة على تجاوز 
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العقبات وتحيين مشاريع مهنية مستقبلية، حيث تفضل المفحوصات حالتهن عن 

وذلك ألن التعليم سمح لهن  % 90حالة أمهاتهن في نفس هذا السن بنسبة 

  .بالخروج من قوقعتهن والحلم بعالم أفضل وأكثر رحابة للنساء

 : االقتراحات

األبناء ، داية عالقة جديدة بين  الزوجين و إن الحمل والوالدة ليس إال ب

سرية الناجحة بين األ ةوتصور  الذات اإليجابي هو المحرك األساسي للدينامكي

المدرسي أو المهني  األبناء في مسارهم التربوي و ين وبين الوالد الرجل والمرأة و

عليه فإن هذا البحث قد ركز على تصورات األمومة   وتأثير  االجتماعي، وو 

ذلك على تصور الذات للفتاة الجامعية التي ستكون أما في  المستقبل  ولهذا 

  :نقترح ما يلي

عالقتها بتصور اسات حول موضوع تصورات األمومة و حوث و در القيام بب -

 .  الذات و أثر ذلك على التكيف الشخصي واألسرى و االجتماعي 

التوعية والتحسيس بالدور األساسي الذي تلعبه المرأة واألم في بناء  -

 .تصور ذات صحي و إيجابي لدى األبناء

والعناية بالفتيات توفير المراكز الخاصة بمساعدة األهل في التربية  -

  . المقبالت على الزواج  و األمومة 

   :المراجع 

ديوان : الجزائر). 1ط (.العائلة الجزائرية). 1984(مصطفى ،بوتفنوشت .1

 .المطبوعات الجامعية

: لبنان). 1ط. (التحليل النفسي للرجولة واألنوثة). 2004(  ، عدنانحب اهللا .2

 .دار الفارابي للنشر

 .دليل المرأة في حملها وأمراضها). ر مذكورة السنة غي(  خوري سميح .3

  .داراآلفاق للنشر: األردن

سيكولوجية العالقة بين مفهوم الذات . )1981( دويدار عبد الفتاح .4

 .دار النهضة العربية للنشر:  بيروت . واالتجاهات 

 .دار النهضة العربية للنشر: بيروت. مفهوم الذات). 1989( سيد ،خير اهللا .5
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 .دار طالس للنشر: سوريا 
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 .دار طالس للنشر

رسالة . عالقته بمشروع التكوين وتقدير الذات . )2009(، فيصلفراحي .9

 .الجزائر. جامعة وهران: يل شهادة الدكتوراه في علم النفسدكتوراه غير منشورة لن

معجم ).  1997(، ترجمة حجازي مصطفىب، ، بونتاليسالبالنش، ح .10

 .المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر: بيروت. 2ط.طلحات التحليل النفسيمص

ل الدور ور التربوي لدى الفتاة من خالالتص).  1997( لصقع، حسنية .11

رسالة ماجستير غير منشورة لنيل شهادة ماجستير في علم . والمكانة االجتماعية 

 .جامعة وهران، الجزائر:  النفس

. العدوانية لدى المرأة العاقر).  1993.( لصقع، حسنية ، شكاي ، روبة .12

 .الجزائر: ان جامعة وهر  .غير منشورة لنيل شهادة ليسانس سمذكرة ليسان

رسالة ماجستير . تصور الطفل لدى المربية). 1997( ، حليمةميموني .13

 .الجزائر : جامعة وهران .  غير منشورة لنيل شهادة الماجستير في علم النفس
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الصدع النرجسي في المحاولة االنتحارية من خالل اختباري 

 دراسة سيكوباتولوجية: TATالروشاخ و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جامعة وهران       غـزال أمـال: أ 
   

 

  :مقدمة

 التوافق االجتماعي إّن أساس الصّحة النفسية مرتبط باالتزان النفسي و

 التقدير، لكن إذا ما أحس الفرد بالفشل وعدم قدرته على اس بالقيمة وواإلحس

 التوتر ، فإنه قد يلجأ إلى عّدة وسائل للتخفيف من حّدة القلق و مجابهة الحياة

. في بعض األحيان يعجز عن فعل أي شيء، مما نجده في حالة إحباط كبيرو 

قيقي وراء المرور إلى وفي دراستنا لهذا الموضوع نريد الوقوف أمام السبب الح

الفعل االنتحاري الذي بقيت احتماالته متعددة، فمن الناحية االجتماعية تعد 

من بين الدراسات التي أعطت طابعا للظاهرة  E.Durkheim (1897)ةــدراسـ

وجعلت أسسها كلها مرتبطة بالتكامل االجتماعي، رغم ذلك تبقى العوامل 

على بروز ما هو موجود وكامن عند الفرد  االجتماعية عوامل مثيرة تساعد أكثر

ويظهر ذلك من خالل االندفاعات والمرور السريع إلى الفعل دون التفكير في 

اللجوء إلى المحاولة االنتحارية ليس  من ان رغم S.O. Weber  (1986 (ذلك،

ل عن حب الذات وتقدير الفرد لذاته، ومن جهة اءمن جهة نتسف. باألمر السهل 

التي ظاهرة االنتحار في المجتمع الجزائري لفهم السيرورة النفسية أخرى نريد 

 .ما تؤكده نتائج اإلحصائيات المسجلة لكل سنةحسب  ارتفاعا محسوسا تشهد 

  ).2005-2004- 2003إحصائيات السنوات الثالثة األخيرة (
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فئة اإلناث التي لهذه الظاهرة لدى  االنتشار الواسع تشير االحصائيات الىو 

أّن العوامل المثيرة تتشابه  و يالحظ. إقباال كبيرا على المحاولة االنتحاريةتعرف 

  االمر في الغالب والمتمثلة في الفشل العاطفي، فقدان المكانة في الوسط العائلي 

على هذا  باآلخرين، و على إعادة الثقة بالذات و اتغير قادر  نيجعله الذي

للبحث عن المعاش النفسي بهدف األساس أردنا تسليط الضوء على هذه الفئة 

فهم السيرورة النفسية التي من خاللها نستطيع معرفة التوظيف النرجسي لهذه 

  .الحاالت، فما دام األمر متوقف على مسألة حياة أو موت

وبذلك يكون دور األخصائي النفساني له أهمية كبيرة ألنه يساهم في إعادة 

ؤالء الحاالت قد مروا بوضعيات جد التكيف وٕاعطاء نظرة مغايرة للحياة كون ه

بحاجة إلى سند ومكان  نمفاهيم غامضة ألحداث معينة فهن صعبة ولديه

باألمن واالطمئنان وكذلك اإلحساس بالقيمة واالنتماء إلى المحيط  نيشعره

 الضياع،و   ن بالوحدةسيحس ناألسري، ألن انعدام االنتماء يجعله االجتماعي و

 نعلى مواجهة هذه الظروف فيزداد توتره اتدر بالحرمان فيصبحن غير قاو 

مشاعر اإلحباط وعدم التوافق مع الوضعيات لعدم إشباع  نوتصبح لديه نوقلقه

إلى المحاولة االنتحارية، وهذا بعدما  اآلمر الذي يدفعهن، نوحاجاته نرغباته

على التمرد إليذاء اآلخرين فيوجهن هذه اآلالم إلى  ات غير قادر  نأنه سنأحس

  .نات التي تعتبر ملكا لهالذ

  :أهمية الدراسة    

تتجلى أهمية الدراسة بصفة عامة في إظهار مدى خطورة هذه الظاهرة التي 

أصبحت ملجأ العديد من األفراد كحل لمشاكلهم ومعاناتهم، وأصبح المرور إلى 

الفعل من أبسط األمور، مما جعل االزدياد في المحاوالت االنتحارية، وهذا ما 

حقيقة على هشاشة هذه الفئة من األشخاص، وبالتالي إظهار مدى أهمية يّدل 

المساعدات النفسية التي يقدمها األخصائي النفساني إلعادة االتزان النفسي لهذه 

فمن الناحية العلمية درس هذا الموضوع جانب هام يختلف عن  .الحاالت

أيضا  و Durkhien  ، Freud ، Klein الدراسات السابقة لالنتحار كدراسة 
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لكن هذا الموضوع . الدراسات التي أنجزت بالجزائر وذلك يبقى في حدود اطالعي

درس المحاولة االنتحارية من وجهة نظر أخرى تمثلت في الصدع النرجسي 

وعالقته بالمحاولة االنتحارية وبالتالي إثراء البحث باكتشاف آخر ودراسة جديدة 

  .لحاالتكفيلة لفهم السيرورة النفسية لهذه ا

أما من الناحية العيادية فقد تطرق هذا الموضوع إلى معرفة النرجسية وطبيعة 

توظيفها وهذا بطبيعة الحال بعد معرفة المعاش النفسي لمحاول االنتحار 

وميكانزماته الدفاعية، والصورة التي يكونها عن ذاته وتبقى المحاولة االنتحارية 

ل سواء بوسائل بسيطة أو معقدة، فهي مهما كانت نوعية اللجوء إلى هذا الفع

تأخذ نفس المعنى لهذا ينبغي األخذ بعين االعتبار كل معاش نفسي وراء هذا 

  .الفعل االنتحاري  وما يتطلبه من تكفل النفسي لتفادي تكرار المحاولة االنتحارية

  :اإلشكالية  

تعرف عرفت ظاهرة االنتحار انتشارا كبيرا في السنوات األخيرة، حيث كانت 

هذه الظاهرة إّال عند الدول األوروبية، لكن اليوم مست أيضا الدول المسلمة من 

بينها الجزائر، وهذا نظرا لتطور األحداث االجتماعية، السياسية، االقتصادية وكذا 

عوامل أخرى مرتبطة بشخصية المنتحر، وتبقى ظاهرة االنتحار ظاهرة 

  .افع االنتحارسيكولوجية ترتبط دراستها ببحث، وتحليل دو 

وهكذا أصبح االنتحار من بين أكبر المشكالت التي زادت من اهتمام 

األخصائيين نظرا لتفاقم هذه الظاهرة حيث يوما بعد يوم معدالت المحاولين 

لالنتحار في ازدياد مستمر، ويظهر هذا من خالل اإلحصائيات المسجلة لكل 

االستعجاالت الطبية لوالية سنة، حيث قدر عدد المحاوالت االنتحارية بمصلحة 

  . حالة، أيضا ما تنشره الجرائد عن هذه الظاهرة 589بـ  2005وهران لسنة 

واللجوء إلى الفعل االنتحاري لم يعد مقتصرا على وسيلة معينة، بل شمل 

وسائل عديدة منها المواد الكاوية، األدوية، غير أّن هذا الفعل في معظم األحيان 

  لوصول إلى قتل الذات، ويعتبر حينئذ محاولة انتحارية يكون مآله الفشل في ا
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تكتسي وظيفة نداء لجلب انتباه المحيط خاصة عند فئة اإلناث التي تشكل 

ارتفاعا كبيرا على فئة الذكور، والحظنا من خالل اإلحصائيات هو ارتفاع عدد 

  .حالة من الذكور 120حالة محاولة لالنتحار مقابل  469اإلناث بـ 

J. Wilmott et al  (1986)  لم تكن عبارة  1930الحظوا أن  قبل عام

محاولة االنتحار مستعملة بل كانت هناك تسميات أخرى من بينها االنتحار الغير 

  . Semi-suicideأو شبـه االنتحار  Pseudo-suicideالحقيقي 

 Syndromeمصطلح تناذر ما قبل االنتحار ) E. Ringel )1953اقتـــرح  

pré suicidaire وهذا المصطلح هو مشترك في جميع األمراض النفسية وأّن ،

هناك عوامل مختلفة تساعد على خلق هذه السيرورة النفسية، وهذا التناذر ما قبل 

االنتحار يتواجد ما بين األفكار االنتحارية واللجوء إلى الفعل االنتحاري ويعرف 

على الذات مع انعزال  أفكار انتحارية ملحة و انطواء: ثالثة أعراض أساسية

 .تدريجي و كف في العدوانية مع الالمبـاالة التدريجيـة أي االنسحاب من الواقــع

محاولة االنتحار على أّنها انتحار غير P.B. Schneider  (1954)وعرف  

  .ناجح أو  محاولة فاشلة

 E. Stengel (1964)   جاء بتعديالت فيما يخص هذه النظرة، فهو يرى

اإلنسان يرتكب أحيانا سلوكات ذات تأثير سلبي مؤدي للذات، وقد  من جهة أنّ 

يؤدي في بعض الحاالت إلى الموت، ومن جهة أخرى الحظ أن نسبة الموت 

منخفضة مقارنة مع نسبة المحاولة الفاشلة، وبالتالي يستنتج أّن الموت ليس دائما 

  .رغبتهم كانت الموتالهدف المراد، برغم أنه عادة ما يعبر هؤالء المحاولون أّن 

N. Kessel , (1965)  اقترح تعويض مصطلح محاول االنتحار بتسمية

غير أّن هذا المتغّير واجه  Empoisonnement volontaireالتسمـم اإلرادي 

الذي نقد فكرة وضع مصطلح  A.N. Kreitmanمعارضــة البعض، من بينهــم  

مصطلح شبه  1969ي سنة جديد ال يحمل كلمة انتحار فاقترح هذا األخير ف

، حيث أّنه يشير إلى السلوكات المماثلة لالنتحار دون Para- suicideاالنتحار 

  :أن يكون ميول الفرد للموت هدف رئيسي وهو يعرفه كمـايلي
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شبه االنتحار هو سلوك ال يؤدي إلى الموت بسبب اختيار الفرد ضررا لذاته 

لكميات التي تقدم عادة في إطار حيث يتناول مواد بكميات مفرطة مقارنة مع ا

بالتالي فالسلوك االنتحاري هو سلسلة األفعال التي يقوم بها الفرد  و ".عالجي

لهذا  خر وآمحاوال من خاللها تدمير حياته النفسية دون أن يكون هناك دفع من 

  .من الصعب وضع السبب الحقيقي لالنتحار

ا هاما وتساهم في ظهور الفعل تلعب العوامل االجتماعية والعوامل النفسية دور 

على أن االنتقال إلى الفعل االنتحاري  Weber (1986)االنتحاري و قد أكده 

ية لألرضية محدد بعوامل خارجية تتعلق بتصرفات اآلباء، و ترجع العوامل الداخل

و يلعب التفاعل بين هذه العوامل دورا هاما وتبقى العوامل  .االنتحارية الموجودة

والعامل الداخلي هو الذي يدفع أكثر . ي عوامل مثيرة لهذه الحاالتالخارجية ه

لالنتقال إلى الفعل، فالعوامل الخارجية ترتبط عامة بالعوامل االجتماعية، حيث 

أّن إلى  Cordeiro  (1975)كورديرو نجد الصراعــات العائليـــة أين تشيــر دراســة

دعة بالطالق أو تكثر فيها معظم المحاولين لالنتحار ينحدرون من أسر متص

الخالفات، كما ينعدم فيها الهدوء واالستقرار والتفاهم ويفتقر فيها األبناء إلى 

إضافة إلى الفشل العاطفي، فمعظم الفتيات اللواتي يلجأن إلى   .التوجيه الوالدي

عد فشل العالقة العاطفية، وبعد قدوم الطرف اآلخر على بالمحاولة االنتحارية 

تفريق الموضوع  العالقة ولهذا ينبغي أن نعلم أّن عدم القدرة علىقطع هذه 

المحب وعلى القيام بالحداد، يقوم بعض األفراد على تقمصه حتـى ال يفقدنـه وكـل 

وبهذا يصلون  Le sadisme persécuteurهـذا يجعلهــم مضطهديــن الصاديـــة 

 J. Kristeva ( 1987 :68). إلى الكرب واإلحباط

 ألنني ولكن في األنا ،أتبتهفقدنه عدمل ألنني أحبه و أكثر أكرهه لكن ، وأحبه "

  " .نفسي أقتل ،ال شيءأناسيئ ،  أناسيئ،  أخر أنا أكرهه

يسعى الفرد دائما إلى إشباع حاجاته ودوافعه وتفاعله مع البيئة المحيطة به 

ماعية وذلك بطرق مقبولة اجتماعيا،غير أنه تعرقل عّدة متغيرات وعوامل اجت

عملية اإلشباع للدوافع والحاجات مّما تتعرض ذات الفرد إلى ألم نفسي ومشكالت 
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دراسته بمحاولة  في Durkheim (1897)سلوكية، وفي هذا الجانب نجد 

بأنها تشير إلى جميع حاالت الموت التي تكون نتيجة "تعريف ظاهرة االنتحار 

ه المنتحر نفسه وهو يعلم أنه مباشرة أو غير مباشرة لفعل سلبي أو إيجابي قام ب

  ".سيؤدي إلى هذه النتيجة

أّما العوامل الداخلية فهي ترتبط عامة باأللم النفسي الذي ال يطاق حيث 

يصبح من غير الممكن تحمله، وهذا األلم مرتبط بالشعور بالذنب، اإلحساس 

 بالنقص سوء تقدير الذات، ومن خالل هذه الدراسة نّود معرفة السبب الداخلي

وراء هذا السلوك االنتحاري الذي ينعكس وراء هذه السمات التي تظهر عند 

  .ركزوا على أهمية العامل الداخلي هنا نجد البعض من  المحاول لالنتحار، و
Laplanche    (68 : 1986)   

أنه  هو على وجه التحديد ،الموت لنا بمواجهة تسمح من األشياء التي واحد"

 نرجسي إسقاط يبني دائما  ، والبعض اآلخرالالوعي في لموتل  فكرة وجد أيتال 

 ، وأعتقد أنالجماعي من التهديم بالقرب الفرد وفاة بعد و ايضا يمكن أن يحدث مال

 هذا اإلسقاط  أن يؤخذ بعن  االعتبار ينبغي االنتحارتحليل لحاالت  أي في

  ".نرجسيال

عاناة، وهل غرضه هل هذا السلوك االنتحاري غرضه فناء الذات أم فناء الم

محي جزء من الذات المدرك كموضوع خارجي عدواني مجسد في الجسم وهذا ما 

   قتل حتى عندعلى الذات ،  هو دائمالنعتدي "   A. Green (68:1983) .يذكره

 جزء من قتل في الرغبة ضد ندافع أن أو، من الذات نقتله جزء هي. اخر أحد

 ". الذات

 .E. Birot et Phــة التــي قـــام بهـــا كل مــن إضافـــة إلـى ذلك، الدراســ

Jeammet  (1994)  وهي دراسة نفسية مرضية عند هذه الحاالت المحاولة

لالنتحار، فوجدوا أّن لديهم هشاشة نرجسية مع عدم الكفاية لآلليات التثبيت 

  .الصراعات النفسية الداخلية وتصّدعات في التنظيمات األوديبية
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أّن االنتحار شكل " الحداد والسويداء"في مقالته  S. Freud (1917)واعتبر  

من أشكال العقاب الذاتي وهو رغبة موت مّوجهة نحو الغير تنقلب ضد الذات، 

أي أّن هناك أزمة نرجسية يعاني منها الفرد تتجلى في اضطراب التوازن عنده 

ا أّن االحباطات بين العالم المثالي المنشود والعالم الواقع المعاش، كما يرى أيض

والمحرمات تضع الفرد في صراع بين مبدأين، مبدأ اللذة ومبدأ الواقع، فمبدأ 

الواقع يواجه دوما مبدأ اللذة في توظيف الجهاز النفسي بمعنى أّن الجهاز النفسي 

  .مقسم إلى الالشعور الذي يرضي مبدأ اللذة والشعور الذي يرضي مبدأ الواقع

وراء هذا الفعل االنتحاري رغم أّن العوامل الخارجية  ولمعرفة األسباب النفسية

تبقى دائما عوامل مثيرة، ولمعرفة ذلك حاولنا فهم السيرورة النفسية التي تجعل 

هذه الحاالت تلجأ إلى المحاولة االنتحارية وعلى هذا األساس قمنا بطرح التساؤل 

  ي؟ هل المحاولة االنتحارية وسيلة تعبيرية عن صدع نرجس: التالي

المتمثلة في كون المحاولة االنتحارية وسيلة تعبيرية عن  :فرضية البحث

  .صدع نرجسي

  : تحديــد المصطلحــات

  : االنتحار

 بن الحاج يحي. البليش و ج. ، ب بن هادية. ع لغويا وحسب

انتحر  ، و االنتحار كلمة مشتقة من كلمة نحر أي ذبح أو قتل) 1205:1995(

  .أو دبحها  أي قتل نفسه

  Suicideكلمة  R. Roudinesco et M.Plon  (1023 :1997 )وحسب

   أي النفس أو الذات  Soiبمعنى    Suiمشتقة من كلمة التينية تتكون من جزئيين

أدخل هذا اللفظ في اللغة االنجليزية عام . أي قتل Meurtreبمعنى  Caedesو

ة التي عمت إلى لتعويض التسمية السابق 1934، ثم اللغة الفرنسية عام 1936

  .غاية القرن السابع عشر وهي الموت المتعمد

االنتحار  "   Bloch et R. Chemama (763 :1991)اصطالحا وحسب 

هو اعتداء إرادي ضد الذات يؤدي إلى الموت، فاالنتحار إّما أن يكون فعال 
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راجعا ألسباب سيكولوجية اجتماعية، دينية، فلسفية أو أن يكون العكس من ذلك 

الخبل  الهذيان المزمن و ال مرضيا ناتج عن تطور أمراض عقلية كاإلكتئاب وفع

والخلط، أو أزمة وجود حادة على شكل نزوة قلق تّوجه عدوانية نحو الذات، وهذه 

  ".العدوانية تختلف عن االنتحار المتعمد كما هو الحال في السويداء أو الهذيان

اعتداء شعوري " N. Sillamy  (653 :1981)االنتحار يعرف حسب 

  Halbwachs  (130 :1930)حسب  و ".وٕارادي ضد الذات يؤدي إلى الموت

يطلق على كل حاالت الموت ناتجة عن فعل قام به المنتحر مع النية أو الرغبة "

  ". في قتل نفسه دون أن يكون ذلك تضحية

إنه عند التحدث عن االنتحار "   R. Menahem  (21 : 1973) لــــبالنسبة 

بصفة عامة ال تبدو هناك مشكلة عندما تكون معاني هذا المصطلح كاآلتي، إّن 

  ".الفرد الذي يغامر بحياته إراديا يؤهل إلى أن يكون محاول االنتحار أو منتحر

أّن االنتحار يشير إلى جميع حاالت "   Durkheim (05 : 1897)يرى  و 

سلبي أو إيجابي قام به الموت التي تكون نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لفعل 

  ".المنتحر نفسه وهو يعلم أنه سيؤدي إلى هذه النتيجة

هو فعل شعوري إللغاء "فـــ  Sheindman  (104 :1980)أما في نظر 

العقاب الذاتي أحسن فهمه كمعاناة متعدد األبعاد عند الشخص الموجود في 

  ".ضيق ويبحث عن منفذ ويجد االنتحار كأحسن حل

  Bardetفي كتاب كما جاء Lacan الكانفإن  من ناحية أخرى 

يرى أّن الفعل االنتحار يمنح للفرد إمكانية الخروج من االغتراب، " (2000: 14)

أي تحريره من الحديث الغير المحتمل الذي سجل فيه وبهذا الفعل فهو يكتمل 

  ".ويستطع ثانية أن يبنى من جديد رمزيا

الرئيسي لالنتحار  يعود إلى قرار  يرى أّن السبب  Freudفي القرن التاسع 

ما جاء  و. الفرد في إرجاع النزوة العدائية ضد الذات فيعتبره المسؤول عن أفعاله

أّن االنتحار هو شكل من أشكال  1917سنة " الحداد والسويداء"في مقاالته 

العقاب الذاتي، وهو رغبة موت مّوجه نحو الغير تنقلب ضد الذات، هذه النظرة 
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االنتحار فعل يهدف إلى قتل النفس تجنبا لقتل اآلخر، فاالنتحار هو ترى أّن 

نتيجة اضطراب نرجسي خطير وهو عبارة عن تحقيق نزوة الموت عن طريق 

  .االنتقال إلى الفعل

  :المحاولة االنتحارية 

على أنها فعل مقيد بواسطته إذ يتسبب "  M.Bardet  (14 :2000)يعرفها 

عطاء الموت أو خلق حالة تغير، وضع نهاية بحكم مسبق جسمي في حدود إ

لمعاناة جسمية أو نفسية، ولكن المحاولة غير مدمرة مؤهلة بانتحار فاشل وبصفة 

عامة تعتبر كنداء للنجدة، تبدي مؤشرات الكآبة مرسولة من طرف شخص نحو 

  ".محيطه بهدف جلب االنتباه

لنسبة له تكون المحاولة االنتحارية با"  S.Henderson  (14 :1974)أما 

  ".أكثر وقوع في إطار انقطاع العالقة الفردية مع دال آخر

أنها الفعل المعرف " E. Durkheim (180 :1897)من جهة أخرى يرى 

 ".مثلما هو في االنتحار ولكن توقف قبل أن تكون الموت هي النتيجة

  : النرجسية

لى صورة إنها الحب الموجه إ) 1985(ب بونتاليس، .البالنش و ج. حسب ج

فالنرجسية في معناها االصطالحي اعتبرها  .استنادا إلى أسطورة نرسيس. الذات

الرجوع إلى صورة الذات، أّما األصل اللغوي لمصطلح النرجسية يعود إلى تلك 

مصطلح النرجسية "  Freud, (89:1914) حسبأما  .العالقة المرأوية مع الذات

و بعبارة أخرى النرجسية يمكن يرمز أيضا على أن األنانية مشكل لبيدي أ

  ".اعتبارها مكمل لبيدي لألنانية 

  : الصدع النرجسي

يتمثل في نقص الخبرة في اإلحساس بمحبة النفس وهو ينتج عن رعاية غير 

  .كافية وعدم التقبل من طرف المحيط، عامة نجد األم ثم يليها األب

  :  عن الصدع النرجسي يقول J. Bergeret  (304 :1975)وحسب 
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ال يظهر وجود أحسن طريقة إلنقاص تضخم األنا لألنا المثالي إّال استدعاء "

تناقض كل الواقع، األنا المثالي المفخم هو أحد النتائج الدفاعية للصدع النرجسي 

  ".   األولي، يحدث كأثر للمتطلبات الخاصة لألم

  :اإلجراءات المنهجية 

ي أقدمنا على المحاولة يقتصر البحث على الفتيات اللوات :مكـان البحث

االنتحارية والمتواجدين بمصلحة االستعجاالت الطبية لوالية وهران حيث تضم 

هذه المصلحة حاالت من مختلف الواليات وهذا لكونها قادرة على التكفل الطبي 

بجميع الحاالت، إّال أّن اختيارنا لمصلحة االستعجاالت الطبية وهذا من أجل أخذ 

  .الفعل االنتحاريالحالة مباشرة بعد 

  :أدوات البحث

للقيام بهّذه الدراسة ارتكزنا على دراسة الحالة القائمة على المقابلة العيادية  

العقلية واالختبارات  الموجهة، والنصف الموجهة، إضافة إلى فحص الهيئة

واعتمدنا في تحليل  TATاإلسقاطية المتمثلة في اختبار الروشاخ واختبار 

  .لمقاربة النفسية التحليليةاالختبارين على ا

  :عينـة البحث

كما أّن اختيارنا للحاالت لم يكن بطريقة عشوائية بل كانت مقصودة سواء  

من حيث الجنس اقتصرنا على الفتيات فقط وهذا نظرا الرتفاع عدد المحاوالت 

ة ـــاالنتحارية عند هذه الفئة وذلك باالرتكاز على كل مـن اإلحصائيـات لسن

    E. Davidson et A. Philip   (1986)، ودراسة2005 - 2003-2004

التي ترى أّن المحاولة االنتحارية  M.Sh. Brunel  (2002)وأيضا دراسة 

- 18تعرف ارتفاعا عند اإلناث أكثر من الذكور، السن اقتصرنا فقط على الفئة 

ظهر سنة وهي الفئة التي تعرف أكثر عدد من المحاوالت االنتحارية وهذا ما  30

من خالل اإلحصائيات كما تم إقصاء كل الحاالت التي تعاني من أمراض 

  .عقلية، وهكذا أخذنا خمسة حاالت
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توزيع الحاالت المحاولة لالنتحار حسب الجنس، السن  :خصائص العينة

  . ويظهر ذلك من خالل الجداول والتوزيع البياني. 2005-2004-2003لسنة 

  2003الجنس لسنة /ر حسب السنتوزيع الحاالت المحاولة لإلنتحا

Total  
)50+

(  
(41-50)  (31-40)  (18-30)  (13-

17)  Sex N. De 

catérogie  

38  0  01  02  29  06  Fem 
Janvier 

2003  
15  0  0  02  10  03  Mas 
53  0  01  04  39  09  Tot 
29  0  03  02  19  05  Fem 

Février 

2003  
04  0  0  01  03  0  Mas 
33  0  03  03  22  05  Tot 
34  0  01  03  21  09  Fem 

Mars 2003  
09  0  0  0  05  04  Mas 

43  0  01  03  26  13  Tot   

24  01  01  02  18  02  Fem 
Avril 2003  05  0  0  02  03  0  Mas 

29  01  01  04  21  02  Tot 
03  0  0  01  02  0  Fem 

Mai 2003  0  0  0  0  0  0  Mas 
03  0  0  01  02  0  Tot 
52  05  0  11  27  09  Fem 

Juin 2003  25  01  02  02  16  04  Mas 
77  06  02  13  43  13  Tot 
37  02  01  03  27  04  Fem 

Juillet 2003  11  02  0  02  04  03  Mas  
48  04  01  05  31  07  Tot  
33  02  01  04  19  07  Fem  

Août 2003  17  03  0  04  10  0  Mas  
50  05  01  08  29  07  Tot  
24  01  01  06  13  03  Fem  

Septembre 

2003  
18  01  0  04  10  03  Mas  
42  02  01  10  23  09  Tot  
32  0  03  06  15  08  Fem  

Octobre 

2003  
20  02  03  05  09  01  M<as  

52  02  06  11  24  09  Tot  
22  01  01  01  18  01  Fem  

Novembre 

2003  
05  01  01  0  03  0  Mas  
27  02  02  01  21  01  Tot  
29  02  01  01  23  02  Fem  

Décembre 

2003  
22  05  01  02  12  02  Mas  
51  07  02  03  35  04  Tot  
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  2004الجنس لسنة /توزيع الحاالت المحاولة لإلنتحار حسب السن

Total  )50(+  (41-50)  (31-40)  (18-30)  (13-17)  Sex  
N. De 

catérogie  
27  01  0  01  19  06  Fem  

Janvier 

2004  03  0  0  0  03  0  Mas  
30  01  0  01  22  06  Tot  
32  0  02  06  17  07  Fem  

Février 

2004  
13  01  01  0  09  02  Mas  
45  01  03  06  26  09  Tot  
33  0  01  08  19  05  Fem  

Mars 2004  07  0  0  01  06  0  Mas  
40  0  01  09  25  05  Tot  
44  04  01  05  28  06  Fem  

Avril 2004  12  01  0  02  14  01  Mas  

62  05  01  07  42  07  Tot  

51  01  01  03  39  07  Fem  

Mai 2004  19  0  0  05  13  01  Mas  

70  01  01  08  52  08  Tot  

62  01  01  06  49  05  Fem  

Juin 2004  12  0  01  01  10  0  Mas  

74  01  02  07  59  05  Tot  

44  0  01  03  36  04  Fem  Juillet 2004  

23  01  02  04  16  0  Mas  
  

67  01  03  07  52  04  Tot  

56  02  01  07  42  04  Fem  

Août 2004  18  0  01  03  12  02  Mas  

74  02  02  10  54  06  Tot  

39  02  01  08  24  04  Fem  
Septembre 

2004  14  0  0  02  10  02  Mas  

53  02  01  10  34  06  Tot  

31  01  03  08  16  03  Fem  
Octobre 

2004  16  01  02  02  10  01  Mas  
47  01  05  10  26  04  Tot  
30  0  03  03  19  05  Fem  

Novembre 

2004  09  0  02  01  05  01  Mas  

39  0  05  04  24  06  Tot  

34  01  01  04  25  03  Fem  
Décembre 

2004  14  01  02  0  09  02  Mas  

48  02  03  04  34  05  Tot  
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  2005الجنس لسنة /توزيع الحاالت المحاولة لإلنتحار حسب السن

Total  )50(+  (41-50)  (31-40)  (18-30)  (13-17)  Sex  
N. De 

catérogie  
41  03  01  02  25  10  Fem  

Janvier 

2005  
10  0  0  01  09  0  Mas  
51  03  01  03  34  10  Tot  
29  01  0  03  16  09  Fem  

Février 

2005  
09  0  01  02  03  03  Mas  
38  01  01  05  19  12  Tot  
38  01  01  01  24  11  Fem  

Mars 2005  11  03  0  01  06  01  Mas  
49  04  01  02  30  12  Tot  
37  00  01  05  28  03  Fem  

Avril 

2005  
17  01  02  01  12  01  Mas  
54  01  03  06  40  04  Tot  
52  02  07  08  29  06  Fem  

Mai 2005  09  00  01  03  03  02  Mas  
61  02  08  11  39  08  Tot  
57  02  02  07  39  07  Fem  

Juin 2005  15  02  01  04  08  0  Mas  
72  04  03  11  47  07  Tot  
43  02  03  08  26  04  Fem  

Juillet 

2005  12  00  00  00  11  01  Mas  
55  02  03  08  37  05  Tot  
44  03  01  08  25  07  Fem  

Août 2005  15  00  01  05  08  01  Mas  
59  03  02  13  33  08  Tot  
29  01  01  02  25  00  Fem  

Septembre 

2005  05  00  00  00  04  01  Mas  
34  01  01  02  29  01  Tot  
28  00  01  02  19  06  Fem  

Octobre 

2005  07  00  00  01  04  02  Mas  
35  00  01  03  23  08  Tot  
36  01  03  05  25  02  Fem  

Novembre 

2005  06  02  00  01  03  00  Mas  
42  03  03  06  28  02  Tot  
35  02  01  05  22  05  Fem  

Décembre 

2005  04  01  00  01  02  00  Mas  
39  03  01  06  24  05  Tot  
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    :النتائج

بعد تحليل النتائج، قمنا بربط نتائج المقابالت العيادية بنتائج االختبارات، 

اتضح لنا أّن فرضية البحث المتمثلة في أّن المحاولة وسيلة تعبيرية عن صدع 

نرجسي والتي تحققت مع جميع الحاالت الخمسة ويظهر ذلك من خالل اختبار 

 ,16اللوحة TATواختبار  X, IX, VII, III, IIالروشاخ خاصة في اللوحة 

13MF, 9GF, 7GF, 3BM, 2 .  

حيث نستنتج من خالل المالحظات العيادية والمقابالت المعاش النفسي 

الصعب لكل الحاالت الذي ارتبط بإحباطات متعددة في الطفولة والتي تواصلت 

. إلى غاية سن الرشد جعلت من الحاالت غير قادرة على التحمل والصبر

بعدم المنفعة، عدم الكفاية، اإلحساس باإلهمال والنبذ والقسوة، إضافة  اإلحساس

إلى نقص تقدير الذات الذي نتج عن كل هذه اإلحساسات وأدت في أخير 

يفقدن من خاللها كل معالم ن جعلته نالمطاف إلى تكوين صورة سيئة عن ذواته

لذات ومحبة النفس لم يعد له معنى، ألّن بفقدان تقدير ا نالحياة، حيث أّن وجوده

 تصبح الحياة مستحيلة واألمل غير موجود

أّما من خالل اختبار الروشاخ، نجد إنتاج كمي ضئيل، اعتماد الحاالت  

على القطب التكويني النشيط مع كف في استعمال القطب االستقبالي الساكن، 

إضافة إلى استعمال اآلليات العقلية بشكل سريع وفقير في مضمونه، كما نجد 

الحاالت تنتمي إلى نوع منكب إلى الخارج خالص ويعانون من صراع بين 

ميوالتهم الباطنية وما يسعون إليه في الواقع، ماعدا حالة واحدة، أين وجدناها 

  .Ambiéqualتميل إلى 

بالنسبة للقلق ظهر غير عادي في كل الحاالت، وما ظهر أيضا هو نقص 

، وعدم المنفعة، مشاكل تكيفية ومشاكل الثقة بالذات وباآلخرين اإلحساس بالنقص

في التقمص، اإلحساس بالفراغ العالئقي والعاطفي، اآلليات الدفاعية البدائية 

تمثلت في اإلسقاط والعالقة اإلتكالية ظهرت من خالل الحاجة الماسة إلى السند 

  .والقلق من فقدان الموضوع
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 Cب الصيغة نجد في كل البروتوكوالت تغل TATأّما من خالل اختبار 

Inhibition  التي ظهرت بشكل مكثف وعرقلت التعبير العالئقي والنزوي، لجوء

، وأيضا دون التعرف على Restrictionالحاالت عامة إلى اإلجابات الشائعة 

األشخاص وهذا لتفادي الدخول في الصراع وجعل اإلشكالية تظهر بشكل غير 

ر الواقع الخارجي وهذا لتفادي واضح، التفكير المرتكز على اإلفراط لالستثما

الواقع الداخلي، فبقاء الحاالت في وضعية الصالبة، وهذا ما أعطى للبروتوكوالت 

طابع عصابي، فقر لالستثمار الذات، عدم قدرة الحاالت على التعبير عن كل ما 

له عالقة بالذات من تقدير، حب واإلحساس بالقيمة، الكفاية، الرضى وهذا ما 

الصورة السيئة عن الذات، حتى االستثمار النرجسي لم يظهر ظهر من خالل 

بشكل واضح وارتكز عامة على المرجعية الشخصية التي كانت تعبر من خاللها 

  .الحاالت على الذات المدمرة

  :مناقشة النتائج 

من خالل هذه الدراسة أردنا معرفة الخلفية األساسية وراء الفعل االنتحاري 

ية البحث والتي تمثلت في كون المحاولة االنتحارية مرتكزين بذلك على فرض

وسيلة تعبيرية عن صدع نرجسي، وهذا ما توصلنا إليه من خالل النتائج، ونريد 

توضيحه أكثر من خالل التفسير لماذا المرور إلى الفعل االنتحاري عند هذه 

  .الحاالت

واألخ  نوال عاشت هذه الحالة اضطرابات عالئقية خاصة مع األب.الحالة ن

سنوات وألنها لم تستطيع التكّيف مع  10األكبر، حيث فقدت أمها في سن مبكرة 

الوسط العائلي، هذا ما جعل الحالة تعيش عدم التوازن النفسي، إضافة إلى عدم 

وجود األمن الوجداني ذلك من خالل إحساسها بعدم الثقة من طرف األب 

اعات والتناقضات، إحساسها والمحيطين بها، تعيش الحالة حياة مليئة بالصر 

الدائم بالحيرة، القلق والخوف من المستقبل، وٕاحساسها الدائم بالنبذ العاطفي وهذا 

منذ طفولتي وأنا أذهب عند عمي وهذا باستمرار ألنه يحبني :" ما جاء في قولها

كما كانت تجد ابنة عمها السند الوحيد والتي اعتبرتها البديل عن ". أكثر من أبي
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إحساس الحالة بالقلق والتوتر الدائم وذلك عند إلقاء المسؤولية عليها، حيث أمها، 

أنها فشلت في عالقتها العاطفية بعدما كان هذا األخير يمثل لها كل شيء 

وجعلها تحس باألمن، إّال أّن الصدمة كانت أكثر من ذلك، وهذا ما جعلها تحس 

شيء لمواجهة الطرف بعدم األمن، عدم المنفعة، عدم قدرتها على فعل أي 

اآلخر، أحست بالضياع بعدما وجدت السند، كل هذه األحداث جعلت الحالة 

نوال غير قادرة على تحمل اإلحباطات والظروف القاسية التي مرت بها، وفاة .ن

األم في سن مبكر والتي بقيت إلى حد الساعة متمسكة بها، وكأنها تتمنى عودتها 

وأيضا من خالل اختبار  TATالل تحليل من جديد وهذا ما التمسناه من خ

  .الحالة –الروشاخ تبين أّن الحالة تعيش فراغ عاطفي ناتج عن هذه العالقة األم 

من خالل داللة وأهمية النكوص  R.E Litman (1999)وهذا ما ركز عليه 

في التقمص النرجسي المحتفظ بقوة في العالقة التكافلية مع الموضوع األولي 

نا إلى فرضية أّن االنتحار هو نتيجة عدم القدرة على عمل الحداد األم، وأشار ه

وخصوصا إفالس السيرورة المبكرة للحداد النرجسي وهذا ما ظهر عند هذه الحالة 

وهو فقدان موضوع الحب، وعدم القدرة على وضع الحداد بشكل نهائي، أيضا 

  .تصّدع الوسائل الدفاعية، عاطفة منطوية وانشطار األنا

فشل الحالة في العالقة العاطفية مع الطرف اآلخر أحي ذلك  بمجرد

الصراعات الداخلية التي كانت تعيشها الحالة وظهر ذلك من خالل االستهامات 

والنكوص إلى مرحلة سابقة مع الموضوع األولي، األم ورغبتها في العيش معها 

لحب أتمنى أن أعيش مع أمــي، يجمعنـا ا:" وذلك ما ظهر من خالل قولها

من خالل إعطاءه  G. Zilboorg ) (1977وهذا مـا جــاء تأكيـــده ". والحنان

، لألشخاص الذين لديهم تقمص لفرد ميت  أهمية الداللة السيكولوجية لالنتحار

وهذه السيرورة التقمصية التي حدثت أتناء الطفولة أو المراهقة، أي إستدخال لفرد 

  .  تحرين هو في الحقيقة ميت ، هم األشخاص المن

نوال أصبحت تحمل صورة سيئة عن ذاتها، ارتبطت من جهة .فالحالة ن

 ببصمات الطفولة المبكرة، ومن جهة ثانية عدم االستقرار النرجسي الذي ظهر
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فاستقرار النرجسي يأخذ مكانه إذا كان هناك انسجام . عند هذه الحالة متصدعا

الحد يستطيع الوصول ما بين حاجات الطفل واستجابات المحيط، وٕالى هذا 

 .P. Jeammet et E. Biro   (1994)بفضل ذلك إلى التمييز بين األنا والموضوع 

فاالستقرار النرجسي يحافظ على تثبيت األمن، التواصل الذي يعمل في 

  .األخير على مرونة التهيئات للعالقات الموضوعية

للفرد  érogène نوعية االستثمار األمومي تسهل التمييز االستهامي لجسم مغلم

مع ما هو لألم، لكن عدم األمن هو المسبب لالتمايز لهذين الجنسين المغلمين 

أدى إلى تصدع في النرجسية وفي السيرورات الرمزية األولية، وضعية ما قبل 

العالقات مع اآلخرين فقيرة، حياة داخلية  Situation préoédipienneاألوديبية 

تصدعات ارتبطت بالدور األمومي المسبب في هشة، تفكير غير منظم، وهذه ال

وبالتالي هنا ّما سّهل المرور  H. Bénony (1998) .تطور سيء لألنا الطفـل

  .نوال.إلى الفعل االنتحاري عند الحالة ن

يمينة عاشت الحالة طفولة سيئة مع األب حيث لم يمنحها الحنان .الحالة ع

 يه رغبة في البنات، حيث كانت الحالةالكافي والرعاية، وهذا ألّن األب لم يكن لدّ 

يمينة عائق بالنسبة لألم ألّن األب كان يهددها بالطالق إذا أنجبت بنت أخرى .ع

وهذه هي طفولة، هذه الحالة التي لم تحض بأي رعاية أبوية، إحساس الحالة 

باإلهمال القسوة وهذا نتيجة للفراغ العاطفي الذي تعيشه في الوسط العائلي، 

 .االتصال مع األب مّما جعل الحالة أكثر قلقا وتوترا صعوبة في

فسوء التكيف ارتبط بالعالقة السيئة مع األب، حيث تعيش صراعات 

  .وتناقضات تجعلها في حيرة من أمرها ويصعب عليها إيجاد حل لمشكلتها

إحساس الحالة بالوحدة وأنها غير مرغوب فيها وكأنها شكلت عائق لألسرة، 

التفكك العائلي ألنها كانت األمل الوحيد للعائلة بعد إنجاب وكانت السبب في 

أختها الكبرى حتى األم كانت ترغب في أن تكون ذكر ألن ذلك أثر على حياتها 

على أّن نسبة  J.Jacobs (2005) ,الزوجية، وهذا ما جاء تأكيده من طرف 

بة، من األفراد المنتحرين الذين درست سيرتهم عاشوا ظروف عائلية صع 71%
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غياب في الطفولة عالقة متينة مع وجه أبوي تصبح عامل مؤكد في جعل 

األم -فعالقة الطفل مع األشخاص األصليين األب. صعوبات عالئقية الحقة

 .E. Hأيضا ما يضيفه. أساسية ألنها تشكل قاعدة هامة لإلحساس بالثقة

Erickson   (1950)   اآلخرين أّن الثقة ال تكون فقط مع الذات بل أيضا مع

  . وهذا ما سماه اإلحساس اإليجابي بالحياة

يمنة تحس بعدم األمن، عدم المنفعة، عدم القدرة . إضافة إلى هذا فالحالة ع

والكفاية أيضا تحمل صورة سيئة عن ذاتها اكتسبتها من المقربين لّديها وهذا ما 

أنا منذ طفولتي و :" جعلها تحس بجرح في صورة الذات وهذا ما جاء في قولها

أرى معاملة قاسية وسيئة وكأنني لست ابنته، فعالقتي بأبي لم تكن عالقة 

، وهذا ما ظهر من خالل تحليل اختبار الروشاخ "سطحية فقط بل غير موجودة

وأمام اللوحة األبوية التمسنا الرفض التام للحالة عن إعطاء إجابة للصورة، وأيضا 

لداخلي والتصّدع النرجسي الذي ظهرت الهشاشة للعالم ا TATبالنسبة الختبار 

  .ظهر هو اآلخر من خالل عدم قدرة الحالة على االستهامات

الشعور بالنبذ هو الذي أدى إلى قلقها وتخوفها، وبالتالي إلى عدم االستقرار 

النرجسي وهذا نظرا لعدم وجود االنسجام بين حاجاتها وبين استجابـات المحـــيط 

P. Jeammet et E. Birot (1994)  وعلى هذا األساس جاء رفض المحيط

العائلي للزواج من الشخص الذي ربطتها عالقة عاطفية معه، زاد هذا اآلخر آالم 

للحالة بعدما أحست أّنها وجدت السند الذي يعوضها حنان األب، وأيضا المشاكل 

التي تعيشها، إّال أّن هذا األخير كان هو السبب في ما جرى لها، وما جاء على 

لحالة أنها غير قادرة على العيش بدونه، فهي فضلت الموت على ذلك، ذكر ا

وهذا ما جعلها . حيث أصبحت فاقدة لكل شيء بعد مغادرة الطرف اآلخر

  .تتخلص من نفسها بسلوكها النفس عدواني، إذ أّن فكرة االنتحار متوفرة

 كما يقول S. Freud  (1917 : 82)  "فقدان الموضوع يصبح فقدان األنا" 

وما نالحظه عند هذه الحالة هو عالقة اتكالية للموضوع، بقيت متأثرة 

لفقدانه، وكما نجد إحساسها المتواصل بالحزن والكآبة التي تظهر من خالل 
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مالمحها، وأيضا كالم الحالة سواء عن معاشها التي ال تزال تحمل آثاره، وأيضا 

ير، وهكذا فاإلحساس مغادرة الطرف اآلخر الذي شكل في نفسية الحالة فراغ كب

باالكتئاب مرتبط بفقدان الموضوع جسديا أو هواميا وفي هذه الوضعية تعد دراسة 

S. Freud  (1917)  من أهم النماذج التي ركزت على انقالب النزوات العدوانية

ضد الذات، فبعد فقدان الموضوع الحب يصبح موضوع كره بعدما كان يمثل جزء 

االنتحاري يأتي نتيجة اإلحساس بالكره والبغض لجزء من الذات وبالتالي فالفعل 

  .من الذات نفسها

يمينة سواء من خالل المقابالت أو من خالل .وما ظهر عند هذه الحالة ع

االختبارات هو تصدعات في السيرورات الرمزية األولية، الوضعية ما قبل 

أكثر في األوديبية، حياة داخلية هشة مهددة بصدع نرجسي وهذا األخير ساهم 

  .ظهور المحاولة االنتحارية عند هذه الحالة

أسمى عاشت طفولة مضطربة، فهي ال تعرف أباها حيث عاشت مع .الحالة أ

أمها وأخاها األكبر، فعدم التوازن النفسي للحالة راجع لسوء التكيف ضمن الوسط 

 العائلي، من جهة نجد اإلهمال واإلحساس بالنبذ العاطفي وهذا ما جاء في قول

الشعور بالالقيمة ". مرات أتأسف لعدم وجود لدّي أب كاآلخرين:" الحالـة

واالحتقار من طرف المحيط العائلي جعل الحالة تعيش في انعزال وتخوف من 

المحيط الخارجي وهذا ما تعانيه الحالة يوميا حيث تعيش مواقف إحباطية متعددة 

ة على استيعاب األمر حيث إضافة إلى األم وهذا ما يجعل الحالة مرات غير قادر 

أنها ال تتحمل المعاملة القسوة لألم من طرف المحيط العائلي هذا ما يزيد من 

عدم األمن الوجداني، عدم الرغبة في الحياة . توترها، فبقاء الحالة متعلقة باألم

أسمى وانفعاالتها .والبحث عن الوحدة واالنعزال الحساسية الزائدة عند الحالة أ

إعطاء  IIباب وهذا ما ظهر من خالل اختبار الروشاخ في اللوحة ألتفه األس

إجابة عدوانية أخرى، وأيضا ما أظهرته  Xإجابة، عدوانية وأيضا في اللوحة 

فالقلق جعل الصراع غير واضح وكف التعبير  TATالحالة من خالل اختبار 

ل العالئقي والنزوي، إضافة إلى ذلك نجد القلق ظهر بشكل كبير، فمن خال
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المالحظات سواء أثناء المقابالت العيادية أو عند تطبيق االختبارات نجدها 

ترتجف ويظهر ذلك خاصة عند حمل اللوحات، فالقلق يساهم أكثر على إحداث 

على أّن القلق  E. Deutsh (1964) اضطراب في الشخصية وما أكدته دراسة  

االنتحارية، ويظهر  هو من العناصر الشخصية الهامة التي تدفع إلى المحاولة

  .ذلك من خالل األفكار االنتحارية التي تراود الحالة من حين آلخر

فاإلحباطات المختلفة التي عاشتها الحالة من طفولة مضطربة إضافة إلى 

الفشل في العالقة العاطفية مع اآلخر كل هذا جعل الحالة تحس بعدم الثقة 

بالنقص، هذا ما جعلها تحمل  بالذات وباآلخرين، أيضا عدم المنفعة اإلحساس

أحس أنني محقورة وال استطيع  " :صورة سيئة عن ذاتها، وهذا ما جاء في قولها

وبدى لها أّن وجودها أو موتها يحمل نفس المعنى، فمن خالل ".  فعل أي شيء

أسمى تعاني من تّصدع نرجسي مترسخ من .معاشها النفسي نجد أّن الحالة أ

ستمرة مع الوقت الراهن هذا ما جعل الحالة تلجأ إلى جذور مرتبطة بالطفولة وم

المحاولة االنتحارية كوسيلة تعبيرية عن الصدع النرجسي الذي يهدد ذاتها، 

  .ويجعلها غير قادرة على مواصلة العيش

حفيظة فالحالة من خالل حديثها نلتمس أنها كانت مدللة من  .ي الحالة

الذي تعتبره مثالها األعلى، فكالمها  طرف األب، حيث كانت عالقتها قوية بأبيها

كله عن األب الذي ال يزال يشغل مكانة عندها ورغم وفاته إّال أنه بقي يشكل 

جزء من حياتها، فمن خالل تعلق الحالة بأبيها فهي ترى نفسها نسخة عنـــــه كمـــا 

وكما أن أباها يفضلها عن باقي  « Je suis comme mon père »تقـــول 

بعد  حيث كانت تحتل المرتبة األولى عنده، فكان األب سندها الوحيد، وإخوتها 

وفاته عاشت الحالة مواقف إحباطية متعددة جعلتها تحس بفقدان األمن والحماية، 

ألنها تعلم أنهم غير راضيين على أفعالها وتصرفاتها، ما عدا األب الذي كان 

م كبيرة جعلتها تحس بالفراغ كل هذا شّكل في نفسية الحالة آال. يساندها في ذلك

الدائم والكآبة النفسية وأّن وجودها لم يعد له معنى كل ذلك كّون في نفسية الحالة 

فمن خالل النرجسية نجد   A.Holderegger (2005) .صورة سيئة عن ذاتها
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التصورات العاطفية للذات حيث أّن كل واحد يملك صورة لذاته وفي حالة نقص 

ما نجده هو  د ال يستطيع الوصول إلى تقدير الشخصية، ولصورة الذات، فالفر 

ميكانيزمات الرفض والتمثالت تضع مكانها وتساعد على الهروب إلى عالم ال 

فإحساس الحالة بالقلق والتوتر عند إلقاء المسؤولية عليها وهذا ما كان  .واقعي

  .يتكرر معها من طرف معاملة األم لها وٕالقاء اللوم عليها

وية والنشاط عند الحالة وهذا ظهر من خالل كرهها لكل األشياء نقص الحيّ 

  .ولم يبقى لها أي شيء ترغب في الحصول عليه

تعاني الحالة من اضطرابات عالئقية مع األم وهذا ما التمسناه سواء من 

واختبار  IXخالل المقابالت العيادية أو من خالل اختبار الروشاخ في اللوحة 

TAT  7في اللوحةGF و ظهور الفراغ العاطفي في هذه العالقةوه.  

إحساس الحالة بخيبة أمل بعدما كانت لّديها إحساس قوي وثقة بذاتها فكل 

هذا فقدته من خالل معاملة المحيط العائلي لها جعلها تأخذ موقف من نفسها 

وتحس بالنقص، تحس بكره اآلخرين لها وأنها غير محبوبة خاصة من طرف 

المنفعة، وٕالقاء اللوم عليها كل هذا كّون في نفسيتها صورة األم، إحساسها بعدم 

سيئة عن ذاتها، وأّن وجودها لم يعد له نفع، وأّن موتها هو أحسن حل إلزاحة كل 

حفيظة تعاني من تصدع .المشاكل، فمن خالل كل هذا نستنتج أّن الحالة ي

ب جعلتها نرجسي ناتج عن مواقف اآلخرين اتجاهها وعالقتها اإلتكالية مع األ

تحس بالوحدة رغم أنها تحاول فرض وجودها، إّال أّن ذلك لم يمانع من ظهور 

  .الحاجة الماسة إلى السند والقلق الذي ظهر مرتبط بفقدان الموضوع

خيرة عاشت هذه الحالة طفولة مضطربة نظرا للمشاكل والخالفات .الحالة ح

جعلت الحالة تعيش سوء  األب فمعاملة األب السيئة مع األم-المتكررة بين األم

  .التكيف ضمن الوسط العائلي

اإلحساس بالحيرة والقلق والتخوف من المستقبل اتجاه حياة مليئة بالصراعات 

  . J. C Cordeiro (1975)والتناقضات وهذا ما تشير إليه دراسة 
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إحساس الحالة بالنبذ العاطفي، كما أّنها ال تعّبر عن انفعاالتها بسهولة فهي 

ه اآلالم داخليا وهذا ما يجعلها تحس بالشعور بالذنب كما يضيف إلــى تعيش هذ

يعزز  أّن الفعل االنتحاري يرتبط عامة بقلق شاد، و P.Jeammet (1998)ذلك 

بحساسية مفرطة لإلحباطات التي ترجع إلى الخبرات الطفولية واندماج الصورة 

تها ارتبطت من خيرة أصبحت تحمل صورة سيئة عن ذا .فالحالة ح  .األبوية

جهة ببصمات الطفولة واالضطرابات العالئقية ضمن الوسط العائلي من جهة 

عدم االستقرار النرجسي الذي يرجع إلى عدم وجود انسجام ما بين حاجات الطفـل 

واستجابـات المحيط وٕالـى هـذا الحــد يستطيــع الوصـول إلى التمييز بين األنــا 

وهذا ما يعكس الصدع   P.Jeammet et E.Birot (1994)والموضـوع 

النرجسي لهذه الحالة والذي يرجع إلى عدم األمن والحماية الكافية لإلحساس 

وأيضا نجد تّصدع  .IIIبتقدير الذات وهذا ما ظهر في اختبار الروشاخ اللوحة 

في الوضعية ما قبل األوديبية، نقص الثقة بالذات واآلخرين، كف في التعبير 

  .العاطفي، حياة داخلية هشةراجع إلى الكف 

فاإلحساس بالنقص، عدم المنفعة، عدم القدرة على تجاوز الصراعات والعالقة 

خاصة في اللوحة  TATاالتكالية مع األم هذا أيضا ما ظهر من خالل اختبار 

، كلها تشير إلى نرجسية متصّدعة وبالتالي فالمحاولة االنتحارية هي وسيلة 16

  .النرجسيتعبيرية عن هذا الصدع 

  :خالصة

إّن اللجوء إلى المحاولة االنتحارية يعبر عن معاش صعب وأّن المنافذ 

للتنفيس لم تعد موجودة، واإلحساس بتوقف الزمن ويصبحون من خالل ذلك 

يعيشون في دوامة وحلقة مفرغة، وال يعرفون من أي اتجاه يسيرون، فتصبح لديهم 

توحي   ااالنعزال مّما يولد لديهم أفكار مشاعر القلق، الخوف، التشاؤم، االكتئاب، 

لهم بأّن المحيط العائلي ال يمنحهم ثقته وٕاحساسهم بأنهم غير مرغوب فيهم 

إضافة إلى إحساسهم بعدم المنفعة، عدم الكفاية، إحساس بالنقص، ونقص تقدير 

الذات، إضافة إلى اإلحساس بعدم األمن إلى جانب المواقف اإلحباطية التي 
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ا مع عجزهم للتصدي لهذه المشاكل، فإّن هؤالء الفتيات أقدمن على تعرضوا إليه

المحاولة االنتحارية بعدما فقدوا االتزان النفسي وأصبح االضطراب يهدد 

  .شخصيتهم

لذلك ينبغي األخذ بعين االعتبار كل معاش نفسي سواء كانت المحاولة 

فسي ضروري لهؤالء االنتحارية بوسائل عنيفة أو بسيطة، فلهذا يعتبر التكفل الن

الحاالت ومساعد جدا على إعادة الثقة بالذات، والتخفيف من حّدة االضطرابات 

النفسية وبالتالي إعادة التوازن النفسي وهذا يكمن في عمل األخصائي النفساني 

على ضرورة التخفيف من تلك األعراض النفسية واإلصغاء للحاالت و جعلهم 

به دون إرغام أو إجبار على ذلك، وٕاعطائهم  يعبرون عن كل ما يعانون ويحسون

الحرية في الكالم ألّن دور األخصائي النفساني هو االهتمام بالحالة ورغبة في 

مساعدتهم كما أنه ال يلجأ إلى تضخيم األمور أو التقصير منها، إبعادهم عن كل 

شعور بالنقص، بالالقيمة وذلك من خالل إبراز ما يملكونه من قدرات وكيف 

يعمل من جهة على إعادة التكّيف داخل الوسط . كن استغالله في الحياةيم

العائلي من خالل تقبل الوضعيات والعيش معها وزيادة القدرة على حل الصراع 

  .النفسي والتغلب على اإلحباط التوتر والقلق

لذلك نقترح من الناحية اإلكلينيكية أن يأخذ بعين االعتبار الوضعية 

جية لهؤالء الحاالت، حيث نجد دخول الحاالت إلى المصلحة االستعجالية العال

االستعجاالت الطبية في حالة أزمة مّما يتطلب األمر في هذه الحالة تقديم 

كعالج أساسي وضروري وهذا ما  Thérapie de soutienالعالج بالسند 

التمسناه من خالل العمل مع الحاالت وخاصة ما ظهر في نتائج االختبارات 

هؤالء الماسة إلى السند وهذا إلحساسهم الدائم بالوحدة، نقص الثقة في حاجة 

لكن يجب مراعاة اإلمكانيات والقدرات والمستوى الثقافي، . الذات وفي اآلخرين

فالحاالت التي عملنا معها مستواها الثقافي متوسط، ولهذا ينبغي األخذ بعين 

  .في العالجاالعتبار كّل هذه األساسيات التي تلعب دور أساسي 
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يسمح ببناء طريقة خاصة للتقرب  Thérapie de soutienفالعالج بالسند 

من الحاالت، ألّن ليس هناك ما هو معمم بل أخذ كل حالة على انفراد فهو 

  .Fortification du Moiوتقوية األنا  Ecouteيرتكز أساسا على اإلصغاء 

الماسة إلى الكالم  يتمثل اإلصغاء في حاجة هؤالء الحاالت Ecouteإصغاء 

والتعبير، فالحاالت تتكلم بدون انقطاع بمجرد اإلشارة إليهم بسؤال أو عرض 

عليهم فكرة ، فقد نجدهم يتسارعون في التعبير بكل حرية وطالقة، دون توقف، 

فاألحداث تأتي متسلسلة بالتفاصيل الدقيقة كأنهم يجدون في ذلك منفذ للتنفيس 

  .اء عامل أساسي في العالج بالسندوالتفريغ، فلهذا نجد اإلصغ

األنا يمثل جوانب معينة في البناء  Fortification du Moiتقوية األنا 

النفسي تنظم وتحكم العالقة بين العالم الخارجي وبين دوافع الفرد ليقوم بوظيفة 

تكيف وتعديل اإلدراك واالستجابة لخبرات الحياة وما نجده عند هؤالء الحاالت 

ا الذي يرجع للمواقف اإلحباطية المعاشة التي ارتبطت بمراحل هو ضعف األن

إلى هذا الحد األنا لم يعد قادر على . النمو المختلفة من الطفولة إلى سن الرشد

وبالتالي فتقوية األنا . فعل عمله خاصة في جعل االتزان النفسي عند الحاالت

على مشاكلهم وجعلهم من خالل إبراز أهم القدرات، واإلمكانيات، تعرف الحاالت 

على وعي تام بوضعياتهم وهذا للنظر من جوانب عديدة واتخاذ ما هو أحسن، 

إعادة الثقة بالنفس وبأهمية التكفل النفسي إلعادة االتزان النفسي، لهذا ينبغي 

القيام بهذا التدخل العالجي النفسي لهذه الحاالت بدال من االكتفاء فقط بالتدخل 

  .العالجي الطبي
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  .المحـاوالت االنتحـارية لـدى الفتـاة

 مقـاربة نسقيه ألربع حاالت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        جامعة وهران    نسيمةطباس . أ 
 

 

  :مقدمة

إّن ظاهرة االنتحار ال يمكن اعتبارها في هذه اآلونة األخيرة كظاهرة منفردة 

حدث منفرد متعلق بتغيرات هامة في المجتمع مرتبطة باضطراب عقلي أو 

الجزائري، إذ هناك العديد من العوامل المختلفة التي تدخل في إطار الموت 

  .اإلرادي والتدمير الذاتي

الظاهرة إلى خاصيتها الغامضة المتعلقة   فترجع أهمية كل دراسة حول هذه

د من الباحثين الذين بالرغبة في الموت ومعنى السلوك االنتحاري، لذلك نجد العدي

 .E. Durkheim، S: ساهموا في دراسة السلوكات االنتحارية وتحليلها أمثال

Freud (1938) ،F.Davidson (1941) مكرم )1968(، فخري الدباغ ،

   .يركزون على دراسة هذه الظاهرة من حيث معناها) 1963(سمعان 

وطويلة األمر ، في دراسة النتائج الفردية E.Stengel (1962)و قد أشار

وضعها في إطار محيطها االجتماعي مع األخذ   للمحاوالت االنتحارية التي يجب

بعين االعتبار الردود الفعلية لهذا السلوك، وتحليله من جوانب مختلفة وليس فقط 

، يؤكد S.Henderson (1974)كما نجد .حصره في إطار رغبة التدمير الذاتي

لبا في إطار قطع العالقة الفردية مع شخص أّن المحاولة االنتحارية تأتي غا

له قدرة وفّعالية في تغيير " المحاولة االنتحارية"معين، ويوضح أّن هذا السلوك 

  .سلوكات واتجاهات المحيط
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القضية التي مؤداها أن االنتحار يزداد  E. Durkheim (1981)ويدعم 

لة االجتماعية، بضعف الروابط االجتماعية في الجماعة، وبشيوع الفردية والعز 

فالروابط األسرية تقلل من نسبة االنتحار، فكلما زادت درجة التكامل االجتماعي 

انخفضت معّدالت االنتحار، كما أضاف أّن نسبة االنتحار تقل كلما زاد حجم 

  .األسرة وتزداد هذه النسبة بين األرامل عنها بين المتزوجين

ي وقت شروعه في فيؤكد أّن الشخص فF.Davidson) ) (1941أّما 

االنتحار يكون قد فقد هدفه في الحياة، حينئذ يحدث انهيار عضوي وتصبح 

المراكز العصبية العليا غير قادرة على الضبط أو االستجابة للدوافع الواردة 

الختيار فعل ما، فيفقد القدرة على التخيل، وتكون النتيجة شلل القدرة الذاتية على 

  .ياتهرفض أو تجنب ما يسيء إلى ح

      ، بأن المنتحر وقع فريسة لغريزة  نظريته) S.Freud )1938ويلخص  

أخفق في التعبير عنه فانعكس على الداخل، ) سادي(أو انفعال ذاتي عدائي 

إلى ذلك عوامل  R. Litman) )  (1970و أضاف . على الذات ليقتلها

ند الشدائد مساعدة ومهيأة مثل الوقوع في اليأس وعدم وجود يد المساعدة ع

  .وكذلك تخلي الناس عن المريض

الى  Norman, L. Schneiman, S. Edwin) )(1957ويذهب باحثون 

اعتبار الشروع في االنتحار، أو االنتحار سلوكا واحدا ال معنى لتقسيمها إلى 

مجموعتين مختلفتين ألّن النية االنتحارية تختلف عند كل فرد، ومنهم من ال 

  .يقصد الموت فقط 

أن السلوك االنتحاري معضلة ال تقبل  D. Madison (1966)قول وي

التصنيف، فهنالك من يحاول االنتحار بإلقاء نفسه في بحر ملئ بالمخاطر، 

ويعتبر سلوكه انتحار، في حين أّن الظروف والمصادفات تلعب دورا مهّما في 

  .رجوح كفة الميزات إلى الموت األكيد أو الشروع أو العدل عن االنتحار

على االتصال، وبينوا )  (G. Bateson et al,1951باتسون  فريق و ركز 

أن االضطراب الحاصل بين الفرد ودائرته االجتماعية يؤدي إلى ظواهر نفسية 
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. متعددة، وأّن نوع العالقة تلك تحددها الثقافة االجتماعية والبيئة المحلية

الضطراب، فكأّن لغة فاالنتحار هو إحد الظواهر النفسية الناتجة عن هذا ا

" االنتحار أو الشروع فيه"بين الفرد وجماعته أصبحت عن طريق " التخاطب"

ولعل هذه اللغة المحزنة هي آخر ما في الجعبة من وسائل التواصل والتفاهم، 

ومع ذلك فإنها رسالة ال بد أن تتلقى لها جوابا من المحيط، هو جوانب قد يكون 

ما، أو اشّد عنفا وقمعا، ولكن السلوك االنتحار في متأخرا، وقد يكون رحيما متفه

على المجتمع أن يفهمها ويحّل رموزها، وترمي " لغة توصيل"جميع األحوال هو 

 .هذه الرسالة إلى إعادة النظر في العالقات االجتماعية

  :اإلشكالية

تعتبر األسرة من بين األنساق اإلنسانية، التي تلعب دورا رئيسيا في تشكل 

شخصية الفرد، وفي نمّو معرفته لذاته، فكلما كانت العالقات األسرية  وتكوين

إيجابية وتسير في مسارها الطبيعي، كلما ساد جو األسرة الوفاق والترابط 

والتماسك بين أعضائها، أّما إذا حدث العكس، وأختل التوازن الداخلي لألسرة في 

طة الكاملة والسيطرة، كالتي تقسيم األدوار والمكانات بوجود أفراد تولى لهم السل

يمارسها األب أو الخضوع كتلك التي تمارسها األم وباقي األبناء بحيث يتميز 

النظام العائلي باستعمال أساليب التوجيه والتأديب القاسية كنموذج للتعامل 

واالتصال مع باقي أفراد العائلة،  و هذا قد يعود عليهم بآثار سيئة تمس كيانهم 

  .قهم االجتماعي بوجه عامالنفسي وتواف

فالفتاة المحاولة لالنتحار باعتبارها المفحوص المحدد هي أحد أفراد العائلة 

التي تعتبر أكثر تأثرا بالعالقات الزوجية، وباختالل االتصال بين أفراد النظام 

العائلي، فالمحاولة االنتحارية ما هي إال رسالة معبرة عن محاولة للتنفيس 

، بأن السيرورات العالئقية V. Satir (1971)عائلية، وتوضح وامتصاص معاناة 

المضطربة هي التي تتمحور حول تلك العالقة القائمة بين الفرد الحامل للعرض 

  .ومحيطه العائلي) هنا نشير أن العرض يتمثل في محاولة االنتحار(
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 .Dو P. Watzlawick (1972): ويرى العديد من الباحثين أمثال

Jackson ل سلوك وليس فقط الكالم عبارة عن اتصال، حيث انه هناك أّن ك

تأثير متبادل بين األشخاص، فالسلوك االنتحاري هو االتصال غير اللفظي، وما 

  .هو إّال نتيجة الستحالة التعبير وترجمة االضطراب الذي يسود األسرة

ويعد االتصال ذو خاصية تفاعلية، حيث أّن األفراد أثناء اتصالهم ضمن 

  .طهم العائلي يتضمن تأثيرا متبادال على سلوكاتهم سواءا باإليجاب أو السلبمحي

ويختلف عدد االنتحار والمحاوالت االنتحارية باختالف الجنس ومن فئة 

عمرية األخرى وعلى هذا األساس ارتأيت في البحث الحالي إلى معالجة هذه 

، فكان من المناسب الظاهرة اإلنسانية لدى الفتيات العازبات باختالف أعمارهن

استعمال المقاربة النسقية للتعرف على جوهر المشكلة، فالصراع النفسي الداخلي 

للفتاة المحاولة االنتحار، يعود إلى صراع ضمن النظام العائلي الذي تنتمي إليه، 

فالمحاولة االنتحارية هي بمثابة العرض للتعبير عن صراعات عائلية ومشاكل 

تم عرضه، فإن السؤال األساسي الذي يتمحور حول  االتصال، وعلى ضوء ما

ماهية تأثير االختالف الوظيفي لالتصال ضمن العائلة في انتقال الفتاة إل 

 .محاولة االنتحار 

  :الفرضيات

  :يمكن لنا بعد هذا العرض، وضع الفرضيات اآلتية

إّن عملية االتصال غير السليمة في المجال األسري تدفع بالفتاة إلى  -1

 .ة االنتحارمحاول

 .إّن الصراع داخل النظام العائلي يؤدي بالفتاة إلى محاولة االنتحار -2

  :تحديد المفاهيم

 :االتصال العائلي -1

أّن االتصال بين المتحدثين ال   (G.Bateson,1951) باتسون يعتبر 

ينحصر فقط في االتصال اللفظي، إذ هو صيرورة تعّد أكثر تعقيدا، أين نجد 

فاالتصال كل  .شارات و الحركات اإلرادية وغير اإلراديةالسلوك الجسدي واإل
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مدمج صيرورة اجتماعية دائمة تجمع نماذج مختلفة للسلوك كالكالم، اإلشارة، 

المالمح، النظر، المكان وبذلك فإن االتصال بين األشخاص يتضمن تأثيرا 

 .متبادال على سلوكاتهم، فميزة التفاعل تعد شرط ضروري لعملية االتصال

 :لنسق العائليا -2

يشير مفهوم النسق إلى مجموعة العناصر المتفاعلة بشكل مستمر، وأي 

تغيير في عنصر من العناصر يؤدي إلى تغيير الكل، ويتميز النسق بالخاصية 
  .الديناميكية عكس المفهوم الثابت للبنية

فإنها  :P. Watzlawick) (1972 واتسزالويكأّما خصائص النسق حسب 

ة االتصال بين عناصره، ولهذا يشار إلى النسق العائلي بأّنه عبارة عن كيفي

تؤثر في ) أ(مجموعة األفراد الذين هم في تفاعل دائم، وأن سلوكات الفرد 

، )أ(تؤثر بدورها في سلوكات الفرد ) ب(، وردود الفعلية لفرد )ب(سلوكات الفرد 

 .لنسق العائليأي كحلقة تفاعلية تضم الردود الفعلية المتبادلة بين أفراد ا

 :العائلة -3

هي عبارة عن نسق مسير بواسطة قواعد حيث  D.Jackon (1977) يعرفها

أن أعضائه يتعاملون فيما بينهم بطريقة متكررة ومنظمة هو نمط تفاعلي يحرك 

فيرى أّن  S.Minuchin (1950)أّما  .L.Sfez (1993 :29). العائلة كلها

في تحّول وتطور يتجاوز مجموعة من العائلة هي عبارة عن نظام سوسيو ثقافي 

المراحل التي تتطلب إعادة بناء لحفظ االستمرارية ويسمح بالنمو السيكو 

 . S Minuchin (1950 :263)اجتماعي لكل فرد

  : االنتحار -4

هو كل سلوك يحاول الفرد من خالله البحث  J. Baechler)  (1981يعرّفه 

  .J. Védrine et coll (1981 :14)وٕايجاد الحل للمشكل الموجود بإنهاء حياته 

، فيعرف السلوك االنتحاري أّنه سلسلة األفعال التي )1963(أما مكرم سمعان 

يقوم بها الفرد محاوال تدمير حياته بنفسه، دونما تحريض من آخر أو تضحية 

  .لقيمة اجتماعية ما
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 :محاولة االنتحار -5

           شلانتحار فا (E.Schneider,1954)شنايدراعتبرت حسب تعريف 

J.Wilmotte et coll (1986:12-13)   ، أماS.Henderson فيشير إلى ،

أن المحاولة االنتحارية غالبا ما تأتي في إطار قطع العالقة الفردية مع شخص 

 S.Henderson) .(1974 :13 .آخر

  :أهمية الدراسة

ية للفتاة يعتبر التطرق إلى نمط االتصال والتفاعالت بين أفراد العائلة الجزائر 

المحاول االنتحار خطوة ذات أهمية بالغة في سبيل فهم ظاهرة المحاوالت 

االنتحارية التي تبدوا أنها في تصاعد مستمر في اآلونة األخيرة، وال سيما لدى 

حسب إحصائيات المسجلة بمصلحة االستعجاالت (فئة اإلناث بمختلف أعمارهّن 

  ).2006- 2004الطبية بوهران سنة 

المقاربة المستعملة في تحليل السلوك االنتحاري لدى الفتيات كما أّن 

العازبات، تعد عامال مهما في التعرف على تركيبة األسرة الجزائرية ومعاملتها 

اليومية بين أفراد النظام العائلي، فنتمكن من ضبط اضطراب عملية االتصال 

ي تنتمي إلى هذا واختالله العالئقي الذي يكون كفيل بلجوء الفتاة العازبة الت

  .النظام العائلي للمحاولة االنتحارية

أّما عن أهمية الدراسة من الناحية العيادية التطبيقية فتمثلت في جمع كل 

بما فيهم الراشدين   أفراد العائلة لهذه الفتاة المحاولة االنتحار الذين يعيشون معا،

 التكيفية أي ما  سلوكاتهم غير ، فيتمكنوا من إدراك  واألطفال كوحدة أسرية

ية و المظاهر التفاعلية  يسمى بالوعي باألخطاء المستعملة في األساليب التعامل

  .أو التنازل عنها وتصحيحها

فتح مجال االتصال والتحاور مع األخصائي النفساني، فكثيرا ما يفتقد النظام 

راب العائلي لهذه الفتاة إلى عملية االتصال السليمة أو بما تتميز به من اضط

العالئقي، فعن طريق اإلصغاء يمكن استرجاع أمور عديدة وذلك بإعادة تأطير 

 .الوضعية التي يعيشونها والتي يرونها كمشكلة مؤثرة في النظام العائلي
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القيام بمحاولة عالجية نفسية نسقية بالعمل على إعادة االتزان النفسي 

وٕاّنما يمس كذلك جميع  المرتكز ليس فقط على مستوى الفتاة المحاولة لالنتحار

أفراد العائلة، فتكون كتجربة أولية ممهدة لتطبيق العالج النسقي في دراسات 

الحقة على عائالت جزائرية، والتي تعاني من صراعات عائلية واضطرابات في 

 .عملية االتصال

  :اإلجراءات المنهجية

بعة في لقد تمت الدراسة العيادية للحاالت األر : المكان الجغرافي للبحث -1

وهذا بعد اللقاء األولي  U.M.C: مصلحة االستعجاالت الطّيبة بوالية وهران

 .معهم في نفس الجناح، بعد قيامهن بمحاولة االنتحار

 : عينة البحث -2

تكونت عينة البحث من أربعة حاالت محاولة لالنتحار، من : العدد 2-1

 Raticideل الفئران بينهم حالة قد حاولت االنتحار بتناولها للحبوب السامة لقت

أّما الحاالت الثالثة األخرى، فإن وسيلة تنفيذ المحاولة االنتحارية تمثلت في 

 .استعمال األدوية التي كانت متواجدة بمنزل الحاالت

لقد كانت الطريقة قصدية في اختيار : طريقة اختيار عينة البحث 2-2

عائلي يتميز باضطراب الحاالت العيادية، بمعنى الحاالت التي تنتمي إلى نظام 

  .العالئقي واختالل الوظيفي لعملية االتصال

تكونت عينة البحث من أربعة حاالت عيادية : مواصفات عينة البحث 2-3

محاولة لالنتحار، من جنس اإلناث فقط، أّما عن سن الحاالت، فلم يتم تحديده 

ية، فكل ما مسبقا، نظرا لصعوبة قبول عائالتهن للمجيء من أجل المتابعة النفس

واألمر يرجع إلى ضرورة التقرب من " عازبات"يهمنا هو الحالة المدنية لهن 

  .النظام العائلي والتعرف عن المظاهر التفاعلية له

 21 - سنة 16وبعد اقتناع الحاالت للتعامل معنا، تراوح بذلك سنهن ما بين 

ادي، فقد كان باختالف مستواهم الدراسي، أّما المستوى االجتماعي واالقتص -سنة
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في مجمله حسن، بالنسبة لجميع أسر الحاالت المحاولة االنتحار أّما فيما يخص 

 .أفراد 5إلى  4عدد أفراد العائلة لدى الحاالت فقد كان محصورا ما بين 

  :أدوات جمع المعطيات

إن الدراسة العلمية تمحورت حول ظاهرة المحاولة االنتحارية لدى اإلناث التي 

ها إلى وصف المظاهر التفاعلية والعالئقية ومدى اضطرابها نسعى من خالل

ضمن األنساق العائلية التي تنتمي إليها هذه الفتيات، فإن األمر استلزم دراسة 

عيادية بإتباع المنهج العيادي الذي يركز على دراسة الحاالت الفردية بمختلف 

ت في المالحظة وسائل جمع البيانات المستخدمة في البحوث النفسية التي تمثل

العيادية والمقابلة العيادية، إلى جانب استخدام االختيار اإلسقاطي المتمثل في 

  :اختيار تفهم األسرة، واستنادا إلى ذلك يمكن لنا عرض التعاريف اآلتية

 :C.Chiland (1995)المقابلة العيادية حسب 

ا يمكن هي عبارة عن تبادل الحوار، تبادل معقد لأللفاظ، التي من خالله"

عموما فإن االتصال اللفظي يكون دائما مصحوبا باتصال  ، و تمرير الرسالة

     ".قد يتناقض الواحد مع اآلخر غير لفظي هذان نموذجان قد ينسجمان، و
Chiland (1995 :22)  

وبما أّن اإلطار النظري للبحث تمحور حول المقاربة النسقية، فقد خصصت 

على النظام العائلي للحالة المحاولة لالنتحار، سبعة حصص ثالثة منها للتعرف 

أّما باقي المقابالت العيادية، فكان الهدف منها الوصول إلى تشخيص 

، بهدف تقديم  ، ومن جهة أخرى االضطراب في عملية االتصال لدى هذه العائلة

ذلك الطريقة الخاصة لرائد من رواد المدرسة  لسند النفسي ألفرادها مستخدمة فيا

  :، والتي سوف نعرض لمحة وجيزة عنهاP. Watzlawickقيةالنس

لقد تم استخدام تقنية عالجية تتناسب مع المرجعية النظرية : التقنية العالجية

، فإنها تشمل P.Watzlawick (1975)  المستعملة، فحسب الباحث النسقي

على أربعة مراحل، لكل حصة عنوان خاص بها ويمكن استخدام في ذلك عدد 

التكلم بلغة المفحوص، عدم الدخول في صراع معه، واستعمال : واعد مثلمن الق



  2011فبراير          03العدد                                                                                                     تنمية البشرية   مجلة ال

   Revue de Développement Humain                                                               ISSN :  1112-8070                          :�� رد
         

              

 102

التناقض كوسيلة للعالج النفسي، وبالتدرج نتوصل إلى إقناع أفراد النظام العائلي 

بما فيهم الحالة المحاولة لالنتحار بالتنازل عن المظاهر التفاعلية السلبية 

  .واستبدالها بعالقات أكثر إيجابية

األخصائي النفساني النسقي االقتراب من العائلة حسب  كما يجب على

حتى يكون بأسطورة العائلة،  F. Rougeul (1989)عاداتها، وهذا ما وصفته 

التدخل حسب خصائص النسق الذي تمتاز به هذه العائلة فتكون التوجيهات 

مألوفة ومالئمة للنظام العائلي، ويمكن التعرف على الحدود العالئقية ضمن 

لة والتعرف كذلك على األدوار والوظائف التي يقوم بها كل فرد، كما تشكل العائ

  .هذه األخيرة هوية العائلة

إن هذه التقنية العالجية النفسية تمت خالل أربعة حصص عالجية نفسية 

  :د للحصة الواحدة وكان اختيارها لألسباب اآلتية45بتواريخ مختلفة ولمدة 

 تناولكونها تالئم أكثر الموضوع الم  -

تحقق مبتغاها من إعادة االنسجام داخل النظام العائلي واسترجاع نوع من   -

 .االتزان النفسي بين أفراد هذه العائلة

 .الحصول على تغيير التفاعل في أقصر مدة ممكنة  -

   L’examen de statut Mental العقلية) الصحة(تعريف إختيار فحص الهيئة 

حيث يركز هذا ) 1978(رة قويدر نص: لقد صمم هذا االختيار الدكتور

الفحص على مالحظة االستجابات السلوكية التلقائية اللفظية منها والحركية، بما 

  :في ذلك من معلومات حول محيط الفرد، ويحتوي على

 النشاط الفكري   -

 الميزاج والعاطفة  -

 محتوى التفكير  -

 القدرة العقلية  -

 الحكم واإلستبصار  -
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 F.A.T: ةتعريف إختيار تفهم األسر 

يعتبر اختبار تفهم األسرة من بين االختيارات اإلسقاطين، إذ يتضمن مجموعة 

لوحة التي تشكل أحداث لوضعيات، ونشاطات عائلية يومية،  21لوحات، تقدر بـ 

وتتطلب تداعيات إسقاطيه حول سيرورات، وبنية العائلة، كل ذلك في إطار 

  .التفاعالت العائلية

ات للمفحوص، حيث يستغرق التمرير الكلي للوحات ويجب أن تقدم كل اللوح

سنوات، وان التجربة العيادية  6د، ويمكن إستعماله ابتداءا من 35-د 30ما بين 

  .بينت ضرورة إستعمال هذا االختبار للمراهقين والراشدين

 : تعليمة االختيار

  :سنة فيما يلي 18تتمثل تعليمة االختيار بالنسبة للمراهقين، اقل من 

لّدي مجموعة من الصور، التي تظهر أطفال وعائالتهم، سوف أعرضها "

عليك الواحدة تلوى األخرى، وما عليك إال أن تقول لي ما ذا يحدث في كل 

ما هو  صورة، وما الذي أدى إلى هذا الحدث، وماذا يفكر هؤالء األشخاص، و

بأّنه ال  شعورهم، وكيف يمكن أن تنتهي القصة، استعمل في ذلك خيالك، وتذكر

  ".توجد إجابة حسنة وأخرى سيئة، وسف أقوم بتسجيل اإلجابات كي أتذكرها

لدي : " مع تغيير الجملة األولى في حالة استخدامه بالنسبة لألفراد الراشدين

ومن أجل إيضاح تعليمات االختيار، " مجموعة من الصور التي تمثل عائالت

إنه توجد أسئلة إضافية، عند ما التي قد تبدو غامضة بالنسبة لبعض األفراد، ف

  :تكون القصة ناقصة، وذلك للحصول على أجوبة كاملة وهي كاألتي

 ماذا يحدث؟ .1

 ماذا حدث مسبقا؟ .2

 ماذا يشعر هذا الفرد أو هذه الفتاة؟ .3

 عما يتحدثون؟ .4

 كيف تنتهي القصة؟ .5
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يتطلب فهم دقيق للنظريات النسقية، ذلك  FATوأن اختبار تفهم األسرة الـ

يم هذه النظرية، فالتوجه النسقي يضع العالمة حول العالقة أكثر من لضبط مفاه

  .اهتمامه باألبعاد السيكودينامكية أو الفردية

ونجد فئات االختبار تدور حول التساؤالت المنطقية المعبرة عن نموذج عام 

الصراع : للنظام العائلي، وهذه األسئلة موزعة ضمن أربعة مفاهيم نسقية وهي

المشكل تعريف بحدود النماذج العالئقية، وبالتالي يمكننا هذا الظاهر، حل 

األخير من ضبط مظاهر التفاعالت، وسيرورة االتصال، التي تدور ما بين أفراد 

العائلة، المحاولة لالنتحار، ومدى تواجد صراعات ما بين األفراد، وكيفية مواجهة 

  .العائلة للمشاكل التي تعترضها

  :عرض النتائج ومناقشتها

 :النتائج -1

اتضح من خالل الدراسة العيادية النسقية لعائالت الحاالت األربعة أّنها تتميز 

  :بالمظاهر التفاعلية التالية

تسلط األب وسيطرته في تطبيق أوامره وخضوع الزوجة له، وافتقار النظام  -

العائلي إلى المساندة مع كثرة الردود الفعلية السلبية واالتصال عن طريق السلوك 

وهنا . ير اللفظي أي باستعمال العرض كوسيلة لالتصال مع المحيط العائلي غ

نجد كل الحاالت األربعة قدمت محاولة االنتحار، ومعاناة باقي أفراد النظام 

العائلي من أعراض جسدية كاآلالم، الصداع ضمن هذا الجّو العائلي المشحون 

 .بالصراعات العالئقية

ن صعوبات دراسية، اإلنعزال التبعية التامة معاناة أبناء هذه العائالت م

 .للمحيط العائلي

بعد قيام الحالة بمحاولة االنتحار وعودتها إلى البيت، فإّنها تتلقى  -

معامالت قاسية من طرف أفراد النظام العائلي، إلى جانب تحسيسها بالذنب 

 .كونها المسؤولة عن المشاكل ضمن العائلة
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ت لنا بإبراز خصوصية األنساق العائلة كما أّن المقاربة النسقية سمح -

 .الجزائرية للحاالت األربعة المدروسة

أّما بالنسبة لفرضية البحث األولى التي مؤداها أّن مشكل االتصال يؤدي  -

بالفتاة إلى محاولة االنتحار، فلقد تم إتباثها بعد تحليل المظاهر التفاعلية لعائالت 

العائلي يتميز بمعاقبة األبناء عند ارتكاب هذه الفتيات، حيث نجد أّن هذا النظام 

األخطاء بأسلوب غير مالئم، الضغط عليهم إضافة إلى استحالة المناقشة أمام 

تصرفات أفراد العائلة، ففي غياب االتصال اللفظي يقابله اللجوء إلى العقاب، إلى 

جانب سوء الفهم وعدم اإلصغاء سواءا من طرف األب أو األم، فهذه الخصائص 

و المؤشرات تدل على اختالل في عملية االتصال أي ما يسمى بـ خطأ في أ

 .Erreur de traduction de messageترجمة الرسالة 

لقد تبين من خالل تمرير اختبار تفهم األسرة، أن الجو األسري السائد  و -

 .لهذه الحاالت، تمّيز بغياب المساندة وكثرة العوامل المقلقة

الثانية التي مفادها أن الصراع العائلي يؤدي  فيما يخص فرضية البحث -

بالفتاة المتواجدة ضمن هذا النظام إلى المرور لمحاولة االنتحار، فقد ثبتت هذه 

األخيرة من خالل النتائج المتوصل إليها، إذ تبين أّن النظام العائلي لدى الحاالت 

اءا ما بين األربعة مشحون بالصراع العائلي والمظاهر التفاعلية السلبية سو 

الوالدين، وهذا ما أثر على التوازن النفسي لهذه الحاالت فمن خالل تحليل اختيار 

تفهم األسرة، نجد أّن القصص كانت مشحونة بانفعاالت معبرة عن التوتر، 

 .الخوف، الغضب و الشعور بالملل أمام هذه الوصفيات اليومية

  :مناقشة النتائج

  M. Benfredj L. Gahaتوصل إليه  لقد أوضحت نتائج البحث الحالي ما

بتونس، أّن من بين األسباب المؤدية لالنتحار تمثلت في  (1984/1983)

، مقارنة مع %35الخالفات العائلية وتواجد الصراع العالئقي، حيث بلغت النسبة 

، أما األمور العاطفية فقد بلغت %20أسباب أخرى، كالخالفات الزوجية بنسبة 

هذا ما أشار إليه بركات  %10اسية والمهنية ال تحقق سوى واألسباب الدر  15%
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الذي يرجع المحاوالت االنتحارية إلى عوامل عائلية وٕالى كثرة الضغوط ) 1975(

  .األسرية والرقابة الصارمة

و من خالل النتائج المتوصل إليها والتحليل الدقيق للحاالت األربعة، فإنه 

في دراسة له، حيث ال  (Moron, 1975) مورونيوجد تقارب مع ما أتى به 

حظ أن صراع الفرد مع أحد األفراد المقربين له، كاألبوين، اإلخوة، األخوات، 

    (Moran, 1975 :48).عامل مهيء للمرور إلى تنفيذ السلوك االنتحاري

أن هناك عوامل تساهم في إقدام األبناء على  (Kacha, 1979) كاشايؤكد و 

ي كانت من بينها العوامل التي أدت بالحاالت المدروسة المحاوالت االنتحارية والت

أو  في بحثنا الحالي إلى المحاولة االنتحارية، وتمثلت في سوء التفاهم المستمر

في دراسته أن الشباب  حااليام الشجار الدائم بين الوالدين إلى جانب ما بينه

  (Halayem 1986: 210)سوا كثيرا من عدم تفاهم الوالدينالمحاولين لالنتحار قا

 و قد بينت الدراسة النسقية الحالية لعائالت الحاالت األربعة، ما أشار إليه 

 أن أسر محاولي االنتحار تتميز عادة بالشجار المتواصل بين الوالدين  بوروت

  . (Porot,1968 : 352) أو الضرب المتبادل 

لعائالت بوصفه  (F. Adam, 1981) أداموتتقارب نتائج البحث مع ما أّكده 

الشباب المحاولين لالنتحار التي تتميز باختالل التوازن داخل األسرة كالالمباالة، 

  .عدوانية من طرف األب أو األم، اإلفراط في االهتمام

أن غالبية الشباب  (1973) دافيدسونو  فيليبكما أوضحت دراسة كل من 

كة، غير أن هذه المحاولين لالنتحار ينتمون في غالب األحيان إلى عائالت متفك

الدراسة أوضحت أّن عامل حجم األسرة أي عدد اإلخوة ال يبدوا كعامل مؤثر، 

 :Davidson et Philippe 1986) .ا ما كان من خالل هذه الدراسة الحاليةذوه

 Barbaux)باربو كما تتقارب نتائج الدراسة الحالية مع ما أوضحه (48-49

الوالدين يلعب دورا مهيئا  حنان أن الحرمان من حب و (20-22 : 1964

ما  شيه الحاالت األربعة المدروسة هوفالجو األسري الذي تع .لمحاوالت االنتحار

في  (Philipe & Choquet, 1986 :108-109) شوكي و فيليب وصفه كّل من
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دراسة لهما أن األفراد المحاولين لالنتحار يعانون من سوء الفهم من قبل األولياء، 

تفريط في التعامل معهم، كما أن تصرفات أفراد المحاولين وهناك إفراط أو 

والقساوة كما أظهرت الدراسة الحالية ما جاء في   لالنتحار قد تميزت بالالمباالة 

ة بشكل دراسة العديد من الباحثين أن محاوالت االنتحار تأتي نتيجة لعوامل بيئي

تحار ينحدرون من ، إذ أن معظم المحاولين لالن عام وأسرية على وجه الخصو

االنفصال وتكثر فيها الخالفات والمشاجرات وينعدم  أو بالطالق أسر متصدعة 

فيها الهدوء واالستقرار والتفاهم، األمر الذي يجعل األبناء يفتقرون إلى توجيه 

 الوالدين المالئم الذي يساعدهم على مواجهة مشكالت الحياة ومصاعبها

(Cordeiro, 1975 : 69-70) .  

ما جاء إلى  (F. Moullembe, 1974 : 931) موالمب أشارت دراسةوقد 

في تحليل قصص اختبار تفهم األسرة للحاالت األربعة أن الشجار بين الوالدين 

اتّسم بالكثرة في المقدمين على االنتحار وتتوافق نتائج الدراسة الحالية إلى ما 

ري بمصر، أن في دراسته للسلوك االنتحا) 1964(توصل إليه مكرم سمعان 

    أكثر األسباب تكرار كان سببها الصراع بين اآلخرين كالصراع بين الزوجين 

  ).202: 1964، مكرم سمعان ( أو مع الوالدين أو التوبيخ الشديد

وبعد التحليل النسقي لعائالت الفتيات المحاوالت لالنتحار وجدت أن هذه 

ء التوجيه التربوي باإلضافة إلى العائالت تتميز باالفتقار إلى الدفئ العاطفي وسو 

أساليب التربية القاسية القائمة على الضرب والتوبيخ، كنموذج للتعامل مع األبناء 

في  (Porot et al, 1968)  و فريقه بوروت وهذا ما يتالئم مع ما جاء به 

  .دراسة لهم

ومن خالل ما تم دراسته في هذا البحث وانطالقا من النتائج المتوصل إليها 

إن عائالت الفتيات المحاوالت لالنتحار قبل لجوئهن إلى تنفيذ المحاولة ف

االنتحارية قد حاول أفراد هذا النسق العائلي االحتفاظ به في حالة مستقرة 

والتخفيف من الوضعية والصعوبات العائلية بأن تكون هناك ردود فعل سلبية 

Principe de Rétroaction   جها عند اتخاذ كخضوع الزوجة ومساندتها لزو
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قراراته اتجاه األبناء مهما كانت طبيعة هذه القرارات وموافقتها على الدور الذي 

تمثله ضمن هذا النظام في مسايرتها لألمر حفاظا على الثبات واالتزان الداخلي 

  .Principe d’homéostasieلهذا النسق العائلي 

هذا الفعل يكون تعبيرا عن غير أن الفتاة عند قيامها بالمحاولة االنتحارية فإن 

و حسب المقاربة النسقية فإن هذا .   Rétroaction positiveرد فعل ايجابي 

  .الرد يؤدي إلى تفاقم الظاهرة بالكشف عن معاناة كانت كامنة لدى العائلة كوحدة

وأثناء محاولة أفراد هذا النظام العائلي االتصال فيما بينهم يكون عندئذ 

رك للصراع والشجار وسوء الفهم، وهذا راجع حتما إلى االتصال اللفظي كمح

خطأ في تفسير الرسالة غير اللفظية إلى رسالة لفظية أين نجد خلط بين محتوى 

الرسالة وطبيعة العالقات، كون أن التفسير يكون حسب المعنى الذاتي لدى كل 

  .فرد من هذا النظام 

جد أفراد العائلة يغتنمون وبعد قيام الفتاة بالمرور إلى الفعل االنتحاري ن

الفرصة للتعبير عن معاناتهم واستحالة استمرارهم للعيش في هذه الوضعية، 

فيكون الطلب للدعم والسند النفسي كامنا، على أن هذه الفتاة هي التي فقدت 

اتزانها النفسي وهي بحاجة إلى مساعدة نفسية، فكثيرا ما نجد من خالل 

م عن عجزها للتوافق أمام هذه الظروف بشعورها المقابالت العيادية تعبير األ

باإلرهاق النفسي والعصبي وٕاحساسها بالصداع، أما األب فيحدث له نوع من 

الكف في التعبير عن أحاسيسه لفظيا، فتظهر عليه مالمح الغضب والتوتر وهذا 

ان العرص ال يعدو قصية فردية، " )Rougeul  ,2003: 15( (روجالما أكدته 

على اختالالت الوظيفة االسرية التي يبدو فيها الفرد حامال  فهو تعبير

كنتيجة لذلك نجد هذه األنظمة العائلية األربعة تتميز  و . "لصغوطات النظام

بنقص االتصال اللفظي واضطرابه في غالب األحيان ولجوء أفراده إلى االتصال 

ارية، أمام ، كلجوء الفتاة إلى المحاولة االنتحLe Non-ditغير اللفظي أي 

تكرار الوضع وشدة الضغوط في غياب المناقشة وانعكاس ذلك على توافقهم 

 االجتماعي بظهور صعوبات دراسية و انعزال عن العالم الخارجي وعدوانية
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سحب ثقتهم من المحيط و سيطرة مشاعر لفظية عند االتصال فيما بينهم و 

   .اإلحباط على أفكارهم االكتئاب و

فإنه يتضح جليا أن االضطراب الذي تعانيه الفتاة المحاولة واستنادا إلى ذلك 

لالنتحار ومهما كانت نيتها في تحقيق الموت ، فإن فقدان االتزان النفسي لديها  

اب ال ينسب و هذا االضطر . يعتبر مؤشرا عن تواجد مشكل عالئقي في العائلة 

أن  (P. Watzlawick, 1972 :40)  واتزواليك ذلكالى الفتاة  حيث يؤكد 

العرض أي المحاولة االنتحارية ال يظهر كنتيجة لصراع غير معالج بين قوى 

  .نفسية داخلية وٕانما يظهر بتكرار وضعيات التفاعل

  :خالصة عامة

 ــ     من خالل ما تم التوصل إليه من نتائج، في هذه الدراسة العيادية المسومة بـ

، فإّنه يمكننا " ية ألربعة حاالتالمحاوالت االنتحارية لدى الفتاة مقاربة نسق"

  :استخالص مايلي

تقديم المتابعة النفسية للحاالت المحاولة لالنتحار التي تعد ضرورة لتجنب 

تكرار السلوك االنتحاري ربما بوسيلة أكثر خطورة، وعدم التقليل من خطورة 

السلوك االنتحاري مهما كان بسيطا، وعدم إهمال رغبة الحاالت في تحقيق 

ت حتى ولو كان هناك سببا يظهر كدافع أساسي ومحّرك لقيام الفتاة بهذه المو 

المحاولة ، إلى جانب توعية العائالت بضرورة وأهمية العالج النفسي العائلي، 

وٕاشراك العائلة أو بعض أفرادها في العملية العالجية النفسية بغية إعادة تأطير 

تغيير بعض المظاهر التفاعلية  للوضعية الحالية التي يعيشونها، ثم العمل على

السلبية والوصول إلى حل بسيط للمشكل المطروح، إضافة إلى معالجة اختالل 

االتزان النفسي لدى هذه الحاالت المحاولة لالنتحار في إطار المحيط األسري 

دونها حصره في التكوين النفسي للحاالت كما ينبغي اختصار مدة العالج النفسي 

يتسنى للحاالت المحاولة االنتحار القدرة على متابعة في حصص محددة كي 

العالج دون إغفال معتقدات األسرة وقيمها والذي يعد شرط ضروري لالستمرارية 

 .العالج النفسي العائلي المختصر
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  أزمة الهوية عند المراهق المدمن على المخدرات

  دراسة إكلينيكية لحالتين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جامعة وهران     خليفي محمد. أ 

  

 :مقدمة

  

تعتبر ظاهرة اإلدمان على المخدرات من أهم المواضيع التي شغلت العديد من 

الفترات األخيرة نظرا لخطورتها و سرعة تفشيها  الباحثين و المنظمات و األمم في

و تاريخ المخدرات قديم جدا إذ أنها استعملت لعدة  .في المجتمع و حياتنا اليومية

أغراض منها عالجية لتخفيف اآلالم و كوسيلة سكر مالئمة لمزاج بيولوجي 

خاص؛ و كان األفيون في آسيا يستعمل ألجل الميل إلى التأمل؛ وفي المشرق 

ستعمل الحشيش ألجل أحالم اليقظة و التخيل و في الغرب استعملت المواد ا

من هنا يتبين لنا أن المخدرات مرتبطة بالفرد . برغبة العمل االجتماعي الكحولية

 (Art de recherche en sciences sociales N°42 1982.61) ثقافيا و اجتماعيا

 ة التي تعترض بالدناتعد ظاهرة اإلدمان من بين المشاكل االجتماعي و

 نستطيع القول و بدون مبالغة أن مشكل تربية الشباب ليس فقط األكثر تعقيدا و 

ٕانما األكثر أهمية لما تمثله هذه الفئة الشابة من ثروة بشرية حقيقية تساهم في و 

و ما يهدد هؤالء الشباب هو .  بناء المجتمع و التي تدعو لالهتمام و العناية بها

على المخدرات التي أصبحت نسبته تزداد من سنة ألخرى و ذلك خطر اإلدمان 

لتطور المجتمع و زيادة عدد السكان و ما أحدثه النظام االقتصادي الحالي من 

ضف إلى , الذي أثر بدوره على الظروف المعيشية للمجتمع, توترات في ميزانياته

التي عرفت ذلك مشكل البطالة و التسرب المدرسي و تصدع األسرة الجزائرية 

  .اضطرابات و تحوالت في بنيتها
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 فالمدمن الشاب يبحث في المخدر عن القوة الوهمية و ذلك لخفض حالة التوتر

البحث عن اللذة اآلنية و الرضا من خالل االستعماالت المتكررة و المجبرة و 

  .للمادة سواء كانت طبيعية أو اصطناعية تسمم الجهاز العصبي المركزي

اب هو المخدر الذي في اعتقاده يمثل مفتاح لكل أبواب العالم و آخر ملجأ للش

الخيالي أو الوهمي للوجود المبني على رأي طوباوية و الذي إدراكا خاطئا عن 

الحياة اليومية من خالل األحاسيس المبتكرة التي تمدنا بها المخدرات فهي تسمح 

  .  لنا بمحو الكآبة اليومية

بكثير من المتغيرات الشخصية كالشعور باإلحباط و يرتبط اإلدمان عند الشباب 

       , التأزم النفسي بسبب الضغوط اليومية المختلفة الحرمان و بسبب خبرات

  .االضطرابات النفسية بسبب استمرار هذه الضغوطو     

هذا من ناحية و من ناحية أخرى فإن فئة الشباب التي يتناولها هذا البحث 

طي المخدرات لديها توجد في مرحلة نمائية نفسية بدراسة أنماط  لسلوك تعا

اريكسون . ه اجتماعية ذات خاصية متميزة سماها السيكولوجي األمريكي اريك

في و  1963, 1950الصادر في طبعتين عامي " المجتمعالطفولة و "في كتابه 

مرحلة اكتساب اإلحساس بالهوية مقابل "ب " الهوية و الشباب و األزمة"كتابه 

  ".أزمة الهوية"و المشكلة الحرجة في هذه المرحلة هي " دورتشتت ال

يظهر بعد نفسي اجتماعي طرفه , ففي مرحلتي المراهقة و الشباب المبكر

وفي هذه المرحلة . وطرفه السلبي هو تشتت الدور, االيجابي هو تحديد الهوية

ية ن تحديد الهو يتساءل الفرد عمن هو؟ ومن سيكون؟ و هنا يعيش أزمة صراع بي

األفراد الذين يعيشون هذه األزمة يعانون فيها من عدم معرفتهم و . و غموضها

ما سيكون  الشباب لنفسه في الوقت الحاضر أوأو عدم معرفة   لذواتهم بوضوح

      فيشعر بالضياع و التبعية و الجهل بما يجب أن يفعله  ,عليه في المستقبل

 2004-2003المجتمع  لعنف وا,  بشير معمرية و إبراهيم ماحي( يؤمن به و 

        أما الهوية االجتماعية فتنتج إجماال من التفاعل مع اآلخرين  ).337ص 

العمر , االنتماءات لمختلف الفئات المرتكزة على المميزات الفسيولوجية كالجنسو 

الجنسية و فئات , الدين, أو االنتماء لطبقة أو جماعات سوسيولوجية كالمهنة

 grand)ط محتواها بالتصورات ألدوار و معايير السلوكاتأخرى كذلك يرتب

dictionnaire de psychologie , Larousse 1991).  
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و سوف نحاول من خالل هذه الدراسة المتواضعة إبراز دور العالقة الموجودة ما 

  .بين اإلدمان و أزمة الهوية لدى المراهق

  :    أهمية الدراسة

يت حول موضوع الهوية و المخدرات لم إن البحوث و الدراسات التي أجر  .1

 .تكن كافية لكي تستوفي كل الجوانب األساسية المؤدية لإلدمان

إلى المكانة التي تحتلها  كما أن البحوث التي تناولت اإلدمان لم تتعرض .2

و أزمة الهوية و كيف يمكن وجود حلول تساعد الشاب على تجاوز تشتت  الهوية

 .دوره في الحياة

المخدرات جعلت أفراد العينة المدروسة تطرح سؤال هام ال  كما أن تناول .3

 يجد له إجابات و هو من أنا؟ و ماذا أريد أن أكون؟

  و تتمثل أهمية هذه الدراسة في إبراز أبعاد العالقة التي تربط أزمة الهوية  .4

 .تعاطي المخدرات كمؤشر على وجود أزمة نفسية حقيقية يعيشها المدمنو 

  :أهداف الدراسة

  :من األهداف التي تسعى إليها هذه الدراسة إلى ما يليتك

 .الكشف عن االرتباط الموجود بين المادة المخدرة و شخصية المدمن .1

إزالة الستار عن حقيقة معاناة الشاب المدمن من خالل الكشف عن  .2

معاشه النفسي المقلق من جراء وضعيته داخل المجتمع و حالة الضياع التي 

 .يعيشها

شكل هؤالء المدمنين بكل أبعاده الشخصية و االجتماعية مما اإلحاطة بم .3

يدفعنا إلى تجاوز المقاربة اإلكلينيكية المحصورة و التي تعتمد إلى قولبة الظواهر 

 .انطالقا من معايير كمية و إحصائية مما يشكل تناقضا مع الواقع المعاش

  :اإلشكالية

الشباب بحيث تناولت  جاءت عدة دراسات حول اإلدمان و أزمة الهوية لدى

الموضوع مع العديد من المتغيرات السيكولوجية و االجتماعية بالنسبة لإلدمان 

 - ثل الجنسفقد تم دراسته من خالل متغيرات نفسية و اجتماعية و تربوية م
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         الظروف االجتماعية  -التفكك األسري -الجريمة الجنوح و -تقدير الذات

  .االقتصاديةو 

ير أزمة الهوية فقد تم بحثه من خالل متغيرات سيكولوجية كذلك مثل بينما المتغ

  .الجنس و العدوانية, تقدير الذات أساليب المعاملة الوالدية

قة ما بين السلوكات من هنا تم إجراء هذه الدراسة لضبط العالو بناءا على هذا و 

  :ت التاليةيمكن توضح مشكلة البحث في التساؤالاإلدمانية والهوية لدى الشباب و 

 هل توجد عالقة بين الهوية و التماهي و اإلدمان على المخدرات؟ .1

 هل يعتبر اضطراب العالقات األسرية سببا في تعاطي المخدرات؟ .2

  :فروض البحث

البحث فإننا نصوغ فرضيات بحثنا ... بناءا على ما تم عرضه في إطار  

  :على النحو التالي

و التماهي و اإلدمان على  توجد عالقة إرتباطية بين أزمة الهوية .1

 المخدرات

 .نتوقع وجود عالقة بين االضطرابات األسرية و تعاطي المخدرات .2

  :  المفاهيم اإلجرائية

  اإلدمان على المخدرات: أوال

 : تعريف اإلدمان .1

لتعريفات ا قد تعددت  لتي خصت موضوع اإل ل بقى  دمان وا لكن ي

لح ومضمونه واحد  ة ت أو مزمن ة تسمم دورية  ل لفرد  قهو حا ا ب

لمجتمع و نتج عن تكرار تعاطي عقار وا ا  ت ب طبيعي أو مركب تركي

ا ي لتي جاءت في صدد  و. معمل تعاريف ا ل ا سوف نقدم اآلن بعض 

 .هذا المضمون

عالمية للصحة . أ ل ا منظمة    :تعريف ال

تجة  " ا ة نفسية أو عضوية ن ل اإلدمان هو في بعض األحيان حا

عقار، وعن  ل لحي وا لجسم ا لسلوك تفاعل بين ا ير في ا تغي تميز ب  ي

لمخدر بصفة  و لرغبة ألخذ هذا ا ئما ا فعال تتضمن دا بردود أ
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في بعض األحيان هذا ألجل اآلثار العضوية و , وريةأو د مستمرة

  .الجتناب االنزعاج

واحد أن يمكن كذلك للشخص الالحالة أن تكون مصحوبة  بتحمل و  يمكن لهذهو 

  (Charles-Nicolas.A,1998 :01).  ". يكون متعلقا بعدة مخدرات

 :(Curtet.F)  كرتات فرنسيستعريف . ب

، فهو خليط ما إن المادة المخدرة الشرعية أو الغير الشرعية ال تخلق اإلدمان" 

كما يقدم تفصيال   (Curtet.F,1996 :04)." اإلفراط بين رغبة الهروب و

  :لتعريفه من خالل الخصائص التي تجعل الشخص مدمنا منها

لحافز -  لمخدر: ا نه يدفع بنا ألخذ ا   .يخلق اإلدمان بمعنى أ

لهروب -  ليومية و :رغبة ا ا لمشاكل  اتج عن ا لمشاكل هذا ن ا

قية األصل   .االجتماعية و عالئ

بحيث أنه عند أخذ , في استعمال المخدر) démesure(اإلفراط : اإلفراط  -

    بر أك  تكرر في أسرع وقت و بجرعات الجرعة تعطي إحساس بالراحة و بهذا 

   (Curtet.F,1996 :04). ...بدون حدودو 

لمخدرات و  لمدمن ا تعاطى ا لحلول هو يعوبهذا ي لحصول على ا تقد ا

منتظرة و و, لالزمة ل لحلول ا ا ب لمخدر ال يمده  سرعان ما  لكن ا

  .يكتشفون هذا تدريجيا

  : (Olievenstein.C)تين اتعريف الدكتور كلود أوليفنش. ج

اللقاء بالمادة و الشخصية : دلة ثالثية األقطابإلدمان هو معاإن مشكلة ا "

  .),Sillamy.Nسيالمي.ن, 1992:386(  "الزمن االجتماعي الثقافيو 

  :  )Kacha.F( تعريف فريد كاشا. د

 قد استبدل بمصطلح اإلدمان) Pharmacodependence(إن مصطلح  "

)Toxicomanie( ناتجة الستهالك دوري  عضوية لتفسير كل حالة نفسية و      

ة بسلوكات هذه الحالة تكون مصحوب. أو مزمن لمخدر طبيعي أو اصطناعي 

    لتعاطي المخدر الخاص) Tyrannique (إضطهادية  تتميز برغبة إلزامية و

  ).,Kacha.Fكاشا.ف,1996:275" (أو اإلحساس بآثارها النفسية 

بين ما يجب أن نستخلصه من هاته التعاريف هو تحديد طبيعة االختالف ما 

  التعاطي واإلدمان ألنه يشكل جزء جوهري في حالة التشخيصات العيادية فهناك
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و يتميز باكتشاف أحوال المتعاطي مع ): االستكشافي(التعاطي التجريبي أو *  

مصطفى . (المادة حتى يترتب على ذلك االستمرار في تعاطيها أو االنقطاع عنها

  . )25:1996, سويف

و يتم تعاطي المخدر في المناسبات ): متقطع أو(التعاطي بالمناسبة * 

كما تختلف الشريحة االجتماعية ... " منها األفراح و الحفالت الخ , االجتماعية

التي ينتمي إليها المتعاطي و يشير التعاطي بالمناسبات إلى مرحلة متقدمة عن 

, مصطفى سويف" (مرحلة التعاطي التجريبي في ارتباط المتعاطي بالتعاطي

25:1996.(  

منتظم*  ل تعاطي ا ل تعاطي حسب اإلو  :ا ل ا داخلي يكون  ل ا اع  يق

لسيكوفيزيولوجي  اسبات(ا من ل ا ب لتعاطي  ا ة متقدمة على  ) وهي مرحل

لتعاطي ا متعاطي ب ل ا   .في تعلق 

اإلسراف هو نفسه  يبدو لنا أن: (Abus de drogue) اإلسراف في التعاطي* 

بحيث، أعراض اإلسراف ال اإلدمان و لكن من خالل تطلعنا هناك فرق بينهما 

  )DSM IV, 2003( تبلغ أعراض اإلدمان

ا. 2 تهـ را ـ ـن و تفسي مدمـ ة ال ـ ـ   : شخصي

إن الشخصية تمثل العنصر األساسي في تحديد سلوكات األفراد، و أن كل فرد 

له صفات عقلية عاطفية و قدرات إدراكية معرفية تميزه عن باقي األفراد اآلخرين، 

يشابه أفراد جماعته بسمات أخرى و المتعلقة بمعاشه  كما أنه في نفس الوقت

هاته الشخصية تحددها البنية النفسية و الجسمية و الوراثية كما و    . النفسي

. اإلدمان كما عرفناه في السابق جاء على لسان كو . وثقافته  يحددها المجتمع

خدر، لقاء لثالثة أبعاد يشارك فيها الم" هو Olievenstein.C تيناأوليفنش

و من ثم يمكن التساؤل إذا كانت هناك بنية ". الشخصية و فترة ثقافية اجتماعية 

أو أن هاته السلوكات اإلدمانية راجعة ألساب خارجية عن    خاصة بالمدمن ؟ 

  شخصية الفرد ؟

  :الدراسات التي خصت شخصية المدمن

قة هناك بعض البحوث التي أجريت على المدمنين و التي اختلفت حول طري

حتى أنها اعتبرت اإلدمان , تفسير عوامل اإلدمان و عالقتها بشخصية المدمن
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كحالة مرضية أفرزت لنا شخصية إدمانية و هاته األخيرة تشكل كالسيكيا 

 ,Henri Lôo ,بن يعقوب.أ, روو .م .ج, لوو .هـ,1983:63: (مظهرين 

Roux.J.M, Benyacoub.A.(  

أفراد ال يشعرون بتأنيب الضمير اتجاه  هم) : Les impulsifs(االندفاعيين  -

  ).Psychopathe(نزواتهم اإلدمانية المختلفة و هم البسيكوباتيين 

- (Compulsifs)  :   هم في صراع دائم لمراقبة نزواتهم و يشعرون بالذنب

 .المتكرر وهم العصابيين

و رو  .م.ج,1983:05( الواقع الحالي يؤكد أنه ليس هناك بنية خاصة بالمدمنين

Roux.J.M et Coll R, ( و الدراسات التشخيصية لشخصية المدمن تغلب

عليها الشخصيات السيكوباتية و البنيات الذهانية و قد ظهر ذلك في الدراسة 

حالة إدمان منتظمة أن  33فقد وجد من بين , Lôo (1970(التي قام بها لوو 

عصابيين  02و أن  شخصية ذهانية،  ذو   05و أن   منهم سايكوباتيين، 18

إن كل البنيات . منهم بدون أية سيمة تذكر إال السلوكات اإلدمانية 08و

. السيكوباتية تسهل عملية اللجوء إلى المخدرات و تلك لتهدئة التوترات الداخلية

والدراسات أثبتت أن الفرد يتعلق بالمواد التي تمده بإسترخاء كبير لمواجهة توتراته 

ن هناك دراسة أخرى تمت على شخصية المدمنين كما أ . الداخلية وصراعاته

حالة تستعمل المخدرات العذبة  11على )  الروشاخ(بتطبيق االختبار اإلسقاطي 

)Drogues douces (حالة إدمان على المخدرات الشديدة  11و)Drogues dures( ,

        ات تمتاز بنقص في التفكير العقلياستخلصت الدراسة أن هاته الشخصيو 

كما , نطقي و لها صعوبة في التكيف مع الواقع مع تفريغ عنيف للمشاعرالمو 

, باإلضافة إلى وجود ارتباك في الصورة األبوية .تظهر عليها مشاكل عفوية

صورة األم غائب عنها الحنان و األمان مع قلق و . بحيث تظهر على أنها مهددة

في التمثيل و قد ظهر كذلك على هؤالء السلوك العدواني  و نقص , مرتفع

)Symbolisation(  و اإلستهام)Les fantasmes( , و أن لهم حرمان عاطفي مع

  .ولهم شعور بالذنب تجاه اإلدمان عدم القدرة على تحمل الصدمات
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بمساعدة  1979,سنة  )Monique Pelletier( بيلتيهأما التقارير التي قام بها  -

 باريس   لوم التربية بمدينةأطباء و مختصين في علم النفس و ع, رجال القانون

كان يهدف , في بعض الدول الخارجية و بمساعدة فرق متعددة التخصصاتو     

, تساعدنا على فهم شخصية المدمنالتقرير إلى توضيح المشاكل النفسية التي 

: الميزات المشتركة عند المدمنين وهيقد انتهى التقرير إلى عرض أهم و 

 ),Bergeret.Jبرجريه .ج,1986:19-22(

 Dépendanceاالعتماد  -1

 إلى فقد اهتم هذا التقرير بالمكانة التي يحتلها المراهقين داخل المجتمع الحالي

التهميش، إلى االضطرابات الشخصية المالحظة على و  وضعيات االنحراف

, ة لإلدمانالمدمن، إلى المعنى الذي يعطيه المدمن للمادة، إلى الظروف المؤدي

       ,عند المدمنين، إلى صورة المدمن العائلية الموجودةية و إلى الظروف الفرد

 Pharrmaco( الصيدالنية للمادة  د إلى التبعيةالظروف العاطفية التي تهيأ الفر و 

dépendance.(  هذا الجزء من البحث قد أظهر ردود األفعال الصراعية     

  .المالبسات العاطفية الظاهرة في العالقة بالمدمنو 

  La globalité du problèmeيـة المشكـل شمول -2

إن اإلشكال مطروح في الدرجة المتغيرة حسب قدرات األفراد العادية على تحمل 

          حسب المعطيات البيولوجية في ردود األفعال االنفعالية  اإلحباطات و

فالدراسات المختلفة حول الشخصية ال تعترف   .الميكانزمات التكيفية المتتاليةو 

بل مختلف األسباب , وجود سبب واحد له دور قاعدي في إشكالية اإلدمانب

تتفاعل فيما بينها لتشكل لنا شخصية المدمن مثل االلتقاء للفرد والمادة المخدرة 

أن دور المادة يعتبر ثانوي إذا ما قرن بالمفهوم و ,  في وسط اجتماعي معين

  .الشامل للسلوك اإلدماني

تمس المراهقة و الشباب تحلل على أساس الصيغات إن األزمة الحالية التي 

أفراد ال يوجد من يرعاهم، الالمباالة، ضعف : وعالقة األفراد فيما بينهمالفردية 
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في عزلة، فقدان الثقة في المؤسسات و الحياة العاطفية، فقر التبادالت تقارب ال

  .إلخ...عدم ثبات التكوين الذي يؤمن مستقبل الفرد  ,القيم التقليدية

,  اجتماعي ناتج عن هاته المشاكل لحاالت هناك شعور فردي وففي كل ا

عدم اآلمان و التبعية االقتصادية المتناقضة مع نضج  المتمثل في القلق وو 

  .بيولوجي و ثقافي مبكر

  : Les conflitsالصـراعـات  -3

التقرير يؤكد على وجود مشكل في االتصال ما بين األجيال، ارتباك متكرر 

راد البكر الذين يعتبرون الشباب كأفراد غرباء عنهم و الذين يمثلون أعداء لألف

و نفس الشيء يقال  األسرة أصبحت غير قادرة على تحمل أدوارها السابقةو  .لهم

و هاته الصراعات قد انعكست على . النظام التربوي بصفة عامة على المدرسة و

ى اللجوء إلى تصرفات عنيفة، سلوكات المدمنين مما أدت بهم في حاالت كثيرة إل

  .تيهان، و خنق للسلوكات الجنسية، و بعض المحاوالت االنتحارية

  : La personnalitéالشخصيــة  -4

إن . التقرير يفيد كذلك أنه من المستحيل اعتبار المدمن كشخص مضطرب عقليا

التفسيرات النفسية تعتبر السلوكات اإلدمانية عادة متالزمة مع حالة السأم 

هذا االنزعاج في حد ذاته يظهر كحقيقة في الشخصية , الموجودة عند األشخاص

و عادة لتطوير نشاطات . اإلدمانية التي تستفيد من ضعف القدرات الخيالية

  . يلجأ المدمن للمخدر كطريقة فعالة في ذلك, خيالية جديدة

مما  ,  ةلكن النتيجة المنتظرة تكون عكس ذلك بحيث تؤدي به إلى حالة إنهياريو 

دفع بعض األطباء المختصين في األمراض العقلية اعتبار السلوكات اإلدمانية 

الجنوح   إلى اإلنهيار العصبي المؤدي   من الخطيرة   األشكال  لتجنب كطريقة 

  .أو االنتحار  

    : Le rôle du produitدور المـادة  -5

, مجتمع الذي ينتمي إليهإن المادة السامة تمثل بالنسبة للفرد كسند التصاله بال

  .فهي كذلك تسكن حالة القلق و الطلب إذا فهي تعبر عن رسالة عنف و انتقاد
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  : Les prédispositionsاإلستعـدادت  -6

والتي ذكرت في  )INSERM(من قبل  1972إن البحوث التي أجريت سنة 

أثناء خاصة ضطرابات خطيرة في أسر المدمنين و التقرير المعلن آنفا تبين وجود ا

أن التقرير يعتبر أنه  و, هاته المالحظات صعبة التفسير لكن تبقىو , طفولةال

لكن و  .ال نموذج من نمط آباء للمدمنين و "أسر للمخدرين" ليس هناك نمط من 

غير مألوفة،  مدمنين ينتمون إلى شخصيات فياضة،التقرير مع ذلك يعتبر ال

  .ا، منعزلة و تتسم بالسأمأو سواء شخصيات أقل فياض, معارضةو  اجتماعية 

  الهوية: ثانيا

 :التعريف االصطالحي  . أ

 leبمعنى idem أو من  identitasالهوية مصطلح مشتق من الالتينية 

même  أي هذا الشيء له نفس طبيعة شيء آخر أو مثيله من كل الوجود مع

  . الثباتو  االستمرار

 :تعريف الهوية  . ب

ية التي تجعل الفرد يتميز الالشعور الهوية جملة الخبرات الشعورية و *

  حاضره و مستقبله, عادات و طموحات تجمع بين ماضيه, صفات, بخصائص

  .التي تمكننا أن نفرقه عن غيرهو 

هي كذلك جملة الخصائص التي تدخل في تكوين الشخص و يتجلى ذلك في 

     , قدرته على الحديث و التصرف و التميز عن اآلخرين بحيث يكون هو ذاته

     اإلحساس الذي يقوم بدور حيوي في تحديد حوافز الفرد و اتجاهاته  هي ذلكو 

  و ردود فعله و ما إن يتأسس هذا اإلحساس حتى يلعب دور الوسيط بين الفرد 

  .ومحيطه االجتماعي

و تتكون من , المجموع الكلي لخبرات الفرد:" كما يعرف اريكسون الهوية بأنها

و ترجع هوية األنا إلى تحقيق االلتزام . لذاتهوية األنا و هوية ا: عنصرين هما

في بعض النواحي كالعمل و القيم اإليديولوجية و السياسية و الدين و فلسفة الفرد 

ويذكر . أما هوية الذات فترجع إلى اإلدراك الشخصي لألدوار االجتماعية, لحياته

محمد عبد ( .البعد اإليديولوجي و البعد االجتماعي: كذلك أن للهوية بعدان هما

 ) 1998الرحمن 
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  :تعريف أزمة الهوية. ج

هي أزمة يمر بها أغلب المراهقين في وقت ما و يعانون فيها من عدم 

معرفتهم لذواتهم بوضوح أو عدم معرفة المراهق لنفسه في الوقت الحاضر أو ما 

هي معتقداته و قيمه و اتجاهاته و أحاسيسه أو ماذا سيكون في المستقبل فلهذا 

و هي عالقة , بالضياع و التبعية و الجهل بما يجب أن يفعله و يؤمن بهيشعر 

عن طريق النمو يمكن أن تؤدي إما إلى اإلحساس بالهوية أو إلى مزيد من 

  .االنهيار الداخلي و تشتت الدور أو تميع الهوية

نقطة دوران ضرورية و لحظة حاسمة : "و يصف اريكسون أزمة الهوية بأنها

و تساعد الفرد , ن ينبغي أن يتحرك النمو في مسار واحد أو أكثرتحدد ما إذا كا

إن .  إضافة إلى التمايز و التفرد, على تنظيم موارده و إعادة اكتشاف الهوية

  أو مهنة بعجز عن اختيار عمل   الدور كثيرا ما تتميز  تميع أزمة الهوية أو 

يشعرون  و صراع و يعاني كثيرا من المراهقين من , أو عن مواصلة التعليم

,  وجود هدف لحياتهم إحساسا عميقا بالتفاهة و بعدم التنظيم الشخصي و بعدم 

هوية مضادة , ٕانهم يشعرون بالقصور و الغرابة و أحيانا يبحثون عن هوية سلبيةو 

و يفسر بعض السلوك , للهوية التي حدد خطوطها الوالدان أو جماعة األقران

و يتوقف نجاح المراهق في حل أزمة الهوية على  الجانح و اإلدمان بهذه الطريقة

ما يقوم به من استكشاف للبدائل و الخيارات في المجاالت اإليديولوجية و 

و كذلك على ما يحققه من التزام أو تعهد بالقيم و المعايير الساندة , االجتماعية

في مجتمعه و بناءا على ما يحققه المراهق من نجاح أو فشل في حل أزمة 

فإما أن يتجه إلى الجانب االيجابي فيها , وية يتجه إلى حد قطبي األزمةاله

فتتضح هويته و يعرف نفسه بوضوح و دوره في المجتمع و هو ما يعرف بانجاز 

الهوية و إما أن يتجه إلى الجانب السلبي فيها و يظل يعاني من عدم وضوح 

    في المستقبل  هويته و عدم معرفته لنفسه في الوقت الحاضر و ماذا سيكون

  .هو ما يعرف بتمييع الهويةو 

  :نظرية مارسيا و أزمة الهوية. د

من دراسة له إلى االستنتاج بأن المراهقين في  1980في  J.Marciaقد انتهى 

أنهم يمرون بفترة عصيبة  ? Qui suis-je: محاولتهم إيجاد جواب مقنع للسؤال

فقد شخص مارسيا أربعة . الهويةالكتشاف الذات و اتخاذ القرار لمواجهة أزمة 
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أوضاع لمحاوالت المراهق إلى حس مستقر للذات و هذا حسب ما حققه من 

  )R .Cloutier, 1996:(فاألوضاع أو الرتب هي كالتالي, نجاح في سبيل ذلك

 Identité diffuse: مشتتي الهوية .1

دركوا هم األشخاص الذين لم يمروا بأزمة الهوية و لم يكونوا هوية بعد و لم ي

الحاجة ألن يكتشفوا خيارات أو بدائل بين المتناقضات و ربما يفشلون في االلتزام 

بإيديولوجية ثابتة فقد يلجؤون إلى نشاطات هروبية كتناول الكحول أو المخدرات 

  .محاولة عميقة منهم لتهدئة مشاعرهم بالقلق

 Identité Forclose: متغلقي الهوية .2

 و لكنهم ثبتوا معتقدات مكتسبة من اآلخرين  ةهم كذلك أشخاص لم يمروا بأزم

  أفكارهمو   و لم يختبروا معتقداتهم,  ) ا جاهزة من آبائهم والمحيطين بهأخذوه(

 المعتقدات دون فحص  أو مطابقتها بمعتقدات و أفكار اآلخرين و يقبلون هذه 

 ولة مرحلة الطف  أو تبصر أو انتقادها و تماثل هذه العملية بعملية التوحد في

كما له سيطرة .المبكرة ويوصف هذا الشاب بأنه غلق هويته مسبقا و حبس هويته

  .عالية للنزوات و إخالص كبير تجاه القواعد

 Identité Moratorie) الموراتوريا(معلقي الهوية  .3

أي أنهم , و لم يكونوا بعد هوية, هم األشخاص الذين مروا أو يمرون حاليا بأزمة

 , و بوجود أزمة الهوية وسعوا بنشاط الكتشافه, ر بهويتهمخبروا بشكل عام الشعو 

خيارات و   أي أنهم اكتشفوا بدائ, معتقداتهملكن لم يصلوا بعد إلى تعريف ذاتي بو 

 .لكن يظل أمر اتخاذ قرار حاسم بخصوص هويتهم معلقا

  Identité achevéeمنجزي الهوية  .4

ية واضحة محددة أي هم األشخاص الذين مروا بأزمة و انتهوا إلى تكوين هو 

 أنهم خبروا تعليق نفسي اجتماعي و أجروا استكشافات بديلة لتحديد شخصيتهم 

االلتزام بإيديولوجية ثابتة أي أنهم نجحوا في الوصول إلى قرارات شخصية حول و 

و يكونوا عادة , حول األهداف التي يجب أن يسعوا للوصول إليهاو  معتقداتهم

  .قين بأن قيمهم و أفعالهم تلقى استحسان اآلخرينمرتاحين إلى قراراتهم و واث
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  :إلجراءات المنهجية

 :عينة البحث  . أ

لقد تم اختيارنا لعينة البحث في وسطها االجتماعي نظرا لطبيعة و حساسية 

حيث كان من الصعب التوصل إلى حاالت إدمانية لها قابلية التعامل , الموضوع

انية التي ممكن أن تلحق بالباحث معنا بشكل تلقائي نظرا لبعض السلوكات العدو 

لذلك كان الباحث جد حرص أثناء المقابالت على أن . وهي تحت تأثير المخدر

  .ال يثير قلق و غضب بعض الحاالت التي كانت متحفظة و متخوفة منا

مع بعض ) ذكور(و العينة كانت تتكون من أربع حاالت من نفس الجنس 

  .سنة 17و  15ما بين  االختالف الطفيف في السن فتراوح سنها

 .كان بمركز إعادة التربية للذكور بمدينة بشار: مكان الدراسة .1

دامت الدراسة عشرون يوما تخللتها بعض فترات انقطاع : مدة الدراسة .2

 .ألسباب تقنية و لالستعداد النفسي للحاالت

 ما   كان عدد الحصص و المقابالت يتراوح : الحجم الكلي للحصص .3

دقيقة  40و  30و زمن كل حصة ما بين ,  ل حالةحصص لك 6و  5بين 

 .استعدادها و تعاونها, هذا حسب ظروف الحاالتو  ,  كأقصى حد

 استعملنا معها المقابالت النصف الموجهة حتى نترك لها الحرية في التعبير

 .وحتى ال تشعر بقيد أو ملل

 :أدوات البحث  . ب

 :كان الهدف منها هو: المقابلة النصف الموجهة .1

 بيانات األولية عن الحالةجمع ال -

          التطلع على الجانب العالئقي في ظل ما لها من ارتباطات أسرية  -

 اجتماعية و 

 موقف الحالة من تبعيتها للمادة المخدرة -

 تتبع مستوى نموها العاطفي و إسقاطاتها المستقبلية  -

 التطلع إلى صراعاتها و استهاماتها و تطلعاتها المستقبلية -
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, تهدف إلى جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات: لعياديةالمالحظة ا .2

 , حتى نتمكن من تسجيل سلوكيات المفحوص أثناء المقابلة في آنها أو لحظتها

مع تسجيل كذلك كل التغيرات التي تنتج في , الكشف عن خصائص كل حالةو 

 .هذه الوضعية بكيفية دقيقة حتى نتجنب التحويل العاجل لها

استعمل الباحث اختبار الروشاخ كاختبار إسقاطي : ةاالختبارات النفسي .3

كما أنه يزودنا , ألنه يقوم بقياس وجود صورة جسمية متكاملة كانت أم ال

التي تقابلها الدراسة لتحديد , الهوية كمبدأ موحدالمفاهيم العلمية و تصور الذات و ب

 معو  الوظائف النفسية للشخص المختبر و كذلك بالنسبة لمعاشه مع نفسه

كما يساعدنا في تحديد , اآلخرين في إطار العالقات التي تربطه بالعالم الخارجي

لماذا  .و سلوكاته العدوانية و اإلدمانية, ميوالته الجنسية, هوية الفرد اإلنتمائية

 :إختبار الروشاخ؟ لقد تم اختيارنا لهذا االختبار لالعتبارات التالية

ول في شخصية المفحوص من إنه يمدنا بمعلومات كافية حول ما يج -

  .صراعات وجدانية و اضطرابات عالئقية

كما أنه من خالل عملية اإلسقاط يتم التعرف على األبعاد الثالثة  -

  العقلي و االجتماعي, البعد العاطفي: للشخصية

 

  :عرض النتائج و مناقشتها

 

 :دراسة الحالة األولى

  :تقديـم الحـالـة . أ

بالنسبة للحالة األولى يظهر ذا بنية ضعيفة، نحيف و طويل القامة، ذا بشرة 

معه كان بسهولة منذ البداية  االتصالسمراء و شعر أسود و عينان سودويان، 

 حيث تعرفت إليه من خالل أحد األخصائيين النفسانيين يعمل بمركز اإلعالم

 ا أظهرت الحالة نوع لكن سرعان م و.  " خلية صحة الشباب "تنشيط الشباب و 

بحيث كلما , الخوف عندما علم أنني موظف بمديرية الجماركو  التحفظ  من

كما كان يظهر عليه الخجل أثناء تحدثه معي . وجهت له سؤاال، يجيبني بصعوبة
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الحالة لم يبدو عليه القلق أثناء .في أجوبته اختصارهو كان يبدو ذلك من خالل 

في مجمل . أة للمكان الذي أجريت فيه الحصصذلك للظروف المهيو   المقابالت

الشعر  ، و المقابالت كانت الحالة جد مهتمة بمظهرها من حيث نظافة الهندام

و هو يمتاز بمالمح وجه غنية التعبير، تارة يظهر  .للعطر استعمالهو  المحلق

 بابتسامة، الظاهرة من خالل نبرات صوته، و تارة أخرى  اتجاهات إنزعاجية

و هو ,  يكسوه طابع الهدوء" طاهر"ما يمكن قوله بصفة إجمالية أن  و. واضحة

، و كان  ، كذلك كان ال يفهم بعض األسئلة يفكر قبل اإلجابة في معظم األحيان

أو تعليق و لكنها كانت  ، إجابته كانت قصيرة دون إضاف يطلب اإلعادة

  .منسجمة من حيث المضمون و المحتوى

 :عـرض للمقابـالت   . ت

لقد تم بدء المقابلة األولى بأخذ ,) 06(دد اإلجمالي للمقابالت ستة كان الع

البيانات األولية للحالة المذكورة سابقا، ثم أدرجت ذلك بطرح بعض األسئلة 

. و خاصة األسرية و عالقته داخل األسرة و خارجها االجتماعيةتخص الوضعية 

خاصة , ا الحالةثم جاءت المقابالت األخرى تتناول المشاكل التي عانت منه

ثم خصصت , معاشها النفسي وحالة اإلدمان التي لم يستطيع  اإلقالع عنها

  .الروشاخ و نتائجه اختبارالمقابلة ما قبل األخيرة لعرض 

تلقى تربيته في , إناث 04ذكور و  05فرد من عائلة تتكون من " طاهر" إن  

قامت , السن الرابعة ثم بعد وفاة والدته في, السنوات األولى من قبل الوالدين

 للمرة الثانيةأين أعيد إلى بيت الوالد المتزوج , الجدة بالتكفل به حتى سن السادسة

هو من عائلة فقيرة يسكن في بيت نصفه من اإلسمنت يحوي ثالث غرف  و. 

يقضي جل وقته في الشوارع حتى " طاهر" لذلك كان . فردا 11لعائلة تتكون من 

كان أبوه يعمل كحارس بالليل بحظيرة البلدية و هو . ساعات متأخرة من الليل

و هو مبلغ ال يوفي حاجيات األساسية , دج في الشهر11.000يتقاضى حوالي 

  . لألسرة حيث كانت األسرة أحيانا ال تجد قوت يومها

حيث كان عمره حوالي  ابتدائيعن الدراسة في السنة الثامنة " طاهر" توقف 

حيث تعلم , سه في معظم الوقت في الشارعبعد ذلك كان يجد نف, سنة 14

شيئا فشيئا قام مع بعض . التدخين من أصدقاء أكبر منه سنا دون علم والديه



  2011فبراير          03العدد                                                                                                     مجلة التنمية البشرية   

   Revue de Développement Humain                                                               ISSN :  1112-8070                          :رد�� 
         

              

 127

أصدقائه بسرقة السيارات و المحالت التجارية دون أن يوقف من قبل أجهزة 

و . كما كان  يتشاجر مع قرانه ألتفه األسباب". لحسن حظي " كما قال , األمن

, كانت له عالقة سيئة مع والده" طاهر" جناه من الحديث مع حسب ما استنت

فكان جد , فكان غالبا ما يطرده من البيت, الذي كان يتعاطى المواد الكحولية

الحشيش ألول ": طاهر " تعاطى . متعصبا و ال يريد أن يدخل في حوار معه

و يصرح أنه لم يتوقف منذ ذلك الحين عن , سنة 13مرة حين كان عمره 

و تارة يقوم , فكان يسرق تارة أبيه الذي كان قاسي معه حسب قوله. تعاطيال

ببعض السرقات في الجوار، حتى يتحصل على المال الكافي لشراء الحشيش و 

  .بعض المالبس

  :الرورشـاخ  اختبارتطبيـق . ج

  :الحسـاب الكمـي 

 المكـان المقـررات المضاميـن

10 = A 0 = C +
20 = F 6 = G 

7 = Ad 0 = K -
6 = F

 24 = D 

1 = H 0 = Kan 7 = F
±  2 = Dd 

3 = Hd 0 = Kob 0 = FC 1= Do 

4 = Géo 0 = Kp 0 = CF 1 = 

DbL 

3 = Bot 0 = Fclob 1 = EF  

1 = Nat  0 = FE  

4 = Obj 0 = E  

0 = Arch 
 

1 = Anat  

R = 34 R = 34 R = 34 

  

  :الروشـاخ  اختبارتحليـل معطيـات . د

تدل على مردودية كبيرة، حيث نجد هذه النسبة  R  =34ن النسبة المئوية لـ إ

خيالية يشير إلى قوة حوارية و  االرتفاع، هذا Rمرتفعة عن النسبة العادية لـ 

لقد وجدنا عدم التوازن في إعطاء و . و رغبة في التعاون  االحتجاج و للشخص

ن من االستجابات في االستجابات حسب اللوحات، حيث نجد أقصى عدد ممك

أدنى عدد من االستجابات في و ) II، III ،IV، VI، VII، VIII (اللوحة 
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 .حيث أعطى استجابة واحدة، و هذا يدل على مردودية غير منظمة, )V(اللوحة 

و أعطى عدد متواضع في االستجابات الشائعة بشكل واضح حيث كان عددها 

  .المشاركة و التعاونضعف مما يدل على ) 04(

فالحالة تنتقل , )DbL, Do, Dd, D, G(مجموع الرموز الخاصة بالمكان يوجد 

و من هنا نستنتج أنه ال يوجد تتابع أو تعاقب في , من اإلجمال إلى التفصيل

هنا  %17,64نسبتها  G=6كما نجد االستجابات من نوع .إعطاء االستجابات

 ,VII, VI(للوحات نستنتج نقص في استعمال التفكير المجرد، كما تظهر في ا

V, IV, II, I( ,   قد ظهرت في اللوحة و)VII (مصحوبة بـF
وهذا يشير إلى  -

كذلك تعبر , وجود اضطراب في تصور الشخص للعالم الخارجي مصحوب بقلق

G  الميل ألخذ األشياء بكليتها ال عن االتجاهات الذهنية والعقلية للحالة و

  .بجزئيتها

 ى إفراط في استعمال التفكير الملموسو هذا يدل عل D  =70,58%نسبة 

تدل  Dكما أن نسبة . Gبالتالي نقص في استعمال التفكير المجرد كما أكدته و 

  .على عامل المشاركة االجتماعية

Dd  و هي تعبير عن حالة قلق 5.88%تساوي.  

 اتجاه العالم   معارضة  وجودها يشير إلى اتجاهات DbL =1 أن   كما

و تدل على رد فعل أمام اللون ) II(هرت في اللوحة رقم ظ,  أو ذاته الخارجي

  .األحمر و التحكم في هذه النزوة لتخفيض الضغط الناتج عنها

F =97,05%  في النسبة يدل عل اعتماد المفحوص على القطب  االرتفاعهذا

  .التكويني النشيط

K :ة إن غياب هذا النوع من االستجابات يؤكد على عدم االستقرار في العالق

 مع تحويل القلق المتعلق بوحدة الشخص, األسرية و ردود الفعل العاطفية

كما تدل على إسقاط التماهي بالصورة الوالدية و تدل كذلك . التخطيط الجسميو 

كذلك غياب . التناقض الوجداني في العالقاتعلى الصراعات ما بين االستثمار و 

نفعالية و عدم القدرة تشير إلى كف في االستجابات اال Cاستجابات من نوع 

و بالتالي تدل على عرقلة أو  Coartéتشير إلى  TRIكما نجد . على التعبير

هذا النوع نجده عند الحاالت , التعبير عن الفقر الحقيقي و اتجاهات لتعديل رمزي

مع تحمل , ذو نقص في األعداد و في الحاالت أين التعبير العاطفي يكون مخفي

  .الوضعية المقيدة بدليل صالبة اآلليات الدفاعية المفحوص حاالت الضغط و
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FC  تعاكسTRI مما يدل على أن المفحوص له صراع ما بين ميوالته الداخلية 

  .ما يحققه في الواقع أو ما يصل إليهو   

في قولبية  ارتفاعو لهذا تسجل  %50التي تساوي  A%كما تعطي الحالة نسبة 

مع أخذ بعين , فكير صلب و سريعالتي تترجم إلى ت Stéréotypeالتفكير 

يعطي لنا  A%في نسبة  ارتفاعالشخص، كذلك  اهتمامتحديد لمجال  االعتبار

اتجاهات دفاعية للشخص الذي يحاول تغطية اهتماماته الداخلية و المناقضة 

  .لالختبار

IA  هذه النسبة، إال أنها ال  انخفاضبما يفسر وجود قلق رغم  %8,82نسبتها

تظاهرات قلقية داخلية في حدتها عن موضوع جد قلق والتعبير تمنع من وجود 

  .عن عدم االرتياح الذي يكون متعدد باإلضافة فهو يعبر عن كبث

  .بالنسبة لمعادلة النضج الوجداني تشير إلى أن المفحوص غير ناضج وجدانيا

H > Hd مما يدل على وجود اضطراب في التقمص.  

األبوة، لوحة اآلنا األعلى كما جاء في لوحة ) IV(وقد ظهر ذلك في اللوحة 

فالمفحوص ظهر عليه صعوبة في تصور , التحليل النفسي ولوحة السلطة األبوية

شكل اإلنسان فأعطى صورة مجزئة مما يدل على هشاشة تماهي المفحوص 

  ),Chabert.Cشابرت.ك,1997:192.(بنموذج أبوي

  :الخـالصـــة  .ه

يعاني من " طاهر " اها مع الحالة نستنتج أن من خالل كل المقابالت التي أجرين

مشاكل عالئقية مرتبطة بوجوده داخل إطار صراعات داخلية مع نفسه و مع 

لدى . وخاصة مع أبيه و الذي يجد صعوبة كبيرة في التمثل به, أفراد أسرته

أختار الشارع و رفقاء السوء كملجأ له ومخدر الحشيش كطريقة للتنفيس عن 

كما كان النتقاله ما بين بيت أبيه و بيت الجدة أثر في . ينتابه القلق الذي كان

ضف إلى ذلك غياب األم بسبب الوفاة في . األسلوب التربوي الذي كان متباينا

  .أدى بالحالة إلى فقدانها لمرجعية تربوية أساسية في السنوات األولى, سن مبكر

 الختبارات الحالة وفي النهاية نستخلص النتائج التي جاءت من خالل استجاب

  :تالي لالروشاخ وهي كا

إن الحالة تعاني في إفراط في استعمال التفكير الملموس و ارتفاع في قولبية  �

 .التفكير
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 حالته اآلنية اتجاهوجود اتجاهات دفاعية للشخص الذي يحاول تغطية قلقه  �

 .وما آلت إليه من نتائج

للشخص مع محيطه و خاصة وجود اضطرابات عالئقية  االختباركما أظهر  �

 .و خاصة تمثله به, مع أعضاء أسرته و نشير في ذلك إلى عالقته مع والده

ر و عدم النضج تو تو ال االنزعاجحالة من  االختباركما أظهر نفس  �

  .االجتماعي

  .االجتماعيةإحساس الحالة بالعجز و عدم اآلمان داخل العالقات  �

  :دراسة الحالة الثانية .2

  :الحـالـة  تقديـم.أ

يبدو نحيف , النعامةسنة من العمر و هو من مدينة  15" عتيق " يبلغ 

تعرفت عليه . الجسم و متوسط القامة كثيف الشعر و مالبسه على أحسن حال

 من خالل أحد األصدقاء الذي يعمل بمركز المتعدد الخدمات لرعاية الشباب

مر من قاضي األحداث الموجود بوالية بشار، فقيل لي أنه أدخل المركز بأو 

بسبب بعض السرقات و تناوله المواد النفسية بحيث أصبحت سلوكاته تشكل 

فاتصلت بمدير المركز الذي استقبلني في أحسن . على المجتمعو خطرا عليه 

. عض المقابالت مع الحدث المعنيأمدني بكل المساعدات إلجراء ب و الظروف

كان يبدو هادئا، قليل . اني للمركزتمت تلك المقابالت بمكتب األخصائي النفسو 

يظهر عليه الحياء، ال يرفع رأسه سوى عند اإلجابة عن األسئلة و  الكالم

لوجودنا فحاولت أن  االرتياحو بمرور الزمن ظهر عليه نوع من . المطروحة عليه

و طلبت منه أن يكون لي معه عدة , أشرح له سبب وجودي معه في هذا المركز

, أتمكن من التعرف عليه قصد موضوع البحث الذي أقوم به حتى, لقاءات ثنائية

فلم يعارض الفكرة بل بالعكس كان جد متحمسا للتعاون بحيث كان يريد أن 

كما كان جد واع . عن أسرته التي تركته وحيدا في هذا المركزو  نتحدث عنه

 لسبب وضعه في هذا المركز، إذ اعترف لنا أنه كان يتناول المواد الطيارة كما

و قد أظهر نوع من المشاركة في . رفض تهمة السرقات التي وجهت إليه

كالمه كان واضحا، لغته . حيث كان يجيب عن كل األسئلة بدون قيود, الحديث

  .سليمة متسلسلة و تمتاز بأسلوب اإلقناع

  

  



  2011فبراير          03العدد                                                                                                     مجلة التنمية البشرية   

   Revue de Développement Humain                                                               ISSN :  1112-8070                          :رد�� 
         

              

 131

  :عـرض للمقــابالت .ب

لبيانات لجمع ا المقابلة األولى خصصتها, )05(كان العدد اإلجمالي للمقابالت 

االقتصادي، ثم أدرجت  التي خصت الجانب االجتماعي واألولية للحالة و 

 ، المقابالت األخرى للحديث عن معاشه النفسي داخل أسرته، ميوله صراعاته

كيف ثم لقائه مع هذه المادة و ما هي انطباعاته . تجربته مع المواد الطيارةو 

إن . الروشاخ و تحليل نتائجه اختبارعنها ؟ و خصصت المقابلة األخيرة لتطبيق 

يبدو في صحة جيدة و هو لم يصاب بأي مرض جسدي منذ والدته "  عتيق" 

أفراد يعيشون كلهم تحت  09و هو عضو في عائلة متكونة من . ليومنا هذا

الراجع , و العائلة تعيش حالة تصدع بسبب الطالق بين الوالدين. سقف واحد

, سنة 48فاألب البالغ من العمر حوالي . ةلسابق أوانه إلى عدة صراعات عائلي

إال أنه حاليا عاطل عن العمل و كان على , كان يعمل سابقا كسائق بالجيش

هو المتكفل بالعائلة و بمصروفها اليومي حيث كان آنذاك ) والد األب(إثرها الجد 

تحت سقف واحد  في عائلة كبيرة متكونة من  االثنينالحدث يعيش مع والديه 

أما الحالة فهي . باإلضافة إلى األبناء المتزوجين و الغير متزوجين, الجدةالجد و 

 6.000و الذي يقدر مدخله الشهري ) والد األم(تحت رعاية األم و في نفقة الجد 

فعند بلوغ . فهم بالتالي يعيشون في منزل متكون من غرفة واحدة و مطبخ. دج

و انعدام االستقرار و األمن  شهد حالة من التوتر, ستة سنوات من عمره" عتيق"

و فحسب المعلومات المستقاة من عند الحدث , بسبب انفصال الوالدين النهائي

   بسبب  الشجار المتواصل  يغلب عليها  سيئة  فإن العالقة بين الوالدين كانت

فاألب لم يعرف , حتى تم الطالق كحل للنزاع الذي كان بينهما. بدونه  أو

األسرية بحيث سبق له أن تزوج لثالث مرات كلها باءت االستقرار في حياته 

سنة و كان  40و األم كذلك تزوجت للمرة الثانية و هي تبلغ من العمر , بالفشل

في هذه . آنذاك ال يتجاوز تسعة سنوات و لها ثالث أطفال"  عتيق" سن 

الوضعية المضطربة سجل الحدث خاللها هروب متعدد من البيت، كما كان 

. المشاكل داخل القسم مما أدى به إلى الطرد النهائي من المدرسة يسبب بعض

فقاموا بسرقة , فوجد نفسه في الشارع مع أقرانه الذي كون معهم مجموعة األشرار

عدة محالت تجارية حتى زج بهم في مركز المتعدد الخدمات لرعاية الشباب و قد 

 النعامةرفقائه خارج مدينة صرح لنا أنه كان يتناول السجائر و المواد الطيارة مع 

تجربته مع . و التي كان يبيت فيها من حين آلخر, بإحدى البيوت المهجورة
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إذ أنه شعر بدوار في رأسه حتى فقد , المواد الطيارة كانت جد عادية حسب قوله

.  كما كانت له رغبة في التقيء,  وعيه لدقائق و شعر بوجع في رأسه بعد ذلك

كما قال لنا أنها تنسيه مشاكله األسرية بحيث , صبح يتلذذهابعد تكراره العملية أو 

  .و خاصة األب الذي تخلى عنه و هو في سن مبكر, أبدى سخطه لوالديه
 

  :الروشـاخ  اختبارتطبيـق . ج

  : الحسـاب الكمـي  

 المكـان المقـررات المضاميـن

= A 11 +
 = F10 = G7 

= Ad 04 -
 = F04  = D14 

H  =01  + = F03 Dd  =1  

Hd  =01  FC  =0  Do  =1  

Bot  =03 CF  =01  DbL  =1  

NAT  =02  EF  =01    

OBJ  =02  FE  =01    

  E  =0   

  K  =0   

  Kan  =02    
 Kob  =01    
 Fclob  =01    

24R = 24R = 24R = 

 

  :تحليـل نتـائـج الروشـاخ  .د

ي صباحا بمكتب األخصائ 10.15لقد تم تطبيق االختبار على الساعة 

المدة التي و . النفساني بمركز المتعدد الخدمات لرعاية الشباب لوالية بشار

و بلغ , فكان يجيب الحالة على كل اللوحات. ثوان 06دقيقة و 19استغرقها هي 

الحد األقصى لالستجابة أربع أجوبة في اللوحة العاشرة و إجابتين في كل من 

  استغرقها االختبار تعتبر قليلة و المدة التي ) IX, VII, VI, V, II, I(اللوحة 

  .هي تعبر عن كف في القدرات العقلية و الخياليةو 
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و هي عادة تشير إلى  %29.16بنسبة  7كانت  Gعدد االستجابات من نوع  

  .االعتماد على التفكير المجرد

و هذه النسبة تدل على ميل الحالة إلى التفكير  %58.33هي  Dنسبة 

و هذا يعني أن الشخص يفقد , ع مقررات سالبةالملموس، كما أنها ظهرت م

بالنسبة لـ ) X, III, II(التحكم في التفكير و لقد ظهرت هذه األخيرة في اللوحة 

Dd  و هي منخفضة جدا و هي تشير إلى أن المفحوص  %4.16نسبتها تساوي

و هي  %4.16في االختبار بنسبة  Doكما ظهرت . تنقصه الدقة في التفكير

د كف في العمليات العقلية، كما تشير إلى اضطراب في التفكير و تشير إلى وجو 

اتجاه  معارضة  اتجاهات   وجودها يشير إلى DbL=1. في التكيف مع االختبار

و تدل على الرغبة في ) X(الخارجي أو ذاته ظهرت في البطاقة رقم   العالم 

 .إثبات الذات و في المقاومة

F =70.83% فاع طفيف في اعتماد المفحوص على و هي نسبة تشير إلى ارت

القطب التكويني النشيط، و كف في القطب اإلستقبالي الساكن و ارتباط 

  .الموضوعي أمام اللوحات

F
مرات في كل اللوحات و هي ) 10(نسبة منخفضة و ظهرت  67.64%= +

تدل على نقص روح النقد و الحكم مع اضطرابات عاطفية مهمة، كما تدل على 

  .النفعاليةشدة الحياة ا

K =0 ي العالقة إن غياب هذا النوع من االستجابات يؤكد عدم االستقرار ف

التخطيط ويل القلق المتعلق بوحدة الشخص و مع تح, وردود الفعل العاطفية

  .الجسمي

كما , االنفعالية اإلجاباتيشير إلى كف في  Cكذلك غياب استجابات من نوع 

  .فحوص و عدم القدرة على التعبيرعند الم انفجاريةأنه ال يوجد سلوكات 

تساوي  TRIكما نجد 
1

0
المنبسط مما يدل على أن الحالة تنتمي إلى النوع   

و هي تدل على أن الشخص يعاني من صراع داخلي  fsو هي تعاكس الخالص 

  .بين ميوالته الباطنية و ما يصل إليه في الواقع

RC =37.5%  ائية المفحوص، كما أكد االنطوائية و هي تشير إلى إنطو

و هي تشير إلى ارتفاع  %62.5تساوي  Aبالنسبة لـ . TRIالمحصل عليها في 

مع أخذ , التي تترجم إلى تفكير صلب و سريع Stéréotypeفي قولبية التفكير 
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يعطي لنا  Aبعين االعتبار تحديد المجال اهتمام الشخص كذلك ارتفاع في 

الذي يحاول تغطية اهتماماته الداخلية و المناقضة اتجاهات دفاعية للشخص 

  .لالختبار

IA  إال أنها ال تمانع , بما يفسر قلق رغم انخفاض هذه النسبة %4.16نسبتها

من وجود تظاهرات قلقية داخلية في حدتها عند موضوع جد قلق و التعبير عن 

دل على التي ت Kobو جاءت هذه النسبة مع استجابات من نوع , عدم االرتياح

  ).VI(تدل كذلك على وجود شحنة عاطفية التي تتموضع في اللوحة  والقلق 

  .أما معادلة النضج الوجداني تشير إلى أن الشخص غير ناضج وجدانيا

 H=Hd هذا يشير إلى وجود مشاكل في التقمص الصور الوالدية. 

  :خـالصــــة   ـ

ي تتعاطى المواد الطيارة و ه, سنة 15إن الحالة السابعة تبلغ من العمر حوالي 

كما أنها , ألنه تعود عليها,منذ بضع سنوات حتى أصبح ال يمكنه أن يفارقها

كما تمده بالنشاط , تساعده في مقاومة حاالت االنزعاج التي تنتابه من حين آلخر

أظهرت الحالة نوع من القلق . لكي يساير مشاكله االجتماعية و التكيف معها

خاصة بعد وضعه في المركز المتخصص حتى سن بسبب ما وصلت إليه و 

ألنه ال يشعر بارتياح ألن , إذ شعر أنه مقيد و هو يفكر حاليا في الهروب, الرشد

كما أظهر الروشاخ  بعض . طبعه متوتر و ال يعرف االستقرار في مكان واحد

  :السمات و التي نلخصها في النقاط التالية 

 .اعتماده على التفكير المجرد �

 .دانه للتحكم و تنقصه الدقة في التفكيرفق �

 .الرغبة في إثبات الذات و في المقاومة �

ضعف روح النقد و الحكم مع اضطرابات عاطفية مهمة و شدة الحياة  �

 .االنفعالية

 .وجود تظاهرات قلقية داخلية تدل على عدم االرتياح �

 .إن الشخص يعاني من نقص في النضج الوجداني �
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   يعاني من مشاكل عالئقية و اضطراب في الصورة الوالدية  و أخيرا أنه �

  .في التماهيو 

  :تحليل النتائج و تفسيرها

 :الفرضية األولى .1

نقول أن الحالتين المدروستين عاشتا أزمة هوية حقيقية من خالل الشعور 

حيث دلت نتائج اختبار الروشاخ وجود مشاكل تقمصية , بعدم األمان و االستقرار

و التي جاءت نسبتها ضعيفة بحيث أنه  Hخالل االستجابات من نوع و ذلك من 

ال يمكن حل أزمة الهوية إال من خالل تماهيات جديدة مع األقران أو النماذج 

أن الصراع الرئيسي ) 1968: ايريكسون(الخارجة عن نطاق األسرة حيث يرى 

أمام انتشارها  في فترة المراهقة يتمحور حول الهوية فيقابل فيها تكامل األدوار

فالشباب الذين ينجحون في إيجاد أنفسهم و يتموقعون جيدا ضمن مسار 

و بالمقابل فالشباب , مشروعي خاص بهم يخرجون منتصرين من هذا الصراع

, التثبيت فيما هم فيه, إدراك قواهم و ضعفهم, الذين ال يستطيعون إيجاد أنفسهم

"  عتيق"و " طاهر"الل حالة يعيشون خلط في الهوية و قد الحظنا ذلك من خ

  :ببروز الشعور لديهم بعدم الوحدة الداخلية من جراء

 عدم النضج الوجداني -

 صراع ما بين ميوالتهم الداخلية و ما يصلون إليه في الواقع -

عدم االستقرار في العالقات مع ردود الفعل العاطفي مع تحويل القلق  -

 . المتعلق بوحدة الشخص و التخطيط الجسمي

 يه نقول ثمة و جود عالقة بين أزمة الهوية و اإلدمان على المخدرات و عل

التي خصت أهمية و دور التماهي  Malewska .Hهذا ما أشارت إليه دراسة و 

في نمو الطفل هذا إذ اعتبرنا أن الهوية و التماهيات ال ينفصالن عن بعضهما 

  )Kestemberg.E, 1962 :441-522.(البعض حسب ايريكسون

, لعتنا الدراسة أن معظم الحاالت تعاني من صراع تقمصيحيث أط

كما دلت . مصحوب بعدم القدرة على اجتناب اإلخفاق و اآلالم و تجزئة الذات

على وجود مخالفة أو تحدي من أجل تحقيق الذات و التعرف عليها عن طريق 

 و وجود انهيار في توازن, تحدي مزدوج للقانون الراجع إلى الفراغ االجتماعي
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اإلحساسات الوجدانية و االتصال بالغير و إلى وجود إنطوائية أو عدوانية عندما 

لذا جاء ) Malewska.H & Tap.P : 1991.(يكون الحوار حول المخدرات

  .تناول المخدرات كطريقة لتجنب القلق من جراء تشتت الهوية

 :  الفرضية الثانية .2

الطالق و الظروف نقول أن اضطراب العالقات األسرية و تصدعها بسبب 

 "طاهر"االقتصادية و االجتماعية كانت من بين األسباب التي أدت بكل من 

إلى تناول المخدرات إذ أكدت بعض الدراسات التي تناولت عدم استقرار " عتيق"و

الجو األسري و حاالت طالق عند المدمنين على المخدرات مثل الدراسة التي قام 

, مراهق مدمن ينتمون ألبوين مطلقين 31بين  أنه من, 1980بها شوازنبرغ سنة 

, إخفاق مدرسي, مشاكل في التركيز, حالة تعاني من االنهيار 11و هناك 

 & Marcelli(السرقة و تناول المخدرات, حاالت من التشرد, اضطرابات سلوكية

Braconnier,1994 : 372.(  

دورا هاما في بناء لعالقات األسرية األولية مع الوالدين و اإلخوة ل من هنا فإن

شخصية الطفل و تحصينها من األمراض و االضطرابات السلوكية و االنحرافات 

فاألطفال الذين يعيشون مع والديهم يبدؤون منذ والدتهم تقليد . التي تظهر عليها

لهذا تعتبر األسرة مهدا , أنواع من السلوكات التي يالحظونها في بيئتهم األسرية

نبعاث الشعور بالذات الذي يقوم على أساس التعاطف لتكوين شخصية الطفل ال

إذ أكدت الدراسات التي قام بها كل من دافيدسون و شوكيه أن أغلب . و التقليد

و , منهم ينتمون إلى عائالت منفصلة 1/3الشباب المدمنين يعيشون مع آبائهم و 

 , Bergeret.J.(حوالي الربع منهم عاشوا في أسر أين أحد الوالدين متوفي

1986 :83(  

كما أظهرت الحاالت المدروسة وجود وضعيات طرد من المدرسة بسبب سوء 

, النتائج الدراسية و الغيابات المتكررة و على عدم تحصلهم على أية مهنة تذكر

كما جاء ذلك في الدراسات التي أجريت من قبل مركز البحوث العلمية 

INSERM  تحت رعاية)Davidson.F & coll., 1974 (ملف  1030ول ح

منهم ال يمتلكون أية مهنة  %48خاص بالمراهقين المدمنين إذ حوالي 

  ) Marcelli & Braconnier, 1994 :314(تذكر
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 و في النهاية نقول أن الفرضيتين قد تحققتا بالنسبة للحالتين المدروستين

 بناءا على ذلك نقول أنه ثمة عالقة ما بين تعاطي المخدرات و أزمة الهوية لدىو 

  . المراهق

  

  :المراجع

أعمال الملتقى الدولي حول العنف و , العنف و المجتمع, بشير معمرية -1

  2003/2004, المجتمع

دار قوباء للطباعة و النشر و , نظريات الشخصية, محمد عبد الرحمن -2

  1998, القاهرة, التوزيع

مصطفى سويف، المخدرات و المجتمع نظرة تكاملية، مجلة عالم المعرفة،  -3

 1996، الكويت، 205 عدد

4- American Psychiatric Association-DSM- IV – TR. 

Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 

4
e
édition, texte révisé (Washington DC 2000). Traduction 

française par J-D Guelfi et al, Masson, Paris, 2003. 

5- Art de la recherche en Sciences sociales, revue N° 42 

Ed. Minuit, Paris, 1982 

6- Bergeret. J, Toxicomanie et personnalité, 2
ème

 Edition, 

Que sais-je ? PUF, Paris, 1986 

7- Chabert. C, Le Rorschach en Clinique Adulte, 2
ième

 Ed. 

Dunod, Paris, 1983 

8- Charle Nicolas A, Toxicomanie, Encyclopedie medico-

chirurgicales, elsevier, Paris,  Psychiatrie, 1998 

9- Curtet Francis, La drogue, Edition les essentiels, Milan-

Toulouse, 1996 

10- Erikson Erik .H., Adolescence et crise, La quête de 

l’identité, Ed Flammarion, Paris 1968 

11- Grand dictionnaire de psychologie LAROUSSE, Paris 

1991 

12- Kacha  .F,  Manuel de psychiatrie et psychologie 

médicale, Ed. ENL,  Alger,. 1996 

13- Kestemberg.E, L’identité chez les adolescents 

psychiatrie de l’enfant, VOL.V.FASC,  Paris, 1962 
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14- Kramer.J.F et Cameron.D.C, A manual on drug 

dependance, Geneva, WHO, 1975 

15- Henri. Loo, Roux.J.M., Benyacoub.A, Le médecin 

faces aux toxicomanies,Collection psychiatrique pratique de 

l’encéphale, DOIN Edition,  Paris, 1983 

16- Malewska.P et Tap .P, La socialisation de l’enfant et de 

l’adolescent, 1
ière

 Ed. PUF,     Paris, 1991 

17- Marcellid.D et Braconnier.A, Psychopathologie de 

l’adolescent, 2
ième

 Ed. Masson,      Paris, Milan, Barcelone, 

1994 

18- Norbert.S, Dictionnaire de la Psychologie, Ed. Larousse, 

Paris, 1992 

19- Pammier.F, Dépendance vis à vis des drogues illicites, 

Encyclo-Médico-Chirurgicale,       Ed.Technique, Paris, 1993 

20- Cloutier Richard, psychologie de l’adolescent, Gaéton 

Morin éditeur, montréal, Canada, 1996 

21- Roux.J.M et Coll, Toxicomanie autres que l’alcoolisme, 

Encyclo-Médico-Chirurgicale,  Paris, 1983 

22- Tribollets.S et Paradas.C, Guide pratique de 

psychiatrique, Ed. Heure de France  Thoiry France, 1993 
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  عامالت الوالدية باالستعداد لالضطراب النفسي عند األبناءمقة العال

 )ورقلة- دراسة ميدانية على طلبة جامعة قاصدي مرباح (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جامعة ورقلة     عبد اهللا لبوز. عبد الفتاح أبي مولود و أ. د           
 

 

    :تمهيد 

ضطراب النفسي من بين التحديات التي واجهتها وتواجهها اإلنسانية، يعد اال

بالرغم من التطور التكنولوجي ومستوى التحضر والتقدم والرفاهية الذي بلغته في 

عصر تكنولوجيا االتصال، حيث اختزلت فيه المسافات بين ثقافات الشعوب، 

أسرع وقت ممكن،  وجعلت المعلومات تتدفق وتنتقل بأقل جهد وأيسر تكلفة وفي

وٕان كان هذا يشكل الوجه التقني واإليجابي للعولمة بكافة أبعادها وأشكالها، فأنها 

الضغوط،  في ذات الوقت جلبت معها التعاسة ومشقة الحياة وزيادة المعاناة من

وزيادة انتشار االضطرابات النفسية واالنحرافات االجتماعية خاصة في البلدان 

رير السنوات األخيرة لمنظمة نتيجة لضعف تحكمها األقل تقدما وفق تقا

الصحة العالمية   (OMS)ومواجهتها لتحديدات المرحلة الراهنة وصعوبة،

االستجابة كما وكيفا وفي الوقت المناسب لسد حاجات أفرادها المتزايدة والمتغيرة 

باستمرار من جهة، ومن جهة أخرى قلة إمكانياتها في التعامل وتحقيق التوافق 

مع المواقف المستجدة، والتي من شأنها أن تنعكس سلبا على صحتهم وأدوارهم 

داخل األنساق التنظيمية لمؤسسات التنشئة االجتماعية بدًءا باألسرة التي قد 

  .تشكل عامال لظهور االضطرابات النفسية لدى األبناء
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 :مشكلة الدراسة

نسقها التنظيمي  شهدت األسرة الجزائرية منذ مطلع االستقالل تحوالت في

والعالئقي بفعل التغيرات االجتماعية واالقتصادية المستمرة السريعة والمفاجئة، 

التي فرضت نفسها على المجتمع ومؤسساته، وأنتجت أساليب عيش وتنوًعا في 

الحاجات وزيادة في التطلعات والطموحات المستقبلّية خاصة لدى فئة الشباب من 

لوب الحياة، مما ساهم في زيادة انتشار جهة، ومن جهة أخرى تعتقد أس

  االضطرابات النفسية واالجتماعية، فعلى سبيل المثال ال الحصر، تم إحصاء

وصفة طبية في وحدة األمراض النفسية والعقلية التابعة للقطاع ) 2336(

 ).2003تقرير عن مديرية الصحة لوالية ورقلة، (الصحي لوالية ورقلة، 

وتعاطي المخدرات واإلدمان عليها مظاهر أخرى  كما تعد الجريمة والعنف

مظاهر االضطرابات النفسية واالجتماعية، فالجريمة ارتفعت نسبتها في الجزائر 

بشكل لفت انتباه الدارسين والباحثين، فقد أشارت اإلحصائيات أن معدلها شهد 

 188%.إلى نسبة  2010حتى  2005ارتفاعا في الفترة ما بين 

رى أّن حاالت العنف في المدارس والتي سجلت على وبينت إحصائية أخ

ة عنف ـحال 2005الجامعي بباب الواد، بلغت  أالستشفائيمستوى المركز 

 ).2004 عبد الكريم قريشي وعبد الفتاح أبي مولود،(ربــــوض

كما أن ظاهرة تعاطي المخدرات واإلدمان عليها والمتاجرة بها، أصبحت 

حيث سجلت في الجزائر نسبة "د والمجتمعات تشكل خطرا مهددا لصحة األفرا

عاما وقدموا إلى المحاكمة  35من الشباب الذين تقل أعمارهم عن  / 58,65

قضية  59804كأشخاص متورطين في قضايا المخدرات، وذلك من أصل 

الديوان الوطني لمكافحة المخدرات . (2001و 1994محصاة خالل الفترة ما بين 

  ).2001وٕادمانها، 

من هذا، تبقى هذه األرقام والنسب ال تعكس حقيقة الواقع الذي لم  بالرغم

يصرح به بشأن انتشار االضطرابات النفسية واالجتماعية، هذا يتطلب منا المزيد 

من االهتمام والبحث إليجاد تفسير وفهم أعمق من أجل الكشف عن أسبابها 
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حليل مختلف العوامل وعواملها، لذلك يعد المنحى التوافقي وسيلة أكثر فعالية لت

  .التي تساهم في إحداث وظهور االضطراب

 روزينتال(الذي قدمه  Diathesis-Stress المشقة –ويعد نموذج االستعداد "

Rosenthal, 1970 ( لتفسير الفصام على وجه التحديد الذي يرى أّن هناك

ير في إحداث الكث) االستهداف(مصادر بيئية متعددة تشارك االستعداد الوراثي 

من األمراض النفسية ومنها أحداث الحياة والتفاعالت األسرية والعوامل البيئية 

  ).2001جمعة سيد يوسف، ". (الممرضة

وتعد األسرة الجماعة األولية التي من المتوقع أن يتعلم فيها األبناء المهارات 

االجتماعية السوية التي تمكنهم من مواجهة المواقف الضاغطة من خالل ما 

ه لهم من دعم ومساندة نفسية وشعورهم باالنتماء واألمن والحماية واالستقرار تقدم

والتقدير، كحاجات أساسية للفرد لتحقيق ذاته وتحقيق توافق الذات مع بيئتها التي 

تساهم في تعليم سلوكات اجتماعية خاطئة وتكوين ) األسرة(تتفاعل معها، أو أنها 

خالل المالحظة واالحتكاك بالنماذج خبرات عصابية مبكرة لدى األبناء من 

والتي قد تشكل عامال ) التعلم االجتماعي(الوالدية الحية الخاطئة وتقليدهم لها 

  .باثولوجيا يشارك في نشأة أرضية لالضطراب النفسي

يشير محمود عبد الرحمن محمود وٕالهامي عبد العزيز، "في هذا السياق 

ليب التنشئة الوالدية واالضطرابات إلى أنه يوجد عامال وطيدا بين أسا) 1992

 )Deviaut-Persoul, )1968، شولمان(النفسية عند األبناء وهو ما أسماه 

بالقيم الشخصية أو القناعات الشخصية المنحرفة التي يكونها الفرد بنفسه خالل 

) values(سياق تعليمها له كيف يستجيب في المواقف المختلفة، وهذه القيم 

سوية أو صحيحة فإنها تساعد الفرد على أن يتوافق مع بيئته  الشخصية إذا كانت

ويسلك سلوكا سويا، أما إذا كانت غير سوية أو منحرفة أوال اجتماعية فإنها تكون 

  ).2000عبد الفتاح أبي مولود، " (عامال من عوامل االضطراب النفسي

 -G 1956باتيسون  - جو  D- Jackson1954 جاكسون  -د( وقد الحظ

Bateen, (و) ولتزلويكWalz lew ick, ( وجود نوع خاص من االتصال في
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عائالت الفصاميين، فالخبر له معنى مزدوج ومتناقض، وهذا االتصال يجعل 

المجيب في استحالة الهروب من ازدواجية الخبر ويجبره على استعمال نفس 

  ).2003بدرة معتصم ميموني، . (الطريقة في اإلجابة

تجعل  (Deuble Lien ou Contrainte) تناقصإن ازدواجية الخطاب الم

الفصامي يفشل في إسناد معاني سليمة لخطاباته مع محيطه وتفكيك رموز 

، وبالتالي )Reynaud, J- Bergeret, 1989(الرسائل التي يستقبلها محيطه 

يصبح ألسلوب االتصال والتعامل دور في تهيئة الفرد لالضطراب النفسي، من 

تهدف الدراسة الحالية إلى دراسة العالقة بين صفات هنا، ومن خالل هذا 

االتصال والتعامالت الوالدية باالستعداد لالضطراب النفسي الذي ال يتحدد فقط 

في الفصام بل قد تشمل اضطرابات نفسية كافة، لذلك تسعى الدراسة الحالية 

 :لإلجابة عن التساؤالت اآلتية

في ) والطالبات الطلبة(لجنسين هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ا -

  درجة استعدادهم لالضطراب النفسي؟

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك الطالبات لصفات االتصال  -

 بدرجة استعدادهن لالضطراب النفسي؟) لآلباء واألمهات(والتعامالت الوالدية 

االتصال هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك الطلبة لصفات  -

 بدرجة استعدادهم لالضطراب النفسي؟) واألمهات لآلباء(والتعامالت الوالدية 

 :فرضيات الدراسة -

بناًء على عرضنا لمشكلة الدراسة والتساؤالت التي تلتها وللتحقق اإلحصائي 

 :ارتأينا طرح الفرضيات التالية

الطلبة ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين" :الفرضية األولى

  ".في درجة استعدادهم لالضطراب النفسي) والطالبات

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك الطالبات " :الفرضية الثانية

بدرجة استعدادهن ) لآلباء واألمهات(لصفات االتصال والتعامالت الوالدية 

  ".لالضطراب النفسي
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لة إحصائية بين إدراك ال توجد عالقة ذات دال" :الفرضية الجزئية األولى

بدرجة ) حالة أنا األب الناقد(الطالبات لصفات االتصال والتعامالت الوالدية 

  ".استعدادهن لالضطراب النفسي

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك " :الفرضية الجزئية الثانية

بدرجة ) حالة أنا األب الراعي(الطالبات لصفات االتصال والتعامالت الوالدية 

  ".استعدادهن لالضطراب النفسي

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك " :الفرضية الجزئية الثالثة

بدرجة ) حالة أنا الراشد(الطالبات لصفات االتصال والتعامالت الوالدية 

  ".استعدادهن لالضطراب النفسي

ين إدراك ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية ب" :الفرضية الجزئية الرابعة

بدرجة ) حالة أنا الطفل المتحرر(الطالبات لصفات االتصال والتعامالت الوالدية 

  ".استعدادهن لالضطراب النفسي

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك : "الفرضية الجزئية الخامسة

بدرجة ) حالة أنا الطفل المتكيف(الطالبات لصفات االتصال والتعامالت الوالدية 

  ".عدادهن لالضطراب النفسياست

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك الطلبة  ال" :الفرضية الثالثة

بدرجة استعدادهم ) لآلباء واألمهات(لصفات االتصال والتعامالت الوالدية 

  ".لالضطراب النفسي

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك " :الفرضية الجزئية األولى

بدرجة ) حالة أنا األب الناقد(ت االتصال والتعامالت الوالدية الطلبة لصفا

  ".استعدادهم لالضطراب النفسي

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك " :الفرضية الجزئية الثانية

بدرجة ) حالة أنا األب الراعي(الطلبة لصفات االتصال والتعامالت الوالدية 

  ".استعدادهم لالضطراب النفسي
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ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك " :رضية الجزئية الثالثةالف

بدرجة استعدادهم ) حالة أنا الراشد(الطلبة لصفات االتصال والتعامالت الوالدية 

  ".لالضطراب النفسي

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك " :الفرضية الجزئية الرابعة

درجة ) حالة أنا الطفل المتحرر(ت الوالدية الطلبة لصفات االتصال والتعامال

  ".استعدادهم لالضطراب النفسي

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك : "الفرضية الجزئية الخامسة

بدرجة ) حالة أنا الطفل المتكيف(الطلبة لصفات االتصال والتعامالت الوالدية 

  ".استعدادهم لالضطراب النفسي

 :أهمية الدراسة

أهمية الدراسة في مجال اإلرشاد النفسي والتربوي واالجتماعي  تكمن

للمتعلمين باعتبارهم محور العملية التعليمية من خالل االهتمام بالعوامل األسرية 

واالجتماعية التي يمكن أن تساهم في ظهور االضطرابات النفسية وانتشارها وذلك 

األسرة التي يتفاعل فيها  بدءا بالجماعة األولى التي ينتمي إليها الفرد، وهي

األبناء مع الوالدين خالل عملية التعلم االجتماعي التي يكتسب فيها األبناء 

 .المهارات النفسية واالجتماعية والسلوكية المتعلقة بتوافقهم النفسي واالجتماعي

كما تبرز أهمية الدراسة في مساعدة مؤسسات الخدمات االجتماعية والتربوية 

استراتيجيات االتصال والتربية الوقائية من مخاطر بعض في وضع برامج و 

كما تفيد الدراسة الباحثين والمهتمين  .المشكالت النفسية والتربوية واالجتماعية

بدراسة نتائج التغير االجتماعي واالقتصادي الذي عرفه المجتمع الجزائري على 

  .ا فيها األسرةمستوى كافة المؤسسات االجتماعية المكونة للنسق االجتماعي بم

 :أهداف الدراسة

تسعى الدراسة الحالية إلى التحقق من الفرضيات المقترحة التي تهدف إلى 

الكشف عن الفروق بين الجنسين في استعدادهم لالضطراب النفسي المحدد في 

 .اليأس، التجنب االجتماعي والضيق، العصابية والذهانية: المظاهر اآلتية
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ة بين صفات االتصال والتعامل الوالدية وفق كما تهدف إلى قياس العالق

  .محددات حاالت األنا الوالدية كما يدركها األبناء باستعدادهم لالضطراب النفسي

  :التعاريف اإلجرائية لمتغيرات الدراسة

 :صفات االتصال والتعامل الوالدية - 1 

السمات التي تشير إلى أساليب محددة من  أو   وهي مجموعة من الصفات 

 الناقد، األب(تصاالت والتعامالت لآلباء واألمهات وهي متضمنة لحاالت األنا اال

األنا الراشد، الطفولة المتحررة والطفولة (المرتبطة بالذات  Ego) الراعي، األب

كما يدركها األبناء، وليس كما يصف الوالدين حاالت ذواتهم أثناء ) المتكيفة

التعرف على هذه الحاالت للذات الوالدية  يتم و .تعامالتهم وتفاعالتهم مع أبنائهم

 .من خالل األداة المطبقة في الدراسة

 :االستعداد لالضطراب النفسي -2 

التي ترتبط في كثير من  هو مجموعة من األعراض اإلكلينيكية الصريحة و

تهديدا  حاالت اإلنعصاب التي تدرك على أنها تشكل خطرا و األحيان بالمشقة و

االجتماعية للفرد وتهيئه  االنفعالية والسلوكية و عرفية وعلى الوظائف الم

الذهانية  اليأس، التجنب االجتماعي، العصابية و: لالضطراب الذي يظهر في

عنه من خالل الدرجات التي يحصل عليها  يتم الكشف و .حسب الدراسة الحالية

لمطبقة في على الدرجة الكلية للمقاييس ا أفراد العينة على المقاييس الفرعية و

  .الدراسة

 :اإلجراءات المنهجية للدراسة

 :المنهج المعتمد في الدراسة -1 

الطريقة التي يعيشها الباحث في "تعرف المناهج في البحث العلمي بأنها  

، وبما أن هدف الدراسة هو )1984تركي رابح، " (دراسة المشكلة موضوع البحث

مالت المتضمنة لحاالت األنا الكشف عن العالقة بين أساليب االتصال والتعا

الوالدية كما يدركها األبناء باستعدادهم لالضطراب النفسي فقد اعتمدنا على 

 .المنهج الوصفي الذي يالئم طبيعة موضوع الدراسة
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 :عينة الدراسة -2 

يتمثل مجال الدراسة في جامعة قاصدي مرباح ورقلة، وعينة الدراسة  

الجذع المشترك لقسم العلوم االجتماعية بكلية المستخدمة فيها والمكونة من طلبة 

العلوم اإلنسانية واالجتماعية، كونهم حققوا مستوى من النضج يساعدهم في 

تكوين إدراك واضح لصفات االتصال والتعامالت الوالدية من جهة، ومستوى 

تعليمي يؤهلهم إلى التعامل مع أدوات القياس بأكثر صدق وموضوعية من جهة 

  .أخرى

 :اختيار أفراد العينة وخصائصها طريقة

طالبا   197اختيرت عينة الدراسة بطريقة عشوائية، تكونت عينة الدراسة من 

وطالبة، اختيروا بطريقة عشوائية من قسم العلوم االجتماعية بجامعة قاصدي 

 21-18(تراوح سن أفراد العينة ما بين  و ).طالبا  376من أصل(مرباح ورقلة 

 56(الجنس فقد توزع أفراد العينة حسب هذا المتغير إلى ، أما من حيث )سنة

ويرجع هذا التباين الموجود في العدد كون الطالبات ) طالبة 141طالبا و

المسجالت في هذا المستوى أكثر من عدد الطلبة الذكور، والجدول التالي يوضح 

  :توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس

  الجنس متغير حسب العينة أفراد توزيع يوضح     ):01(رقم  الجدول

  النسبة المئوية  العدد  الجنس

 %28,43  56  ذكور

  %71,57  141  إناث

  %100  197  المجموع

  
 : أدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية

  :تمثلت أدوات القياس المستخدمة في مقياسين هما

من هذه القائمة مأخوذة ": قائمة صفات االتصال والتعامالت الوالدية - 1 

،  (Transactional Analsis Scales)مقاييس التحليل االجتماعي التفاعلي

التي ) Goughl Heilbrun, 1980هاريسون جوج والفرد هيلبرون، (من تأليف 
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بدر محمد (وقننها ) 1987عبد الرحيم بخيت عبد الرحيم، (قام بتعريبها 

  ).2002 بدر محمد األنصاري،" (على المجتمع الكويتي) 1997األنصاري، 

تحتوي هذه القائمة من خمسة مقاييس فرعية تحدد إدراك األبناء صفات 

 The 3 Ego)االتصال والتعامالت الوالدية وفق محددات حاالت األنا الثالث

States)  المتضمنة ما يلي:  

  : (The Parent Ege States)حالة أنا األب -

الرقابة واالنضباط تعبر عن الضبط و  :مقياسي األب الناقد واألب الراعي -

والمحافظة، فهي بذلك مصدًرا للمعايير واألحكام والمساءلة وكذلك مصدًرا 

للحماية والرعاية، تحتوي بدورها على نوعين تشكل األنا األعلى عند فرويد، 

  .وتحتوي بدورها على نوعين في الدراسة الحالية

قي المتشدد تمثل الضمير الخل:  Critical Parent (CP)أنا األب الناقد -

والمتزمت والذي يحاسب األبناء بدون هوادة ومنه ينبع كل التسلط والقساوة، 

  .صفة 19 وتتكّون من

تمثل مصدًرا للحب والحنان :  Nurturing Parent (NP) أنا األب الراعي -

  .صفة 19 والحماية واالطمئنان والميل نحو الشفقة والعناية باآلخرين، وتتكون من

تعبر عن مركز المنطق وتقدير الواقع :  Adult (A)لراشدحالة األنا ا -

والسيطرة على االنفعاالت والمساواة والتخطيط للمستقبل والتقدير الموضوعي، 

أنا األب واألنا (وهي بذلك تلعب دور المنسق ما بين حالتي األنا األخريين 

ي بذلك بالواقع الخارجي وهي تتأرجح بين االستقاللية والتبعية، وه) الطفولي

 .صفة 19 محصلة الخبرات الذاتية، وتتكون من

تعبر عن الطفولة وما تحويه من رغبات :  Child (C)حالة األنا الطفولي -

ومخاوف وٕاحساس بالعجز والتلقائية والعفوية والجاذبية والميل نحو الحرية، 

والعاطفية واإلتكالية والالمسئولية، وتحتوي على صراعات تتعلق برفض التدخل 

األبوي والقيود يفرضها اآلباء أثناء عملية التنشئة االجتماعية، وهي تنقسم إلى 

  :حالتين
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وهي تعبر عن تلقائية األنا :   Free Child (FC)حالة أنا الطفل المتحرر -

 19 تتكون من التمرد عن القوانين والمعايير حسب الظروف، و التمتع بالحياة و

 .صفة

وهي عكس حالة أنا :  Adapted Child (AC)حالة أنا الطفل المتكيف -

الطفل المتحرر، فهي تدرك حدودها ومعتقداتها، وتأخذ في حسبانها المعايير 

 .صفة 19 والقيم الوالدية، وتتكون من

أما عن الخصائص السيكومترية للقائمة، فقد أجريت الدراسة على القائمة 

بدر محمد األنصاري، ( سواء في البيئات األجنبية أو العربية التي أشار إليها

، ففي المجتمع األمريكي طبقت على طلبة المدارس العليا وطالب )2002

الكليات والخريجين وطالب الطب والجانحين والمرضى في المجال النفسي، 

) ألفا كرونباخ(من الجنسين وحسبت معامالت  (9400) والذين بلغ عددهم

أما اإلناث فقد تراوحت ما ) 0,95و 0,65(لعينات الذكور، حيث تراوحت ما بين 

، ووصل الثبات عن طريق إعادة التطبيق على عينة متكونة )0,94و 0,35(بين 

أشهر وصلت فيها  6 رجًال في فترة فاصلة بين التطبيقين مدتها 199 من

بالنسبة للذكور، أما بالنسبة لإلناث الذين كان ) 0,77و 0,34(معامالت الثبات 

اصلة بين التطبيقين تراوحت المعامالت ما بين أنثى مدة سنة ف 45عددهن 

عبد الرحيم بخيت عبد (أما في البيئة العربية فقد قام بتطبيقها ) 0,86و 0,45(

طالبا 120 (على عينة من طلبة المدارس الثانوية من الجنسين ) 1987الرحيم، 

ت يوما وتراوحت المعامال 25وكانت الفترة الفاصلة بين التطبيقين ) طالبة 140و

 .بين منخفض ومقبول بالنسبة للمقاييس الفرعية

بتقنينها على المجتمع الكويتي فقد تم حساب معامل ) بدر األنصاري(كما قام 

) 0,82(بالنسبة للذكور و) 0,89(و) 0,82(للمقاييس الفرعية المكونة بين 

  ).أنثى 453ذكر و 295(بالنسبة لإلناث لعينة متكونة من ) 0,89(و

الصدق التكويني على العينة السابقة وتوصل إلى أن  كما قام بحساب

للدرجات الخام بالدرجة الكلية المكون لمقياس ) بيرسون(معامالت االرتباط 
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 0,06(التحليل االجتماعي التفاعلي، وتراوحت معامالت االرتباط فيه ما بين 

 0,05(بالنسبة للذكور، أما اإلناث فقد تراوحت المعامالت بين ) -0,16و

، ويشير في ذلك على أنها معامالت مقبولة، ومما يعبر كذلك على )0,35و

تجانس بنود المقاييس الفرعية بشكل عام، كما توصل من خالل نتائج التحليل 

المكونات األساسية، إلى معامالت إرتباطية ) هوتيلينج(العاملي باستخدام طريقة 

فقد تراوحت المعامالت اإلناث بالنسبة للذكور، أما ) 0,89و 0,56(تراوحت بين 

 .وهي عوامل تدل على تشبع كل البنود) 0,92و 0,46( بين

أما في الدراسة الحالية فقد اقتصرنا على حساب الصدق التمييزي على عينة 

بطريقة المقارنة الطرفية بين ) طالبة 30طالبا و 30طالبا  60(قوامها 

وى كل مقياس دانيا على مست  %33عليا و %33(المجموعتين المتطرفتين 

فرعي المكون لقائمة صفات االتصال والتعامالت الوالدية، والتي تراوحت فيها قيم 

لداللة الفروق بين المتوسطات بالنسبة إلدراك األبناء لصفات االتصال ) ت(

وهي قيم كلها دالة على وجود فروق بين ) 5,03و 2(اآلباء بين  والتعامل عند

  .0,05لة المجموعتين، وذلك عند مستوى دال

لداللة ) ت(أما بالنسبة إلدراك األبناء للصفات عند األمهات، فقد بلغت قيم 

وذلك عند ) 9,38و 2(الفروق بين المتوسطات للمجوعتين المتطرفتين ما بين 

، وهي قيم دالة على وجود فروق بين المجموعتين على 0,05مستوى داللة 

المقاييس الفرعية لديها القدرة مستوى كل مقياس فرعي مكون للقائمة، وعليه فإن 

على التمييز بين األبناء في إدراكهم لصفات االتصال والتعامالت الوالدية، ومنه 

 .يمكن االطمئنان على صدق األداة

االختبار الصادق البد أن يكون اختبارا ثابتا من الناحية النظرية "وكون 

مئنان على الصدق ، وعليه يمكن االط) 1983، سعد عبد الرحمان،"والتطبيقية

 .وثبات األداة في الدراسة الحالية

للكشف عن االستعداد  :النفسي لالضطراب االستعداد مقاييس -2 - 3 -6

 :لالضطراب النفسي تم اقتراح أربعة مقاييس إكلينيكية تمثلت في اآلتي
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بيك (أعده  Beck Hapelssness Scale (BHS): لليأس" بيك"مقياس  - أ

قام بتعريبه و )  Beck, Weissman Lester & Texller 1974وزمالئه، 

  ).األنصاري بدر محمد(

بأنه حالة وجدانية تبعث على الكآبة ) Beck )1974ويعرف بيك وزمالئه "

وتتسم بتوقعات الفرد السلبية نحو الحياة والمستقبل وخيبة األمل أو التعاسة 

دون أن ال شيء فاألشخاص اليائسون يعتق. وتعميم ذلك الفشل في كل المحاوالت

يمكن أن يتحول ليكن في صالحهم وعجزهم عن النجاح في أي عمل يقومون به، 

ويتكون هذا ) 2002بدر محمد األنصاري، . (وعجزهم عن تحقيق أهدافهم

 .بنًدا 20المقياس في صورته العربية والمقننة على المجتمع الكويتي من 

 Social Avoidance and:مقياس التجنب االجتماعي والضيق -ب

Distress Scale (SAD)   وفريند واطسون(أعده Watson & Frieud, 

، ويعتبر التجنب )1993بدر محمد األنصاري سنة (وقام بتعريبه ) 1969

االجتماعي والضيق مظهران من مظاهر الخجل وسمتان من سمات الشخصية 

اح وحالة موقفية مشروطة بظروف اجتماعية معينة، وهو الشعور بعدم االرتي

فاألشخاص ذوي االستعداد للخجل يختارون ... والكف في حضور اآلخرين

التوتر والصمت واالنسحاب من مواقف المواجهة االجتماعية والشعور بالحساسية 

للذات وبالكف والتفكير السلبي في حضور اآلخرين بدرجة أعلى كثافة من األفراد 

ويتكون هذا ) 2002ي، األنصار  محمد بدر(الذين ليس لديهم استعداد للخجل 

  .بندا  28المقياس من

هذان المقياسان مأخوذان من إستخبار : مقياسي العصابية والذهانية -ج

  Eysenck Personality Questionnaire)صيغة الراشدين(للشخصية ) أيزنك(

(EPQ)  1975أيزنك وأيزنك (، أعد االستخبار،Eysenck & Eysenck  قام  و

) بدر محمد األنصاري(، وقننه )1991بد الخالق سنة أحمد محمد ع(بتعريبه 

  ).1999(على المجتمع الكويتي سنة 
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بأنها ليست اضطرابا  )1983أحمد محمد عبد الخالق،(والعصابية كما يعرفها 

في حد ذاتها، بل هي استعداد لإلصابة بالعصابية في مواقف االنعصاب وهي 

مستهدفة لإلصابة في تلك  مرتبطة بمستوى صالبة األنا أو ضعفها لتجعلها

 25ويحتوى هذا المقياس على )1999مدحت عبد الحميد عبد اللطيف، (المواقف 

) أيزنك(أما الذهانية فهي إحدى المقاييس الفرعّية المكونة الستخبار . بندا 

 .للشخصية وهو تشير إلى االستعداد والتهيؤ لإلصابة بالذهان الحقيقي

الالإهتمام باآلخرين، والذهاني غالًبا ما ويتصف الذهانيون حسب أيزنك ب"

يكون مزعجا، غير مناسب في أي مكان، كما يمكن أن يتسم بالقساوة وعدم 

اإلنسانية، تنقصه المشاعر، والتعاطف الوجداني ومشاركة اآلخرين مشاعرهم، 

وجميعها صفات تشير إلى تبلد الشعور أو نقص اإلحساس، وذو الدرجة المرتفعة 

حتى نحو أصدقائه وعشيرته، هذا  كذلك عدائي نحو اآلخرين ومن الذهانية 

فضًال عن كونه عدوانًيا حتى نحو من يحبهم وهو يميل إلى األشياء الشاّذة 

الغريبة، يحب غير المألوف، ال يكترث بالخطر، يحب أن يخدع اآلخرين وأن 

 1999 مجدي أحمد محمد عبد اهللا، ( "إزعاجهم لهم، كما يحب مضايقتهم ويستغ

بندا، وهذان المقياسان منفصالن، وأحاديا القطب في   23، ويتكون المقياس من)

 .الدراسة الحالية

أما بالنسبة للخصائص الّسيكومترّية للمقاييس المكونة لبطارية االستعداد 

لالضطراب النفسي، فقد اكتفينا في دراستنا الحالّية بحساب الصدق التمييزي عن 

ة، بين المجموعتين المتطرفتين، وذلك على عينة متكونة طريق المقارنة الطرفي

بطريقة المقارنة الطرفية بين المجموعتين ) طالبة 30طالًبا و 30(طالًبا  60من 

تراوحت  على مستوى كل مقياس فرعي و) دنيا %33عليا و %33(المتطرفتين 

أعلى درجة ) 2,67(لداللة الفروق بين المتوسطات بين أقل درجة ) ت(قيم 

هي قيم دالة على وجود فروق بين  و) 0,05(ذلك عند مستوى داللة  و) 9,41(

مقاييس االستعداد لالضطراب المجموعتين على مستوى كل مقياس فرعي من 

 .أعّدت له لما  هي صادقة اييس لديها القدرة على التمييز، ، وعليه فإّن المق النف
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، وكانت )ألفا كرونباخ(أما بالنسبة للثبات فقد تم حسابه عن طريق معامل 

وهي قيمة دالة يمكننا على إثرها االعتماد على ) 0,72(نتيجة المعامل مساوية لـ 

  .المقاييس المكونة لبطارية االستعداد لالضطراب النفسي

طبقت الدراسة ميدانيا بشكل جماعي على أفراد : الدراسة إجراء طريقة -4 -5

قائمة : العينة، وذلك بعدما قدمت إليهم مجموعة من التعليمات الخاصة باألداتين

صفات االتصال والتعامل الوالدية كما يدركها األبناء والبطارية المتكونة من 

جتماعي اليأس التجنب اال(المقاييس الفرعية لالستعداد لالضطراب النفسي 

  ).دقيقة 45و 30( ، وتراوحت مدة التطبيق ما بين)والضيق العصابية الذهانية

 :عرض وتحليل النتائج ومناقشتها -7

بناًء على طرحنا لمشكلة الّدراسة والتساؤالت التي تلتها والفرضّيات المقترحة 

ت وبعد إجراء تطبيق أدوات الّدراسة، نأتي اآلن إلى عرض النتائج وفق الفرضّيا

 :المطروحة في الّدراسة الحالية

الطلبة (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين ": األولى الفرضية

 ".في درجاتهم الكلّية على مقاييس االستعداد لالضطراب النفسي) والطالبات

  

  لداللة الفروق بين الجنسين) ف(يوضح قيمة ):02(رقم  الجدول

  في االستعداد لالضطراب النفسي

المجموع   لمتغيراتا

  الكلي

درجة 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة 

  )ف(

  الداللة

    419,047  01  419,047  مابين المجموعات
3,056  

دالة عند 
    195  26740,12  داخل المجموعات  0,05

  196  27159,16  المجموع  137,129

 

المحسوبة لداللة ) ف(يتبين أّن قيمة ) 02(يتبين من خالل الجدول رقم 

وهي ) 3,065(الفروق بين الجنسين في استعدادهم لالضطراب النفسي قد بلغت 

وعليه نرفض ) 0,05(المجدولة عند مستوى داللة ) ف(قيمة أكبر من قيمة 
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الذي ينص على وجود فروق بين ) البحث(الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل 

 .الجنسين في استعدادهم لالضطراب النفسي لصالح اإلناث

لنا من خالل النتائج الّسابقة أّن اإلناث أظهرن استعداًدا لالضطراب يتضح 
زهران،  السالم عبد حامد(النفسي أكثر من الذكور وهذه النتيجة تتفق مع دراسة 

 الذكور، لدى منها اإلناث أن لدى في أّن األمراض أكثر شيوعا من) 1997
اإلناث أكثر   Weissman, & Klerman)ويسمان وكلورمان، (يراه  ما مع"وكذلك 

عبد اللطيف محمد " (تعرضا لقلق االنفصال والقلق العام واالكتئاب من الذكور
جمعة سيد يوسف، (، وأيضا مع النتيجة التي توصل إليها )1998خليفة، 
أن اإلناث يدركن أحداث الحياة بصفة عامة على أنها أكثر إثارة للمشقة ) 2000

ات التعامالت الوالدية التي تعتمد في من الذكور وهذا قد يعود إلى خصوصي
التنشئة األسرية بتفضيل الذكور على اإلناث ومنحهم أكثر حرية واستقاللية 

 .مقارنة باإلناث
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك الطالبات " :الفرضية الثانية

ن بدرجة استعداده) لآلباء واألمهات(لصفات االتصال والتعامالت الوالدية 

 ".يلالضطراب النفس

  :تنقسم هذه الفرضية بدورها إلى خمسة فرضيات جزئية هي كالتالي

 :الفرضية الجزئية األولى

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك الطالبات لصفات االتصال والتعامالت "

  "بدرجة استعدادهن لالضطراب النفسي) حالة أنا األب الناقد(الوالدية 

   يوضح معامالت االرتباط لصفات االتصال والتعامالت الوالدية):03(الجدول رقم 

  بدرجة االستعداد لالضطراب النفسي لدى الطالبات ) حالة أنا األب الناقد( 

 المقاييس

  المتغيرات

  مقاييس االستعداد لالضطراب النفسي

  الدرجة الكلية  الذهانية  العصابية  التجنب االجتماعي  اليأس

لة
حا

 
 أنا

ب
األ

 
قد

لنا
ا

 

اء
آلب

ا
 

 الداللة )ر( الداللة )ر( الداللة )ر( الداللة )ر( الداللة )ر(

 

0,03 
 غير

 دالة

  
0,047 

غير 
 دالة

  
0,01 

غير 
 دالة

  
0,08 

غير 
 دالة

  
0,05 

غير 
 دالة

ت
ها

ألم
ا

 

  
0,05 

 غير 

 دالة

  
0,04 

غير 
 دالة

  
0,15 

غير 
 دالة

  
0,09 

غير 
 دالة

  
0,12 

غير 
 دالة
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ائج المعامالت االرتباطية لصفات االتصال والتعامالت يتضح من خالل نت

بدرجة االستعداد لالضطراب النفسي لدى الطالبات ) حالة أنا األب الناقد(الوالدية 

، أن قيم معامالت االرتباط ضعيفة وغير دالة )03(المعروضة في الجدول رقم 

حين  بالنسبة لآلباء في) 0,08(و) 0,03-(إحصائيا، حيث تراوحت ما بين 

بالنسبة لألمهات، وعليه ) 0,15(و) 0,04(تراوحت المعامالت االرتباطية بين 

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية "نقبل الفرض الصفري الذي بنص على أنه 

) حالة أنا األب الناقد(بين إدراك الطالبات لصفات االتصال والتعامالت الوالدية 

 ".يبدرجة استعدادهن لالضطراب النفس

 :رضية الجزئية الثانيةالف

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك الطالبات لصفات االتصال " 

  "بدرجة استعدادهن لالضطراب النفسي" حالة أنا األب الراعي" ديةوالتعامالت الوال

 فات االتصال والتعامالت الوالديةيوضح معامالت االرتباط لص):04(رقم  الجدول

  بدرجة الستعداد لالضطراب النفسي لدى الطالبات) عيحالة أنا األب الرا(

   المقاييس
 

  المتغيرات

  مقاييس االستعداد لالضطراب النفسي

التجنب   اليأس

  االجتماعي

  الدرجة الكلية  الذهانية  العصابية

عي
لرا

ب ا
األ

نا 
ة أ

حال
 

اء
آلب

ا
 

  قيمة
 )ر(

  
 الداللة

قيمة 
 )ر(

  
 الداللة

   )ر(قيمة 
 الداللة

  قيمة
 )ر( 

  
 اللةالد

قيمة  
 )ر(

 
 الداللة

  
0,078- 

  غير
 دالة 

  
0,04 

غير 
 دالة

  
0,13 - 

غير 
 دالة

  
0,33 - 

دالة عند 
0,01 

  
0,24 - 

 دالة عند
0,05 

 

ت
ها

ألم
ا

 

  
0,027 

  غير
 دالة 

  
0,005 

  غير
 دالة 

  
0,09 - 

  غير
 دالة

  
0,04 - 

  غير
 دالة

  
0,03 - 

 غير
 دالة

 

عامالت اإلرتباطية بين صفات الذي يبين قيم الم) 04(من خالل الجدول رقم 

ودرجة االستعداد ) حالة أنا األب الراعي(االتصال والتعامالت الوالدية 

، أنه توجد )04(لالضطراب النفسي لدى الطالبات المعروضة في الجدول رقم 

بالنسبة لآلباء في الدرجة ) - 0,24(عالقة عكسية دالة إحصائيا، حيث بلغت 
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عند مستوى ) -0,33(وفي مقياس الذهانية ) 0,05(الكلية عند مستوى داللة 

  .، في حين لم تكن دالة في باقي المعامالت االرتباطية)0,01(داللة 

أما بالنسبة لألمهات فكانت العالقة ضعيفة ولم تصل إلى مستوى الداللة 

، وعليه تحقق الفرض )-0,09(و) 0,005(اإلحصائية، حيث تراوحت بين 

 .الصفري جزئيا

  :ئية الثالثةالفرضية الجز 

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك الطالبات لصفات االتصال "

 ".بدرجة استعدادهن لالضطراب النفسي) حالة أنا الراشد(والتعامالت الوالدية 

 

     يوضح معامالت االرتباط لصفات االتصال والتعامالت الوالدية ):05(رقم  الجدول

 رجة االستعداد لالضطراب النفسي لدى الطالباتبد ) حالة أنا األب الراشد(

  المقاييس

  المتغيرات

  مقاييس االستعداد لالضطراب النفسي

التجنب   اليأس

  االجتماعي

  الدرجة الكلية  الذهانية  العصابية

شد
لرا

ب ا
األ

نا 
ة أ

حال
 

اء
آلب

ا
 

  قيمة
 )ر(

  
 داللة

   )ر(قيمة 
  داللة

قيمة 
 )ر(

  
 داللة

   )ر(قيمة 
 داللة

قيمة 
 )ر(

  
 اللةد

  

0,06 - 

  غير
 دالة

  
0,002 

غير 
 دالة

  
0,14 - 

 غير

 دالة

  
0,26 - 

عند  دالة
0,01 

  
0,18- 

 دالة

 عند

0,05 

ت
ها

ألم
ا

 
  

0,03 - 

  غير
 دالة

  
0,06 

  غير
  دالة

 غير

 دالة

  
0,04 - 

  غير
 دالة

  
0,013 

 غير

 دالة

  
الذي يوضح قيم المعامالت االرتباطية بين ) 05(من خالل الجدول رقم 

ودرجة االستعداد ) حالة أنا األب الراشد(تصال والتعامالت الوالدية صفات اال

أنه توجد ) 05(لالضطراب النفسي لدى الطالبات المعروضة في الجدول رقم 

بالنسبة، لآلباء في الدرجة ) -0,18(عالقة عكسية دالة إحصائيا، حيث بلغت 

) 0,01(ى داللة وفي مقياس الذهانية عند مستو ) 0,05(الكلية عند مستوى داللة 

في حين لم تكن دالة في باقي المعامالت االرتباطية، أما بالنسبة لألمهات فكانت 

العالقة ضعيفة ولم تصل إلى مستوى الداللة اإلحصائية، حيث تراوحت بين 
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ال توجد "، وعليه تحقق الفرض الصفري جزئيا، وبالتالي )0,06(و) 0,013(

الطالبات لصفات االتصال والتعامالت عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك 

بالنسبة لألمهات، " بدرجة استعدادهن لالضطراب النفسي "حالة أنا الراشد"الوالدية 

فات االتصال وتوجد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين إدراك الطالبات لص

بدرجة استعدادهن لالضطراب النفسي  "حالة أنا األب الراشد" والتعامالت الوالدية

 .النسبة لآلباءب

 :الفرضية الجزئية الرابعة

ل ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك الطالبات لصفات االتصا"

بدرجة استعدادهن لالضطراب " حالة أنا الطفل المتحرر" والتعامالت الوالدية

  ".النفسي

   يوضح معامالت االرتباط لصفات االتصال والتعامالت الوالدية):06(الجدول رقم 

  بدرجة االستعداد لالضطراب النفسي لدى الطالبات) حالة أنا الطفل المتحرر(    

  المقاييس

  المتغيرات

  مقاييس االستعداد لالضطراب النفسي

  الدرجة الكلية  الذهانية  العصابية  التجنب االجتماعي  اليأس

رر
تح

لم
ل ا

طف
 ال

أنا
ة 

حال
 

اء
آلب

ا
 

 داللة )ر( لةدال  )ر( داللة  )ر( داللة  )ر( داللة )ر(

 

0,05- 

 

  غير
 دالة

 

0,04- 

 

 غير

 دالة

  غير
 دالة

  غر
 دالة

 

0,32- 

 

 دالة

 0,01عند 

 

0,16- 

 

ت
ها

ألم
ا

 

 

0,02 

 

  غير
 دالة

 

0,08- 

 

 غير

 دالة

  غير
 دالة

  غير
 دالة

 

0,08 
 غير

 دالة

 

0,01 

 

 

 

الذي يوضح قيم المعامالت اإلرتباطية بين ) 06(من خالل الجدول رقم 

ودرجة االستعداد ) حالة أنا الطفل المتحرر(صال والتعامالت الوالدية صفات االت

أنه توجد ) 06(لالضطراب النفسي لدى الطالبات المعروضة في الجدول رقم 

عالقة ضعيفة غير دالة إحصائيا بالنسبة لآلباء ماعدا مقياس الذهانية الذي 

حين لم تكن ، في )0,01(عند مستوى داللة ) -0,32( =) ر(بلغت فيه قيمة 

دالة في باقي المقاييس، أما بالنسبة لألمهات فكانت العالقة ضعيفة ولم تصل 

 ال توجد"إلى مستوى الداللة اإلحصائية، وعليه تحقق الفرض الصفري، وبالتالي 
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عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك الطالبات لصفات االتصال والتعامالت 

 ".بدرجة استعدادهن لالضطراب النفسي) حالة أنا الطفل المتحرر(الوالدية 

 :الفرضية الجزئية الخامسة

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك الطالبات لصفات االتصال "

بدرجة استعدادهن لالضطراب " حالة أنا الطفل المتكيف"والتعامالت الوالدية 

  "النفسي

حالة أنا الطفل (التعامالت الوالدية يوضح معامالت االرتباط لصفات االتصال و ):07(رقم  الجدول

 بدرجة االستعداد لالضطراب النفسي لدى الطالبات) المتكيف

  المقاييس

  المتغيرات

  مقاييس االستعداد لالضطراب النفسي

التجنب   اليأس

  االجتماعي

الذها  العصابية

  نية

  الدرجة الكلية

ف
كي

مت
 ال

فل
لط

ا ا
 أن

لة
حا

 

اء
آلب

ا
  

  

  قيمة
 )ر(

  قيمة داللة
 )ر(

  
 داللة

قيمة 
 )ر(

  
 داللة

قيمة 
 )ر(

 
 اللةد

قيمة 
  )ر(

  
 داللة

  
0,15 

غير 
 دالة

  
0,06- 

غير 
 دالة

  
0,07 

غير 
 دالة

  
0,11 

دالة عند 
0,01 

  
0,01 

  غير
 دالة

ت
ها

ألم
ا

 

غير  0,10
 دالة

غير  -0,02
 دالة

غير  -0,05
 دالة

  غير 0,06 غير دالة 0,08
 دالة

 

ض قيم المعامالت اإلرتباطية بين الذي يعر ) 07(من خالل الجدول رقم 

ودرجة االستعداد ) حالة أنا الطفل المتكيف(صفات االتصال والتعامالت الوالدية 

أنه توجد ) 07(لالضطراب النفسي لدى الطالبات المعروضة في الجدول رقم 

عالقة غير دالة إحصائيا بالنسبة لآلباء واألمهات، فكانت العالقة ضعيفة ولم 

ال "الداللة اإلحصائية، وعليه تحقق الفرض الصفري، وبالتالي  تصل إلى مستوى

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك الطالبات لصفات االتصال 

بدرجة استعدادهن لالضطراب  "حالة أنا الطفل المتكيف"والتعامالت الوالدية 

  ".النفسي

في  يتضح من خالل المعالجة اإلحصائية للفرضيات الجزئية المعروضة

ال "، أن الفرضية الثانية التي تنص على أنه )07، 06، 05، 04، 03(الجداول 
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توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك الطالبات لصفات االتصال 

قد " بدرجة استعدادهن لالضطراب النفسي) لآلباء واألمهات(والتعامالت الوالدية 

دالة إحصائيا بين إدراك تحققت جزئيا، حيث توصلنا إلى وجود عالقة عكسية و 

األب الراعي (الطالبات لصفات االتصال والتعامالت المتضمنة لحالة األنا 

لآلباء باستعدادهن لالضطراب النفسي، وهذا يعني أن اإلناث يدركن ) والراشد

صفات معامالت آبائهن بأنها تشكل لهن مصدرا للحب والدعم والحماية 

لقدرة للسيطرة على انفعاالتهم والعادل في واالطمئنان، كما أن اآلباء لديهم ا

معامالتهم، كما أنهم يتميزون بالتخطيط للمستقبل والتقدير الموضوعي لألمور، 

وهذه الصفات التي تدركها الطالبات قد تشكل جهازا مناعيا لهن من االضطراب 

 النفسي عندما تتوفر لديهن تلك الصفات األبوية، وهذا يبين أهمية دور السلطة

والدية في اكتساب المعايير والقيم االجتماعية التي تجعل األبناء يتعلمون ال

سلوكات اجتماعية مقبولة ومرغوب فيها اجتماعيا تساعدهم في توجيه سلوكاتهم، 

 .واالمتثال للضوابط وتشعرهم باالنتماء والتوافق النفسي االجتماعي

، إذ )1995اعيل، أحمد السيد محمد إسم(هذه النتيجة تتفق مع ما ذهب إليه 

أن الوجود الفعلي لآلباء داخل األسرة ومع أطفالهم يجنبهم الكثير من "يرى 

المشاكل السلوكية واالنحرافات، عالوة على أن عملية التنشئة الوالدية ستحقق 

كما أن المنزل الذي يتميز أفراده بالعالقات "، "أهدافها وتتم بصورة سليمة وفعالة

الستقالل ويساعدهم على حل صراعاتهم وتجاوز الطبيعية يشجعهم على ا

، في حين )2002عبد اهللا لبوز، ". (مشكالتهم؛ يتمتع أفراده بصحة نفسية عالية

لم تتحقق عالقة إدراك الطالبات لصفات االتصال والتعامالت الوالدية والمتضمنة 

  .حاالت األنا الثالث بالنسبة لألمهات

 :الفرضية الثالثة

ات داللة إحصائية بين إدراك الطلبة لصفات االتصال ال توجد عالقة ذ"

  ".بدرجة استعدادهم لالضطراب النفسي) لآلباء واألمهات(والتعامالت الوالدية 

 :تنقسم هذه الفرضية بدورها إلى خمسة فرضيات جزئية هي كالتالي
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 :الفرضية الجزئية األولى

تصال والتعامالت داللة إحصائية بين إدراك الطلبة اال ال توجد عالقة ذات"

  ".بدرجة استعدادهم لالضطراب النفسي) حالة أنا األب الناقد(الوالدية 

  
يوضح معامالت االرتباط لصفات االتصال والتعامالت الوالدية ):08(رقم  الجدول

 بدرجة االستعداد لالضطراب النفسي لدى الطلبة) حالة أنا األب الناقد(

  المقاييس

  

  المتغيرات

  د لالضطراب النفسيمقاييس االستعدا

التجنب   اليأس

  االجتماعي

  الدرجة الكلية  الذهانية  العصابية

لة
حا

 
 أنا

ب
األ

 
قد

لنا
ا

  

اء
آلب

ا
 

قيمة 
 )ر(

  
 الداللة

قيمة 
 )ر(

  
 الداللة

قيمة 
 )ر(

  
 الداللة

قيمة 
 )ر(

  
 الداللة

قيمة 
 )ر(

  
 الداللة

  
0,16 

غير 
 دالة

  
0,02 

غير 
 دالة

  
0,08- 

غير 
 دالة

غير  0,14
 دالة

غير  -0,03
 دالة

ت
ها

ألم
ا

 

  
0,29 

دالة 
عند 
0,05 

  
0,14 

غير 
 دالة

  
0,07 

غير 
 دالة

  
0,16 

غير 
 دالة

  
0,25- 

غير 
 دالة

  

من خالل نتائج المعامالت االرتباطية لصفات االتصال والتعامالت الوالدية 

بدرجة االستعداد لالضطراب النفسي لدى الطلبة الموضحة ) حالة أنا األب الناقد(

، أن قيم معامالت االرتباط ضعيفة وغير دالة إحصائيا )08(لجدول رقم في ا

بالنسبة لآلباء واألمهات، ماعدا في مقياس اليأس، أين كانت العالقة دالة عند 

ال توجد "، وعليه نقبل الفرض الصفري الذي ينص على أنه )0,05(مستوى داللة 

االتصال والتعامالت عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك الطلبة لصفات 

 ".بدرجة استعدادهم لالضطراب النفسي) حالة أنا األب الناقد(الوالدية 

 :الفرضية الجزئية الثانية

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك الطلبة لصفات االتصال "
بدرجة استعدادهم لالضطراب ) حالة أنا األب الراعي(والتعامالت الوالدية 

  ".النفسي
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  يوضح معامالت االرتباط لصفات االتصال والتعامالت الوالدية):09(رقم  ولالجد

  بدرجة االستعداد لالضطراب النفسي لدى الطلبة) حالة أنا األب الراعي( 

  المقاييس

  

  المتغيرات

  مقاييس االستعداد لالضطراب النفسي

التجنب   اليأس

  االجتماعي

  الدرجة الكلية  الذهانية  العصابية

نا 
ة أ

حال
ي
راع

 ال
ب

األ
 

اء
آلب

ا
 

  قيمة
 )ر(

  
 داللة

قيمة 
 )ر(

  
 داللة

قيمة 
 )ر(

  
 داللة

قيمة 
 )ر(

  
 داللة

قيمة  
 )ر(

  
 داللة

  
0,12 

غير 
 دالة

  
0,12- 

  غير
 دالة

  
0,17- 

غير 
 دالة

  
0,11 - 

  غير
 دالة

  
0,02 

  غير
 دالة

ت
ها

ألم
ا

 

  
0,01 

غير 
 دالة

  
0,06- 

  غير
 دالة

  
0,30- 

دالة 
عند 
0,05 

  
0,16 - 

  غير
 لةدا

  
0,17- 

  غير
 دالة

 

الذي يوضح قيم المعامالت االرتباطية بين ) 09(من خالل الجدول رقم 

ودرجة االستعداد ) حالة أنا األب الراعي(صفات االتصال والتعامالت الوالدية 

أن قيم معامالت ) 09(لالضطراب النفسي لدى الطلبة المبينة في الجدول رقم 

ا بالنسبة لآلباء، أما بالنسبة لألمهات فكانت االرتباط ضعيفة وغير دالة إحصائيً 

العالقة ضعيفة ولم تصل إلى مستوى الداللة اإلحصائية، عدا في مقياس 

وهي قيمة دالة عند مستوى الداللة ) 0,30ر (العصابية، الذي بلغت فيه قيمة 

ال توجد عالقة "، وعليه تحقق الفرض الصفري، وبالتالي يمكننا القول أنه )0,05(

داللة إحصائية بين إدراك الطلبة لصفات االتصال والتعامالت الوالدية  ذات

بدرجة استعدادهم لالضطراب النفسي بالنسبة لآلباء ) حالة أنا األب الراعي(

  ".واألمهات

 :الفرضية الجزئية الثالثة

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك الطلبة لصفات االتصال "
بدرجة استعدادهم لالضطراب ) حالة أنا األب الراشد(والتعامالت الوالدية 

  ".النفسي
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 يوضح معامالت االرتباط لصفات االتصال والتعامالت الوالدية):10(رقم  الجدول

 بدرجة االستعداد لالضطراب النفسي لدى الطلبة) حالة أنا األب الراشد( 

  المقاييس
 

 

  المتغيرات

  مقاييس االستعداد لالضطراب النفسي

التجنب   ليأسا

  االجتماعي

  الدرجة الكلية  الذهانية  العصابية

ح
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ب ا
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قيمة  داللة
 )ر(

قيمة  داللة
 )ر(

قيمة  داللة
 )ر(

 داللة

غير  -0,03
 دالة

غير  -0,03
 دالة

0,17- 

 

غير 
 دالة

غير  -0,14
 دالة

0,13- 

 

  غير
 دالة

ت
ها

ألم
ا

 

 

0,008 - 

غير 
 دالة

  
0,002 

غير 
 دالة

  
0,24- 

غير 
 دالة

  
0,15- 

غير 
 دالة

  
0,14 

  غير
 دالة

 

الذي يبين قيم المعامالت االرتباطية بين صفات ) 10(من خالل الجدول رقم 
ودرجة االستعداد لالضطراب ) حالة أنا األب الراشد(االتصال والتعامالت الوالدية 

، أنها سجلت قيًما ضعيفة ال )10(قم النفسي لدى الطلبة المعروضة في الجدول ر 
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين "ترتقي إلى مستوى الداللة، وبالتالي 

بدرجة استعدادهم ) حالة أنا األب الراشد(إدراك الطلبة لصفات االتصال والتعامل 
  .بالنسبة لآلباء واألمهات" لالضطراب النفسي

 :الفرضية الجزئية الرابعة

فات االتصال والتعامالت عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك الطلبة لصال توجد "

  . "بدرجة استعدادهم لالضطراب النفسي "حالة أنا الطفل المتحرر" الوالدية
   يوضح معامالت االرتباط لصفات االتصال والتعامالت الوالدية ):11(رقم  الجدول

  طراب النفسي لدى الطلبةبدرجة االستعداد لالض) حالة أنا الطفل المتحرر( 

  المقاييس

  المتغيرات

  مقاييس االستعداد لالضطراب النفسي

  الدرجة الكلية  الذهانية  العصابية  التجنب االجتماعي  اليأس

رر
تح

لم
ل ا

طف
 ال

أنا
ة 

حال
 

اء
آلب

ا
 

  قيمة
 )ر(

قيمة  داللة )ر(قيمة  داللة )ر(قيمة  داللة )ر(قيمة  داللة
 )ر(

 داللة

غير  0,18
 دالة

غير  0,001
 دالة

0,01 

 
غير 
 دالة

غير  -0,05
 دالة

  غير 0,04
 دالة

ت
ها

ألم
ا

 

غير  0,02
 دالة

غير  0,08
 دالة

0,21- 

 

غير 
 دالة

غير  -0,07
 دالة

  غير -0,05
 دالة
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الذي يوضح قيم المعامالت اإلرتباطية بين ) 11(من خالل الجدول رقم 
ودرجة االستعداد ) لمتحررحالة أنا الطفل ا(صفات االتصال والتعامالت الوالدية 

، أنها سجلت )11(لالضطراب النفسي لدى الطلبة المعروضة في الجدول رقم 
ال توجد عالقة ذات داللة "قيًما ضعيفة ال ترتقي إلى مستوى الداللة، وبالتالي 

حالة أنا الطفل (إحصائية بين إدراك الطلبة لصفات االتصال والتعامالت الوالدية 
  .بالنسبة لآلباء واألمهات" تعدادهم لالضطراب النفسيبدرجة اس) المتحرر

 :الفرضية الجزئية الخامسة

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك الطلبة لصفات االتصال "
بدرجة استعدادهم لالضطراب  "حالة أنا الطفل المتكيف"والتعامالت الوالدية 

  ".النفسي
  

 ط لصفات االتصال والتعامالت الوالديةيوضح معامالت االرتبا ):12(رقم  الجدول

 بدرجة االستعداد لالضطراب النفسي لدى الطلبة) حالة أنا الطفل المتكيف( 

  المقاييس

  المتغيرات

  مقاييس االستعداد لالضطراب النفسي

  الدرجة الكلية  الذهانية  العصابية  التجنب االجتماعي  اليأس

أنا
ة 

حال
 

ف
كي
مت

 ال
فل

لط
ا

 

اء
آلب

ا
 

 داللة )ر( داللة )ر( داللة )ر( داللة )ر( داللة )ر(

غير  0,11
 دالة

غير  0,15
 دالة

غير  - 0,10
 دالة

غير  - 0,04
 دالة

  غير 0,05
 دالة

ا
ت

ها
ألم

 

  
0,14 

غير 
 دالة

  
0,09 

غير 
 دالة

  
0,03 - 

غير 
 دالة

  
0,003- 

غير 
 دالة

  
0,07 

  غير
 دالة

 

بين صفات  أن المعامالت االرتباطية) 12(يتضح من خالل الجدول رقم 

ودرجة االستعداد ) حالة أنا الطفل المتكيف(االتصال والتعامالت الوالدية 

، أنها سجلت )12(لالضطراب النفسي لدى الطلبة المعروضة في الجدول رقم 

ال توجد عالقة ذات داللة "قيًما ضعيفة ال ترتقي إلى مستوى الداللة، وبالتالي 

حالة أنا الطفل (ل والتعامالت الوالدية إحصائية بين إدراك الطلبة لصفات االتصا

  .بالنسبة لآلباء واألمهات" بدرجة استعدادهم لالضطراب النفسي) المتكيف

يتبين لنا من خالل نتائج التحليل اإلحصائي للفرضيات الجزئية المعروضة 

، أن الفرضية الثالثة التي )12، 11، 10، 09، 08: (نتائجها في الجداول التالية



  2011فبراير          03العدد                                                                                                     مجلة التنمية البشرية   

   Revue de Développement Humain                                                               ISSN :  1112-8070                          :رد�� 
         

              

 163

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك الطلبة لصفات "ه تنص على أن

بدرجة استعدادهم لالضطراب ) لآلباء واألمهات(االتصال والتعامالت الوالدية 

عبد الفتاح أبي مولود، (قد تحققت، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة " النفسي

بإدراكهم  ؛ في كون ظهور االستجابة االكتئابية لدى الذكور لم ترتبط)2000

ألساليب المعاملة الوالدية، وهذه النتيجة يمكن أن تعود إلى ما يتمتع به الذكور 

من استقاللية ومكانة محققة لديهم في أسرهم، وهذا ما يجعلهم أقل تهيًؤا 

 .لالضطراب النفسي

ومما نستنتجه من هذه الدراسة التي توصلنا فيها إلى أن الطالبات كّن أكثر 

ة لالضطراب النفسي، وهذا األخير يرتبط عكسًيا مع إدراكهن استعدادا لإلصاب

لتعامالت آبائهن والمتضمنة لحالة أنا األب الراعي والراشد، بينما لم يظهر أي 

ارتباط بالنسبة ألمهاتهن، في حين لم تتحقق أي عالقة بين إدراك الطلبة الذكور 

الموضوع يحتاج منا  للمعامالت الوالدية باستعدادهم لالضطراب، وعليه فإن هذا

إلى المزيد من البحث فيه وتناوله بمتغيرات أخرى من شأنها أن توضح العالقة 

  .بين األساليب االتصالية والتعاملية المشوهة على الصحة النفسية لألبناء

  :المراجع
 

أحمد السيد محمد إسماعيل، مشكالت الطفل السلوكية وأساليب المعاملة  .1
 .1995امعي، الطبعة الثانية، اإلسكندرية، الوالدية، دار الفكر الج

الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وٕادمانها، التقرير السنوي، الجزائر،  .2
2001.  

بدر محمد األنصاري، مقاييس الشخصية، تقنين على المجتمع الكويتي، دار  .3
 .2002الكتاب الحديثة، الكويت، 

عن الطفل والمراهق، بدرة معتصم ميموني، االضطرابات النفسية والعقلية  .4
  .2003ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

تركي رابح، مناهج البحث في علوم التربية وعلم النفس، المؤسسة الوطنية  .5
 .1984للكتاب، الجزائر، 
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 غريب دار النفسية، األمراض تفسير في الحديثة النظريات يوسف، سيد جمعة .6

 ).2001القاهرة، ( والنشر، للطباعة

القاهرة، (المصرية،  األنجلو مكتبة النفسية، الصحة زهران، السالم بدع حامد .7
1997.( 

عبد اهللا، علم النفس المرضي، دراسة في الشخصية بين  أمحمد أحمد مجدي .8
 ).1999اإلسكندرية، (السواء واالضطراب، دار المعرفة الجامعية، 

دار المعرفة مدحت عبد الحميد أبو زيد، العالج النفسي وتطبيقاته الجماعية،  .9
 ).2002 اإلسكندرية،(الجامعية، 

مدحت عبد الحميد أبو عبد اللطيف، الصحة النفسية والتفوق الدراسي، دار  .10
 ).1999بيروت، (النهضة العربية، 

عبد الفتاح أبي مولود، إدراك المعاملة الوالدية وعالقتها باالكتئاب النفسي  .11
رة مودعة لدى جامعة الجزائر، لدى الطلبة الجامعيين، رسالة ماجستير غير منشو 

2000. 

محمود عبد الرحمان حمودة وٕالهامي عبد العزيز، دراسات وبحوث في علم  .12
 ).1992القاهرة، (النفس، دار الفكر 

مديرية الصحة لوالية ورقلة، التقرير السنوي للصحة النفسية والعقلية لوالية  .13
 ).2003، الجزائر(ورقلة، 

أبي مولود، العنف في المؤسسات التربوية،  عبد الكريم قريشي وعبد الفتاح .14
 .2004دار هومه، الجزائر، 

عبد اهللا لبوز، التنشئة األسرية وعالقتها بالتوافق الدراسي، مذكرة ماجستير  .15
 .2002غير منشورة مودعة لدى جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

عبد اللطيف محمد خليفة، دراسات في علم النفس االجتماعي، المجلد  .16
 ).1998مصر، (دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،  األول،

سعد عبد الرحمان، القياس النفسي، مكتبة الفالح، الطبعة األولى،  .17
 .1983الكويت، 

18. Reynaud. M & Bergeret. J, Signer la folie. Ed Frison 

Roche. Paris. 1998. 
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  تمثالت الطبيب لدى المريض

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جامعة وهران       مليكة بشاوي قويدري .أ

  

 

 

  :مقدمة

إّن العتبة القصوى التي يصلها المريض ليست معروفة دائما بسهولة من 

للشخص  فالعلة غير محصورة فقط في الناحية العضوية. الناحية العلمية الدقيقة

ذلك أّن األعراض ليست وحدها التي تبعث األشخاص إلى الطبيب، إنه أيضا 

  .وخصوصا الحدث الذي يغّير الحياة الفردية واالجتماعية للمريض

األطباء المبحوث عنهم من طرف المرضى هم أولئك الذين يعالجهم من 

ين يقترحون الجانب الفيزيولوجي أو البيولوجي، لكن في الوقت نفسه هم أولئك الذ

غالبا ما يعتبر األطباء أّن المرض . أحسن اإلرشادات للمشاكل النفسية للمريض

قد عولج على نحو مناسب، بينما يعتقد المريض دائما أنه في حالة صحية سيئة 

  .ومضطربة

العمل الذي نقترحه هو متابعة التمثالث التي يكّونها المريض عن معالجيه، 

، )الطبيب(صورة المعالج ) المريض(خاللها الفرد  لفهم الطريقة التي يصنع من

إنطالقا من مالحظة ودراسة مجمل المكونات االجتماعية والفردية، ومحاولة 

مهني والثقافي في تمثل  - القبض على التأثير الذي يحدثه االنتماء السيوسيو

الطبيب وتعامل المريض تجاه مرضه والطبيب المعالج له، وكذلك المعنى الذي 

يه المريض لمرضه، اعتبارا من تجربة كل واحد، واعتبارا من المعايير يعط

 .االجتماعية للقيم والنماذج الثقافية
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  مفهوم التمثل

هناك تخصصات عديدة قد عنت بمفهوم التمثل، مثل تاريخ العلوم وتاريخ 

إلخ، لكن استثمارات هذا ... األديان، الفلسفة وعلوم اللغة، وعلوم االتصال

  تطويراته المختلفة قد عنى بهاالمفهوم و 

اليوم مفهوم أساسي في أي " التمثل"بشكل أخص علم النفس االجتماعي، إّن 

  .بحث أو مقاربة أو سيوسيولوجية، ألنه في مركز كل اهتمامات العلوم اإلنسانية

كشكل من المعرفة :" D. Jodelet" جودلي. د"إّن مفهوم التمثل يظهر ل 

دائما تشكل تمثال لشيء ) هي(و(...) الذات والموضوع  التطبيقية التي تربط بين

  .Pierre Mannoni  p 48    )"الذات(ولمدرك ) الموضوع(

بالنسبة لهذا الباحث، هناك عالقة بين الذات والموضوع، وهذه العالقة هي 

التمثل يظهر من التقاء هذه . التي تنتج وتعطي معنى وداللة لهذا الموضوع

تشكل هذه الرابطة بالموضوع " وع، وفي هذا الوقت بالذات الذات مع ذلك الموض

جزءا جوهريا من الرابطة االجتماعية، ولهذا يجب أن تفسر وتّؤل ضمن هذا 

  Pierre Mannoni p48.اإلطار

فالتمثل هو كذلك معرفة " النواة المركزية" فرضية  J.C.Abric" أبريك"يقدم 

ة المركزية، وهذه األخيرة هي التي بالعنصر أو مجموع العناصر التي تشكل النوا

إّن تنظيم وداللة التمثل هي . تعطي للتمثل معناه، وهي العنصر األساسي للتمثل

  .محددة ومعرفة انطالقا من هذه النواة

إّن هذا يعني بالنسبة لنا تحديد تمثالث الطبيب لدى المرضى، محاولين 

وما هو النظام المرجعي  ما هو الحافز،: اإلجابة على جملة من األسئلة من نوع

  للمريض؟

للنواة "وانطالقا من مفهومه ل  J.C.Abricسنحاول مسترشدين بنظرية أبريك 

 .، تحديد هذه النواة، إذا وجدت هذه النواة المركزية"المركزية للتمثل
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  :مفهوم المرض

إن إدراك المرض في تاريخه، عرف تأويالت متعددة، في كل فترة كانت    

لتصورات التي يّؤل بها المرض، وعلى أساس الذهنيات والمعتقدات تختار بعض ا

كثيرا ما كانت تأويالت المرض . الشعبية كانت هذه التصورات تتشكل وتبنى

إن المرض . فشخص مريض هو بالمقابل شخص متهم. ترتبط بالحرام والشيطان

و في الحضارات البدائية، المريض ه" كان كذلك وجها من التعاسة المطهرة 

عبء يجب التخلص منه، وفي بعض الديانات يعتبر المرض عقابا إلهيا، وعند 

 Norbert".البعض اآلخر هو التغلب على امتحان ما، ووسيلة للتطهر باأللم

Sillamy, p 697  
أن هناك فارقا دقيقا بين داللة المرض عند  R. Lericheلوريش . يرى ر

ما هو ألم، قصور وظيفي وعجز  المريض وداللته عند الطبيب، فبالنسبة له كل

  .اجتماعي يكون مصدره المرض

الهدف األول من عملنا ليس هو تحديد المرض انطالقا من البعد الطبي، 

لكن فقط هو محاولة تحليل األثر النفسي الذي يحدثه المرض عند الكثير من 

  :األشخاص، لهذا يجب

  : أن نالحظ

كيف  ؟ و سر الفرد مرضهكيف يف ؟ و كيف يعيش المريض حالته المرضية

ذلك يدمج تجربته الخاصة  يتم التشكل النفسي لتمثل المرض عند كل مريض، و

الوسط الخاص الذي  القيم التي يعتمدها محيطه االجتماعي و مع المعلومات و

  يعيش فيه؟

  : أن نفهم

فيما تتألف التصرفات والسلوكات التي تّولدها التمثالت، وما هي كيفيات 

، وكيف يلجأ )الطب العلمي، الطب الشعبي أو التقليدي(ج المفضلة وطرق العال

  المريض إلى العالج والمعالجين؟ أو ما هو نوع الطبيب الذي يفضله؟
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  :أن نعرف

ما هي الداللة المعطاة للمرض، هل هي مفهومة مثل األلم، أو مثل حدث 

أمام  عارض؟ وهل هناك شعور بالمسؤولية أو على العكس هناك شعور بالذنب

  هذا المشكل؟

  :اإلشكالية

إّن بناء التمثالت عند كل شخص مريض هي محددة بصيرورتها المعرفية 

الخاصة، وبالشروط االجتماعية التي تتألق منها مجموع العناصر المشكلة لهذه 

تعطي والدة ) الصيرورة المعرفية والشروط االجتماعية(إّن هذه األخيرة . التمثالت

السن، خطورة المرض، (ت، والتي قد تختلف حسب المميزات لواحدة أو عدة تمثال

  .للمريض...) المستوى االجتماعي والثقافي

المرضى المستطبون لهم تمثالت تختلف حسب ما إذا كان عالجهم في 

هذه التمثالت يمكنها أيضا أن تتعايش . المستشفى كتجربة سعيدة أو تعيسة

  .وتتواجد معا عند نفس الشخص

  :الفرضيات

  :د اعتمدنا ثالثة فرضيات للعمل هيلق

  : الفرضية األولى

التمثل أو التمثالت التي يشكلها المريض عن طبيبه تختلف من مريض آلخر 

  :حسب مجموعتين من المتغيرات

  .المميزات التي ترتبط بالمريض -  أ

  .المميزات التي ترتبط بالطبيب -ب

  :الفرضية الثانية

يض المستطب داخل المستشفى تختلف التمثل أو التمثالت التي يشكلها المر 

 .عن تمثالت المريض الذي يقصد الطبيب لالستشارة الطبية الخارجية
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  :الفرضية الثالثة

إّن التصرفات والمواقف التي يتبناها المريض إزاء طبيبه تختلف حسب 

  . الصورة التي يشكلها عن ذاته، والعالقة الموجودة مع طبيبه

  :تقنيات المقاربة

: ضيتنا والتأكد منها، اعتمدنا على مقاربة مؤسسة على تقنيتين همالتحري فر 

  :.المقابلة والمالحظة

  :العينة

رج إمكانياتنا أن نقوم بدراسة تمتد على عينة تمثل كل األشخاص القد كان خ

المستطبين في المستشفى، لهذا قمنا باختيار العينة مباشرة، والمصالح المختارة 

  :ستشفى وهران، وهي أربعةموجودة جميعها في مقر م

  ).O.R.L(مصلحة طب الفم واألنف والحنجرة . 1

  .مصلحة طب النساء والتوليد. 2

  .مصلحة الطب الداخلي. 3

  .مصلحة التأهيل الوظيفي. 4

  :المرضى المستجوبون مصنفون في فئتين

  ).مريضا 30(المرضى المستطبون في المستشفى  -

  ). مريضا 30(المرضى القادمون للعالج الخارجي  -

  :تحليل النتائج

انطالقا من الستين مقابلة التي أجريناها، استطعنا أن نالحظ مجموعة من 

السلوكات التي تكّون تمثالث المرضى، هذه االعتقادات  اآلراء و االعتقادات و

السلوكات هيالتي تشكل جملة من العناصر التي تكّون التمثالث  وهذه اآلراء و

  :المالحظة استنتجنا كذلكريق طوعن  .المختلفة

  .ردود أفعال من التعجب والدهشة -

  غياب األجوبة؛ -

  .العواطف الرغبة في الكالم والتعبير عن الخواطر و -
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ومن مجموع هذه العناصر، بيّنت المقابلة بجالء أن الشخص يستعمل الكثير 

الصفات يوحي  هذا التعدد في النعوب و. من النعوب لكي يقبض على الموضوع

  .يبين عن وجود الكثير من التمثيالت و

  تمثالت ذات أهمية؛ -

  تمثالت عديمة األهمية؛ -

  تمثالت متناقضة؛ -

الشيء الذي استطعنا تبيانه أيضا، هو أّن هناك بعض العناصر التي تتكرر 

أكثر من غيرها، والتي يحرص عليها األشخاص المرضى ويسترسلون في الكالم 

االسترسال من طرف هؤالء يضفي على الموضوع إّن كل هذا الحرص و . عنها

  .داللة خاصة ومختلفة

لقد الحظنا أيضا، أّن تمثالت المرضى الذين يقصدون الطبيب لالستشارة 

الخارجية فقط، هي نوعا ما مختلفة، أو باألحرى أّن العناصر التي تشكّلها هذه 

  .ريقةالتمثالت ليست هامة مثل العناصر األخرى، وغير مرتبة بنفس الط

إّن تمثالت الطبيب لدى المريض محددة انطالقا من مجموع الصفات 

  :والنعوت، وقد قمنا بترتيبها في ثالثة مجموعات كاآلتي

  صفات مرتبطة بالمريض؛ -

  صفات مرتبطة بالطبيب؛ -

 . صفات مرتبطة بإمكانيات وظروف المستشفى -

  :الصفات المرتبطة بالمريض. 1

 –هي مدركة عبر المظاهر الفردية واليوسيو  الصفات المرتبطة بالمرضى،

   .ثقافية والتجربة المرتبطة بالمرض ومعايشته

المرض بما يصاحبه من توتر وحاالت القلق، ليس معاشا بنفس الطريقة عند 

كل المرضى، فغالبا ما يكون المرض مصدر خوف كبير، خصوصا عند 

  .الشباب، أو ناقصي المعلومات
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لقد قالوا لي أن مرض السكري يؤدي :" ة من العمرسن 29تقول مريضة تبلغ 

  ".إلى فقدان البصر، أنا خائفة جدا

يبدو، إذن، أّن المريض حريص على أن يقوم الطبيب بمهمته وبصفته إنسانا 

  .كذلك، أن يستمع ويصغي إليه

. إّن الدور الذي يلعبه المريض، بصفته مريضا، ليس مقبوال بسهولة من طرفه

سؤولية االجتماعية حقيقة تجعل منه إنسانا معوقا، وهذا يعطيه أن تنزع عنه الم

  .شعورا بالنقص

لم أستطع أن أذهب ألخذ موعد :" يقول مريض غير مستطب في المستشفى

مع الطبيب، لقد انتظرت من ولدي أن يفعل ذلك، لكنه لم يجد الوقت الرتباطه 

  ".بعمله، لم يستطع أن يأتي باكرا

سئولين من الناحية المعنوية عن وضعيتهم لكنهم األشخاص المرضى ليسو م

يشعرون بضرورة الشفاء والتعافي في أسرع وقت، كما يشعرون بحاجاتهم الملحة 

والضاغطة إلى ذلك، خصوصا عندما يكون للشخص عائلة يعيلها أو لها 

  .مداخيل ضعيفة

أنا خائف جدا من الموت، وأن أترك :" يشكو مريض من هذه الوضعية بقوله

  ".الدي من ورائي، خصوصا أنهم الزالوا صغاراأو 

هكذا، وفي كثير من األحيان، يكون اإلحساس بالمرض كإهانة وكنوع من 

  .الالعدل

،  ال أستطيع أن أتنقل كما كنت في السابق، ال أستطيع أن أفعل أي شيء" 

       ، أطلب من اهللا أن يأخذني عنده  ، أبكي دائما أعتمد دائما على اآلخرين

  ".و يشفينيأ

إّن ظهور المرض عند الفرد هو عامل من عوامل ألالستقرار ودوام 

االضطراب أو اإلعاقة، يسبب أيضا تداعيات اجتماعية متعددة، التي من شأنها 

  .أن تفرض على المريض تغيير عالقاته وعاداته االجتماعية
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يصرح مريض مصاب بمرض القلب، زيادة على إصابته بكسر في قدمه من 

معنوياتي منهارة، وأنا اآلن في حالة عطالة، أنني أعيش :" ء حادث، بما يليجرا

  ".فراغا كبيرا، وال يزورني أحد

ثقافي والمهني،  - إّن سيرة المريض محددة انطالقا من انتمائه السوسيو

وبشكل عام ينتمي المرضى المستجوبون إلى مستوى اجتماعي منخفض، 

عي هذا، وضعف مداخليهم وعدم قدرته على يتكلمون كثيرا عن مستواهم االجتما

نجد هذه الشكوى خاصة عند . شراء األدوية ومتابعة العالج كما هو موصوف

  .المرضى المصابين باألمراض المزمنة

في الحقيقة أفضل المجيء هنا منذ أن فقدت ركيزة :" تقول مريضة بالسكري

من ماله ألخذي إلى ، وأثناء حياته كان أبي يقتصد )تعني بذلك أبوها(المنزل 

الطبيب، ويشتري لي الدواء الذي أحتاجه، اليوم لم تعد لي اإلمكانيات للذهاب 

  ".عند الطبيب الخاص

أتي إلى هنا ألني ال أستطيع شراء :" تصرح مريضة مستطبة خارجيا

، عندما أفتقد إلى )تبكي(األنسولين، لي ثمانية أطفال، وزوجي ال يشتغل 

خص آخر، مفقود الهوية، أمي هي التي تساعدني على األنسولين أتحول إلى ش

  ".شراء األنسولين

بالنسبة لي، وجودي هنا متوقف على :" يشرح مريض مستطب في المستشفى

نقص في اإلمكانيات، األطباء الخواص يطلبون كثيرا من المال، وأنا أفتقده، 

غ، إني دج، ماذا يمكنني أن أفعل بهذا المبل 7000دخلي الشهري ال يتجاوز 

مريض مسكين، المفروض المرضى مثل حالتي يجب مساعدتهم، لو توفرت لي 

  ".اإلمكانيات ألجريت فحصا بالسكانير

ليس المرض مسألة المريض وحده، بل إنها كذلك قضية فاعلين آخرين مثل 

عندما يصاب شخص، فإنه يصبح موضوع حديث . أعضاء العائلة والجوار

حد، حسب رأيه، ينصحه بالطبيب الذي يعتبره كل وا. الجميع والكل مهتم به

  .األحسن، أي الطبيب ذو المعرفة والسلطة
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وهكذا لما تكون الظروف االجتماعية للعائلة سيئة، فإّن األقرباء يوجهون 

الكل يعتقد أّن ) الطلبة(المريض نحو الطبيب التقليدي مثال، أو كذلك نحو زيارة 

  ).طالب(لديه أحسن وصفة أو معرفة ألحسن 

لقد جلبوا لي األشياء االستطبابية من مكة مع :" تصرح مريضة مسّنة

وصفاتها، هي عبارة عن سوائل أغسل بها عندما أذهب إلى الحمام وجلبوا لي 

كذلك كثيرا من األعشاب الطبية من الجنوب، لقد استعملتها كلها، ولكن دون 

  ".جدوى

ادهم اإلمكانيات، هناك مرضى من يبررون هذه الممارسات ليس فقط الفتق

هذا مثال، هو رأي هذه . ولكن كذلك الفتقادهم الثقة في الطب العصري عموما

في النهاية، ما هو الطب العصري في الواقع؟ إن لم يكن :" المريضة التي تتساءل

  ".فقط الطب التقليدي، وقد ضعوه في علب صيدالنية

. الطب العصري حتى في عيادة التوليد فإّن الممارسات التقليدية تحاكي

سنة، والتي فقدت جنينها، كيف توجهت إلى  49تحكي امرأة تبلغ من العمر 

لم أتّوجه للوالدة في المستشفى إّال بعد :" المستشفى رغما عنها ورغم بعد المسافة

أثناء حياتها لم أفكر في ذلك إطالقا، كانت تأتي لالهتمام بي وفاة أمي، 

  ".ومساعدتي على الوالدة، وال تغادرني إّال بعد أن يبتسم الرضيع

ومع هذا، فإّن ممارسة العالج التقليدي لم يعد منتشرا في أوساط المرضى 

، هذا ما هو مصرح به  الشباب أو المرضى الذين يتمتعون بمستوى ثقافي رفيع

  .موماع

لقد اقترحوا على أن أعالج بالطب التقليدي، :" ربيعا 28تفسر مريضة ذات 

  ".ولكني رفضت، ألني خائفة

هذا ما  إّن ما يؤخذ على هذه الممارسات العالجية كونها غير ناجحة، و

سواء الذين لجأوا إليها أم أولئك   يتجلى من خالل تصريحات المرضى جميعهم،

سنة،  29عض يجدها خطيرة، كهذه المريضة التي تبلغ بل الب  الذين يرفضونها،
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لكن خالتي ماتت  و  صفات تقليدية، أنا لم أتلق و:" التي تقول في هذا الصدد و

  ".من جراء ذلك

  :وباإلضافة إلى هذا، نستطيع أن نتبّين وضعيتين

إّن درجة االقتناع ليست في نفس المستوى عند كافة المرضى األصغر . أ

  .تناعا بنجاعة الطرق العالجية التقليدية من الكبارسنا هم أقل اق

هناك نوع من التأثير المرتبط باألجيال، حيث أّن الشباب منهم أكثر . ب

اقتناعا بفعالية الطب العصري من غيرها، ومن جهة أخرى كثيرا ما يكون اللجوء 

 - إلى الطرق التقليدية عائدا، في أغلب األحيان إلى صعوبات مادية أو سوسيو

  .ثقافية التي تعترض المرضى في عالقتهم مع الطب العصري

  :المستشفى وظروفه. 2

قبل ما يقصدون المستشفى، يأتي المرضى عموما، وهم يحملون تمثالت 

مسبقة عن الطبيب، وبااللتقاء به أول مرة، فإّن هذه التمثالت تتغير جذريا تحت 

  .ثالتتأثير المستشفى ذاته الذي يؤثر كثيرا على هذه التم

     على العموم، فإّن المستشفى يصعب استيعابه من طرف المريض ذاته، 

أو من طرف عائلته، نظرا لنقص النظافة، يمكن القول أن مستشفى وهران لم يعد 

  .قادرا على أداء مهامه كما هو منتظر منه

إّن تقييم مصالح المستشفى ليس نفسه عند جميع المرضى، هذا ما يبّين 

ء المعبر عنها، والتي هي في الواقع مرتبطة بكل مصلحة وحسب نسبية اآلرا

الفترة التي يقضيها المريض في المستشفى، وكذا بعد المسافة بين المستشفى 

  .ومكان إقامة المرضى

حسب األجوبة المستقاة، فإّن المرضى المستوجبين الذين يأتون من بعيد، 

ما يمكن تفسير ذلك بخوف يصرحون بنوع من االحتشام، بأن المستشفى جيد، رب

على العموم و  .المرضى ألنهم تعبوا جدا للحصول على مكان في المستشفى

أّن األوضاع في المستشفى  مستجوبون والقاطنين بمنطقة وهرانيعتبر المرضى ال

أو ألن نوع الخدمات   ، سيئة، وأن وجودهم فيه راجع إلى ضعف إمكانياتهم
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تشفى، من بينهم من يصرح أّن أولياءهم هم الذين المطلوبة ال تتوفر إّال في المس

  .جاؤوا بهم إلى المستشفى أو أّن األطباء هم الذين بعثوا بهم إليه

  :إّن أسباب هذه األحكام المختلفة والمتعددة ترجع إلى

  الصعوبات التي تعترض المرضى عند مجيئهم إلى المستشفى؛ -

  معاناة االنتظار؛ -

  اضطراب المواعيد؛ -

  .اإلمكانيات ووسائل العالج نقص -

هذه األسباب هي التي تدفع بالمريض إلى الحكم بالسلب على المستشفى 

  .وظروف العالج فيه، نتيجة االحباطات والخيبات واالستقبال السيئ

لو توفرت لي اإلمكانيات لما :" يعّبر أحد المرضى على كل هذا بجملة واحدة

  ".جئت إلى هنا

يسية الموجهة إلى المستشفى هي التمييز خاصة لدى من بين االنتقادات الرئ

  .المرضى المستطبون خارجيا

يتحدث المرضى كثيرا عن التمييز االجتماعي، حيث يرون أن أصحاب 

  .المعارف هم المحظوظون والمفضلون على اآلخرين

هنا يكفيك أن تعرف أحدا من :" يقول في هذا الصدد أحد المرضى

  ".الكل من أعلى مسؤول إلى أبسط عاملالمستخدمين لتتمتع بخدمات 

وهناك أيضا شعور باإلقصاء واالحتقار لدى المرضى األميين على وجه 

  .الخصوص

لم يرض الطبيب أن يفسر لي :" يقول رجل في الخمسين من العمر، وهو أمي

شيئا، قال لي فقط أنه سوف يتحدث إلى من يرافقني، علما بأن مرافقي ما هو إّال 

  ".إبن عّمي

النسبة للكثير من المرضى، فإّن ظروف استطاب في المستشفى لن تتحسن ب

البتة، فنقص الوسائل يدفع بالكثير منهم إلى إجراء الفحوصات واألشعة خارج 
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المستشفى، أي عند األطباء الخواص، بالرغم من أنهم مقيمين بالمستشفى، وهذا 

  .ما يؤخر دوما عملية التشخيص والمعالجة

الوسائل، فهناك أيضا نقص في التجهيز، هذا ما يدفع إضافة إلى نقص 

بالطبيب في كثير من األحيان إلى عدم قبول مرضاه في المستشفى نتيجة 

  .االكتظاظ

إضافة إلى هذا كله، فالمصالح جميعها تشتكي من نقص في األسّرة 

  .واألغطية

فاألغلبية من المرضى . وهذه هي الحالة نفسها بالنسبة لآلكل والطعام

تقوتون بفضل عائالتهم أو بفضل المرضى اآلخرين، ألن في المستشفى القاعدة ي

األساسية هي التضامن بين المرضى، فإنهم يتقاسمون األكل والطعام وخاصة 

  .القهوة

كل هذه المتاعب والنقائص تقوم بدور أساسي في بنية تمثالت المرضى 

  .لطبيب المستشفى

تبقى أراء المرضى األكثر فقرا إيجابية، لكن اآلراء هي نسبية، وعلى العموم، 

   ".! المستشفى للفقراء، أبقاه اهللا لنا:" مثل ما صرح به أحدهم قائال

رغم كل االنتقادات المختلفة يبقى المستشفى مرغوب فيه، ألنه يبقى المكان و 

الذي يستقبل المرضى من كل فئات المجتمع، فهو المرجع األكثر تمثيلية للثقافة 

 .الطبية

  :عناصر مرتبطة بالطبيب. 3

تمثالت : اللقاء بين المريض والطبيب هو في الواقع لقاء بين تمثلين مختلفين

عامية من جهة، وتمثالت علمية وطبية من جهة أخرى، نظرا للعالقة غير 

  .إال مرضه" يملك"المتكافئة بين عاط يملك العلم والسلطة، وسائل ال 

 يها كل المرضى، سواءا بعبارة سلبية طبيب، والتي تطرق إل/العالقة مريض

تتبدى كعنصر جوهري، وليست تلك العالقة مشخصة على مستوى  ،  أو إيجابية
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المستشفى، بل هي عالقة مع المؤسسة ككل لتحقيق التواصل يجب أن تتوفر 

  .رسالة، مرسل ومتلقي: ثالث عناصر أساسية هي

ء جدا، ليس المتخاطبان تبّين هذه الدراسة أن نوع التواصل في المستشفى سي

ومهّيمن عليه ) الطبيب(في وضعية تواصل عادية، بل هناك عالقة مهيمن 

يوجد المريض في وضعية حيرة وانشغال، ألن الموضوع يتعلق ). المريض(

في غالب األحيان ال يرى . بصحته، بينما يوجد الطبيب أمام جسد مريض

في هذه . شخيص المرضالطبيب في المريض إّال األعراض التي تدله في ت

الحالة ينعدم الموقف الذي يبعث على االطمئنان والثقة، حيث يشعر المريض 

  .بأنه غائب وجسده حاضر، فيختلط هذا الشعور باإلحساس باالحتقار والدونية

أنا أعرف ما أصابني وأستحي من طرح :" تعترف مريضة بهذه الوضعية قائلة

في بعض األحيان، يتحدثون بالفرنسية وأنا ال السؤال، ألنهم ال يجيبونني، أراهم، 

  ".أفهم ذلك

في المقابل عندما يتسم موقف الطبيب بالعناية ومحاولة فهم المريض، فإّن 

  .هذا األخير يرتاح ويهدأ، ويسترجع ثقته في الطبيب وفي نفسه

بمجرد ما يسألك طبيب أو ممرضة :" تقول في هذا الصدد إحدى المريضات

هذا صحيح، . عك ولو فترة قصيرة، فإنك تشعرين بتحسنعن حالك ويقضي م

  ".خاصة عند المصابين بأمراض المزمنة

على العموم، يعتبر المرضى أّن األطباء الشباب تنقصهم الخبرة والكفاءة، 

  .وهم في غالب األحيان مهملون

األطباء القدامى أكثر وعيا :" يقول أحد المرضى في هذا الصدد ما يلي

ء اليوم من الشباب غالبا ما يكونون غير واعين غير مهتمين، بمهامهم، أطبا

  ".وغير مستقرين

لقد رأيت األطباء المسنين ملتفين باهتمام حول :" تضيف مريضة أخرى

مريض واحد، بينما األطباء الشباب مثل الداخليين فهم دوما في عجلة من أمرهم، 

  ".إنهم ال يخصصون لنا الوقت الكافي
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ذه التصريحات أن السنين تكسب حكمة وتجربة، وأّن نستنتج من خالل ه

  .السن له دور كبير في التمثالت اإليجابية التي يكّونها المريض حول الطبيب

إّن شهرة الطبيب ذات أهمية بالغة في إدراكه لدى المريض، وتلك األهمية 

تتجاوز المستوى الحقيقي للكفاءة التي يمكن أن يكتسبها الطبيب، علما بأّن 

مريض غير قادر على التقييم المهني للطبيب، فإنه يتشبث بقوة بالصورة التي ال

  .يرسمها له اآلخرون عن أي طبيب

سنة من العمر، وذات مستوى  32تقول امرأة حامل ماكثة في البيت، تبلغ 

البارحة فحصني طبيب ال أعرفه، حسب المرضى اآلخرين، إنه :" ثقافي متوسط

  ...".ارطبيب جيد، وأنا في االنتظ

تفيض عيناها بأمل كبير، ويمكن قراءة رضاها التام في تفاصيل وجهها فقط، 

  .ألن الطبيب ذو شهرة كبيرة

يقوم جنس الطبيب بدور ال يقل أهمية عن تلك األدوار التي سبق ذكرها في 

  .بلورة تمثالث الطبيب المعالج لدى مريضه

خاصة الذكور منهم، في هذا الصدد تعتبر المرأة ناقصة في أعين المرضى، 

نظرا لمكانتها في المجتمع ولدونتها الفيزيقية، إّال أّن هذه االعتبارات ليست عامة 

  .ثقافية–ومطلقة، ولكنها مؤولة حسب المرضى وظروفهم السوسيو 

فعلى سبيل المثال، غالبا ما تفضل النسوة أن تفحصهن امرأة، ال ألنها أكثر 

  .رن بوضع مريح معهاكفاءة من الرجال، ولكن النساء يشع

أمام الطبيب :" تقول امرأة في األربعين من عمرها، ذات مستوى ثقافي ابتدائي

أشعر بالخجل عن البوح بمرضى المتمثل في البواسير الذي يؤلمني جدا، لو كان 

  ".الطبيب امرأة لكان األمر  أسهل بكثير

فضيلهم بنفس الحسرة يعبر الرجال عن أسفهم، خاصة المسنين منهم، عن ت

للفحص من طرف طبيب رجل، تشعر هذه الفئة من المرضى بالخجل والحياء 

لما يكون الطبيب امرأة، ويمكن أن يذهب األمر إلى حد الشعور بالمساس 

 .برجولتهم عندما يتعلق األمر بأمراض جنسية على سبيل المثال
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  :  الخالصة

بطة بالطبيب نستنتج أن تمثالت الطبيب تتشكل من مجموع العناصر المرت 

، وعناصر مرتبطة بالمريض )السن، الجنس، الشهرة، وعالقته مع المريض(مثل 

ثقافي، منطقة السكن، والتجربة  - السن، الجنس، المستوى السوسيولو(مثل 

  ).المعاشة في المستشفى

يستعمل الكثير من التوصيفات والنعوث لكي ) الشخص المريض(الذات 

إّن أهمية وداللة هذه العوامل ال تؤدي . بيبيقبض على الموضوع الذي هو الط

إلى نفس التمثالت عند كل المرضى وبنفس الطريقة، إن التمثل في بعض 

. األحيان يكون ذا أهمية، وفي البعض اآلخر يكون عديم األهمية وحتى غامضا

إّن هذه األشكال المختلفة للتمثالت تتعايش عند نفس المريض، وهذا ما يثبته 

  .تجوبونالمرضى المس

طبيب، ويبدو هذا /ن تمثل الطبيب لدى المريض تنتظم حول عالقة مريضأ

  .العنصر كأنه النواة المركزية أثناء كل تمثل

إّن اختيار الطبيب الخاص ال يتأسس البتة على مقاييس الكفاءة التقنية، 

  .ولكن بالخصوص على العالقة الشخصية

لطبيب أن يكون النفساني نظرا للحالة الصحية للمريض، فإنه يطلب من ا

والناصح والمعالج في الوقت نفسه، وهذا ما ال يستطيع أن يقوم به الطبيب، نظرا 

  .النعدام استعداده لذلك ونقص الوسائل

ويعبر المرضى عن حاجة ملحة وكبيرة لالقتراب أكثر من الطبيب ألنهم 

لطبيب يبدو إّن الوقت الذي يخصصه لهم ا. بحاجة إلى أن يطمئنوا على أحوالهم

محددا في تمثالتهم التي يشكلونها عن الطبيب، هذه الحاجة نجدها، في حالة 

خطورة المرض، حاضرة بشكل جلي عند المرضى المسنين واألميين والقادمين 

  .من بعيد
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  )قياس األهداف(تقنين استبيان لقياس األمل 

  على البيئة الجزائرية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جامعة باتنة       بشير معمرية. د. أ

  

  

  .مقدمة      

، عن أميرة إغريقية، "صندوق باندورا"تحكي األسطورة اإلغريقية الشهيرة، 

طلبت اآللهة . على جمالها هدية عبارة عن صندوق غامضأهدتها اآللهة الغيورة 

غلبها الفضول وحب " باندورا"لكن . أال تفتح الصندوق على اإلطالق" باندورا"من 

االستطالع ذات يوم، فرفعت غطاء الصندوق لترى ما بداخله، فإذا بالعالم كله، 

علها تغلق لكن إله الرحمة ج. تندلع فيه أكبر المآسي، من أمراض وآالم وجنون

الصندوق في الوقت المناسب، لتفوز بالترياق الذي يجعل بؤس الحياة محتمال، 

  ).128، 1995دانييل جولمان، ".(األمل"وهو 

أن  إن األمل هو البعد الموازي للحب، و Saint Paul سانت بولويقول 

عبد المحسن إبراهيم ديغم، . (مستوى األمل يعبر عن الشعور بجمال الحياة

  ).97ـ  91، 2008

اإلنساَن أكثر من مجرد  Hopeومن وجهة نظر سيكولوجية يمنح األمُل 

. قليل من المواساة وسط األحزان، بل يؤدي دورا فاعال في الحياة بصورة مدهشة

تحقيق النتائج الدراسية الجيدة، : فاألمل يوفر ميزات في مجاالت متنوعة مثل 

سي، هو أكثر من رؤية مشرقة، توحي واألمل بالمعنى النف. وتحمل المهام الشاقة

 C. R. Snyderسنايدر . ر. وقد حدد سي". جيدا"بأن كل شيء سيصبح 
إنه اعتقادك : "السيكولوجي بجامعة كانساس األمريكية، معنى األمل بدقة بقوله 
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دانييل ". (بأنك تملك اإلرادة والوسيلة لتحقيق أهدافك مهما كانت تلك األهداف

  .)129، 1995جولمان، 

إنك حددت هدفك، . "ُطرح الموقف االفتراضي التالي على الطلبة الجامعيين

وهو حصولك على درجة ب، عندما كانت درجتك في االمتحان األول تستحق 

واآلن مضى أسبوع بعد . حصلت على درجة د من الدرجة النهائية، لكنك % 30

  ".أن عرفت أنك حصلت على درجة د، فماذا أنت فاعل ؟

فالطالب المتصفون . ألمل هو العامل المحدد للفروق بين الطالبلقد كان ا

بدرجة عالية من األمل، كان رد فعل هذه النتيجة عندهم، هو بذل جهد أكبر، 

أما الطالب الذين . والتفكير في مجموعة من المحاوالت لرفع درجاتهم النهائية

كن أن ترفع يتصفون بقدر متوسط من األمل، فكانوا يفكرون في وسائل عدة يم

. درجاتهم، لكن تصميمهم على تحقيق ذلك كان أقل بكثير عن المجموعة األولى

  .فقد استسلموا للنتيجة، وضعفت معنوياتهم أما الطالب ضعيفو األمل

أجرى سنايدر هذه الدراسة، وقام بمقارنة النتائج األكاديمية للطلبة الجدد من 

ن األمل كان أفضل مؤشر على ذوي اآلمال العريضة والمنخفضة أيضا، فوجد أ

درجاتهم في الفصل الدراسي األول، أكثر من درجاتهم في اختبار الكفاءة 

)SAT ( وهو االختبار الذي يفترض أن يتنبأ بدرجة تحقيق النجاح أو اإلخفاق

وثبت أن ). I. Qويرتبط بدرجة كبيرة باختبار معامل الذكاء (في الجامعة 

العقلية، هي التي حددت الفرق األساسي بين أولئك  الملكات الوجدانية مع القدرات

  ).128، 1995دانييل جولمان، (. الطلبة

فالبعض يعتقدون . وبهذا المعنى يختلف الناس في درجة ما يحدوهم من آمال

أنهم قادرون تماما على الخروج من مشاكل وصعوبات، بينما يعتقد آخرون أنهم 

ووجد سنايدر أن أصحاب . أهدافهم يفتقرون إلى الطاقة والقدرة على تحقيق

اآلمال العريضة يشتركون في بعض الخصائص، مثل قدراتهم على تحفيز 

أنفسهم، وشعورهم بأنهم واسعو الحيلة بما يكفي للوصول إلى تحقيق أهدافهم، 

  .مؤكدين ألنفسهم أن األمور إذا ما تعرضت لمشكل ما، ال بد أنها سوف تتحسن
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المرونة من أجل إيجاد سبل للوصول إلى  ألمل ويتصف أيضا الممتلئون با و

هم يتمتعون بالحاسة الذكية  و. أهدافهم، أو تغيير األهداف التي يستحيل تحقيقها

 . يمكن التعامل معها التي تمكنهم من تقسيم مهمة صعبة إلى أجزاء صغيرة 

     ، ، أنك لن تستسلم للقلق الشامل واألمل يعني من منظور الذكاء االجتماعي

الواقع  . ، أو االكتئاب في مواجهة الصعوبات التي تتحداك أو للموقف االنهزامي

يواجهون اكتئابا أقل من غيرهم،  أن الناس الذين يحتضنون األمل في حياتهم، 

بصفة  ، إنهم  .بما يحقق لهم الوصول إلى أهدافه ألنهم يحاولون تخطيط حياتهم

دانييل جولمان،  (. مشاكل االنفعاليةأقل من يتعرضون لل ، أقل قلقا، و عامة

1995 ،129.(  

.  Positive Psychologyاإليجابيتقع بحوث األمل في قلب علم النفس  و

وقد بدأ ظهور المفاهيم المرتبطة باألمل في الدراسات النفسية والطبية النفسية في 

 وألقى تيار من البحوث الضوء على دور األمل. الخمسينات من القرن العشرين

في تحقيق التوافق، وأهميته في تحقيق التغير أثناء وبعد عملية العالج، والرغبة 

وعلى العكس من ذلك فقد لوحظ أن اليأس . في التعلم، والشعور بالسعادة

Hopelessness  أو نقص األمل، يعد عامل خطورة ال يمهد لإلصابة

االكتئاب بل يمهد أيضا لإلصابة ب باالضطرابات العقلية بوجه عام فحسب،

كما تأكد أن األمل يقوم بدور . والسيكوباتية والسلوك االنتحاري بوجه خاص

واتضح أيضا تأثير . لتأثير الضغوط على الصحة الجسمية Moderatorالمعدل 

  ).184، 2004أحمد محمد عبد الخالق، . (األمل على التطور النفسي والروحي

ن دور فعال لألمل في الحياة، لكن وعلى الرغم مما بينته الدراسات السابقة م

فقد صور المسرح اإلغريقي األمل على . إال أن هناك من ينظر إليه نظرة سلبية

. التي تجعل الناس يتحّملون ما ال يطيقون من معاناةأنه نقطة الضعف اإلنساني 

فاألمل في المسرح اإلغريقي هو السمة الشخصية التي يتحلى بها من هم 

وامتدادا لوجهة النظر السلبية نحو األمل، يقرر . التأضعف في مواجهة المشك

أن من يستمع إلى صوت األمل، ويتعلق به، هو المرشد أو  Platoأفالطون 
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كما . فقد وصفه بالبالء اإلنساني Euripedesأما أوربيدز . الناصح السخيف

أن من يعيش باألمل سوف يموت  B. Franklinذكر بنجامين فرانكلين 

  ).92ـ  91، 2008لمحسن إبراهيم ديغم، عبد ا. (صائما

إن هذه النظرة لألمل، تجعله شعورا يتبناه ضعاف اإلرادة، وناقصو       

وأنه عبارة عن عقار ذي تأثير نفسي، . الدافعية، ليجدوا شيئا يعيشون من أجله

أو مخدر، يدمنه ضعاف الهمم، لكي يتعايشوا مع ظروفهم المحبطة، ألنهم ليسوا 

  .     تغيير هذه الظروف قادرين على

  .أهداف البحث      

  :  تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي 

  .تقنين تقنين استبيان سنايدر لألمل على البيئة الجزائرية) 1      

توفير أداة قياس لألمل في البيئة الجزائرية، حتى تكون في متناول ) 2      

اض البحث العلمي أو للتنبؤ الباحث السيكولوجي الجزائري بهدف استعمالها ألغر 

  .  بالسلوك في مجاالت الحياة المختلفة كالصحة والتحصيل الدراسي

  .تعريف األمل      

بدأ االهتمام باألمل منذ بداية الخمسينات من القرن العشرين، وخاصة في       

فقد الحظ فرنش . الدراسات التي اهتمت بمستوى التوافق والصحة العامة والمرض

1952 French  1959وميننجر Menninger  وجود عالقة بين األمل

وكل من الصحة العامة والسرعة في الشفاء والشعور بالهناء الشخصي والقدرة 

وفي الستينات من القرن العشرين بدأت األبحاث في فحص األمل . على التعلم

جيون وقد اهتم األطباء النفسيون والسيكولو . بشكل إجرائي من خالل تناوله علميا

حيث انتهت غالبية هذه . بتنظيم األفكار حول األمل ووضع تعريف محدد له

عبد المحسن (".لتوقعات اإليجابية لبلوغ الهدفا"الدراسات بتعريف األمل على أنه 

  ).    92، 2008إبراهيم ديغم، 

الرجاء، وأكثر استعماله فيما يستبعد "يعرف األمل في اللغة العربية بأنه  و      

ولكن من الناحية النفسية ). 27ص،  1985في مجمع اللغة العربية ". (هحصول
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. يمكن أن يستوعب األمل أو الرجاء ما يمكن وقوعه وما يستبعد حصوله معا

   :ويقول الشاعر

  .ما أضيق العيش لوال فسحة األمل***** أعّلل النفس باآلمال أرقبها 

األمل توقع "أن  Websterوفي اللغة اإلنجليزية ورد في معجم وبستر       

 &1991وينظر سنايدر وآخرون ". موثوق به من أن رغبة ما سوف تتحقق

others  C. R. Snyder  إلى األمل على أنه وجهة معرفيةCognitive 

set حالة دافعية موجبة تعتمد "ويعرفون األمل بأنه . موجهة نحو تحقيق هدف

". وتخطيط لتحقيق هذا الهدفعلى الشعور بالنجاح، وطاقة موجهة نحو الهدف، 

وال شك في أن األمل مفهوم ذو مغزى كبير، وذو أهمية في مجاالت كثيرة تمتد 

وقد . Optimismويتداخل مفهوما األمل والتفاؤل . من الدين إلى علم النفس

 .1985M. F. Scheier & C. Sعرف ميشيل شيير، تشارلز كارفر 

Carver  العتقاد بأن األشياء الحسنة، وليست ميل متزايد إلى ا"التفاؤل بأنه

  ).184، 2004أحمد محمد عبد الخالق، (". السيئة، سوف تحدث

تاريخ البداية الحقيقية لدراسة األمل من خالل دراسات  1991يعتبر عام  و

أما التعريف األول فيشير إلى أن .  الذي وضع تعريفين لألمل Snyderسنايدر 

ية اإليجابية تؤدي إلى النشاط الداخلي وتدعم حالة من الدافع"األمل عبارة عن 

  . وقد تأسس هذا التعريف على مفهومين فرعيين هما". الشعور بالنجاح

وتعني مستوى الطاقة والقوة الموجهة . Willأو اإلرادة  Agencyالطاقة ) أ

  .للهدف

تعني القدرة على التخطيط لبلوغ  و .Pathwaysالمسارات أو السبل ) ب

  .الهدف

التوجه المعرفي اإليجابي الذي "لتعريف الثاني فقد وصف األمل على أنه أما ا

وقد ركز هذا التعريف على اإلطار ". يعطي الشعور بالدافع القوي للنجاح

المرجعي لإلنسان المتمثل في قدرته على تحديد الهدف والسير في مسارات وسبل 

  .لبلوغ هذا الهدف
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تعريفا لألمل  C. R. Snyder & others 1998وضع سنايدر وآخرون  و

  ".التفكير الموجه نحو الهدف والقادر على تخطي الصعاب والمواقف والوقت"بأنه 

يحدد سنايدر بعض الخصائص التي تميز مرتفعي األمل عن منخفضي األمل، 

إلى أن مرتفعي األمل يتميزون بالتفكير اإليجابي حول الذات، وأن لديهم أهدافا 

دائمي السعي وراء إنجازها، كما أنهم يصلون إلى يضعونها ألنفسهم، وهم 

بينما يسعى منخفضو . أهدافهم مع توقعات الحتمالية النجاح أكثر من الفشل

األمل إلى أهدافهم دون تخطيط أو مسارات، وهم دائمي الشك في قدراتهم على 

استعمال أي مسارات عقلية يملكونها، ولديهم توجهات سلبية نحو هذه المسارات 

وتكون أهدافهم دائما إما . حيث فاعليتها ونجاحها في الوصول إلى الهدفمن 

شديدة السهولة أو شديدة التعقيد، ويذهبون إليها باعتقاد مسبق حول سوء الحظ، 

وينظرون إلى أهدافهم نظرة مليئة بالخبرات . وتوقع الفشل أكثر من النجاح

  ).94ـ  93، 2008غم، عبد المحسن إبراهيم دي. (الفاشلة السابقة في حياتهم

  .نظرية سنايدر في األمل

تركز نظرية األمل لدى سنايدر على مفهومي الطاقة والمسارات، حيث تشير 

أما المسارات فتعني . الطاقة إلى القوة ومستوى الدافعية في التوجه نحو األهداف

وهذان المفهومان هما اللذان يشكالن . التخطيط للطرق المؤدية إلى الهدف

وتبعا لهذه النظرية فإن األمل يوصف على أنه القدرة . ية األساسية لألملالنظر 

وقد اعتمدت هذه النظرية . الدافعة للوصول إلى النتائج اإليجابية أو األهداف

على التقارير الذاتية حول أساليب التفكير لألهداف الشخصية واألساليب التي 

يعتبر أسلوب ووجهة لتخطيط  لذا فإن األمل. يتبعها الشخص لبلوغ هذه األهداف

واألشخاص مرتفعو األمل دائمو التفكير في أهدافهم المستقبلية، ودائمو . األهداف

  . السعي نحو بلوغ هذه األهداف

أربع قواعد أساسية في  Averill & others 1990ووضع افريل وآخرون       

  .  ة األملنظرية األمل، يعتقد أنها معايير هامة في تصنيف األشخاص حسب سم
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وتشير إلى  Prudential Ruleالقاعدة األولى هي قاعدة التعقل والتدبر 

  . التوقعات المناسبة للفرد والتخمين الواقعي لألهداف

وتشير إلى مناسبة  Moralistic Ruleالقاعدة الثانية هي القاعدة األخالقية 

  .األهداف للسياق االجتماعي واألخالقي والمعايير الثقافية

وتشير إلى القدرة على  Priority Ruleعدة الثالثة هي قاعدة األولوية القا

  .تحديد األسبقية لألهداف وأسلوب التعامل المناسب للوصول إلى الهدف

جاز وتشي إلى االستعداد إلن Action Ruleهي قاعدة الفعل  القاعدة الرابعة

  ).95ـ 94، 2008عبد المحسن إبراهيم ديغم، ( .األهداف بطرق مناسبة والئقة

  .نظرية سيلجمان في األمل

يسكن األمل عقول كثير من الناس على مختلف أعمارهم وجنسهم وجنسياتهم 

. وقد تناوله علماء النفس بالبحث من أجل تحليله وفهم كيفية عمله. ووظائفهم

بما أن نقيض األمل هو اليأس،  M. Seligman 2002ويعتقد مارتن سيلجمان 

  . ذان معا لتفسير وجود األمل أو اليأس لدى فرد مافإن هناك عاملين يؤخ

في حالة األمل، يكون االعتقاد في أسباب دائمة وشاملة لألحداث ) 1

  .السعيدة، مع أسباب مؤقتة ومحددة لألحداث السيئة

في حالة اليأس، يكون االعتقاد في أسباب دائمة وشاملة لألحداث ) 2

  .لسعيدةالسيئة، وأسباب مؤقتة ومحددة لألحداث ا

كما في . واألحداث السيئة يمكن وصفها إما بطريقة يائسة أو مفعمة باألمل      

  ). 1(األمثلة التالية التي يبينها الجدول رقم 

  :)1(الجدول رقم 

  األمل  اليأس

  عقلي متعثر حاليا  أنا غبي
  المدير كان اليوم في مزاج سيء  المسؤولون دكتاتوريون
أن يكون  % 50هناك احتمال بنسبة 

  هذا المرض قاتال
يكون  أن % 50هناك احتمال بنسبة 
  هذا المرض غير قاتل
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  ).2(ونفس الشيء بالنسبة لوصف األحداث السعيدة التي يبينها الجدول رقم 

  :)2(الجدول رقم 

  األمل  اليأس

  أنا موهوب  أنا محظوظ
  أنا متفوق على كل الناس  أنا متفوق على زمالئي

  سوف أنجح في امتحانات كل المواد  ان الرياضياتسوف أنجح في امتح
  

إن األشخاص الذين يفسرون األحداث السعيدة على أنها دائمة وشاملة، 

ويفسرون األحداث السيئة تفسيرا مؤقتا ومحددا، يستردون عافيتهم سريعا ويتغلبون 

أما األشخاص . على المشكالت، ويندفعون إلى العمل بسهولة عندما ينجحون مرة

ذين يقدمون تفسيرات مؤقتة ومحددة للنجاح، وتفسيرات دائمة وشاملة للفشل، ال

فإنهم يميلون إلى االنهيار تحت الضغوط، سواء لوقت طويل أم خالل المواقف، 

  ).93ـ  92، 2002مارتن سيلجمان، . (ونادرا ما يعودون إلى العمل

  .العالقة بين األمل ومتغيرات نفسية أخرى

من القيام بعدة  Snyder & al ) ,2002، 2001( تمكن سنايدر وآخرون

  . دراسات حول عالقة األمل بمتغيرات نفسية أخرى، فتوصلوا إلى النتائج التالية

ويرتبط إيجابا كذلك مع . يرتبط األمل إيجابا بالتوافق النفسي بطرق عديدة -

وكذلك  .إدراكه لكفاءته الدراسية كل من اعتقاد الفرد بقدراته وبجدارته الشخصية و

تقدير الذات والتفكير  المظهر الجسمي و القدرة البدنية و مع القبول االجتماعي و

 . اإليجابي

ووجدت عالقة سالبة بين األمل وكل من التشاؤم واالكتئاب والوجدان  -

 . السلبي

وتعد الدرجات المرتفعة على األمل هامة خاصة بالنسبة لمن مروا  -

كما ترتبط الدرجة المرتفعة . فقد الوظيفة بخبرات غير سارة كفقد شخص عزيز أو

على األمل بالتحصيل المرتفع لدى األطفال وطالب الجامعة والرياضيين، وكان 

 .االرتباط بين األمل واختبارات الذكاء المقننة منخفضة جدا وغير دالة إحصائيا
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وبينت دراساتهم كذلك، أن الدرجة المرتفعة على األمل ترتبط بالطرق   -

ويرتبط بالصحة الجيدة وبسرعة الشفاء في حال . في حل المشكالتالناجحة 

أحمد . (كما يعتبر عامال مهما في التقييم اإليجابي لألحداث السيئة. المرض

  ).185، 2004محمد عبد الخالق، 

وقد برهن كل من سنايدر وتايلور . يعتبر األمل هو محور العالج النفسي و

2000 C. R. Snyder & J. D. Tylor  على صدق هذه الفكرة من خالل

العالج "عرضهما لنظرية األمل مطبقة على العالج النفسي، وقدما ما ُسّمّي 

  ).186ـ  185، 2004أحمد محمد عبد الخالق، ( ".Hope Therapyباألمل

فعلى . أشار سنايدر إلى أن هناك بعض السمات الشخصية ترتبط باألمل

لباندورا،  Self Efficiancyعلية الذات سبيل المثال توجد عالقة بين األمل وفا

حيث تشير فاعلية الذات إلى أن دافعية الفرد ترتبط بالعديد من الميكانيزمات من 

ووجهة النظر هذه . أهمها اعتقاد الفرد في كفاءته الشخصية وتوقعاته لسلوكه

ويرى باندورا أن العمليات المعرفية التي تنظم فاعلية . قريبة من مفهوم األمل

لذات ترتكز على األهداف الخاصة بالمواقف، وهذه هي ذاتها فكرة الطاقة ا

ويعتقد سنايدر كذلك أن األمل يرتبط . والمسارات التي يتضمنها مفهوم األمل

 1998وتأتي طبيعة االرتباط بين المفهومين من مراجعات هيويت . بتقدير الذات

Hewitt  معرفة الفرد للكثير عن "التي توصلت إلى تعريف تقدير الذات على أنه

ويتفق هذا التعريف مع معنى جوهري في األمل وهو مدى وعي الفرد ". نفسه

ويشير سنايدر إلى . بإمكاناته وقدراته ومدى تركيزه على الوصول إلى أهدافه

حيث يشير إلى أن ذوي نمط . وجود ارتباط بين األمل ونمط السلوك ـ أ والعدائية

كما أنهم . ن األهداف يسعون باستمرار وراء تحقيقهاالسلوك ـ أ لديهم العديد م

هذا إلى أدائهم السريع وأسلوبهم العدائي تجاه . يبحثون عن أهداف لتحقيقها

. وتتفق هذه السمات مع مفهومي الطاقة والمسارات في مفهوم األمل. اآلخرين

  ).96، 2008عبد المحسن إبراهيم ديغم، (



  2011فبراير          03العدد                                                                                                     مجلة التنمية البشرية   

   Revue de Développement Humain                                                               ISSN :  1112-8070                          :رد�� 

         

              

 190

فاألمل يشير إلى اهتمام األفراد وتطلعهم إلى . ويرتبط األمل كذلك بالتفاؤل      

أما التفاؤل فيشير إلى توقع األفراد . النتائج المرتبط باألهداف المستقبلية اإليجابية

وقد وجد معامالت ارتباط موجبة ودالة إحصائيا . إلى نتائج إيجابية في المستقبل

الكلية على األمل،  بين كل من التفاؤل والدرجات على الطاقة والمسارات والدرجة

 21.50أنثى من طالب الجامعة متوسط أعمارهم  179ذكرا و  137على 

  ).100، 2008عبد المحسن إبراهيم ديغم، . (سنة

  :قياس األمل

بندا؛  12يتضمن . استبيانا لقياس األمل 1991وضع سنايدر وزمالؤه 

و حشو ثمانية منها لقياس األمل، وأربعة بنود إضافية عبارة عن مشتتات أ

Filler وقد تم تصميم بنود األمل . ال عالقة لها بقياس األمل وبالتالي ال تصحح

لدى  Goal Directedلقياس مدى وجود أفكار مرتبطة بالتوجه نحو الهدف 

   :وتتوزع بنود قياس األمل الثمانية على بعدين فرعيين هما. الفرد

ويتكون . رة على الفعلالبعد األول أطلق عليه الطاقة أو اإلرادة أو القد) 1

  .من أربعة بنود تقيس درجة دافعية الفرد للتحرك نحو أهدافه كما يدركها هو

ويتكون من أربعة بنود . البعد الثاني أطلق عليه السبل أو المسارات) 2

كذلك، تقيس قدرة الفرد على إيجاد طرق أو مسالك عملية للوصول إلى أهدافه 

ويمكن . و غير معّوقة للسعي نحو الهدفكما يدركها في ظل ظروف معّوقة أ

ويجاب عن . ضم البنود التي تقيس البعدين معا لتنتج عنهما الدرجة الكلية لألمل

خطأ تماما، خطأ غالبا، صحيح : البنود ضمن أربعة بدائل أو اختيارات هي 

وتم تصميمه الستعماله مع الراشدين، وقد استعمل مع . غالبا، صحيح تماما

وتصحح اإلجابات بتدرج الدرجات من . سوياء والمرضى والطالبعينات من األ

، وارتفاع الدرجة يدل 32ـ  8وبالتالي تتراوح الدرجة الكلية نظريا بين . 4إلى  1

 .على ارتفاع الشعور باألمل
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  .الخصائص السيكومترية لالستبيان في البيئة األمريكية

  .حساب معامالت الصدق

  :قتينتم حساب صدق االستبيان بطري

هي الصدق االتفاقي من خالل حساب معامالت االرتباط بينه  األولى  -
من ) إيجابي(وبين استبيانات أخرى تقيس متغيرات لها نفس االتجاه النفسي 

  . الناحية النظرية
  .يبين معامالت االرتباط المستخرجة) 3(الجدول رقم 

  األمل    المتغيرات

  0.601  التفاؤل

  0.553  التوقعات العامة للنجاح

  0.620  حل المشكالت

  0.582  تقدير الذات

  0.724  تحقيق الذات

  0.721  الهدف من الحياة

  0.775  تقدير الحياة

  0.706  الشعور بالتماسك

  0.300  الجاذبية االجتماعية

  

هي الصدق التعارضي من خالل حساب معامالت االرتباط بينه  الثانية  -

من الناحية ) سلبي(ا اتجاه نفسي مضاد وبين استبيانات أخرى تقيس متغيرات له

  . النظرية

  .يبين معامالت االرتباط المستخرجة) 4(الجدول رقم 

  األمل  المتغيرات

  Beck(  - 0.513بيك (اليأس 

  Beck(  - 0.430بيك (االكتئاب 

  0.347 -  السلوك االنتحاري

  0.600 -و  MMPI - 2 - 0.300سبعة استبيانات من 
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اج عاملين من االستبيان يطابقان التوقع النظري األصلي أمكن كذلك استخر  و

تراوحت  و  .يرتبط العامالن ارتباطا موجبا و. الطاقة والمسارات: هما تماما و

  .على ثماني عينات 0.60إلى  0.38معامالت االرتباط بين 

  .وكان لالستبيان كذلك صدق تمييزي في دراسات عديدة

  .حساب معامالت الثبات

  :تم حساب الثبات بطريقتين هما

). معامل االستقرار عبر الزمن(هي طريقة إعادة تطبيق االستبيان  األولى  -

فجاءت معامالت . وتراوحت المدة الزمنية بين التطبيقين بين ثالثة وعشرة أسابيع

  .0.85و  0.73: االرتباط بين التطبيقين تتراوح بين 

وجاءت . تخراج معامل ألفاهي طريقة كرونباخ من خالل اس الثانية  -

الطاقة تراوحت . 0.88و  0.74الدرجة الكلية تراوحت بين . المعامالت كما يلي

أحمد محمد عبد . (0.86و  0.63المسارات تراوحت بين . 0.84و  0.70بين 

  ).187ـ  186، 2004الخالق، 

اعتمدت على المرجع السابق في جمع البيانات السيكومترية السابقة . مالحظة

لم تذكر في هذه البيانات خصائص العينات التي أجريت عليها الدراسات، سواء و 

 . من حيث العدد أم العمر أم الجنس أم الوضع االجتماعي

  . بعض البيانات المعيارية

في الدراسات الكثيرة التي أجريت على استبيان األمل على عينات أمريكية، 

تقريبا على طالب  3ف المعياري واالنحرا 25تبين أن المتوسط الحسابي يساوي 

ولم تظهر فروق فردية بين الجنسين، ولم يختلف التركيب العاملي . الجامعة

  ).187، 2004أحمد محمد عبد الخالق، . (لالستبيان بين الجنسين

  .إعداد االستبيان إلى البيئة العربية

م النفس أعد هذا االستبيان إلى البيئة العربية أحمد محمد عبد الخالق، قسم عل

وبدأت عملية إعداد االستبيان بترجمته من اللغة . 2004جامعة الكويت عام 

ثم روجعت الترجمة من ثالثة أساتذة بقسم علم . اإلنجليزية إلى اللغة العربية



  2011فبراير          03العدد                                                                                                     مجلة التنمية البشرية   

   Revue de Développement Humain                                                               ISSN :  1112-8070                          :رد�� 

         

              

 193

وقد ُطِلب منهم تحديد مدى تكافؤ المعنى في اللغتين، . النفس جامعة الكويت

ند المقابل له في االستبيان األصلي وذلك بمراجعة كل بند معرب ومقارنته بالب

ونفذت التعديالت الالزمة التي قال بها األساتذة المراجعون . باللغة اإلنجليزية

ثم روجعت الترجمة العربية لالستبيان من قبل ثالثة من أعضاء هيئة . للترجمة

التدريس في قسم اللغة اإلنجليزية في جامعة الكويت، وهم ممن يتقنون اللغتين 

بعد ذلك ترجمت الصيغة العربية لالستبيان ترجمة عكسية . بية واإلنجليزيةالعر 

Back Translation  إلى اللغة اإلنجليزية من قبل مترجم مستقل ليست له دراية

وأخيرا تم فحص الترجمة العكسية اإلنجليزية لالستبيان من قبل مؤلفه . باالستبيان

وان الصيغة األصلية د كان عنوق. وقرر أن الترجمة دقيقة) سنايدر(األصلي 

  بدائل   أربعة  ضمن  بنوده عن  يجاب  و".  استبيان األهداف " لالستبيان هو

وبالتالي تتراوح الدرجة . 4إلى  1تتراوح الدرجة عن كل بند بين  و  أو اختيارات،

، وارتفاع الدرجة يدل على ارتفاع 32ـ  8الكلية نظريا على االستبيان بين 

  .ملالشعور باأل

  .الخصائص السيكومترية لالستبيان في البيئة الكويتية

  .حساب معامالت الصدق

تبين أن استبيان األمل يرتبط إيجابا باستبيانات تقيس التفاؤل وتقدير الذات       
والوجدان اإليجابي والرضا عن الحياة واالنبساط والسعادة والصحة النفسية 

استبيان األمل يرتبط سلبا بكل من  كما تبين أن. والصحة الجسمية والتدين
السبل يناظران  تم استخراج عاملي الطاقة و و. التشاؤم والوجدان السلبي والقلق

دار المتعدد أن دل تحليل االنح و. تماما ما تم استخراجه في الدراسة األصلية
تقدير الذات  الوجدان اإليجابي و هي على التوالي، التفاؤل وأهم منبئات األمل

  . ستماع إلى الموسيقاواال
  .حساب معامالت الثبات      

تم حساب معامل ألفا على عينة من طالب جامعة الكويت من الجنسين       
، 2004أحمد محمد عبد الخالق، . (0.68فبلغ . طالبا وطالبة 223تكونت من 

  ). 188ـ  187
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السابقة، يتبين من معامالت الصدق والثبات التي تم عرضها في الفقرات       

سواء في أمريكا أم في المجتمع الكويتي، أن استبيان األمل له خصائص 

لهذا االستبيان في خصائص لكن، ما مدى توافر هذه ال و .سيكومترية مرتفعة

هي التي سوف يتصدى  البيئة الجزائرية ؟ هذا التساؤل يثير مشكلة بحثية، و

  . اليةالباحث لدراستها في الجزء التالي من الدراسة الح

  .مشكلة الدراسة

  :تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية 

على ستبيان األمل ما معامالت الصدق التمييزي واالتفاقي والتعارضي ال) 1

  .عينة من الجنسين من البيئة الجزائرية

ما معامالت الثبات بطريقة إعادة تطبيق القائمة وطريقة حساب ألفا ) 2

  .على عينة من الجنسين من البيئة الجزائريةمل ستبيان األلكرونباخ ال

على عينة من الجنسين من استبيان األمل ما المعايير التائية لدرجات ) 3

   .البيئة الجزائرية

  .األملما الدرجات الفاصلة لتحديد مستويات ) 4

  : على البيئة الجزائرية اإلجراءات الميدانية لتقنين قائمة األمل

  .وصف االستبيان

أربعة منها تقيس السبل أو المسارات . بندا تقريريا 12االستبيان من  يتكون

وأربعة بنود األخرى تقيس الطاقة أو اإلرادة وأرقامها . 8، 6، 4، 1وتحمل أرقام 

فهي مشتتات  11، 7، 5، 3أما البنود التي تحمل أرقام . 12، 10، 9، 2. هي

ة الحالية أربعة بدائل وقد وضع معد االستبيان في الدراس. أو حشو فال تصحح

، 1صفر، . وتنال أربع درجات كما يلي. ال، قليال، متوسطا، كثيرا. لإلجابة وهي

وتجمع الدرجات على البنود الثمانية لتمثل الدرجة الكلية على استبيان . 3، 2

  ".استبيان األهداف"ويمكن تقديمه للمفحوصين باسم . األمل
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  .عينة التقنين

تراوحت . أنثى 305ذكرا و  324فردا؛ منهم  629من تكونت عينة التقنين 

وانحراف  22.03بمتوسط حسابي قدره . سنة 50ـ  15أعمار عينة الذكور بين 

بمتوسط . سنة 42ـ  16وتراواحت أعمار عينة اإلناث بين . 4.13معياري قدره 

تم سحب العينتين  و 3.74انحراف معياري قدره  و 21.84حسابي قدره 

من ثانويات والية باتنة، ومن كليات جامعة الحاج لخضر ) اثالذكور واإلن(

من مراكز التكوين  األطباء، و األساتذة و الموظفين و شملت الطلبة و بباتنة، و

من قبل استبيان األمل تم تطبيق  . المهني والتكوين شبه الطبي بمدينة باتنة

إلى شهر  2009استغرقت عملية التطبيق من شهر أكتوبر  و. الباحث شخصيا

  . 2010مارس 

  .الخصائص السيكومترية لالستبيان

بعد إجراءات التطبيق وتصحيح إجابات المفحوصين على استبيان األمل، 

واالستبيانات المطبقة معه، أسفرت هذه العمليات عن النتائج التالية فيما يتعلق 

  .بصدق وثبات االستبيان على عينتي البحث

  .ثالث طرقتم حساب معامل الصدق ب .الصدق

  . الصدق التمييزي أو قدرة االستبيان على التمييز بين مجموعتين متطرفتين)1

  .عينة الذكور      

حيث . لحساب هذا النوع من الصدق، تم استعمال طريقة المقارنة الطرفية      

تمت المقارنة بين عينتين تم سحبهما من طرفي الدرجات لعينة الذكور، حجم كل 

   ).324= ن (من العينة الكلية  % 27مفحوص بواقع سحب  87عينة يساوي 
 )5(الجدول رقم 

  .لعينة الذكور لداللة الفرق بين المتوسطين الحسابيين" ت"يبين قيم  

  العينة  

  المتغير

  87= ن  العينة الدنيا  87= ن  العينة العليا
  "ت"قيمة 

  ع  م  ع  م

  **23.37  2.13  12.74  3.70  23.96  األمل
  .0.01دالة إحصائيا عند مستوى " ت"قيمة ** 
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أن االستبيان يتميز بقدرة كبيرة على ) 5(في الجدول رقم " ت"يتبين من قيم 

مما يجعله يتصف بمستوى عال . التمييز بين المرتفعين والمنخفضين في األمل

  .من الصدق لدى عينة الذكور

  .عينة اإلناث

ن طرفي الدرجات لعينة تمت المقارنة كذلك بين عينتين تم سحبهما م      

من العينة  % 27مفحوص بواقع سحب  82اإلناث، حجم كل عينة يساوي 

   ).305= ن (الكلية 
 )6(الجدول رقم 

  .لداللة الفرق بين المتوسطين الحسابيين لعينة اإلناث" ت"يبين قيم 

  العينة

  المتغير

  82= ن   العينة الدنيا  82= ن   العينة العليا
  "ت"قيمة 

  ع  م  ع  م

  **32.81  2.07  12.83  0.99  21.36  األمل

  .0.01دالة إحصائيا عند مستوى " ت"قيمة **     

أن االستبيان يتميز بقدرة كبيرة على ) 6(في الجدول رقم " ت"يتبين من قيم 

مما يجعلها تتصف بمستوى عال . التمييز بين المرتفعين والمنخفضين في األمل

  .من الصدق لدى عينة اإلناث

  .الصدق االتفاقي) 2      

لحساب الصدق االتفاقي، تم تطبيق استبيان األمل مع استبيانات لقياس  و
والثقة بالنفس ). 1996هارون توفيق الرشيدي، (معنى الحياة كل من متغيرات 

وفعالية ، )1999جمال مختار حمزة، (والمثابرة  ).2000 عادل عبد اهللا محمد،(
أحمد محمد عبد الخالق، (والتفاؤل  ).1998(محمد السيد عبد الرحمن (الذات 
مايسة ( والسعادة ).2002مارتن سيلجمان، ( والسعادة الحقيقية ).62، 1998

مجدي (الرضا عن الحياة و ). 32، 1995أحمد النيال، ماجدة خميس علي، 
  . )1998محمد الدسوقي، 

ت معامالت االرتباط بين استبيان األمل ومتغيرا) 7(يبين الجدول رقم  و
السعادة  التفاؤل و فعالية الذات و والمثابرة  والثقة بالنفس  معنى الحياة و

  .الرضا عن الحياة السعادة و و الحقيقية
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 :)7(الجدول رقم 

  معامالت االرتباط  حجم العينة  العينات  المتغّيرات

  األمل

معنى 

  الحياة

  ذكور
  إناث

  ذكور وٕاناث

115  
98  
213  

0.374**  
0.262**  
0.323**  

قة الث

  بالنفس

  ذكور
  إناث

  ذكور وٕاناث

115  
98  
213  

0.628**  
0.575**  
0.600**  

  

  المثابرة

  

  ذكور
  إناث

  ذكور وٕاناث

52  
48  
100  

0.603**  
0.461**  
0.577**  

فعالية 

  الذات

  ذكور
  إناث

  ذكور وٕاناث

43  
45  
88  

0.761**  
0.783**  
0.785**  

  التفاؤل

  ذكور
  إناث

  ذكور وٕاناث

19  
21  
40  

0.266*  
0.273*  
0.247**  

السعادة 

  الحقيقية

  ذكور
  إناث

  ذكور وٕاناث

64  
54  
118  

0.603**  
0.625**  
0.597**  

  السعادة

  ذكور
  إناث

  ذكور وٕاناث

41  
27  
68  

0.440**  
0.765**  
0.594**  

الرضا عن 

  الحياة

  ذكور
  إناث

  ذكور وٕاناث
  

0.342*  
0.453*  
0.362**  

  .0.05وى دالة عند مست. * 0.01دالة إحصائيا عند مستوى ** 

أن استبيان ) 7(يتبين من معامالت الصدق التعارضي في الجدول رقم 
، يتصف بمعامالت صدق مرتفعة الرتباطه اتفاقيا بداللة إحصائية مع كل األمل
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 وفعالية الذات والتفاؤل والسعادة الحقيقيةوالمثابرة من معنى الحياة والثقة بالنفس 
  .الرضا عن الحياةوالسعادة و 

  .الصدق التعارضي) 3      

لحساب هذا النوع من الصدق، تم تطبيق استبيان األمل مع قائمة بيك       
واستبيان معمرية لقياس  )165 ،2001بدر محمد األنصاري، ( .لقياس اليأس

واستبيان ). 191ـ  189، 2007بشير معمرية، . (الشعور باليأس لدى الراشدين
وقائمة بيك الثانية ). 62، 1998أحمد محمد عبد الخالق، . (قياس التشاؤم

أحمد محمد (واستبيان قياس القلق ). 1990غريب عبد الفتاح غريب، (لالكتئاب 
  ).41، 2000عبد الخالق، 

  معامالت االرتباط بين استبيان األمل يبين ) 8(الجدول رقم 

  .متغيرات اليأس والتشاؤم واالكتئاب والقلق و

  الت االرتباطمعام  حجم العينة  العينات  المتغّيرات

  األمل

  

  

  بيك/ اليأس

  

  ذكور
  إناث

  ذكور وٕاناث

21  
87  
108  

- 0.617**  
- 0.424**  
- 0.543**  

  معمرية/ اليأس

  ذكور
  إناث

  ذكور وٕاناث

21  
87  
108  

- 0.459**  
- 0.430**  
- 0.441**  

  التشاؤم

  ذكور
  إناث

  ذكور وٕاناث

74  
68  
142  

- 0.242*  
- 0.286*  
- 0.277**  

  

  االكتئاب

  

  ورذك
  إناث

  ذكور وٕاناث

43  
52  
95  

- 0.624**  
- 0.807**  
- 0.646**  

  القلق

  ذكور
  إناث

  ذكور وٕاناث

41  
27  
68  

- 0.175  
- 0.408*  
- 0.289*  

  .0.05دالة إحصائيا عند مستوى . * 0.01دالة إحصائيا عند مستوى ** 
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أن استبيان األمل ) 8(يتبين من معامالت الصدق التعارضي في الجدول رقم 
صف بمعامالت صدق مرتفعة الرتباطه تعارضيا بداللة إحصائية مع كل من يت

  . اليأس والتشاؤم واالكتئاب والقلق
 .تم حساب الثبات بطريقتين .الثبات

  .طريقة تطبيق وٕاعادة تطبيق االختبار) 1
  .طريقة حساب معامل ألفا لكرونباخ) 2

               بيقمعامالت الثبات بطريقة إعادة التطيبين  )9(الجدول رقم 

  .وطريقة حساب معامل ألفا لكرونباخ

  معامل الثبات  العينات حجم  العينة نوع  نوع معامل الثبات

  )بعد أسبوعين(طريقة إعادة التطبيق 
  )بعد أسبوعين(طريقة إعادة التطبيق 
  )بعد أسبوعين(طريقة إعادة التطبيق 

 ذكور

 إناث

 كلية

93  
83  
176 

0.783**  
0.759**  
0.772**  

  معامل ألفا لكرونباخ
  معامل ألفا لكرونباخ
  معامل ألفا لكرونباخ

 ذكور

 إناث

 كلية

324  
305  
629 

0.667  
0.731  
0.705  

  .0.01دالة إحصائيا عند مستوى ** 
  .مجاالت استعمال استبيان األمل  

  :يمكن استعمال استبيان األمل في المجاالت التالية  
  .مللتقدير ما لدى الفرد من سلوك األ) 1 
  .في المستقبل واإلنجازيللتنبؤ ما سوف يكون عليه سلوك الفرد الصحي ) 2 

التخاذ إجابات المفحوص على أسئلة االستبيان كمادة أولية تبنى عليها ) 3
  .مقابلة عيادية

إلجراء البحوث النفسية من أجل التعرف على مدى تواجد األمل لدى ) 4
فة في األمل، أو العالقة بين األمل األفراد، أو الفروق بين الجماعات المختل

 .ومتغيرات سلوكية أخرى

  .∗المعايير

  : المعيارية االنحرافات و الحسابية المتوسطات:  أوال

                                                 
 *���	
���ه ��� �� ��� ���� أو ��� أو ����اه ا���
�� ا�$ر� ت ا�� '�� و&��ھ  �� ا�$ر� ت ا��
� ر"� ��! ر�� در�� ��د ��( .

�@ م ا��� *<� :	�6  ا��=-�>�ن :	9 أدوات ا�!� س و�6�7  5 )��
�� إط23  �� * ل إ��اء ا�.-�ث، *�( )��
�� ا�$ر� ت ا
  .ا��� أ� ��ا :� ���دھ 
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  .للجنس وفقا المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات يبين)10(رقم الجدول
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي حجم العينة العمر الجنس

  الذكور

 إلناثا

  50 ـ 15
 42ـ  16

324  
305 

17.41  
17.58 

3.54  
3.51 

  
  : التائية المعيارية الدرجات:  ثانيا

  :عينة الذكور 
  

   المعيارية التائية والدرجات الخام الدرجاتيبين ) 11( رقم الجدول

   324=الذكور ن لعينة 

  درجة تائية  درجة خام  درجة تائية  درجة خام  درجة تائية  درجة خام
0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

1  
3  
6  
8  
11  
14  
17  
20  
23  

9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  

26 
28  
31  
34  
37  
40  
43  
45  
48  

18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  

51  
54  
57  
60  
63  
65  
68  

  

  

	�� ا���ث.  

  التائية والدرجات المعيارية الخام الدرجاتيبين ) 12( رقم الجدول

  .305= لعينة اإلناث ن 

  درجة تائية  درجة خام  درجة تائية  درجة خام  درجة تائية  درجة خام
0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

1  
5  
6  
9  

12  
15  
18  
21  
23  

9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  

26  
29  
32  
35  
38  
40  
43  
46  
49  

18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  

52  
54  
57  
60  
63  
66  
68  

  

  .تحديد مستويات األمل
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الدرجة  و  لألمل مستعمال الدرجات الخامحدد الباحث أربع مستويات 
  .المعيارية التائية كما يلي

  .عينة الذكور

 الدرجات الفاصلة لتحديد مستويات األمليبين ) 13(الجدول رقم 

  .324= لعينة الذكور ن  
  مستويات األمل  الدرجة المعيارية التائية  الدرجة الكلية الخام

  ال أمل  درجة 11ـ  1  4ـ  0
  أمل قليل  درجة 26ـ  14  9ـ  5

  أمل متوسط  40ـ  28  14ـ  10
  أمل كبير  فأكثر 43  24ـ  15

  
  .عينة اإلناث

الدرجات الفاصلة لتحديد مستويات األمل لدى عينة يبين ) 14(الجدول رقم 

  .305= اإلناث ن 
  مستويات األمل  الدرجة المعيارية التائية  الدرجة الكلية الخام

  ال أمل  درجة 12ـ  1  4ـ  0
  أمل قليل  درجة 26ـ  15  9ـ  5

  أمل متوسط  40ـ  29  14ـ  10
  أمل كبير  فأكثر 43  24ـ  15

  المراجع

. دراسة عاملية: التفاؤل وصحة الجسم ). 1998(أحمد محمد عبد الخالق  .1
, جامعة الكويت. المجلد السادس والعشرون العدد الثاني, مجلة العلوم االجتماعية

 .مجلس النشر العلمي

اإلسكندرية، . ة التطورية للقلقالدراس). 2000(أحمد محمد عبد الخالق  .2
 .دار المعرفة الجامعية

. لألمل" سنايدر"الصيغة العربية لمقياس ). 2004(أحمد محمد عبد الخالق  .3
القاهرة، رابطة األخصائيين . دراسات نفسية المجلد الرابع عشر العدد الثاني

 ).رانم(النفسيين المصرية 
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ل المشكالت وعالقته أسلوب ح). 1999(العارف باهللا محمد الغندور  .4

جودة "بحوث المؤتمر الدولي السادس لمركز اإلرشاد النفسي . بنوعية الحياة
 .القاهرة، مركز اإلرشاد النفسي جامعة عين شمس". الحياة

. لليأس" بيك"إعداد صورة عربية لمقياس ). 2001(بدر محمد األنصاري  .5
اإلرشاد النفسي جامعة مركز , القاهرة. مجلة اإلرشاد النفسي العدد الرابع عشر

 .عين شمس

استبيان لقياس الشعور باليأس لدى الراشدين ). 2007(بشير معمرية   .6
بحوث ودراسات متخصصة في علم . وتقنينه على عينات من البيئة الجزائرية

 . الجزائر، منشورات الحبر. النفس، الجزء األول

ر جنس الفروق في المثابرة وفقا لمتغي). 1999(جمال مختار حمزة  .7

كلية . التربية للبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية. األطفال ومستوى تعليم األب
 .التربية، جامعة األزهر

: مراجعة . ليلى الجبالي: ترجمة . الذكاء العاطفي). 1995(دانييل جولمان  .8
الكويت، المجلس الوطني . 262سلسلة عالم المعرفة، العدد . محمد يونس

 .واآلدابللثقافة والفنون 

الهوية، االغتراب، : الصحة النفسية ). 2000( عادل عبد اهللا محمد .9

 .القاهرة، دار الرشاد. الطبعة األولى. االضطرابات النفسية

الفعالية الذاتية وأساليب مواجهة ). 2008(عبد المحسن إبراهيم ديغم  .10

علم دراسات عربية في . الضغوط كمتغيرات محكية للتمييز بين األمل والتفاؤل
 .)رانم(رابطة األخصائيين النفسيين المصرية القاهرة، . النفس، المجلد السابع العدد األول

التعليمات ). د(مقياس االكتئاب ). 1990(غريب عبد الفتاح غريب  .11

القاهرة، مكتبة النهضة . الطبعة الثانية. ودراسات الثبات والصدق وقوائم المعايير
 .المصرية

تعريب ونشر . ة األولىالطبع. تعلم التفاؤل ).1998(مارتن سيلجمان   .12
 .ـ الرياض) 2003(مكتبة جرير

السعادة الحقيقية،استخدام علم النفس اإليجابي ).2002(مارتن سيلجمان  .13

 .الرياض، مكتبة جرير. الحديث لتحقيق أقصى ما يمكنك من اإلشباع الدائم
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قتها السعادة وعال). 1995(مايسة أحمد النيال، ماجدة محمد خميس   .14

مجلة . ببعض المتغيرات النفسية والشخصية لدى عينة من المسنين والمسنات
 .القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب. علم النفس، العدد السادس والثالثون

دراسة ألبعاد الرضا عن الحياة ). 1998(مجدي محمد الدسوقي   .15

. ن صغار السنوعالقتها بعدد من المتغيرات النفسية لدى عينة من الراشدي
القاهرة، مكتبة . المجلة المصرية للدراسات النفسية، المجلد الثامن العدد العشرون

 .األنجلو المصرية

. فاعلية الذات لدى المدخنين). 1998(محمد السيد عبد الرحمن   .16
القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر . دراسات في الصحة النفسية، الجزء األول

  .والتوزيع
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���� 

  

 .C 1991سنايدر وآخرون . ر. سي  )قياس األهداف(  بيان لقياس األملاست

R. Snyder & others  
  ..............................الجنس  ..................................العمر

  ..........................المستوgتعليمي................................المهنة

  ..........................................................التخصص العلمي  

  : تعليمات

فيما يلي مجموعة من العبارات التي تصف تفكيرك وكيف تحقق أهدافك في 

تحت  Xاقرأها جيدا، ثم بين مدى انطباقها عليك، وذلك بوضع عالمة . الحياة

  .أجب عن كل العبارات. كلمة ال أو قليال أو متوسطا أو كثيرا
 

  كثيرا  متوسطا  قليال  ال  الـعـــــــــبـارات

  ـ أستطيع أن أفكر في عدة طرق للتخلص 1
  من مأزق أو مشكلة 

.....  .....  .....  .....  

  .....  .....  .....  .....  ـ أسعى بكل اهتمام وجدية لتحقيق أهدافي 2
  .....  .....  .....  .....  ـ أشعر بالتعب في  معظم الوقت 3
  .....  .....  .....  .....  ة أكثر من طريقة لحلهاـ لكل مشكل 4
  .....  .....  .....  .....  ـ أنهزم بسهولة في أي جدال 5
ـ هناك أكثر من طريقة عندي للحصول على  6

  األشياء المهمة لي في الحياة
.....  .....  .....  .....  

  .....  .....  .....  .....  ـ أشعر بالقلق على صحتي 7
  أجد وسيلة لحل المشاكل  ـ بإمكاني أن 8

  حتى عندما تحبط اآلخرين
.....  .....  .....  .....  

  .....  .....  .....  .....  ـ لقد حّسنت تجاربي السابقة إعدادي للمستقبل  9
  .....  .....  .....  .....  أنا ناجح جدا في حياتي. 10
  .....  .....  .....  .....  عادة ما يصيبني القلق حول بعض األمور. 11
  .....  .....  .....  .....  عادة ما أحقق األهداف التي وضعتها لنفسي. 12
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  معرفة اللسانية الماورائية

  ودورها في تحديد الكفاءة المعرفية واإلستخدامية للغة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جامعة تلمسان      سجلماسي محمد األمين.أ  
 

  

  

     :مقدمة 

ة ما إن التوجه الرئيسي في هذا البحث هو محاولة تحديد إجرائية استخدام المعرف

الكتساب ) connaissances métalinguistiques(وراء المعرفة اللسانية 

أو معرفة ما وراء ( المعرفة اللسانية الماورائية يمكن تعريف. اللغة لدى المتعلم

تخص ما يبنيه الفرد من معرفة عن نفسه  بأنها معرفة ثالثية األبعاد) المعرفة

للغة، ثم قدرة هذا األخير على إدراك عمله كمتعلم  كمتعلم للغة، ما يمكن للفرد

إن البحوث . الحالة المعرفية التي يكون عليها نسبة إلى اللغة التي يتعلمها

األخيرة التي جرت في مجال تعليمية اللغات وفي علم النفس المعرفي على وجه 

الخصوص، باءت تعتبر بأن قضية تعلم اللغة ال ترتبط في جوهرها باكتساب 

ألن اكتساب هذه األخيرة قد يكون شبه آلي ويأتي تلقائيا مع (ية المعرفة اللسان

، بل أن اكتساب القدرة على ممارسة الضبط اللغوي )اكتساب القدرة األدائية للغة

إنما هو مرتبط في الجوهر ببناء المعرفة ما وراء المعرفة اللسانية لدى المتعلم 

يجدر أن تطرح  لذا). Gombert 1990، قونبير Flavell 1993فالفيل (

لقد . قضية كيفية استيعاب هذا النوع من المعرفة في إطار تعلم أي لغة مقصودة

أخد طرح قضية اكتساب المعرفة ما وراء المعرفة في مجال علم النفس المعرفي 
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عدة اتجاهات حيث برز الحديث في البداية عن تنوع أشكال المعرفة ما وراء 

ستخدم لهذه المعرفة، وذالك فيما يتعلق بكيفية المعرفة عموما لدى المتعلم أو الم

 ). 1999  جيقلييون، &  ريشارد ( استخدام ذاكرة العمل والذاكرة الطويلة المدى 

، حيث تحدد  وراء المعرفة  فقد تم وضع إطار مرجعي لتصنيف المعرفة ما 

اعتقادا أنها تضم معرفة الفرد بالذات المتعلمة أو المستخدمة للمعرفة 

)connaissances liées à la personne apprenante( معرفة تخص محتوى المهمة ،

)tâche connaissances liées à la tâche( ، تخص استراتيجيات اكتساب  معرفة و

 Flavell  ،فالفيل(  )connaissances de stratégies(المعرفة وكيفية استخدامها 

قضية المعرفة ما وراء وفي ما يخص تعلم اللغة تحديدا نجد طرح ). 1993

المعرفة الذي تم في إطار اكتساب القدرة على ضبط استراتيجيات محاولة الفهم 

النصي لدى الفرد القارئ الناسخ، حيث حدد مجال هذا النوع من المعرفة في 

، المعرفة المتعلقة )connaissances liées au texte(المعرفة بالنص في حد ذاته 

  connaissances liées à la tâche de comprehension du)بمهمة الفهم للنص

texte)  ،  المعرفة الخاصة بالفرد الذي يملك قدرة الفهم للنص)connaissances 

liées à la personne ( ، ثم المعرفة الخاصة باإلستراتيجيات)connaissances de 

  stratégies () ،براونBrown 1978  باريس،& مييرسMyers & Paris ،

كما نجد أيضا في أدبيات علم النفس المعرفي طرح آخر يخص معرفة ). 1978

ما وراء المعرفة وهو أن هذا النوع من المعرفة يعرف تطورا مع نمو الخبرة 

اللسانية لدى الفرد المتعلم، وبالتالي أصبح معروفا بأن للمعرفة ما وراء المعرفة 

 معرفة صارحةشكل فيمكن لهذه المعرفة أن تظهر في .  وجهان اثنان

)connaissances déclaratives( إجرائية معرفة  أو في شكل)connaissances 

procédurales( . فإنما هي المعرفة اللسانية التي يستطيع أن  المعرفة الصارحةأما

مثال، وصف (يصرح بها الفرد باستخدام اللغة االصطالحية الواصفة لذات اللغة 

،  ...م الكلمة أو الجملة أو النص أو الخطابالقواعد النحوية، وصف مفهو 

فإنما هي المعرفة اإلجرائية أما ...). وصف تحليل النظام اللساني للغة المتعلمة
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      المعرفة التي يستطيع بها الفرد أن يراقب أداءه اللغوي تلقائيا أثناء اإلنتاج 

إعادة الصيغة  كتصحيح األخطاء عند الكالم أو الكتابة، أو(أو الفهم اللغويين 

الكالمية أو الكتابية في حالة غموض التركيب النحوي أو الداللي للمنتوج 

هنالك نماذج نظرية عديدة تخص ارتقاء التحصيل اللغوي مع اكتساب ). اللغوي

المعرفة ما وراء المعرفة اللسانية، وهي تطرح قضية طبيعة العالقة بين المعرفة 

هاذين النوعين من المعرفة في تحقيق االرتقاء  الصارحة والمعرفة اإلجرائية ودور

إنتاجا (نجد النموذج الذي يرى أصحابه بأن االرتقاء في األداء اللغوي . اللغوي

إنما يتم ببناء حجم كبير من المعرفة الصارحة حول اللغة المتعلمة ) وفهما

ئية ، وبتحويل المعرفة الصارحة إلى معرفة إجرا)األخرى وحول اللغات المتعلمة(

تسمح بإيجاد طرق تنفيذ األداء اللغوي وتنفيذ العمل الرقابي للحدث اللغوي 

) procéduralisation( التوسيل، ويتم ذالك من خالل عملية )التعبيري أو الفهمي(

الصارحة التي يقوم بها متعلم اللغة مع ارتقاء مستواه اللغوي من جهة  للمعرفة

من جهة أخرى من خالل محاولة هذا ، و )صنع معطيات لغوية قابلة للتنفيذ(

صنع مفاهيم معرفية (لطرق أداءه اللغوي  )explicitation (رتفسي األخير بناء

كما نجد نموذج ).  Anderson 1983أندرسن ) (محللة حول اللغة واستخدامها

آخر يعتمد الفكرة بأن االرتقاء في الخبرة اللسانية إنما يقوم على تحقيق مسارين 

أما المسار األول فإنه يتمثل في عمليات التحليل . تساب اللغةفي عملية اك

)opérations d’analyse ( للمعرفة اللسانية عن طريق التأمل في القدرة األدائية

، ويتمثل المسار )باالنتقال من المعرفة اإلجرائية إلى المعرفة الصارحة(للغة 

من خالل تجميع العمل  (automatisation)الثاني في تحقيق آلية األداء اللغوي 

باالنتقال من المعرفة الصارحة إلى المعرفة (التدريبي والممارسة للغة المتعلمة 

نجد أيضا نموذج آخر يتحدث ). Bialystok ، 1990بيالسستوك   ) (اإلجرائية

عن كيفية االرتقاء في اكتساب اللغة لدى المتعلم، وذالك من خالل الوصف 

التي يبنيها المتعلم حول  )redescription des représentations( التكراري للتمثالت

-Karmiloffسميث،-كارميلوف( اللغة المتعلمة وفقا لنمو وتطور الخبرة اللسانية
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smith 1979- 1987 .( تمثالت المعرفة اللسانية لدى الفرد  فيتغير محتوى

لغوية المتعلم من التعبير عن الملموس أو المحسوس أو المدرك من القضايا ال

 إلى   )représentations syncrétiques des connaissances sur la langue( المحللة

   المفهوم بناء  إطار عملية   في مجردة  بصورة  بناؤه  عما تم  التعبير

)représentations conceptualisées des connaissances sur la langue(  
 

 :التساؤل اإلشكالي الرئيسي

 قراءة والنسخ متعلم اللغة الثانية؟ هل يحتاج في تّعلمه للغة بناءكيف يتعلم ال

عن طريق ) connaissances métalinguistiques( معرفة ما وراء المعرفة اللسانية

؟ أم أن اكتساب  )l’autoréférenciation langagière(التفكير االنعكاسي في اللغة 

اكتساب المهارات (الفهم اللغويين اللغة ّإنما هو مّجرد اكتساب آلليات اإلنتاج و 

   )؟ habilités linguistiquesاللسانية، 

يحتاج إلى ) كما هو الحال بالنسبة للغة األولى(إذا كان تعلم اللغة الثانية 

بناء معرفة ما وراء المعرفة اللسانية، ما هي أنواع هذه المعرفة وما هي نمطية 

   تعلم للغة؟تنظيم هذا النوع من المعرفة لدى الفرد الم

  :الفرضية الرئيسية

 (connaissances linguistiques) يتعلم الفرد اللغة الثانية مع بناء معرفي لساني

وهي (connaissances métalinguistiques) وبناء معرفة ما وراء المعرفة اللسانية

 structures de) مجموعة من األبنية المعرفية تخص اللغة المتعلمة، تكون ثابتة

connaissances stables)  ظرفية أو (structures de connaissances 

transitoires)  .كما هي عبارة عن التمثالت المعرفية (représentations de 

connaissances)  أوالتأويلية)représentations d’interprétations( )  ريشارد

Richard  وجيقلييون ،Ghiglione  ،1999 ( د حول اللغة التي يصنعها الفر

ال  ).لغة االصطالح(المتعلمة، ويستطيع أن يصرح بها باستخدام اللغة ذاتها 

 يقتصر بناء المعرفة ما وراء المعرفة اللسانية على المعرفة اإلجرائية

)connaissances procédurales(  للغة المتّعلمة وهي المعرفة التي تسمح للفرد من
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ح األخطاء عند الكالم أو عند الكتابة على تصحي(أن يراقب أداءه اللغوي اآلني 

الفور، إعادة اّلصيغة الكالمية أو الكتابية في حالة غموض المعنى أو التركيب 

بل يذهب الفرد في بنائه للمعرفة حول اللغة إلى بناء معرفة ...) النحوي للجمل

لفرد ، وهي المعرفة التي تتمثل في قدرة اconnaissances déclaratives)  (صارحة 

على إدراك القواعد النحوية والتصريح بها، أو في قدرته على وصف تحليل 

ويكون ذالك ممكنا لدى الفرد . المواضيع اللسانية خارج نطاق استخدام اللغة

 objet de)حينما يتعلم كيف ينظر إلى اللغة لكي تكون موضوع تفكير

réflexion)  وموضوع تحليل)objet d’analyse.( 

الفرضية احتاج هذا البحث إلى تجربة أقيمت على ثالثة  لمعالجة هده

سنوات من بداية  3بعد (مجموعات من التالميذ من المستوي التعليمي االبتدائي 

 10بعد (والثانوي ) سنوات من بداية تعلم اللغة 7بعد (والمتوسط ) تعلم اللغة

ور المعرفة ما تتضمن هذه التجربة دراسة بناء وتط).  سنوات من بداية تعلم اللغة

لدى متعلم اللغة في مختلف ) أو المعرفة اللسانية الماورائية(وراء المعرفة اللسانية 

كما نتناول في هذه التجربة أيضا . أشكالها مع تحديد األحجام النسبية لها

 .موضوع تطور هذا النوع من المعرفة لدى المتعلم خالل المسيرة التعّلمية للغة

  :الفرضيات العملية

باعتبارها اللغة النموذجية المقصودة للتعلم (دث مع تعلم الفرد للغة الثانية يح

بناء معرفة لسانية وبناء معرفة ما وراء المعرفة اللسانية ) في هذا العمل البحثي

)construction de connaissances métalinguistiques(  . يمكن تصور بناء النوع

تساؤالت  3 مستويات نوعية تتناسب مع  3الثاني من المعرفة بأنها معرفة تضم 

  .جوهرية يطرحها المتعلم في مسيرته التعلمية للغة

يبنى متعلم اللغة " ؟من أي شيء تتكون اللغة:" إن التساؤل الجوهري األول هو

تخص مثال (représentations de connaissances)   بهذه الكيفية تمّثالت معرفية

، القاعدة النحوية، النظم التعبيرية، النظم الفهمية الكلمة، الجملة، النص، السياق

ويساعد هذا النوع من التساؤل على بناء المعرفة  ما وراء ...) للكالم وللنص
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 métaconnaissances structurelles d’analyse d’objets(المعرفة اللسانية البنيوية 

linguistiques(.  

كيف يتم استخدام " : م اللغة هوني الذي يطرحه متعلإن التساؤل الجوهري الثا

؟ يبني متعلم اللغة بهذه الكيفية تّمثالت معرفية تتعلق اللغة على الوجه الصحيح

كيف أكتب رسالة؟، كيف أكتب نصا أدبيا؟ ،كيف : مثال(بكيفيات اآلداء اللغوي، 

أقرأ النص األدبي لكي أحسن فهمه؟ ما هو مفهوم التمّكن من اللغة؟ هل يكفي 

لفرد قواعد اللغة لكي يصبح متمكنا من هذه اللغة؟، هل يكفي أن أن يعرف ا

يساعد  و..) يحمل الفرد القدرة التواصلية باستخدام اللغة حتى يكون متمكنا منها؟

          هذا النوع من التساؤل على بناء المعرفة ما وراء المعرفة اللسانية الوظيفية

)métaconnaissances fonctionnelles d’analyse d’objets linguistiques(. 

كيف يمكن تعلم :"أما التساؤل الجوهري الثالث الذي يطرحه متعلم اللغة فهو

يبنى متعلم اللغة بهذه الكيفية تمّثالت ". استخدام اللغة على الوجه الصحيح؟

مثال، القراءة الصامتة ( معرفية تخص استراتيجيات التعلم واستخدام اللغة 

ت رجوع إلى الوراء وٕاعادة قرائية لتحسين الفهم للنص، إن للنصوص تتضمن فترا

دراستي للمفردات في إطار تعلمي للغة يساعدني على تحسين مستوى التحصيل 

الداللي عند قراءة النصوص المعقدة، إن دراستي لألدب في إطار تعلمي للغة 

ند يساعدني على تحسين مستوى األداء السردي لألفكار وعلى تنويع األسلوب ع

ويساعد هذا النوع من التساؤل على بناء المعرفة ما وراء ....). الكتابة النصية

 métaconnaissances stratégiques(المعرفة اللسانية االستراتيجية في تعلم اللغة

d’apprentissage linguistique(.  

يحتاج بناء المعرفة الصارحة وجود حجم قاعدي من المعرفة اإلجرائية  
)connaissances procédurales  ( لدى متعلم اللغة ألنها هي المحرك للتفكير

 .)l’autoréférenciation langagière(االنعكاسي في اللغة من طرف المستخدم 

)  connaissances déclaratives( كما نعتقد فرضا أن تشكل المعرفة الصارحة

اللسانية لدى الفرد، حول اللغة المتعلمة في إطار بناء المعرفة ما وراء المعرفة 
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واالستراتيجي، حتى يكون   أن يكون متكافئا على المستوى البنيوي والوظيفي يجب

وٕاذا كان تعلم اللغة الجيد يحتاج إلى بناء المعرفة الصارحة . التعلم حقيقي وجيد

 structurel, fonctionnel et) (البنيوي والوظيفي واالستراتيجي(في أبعادها الثالثة 

stratégique(  فيجدر أن يكون حجم المعرفة الصارحة للغة المتعلمة لدى متعلمي،

اللغة الثانية الجيدين يفوق بكثير حجم هذا النوع من المعرفة لدى المتعلمين 

  .الضعفاء

  
حجم بناء المعرفة اللسانية الصارحة لدى متعلمي اللغة الثانية : نتائج التجربة 

معرفة اللسانية من طرف متعلم اللغة من خالل دراسة عملية تحليل وحدات ال

 ):الفرنسية(الثانية 

 الفرنسية: سنوات تعلم للغة الثانية 3(المستوى التعليمي االبتدائي / 1

  

 حجم بناء المعرفة اللسانية الصارحة لدى متعلمي اللغة الثانية من خالل :  1الجدول 

من ) الفرنسية(للغة الثانية دراسة عملية تحليل وحدات المعرفة اللسانية من طرف متعلم ا
 )%(المستوى التعليمي االبتدائي 

 )0.001، دالة إحصائيا 13.82 ، القيمة الجدولية 2=، درجة الحرية109.22=2ك*(

  

سنوات من بداية تعلمهم للغة  3من الممكن لمتعلمي اللغة الثانية بعد  /1-1

أن يقوموا إجماال ببناء معرفة صارحة للغة المتعلمة أو من ) الفرنسية(الثانية 

حولها، كما ٌيظهرون استطاعة واضحة للقيام بوصف هذه المعرفة باستخدام ذات 

لة إجماال من طرف األفراد المتعلمين وصلت نسبة القضايا اللغوية المحل. اللغة

 %حجم القضايا اللغوية المحللة  المعرفة اللسانية الصارحة

 *75,67 المستوى البنيوي

 33,71 المستوى الوظيفي

 1,38 المستوى االستراتيجي
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أي ثلث القضايا ( %33,28للغة الثانية من المستوى التعليمي االبتدائي إلى 

  ) .1الجدول ) (اللغوية المعروضة للتحليل على متعلمي هذه اللغة

شيء وارد نستخلص من هذه النتيجة أن التفكير االنعكاسي في اللغة المتعلمة 

كما يظهر جليا . لك حتى مع بداية تعلم اللغة المقصودةلدى متعلمي اللغة، وذا

بأن المتعلم للغة ال يكتفي ببناء المعرفة اإلجرائية في تعلمه للغة، باكتساب آليات 

اإلنتاج اللغوي كما يظهر ذالك في الكالم أو الكتابة،  وٕانما يمر بمرحلة تعلمية 

موضوع تفكير  أخرى تتمثل في أن يتعلم كيف ينظر إلى اللغة لكي تكون

  .  كيفية استخدامها ذالك ببناء معرفة صارحة تتعلق باللغة المتعلمة و و  وتحليل،

وصل حجم بناء المعرفة الصارحة البنيوية للغة المتعلمة إلى   /1-2

  ،  هي القدرة على وصف التمثالت الخاصة بالكلمة، أو الجملة ، و67.75%

يليه حجم بناء المعرفة ... . ويةأو النص، أو الخطاب، أو القواعد النح  

، وهي القدرة على وصف التمثالت المتعلقة %33.71الصارحة الوظيفية ب

الخاصة بالوظيفة، كوصف مفهوم كفاءة التمكن من اللغة، أو كفاءة  بالمعرفة

التمكن من التواصل باستخدام اللغة، أو كفاءة التمكن من فهم كيفية استخدام 

إال أنه يبقى حجم بناء المعرفة الصارحة ... تعلمةالنظام النحوي للغة الم

هي القدرة  ، و)% 1.38( االستراتيجية  ضعيف جدا في المستوى االبتدائي 

على وصف تمثالت المعرفة االستراتيجية الخاصة بتعلم اللغة،  كتحديد األهداف 

    تعبيري ال ( اللغوي الجيد   في تحقيق تعلم األداء النهائية الوسيلية  المرحلية و

  ). 1الجدول ) (أو الفهمي

نستخلص من هذه النتيجة أن بناء المعرفة الصارحة للغة المتعلمة ال يكون 

فيكون التعبير عن المعرفة الصارحة . متكافئا في المراحل األولى من تعلم اللغة

البنيوية هو األكثر تداوال لدى المتعلم، مقارنة له بالتعبير عن المعرفة الصارحة 

أما حجم بناء المعرفة الصارحة االستراتيجية فيبقى ضعيف جدا في . وظيفيةال

  .بداية تعلم اللغة
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إن حجم بناء المعرفة الصارحة الخاصة باللغة المتعلمة بمستويها / 1-3

البنيوي والوظيفي هو أكبر بكثير لدى متعلم اللغة الجيد مقارنة بالمتعلم الضعيف 

نستنتج من هذا أن ارتفاع مستوى األداء اللغوي يتطلب بناء حجم ). 2الجدول (

إن هذه النتيجة تثبت صحة . كبير من المعرفة الصارحة الخاصة بالغة المتعلمة

كما أن . فرضية وجوب حجم كبير من المعرفة الصارحة الكتساب الخبرة اللسانية

تحليل القضايا اللغوية تعلم اللغة على الوجه الصحيح يتطلب اكتساب القدرة على 

عن طريق التفكير االنعكاسي في اللغة ويكون ذالك على وجود مستوى أدنى من 

  .القدرة على األداء اللغوي التعبيري والفهمي

 حجم بناء المعرفة اللسانية الصارحة وفقا لمستوى الخبرة اللسانية :  2الجدول 

 )%(بتدائي لدى متعلمي اللغة الثانية من المستوى التعليمي اال

 )0.001، دالة إحصائيا 10.83، القيمة الجدولية 1=رجة الحرية، د34.5=2ك*(

 

 ):الفرنسية: سنوات تعلم للغة الثانية 7(المستوى التعليمي المتوسط /  2

   حجم بناء المعرفة اللسانية الصارحة لدى متعلمي اللغة الثانية:  3الجدول 
لم اللغة الثانية من خالل دراسة عملية تحليل وحدات المعرفة اللسانية من طرف متع

 )%(من المستوى التعليمي المتوسط  ) الفرنسية(

 )%(حجم القضايا ا للغوية المحللة  حةار الص اللسانية  المعرفة

 *64,37 البنيويالمستوى 

 32,01 الوظيفيالمستوى 

 37,01 اإلستراتيجيالمستوى 

 مستوى ا لخبرة ا للسانية

 المستوى الجيد المستوى الضعيف

حجم القضايا اللغوية المحللة 

)%( 

حجم القضايا اللغوية 

 )%(المحللة 

اللسانية   المعرفة

 رحةاالص

 البنيويالمستوى  *94,38 41,25

 الوظيفيالمستوى  *47,32 18,9

 اإلستراتيجيالمستوى  2,75 0
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 )0.001ا ، دالة إحصائي13.82، القيمة الجدولية 2=، درجة الحرية28,79=2ك*(

  

بأن قدرة بناء المعرفة  1مقارنة له بالجدول  3يمكن أن نالحظ من الجدول /2-1

سنوات من بداية التعلم لهذه  7الصارحة للغة ارتفعت لدى متعلم اللغة الثانية بعد 

كما ٌيظهر هذا األخير أكثر فأكثر قدرته على وصف هذه ). الفرنسية(اللغة 

وصلت نسبة القضايا اللغوية المحللة . مة ذاتهاالمعرفة باستخدام اللغة المتعل

إجماال من طرف األفراد المتعلمين للغة الثانية من المستوى التعليمي المتوسط 

أي تقريبا نصف القضايا اللغوية المعروضة للتحليل على ( %44,46إلى 

كما يمكن المالحظة زيادة حجم بناء المعرفة   ) .3الجدول ) (متعلمي هذه اللغة

سنوات من بداية تعلمهم  7ارحة للغة المتعلمة لدى متعلمي اللغة الثانية بعد الص

بمقارنتهم مع متعلمي هذه اللغة  من المستوى التعليمي ) %44,46(لهذه اللغة 

  ) .3الجدول ) (%33,28(االبتدائي 

وصل حجم بناء المعرفة الصارحة البنيوية للغة المتعلمة إلى /  2-2

على وصف التمثالت لغويا للكلمة، أو الجملة، أو النص، أي القدرة (  64.37%

، يليه حجم بناء المعرفة الصارحة الوظيفية ...) أوالخطاب، أو القواعد النحوية

أي القدرة على وصف التمثالت لغويا للمعرفة اللسانية الوظيفية (  %32.01ب

،  التواصل  التمكن من  كفاءة  كوصف مفهوم كفاءة التمكن من اللغة، أو مفهوم

، كما بلغ ...) أو مفهوم كفاءة التمكن من استخدام النظام النحوي للغة المتعلمة

أي القدرة على ( % 37.01حجم بناء المعرفة الصارحة االستراتيجية نسبة 

الوصف اللغوي لتمثالت المعرفة االستراتيجية لتعلم اللغة، كالقدرة على تحديد 

) التعبيري أو الفهمي( لية لتحقيق األداء اللغوي األهداف المرحلية والنهائية الوسي

  ). 3الجدول (

نستخلص من هذه النتيجة أن بناء المعرفة الصارحة للغة المتعلمة ال يكون 

فيبقى مستوى التعبير عن . سنوات من بداية تعلم اللغة 7متكافئا حتى بعد 

مقارنة له   المعرفة الصارحة البنيوية هو األعلى لدى متعلمي اللغة الثانية،

إن هذه النتيجة ال . بمستوى التعبير عن المعرفة الصارحة الوظيفية واالستراتيجية
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تصدق فرضية التعبير المتكافئ عن المعرفة الصارحة في أبعادها الثالثة البنيوي 

   . سنوات من بداية تعلم اللغة 7والوظيفي واالستراتيجي لدى متعلم اللغة بعد 

رفة الصارحة االستراتيجية في المستوى التعليمي المتوسط إال أن حجم بناء المع

  . فقد ارتفع بصورة ملحوظة بالنسبة للمستوى التعليمي االبتدائي

إن حجم بناء المعرفة الصارحة للغة المتعلمة بمستويها البنيوي  /2-3

والوظيفي هو أكبر بكثير نسبيا لدى متعلمي اللغة الجيدين مقارنة بالمتعلمين 

كما هو الحال بالنسبة للمستوى االبتدائي، نستنتج من هذا ). 4الجدول( الضعفاء

أن ارتفاع مستوى األداء اللغوي يتطلب بناء حجم كبير من المعرفة الصارحة 

إن هذه النتيجة تثبت صحة . للغة المتعلمة على مستويها البنيوي والوظيفي

اللسانية، وبأن  فرضية وجوب حجم كبير من المعرفة الصارحة الكتساب الخبرة

تعلم اللغة على الوجه الصحيح يتطلب اكتساب القدرة على تحليل القضايا اللغوية 

  . ويأتي هذا على وجود حد أدنى لقدرة األداء اللغوي التعبيري أو الفهمي
 

حجم بناء المعرفة اللسانية الصارحة وفقا لمستوى الخبرة اللسانية لدى  : 4الجدول 

 )%(من المستوى التعليمي المتوسط  متعلمي اللغة الثانية

  0.001، دالة إحصائيا 10.83، القيمة الجدولية 1=، درجة الحرية29,01=2ك(*

  

  

  

 مستوى ا لخبرة ا للسانية

 المستوى الجيد المستوى الضعيف

حجم القضايا اللغوية المحللة 

)%( 

حجم القضايا اللغوية 

 )%(المحللة 

اللسانية   المعرفة

 التصريحية

 البنيويالمستوى  *93,17 35,59

 الوظيفيالمستوى  *43,23 20,81

 اإلستراتيجيتوى المس *65,04 8,2
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 ): الفرنسية: سنوات تعلم للغة الثانية 10(المستوى التعليمي الثانوي / 1-2-3

 

 بناء المعرفة اللسانية الصارحة لدى متعلمي اللغة الثانية من خالل حجم : 5الجدول 

من ) الفرنسية(يل وحدات المعرفة اللسانية من طرف متعلم اللغة الثانية دراسة عملية تحل
 )%(المستوى التعليمي الثانوي 

  0.001، دالة إحصائيا 13.82، القيمة الجدولية 2=، درجة الحرية28,79=2ك*(

  

تبين هي األخرى بأن متعلمي  5إن النتائج الواردة في الجدول  /1-2-3-1

يداومون في ) الفرنسية(سنوات من بداية تعلمهم للغة الثانية  10اللغة الثانية بعد 

تفع أكثر بنائهم للمعرفة الصارحة الخاصة باللغة المتعلمة أو من حولها، وأنه ار 

كما ٌيظهرون استطاعة . فأكثر حجم هذه المعرفة مع ارتقاء الخبرة اللسانية

واضحة، أكثر من متعلمي اللغة من المستوى االبتدائي والمتوسط،، للقيام بوصف 

وصلت نسبة القضايا اللغوية المحللة . هذه المعرفة باستخدام اللغة المتعلمة ذاتها

ين للغة الثانية من المستوى التعليمي الثانوي إلى إجماال من طرف األفراد المتعلم

) أي ثلثي القضايا اللغوية المعروضة للتحليل على متعلمي هذه اللغة( 66.02%

يمكن إذا مالحظة زيادة حجم بناء المعرفة الصارحة للغة المتعلمة ). 5الجدول (

) %66,02(سنوات من بداية تعلم اللغة  10لدى متعلمي اللغة الثانية بعد 

والمتوسط  )  %33,28(بالمقارنة مع متعلمي اللغة الثانية من المستوى االبتدائي 

وهذا يدل على أن بناء المعرفة الصارحة الخاصة ) . 5الجدول ) (44,46%(

  .باللغة والتعبير عنها يتواصل مع ارتقاء الخبرة اللسانية

  

 التصريحية اللسانية  المعرفة )%(حجم القضايا ا للغوية المحللة 

 البنيويالمستوى  *88.29

 الوظيفيالمستوى  60,84

 اإلستراتيجيالمستوى  48,94
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تعلمة إلى وصل حجم بناء المعرفة الصارحة البنيوية للغة الم/  1-2-3-2

أي القدرة على وصف التمثالت لغويا للكلمة، أو الجملة، أو النص، (  88.29%

، يليه حجم بناء المعرفة الصارحة الوظيفية ...) أوالخطاب، أو القواعد النحوية

أي القدرة على وصف التمثالت لغويا للمعرفة اللسانية الوظيفية (  %60.84ب

أو مفهوم كفاءة التمكن من التواصل، أو  كوصف مفهوم كفاءة التمكن من اللغة،

، كما بلغ ...) مفهوم كفاءة التمكن من استخدام النظام النحوي للغة المتعلمة

أي القدرة على ( % 48.94حجم بناء المعرفة الصارحة االستراتيجية نسبة 

الوصف اللغوي لتمثالت المعرفة االستراتيجية لتعلم اللغة، كالقدرة على تحديد 

) التعبيري أو الفهمي( المرحلية والنهائية الوسيلية لتحقيق األداء اللغوي  األهداف

يمكن أن نالحظ بأن نسب أحجام بناء المعرفة الصارحة، بالرغم ). 5الجدول (

البنيوي ثم (من كون أن الوزن النسبي لكل بعد من أبعادها الثالثة بقي ثابتا 

معرفة الصارحة ازداد في كل بعد ، إال أن حجم بناء ال)الوظيفي ثم االستراتيجي

بصورة ملحوظة نسبة إلى ما كان عليه في المستوى التعليمي االبتدائي 

  .   والمتوسط

نستخلص من هذه النتيجة أنه رغم ما يالحظ من زيادة في بناء المعرفة 

) سنوات تعلم للغة 10بعد (الصارحة للغة المتعلمة في المستوى التعليمي الثانوي 

سنوات من بداية  10ر عن هذه المعرفة ال يزال غير متكافئا حتى بعد فإن التعبي

فيبقى مستوى التعبير اللغوي عن المعرفة الصارحة البنيوية هو . تعلم اللغة

. األعلى، مقارنة له بمستوى التعبير عن المعرفة الصارحة الوظيفية واالستراتيجية

المعرفة الصارحة في  يمكن إعطاء تفسير لدوام غياب التعبير المتكافئ عن

سنوات من بداية  10حتى بعد ) البنيوية والوظيفية واالستراتيجية(أبعادها الثالثة 

تعلم اللغة، وهو أنه قد يسهل على المتعلم المحلل للغة أن يصف ما يدل على 

، في حين يبدوا وكأن الوصف )بعدها البنيوي(المعرفة الصارحة بذات اللغة 

فية واالستراتيجية يكون أعسر ويحتاج إلى خبرة لسانية للمعرفة الصارحة الوظي

أوسع للتعبير عن التمّثالت اللسانية الوظيفية أو االستراتيجية والتي تتعلق 
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أما حجم بناء المعرفة الصارحة ). التعبيرية أو الفهمية(بمهارات اإلنتاج اللغوي 

ملحوظة مقارنة له  االستراتيجية في المستوى التعليمي الثانوي الذي ارتفع بصورة

بالمستوى االبتدائي ثم المتوسط، فإنه يدل على أن بناء المعرفة الصارحة 

االستراتيجية والتعبير عنها، يعتبر التعامل معهما هو األعقد في المسيرة التعلمية 

للغة، ويتطلب ذالك الحصول على تجربة تعلم لسانية طويلة ، لكي يتسنى 

ص استراتيجية التعلم واستخدام اللغة لالستفادة منها للمتعلم من أن يبني نماذج تخ

في التحليل واألداء اللغويين، وبهذا فيكون ارتفاع بناء المعرفة الصارحة 

  .االستراتيجية هو المؤشر الرئيسي الرتفاع الخبرة اللسانية لدى متعلم اللغة

  

اللسانية لدى حجم بناء المعرفة اللسانية الصارحة وفقا لمستوى الخبرة :  6الجدول 
  )%(متعلمي اللغة الثانية من المستوى التعليمي الثانوي 

  )0.001، دالة إحصائيا 10.83، القيمة الجدولية 1=، درجة الحرية16,34= 2ك(*

  

إن حجم بناء المعرفة الصارحة للغة المتعلمة بمستوياتها البنيوي  /1-2-3-3

 والوظيفي واالستراتيجي هو أكبر بكثير لدى متعلمي اللغة الجيدين مقارنة

نستنتج من هذا أن ارتفاع مستوى األداء ). 6الجدول (بالمتعلمين الضعفاء 

اللغوي يتطلب بناء حجم كبير من المعرفة الصارحة للغة المتعلمة على 

مستوياتها البنيوي والوظيفي واالستراتيجي، وكما جاءت به نتائج الدراسة بالنسبة 

  .للمستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط

 مستوى الخبرة اللسانية

 المستوى الجيد المستوى الضعيف

حجم القضايا اللغوية 

 )%(المحللة 

حجم القضايا اللغوية 

 )%(المحللة 

اللسانية  المعرفة

 رحةاالص

 البنيويالمستوى  94,48* 83,34

 الوظيفيتوى المس 89,36* 32,34

 اإلستراتيجيالمستوى  68,68* 29,21
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تيجة تثبت صحة فرضية وجوب بناء حجم كبير من المعرفة الصارحة إن هذه الن

الكتساب الخبرة اللسانية، وبأن تعلم اللغة على الوجه الصحيح يتطلب اكتساب 

القدرة على تحليل القضايا اللغوية ويأتي هذا على وجود مستوى ضابط لقدرة 

  .األداء اللغوي التعبيري أو الفهمي

  :خاتمة

بعد مدة قصيرة نسبيا من بداية تعلم اللغة ) الفرنسية(غة الثانية يستطيع متعلم الل

) ماهية اللغة(أن يبني معرفة صارحة تخص اللغة المتعلمة في بعديها البنيوي 

، وذالك بتحليل القضايا )كيف يمكن استخدام اللغة التي نتعلمها؟ (والوظيفي 

، وال يكتفي في تعلمه اللغوية وبوصف محتوى هذا التحليل باستخدام اللغة ذاتها

يحتاج اكتساب الخبرة . للغة باكتساب آليات اإلنتاج اللغوي التعبيري أو الفهمي

ولكي يتم ) البنيوية والوظيفية(اللسانية إلى بناء حجم كبير من المعرفة الصارحة 

تحويلها من طرف المتعلم إلى معرفة إجرائية تراقب األداء اللغوي وتقيمه 

إن بناء المعرفة الصارحة الخاصة باللغة المتعلمة في . هوتصححه أثناء قيام

يتواصل ويزيد حجم هذه المعرفة ) البنيوي والوظيفي واالستراتيجي(أبعادها الثالثة

بانتظام لدى المتعلم في مسيرته التعلمية للغة، وبها ومن خاللها يتحقق ارتقاء 

  .الخبرة اللسانية لدى المتعلم والمستخدم للغة
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 دور اقتصاديات المعرفة في تعزيز القدرات التنافسية للدول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعة وهران     بويعقوب عبد الكريم  .د

 

 

  :   المقدمة

في ظل المنافسة وتحرير التجارة العالمية خاصة في إطار العولمة فان     

وهريا على مدى إيجاد الطرق الكفيلة محور اهتمام المنظمة أصبح يرتكز ج

يشهد عالمنا المعاصر تيارات متسارعة نحو اكتساب إلنشاء ميزة تنافسية ، 

تكنولوجية صناعة المعلومات و اقتصاد المعرفة واالنتقال الحاد من اقتصاد 

الزراعة والصناعة والخدمات إلى اقتصاد  المعلومات الذي يفتح أمام الدول 

، جديدة من حيث اإلنشاء ، اإلبداع، االنتشار، التوسع مجاالتأسواقا  جديدة و 

  .والقدرة على التوافق مع المتغيرات والمستجدات الحياتية 

لقد ازدادت تكنولوجيا الحوسبة والوسائط االلكترونية ، حيث أصبحت صناعة 

 .البرامج التي تمثل السوق األكبر واألكثر تنوعا واتساعا ومجاال 

ديدة  هي الرفع من كفاءة تقديم الخدمات ،مع تخفيض حجم إن الرؤية الج 

  .العمالة واالرتقاء بمستوى عال 

وال شك أن هناك اتفاقا بين الكتاب و األكاديميين والباحثين والدارسين ورجال 

األعمال والتنفيذيين على أن التسيير الفعال للموارد البشرية في المنظمة يكون لها 

منظمة على النمو واالزدهار وتطوير وتحسين األداء تأثير كبير على قدرة ال

واإلنتاجية ، خاصة في بيئة العمل الحالية التي تتميز بالطابع التنافسي الشديد  

  .سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي 
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  :منهجية البحـــث

  :أهميـة البحـث  -1

مفهوم بينها إلى حد بعيد في تطوير عدة مفاهيم من  أسهمت علوم التسيير

 .اقتصاد المعرفة

ال يعتمد على قوانين الصدفة بل  الذي ال يعرف عوامل عشوائية ارتجالية، و

  .يعتمد على التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة

في  دور اقتصاديات المعرفة في تعزيز القدرات التنافسية للدولتتجلى أهمية 

تحقيق كفاءة  إلىة التي تسعى بصفة عامة والمعرفة في المنظم المعرفة أهمية 

وكفاية حول المهارات والخصائص التي يظهرها األفراد في أدائهم لألعمال ، وفي 

حيث المواقف المختلفة ، ومدى النجاحات التي يحققونها بمقتضى هذه المهارات 

يمثل نظام المعلومات الجهاز العصبي والمحرك األساسي في اقتصاد المعرفة 

  .الترابط واالتصال الفعال بين أجهزة البحث لتحقيق التكامل و 

الكتساب تكنولوجية صناعة المعلومات و اقتصاد المعرفة واالنتقال الحاد من 

اقتصاد الزراعة والصناعة والخدمات إلى اقتصاد المعلومات الذي يفتح أمام 

الدول أسواقا جديدة ومجاالت جديدة من حيث اإلنشاء ، اإلبداع ، االنتشار ، 

  .سع ، والقدرة على التوافق مع المتغيرات والمستجدات الحياتية التو 

ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث الذي يتناول تأثير اقتصاد المعرفة على 

  .القدرة التنافسية للدول

  :مشكلـة البحـث  -

لقد أصبحت المعرفة في عصرنا الحاضر المصدر الدائم لحيوية       

المالئم والمستمر لإلنشاء واإلبداع والتطوير المشروعات والشركات والمصدر 

حيث أصبحت تحتاج إلى نظم كنظم الخبرة، نظم الدراية، نظم الحماية والوقاية 

وكلها تصب في نظم دعم القرار من اجل تقديم المعارف القائمة التي سبق 

جمعها، مع إنشاء وتوليد معارف جديدة بصفة مستمرة ورغم ذلك يجب االعتراف 

  .د مكونات أو كأحد القدرات التنافسية للدولبها كأح
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  :فرضيـات البحـث -

للمعرفة مميزات وخصائص تؤهلها كمصدر للميزة التنافسية الن تكون موجودة 

  .في المنافسة

  :مفهـــوم المعرفــة  -1

لقد أصبحت المعرفة في عصرنا الحاضر المصدر الدائم لحيوية المشروعات 

المستمر لإلنشاء واإلبداع والتطوير حيث أصبحت والشركات والمصدر المالئم و 

تحتاج إلى نظم  كنظم الخبرة ، نظم الدراية ، نظم الحماية والوقاية وكلها تصب 

في نظم دعم القرار من اجل تقديم المعارف القائمة التي سبق جمعها ، مع إنشاء 

  . وتوليد معارف جديدة بصفة مستمرة

  :حيث عرفها  كل من  ولقد طبق المفهوم الحديث للمعرفة 

المعرفة بأنها تبرير االعتقاد   (Nonaka & Others,2000)يعرف  

بأنها عملية  (Hayek)نقال عن  (Nunaka,2000)كما يعرفها . الصحيح 

ديناميكية وذلك منذ نشأتها في التفاعالت االجتماعية بين األفراد والمنظمات ، 

ن ثم تعتمد على وقت ومكان محيث تعتمد المعرفة على محيط مشاركة محدد  و 

  . ، كما أن المعرفة هي عملية بشرية حيث ترتبط أساسا بالتفاعل البشري محددين

بأنها  المعلومات والتي تكون ذات درجة  (Davenport , 1997 )ويعرفها     

عالية  من القيمة المضافة فيما يتعلق بالتفسير والسياق والتطبيقات والتي يزودنا 

  . بها الخبراء

بأنها عملية بشرية   (Nonaka and Takeuchi , 1998 )ويعرفها 

 Bukley and )ويعرف .  ديناميكية حيث تبرر معتقدات الفرد تجاه الحقيقة 

Carter , 2000)   المعرفة بأنها الحافز للعمل والتي تجعل األفراد مدركين

بيقية هي ذلك إلمكانياتهم وكيف يمكن لهم تحقيقها ، ويضيفان أن المعرفة التط

  .النوع الضروري لألعمال حيث تستخدم في اتخاذ القرارات وانجاز األعمال 

بأنها القدرة التي تمكن الفرد   (Daal and Others , 1988 )كما يعرفها 

من أداء المهام الخاصة  وتشتق هذه القدرة من  مساعدة المعلومات ، والخبرة ، 

  .المهارات وأخيرا االتجاه 

العمل المعرفي بأنه وضع   ( Davis and Others, 1991 )ف ويعر      

األنشطة  التي تعتمد على فكر الفرد وكذلك المعرفة الخارجية لتقديم المخرجات 

 .المحددة من خالل محتوى المعلومات المتاحة 
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العمل المعرفي بأنه  (Davenport and Others , 1996 )وأخيرا يعرف     

  .مثل في االستحواذ والخلق والتجميع وتطبيق المعرفة النشاط األولى والذي يت

وخالصة القول أن هذه التعريفات تلقى الضوء بصوره أكثر شموال على      

ضرورة توافر التفاعالت  (Hayek)مفهوم المعرفة حيث يتبنى تعريف 

 Nonaka)االجتماعية واعتماد ذلك على  وقت ومكان محددين وكذلك تعريف 

& Takeuchi)  يث تعتمد المعرفة على التفاعل البشري الديناميكي وتعريف ح( 

Daal & Others)   حيث تبنى المعرفة على قدرات خاصة تتكون من

  .المعلومات والخبرة والمهارات 

أن المعرفة تتطلب االستحواذ Davenport and Others)  (وأخيرا يوضح تعريف

ان التعريف األخير ربما ينصب واإلنشاء والتجميع والتطبيق لتلك المعرفة وان ك

  .ويوضح مفهوم إدارة المعرفة أكثر منه توضيحا لمفهوم العمل المعرفي 

 :مؤشـرات قيـاس المعرفــة   -2

مؤشرا لقياس  رأس  140إلى وجود أكثر من   (Housel & Bell)يشير 

يات المال الفكري ومشتقاتها تتعلق في المالية واإلنسان والتطوير والتحديث والعمل

تعتبر   knowledge value added(kva)وأوضح أن قيمة المعرفة المضافة  

. احد مداخل القياس ،  إذ يبين العالقة المباشرة بين المعرفة والقيمة التي توجدها

العائد إلى المعرفة  Return on knowledge (Rok)كما أن هناك مقياس 

  .  (kva)كأحد اشتقاقات 

قيمة في الموجودات غير الملموسة تقاس من عدة أن ال  (kermally)ويبين 

، التجديد، الكفاءة ، االستقرار ، وان من أكثر مؤشرات النمو النمو: ستويات م

  .قاعدة الزبون

 strategic measurement and (Smart)مقياس  (Tidd 2000)وأوضح       

reporting technique  الي الذي هو مقياس مالي وغير مالي يقيس األداء الع و

   :يعود إلى التكامل التخطيط مع أنظمة الرقابة في مستويات مختلفة في المنظمة

S : Support   : مدعوم من قبل اإلدارة العليا.  

M : Motivated   : تحفيز العاملين وٕاثارة دافعيتهم.  

A : Authority   : منح السلطة بمحاذاة اتجاه اإلستراتجية.  

R : Responsibility   :لمسؤولية مهمة في التمكين ا  

t : trust   : الثقة في العاملين.  
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  :أنـــواع المعرفة   -3

يجزئ الباحثون مصطلح اقتصاد المعرفة في تعزيز القدرات التنافسية للدول 

تنوع المعرفة التي حددها  مجموعة من إلى مبادئه األساسية التي من ضمنها  

  :العلماء أمثال 

 (Schon, 1983) دد أن هناك نوعين من المعرفة هما المعرفة حيث ح

الواضحة والمعرفة الضمنية ، ذلك أن المعرفة الواضحة يمكن التعبير عنها في 

لغة رسمية وفي شكل بيانات موضوعة في صيغة علمية وبشكل وجيز ، كما 

أما المعرفة الضمنية فهي ذات صبغة . يمكن تشغيلها ونقلها وتخزينها بسهولة 

من الصعوبة وضعها في صيغة رسمية ألنها كامنة في اإلدراك شخصية جدا و 

أن هناك ثالثة عمليات  (Maula , 2000)بينما يحدد   .العام للعقل البشري

  :معرفية هي 

 :)واضحة ، رقمية  (المعرفة ذات الهيكل العالي :   أوال 

وهي المعرفة التي قد تكون رقمية وواضحة مثل نظم المعلومات ، وسائل 

الم ، األشكال المطبوعة أي أنها المعرفة الرسمية والتي تم تصنيفها ، وهي اإلع

وتضم أيضا  ،مثل نظم المعلومات التقليدية ،تعمل بأسلوب إعادة تحديد القواعد

  .نظم الذكاء االصطناعي 

 :)واضحة ، رقمية   (المعرفة ذات الهيكل المنخفض :  ثانيا 

حة مثل وسائل اإلعالم ، واألشكال وهي المعرفة التي قد تكون رقمية وواض

الخ  ولكنها تشمل المعرفة غير الرسمية وغير المصنفة حيث تشير ...المطبوعة 

إلى المعرفة التي تحتوي على العناصر الشخصية الغير مهيكلة مثل االتصاالت 

بواسطة البريد االلكتروني أو المناقشات من خالل االنترنيت ، وهي أيضا المعرفة 

األقل درجة في الهيكلة والتي تبنى على أشكال التفاعل بين اإلنسان الواضحة 

واآللة والتي يزداد نصيبها في أنشطتنا اليومية والتي تحمل عناصر الدهشة 

  .للسلوك التنظيمي 

  :المعرفة الضمنية: ثالثا

غير  وهي التي تشير إلى المعرفة التنظيمية والشخصية غير الواضحة و  

كون  على سبيل المثال من ذاكرة الفرد أو الخبير ، مهارات الرقمية ، وهذه تت

  .الفريق أو المظاهر الثقافية للمنظمة 
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أن الخبرة في تصنيع وتسويق   (Baughn and Others , 1997)ويضيف 

المنتج أو فهم العميل المحلي ونظم التوزيع ربما تتجسد داخل األفراد والنظام 

تمثل في المعرفة الضمنية ، كما تشمل هذه االجتماعي للمنظمة هذه المعرفة ت

المعرفة التاريخ التدريبي والتكامل مع الموردين والمجموعات الصغيرة لحل 

المشكالت والهندسة المتقدمة للعمليات وذلك كله ال يكون جاهزا بصورة ملموسة 

أو يمكن تحويله إلى شكل تصنيفي ، ذلك أن تبادل المعرفة الضمنية يستلزم أن 

 .في نطاق اتصال اجتماعي تحدث 

انه عند التركيز على تدفقات  (Teigland and Others,2000)يحدد  و     

المعرفة فان األمر يتطلب أن نأخذ في االعتبار ماذا نعني بكلمة معرفة 

باختصار ، ذلك أننا يجب أن نتذكر بان هناك أجهزة حاسبات وبرمجيات على 

  :جانبي المعرفة هما 

وهو أجهزة الحاسبات أو الشكل الواضح من المعرفة  والذي الجانب األول  -

يعاد تمثيله بوضوح بأهداف مادية أو طبيعية مثل براءة االختراع وهي ماذا 

  .نعرف أو هي المعلومات 

تمثل المعرفة الضمنية ألنها  الجانب الثاني وهو البرامجيات فهي بديهية و -

أو   ذه تعتبر المعرفة الفنيةه و. هي غير واضحة بالمرة  غير معبرا عنها و

 .المهارات التطبيقية، أو حتى الخبير الذي يسمح للمنظمة بالعمل بسهولة وكفاءة 

 

  :الفرق بين المعرفة الضمنية والمعرفة الواضحة  -4

  الفرق بين المعرفة الضمنية والمعرفة الواضحةو يوضح الجدول التالي، 

  معرفة ضمنية  معرفة واضحة

  معرفة مصنفة - 

اغ المعلومات في النظريات والصيغ تص - 

 .الرياضية واإلجراءات

 .تنقل من خالل التعلم - 

ممكن الحصول عليها من خالل الدراسة في  - 

 .العمليات التعليمية

  ال يمكن استخدامها كقوة أو ميزة تنافسية - 

  معرفة ضمنية - 

 .الخبرات، المهارات ، االتجاهات - 

 .يتم مشاركتها من خالل التوضيح - 

ليها من خالل التقليد ممكن الحصول ع - 

 .والمحاكاة في العمليات االجتماعية 

  .يمكن أن تستخدم كقوة أو ميزة تنافسية  - 
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نافسية ت ل ا قدرة  ل ا المعرفة في تعزيز    :دور اقتصاديات 

  : مفهوم الميزة التنافسية  -1

تتفق مختلف الدراسات على أن مفهوم الميزة التنافسية يعتبر امتداد وتطور 

المقدمة في  ( D. Ricardo)النسبية في التجارة الدولية لريكاردو لفكرة الميزة 

والتي ارجع بموجبها التخصص  والتبادل التجاري ما بين الدول   1917أعماله 

  إلى التفاوت في المستويات اإلنتاجية 

ليبين أن تنافسية  (OECD)ويأتي تعريف المنظمة االقتصادية للتعاون والتنمية 

لحقيقة الدرجة التي يمكن وفقها إنتاج السلع والخدمات دولة ما تعكس في ا

الموجهة لألسواق الدولية بحيث تحافظ فيه على المداخيل الحقيقية لمواطنيها 

  :وتوسع فيها على المدى الطويل ، على أن يكون ذلك وفق سوق حرة وعادلة 

تعرف الميزة التنافسية بأنها المركز  (Read  et Al ,1990 )حسب  -

الذي تطوره المنظمة من خالل االستخدام الكفء والفعال لمواردها الفريد 

  .ومهارتها مقارنة بالمنافسين 

فقد عرفها على أنها هدف االستراتيجيات ، وتمثل المتغير  ( Porter )أما  -

الكلفة األدنى ، ( التابع ، ويكون األداء هو المتغير المستقل وان االستراتيجيات 

 وجه نحو تحقيق ميزة تنافسية في مجال معين تت) التمايز ، التركيز 

بأنها أي شيء يميز المنظمة ، أو منتجاتها بشكل  ( Fahy )ويعرفها  -

 .ايجابي عن منافسيها في أنظار زبائنها ، أو المستخدمين النهائيين لمنتوجاتها 

فيعرفها بأنها تتمثل في القيمة الكبيرة التي تقدمها المنظمة   ( Doyle )أما  -

ن ، والتي تدفعه إلى تكرار عملية الشراء من المنظمة ، ومن ثم تزداد للزبو 

 .حصتها السوقية 

 :نحو ميزة تنافسية على أساس الكفاءة والكفاية   -2

  الكفاية  -2،   الكفاءة –1هناك مصدرين أساسيين للميزة التنافسية يتمثالن في 
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  :الكفاءة والكفاية  - 2-1

وهي المهارات والخصائص التي يظهرها األفراد في أدائهم ألعمال وفي 

المواقف المختلفة ومدى النجاحات التي يحققونها بمقتضى هذه المهارات وهي 

  .القدرة على أداء عمل أو مهمة معينة

الكفاية هي خصائص أو السمات التي تساعد الفرد على األداء الجيد في عدد 

  .من المواقف 

  :وم الكفاءة والكفايةمفه - 2-2

يشيع استخدام مفهوم الكفاءة في المملكة المتحدة أما الكفاية فانه شائع 

االستخدام في الواليات المتحدة األمريكية وذلك الن هذا المفهوم تأثر إلى حد 

كبير بأعمال عالم النفس األمريكي ديفيد ماكالند  وهذا ال يعني أن البريطانيين 

  .لكفاية  ال يستخدمون مفهوم ا

الكفاءة تدل على المخرجات التي تتعلق باكتساب الحد األدنى من القدرات 

  .والمهارات

الكفاية فتتعلق بالمدخالت التي يحضرها الفرد معه أي بالقدرات والمهارات 

ويطبقها في وظيفته واألعمال التي يقوم بها بحيث تؤدي في نهاية إلى تحقيق 

  .أداء عالي 

تعتبر الكفاءة  القدرة  على أداء . القدرة على أداء مهمة ماأما الكفاءة تعني 

متطلبات العمل وفق مستوى معين وكذلك القدرة على نقل المهارات والمعارف  

  .تعني القدرة على األداء    national vocational qualificationsإلى مواقف جديدة

  

 :أوجه االختالف بين الكفاءة والكفاية - 2-3

  أوجه االختالف بين الكفاءة والكفاية                           

  الكفاية                   الكفاءة                        

  مخرجات للحد األدنى من المستويات  1-

  االهتمام لما تتطلبه الوظيفة2-  

 اهتمام أو تركيز سيكولوجي 3-

 جزئية4-

 مخرجات ال داء عال1-  

 ه األفراد للوظيفةاالهتمام بما يحضر   2-

 اهتمام نفسي 3-

 شاملة أو كلية   4-
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  أسلوب فهم الكفاءة - 2-4

  

  يوضح الشكل التالي المراحل التي تمر فيها الكفاءة والكفاية

  

الكفاءة القدرة على أداء العمل وفق   -

  المستويات المقبولة

  كفاء محددة وممكن تطبيقها عل�الوظيفة  -

خص ألداء العمل الكفاية ما يحضره الش  - 

  ويؤدي للنجاح

  شاملة كفايات شخصية عامة أو  -

  

توضيح المتطلبات األساسية ومعايير األداء    للوظيفة األهداف األساسيةوضع        

  للوظيفة

  

تحديد األفراد الناجحين في أداء الوظيفة    تحديد األدوار األساسية            

 10%أفضل 

  

مقارنة خصائص وسلوك األفراد الذين نجحوا    دور ساسية لكلتحديد الوحدات األ

  مع نظرائهم في نفس الوظيفة

  

  تكوين الكفايات األساسية   تحديد عناصر كل وحدة

  

تحديد معايير األداء والمواقف التي 

  يمكن إظهارها فيها

  تدريب األفراد على هذه الكفايات  

  

  

  

  

  

  

  

  التدريب والتقييم بعد ذلك
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كفاءة الفردية ليست لها أهمية في توليد القيمة إال إذا سمحت بكفاءة جماعية وال

   (George trepo, 2002 ):وهذه األخيرة تتطلب شروط أساسية

  .أن تكون لغة الخطاب موحدة ويتم التشارك في المعارف والمفاهيم  -

 .التعلم من التجارب جماعيا -

رغبة في ذلك إلنجاح المعرفة بأصول العمل الجماعي ، القدرة على ال -

  الفريق 

تعتبر الكفاءة مورد للمؤسسة ولها اثر كبير على الميزة التنافسية بما لها  -

وانه لكي   Barneyمن فضل في عملية إنشاء القيمة والمحافظة عليها وحسب 

يكون للمورد اثر في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة يجب أن يستجيب للشروط 

 :األربع التالية 

  

  ن يساهم في إنشاء قيمة للمنظمة أ -

 .أن يكون المورد نادرا   -

 أن يكون المورد غير قابل للتقليد بسهولة -

 .أن يكون المورد غير قابل للتبديل  -

 

 :العوامل المؤثرة في الميزة التنافسية  -3

 .القدرات اإلبداعية -

 .القدرات اإلنتاجية -

 .القدرات التسويقية  -
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  :عربية للتنافسية ال لوضع الراهنا

  مؤشر التنافسية العربية ودول المقارنة) 1(جدول رقم                  

 

  البلد

 مؤشر 

  التنافسية الجارية

 مؤشر 

  التنافسية الكامنة

المؤشر اإلجمالي 

  للتنافسية العربية

  كوريا

  ماليزيا

  البحرين

  اإلمارات

  الكويت

  قطر

  تركيا

  األردن

  السعودية

  تونس

  لبنان

  عمان

  الجزائر

  غربالم

  سوريا

  مصر

  اليمن

  موريتانيا

  السودان

0.68  

0.67  

0.58  

0.59  

0.47  

0.48  

0.50  

0.53  

0.49  

0.49  

0.41  

0.53  

0.43  

0.48  

0.43  

0.46  

0.46  

0.36  

0.31  

0.72  

0.53  

0.52  

0.47  

0.53  

0.47  

0.38  

0.33  

0.34  

0.34  

0.41  

0.27  

0.30  

0.25  

0.24  

0.23  

0.11  

0.15  

0.15  

0.70  

0.60  

0.55  

0.53  

0.50  

0.48  

0.44  

0.43  

0.42  

0.42  

0.40  

0.40  

0.37  

0.37  

0.34  

0.34  

0.28  

0.26  

0.23  

  

من المعهد العربي للتخطيط أن  2003يوضح  تقرير التنافسية العربية لسنة   

الدول العربية ذات اإليرادات المرتفعة استطاعت أن تحقق مراتب مرموقة من 

ن من الفجوة األكبر في حيث تنافسيتها الكامنة وهذا ما يؤهلها إلى أن تحس

بالمقابل نجد  تنافسيتها الجارية والسيما من خالل النهوض باإلنتاجية والكفاءة ، و
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الدول العربية األقل دخال تعاني تدهورا في تنافسيتها بمكونيها الجاري والكامن 

  ).1(كما هو مبين في الجدول رقم 

 : العـامة الخالصة

ألمم وتقدمها يقاس بما تملكه وتدخره من انه من المسلم به أن مقاييس قوة ا

معلومات في كل مجال من مجاالت الحياة ، ويعيش العالم اآلن عصر 

 المعلومات وذلك بحكم ما يملك وما ينتج من معلومات ، لقد حدث تقارب

  .، حتى بات البعض يتحدث عن القرية العالمية واندماج بين مختلف أجزاء العالم

ي يمثل أساسيات النمو كما تمثل التقلبات االقتصادية فالتطور والتقدم العلم

يتضمن التغيير  واالجتماعية مجموعة من الضغوط المستمرة على المنظمات ، و

التدخل اإلنساني المستنير للتكيف مع المتغيرات بهدف موائمة أساليب التسيير 

غوط لمواجهة الض قيم لتلبية احتياجات النمو و مفاهيم و هياكل و من طرق و

من تم تكون المنظمة قادرة على إحداث التغيير  التي تفرضها العوامل البيئية و

ببرامج مخططة تتكيف بسرعة مع المتغيرات المتوالية والبيئة المحيطة وتتجه إلى 

  .تسيير متطور 

، المنظمات وبهذا المفهوم قد أصبح التغيير لغة الساعة في الهيئات و

مناهج و مداخل التغيير   طبيق مفاهيم وفالتسيير في مس الحاجة إلى ت

  .والتشخيص المستمر المنتظم لواقع المنظمة 

إن التطورات الهامة في تسيير المنظمات في العقود الثالثة األخيرة هو بروز 

أهمية تسيير الموارد البشرية بعد أن رفعت أهمية الدور اإلنساني الذي يلعبه إلى 

راكي ، يمكن لكثير من المشكالت الرئيسية في جانب الدور الفني والتصوري واإلد

تسيير لمنظمات سواء كانت منظمات سوقية أو منظمات غير سوقية والتي هي 

مشكالت إنسانية بالدرجة األولى بمعنى أخر أن غالبية التحديات الرئيسية التي 

  .تواجه منظمات اليوم هي تحديات إنسانية  

    تاب واألكاديميين والباحثين والدارسين شك أن هناك اتفاقا بين الك ال و     

رجال األعمال  وتنفيذيين على أن التسيير الفعال للموارد البشرية في المنظمة و 
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يكون  لها تأثير كبير على قدرة المنظمة على النمو واالزدهار وتطوير وتحسين 

افسي إنتاجيتها و أدائها خاصة في بيئة العمل الحالية التي تتميز بالطابع التن

  . الشديد سواء على مستوى المحلي أو المستوى العالمي 

إن النظام التعليمي ألي دولة هو الصناعة الرئيسية لها إذ أن المدخالت هي 

ئج في شكل تعلم ونمو األرض و رأس المال و المدخالت والمخرجات هي النتا

ومن نمو وتطوير المعرفة والخدمات العامة المصاحبة لها  ، وشخصي للطالب

  .خالل هذه المخرجات يكون للنظام التعليمي تأثيراته على المجتمع 

هناك عالقة بين التعليم  ، ون التعليم هو االرتفاع االجتماعيأصبح الهدف م

وسوق العمل فالبد من وجود توازن بين سوق العمل ومخرجات التعليم العالي 

ل حيث أصبح حتى يتوازن عدد الخريجين مع عدد الوظائف ولكن حدث الخل

   .عدد الخريجين اكبر من عدد الوظائف

ذلك التعليم الكفيل بان يستخلص  هوإن التعليم الجامعي المعاصر 

المعلومات الحية القادرة على التأثير وان جوهر التعليم الجامعي هو نقيض 

  .التعليم القائم على التلقين

التركيب  فن التحليل و آلية أساسية و فن االنتقاء و يقوم التعليم على اإلبداع 

ان البناء التركيبي  ، والقات بين ظواهر ال تبدو مترابطةبل هو فن اكتشاف ع

  .الناجم عن اكتشاف هذه العالقات نقطة انطالق لفهم جديد يشكل رؤية جديدة

إنما القدرة على اإلبداع  إن التعليم العالي ال يعني مجرد جمع معلومات و

  .ي نكتسبها على الدوام والتعامل مع المعلومات الت

الشمول وتخشى جامعتنا ان ال  السرعة و تتصف تطورات العصر بالعمق و

مستوى متطلبات  تستطيع اللحاق بهذه التطورات إذ هي أعدت خريجيها على

  .العصر بمستوى اقل

مما الشك فيه أن مرحلة التعليم الجامعي من أهم المراحل إذ أنها الخالصة 

بناءا على  لب للحياة العملية وهي التي تؤهله مهنيا ووظيفيا والتي يخرج بها الطا

  .أن يكون الطالب الجامعي على درجة من التمكن من تخصصه البدذلك ف
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إن رجال الجامعة يمثلون مراكز القوة في االقتصاد العصري وٕاذا ذكروا ال بد 

اء الجيد في األد اإلبداع واالختراع و إذا ذكرت التكنولوجيا و من ذكر العلماء و

  .إذا ذكر كل هؤالء فالبد من ذكر الجامعة مجالها البد من ذكر العلماء و

إن الجامعة ال تكون بالمباني وال باالسم فقط فللجامعة مواصفات البد أن تتوفر 

فيها  وهذه المواصفات ليس بالضرورة أن تتوفر بالدول الغنية فقط ، فهناك دول 

ت وان رسالة الجامعة هي تمكين الطالب من غنية بها جامعات و ليست بجامعا

  .التمكن العلمي وٕاجراء البحث العلمي 

  .إن عقول الطالب البد أن تكون الجامعة هي المجال الحي الذي تتفاعل فيه

فالتكـــاليف , إن التكــاليف والنتائج ال يمكن قياسها في اإلطــار المالي فحسب

في حين ،  ن حسابها بالقيمة النقديـــةمرتبطة برأس المال والعمل والخدمات يمك

يصعــب حسـاب وقت الطالب أو عدم رضـا أوليــاء أمورهــم عن النظــام التعليمـي 

بأي عملــة نقديــة كانت وفي الوقــت نفســه النتائج يصعب قياسها في بعض 

 :الحـاالت مثل

  نمو وتطور الفرد -

 تقدم المعارف والفنون وغيرها  -

اسات تعليمية أو تطوير التعليم يستلزم توافر معلومات إن تطوير أي سي

 : ه المناظيرذمتوافقة ومتكاملة تعكس بشكل متوازن الوضع القائم من ه

 .المنظور التعليمي لقطاع التعليم بتركيبه الهيكلي -

 .المنظور االجتماعي الذي يعيش في قطاع التعليم -

الحضارية وتقاليده المنظور الثقافي الذي يعكس ذاتية المجتمع بقيمته  -

 .وأصالته الثقافية وتاريخه

المنظور الفني االقتصادي الذي يوجه قرارات تطوير التعليم وٕاصالحه  -

  .وتجديده في ضوء معاييره االقتصادية 

وما مدى  دور  ظل العولمة والمعلومات والواقع يثير التساؤل مادا نفعل في

للدول ،إذ انه  ال يوجد أمامنا إال  اقتصاديات المعرفة في تعزيز القدرات التنافسية
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التعليم ، واألداء الجيد ، وتطويره أسوة بما تفعله الدول المتقدمة كما قال كلينتون 

  " .نريد أمة من الطالب " عندما جاء إلى الحكم 

  :  المــراجع

    2001، اقتصاد المعرفة ، مجموعة النيل العربية ،  محسن احمد الخضيري -1

المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ، دار آخرون ي  وعبد الستار العل  -2

 2005، عمان

 دار المعارف القاهرة –إدارة المنظمات التعليمية  – محمد فتحي احمد شاكر  -3

مركز جامعة  –إدارة الموارد البشرية – مصطفى كامل وآخرون   -4

 2001القاهرة

امعة عين ج - كلية التجارة ،اإلدارة العامة   علي محمود المبيض وآخرون  -5

 2007شمس

 2006، السلوك التنظيمي واإلدارة جامعة عين شمسفؤاد القاضي  -6

 2000دار وائل  –التنمية اإلدارية  -   موسى اللوزي  -7

  2006 ،، استراتيجيات التنمية  التنظيمية ، دار المعارف فؤاد القاضي  -8

تبة مك –المنظمات والتغيير بين المدير والخبير  – عبد الحكم احمد الخزامي -9

 –1998ابن سينا  القاهرة 

إستراتيجية ، الجودة ، ( ، اإلدارة التعليمية  مارجريت بريدي وآخرون  -10

  2006، ترجمة بهاء شاهين ، مجموعة النيل العربية ، ) الموارد

،تسيير المعرفة وتحسين األداء التنافسي ،المؤتمر  سماللي محمد يحضية  -11

، 2005مارس  9،8مات الحكومية أيام الدولي الثاني حول األداء المتميز للمنظ

 جامعة ورقلة 

الملخص )  2003تقرير التنافسية العربية (  المعهد العربي للتخطيط  -12

 2003التنفيذي 

الركيزة الجديدة .، المعرفة  الملتقى الدولي الثالث حول تسيير المؤسسات -13

  2005نوفمبر -13-12والتحدي التنافسي للمؤسسات واالقتصاديات ،بسكرة 
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A la lumière de ce qui est avancé il apparait que le 

problème posé en Algérie se résume dans un processus 

d’éloignement (par extraction) de la culture occidentale et en 

même temps de rapprochement au modèle arabe pure de toute 

intrusion étrangère. La problématique  culturelle en Algérie 

se pose  en terme de quête, à la recherche d’un modèle auquel 

elle aspire à s’identifier. Elle ne s’énonce  pas en termes 

d’identité culturelle mais d’identification culturelle.  

Conclusion 

L’identité culturelle est un processus et comme tout 

processus, elle relève de l’histoire. L’histoire algérienne est 

plurielle. Elle est arabe, mais aussi berbère, phénicien, 

romain, vandale, espagnol, turc. M. Harbi, dans l’Algérie et 

son destin écrit « Le refus de prendre en considération toutes 

les époques culturelles qui ont concouru à la formation de 

l’Algérie est à l’origine du caractère schizophrénique de 

l’identité algérienne ». L’unité d’une culture est l’intégration 

de la pluralité des expressions dans un ensemble unitaire. 

L’unité n’est pas l’unique. C’est le grand mérite de la 

psychanalyse d’avoir découvert l’inconscient. La saisie de 

cette dimension  a été  capitale en sciences humaines. Un 

individu n’est pas un, contrairement au sens étymologique, il 

est au moins constitué de 3 parties différentes. Elle révèle 

qu’en chacun de nous il y a une partie de nous même qui non 

seulement nous est étrangère mais qui nous fonde et nous 

guide. L’étranger nous habite et nous constitue. Il est la face 

cachée de notre être. Si chacun de nous prend conscience 

qu’à lui même il est étranger, que nous sommes tous des 

étrangers alors il n’y a plus d’étranger. Il en va ainsi de toute 

société. 
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explique  la détermination par laquelle l’arabisation a été 

appliquée pour réparer cette déchirure, se ressouder et  

reconstruire une identité permettant de se reconnaître comme 

membre de la communauté arabe et  par la même de se 

désidentifier (par expulsion de la langue française) de la 

culture occidentale.  L’arabisation comme défense face à la 

toute puissance coloniale, comme vecteur d’indépendance 

vis-à-vis de l’ancien occupant ne pouvait que renforcer 

l’identité communautaire arabe. 

 C’est cette logique sur laquelle s’étayent les 

caractéristiques privilégiant à ressembler aux pays du Proche 

Orient  qui a marqué la politique d’arabisation. La mise  en 

évidence passionnelle des similitudes va s’illustrer juste  dans 

les mots d’emprunts. De nos jours, la presse arabophone 

préfère les mots computers et AIDS empruntés de l’anglais 

via le Proche Orient à ordinateur et sida que la grande 

majorité des algériens utilise.  

L’arabisation tel qu’elle a été menée dans sa dimension 

exaspérée de se couper de la langue française, a provoqué de 

nouvelles fascinations,  et enfin de compte   s’est avérée être 

qu’un déplacement sur le modèle d’autrui.  

  En procédant de la sorte au niveau linguistique, les 

algériens se sont voulus plus arabes que les arabes. Le terme 

même « arabisation » signifie  rendre arabe quelqu’un qui 

n’est pas ou qui est insuffisamment arabe. Cette conscience 

d’être insuffisamment arabe, a fait qu’en Algérie l’arabe 

parlée officiellement et enseignée, soit pur de tout lien local 

contrairement à tous les autres pays de la même aire 

culturelle. L’Egyptien  parle l’arabe égyptien, le jordanien 

parle un arabe jordanien de même que le syrien etc.…  
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La langue est vécue comme se confondant avec la religion. 

Les mots employés l’expriment. Dans les années 60, on 

dénommait les révoltes par le vocable « tawra ». 

Présentement les mêmes actes sont signifiés par le terme 

« Djihad ». Ce vocable décrit le même phénomène mais sur 

lequel est surajoutée une dimension relationnelle de 

l’individu à Dieu. On ne s’exprime pas seulement en arabe 

mais on s’exprime en se position dans un statut religieux.  

La langue arabe n’est pas seulement un outil de 

communication. Elle est l’expression de valeurs, de codes 

sociaux et est un facteur hiérarchiquement fondamental de 

l’identité communautaire des individus appartenant à cette 

aire culturelle. 

Langue française, dépersonnalisation, aliénation et 

inquiétante étrangeté. 

Si tel est le cas du statut de la langue arabe, on comprend 

alors pourquoi la colonisation en imposant la langue française 

(au-delà de l’innommable brutalité de l’occupation du 

territoire), a été vécue comme une véritable 

dépersonnalisation et la « francisation » comme une 

aliénation. Par aliénation, on désigne la situation de tout 

individu ayant été privé de son humanité, asservi et 

dépossédé pour devenir étranger à lui même. Malek Haddad a 

fait de cette aliénation un thème de littérature. L’arabe 

littéraire est «  la langue dont nous avons été sevrés et dont 

nous sommes les orphelins inconsolables(8) » ou encore 

toujours du même auteur : «  je suis moins séparé de ma 

patrie par la méditerranée que par la langue française. »  

Arabisation et identification au semblable 

  Cette perte vécue comme  une faille de ce qui est 

considéré comme fondamental dans la représentation de soi,  
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différences et ses contradictions  culturelles internes. Par 

contre nier certains pans de l’histoire ou les détourner, 

engendre toujours des fractures et des souffrances sociales. 

En psychopathologie, il est acquis d’affirmer que les troubles 

mentaux sont l’expression de  l’ignorance d’un événement 

historique et qu’ils disparaissent lorsque les individus 

accèdent à leur passé. Il en va de même pour les peuples et 

les nations.   

C’est ce que nous proposons de montrer à travers 

l’expérience des conflits linguistiques en Algérie. 

L’expérience de la langue :  

La langue est le socle sur lequel se construit toute société. 

Elle est aussi l’expression  de l’identité aussi bien de 

l’individu que de celle de la société et des rapports qui 

unissent les membres qui la composent. C’est parce qu’elle 

touche au plus profond de la société et de l’individu qu’elle 

ne peut être ravalée uniquement à un instrument d’échange et 

de transmission de messages. 

En  Algérie, la perception fondamentale d’un individu se 

fait au travers de la langue.  Nous nous  disons arabes parce 

que nous parlons arabe. Cette langue plus qu’une autre, est 

perçue comme une sorte d’enracinement dans une identité de 

base. C’est un constat que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. 

Un Brésilien parlant portugais ne se perçoit pas comme 

Européen. Par contre un Algérien parlant français peut se  

voir rétorquer : « tu te prends pour un français » . 

En  Algérie la langue arabe  ne relève pas seulement d’une 

identité ethnique, elle est aussi et surtout religieuse. Car 

l’enjeu n’est pas finalement  de parler arabe mais d’être 

musulman. L’algérien moyen a du mal à croire qu’il existe 

des  arabes, portant nom arabe, parlant arabe  et qu’ils ne  

soient pas   musulmans. 
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trace  les limites et les frontières qui interdisent aux groupes 

de se confondre. L’identité culturelle implique donc le 

problème de la diversité culturelle et de la communication 

entre les cultures. Il conviendrait de reconnaitre que cette 

diversité culturelle suppose la reconnaissance que chaque 

culture a de la valeur. Les conflits culturels ne se situent pas  

dans la  multiplicité  des identités  mais dans la dissymétrie 

de la valeur des cultures que les groupes humains se donnent.  

Chaque culture enseigne à ses individus qu’elle est la 

meilleure.  Il n’y a d’identité culturelle que si l’on rentre dans 

un système de hiérarchisation.  

Enfin l’identité culturelle n’est pas statique. S’il est vrai 

qu’on puisse la reconnaitre dans sa dimension privilégiée la 

constance, il n’en demeure pas moins qu’elle n’existe que par 

rapport à son incessante transformation. L’identité est un 

processus .Il me semble qu’il serait préférable d’évoquer la 

notion d’identisation culturelle pour signifier le caractère 

dynamique qu’elle implique. Toute identité culturelle est 

appelée à continuellement changer. Cette incessante 

transformation va nécessairement l’éloigner de son origine 

jusqu’à apparaitre un tant soit peu  étrangère à sa source. Ces 

traits  de transformations sont les traits  de l’évolution des 

groupes et des rapports sociaux. L’identité culturelle  n’est 

pas seulement affirmation, marque, institution. Elle est aussi 

référée à l’histoire. 

Reconnaitre que les traits culturels qui caractérisent 

l’identité d’un groupe social relève  de l’histoire, est d’une 

importance vitale. L’histoire algérienne est faite d’une 

pluralité culturelle contradictoire et même ambivalente forgée 

tout au long de son cheminement. Il est important pour 

l’équilibre d’une société, qu’aucune période ne soit niée ou 

occultée.  C’est un signe de  bonne  santé  que  d’intégrer  ses 
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Introduction 

 

L’identité culturelle renvoie à tout ce pourquoi une société   

se reconnait, veut être reconnue et à tout ce qui porte sa 

marque. Elle constitue l’ensemble des modes de 

représentation et des types de sentiments qui amènent les 

sujets à ressembler à certains autres, partageant les même 

rôles,  les mêmes statuts, les mêmes croyances constituant 

autant « de nous » auxquels ils appartiennent, ou auxquels ils 

se réfèrent. En cela l’identité culturelle serait l’ensemble des 

systèmes symboliques (langage, mythe, idéologie) à partir 

desquels les individus et les groupes organisent leurs modes 

de pensée et d’agir, leur façon de créer et de communiquer. 

Ces systèmes sont dit symboliques dans la mesure où ils 

légitiment les actes, les représentations, les œuvres, les 

normes et les règles collectivement assumées. 

L’identité culturelle est l’expression même de la 

singularité des groupes par rapport aux autres. Elle pose 

immédiatement la question de l’altérité, de l’autre différent, 

de l’étranger. Dans le même temps où elle se définit, elle 
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